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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin 05.03.2014 Çarşamba günü sat 15.00’da Belediye
Başkanlık
makamında
Belediye
Başkanı
Coşkun
HEKİMOĞLU
Başkanlığında üyelerden, Mehmet ALTIN, Mehmet ÖZBAYRAK, İdris
KEFEL,Emine HEKİMOĞLU Turgay ATASELİM, Barış KUTLUGÜN,
Mustafa ERKAN, Kadri EMİROĞLU ve Ergün YENİGÜN'ün katılımıyla
toplandı.M.Namık KÖSEOĞLU ve Tevfik ERÇİÇEK toplantıya katılmadı.
Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu açıyorum dedi.Başkan arkadaşlar
Şubat ayı meclis toplantısı karar ve tutanaklarını okutuyorum dedi ve okundu.
Bu karar ve tutanaklara itirazı olan var mıdır dedi.Üyelerden itiraz eden
olmadı.Yine gündeme geçmeden önce gündem dışı önergesi olan var mıdır dedi
üyelerden önerge veren olmadı. Başkan arkadaşlar gündeme geçmeden önce
gündem dışı iki konu vardır okutuyorum dedi ve okundu. Birinci konu Atatürkçü
Düşünce Derneği Arhavi Şubesine büro yeri olarak tahsis edilen Belediye eski
hizmet binasının ikinci katındaki 5 nolu odanın tahsis süresinin dolması
nedeniyle yeniden tahsis talepleri vardır. İkinci konu ise S.S. 47 No'lu Arhavi
Şehiriçi Minibüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatiflerinin bir talepleri
vardır okutuyorum dedi ve okundu. Her iki konunun da meclis gündemine
alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan
arkadaşlar gündemimizin ilk konusu Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından
Soğuk hava deposu ve balık hali yapmak üzere Belediyemize devri yapılan Kale
Mahallesi Düz mevkiinde 178 ada 8 nolu 3.648,28 m2 lik taşınmazda Yap İşlet
Devret modeli ile soğuk hava deposu ile balık halinin yaptırılması işidir dedi.
Ancak konu ile ilgili görevli arkadaşlarımız henüz gerekli çalışmaları
tamamlayamadıklarından çalışmalar tamamlandıktan sonra daha sonraki meclis
toplantılarında karara bağlanması gerekiyor dedi. Başkan arkadaşlar
gündemimizin ikinci konusu imarla ilgili konuların görüşülmesidir dedi.Konu ile
ilgili imar komisyonumuzun iki maddelik raporu vardır okutuyorum dedi ve
okundu. Komisyon raporunun ilk konusu Musazade Mahallesi Millet caddesi 392
ada 54 nolu parselde geçmekte olan 5 metrelik yaya yolunun bir kısmının 392 ada
47 ve 53 nolu parsellerin arasından geçirilmesi şeklinde yapılan imar plan
değişikliğinin görüşülmesidir dedi. Konu ile ilgili söz almak isteyenler var mıdır
dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar imar komisyonumuzun da
raporu doğrultusunda konunun aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza
sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi
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Karar Tarihi : 05.03.2014
Karar No
: 08

Musazade Mahallesi Millet caddesi 392 ada 54 nolu parselde geçmekte olan
5 metrelik yaya yolunun bir kısmının 392 ada 47 ve 53 nolu parsellerin arasından
geçirilmesi şeklinde yapılan imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun
8b maddesine göre aynen onanmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Mehmet ÖZBAYRAK

Katip
Emine HEKİMOĞLU

Başkan arkadaşlar komisyon raporunun ikinci konusu Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliğinin 27. maddesi gereği mimari estetik kurulunun kurulması
konusudur dedi. İçerisinde en az iki mimar, meclis üyeleri ve konu ile ilgili
memurlardan oluşacak olan kurulunun yeni meclisin gündeminde oluşturulmasını
teklif ediyorum dedi teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar
gündemimizin üçüncü konusu toplantının başında gündeme aldığımız Atatürkçü
Düşünce Derneğinin Arhavi Şubesinin büro talebidir dedi. 02.0702008 tarih ve
25 sayılı meclis kararı ile Belediye eski hizmet binasının ikinci katında 5 nolu
oda 5 (beş ) yıllığına aylık 5 (beş) TL bedelle tahsis edilmi,ş ve sürenin bitimi
sonucu yeniden tahsis talebinde bulunmaktadırlar . Konu ile ilgili söz almak
isteyen var mıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar 02.07.2008
tarih ve 25 sayılı meclis kararı ile Atatürkçü Düşünce Derneği Arhavi Şubesine
büro olarak tahsisi edilen Belediye eski hizmet binasının ikinci katındaki 5 nolu
odanın aylık 5 TL bedelle beş yıllığına yeniden tahsisi edilmesini meclisimize
teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile
kabul edildi.
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Karar Tarihi : 05.03.2014
Karar No
: 09
02.07.2008 tarih ve 25 sayılı meclis kararı ile Atatürkçü Düşünce Derneği
Arhavi Şubesine büro olarak tahsisi edilen Belediye eski hizmet binasının ikinci
katındaki 5 nolu odanın aylık 5,00 (beş) TL bedelle 5(beş )yıllığına yeniden
tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Mehmet ÖZBAYRAK

Katip
Emine HEKİMOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemin son konusu Şehiriçi dolmuş hattı kooperatifinin
talebinin görüşülmesidir dedi. Başkan arkadaşlar bildiğiniz üzere Şehiriçi dolmuş
hattı halkımızın yoğun talepleri sonucunda kurulmuş ve bugüne kadar bu hatta
çalışan şoför esnafımızın da gayretli ve özverili çalışmaları sonucunda halkımızın
memnuniyetini kazanmıştır. Bu amaçla kurulmuş kooperatif tüzel kişiliği
üniversite kurulana kadar ek süre istemekte olup, sözleşme süre bitimine 15 gün
kala muayyen bedel üzerinde ihaleye çıkılmaksızın yeniden kiralamaya devam
edilmesi yönünde talepleri vardır dedi. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz
almak isteyenler var mıdır dedi. Söz alan üyelerden Kadri EMİROĞLU
konuşmasında bu dönemin son meclis toplantısında konunun gündeme
getirilmesini etik bulmadığını ve desteklemediğini, ihaleye çıkılırken şartların
açık olduğunu ve buna göre kiralama yapıldığını söyledi. Söz alan üyelerden
Turgay ATASELİM konuşmasında Şehiriçi dolmuş hattının kurulmasına bu
meclis tarafından karar alındığını, bu talebinde bu meclis tarafından
değerlendirilmesinin doğru olacağını, ihaleye çıkılırken bu hattın güzergahında
kurulacak olan üniversitenin de düşünülerek ihaleye girildiğini ancak, üniversite
kurulmasının belirli nedenlerden geç kalındığını, bu hatları kiralayan şoför
esnafımızın mağdur olduğunu ve bunun giderilmesinin doğru olacağını söyledi.
Söz alan üyelerden Emine HEKİMOĞLU konuşmasında ihaleye çıkılırken ihale
şartlarını ağır bulup ihaleye katılmayan müteşebbislere haksızlık olacağını
söyledi. Söz alan üyelerden Mustafa ERKAN konuşmasında burada çok önemli
bir hizmetin verildiği bir hususun görüşüldüğünü, bu hizmetle çok gerekli bir
sorunun çözüldüğünü, bu nedenle şoför esnafımızın mağduriyetinin giderilerek
sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Başkan arkadaşlar, bu hatta çalışan şoför
esnafımız ihaleye katılırken bir beklenti satın aldığını, bunun da kurulması
düşünülen üniversite olduğunu ancak, beklenildiği gibi üniversitenin hedeflenen
sürede hizmete açılmadığını söyledi. Biz bu hattın kurulmasını düşünürken asıl
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hedefimiz Belediyemize gelir getirmekten ziyade Şehiriçi yolcu taşıma
sirkülasyonunu sağlayarak halkımızın temel ihtiyaçlarından birini karşılamaktı
dedi. Şimdi şoför esnafımıza hesabınızı doğru yapsaydınız diyebiliriz ancak, bu
esnafımızda bizim vatandaşımız ve onlara sahip çıkmak da bizi görevimiz diye
düşünüyorum. Bu nedenle iki yıllık bir ek süre verilmesini uygun buluyorum
dedi. Başkan arkadaşlar Belediye meclisin 01.02.2012/05 , 07.03.2012/08 ve
05.09.2012/21 sayılı kararları gereği ilçemizde güzergahı belirlenmiş otuz
araçlık 1 Nolu Şehiriçi Özel Halk Minibüs Dolmuş Hattının idari şartnamesindeki
on yıllık sürenin bitimine iki yıl ek süre verilmesini, ek süreninde bitimine 15 gün
kala kiracı isterse Belediyemiz tarafında günün şartlarında belirlenecek süre ve
muayyen bedel üzerinden ihaleye çıkılmaksızın kiralamaya devam edilmesine
ibaresinin idari şartnameye eklenmesini bu karar üzerinden S.S. 47 Nolu Arhavi
Şehiriçi Minibüsçüler Karayolları Yolcu Taşıma Kooperatifi tüzel kişiliği ile
yeniden sözleşme yenilmesini meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi,
yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar Tarihi : 05.03.2014
Karar No
: 10

Belediye meclisin 01.02.2012/05 , 07.03.2012/08 ve 05.09.2012/21
sayılı kararları gereği ilçemizde güzergahı belirlenmiş 30 (otuz) araçlık 1 No'lu
Şehiriçi Özel Halk Minibüs Dolmuş Hattının idari şartnamesindeki 10 (on) yıllık
sürenin bitimine 2 (iki) yıl ek süre verilmesini, ek süreninde bitimine 15 gün kala
kiracı isterse Belediyemiz tarafında günün şartlarında belirlenecek süre ve
muayyen bedel üzerinden ihaleye çıkılmaksızın kiralamaya devam edilmesine
ibaresinin idari şartnameye eklenmesini, bu karar üzerinden S.S. 47 No'lu Arhavi
Şehiriçi Minibüsçüler Karayolları Yolcu Taşıma Kooperatifi tüzel kişiliği ile
yeniden sözleşme yenilmesine oybirliği ile karar verildi

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Mehmet ÖZBAYRAK

Katip
Emine HEKİMOĞLU

Başkan arkadaşlar bu dönemin son meclisinin gündemi sona ermiş olup
gündem dışı kısaca konuşmak istiyorum dedi. 2009-2014 yılları arasında görev
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yapmak üzere seçilip oluşturulan meclisimiz siyasi kimliğini bir tarafa bırakıp,
halkımızın her kesimine eşit mesafede hizmet götürmek için bu güne kadar özveri
ile çalışmıştır. Öncelikle bu çalışmalardan ötürü şu an burada bulunan veya belli
nedenlerle toplantıya katılamayan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma şahsım ve ilçe
halkı adına sonsuz şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum. Bu çalışma
süresince bilerek veya bilmeyerek kendilerini üzdüğümüz arkadaşlarımız da
varsa onlardan özür diliyorum ve önümüzdeki seçimlerde tekrar aday olan
arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum dedi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Mehmet ÖZBAYRAK

Katip
Emine HEKİMOĞLU

