MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin olağan toplantısı 03.06.2015 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, Ayhan ÖZTÜRK, Süheyla ZAİM, Tevfik ERÇİÇEK, Tekin
ERGUNAL’ Melek ÖZBAYRAK, Turgay ATASELİM ve Filiz UZUN YARIMCI’nın
katılımlarıyla toplandı. Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu açıyorum dedi. Başkan
arkadaşlar Mayıs 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 gündem dışı önergesi olan varmıdır dedi.
üyelerden Serkan ERGİN yüksekokul ve fakülte ile ilgili gelişmeler hakkında meclisin
bilgilendirilmesini istedi.Başkan konunun gündeme alınmasına gerek olmadığını gündem
sonunda meclis bilgilendireceğini söyledi.Başkan arkadaşlar üç maddelik gündemimize
geçmeden önce gündeme alınmasını istediğim iki konu var, bunlardan ilki Artvin Çoruh
Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksek Okulu ile ilgili Yemişlik Mahallesinde bulunan
12.411,96 m2’lik taşınmazda mevzi imar planı yapılması ile ilgilidir dedi.İkinci konu
Çarmıklı Eğitim ve Kültür Vakfı sinema salonunda yapılacak modernizasyonda kullanılmak
üzere Nurol Holding tarafından belediyemize yapılacak olan 180.000,00 TL lik şartlı
bağışın kabulü ile ilgilidir dedi.Her iki konunun da meclis gündemine alınmasını teklif
ediyorum dedi teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar gündemimizin ilk konusu
üyesi olduğumuz ARRİKAB üyeliğimizi feshi ile ilgilidir dedi.Kısa adı ARRİKAB olan Rize
ve Artvin illeri Katı Atık Birliğine üye olmuştuk.İki yıl bende bu birliğin başkanlığını
yaptım.Bu süre içerisinde katı atık tesisi ile ilgili yer konusunda çalışmalarımız oldu
ancak,herhangi bir sonuca ulaşamadık.Aynı zamanda kısa adı ÇOKAB olan Çoruh Havzası
kalkınma Birliğine de üye olduk.amacımız en kısa sürede katı atık sorunumuzun çözülmesi ile
ilgili idi dedi.Ancak ARRİKAB bu süre içerisinde işlevini kaybetti ve bazı belediyeler
birlikten ayrılarak başka birliklere üye oldu ve genel kurul kararı ile birliğin feshine karar
verildi.Birliğin kasasındaki mevcut para nüfus oranına göre Belediyelere dağıtılacak yada
yeni kurulan ve kısa adı KAÇKARBİR olan Kaçkar İtfaiye ,mezbahane ve katı atık birliğine
de devredilecektir. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır
dedi.Üyelerden söz alan olmadı.Başkan arkadaşlar üyesi bulunduğumuz kısa adı ARRİKAB
olan Artvin ve Rize İlleri Katı Atık Birliği üyeliğimizin feshini meclisimize teklif ve
oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar tarihi : 03.06.2015
Karar No
: 17
Kısa adı ARRİKAB olan Artvin ve Rize İlleri Katı Atık Birliği üyeliğimizin feshine
oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimizin ikinci konusu kısa adı KAÇKARBİR olan Kaçkar
İtfaiye,Mezbahane ve Katı Atık Birliği üyeliğimizin görüşülmesidir dedi.ÇOKAB üyeliğimiz
devam etmekle birlikte Pazar,Ardeşen,Fındıklı;Çamlıhemşin,Hemşin ve Tunca Belediyeleri
ile Rize il Özel İdaresinin de üye olduğu KAÇKARBİR’e üye olmamızın hem belediyemiz
hemde bölgemiz açısından daha doğru olacağını düşünüyorum dedi. Asıl amacımızın katı
atıkların bertarafı ile ilgili olmakla birlikte itfaiye ve mezbahane hizmetlerinden de
yararlanmak mümkündür.Pazar ilçesinden bu tarafa olan belediyeleri kapsayan birlik için
Hopa ve Kemalpaşa Belediyeleri ile de görüşüp onlarında bu birliğe katılmasını isteyeceğim
dedi. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili görüşü olan varmıdır dedi Söz alan üyelerden Tevfik
ERÇİÇEK konuşmasında ÇOKAB’la ilgili gelişmelerin hangi aşamada olduğunu sordu.
Başkan cevaben konuşmasında 2015 yılının ikinci yarısından itibaren faaliyete geçmesi
bekleniyordu ancak, katı atık tesisinin kurulması düşünülen Oltu ilçesi ile ilgili
vatandaşların tepkisi olduğunu, ilçelerinde bu tesisin kurulmasını istemedikleri için bir
müddet gecikme olacağı düşünülmektedir.Herkes çöpünün kaldırılmasını ister ancak,iş tesisi
kurmaya gelince kendi yöresinde böyle bir tesisin kurulmasını istemez ki biz bunu
fesh’ettiğimiz ARRİKAB’ta yaşamıştık.söz alan üyelerden Serkan ERGİN konuşmasında
üyelikle ilgili herhangi bir bedel varmıdır dedi. Başkan cevaben konuşmasında üye
belediyeler bir önceki yıl bütçe gelirlerinin % 2’sini defaten öder.Bu gelirlere İller Bankası
payı dahil değildir.Başkan arkadaşlar kısa adı KAÇKARBİR olan Kaçkar İtfaiye ,Mezbahane
ve Katı Atık Birliği üyeliğimizi meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi .yapılan
oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar tarihi : 03.06.2015
Karar No
: 18
Kısa adı KAÇKARBİR olan Kaçkar İtfaiye ,Mezbahane ve Katı Atık Birliği üyeliğine
oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimizin üçüncü konusu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kale
Mahallesi 401 ada,12 parselde yapılacak olan Fen Lisesi öğrenci yurdu için mevzi imar planı
talebidir dedi. Konunu imar komisyonuna havalesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile
kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemimizin 4.ncü maddesi toplantının başında gündeme aldığımız
yüksek okul ile ilgili yapılacak olan mevzi imar planı konusudur dedi.Daha önceki yerle ilgili
mevzi imar planı yapılmıştı ancak yer değişikliği sonucunda bu yeni alanda da mevzi imar
planı ve devamında 18. Madde uygulaması yapılması gerekiyor dedi.Proje ile ilgili küçük
detaylar kaldığını, çok kısa bir süre içerisinde ihaleye çıkılacağını,bu vesile ile Serkan

arkadaşımızın da konu ile ilgili talebine cevap vermiş oldum dedi.Başkan arkadaşlar bu
konunun da imar komisyonuna havalesini teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemimizin 5.nci maddesi yine toplantının başında gündeme
aldığımız Çarmıklı Sinema Salonunun modernizasyonunda kullanılmak üzere Nurol Holding
A. Ş tarafından Belediyemiz hesaplarına havale edilecek 180.000,00 TL ‘lik şartlı bağışın
kabulü konusudur dedi.Sinema salonunun film makineleri artık gelişen teknolojiye cevap
verememektedir. Bu nedenle değerli büyüğümüz Nurettin ÇARMIKLI ile bizzat yaptığım
görüşmede konuya sıcak bakarak çalışanlarına talimat verdi ve 180.000,00TL tutarında
paranın bu iş için kullanılmak üzere belediyemiz hesabına yatırılmasını istedi.Yaptığımız
çalışmalarda bu para ile 4K dijital makine sistemine geçilerek Samsun’dan bu tarafa
olmayan bir sistem entegre edilerek sinema salonumuz ilçemize ve bölge halkına hizmet
etmeye devam edecektir. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi.Söz alan üyelerden
Serkan ERGİN konuşmasında Nurol Holding A.Ş tarafından gönderilecek bu para sadece
dijital makine içinmi kullanılacak, sinemanın diğer mefruşatları ile ilgili harcama olmayacak
mı dedi.Başkan cevaben konuşmasında paranın sadece dijital film makinesi ile ilgili olduğu
ve buna işletmecinin de yaklaşık 45.000,00TL’lik katkısı olacağını, mefruşatla ilgili harcama
ile bakım ve onarımın işletmeciye ait olduğunu söyledi.Başkan arkadaşlar Nurol Holding A. Ş
tarafından Çarmıklı Eğitim ve Kültür Vakfı Sinema Salonunun modernizasyonu için
kullanılmak üzere belediyemize yapılacak 180.000,00 (yüzseksenbin) TL miktarındaki şartlı
bağışın aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi yapılan oylama
sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar tarihi : 03.06.2015
Karar No
: 19

Nurol Holding A. Ş tarafından Çarmıklı Eğitim ve Kültür Vakfı Sinema Salonunun
modernizasyonu için kullanılmak üzere belediyemize yapılacak 180.000,00 (yüzseksenbin)
TL miktarındaki şartlı bağışın aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi..

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 01.07.2015 Çarşamba
günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 03.06.2015

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

