MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin olağan toplantısı 04.03.2015 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, 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 Şubat 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 önerge veren olmadı.Başkan arkadaşlar gündemimiz iki maddelik
olup,gündemin ilk konusu mülkiyeti Maliye hazinesine ait Kale mahallesi 350 ada,1 ve 2
no’lu parsellerde mevcut imar planında otopark alanı olarak görünen taşınmazda tır ve
kamyon park alanı olarak yapılacak imar plan değişikliğinin görüşülmesidir dedi.Bildiğiniz
üzere Maliye Hazinesinden otopark alanı olarak tahsisli bu alanda maliye adına gelen
yetkililerin yaptığı incelemelerde otopark için tahsis edilen bu alanın ilçe merkezine uzak
olduğunu tır ve kamyon parkı olarak yeniden düzenlenmesinin ve bu amaçla tahsis talebinde
bulunulmasının daha doğru olacağı yönünde rapor hazırlamışlardır. Bu nedenle mevcut
alanın tır ve kamyon park alanı olarak tahsisi talebinin bulunulması ve konunun imar
komisyonunda görüşülmesi için komisyona havalesini meclisimize teklif ediyorum dedi.
Yapılan oylamada teklif oybirliği ile kabul edildi.

Başkan arkadaşlar gündemin ikinci konusu Yemişlik mahallesinde Çoruh Üniversitesi ve
MİT ’in mülkiyetinde bulunan alanlarda mevzi imar planı yapılması konusudur dedi.
Bildiğiniz üzere fakülte alanı daha önce kavak köyü sınırlarına yakın bir yerde iken, uzun
uğraşlar sonucu alanın kuzey tarafına yani Yemişlik Mahallesine yakın bir yerde tahsisi
için çalışmalar yapılmış ve nihayet tapu tescil işlemlerinde tamamlanmıştır. Yüksek gerilim
hattı ile ilgili bir sorun vardı, bu sorunun da enerji hattının yükseltilerek çözülmesi yönünde
ÇEDAŞ’la uzlaşma sağlandı.12 Mart’ta ilgili firma tarafından proje teslim edilecek olup,
inşallah yakın bir tarihte ihaleye çıkılır ve fakülte inşaatının temelini atarız diye
düşünüyorum.Bu nedenle hem fakülte alanının hemde MİT’e ait alanın mevzii imar planı
yapılması için birlikte değerlendirmek amacıyla konunu imar komisyonuna havalesini
meclisimize teklif ediyorum dedi. Yapılan oylamada teklif oybirliği ile kabul edildi.
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Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 01.04.”2015 Çarşamba
günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 04.03.2015
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