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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin olağan toplantısı 02.07.2014 Çarşamba günü saat 15.00’da
Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU Başkanlığında
üyelerden, H.Tahsin KURDOĞLU,T.Turgay HATİNOĞLU, Turgay ATASELİM, Sedat
BATUMOĞLU, Serkan ERGİN, Melek ÖZBAYRAK, Ayhan ÖZTÜRK, Süheyla ZAİM,
Tevfik ERÇİÇEK, Tekin ERGUNAL’ ve Filiz UZUN YARIMCI’nın katılımlarıyla
toplandı. Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu açıyorum dedi. Başkan arkadaşlar
Haziran ayı meclis toplantısı karar ve tutanaklarını okutuyorum dedi ve okundu. Bu karar ve
tutanaklara itirazı olan var mıdır dedi.Üyelerden itiraz eden olmadı.Başkan arkadaşlar 11
maddelik gündeme geçmeden önce Artvin ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri
Yapma ve İşletme Birliği (ARRİKAB) ne 3 asıl 3 yedek üyenin belirlenmesi ile ilgili
ARRİKAB’ın yazılı talebi olup, konunun gündemin 3.ncü sırasına alınmasını teklif ediyorum
dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar gündemin 1.ci maddesi İller Bankası
A.Ş kredisi marifetiyle DMO’den 1 adet iş makinesi alımı işi için “ genel yetki kararı “
alınması konusudur.Bildiğiniz üzere Mayıs ayı meclis toplantısında Belediyemizin ihtiyacı
olan ve yaklaşık 180.000 (yüzseksenbin) TL’ye mal olacak 1 adet iş makinesinin temini için
İller Bankası A.Ş kredisi kullanılması yönünde borçlanma kararı almış ve değerlendirilmek
üzere İller Bankası A.Ş’ye göndermiştik. İller Bankası A. Ş’den gerekli belgeler gelmiş olup,
kredi ile ilgili Belediyemiz adına her türlü işlemi tesis etmek için tarafıma yetki verilmesi
gerekiyor dedi. Başkan konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi,üyelerden söz alan
olmadı.Başkan arkadaşlar Belediyemize alınacak 1 adet iş makinesi alımı işi için kullanılacak
180.000 (yüzseksenbin) TL’lik kredi ile ilgili belediyemiz adına her türlü işlemi tesis etmeye
Belediye Başkanının yetkilendirilmesini meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum
dedi,yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar Tarihi: 02.07.2014
Karar No : 27

Konu: adet İş Makinesi alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A. Ş’nden kredi
kullanılması.
1 Adet iş makinesi alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A. Ş’den 180.000
(Yükseksenbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim
giderleri, komisyon ,vergi,resim,harç,ücret vs. ödemelerin,İller Bankası A. Ş’ce teminat olarak
alınacak belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal
paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın
tamamından ( % 40’ın dışında % 100’üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu
gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu kredi ile elde edilen tesis,
inşaat ve hernevi gayrimenkul ile araç , gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş’ce talep
edildiği taktirde ayni şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek ve rehin
edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü
sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye,
Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye
Belediyemizin her türlü gelir ,hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye,
Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası
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A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde
5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi
kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının
yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimizin 2.nci maddesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Çevre
Birimi Şefliği kurulması konusudur dedi. Belediyemizin 2010-2014 yılları arası iş ve işlemleri
ile ilgili yürütülen rutin denetimleri sonucunda İçişleri Bakanlığı Başkontrölörünün de belirttiği
üzere çevre birimi oluşturulması gerekiyor dedi. Norm kadromuzda münhal bulunan 1 adet şef
kadrosunun Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Çevre Birimi Şefliği olarak oluşturulması
tarafımca da uygun görülmüştür. Kurulacak birimin görev ve yetkileri ile ilgili
arkadaşlarımızın yapmış oldukları çalışmayı okutuyorum dedi ve okundu. Konu ile ilgili söz
almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı.Başkan arkadaşlar Belediyemiz
norm kadrosunda münhal bulunan 4 derecelik şef kadrosunun Fen İşleri Müdürlüğü
bünyesinde “ Çevre Birimi Şefliği” olarak yeniden tanzim edilmesini meclisimize teklif ve
oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar tarihi: 02.07.2014
Karar No : 28
Belediyemiz
norm kadrosunda münhal bulunan 4 derecelik şef kadrosunun Fen İşleri
Müdürlüğü bünyesinde “ Çevre Birimi Şefliği” olarak yeniden tanzim edilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimizin 3.ncü maddesi toplantı başında gündeme aldığımız
ARRIKAB Birliğine 3 asıl 3 yedek üyenin seçilmesi konusudur dedi. Bildiğiniz üzere hem
Çoruh Havzası Kalkınma Birliğine hemde ARRIKAB’a üyeliğimiz devam etmektedir.
ARRIKAP’da Belediyemizi temsil etmek üzere AK Parti grubunun 2 asıl 2 yedek üye,CHP
grubunun 1 asıl 1 yedek üye vermesini,AK Parti grubundan Turgay ATASELİM ve Serkan
ERGİN’in asıl ,Sedat BATUMOĞLU ve Melek ÖZBAYRAK’ın yedek üyeliğe,CHP
grubundan Ayhan ÖZTÜRK’ün asıl,Tekin ERGÜNAL’ın ise yedek üye olarak belirlenmesini
meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile
kabul edildi.
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Karar Tarihi: 02.07.2014
Karar No
: 29
Artvin ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği
(ARRIKAB)’nde Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Meclis üyelerinden Ayhan
ÖZTÜRK,Turgay ATASELİM ve Serkan ERGİN’in asıl üye,Tekin ERGÜNAL,Sedat
BATUMOĞLU ve Melek ÖZBAYRAK’ın yedek üye olarak belirlenmesine oybirliği ile karar
verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemin 5.nci maddesi mülkiyeti Ali EMİROĞLU ve hissedarlarına
ait İnönü Bulvarı 25 ada,90 no’lu parselde 7 metrelik yol ve taban alanı kullanımı hakkındaki
imar plan değişikliği talebidir. Bildiğiniz üzere aynı ada içerisinde yapılaşmasını tamamlamış
binaların taban alanı yaklaşık % 50 civarındadır. Yine ilgili parselle Halk Bankası binasının
arasında mevcut imar planında 7 metrelik yolun bulunduğu ancak,Halk Bankası binasının
zamanında yanlış kurulduğu ve imar yolunun 2 metrelik kısmının bahçe duvarının içinde
kaldığından imar yönünden sıkıntılı bir bölge olarak karşımıza çıkmıştır.Halk Bankası
binasındaki hak sahipleri ile Ali EMİROĞLU’na ait parselin hak sahipleri arasındaki imar
yolu mahkemelik olmuş ancak,ilgililer daha sonra anlaşarak aralarında protokol yapmış ve
mevcut 7 metrelik yolun Halk Bankası binası bahçe duvarının içinde kalan 2 metrelik kısmının
diğer parsel müteahhidi tarafından çekilerek düzelmesi yönünde mutabakata
varmışlardır.Ancak,ilgili müteahhit çekeceği 2 metre karşılığında kuracağı binaların taban
alanının % 50’ye çıkarılması ve yapılacak iki bloku birbirine bağlayacak asma katlı dükkan
talebi ile Belediyemize imar plan değişikliği için müracaat etmiş bizde değerlendirilmek üzere
konuyu imar komisyonuna havale etmiştik.Konu ile ilgili imar komisyonu raporunu
tamamlamış olup,okutuyorum dedi ve okundu.Komisyon kararında “ planlı alanlar Tip İmar
Yönetmeliği “ nin bina cepheleri bölümü 27. Maddesinde “ ayrık yapı nizamına tabi olan
yerlerde veya bir parselde olup,blok yapı nizamına tabi olan yerlerde yapılacak yapıların bina
cephesi en fazla 40 metredir.” Ve 28.madde 6ncı bentçe belirtilen “ ayrık veya blok nizam
olan yerlerde,imar planında açıkça belirlenmemiş ise taban alanı kat sayısı % 40’ı geçemez.”
Maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle talep edilen plan değişikliğinin uygun olmadığına
oybirliği ile karar vermiştir.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili imar komisyonu başkanı T.
Turgay HATİNOĞLU’na söz vermek istiyorum dedi. Komisyon başkanı konuşmasında ilgili
müteahhidi komisyona davet ettiklerini ve kendisine çekeceği 2 metrelik kısım için yapacağı
diğer blokun taban alanının % 50’ye çıkarılmasını teklif ettiklerini ancak,müteahhidin buna
yanaşmadığını söyledi. Başkan taban alanının % 50’ye çıkarılmasının uygun olabileceğini
söyledi ve konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi.Söz alan üyelerden H. Tahsin
KURDOĞLU ve Serkan ERGİN emsal teşkil etmesi nedeniyle
% 50 taban alan
uygulanmasının makul olabileceğini söylediler. Söz alan üyelerden Filiz UZUN YARIMCI
konuşmasında ikinci blok için müteahhide % 50 taban alanı teklifini yaptıklarını ancak,
müteahhidin buna kesinlikle yanaşmadığını ilgilinin talebi doğrultusunda yapılacak imar plan
değişikliği sonucundaki yapılaşmanın imar kirliliğine yol açacağını söyledi.Başkan arkadaşlar
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konunun imar komisyonunda raporu doğrultusunda aynen kabulünü meclisimize teklif ve
oylarımıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar Tarihi : 02.07.2014
Karar No : 30
İlçemiz Musazade Mahallesi İnönü Bulvarında mülkiyeti Ali EMİROĞLU ve
hissedarlarına ait 25 ada,90 no’lu parselde talep edilen imar plan değişikliği teklifinde,mevcut
imar planında ayrık nizamda ticaret + konut olarak gözüken alanda daha önceden % 40 taban
alanlı A ve B blok olarak ruhsat alınmış olup, iki blok arasına zemin katta asma katlı dükkan
talebi ile taban alanın % 50’ye çıkması istenmektedir.Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin
bina cepheleri bölümü 27. Maddesinde belirtilen “ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde veya
bir parselde olup, blok yapı nizamına tabi olan yerlerde yapılacak yapıların bina cephesi en
fazla 40 metredir.”ve 28. Madde 6.nci bentte belirtilen “ ayrık veya blok nizam olan yerlerde
,imar planında açıkça belirlenmemiş ise taban alanı kat sayısı % 40’ı geçemez.”maddelerini
ihlal ettiği gerekçesiyle talep edilen plan değişikliğinin uygun olmadığına oybirliği ile karar
verildi.
Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemin 5.nci maddesi mülkiyeti Muzaffer KURDOĞLU ve
hissedarlarına ait Musazade mahallesi Erol Çarmıklı caddesi üzerinde bulunan 613 ve 380
no’lu imar adaları üzerinde yüksek kat imar plan değişikliği konusudur dedi. Bildiğiniz üzere
daha önceki meclis toplantılarında 2000 M2 üzeri parsellerde 10 kata kadar yapılaşma
konusunda prensip kararı almış ve parseller büyüdükçe oranı nispetinde ilave kat (bonus)
verme konusunda görüş birliğine varmıştık. İlgililere ait yaklaşık 5900 m2’lik imar adasında
%25 taban alanda 15 katlı iki blok şeklinde yapılacak yapılaşma hususunda karar almıştık
ancak,daha sonra ilgililerin taban alanın %30’a çıkarılması yönünde talepleri olmuş ve
Haziran ayı meclis toplantısında bu ve bunun gibi yüksek katlı yapılaşma konularının
genelinde çözümü için plan notları imar plan değişikliği şeklinde hazırlanacak imar
değişikliği ile çözülmesi hususunda karar almış ve konu ile ilgili çalışma yapmak üzere
komisyona havalesine karar vermiştik.Komisyonumuz plan notları imar plan değişikliği ile
ilgili taslak hazırlamış ve meclisimizin onayına sunmuş olup, okutuyorum dedi ve
okundu.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi. Söz alan
üyelerden Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında yüksek katlarla ilgili taban alanın % 25 olarak
uygulanması yönünde karar almıştık ancak, plan notlarında bunun % 30’a çıkarıldığını bunun
nedenini öğrenmek istediğini söyledi.Söz alan imar komisyonu üyesi Filiz UZUN YARIMCI
cevaben konuşmasında plan notları taslağındaki % 30 taban alanının asansör boşluğu, yangın
merdiveni,hava bacalarını da içerdiğini ve bunun brüt olduğunu bunların çıkarıldığında taban
alanın % 26-27’lere denk geldiğini ve hesaplamaların buna göre yapılmasını doğru olacağını
söyledi.Başkan arkadaşlar bu ve bunun gibi meclisimize gelecek yüksek katlarla ilgili
taleplerin genel çözümü için komisyonumuzun ve teknik elemanlarımızın hazırlamış olduğu
Arhavi Belediyesi Plan Notları imar plan değişikliğini taslağının aynen onanmasını
meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile
kabul edildi.
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Karar Tarihi : 02.07.2014
Karar No
: 31
ARHAVİ
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI
PLAN NOTLARINA İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Konu : Arhavi ilçesinin 29L-1b imar paftasındaki 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı
plan notlarına ,gelişme alanlarını yönlendirmek ve saklıklı yapılaşmalar sağlamak amacıyla
18. MADDE OLARAK;
Ayrık -6 kat yapı nizamlı konut yerleşim alanlarında bulunan yapı adalarında;büyük imar
parselleri oluşturmak,yapılaşmayı tabanda daraltıp dikine yükseltmeyi ve toplu yapılaşmayı
özendirmek maksadıyla imar planında verilen toplam inşaat alanı (kaks,emsal );
a- Yüzölçümü 2000-5000 M2 arasındaki parsellerde % 15
b- Yüzölçümü 5000M2 ve daha büyük parsellerde % 25 artırılır.
Bu alanlarda :
- Taban alanı kat sayısı brüt (asansör boşluğu, yangın merdiveni,hava bacaları
dahil)%30’dur.
- Kapalı ve açık çıkma yapılamaz.
- Uygulamalar en az 2000 M2 ada bazında yapılacaktır.
- En fazla 15 kat yükseklikte yapılaşmaya izin verilir.
- Yapı ve imar düzeni olarak imar adalarında özendirici teşvikler hariç emsal =kaks
değeri 2,6’ı aşamaz.
- Yapılar için gerekli olan açık ve kapalı
otoparklar
parsel içerisinde
karşılanacaktır.(Otopark ihtiyacının en az %50’si kapalı alanda yapılacaktır.)
- Bu tür parsellerde kat mülkiyetine geçilecektir.
- Bir parselde yapılacak iki ve daha fazla binanın normal katları arasındaki mesafe
yönetmelikte belirlenen
en az yan bahçe mesafelerine (yasal komşu
mesafe)uyulacaktır. Uygulama yapılacak imar adasındaki yapıların diğer imar
adalarındaki yapılara olan mesafeleri en az yan bahçe mesafeleri toplamı +7 metre
kadar olacaktır.
- Parsel,trafo amacı dışında ifraz edilerek daha küçük parsellere dönüştürülemez.
- Binalar yönetmelikteki en fazla cephe ve derinlik sınırlamalarına tabi değildir.
- 18. Madde uygulaması yapılmış alanlarda , yeniden terk gerekmesi durumunda ,inşaat
emsali 18. Madde uygulaması sonucu oluşmuş parsel üzerinden verilir.
- İnşaat alanı kat sayıları (kaks,emsal vb.) mevzuata göre oluşturulan imar parseli
üzerinden verilecektir.
- Üzerinde çekme mesafeleri su basman kodları,kesitler,yapı yükseklikleri,kaks-emsal ve
toplam inşaat alanı olan ve girişimci tarafından hazırlanan 1/500 ölçekli kentsel
tasarım ve parsel için hazırlanacak peyzaj projesi Belediye İmar Müdürlüğü ve imar
komisyonunca onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır.
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- İmar durumu Belediye İmar Müdürlüğü ve imar komisyonunca onaylanan 1/500
ölçekli kentsel tarsım projesidir.
- İmar durumu belgesinde “ plan notlarına göre düzenlenmiştir.” Açıklaması yer
alacaktır.
- Parselde birden fazla yapı yapılabilir.parsel içinde bina yerleştirilen alanlar ve
bahçe,park,çocuk bahçesi,oyun-spor alanları ve parsel içindeki yollar kentsel tasarım
ve peyzaj projesine uygun olarak girişimci tarafından gerçekleştirilecekti.Bu alanlar
kamuya terk edilmeyecektir.Yapılar imar planında gösterilen,yada parsel içinde
oluşturulan yollardan servis alacaklardır.Parseldeki yapılar 25 metre ve daha geniş
yollardan servis alamazlar.
- Ayrıca genişliğine bakılmaksızın yeni imar parselinin cephe aldığı yollardan tabanda en
az 5.00 metre ,bodrum katı açığa çıkması durumunda ise her bodrum kat için 50cm
eklenerek yapı yaklaşma sınırına uyulmak zorunludur.
- Bu alanların dışındaki kentsel dönüşüm ve diğer talepler Belediye meclisince
değerlendirilecektir.
19.MADDE OLARAK;
“ Tabii zemin altında kalmak şartıyla bodrum katlarda parselin imar yolu cephesinden
Yapı yaklaşma mesafesi korunarak komşu parselden en az 2 metre çekilerek yer altı
Otoparkı ( kapalı otopark) yapılabilir. Faziyet planında kapalı otopark, arazinin tabii
Zemin kotlarıyla birlikte gösterilecektir.”
20.NCİ MADDE OLARAK ;
- “ Meskun konut alanlarında , arka bahçe mesafesinin tayinine teşekküle göre belediyesi
Yetkilidir.”
Maddelerinin plan notlarına eklenmesine yönelik imar planı değişikliğinin aynen
Onanmasına oybirliği ile karar verildi.
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Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimiz 6.ncı maddesi Gençlik ve Spor Bakanlığının Musazade
Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde 91 ada,5 parselde açık ve kapalı spor tesisleri alanı ile
ilgili imar plan değişikliği talebidir.Halen üzerinde hali saha tesisi olan ve mülkiyeti Gençlik
ve Spor Bakanlığına ait bu alanda Bakanlık tarafından gençlik merkezi yapılacaktır. İşin
aciliyeti nedeniyle imar komisyonunda ivedi olarak görüşüldükten sonra olağanüstü toplantı ile
konunu gündeme alınması için imar komisyonuna havalesini teklif ediyorum dedi.Yapılan
oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 7.nci maddesi mülkiyeti Cemil TUR ve hissedarlarına ait
A. Hacılar Mahallesi Sahil caddesi 696 ada,4 parselde düğün salonu amaçlı imar plan
değişikliği talebidir.Konunun değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havalesini teklif
ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 8.nci maddesi mülkiyeti İlhami ATALAY’a ait Musazade
Mahallesi Şh.Ast.Mehmet ALTANLAR caddesi 39 ada,2 no’lu parselde kat yüksekliği ile ilgili
imar plan değişikliği talebidir.Bu konunu da değerlendirme yapılmak üzere imar komisyonuna
havalesini teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemimizin 9.ncü maddesi mülkiyeti Adil KESİMAL’a ait A.
Hacılar Mahallesi Sahil caddesi üzerinde 574 ada, 13 no’lu parselde devlet karayolu kenarında
bulunan bina ile ilgili imar plan değişikliği talebidir.Konunun değerlendirilmek üzere imar
plan komisyonuna havalesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemimizin 10.ncu maddesi mülkiyeti Murat KURUOĞLU’na ait
A. Hacılar mahallesi 588 ada,3,4 ve 9 no’lu parsellerde istenen yüksek kat hakkında imar plan
değişikliği talebidir.Bu konunun da değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havalesini teklif
ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 11.nci maddesi Yemişlik Mahallesi Kavak köyü mücavir
alan sınırları içerisinde Çoruh Üniversitesi ve MİT tarafından yapılacak olan yerleşkeler
hakkında ve ilçemizdeki yapılaşmaların çatı katları ile ilgili plan notlarının hazırlanması
şeklinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün mevzi imar ve imar planı değişikliği talebidir.Her
iki konunun da değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havalesini teklif ediyorum
dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemimizin 12.nci maddesi 03.06.2009 tarih ve 28 no’lu karar
sonucu
yapılması düşünülen revizyon ve ilave imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün talebidir. Bu konunu da değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havalesini
teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.

Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 03.09.2014 Çarşamba
günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 02.07.2014

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU
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T.C.
ARHAVİ BELEDİYESİ

KARAR TARİHİ:

MECLİS KARAR KAĞIDI

15.07.2014

BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI VE SOYADI

KARAR NO :

33

BAŞKAN : Coşkun HEKİMOĞLU
ÜYELER :,H.Tahsin KURDOĞLU, T.Turgay HATİNOĞLU, Turgay
ATASELİM, Sedat BATUMOĞLU, Serkan ERGİN, Melek
ÖZBAYRAK, Ayhan ÖZTÜRK, Tekin ERGÜNAL
Süheyla ZAİM, Tevfik ERÇİÇEK ve Filiz UZUN YARIMCI
Katıldı.

İlçemiz A. Hacılar Mahallesi Sahil Caddesinde 696 ada 4 no’lu 3167,88 m 2 yüzölçümlü,
mevcut imar planında “ Konut Alanı “ olarak görünen parselde, 6 kat “ Ticaret+ Konut Alanı
“şeklinde yapılan imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre
aynen onanmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Üye
T. Turgay HATİNOĞLU

Üye
Tekin ERGÜNAL

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Üye
Turgay ATASELİM

Üye
Süheyla ZAİM

Katip
H.Tahsin KURDOĞLU

Üye
Sedat BATUMOĞLU

Üye
Tevfik ERÇİÇEK

Üye
Serkan ERGİN

Üye
Ayhan ÖZTÜRK

Üye
Filiz UZUN YARIMCI

İlgili karar …./…./2014 tarih ve …. sayılı kayıt ile teslim alınmıştır…../…./….
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T.C.
ARHAVİ BELEDİYESİ

KARAR TARİHİ:

MECLİS KARAR KAĞIDI

15.07.2014

BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI VE SOYADI

KARAR NO :

32

BAŞKAN : Coşkun HEKİMOĞLU
ÜYELER :,H.Tahsin KURDOĞLU, T.Turgay HATİNOĞLU, Turgay
ATASELİM, Sedat BATUMOĞLU, Serkan ERGİN, Melek
ÖZBAYRAK, Ayhan ÖZTÜRK, Tekin ERGÜNAL
Süheyla ZAİM, Tevfik ERÇİÇEK ve Filiz UZUN YARIMCI
Katıldı.

İlçemiz Musazade mahallesi sahil Caddesinde mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel
Müdürlüğüne ait olup,mevcut imar planında “ Açık Spor Alanı “ olarak görünen 91 ada 5 no’lu
2343 m2 yüzölçümlü parselde “Açık ve Kapalı Spor Tesis Alanı “ olarak yapılan imar plan
değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasına oybirliği ile
karar verildi.
Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Üye
T. Turgay HATİNOĞLU

Üye
Tekin ERGÜNAL

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Üye
Turgay ATASELİM

Üye
Süheyla ZAİM

Katip
H.Tahsin KURDOĞLU

Üye
Sedat BATUMOĞLU

Üye
Tevfik ERÇİÇEK

Üye
Serkan ERGİN

Üye
Ayhan ÖZTÜRK

Üye
Filiz UZUN YARIMCI

İlgili karar …./…./2014 tarih ve …. sayılı kayıt ile teslim alınmıştır…../…./….

