
 

MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

       

         Belediye Meclisinin olağan toplantısı 05.11.2014 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’ ve Filiz UZUN YARIMCI’nın katılımlarıyla toplandı. 
Üyelerden Turgay ATASELİM katılmadı. Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu 
açıyorum dedi. Başkan arkadaşlar Ekim  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 gündem dışı önergesi olan var mıdır dedi .Üyelerden 
Tevfik ERÇİÇEK   yazılı bir önergesi olduğunu söyledi ve meclis başkanlığına sundu.Başkan 
arkadaşlar  Tevfik beyin önergesini okutuyorum dedi ve okundu.Görüldüğü üzere  Ekim ayı 
meclis toplantısında da gündeme gelen  Kavak I-II  Regülatörleri ve HES projesi ile ilgili 
olarak  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen  “ ÇED olumlu “  kararının  Rize İdari 
Mahkemesinin vermiş olduğu  yürütmeyi durdurma kararı sonrası 04-09-2013 tarih ve 27 
sayılı karar ile  Belediyemizin onayladığı imar plan değişikliklerinin  iptali ile ilgilidir 
dedi.Bu konu ile ilgili elimizde  Ekim ayı meclis toplantısında  CHP grubunun önergesi ile 
yine bu konuda hassasiyetleri olan birçok vatandaşımızdan gelen talepler doğrultusunda bu 
konunun yargı aşamasının devam etmesi nedeniyle  gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
görüş istenmesi,aynı zamanda  hukukçulara da danışarak  konunun 
değerlendirilip,Danıştay’dan gelecek temyiz kararı sonucunun beklenmesi gerektiği yönünde 
görüş belirmişti.Şimdi Tevfik ERÇİÇEK arkadaşımız özetle,Kavak HES projesi ile ilgili   
imar planının iptal edilmesi için konunun gündeme alınarak  bu talebin oylanması yönünde 
görüşü vardır dedi.Başkan cevaben konuşmasında imar plan değişiklerinin  yasa gereği  karar 
alınmadan önce  imar komisyonunda görüşülmesi gerektiğini,bu nedenle önerge kabul edilse 
dahi  imar planlarının reddi konusunda oylama yapılamayacağını söyledi.Önergenin  kabulü 
sonrasında  imar komisyonuna havale edilmesi olarak değiştirilmesi daha doğru olur 
dedi.Tevfik ERÇİÇEK ise önergesinin bu şekli ile kabul edilmesini, kabulünden sonra 
konunun değerlendirilmesini söyledi.Başkan bu konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır 
dedi. Söz alan üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU konuşmasında Rize İdare Mahkemesinin 
Bakanlığın vermiş olduğu “ ÇED Olumlu” kararının  yürütmesinin durdurduğunu, imar plan 
değişiklikleri ile ilgili herhangi bir yürütmeyi durdurmanın  veya  iptali kararı olmadığını,bu 
nedenle konunun gündeme alınmasına gerek olmadığını söyledi.Söz alan üyelerden  Serkan 
ERGİN konuşmasında önergenin bu şekliyle kabulünü desteklemediğini söyledi.Başkan 
arkadaşlar  üyemiz Tevfik ERÇİÇEK’inm vermiş olduğu  önergenin aynen kabul edilmesini 
oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda üyelerden Tevfik ERÇİÇEK ,Tekin 
ERGÜNAL,Ayhan ÖZTÜRK,Süheyla ZAİM ve Filiz UZUN YARIMCI’nın  evet oyuna 
karşılık,üyelerden  Coşkun HEKİMOĞLU ,T.Turgay HATİNOĞLU,Sedat 
BATUMOĞLU,Serkan ERGİN,H.Tahsin KURDOĞLU ve Melek ÖZBAYRAK’ın  red oyu 
ile  konunun gündeme alınması oyçokluğu ile reddedildi.Başkan arkadaşlar benim bir sözlü 



önergem vardır dedi.Kavak HES projesi ile ilgili tüm taleplerin  ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirilmesi için  konunun imar komisyonuna havale edilmesi yönünde  gündeme 
alınmasını teklif ediyorum dedi,üyelerden T.Turgay HATİNOĞLU’nun çekimser oyuna 
karşılık teklif oyçokluğu  ile kabul edildi. 

            Başkan arkadaşlar gündemimizin ilk maddesi 2015 mali yılı ve izleyen iki mali yıla ait 
Belediye Gelir ve Gider bütçesinin görüşülmesidir dedi. Tarafımca hazırlanan bütçe taslağı 
Ağustos ayında Encümene sunulmuş,27.08.2014 tarih ve 38 sayılı Encümen kararı ile 
meclisimize havale edilmiştir.Sizler önünüzde bulunan bütçe taslağını incelerken  Mali 
Hizmetler Müdürümüzde  kısaca bilgilendirme sunumu yapacaktır dedi ve yapıldı. Başkan 
arkadaşlar bildiğiniz üzere muhasebe sistemimiz Maliye Bakanlığı ile entegre olduğu için  
bütçe taslağı  gerçekleşme oranına göre  otomatik olarak belirlenmektedir.Elbette  bu oranlara 
uymak zorunda değiliz ancak, bu verilere uymaz  ve bütçede beklenenden daha fazla sapma 
olursa  nedenleri Maliye Bakanlığınca sorgulanabilir. Başkan arkadaşlar 2014 Mali yılı Gelir 
ve Gider bütçemiz  7.560.000,00 TL iken 2015 Mali yılı tahmini Gelir ve Gider Bütçemiz 
8.160.000,00 TL,2016 Mali yılı tahmini Gelir ve Gider Bütçemiz  8.384.540,00 TL ,2017 
Mali yılı tahmini Gelir ve Gider Bütçemiz ise 8.738.869,00 TL olarak belirlenmiştir.Gelir ve 
gider kalemlerini tek tek okutuyorum dedi ve okundu.Başkan arkadaşlar  bütçe taslağı 
üzerinde  söz almak isteyenler varmıdır dedi. Söz alan üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU  ve 
Tekin ERGÜNAL bütçenin meclise geldikten sonra komisyona havale edilmesi gerektiğini, 
usul yönünde eksiklikler olduğunu ,bütçe taslağını kimin hazırladığını bilmek istediklerini 
söyleyerek bütçe taslağı oylamasında  çekimser kalacaklarını söylediler. Başkan arkadaşlar 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi gereği  bütçe Belediye başkanı tarafından 
hazırlanıp,Ağustos ayı içerisinde incelenmek üzere  Encümene sunulur dedi.Bu nedenle  usul 
yönünden herhangi bir eksiklik olmadığını söyledi.T. Turgay HATINOĞLU ise  bütçe 
taslağının  Belediye Başkanı tarafının hazırlanır cümlesinin aynen tutanağa geçmesini 
istedi.Başkan arkadaşlar 2015 Mali yılı ve  izleyen iki mali yıla ait tahmini gelir ve gider 
bütçesinin kodlarını  tek tek ad okunarak oylamasına geçiyorum dedi ve oylamaya geçildi.  

 

— Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Gelir Bütçesi 01-Vergi Gelirleri kodunun 1.847.600,00 TL’lik 
2015 Yılı tahmini bütçesi,1.929.980,00.-TL’lik 2016 Yılı tahmini bütçesi ve 2.016.479,00.-
TL’lik 2017 Yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza 
sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU 
ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

–    Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Gelir Bütçesi 03-Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri kodunun  
1.513.200,00.-TL’lik 2015yılı tahmini bütçesi,1.525.400,00.-TL’lik 2016 yılı tahmini bütçesi 
ve 1.547.803,00.-TL’lik 2017 yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve 
oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylamada sonucunda üyelerden T. Turgay 
HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul 
edildi. 

 



-      Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Gelir Bütçesi  04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 
Gelirler kodunun  736.000,00.-TL’lik 2015 yılı tahmini bütçesi 767.800,00.-TL’lik 2016 yılı 
tahmini bütçesi ve  801.190,00.-TL’lik 2017 yılı tahmini bütçesini aynen kabulünü 
meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda 
üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif 
oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

 

 -   Başkan arkadaşlar  Çok Yıllı Gelir Bütçesi 05-Diğer Gelirler kodunun  4.046.400,00.-
TL’lik 2015 yılı tahmini bütçesi,4.143.720,00.-TL’lik 2016yılı tahmini bütçesi ve 
4.350.906,00.-TL’lik 2017 yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve 
oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay 
HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul 
edildi. 

 

-      Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Gelir Bütçesi 06-Sermaye Gelirleri kodunun 24.000,00.-
TL’lik 2015 yılı tahmini bütçesi, 25.200,00.- TL’lik 2016 yılı tahmini bütçesi ve 26.460,00 
TL’lik 2017 yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza 
sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU 
ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

 

-       Başkan arkadaşlar çok yıllı gelir bütçesi 09-Red ve İadeler Kodunun -7.200,00 TL ‘lik  
2015 yılı tahminin bütçesi, -7.560,00 TL’lik 2016 yılı tahmini bütçesi, -7.938,00 TL’lik 2017 
yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad 
okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin 
ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

 

–   Başkan arkadaşlar toplam 8.160.000,00 TL’ lik 2015 yılı tahmini gelir bütçesi, toplam 
8.384.540,00. TL’lik 2016 yılı tahmini gelir bütçesi ve toplam 8.738.869,00.-TL’lik 2017yılı 
tahmini gelir bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad 
okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin 
ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

  -       Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum ) 01- Personel Giderleri kodunun 
3.996.282,04.-TL’lik 2015 yılı ödeneği, 4.196.096,17.-TL’lik 2016 yılı ödeneği ve 
4.405.900,98. TL’lik 2017 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza 



sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU 
ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

–   Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum) 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 
Primi Giderleri kodunun 751.098,05.-TL’lik 2015 yılı ödeneği,788.652,97.-TL’lik 2016 yılı 
ödeneği ile  828.085,61 .-TL’lik 2017 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve 
oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay 
HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul 
edildi. 

 

–     Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum) 03-Mal ve Hizmet Giderleri kodunun 
2.806.698,71.-TL’lik 2015 yılı ödeneği,2.917.033,65.-TL’lik 2016 yılı ödeneği ve 
3.032.885,33. TL’lik  2017 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza 
sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU 
ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

  -    Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum ) 04-Faiz Giderleri kodunun 72000,00.-
TL’lik 2015 yılı ödeneği,75.600,00.-TL’lik 2016 yılı ödeneği ve 79.380,00.-TL’lik 2017 yılı 
ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak 
yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın 
çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

 

 -       Başkan arkadaşlar Çok  Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum) 05-Cari Transferler kodunun 
128.921,20.-TL’lik 2015 yılı ödeneği,135.367,26.- TL’lik 2016 yılı ödeneği ve 142.135,63.-
TL’lik 2017 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. 
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin 
ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

-      Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum)  06-Sermaye Giderleri kodunun 
139.200,00.-TL’lik 2015 yılı ödeneği, 146.160,00.-TL’lik 2016 yılı ödeneği ve 153.468,00.-
TL’lik 2017 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. 
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin 
ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

 -     Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe (Tüm Kurum) 09- Yedek Ödenekler  kodunun 
265.800,00.-TL’lik 2015 yılı ödeneği,279.090,00.-TL’lik 2016 yılı ödeneği ve 293.044,50.-
TL’lik 2017 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. 
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin 
ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 



 

-    Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum) toplam 8.160.000,00.-TL’lik 2015 yılı 
ödeneği, toplam 8.384.540,00.-TL’lik 2016 yılı ödeneği ve toplam 8.738.869,00.-TL’lik 
2017yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad 
okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin 
ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

-     Başkan arkadaşlar Kurumsal –Fonksiyonel-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek 
Teklifleri İcmali 02- Özel kalem Müdürlüğü  kodunun  664.884,39.-TL’lik 2015 yılı 
ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak 
yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın 
çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

—Başkan arkadaşlar 31-Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü kodunun 302.569,50.-TL’lik 2015 
yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad 
okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin 
ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

-    Başkan arkadaşlar 32-Mali Hizmetler Müdürlüğü kodunun 1.060.420,85.-TL’lik 2015 yılı 
ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak 
yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın 
çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

   

 -      Başkan arkadaşlar 34- Zabıta Müdürlüğü kodunun 1.654.032,65.-TL’lik 2015 yılı 
ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak 
yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın 
çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

— Başkan arkadaşlar 38. İmar Müdürlüğü kodunun 114.610,97.-TL’lik 2015 yılı ödeneğinin 
aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan 
oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser 
oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

 

-    Başkan arkadaşlar 39- Fen İşleri Müdürlüğü kodunun 3.325.673,79.-TL’lik 2015 yılı 
ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak 
yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın 
çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 



   

-  Başkan arkadaşlar 43- Su ve kanalizasyon Müdürlüğü kodunun 1.037.807,85.-TL’lik 2015 
yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad 
okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin 
ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

—Başkan arkadaşlar 2015 yılı Kurumsal –Fonksiyonel-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 
Ödenek teklifleri İcmali Genel Toplam Tutarı 8.160.000,00.-TL’lik 2015 yılı ödeneğinin 
aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan 
oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser 
oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

    Başkan arkadaşlar şimdide 2015 malı yılı bütçe kararnamesini madde medde okutup, 
oylamasına geçiyorum dedi. 

Bütçe kararnamesinin birinci maddesinde belediye birimleri için (A)  ödenek cetvelindeki 
8.160.000,00TL’lik ödeneğin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum 
dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin 
ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

Bütçe kararnamesinin ikinci maddesindeki 8.160.000,00TL’lik tahmini gelir bütçesinin aynen 
kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama 
sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser oyuna 
karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 
Bütçe kararnamesinin üçüncü maddesinde 2015 malı yılı  ödenek bütçesi ile  gelir 
bütçesindeki denkliğin  aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad 
okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin 
ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

Bütçe kararnamesinin dördüncü maddesinde yasal dayanakları gösterilen gelir çeşitlerinin 
aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan 
oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser 
oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

Bütçe kararnamesinin beşinci maddesinde (G)  cetvelindeki yatırım projeleri için üst 
yöneticinin hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmasını meclisimize teklif ve 
oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay 
HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul 
edildi. 

Bütçe kararnamesinin altıncı maddesindeki 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi 
gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurt dışı harcırah ödeneklerinin (H) 
cetvelindeki  miktar üzerinden ödenmesini meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. 



Ad okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin 
ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

Bütçe kararnamesinin yedinci maddesindeki  bütçe kararnamesi,ödenek cetveli,gelirlerin 
ekonomik sınıflandırılması cetveli ,finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli ,gelirlerin 
yasal dayanağını gösterir cetvel,çok yıllı gelir bütçesi cetveli,fonksiyonel ve ekonomik 
sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini cetvel,çok yıllı gelir bütçesi cetveli ,çok 
yıllı finansmanın ekonomi sınıflandırılması cetveli,gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri 
kapsayan taahhütler cetveli,memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir cetvel,ihdas 
edilen memur kadrolarını gösteren cetvel,ihdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösteren 
cetvel,237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir cetvel, mevcut taşıtları 
gösterir cetvel,ayrıntılı harcama  programı cetveli ile finansman programı cetvelini 
okutuyorum dedi ve okundu.Okunan tüm bu cetvellerin  aynen kabulünü meclisimize teklif ve 
oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay 
HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL’ın çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul 
edildi. 

                                             Karar Tarihi: 05.11.2014 

                                             Karar No      : 38 

 

2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 

 

Madde 1-Belediye birimleri için ‘(A)Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 
(8.160.000,00) liralık ödenek verilmiştir. 

 

.Madde 2-Belediye bütçesinin gelirleri ‘(B)Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması 
cetvelinde gösterildiği gibi(8.160.000,00)olarak tahmin edilmiştir. 

 

Madde3–2015yılı gelir bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen 
gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık 
gösterilmek sureti ile denklik sağlanmıştır. 

 

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları/C)cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı 
bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. 

 

Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösteren yatırım projeleri için üst yönetici, 
hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. 



 

Madde 6–6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’ıncı maddesi gereğince memur ve hizmetli 
olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri 
bağlı(H)cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir. 

 

Madde 7-Bütçe aşağıda verilen cetvellerden oluşur. 

1)  Bütçe Kararnamesi 
2)  Ödenek Cetveli(A) (Örnek–14) 
3)  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B)Cetveli (Örnek–15) 
4)  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek–16) 
5)  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir(C)Cetveli(Örnek–17) 
6)  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek–18) 
7)  Fonk. ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini 

Cetveli(Örnek–8) 
8)  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek–19) 
9)  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomi Sınıflandırılması(Örmek–20) 
10)  Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler(G)Cetveli (Örnek–21) 
11)  Memur Olmayanlara Verilecek Yolluklar Gösterir (H)Cetveli(Örnek–22) 
12)  İhdas Edilen Memur Kadrolarına Gösterir(K–2)Cetveli(Örnek–23) 
13)  İhdas Edilen Sürekli İŞÇİ Kadrolarını Gösterir(K–2)Cetveli(Örnek–24) 
14)  237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın alınacak Taşıtlar Gösterir(T- )Cetveli  
           (Örnek–25) 

15) Mevcut Taşıtları Gösterir(T–2)Cetveli(Örnek–26) 
16) Ayrıntılı harcama Programı/Örnek–27) 
17)  Finansman Programı Örnek–28) 
Madde 8- 

Madde 9- 

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. 

 

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eski cetvellerin meclis tutanaklarına uygun olduğu 
tasdik olunur 

 

         Başkan                                          Katip                                    Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU            Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 

 



             Başkan arkadaşlar  gündemimizin ikinci maddesi 2015 Mali yılında uygulanacak 
Belediye Harç ve Tarifelerin görüşülmesi olup,  bu madde ile ilgili ilk konu  İmar Harç ve 
Tarifelerinin görüşülmesidir dedi.Başkan arkadaşlar  Maliye Bakanlığı enflasyon oranını 2014 
yılı için  10.11  olarak belirlemiştir.Plan ve Bütçe komisyonumuzda raporunda imar harç ve 
tarifelerinin  2015 yılı için mevcut tarife üzerinden % 10 oranında artırılmasını uygun 
görmüşler,kendisinin de  bu artış oranına aynen katıldığını söyledi.Konu ile ilgili söz almak 
isteyenler varmıdır dedi,söz alan olmadı.Başkan arkadaşlar  2015 mali yılında uygulanacak  
imar harç ve tarifelerinin  mevcut tarife üzerinden  % 10 oranında artırılmasını meclisimize 
teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi.Yapılan oylama sonucunda  teklif oybirliği ile kabul 
edildi 

                                                       Karar Tarihi : 05.11.2014 
                                                       Karar No:  39 
 
 

              2015 Mali yılı Belediye İmar Harç ve tarifelerinin EK-1 listede tanzim edilen şekli 
ile mevcut tarife üzerinden  %10 oranında artırılarak uygulanmasına  oybirliği ile   karar 
verildi. 

          

         Başkan                                          Katip                                    Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU            Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 

 

 

             Başkan arkadaşlar gündemin  bu maddesi ile ilgili ikinci konu ilçemiz merkez ve 
mahallelerinde uygulanacak   otopark ücret tarifesinin görüşülmesidir dedi.Plan ve Bütçe 
komisyonumuz  2015 Mali yılı için % 10 oranında artışın uygulanması yönünde görüş 
belirtmiş olup, kendisinin de aynen katıldığını söyledi. Başkan arkadaşlar  bu konuda söz 
almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı.Başkan arkadaşlar 2015 mali 
yılında  ilçemiz merkez ve mahallelerinde uygulanacak  otopark ücret tarifesinin mevcut tarife 
üzerinden % 10 oranında artırılmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. 
Yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

 

                                                            Karar Tarihi : 05.11.2014 
                                                            Karar No      :  40 
 
  



     2015 Mali yılı ilçemiz merkez ve mahallelerinde uygulanacak Otopark  Ücret Tarifelerinin 
EK-2 listede tanzim edilen şekli ile  mevcut tarife üzerinden % 10 oranında artırılarak 
uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. 

                 

  Başkan                                          Katip                                    Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU            Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 

 

             

   Başkan arkadaşlar gündemin bu maddesi ile ilgili üçüncü konu 2015 Mali yılında 
uygulanacak Su ücret tarifesinin görüşülmesidir dedi.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili plan 
bütçe komisyonumuz  su ücret tarifesinin  2015 mali yılı için % 10 oranında artırılmasını 
uygun bulmuş olup, kendisinin de buna katıldığını, aynı zamanda  vatandaşlarımızı teşfik 
amacıyla akıllı su sayacı için uygulanan % 20 indirimin aynen devam etmek istediğini 
söyledi.Bu konuda söz almak isteyenler varmıdır dedi. Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK 
konuşmasında uygulanması düşünülen artışın gayet makul olduğunu ve buna katıldığını 
söyledi. 

                                                           Karar Tarihi : 05.11.2014 

                                                            Karar No      :  41 
 
 

   EK-3 listede tanzim edilen Su Ücret Tarifelerinin 2015 Mali Yılında mevcut tarife 
üzerinden %10 oranında arttırılarak uygulanmasına, akıllı su sayacı kullanan abonelerimize 
uygulanan %20 indirimli tarifenin aynen devam etmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

               Başkan                                          Katip                                    Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 

 

 

         Başkan arkadaşlar gündemimizin üçüncü maddesi mülkiyeti Belediyemize ait kirada 
olan gayrimenkullerimdir dedi.Komisyonumuz 2015 mali yılı için  aylık % 10 oranında kira 
artışını uygun gördüğünü, kendisinin de bunu desteklediğini söyledi. Başkan arkadaşlar bu 
konuda söz almak isteyenler varmıdır dedi. Söz alan üyelerden Filiz UZUN YARIMCI 
konuşmasında  kiralarda eşitsizlik olduğunu ,örneğin;300 TL aylık kirası olan belediye 
dükkanının yanında , özel mülkiyete ait  aynı M2 deki dükkanın aylık kirasının  1000-1500 
TL civarında olduğunu bunun da ticarette haksız rekabete yol açtığını söyledi.Söz alan 



üyelerden Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında  Belediye dükkanlarının  kamu yararına 
olmadığını, kiralayana menfaat sağladığını söyledi. Söz  alan üyelerden Serkan ERGİN 
konuşmasında  bir takım belediye dükkanlarının  üçüncü şahıslara kiralandığını  ve haksız 
kazanç elde edildiğini söyledi.Başkan arkadaşlar  bu konu ile ilgili  arkadaşlarımın yapmış 
olduğu  tüm görüşlere   aynen katılıyorum.İçişleri Bakanlığınca yapılan  denetimler 
sonucunda  denetim raporlarında  bu konu ile ilgili  detaylı şekilde bahsedildiğini ve  tenkit e  
konu olduğunu söyledi.Bu konu ile ilgili  önümüzdeki yıl çalışmalara başlanacağını, kiraların 
yeniden tespit edilerek  2016 yılı için en az  on yıllığına yeniden ihaleye çıkacağını,her 
denetimde tekit konusu olan bu hususla ilgili sorunun çözüleceğini ve  ticarette haksız 
rekabetin önüne geçileceğini söyledi.Başkan arkadaşlar mülkiyeti belediyemize ait 
olup,kirada olan gayri menkullerimizin  2015 mali yılı için  aylık kira artış oranının  mevcut 
bedel üzerinden % 10 oranında artırılarak uygulanmasını meclisimize teklif ve oylarınıza 
sunuyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

                                                            Karar Tarihi : 05.11.2014 
                                                            Karar No      :  42 
 
     

   Mülkiyeti Belediyemize ait olup,kirada olan gayri menkullerimizin  2015 mali yılı için  
aylık kira artış oranının  mevcut bedel üzerinden % 10 oranında artırılarak uygulanmasına 
oybirliği ile karar verildi. 

          

         Başkan                                          Katip                                    Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU            Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 

 

 

      Başkan arkadaşlar gündemimizin dördüncü maddesi mülkiyeti Muzaffer KURDOĞLU ve 
hissedarlarına ait   Musazade mahallesi Erol ÇARMIKLI caddesi üzerinde bulunan 613  ve 
380 no’lu imar adaları üzerinde  ticari alan kat sayısının 0.05 oranında artırılması talebidir 
dedi.Bu konu ile ilgili  ada parsel hissedarlarından birinin  meclis üyemiz H. Tahsin 
KURDOĞLU’nun kardeşi olması münasebeti ile  meclis üyesi arkadaşımız  konu ile ilgili  
görüşmelerden çekilecektir dedi. Bu konu ile ilgili imar komisyonumuz  raporunu 
meclisimize sunmuş olup, okutuyorum dedi ve okundu.Başkan arkadaşlar  komisyon raporu 
10.10.2014 tarihli olup, o tarihte komisyon toplantısında bulunan Turgay ATASELİM 
arkadaşımızın  şu an Borçka’nın Camili Köyünde  yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur 
kaldığını ve telefonlarına dahi ulaşılamadığını  ancak,  bu talebin  olumlu değerlendirilmesi 
yönünde görüşü olduğunu, konu ile ilgili önceki meclis toplantılarında taban alanı kat 
sayısındaki puan artışına  sıcak baktığını ve bu doğrultuda görüş belirttiğini söyledi.Başkan 



arkadaşlar  imar komisyonu raporunda  komisyon başkanı T. Turgay HATİNOĞLU ile 
Turgay ATASELİM yapılacak artışın KAKS ( Katlar alanı kat sayısı)da  değişiklik 
yapılmayıp TAKS (taban alanı kat sayısı )’nın 0.25 kalması kaydıyla  ticaret alanı için gerekli 
olan  TAKS’ın 0.05 puan artışının  bina çekme mesafelerinin uygun olarak yapılması halinde 
uygun olacağı yönünde karara varmışlar,üyelerden Filiz UZUN YARIMCI ise KAKS,TAKS  
ve EMSAL gibi  imar konularında yapılacak artışların  ilçe bazında ele alınarak, revizyon 
imar planı içerisinde çözülmesi yönünde  komisyon kararına  muhalefet şerh’i 
koymuştur.Başkan arkadaşlar bu konu ilk kez görüşülen bir konu olmayıp defalarca  
gündemimize  gelmiştir. Konu ile ilgili 05.02.2014 tarihli meclis toplantısında  %25 taban 
alan ve 3.6 emsal olmak üzere  karar almıştık. Ancak bu alanlarda yüksek kat yapma iradesi 
olan müteşebbislerimizden gelen  sadece ticari  alan için TAKS’ın 0.05 oranında artırılması 
yönünde talepler olmuştu.İlgili ada parsel sahibi arkadaşlar  2014 şubat ayında  imar plan 
değişikliği talep ederken ileriye dönük ticari alanı düşünememişlerdir. Buna  benzer talepler  
ileriki tarihlerde de  gündemimize gelecektir.Bu nedenle  yatırımı  teşvik amacıyla  komisyon 
raporuna  konu olan  artışı uygun bulduğunu söyledi.Dün gece  konut ticareti yapan  bir takım 
müteşebbislerle  ilçenin geleceğini ilgilendiren imar konusunda  çok verimli bir toplantı 
yaptıklarını  ve bunun devam etmesi yönünde ortak irade oluştuğunu söyledi.O toplantıda da 
belirttiğim gibi  aynı ada içerisinde  Kes-Kopyala-Yapıstır  misali tek tip binalar yerine  
değişik mimari estetik yapıda binalar yapılması için iş adamlarımızı teşvik etmemiz gerekiyor 
dedi.Bu nedenle  500M2’lik bir arsada  bina yapmak yerine  parsel birleştirilmesine gidilip 
ada bazında  yüksek katlı binaların teşvik edilerek,daha fazla sosyal donatı alanı kazanılması 
ve  gelecekte  daha yaşanılabilir  bir Arhavi bırakma irademiz mevcuttur dedi.Bu nedenle  
ilgilerin talep ettiği  ticari alanda sınırlı kalmak kaydıyla  TAKS’ın 0.05 oranında  
artırılmasını  uygun buluyorum dedi. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler 
varmıdır dedi.Söz alan  üyelerden Filiz UZUN YARIMCI konuşmasında  Ekim ayı meclis 
toplantısında  bu konudaki görüşümüz ile  bugün önümüze gelen  imar komisyonu raporunun  
tezat oluşturduğunu, verilecek puan artışı ile ayni şekilde parsel sahibi olan vatandaşlar için 
emsal teşkil edip,ilerde  dava  konusu olabileceğini söyledi.Söz alan üyelerden Tevfik 
ERÇİÇEK konuşmasında bu konu ile ilgili 02.02.2014 tarih ve 06 sayılı kararımız olduğunu, 
aynı zamanda  bu konu ile ilgilendiren  Arhavi Belediyesi  İmar Plan Notları Yönetmeliği 
bulunduğunu ve  bunlara uyulmasının doğru olacağını söyledi.Başkan arkadaşlar  İlçemiz 
Musazade Mahallesi 613 ada 1,2,3,45,5,6,7,8 ve 380 ada 1,2,3 ve 4 no’lu parsellerde  KAKS 
(Katlar Alanı Kat Sayısı)’nda değişiklik yapılmayıp konutlar için TAKS ( Taban Alanı Kat 
Sayısı)’nın  0.25 sınırında kalması ve  bina çekme mesafelerine  uyulması  kaydıyla  ticaret 
alanı için  TAKS’ın  0.05  (% 5 ) artışı  şeklinde yapılan  imar plan değişikliğinin  3194 Sayılı 
İmar kanununun  8b maddesine göre aynen onanmasını  meclisimize teklif ve oylarınıza 
sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda  üyelerden Tevfik ERÇİÇEK,Tekin 
ERGÜNAL,Ayhan ÖZTÜRK,Süheyla ZAİM ve Filiz UZUN YARIMCI’nın ret,üyelerden 
Coşkun HEKİMOĞLU,T.Turgay HATİNOĞLU;Serkan ERGİN,Sedat BATUMOĞLU ve 
Melek ÖZBAYRAK evet oyu kullanmış olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi 
gereği meclis başkanının  kullandığı oyun  çoğunluk sayılması nedeniyle  teklifin kabulüne  
oyçokluğu ile karar verildi.  

 



                                                             Karar Tarihi : 05.11.2014 
                                                              Karar No      :  43 
 

  İlçemiz Musazade Mahallesi 613 ada 1,2,3,45,5,6,7,8 ve 380 ada 1,2,3 ve 4 no’lu parsellerde  
KAKS (Katlar Alanı Kat Sayısı)’nda değişiklik yapılmayıp konutlar için TAKS ( Taban Alanı 
Kat Sayısı)’nın  0.25 sınırında kalması ve  bina çekme mesafelerine  uyulması  kaydıyla  
ticaret alanı için  TAKS’ın  0.05  (% 5 ) artışı  şeklinde yapılan  imar plan değişikliğinin  3194 
Sayılı İmar kanununun  8b maddesine göre aynen onanmasına üyelerden Tevfik 
ERÇİÇEK,Tekin ERGÜNAL,Ayhan ÖZTÜRK,Süheyla ZAİM ve Filiz UZUN 
YARIMCI’nın ret,üyelerden Coşkun HEKİMOĞLU,T.Turgay HATİNOĞLU;Serkan 
ERGİN,Sedat BATUMOĞLU ve Melek ÖZBAYRAK evet oyu kullanmış olup, 5393 Sayılı 
Belediye Kanununun 22. Maddesi gereği Meclis Başkanının  kullandığı oyun  çoğunluk 
sayılması nedeniyle  oyçokluğu ile karar verildi.  



 



 

         Başkan                                          Katip                                    Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU            Melek ÖZBAYRAK             Filiz UZUN YARIMCI 

 

        Başkan arkadaşlar gündemimizin beşinci maddesi  Hüseyin GÜRKAN ve arkadaşlarına 
ait  Kale Mahallesi 163 adada bulunan parsellerde  %30 taban alanı kalmak koşulu ile  beş kat 
bina  yapmak için imar plan tadilatı yapılması talebidir dedi. Konunu ileride yapılacak 
revizyon ve ilave imar planı çalışmalarında değerlendirilmek üzere imar komisyonuna 
havalesini teklif ediyorum dei teklif oybirliği ile kabul edildi. 

       Başkan arkadaşlar gündemimizin altıncı maddesi Arhavi Küçük Sanayi Sitesi içersisinde  
orta göbekteki otopark alanının  sanayi alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan değişikliği 
talebidir dedi. Bu konunun da aynı şekilde değerlendirmek üzere imar komisyonuna  havale 
edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

         Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi toplantının başında sözlü önerge ile gündeme 
aldığımız Kavak HES projesi ile ilgilidir dedi. Bu konunun da  değerlendirilmek  üzere  imar 
komisyonuna havalesini teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul  edildi.  

   Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  03.12.2014  Çarşamba 
günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 05.11.2014 

                 

       Başkan                                          Katip                                    Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 

 







 


