
 

MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

               Belediye Meclisinin olağan toplantısı 04.02. 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 Ocak 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 gündemimizin birinci maddesindeki 2014 Mali yılı Belediye Başkanlığı faaliyet 
raporunun 22.11.2014 tarih ve 29183 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik 
değişikliğinin ilgili arkadaşlar tarafından yanlış yorumlanması nedeniyle Şubat ayı meclisimize 
gelmiştir.  Ancak ilgili yönetmelik değişikliği Mahalli İdarelerin dışındaki Kamu idarelerini 
kapsadığından faaliyet raporlarımız Nisan ayında görüşüleceğinden gündemin birinci 
maddesindeki konunun  gündemden düşürülmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile 
kabul edildi. Başkan arkadaşlar gündeme geçmeden önce  meclis üyemiz T. Turgay 
HATİNOĞLU’nun  imar komisyonu üyeliğinden  ayrılmak istediğine dair dilekçesi mevcut 
olup,  kalan süreyi tamamlamak üzere  imar komisyonuna bir adet üye seçimi yapmamız 
gerektiğinden  konunun  gündemin son sırasına alınmasını teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği 
ile  kabul edildi.Başkan arkadaşlar gündemimizin birinci maddesi  Mahalli İdareler Disiplin 
Amirleri Yönetmelik taslağının görüşülmesidir dedi.Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 
25015/1 Sayılı “ Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak  Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik 
Taslağı “ gereği hazırlanan  Belediyemizin  Diplin Amirleri Yönetmelik Taslağını okutuyorum 
dedi ve okundu .Başkan konu ile ilgili söz almak isteyen varmıdır dedi. Üyelerden söz alan 
olmadı. Başkan arkadaşlar Arhavi belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmelik Taslağının aynen 
kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucunda teklif 
oybirliği ile kabul edildi. 

                                                    
                                                      Karar Tarihi     : 04.02.2015 
                                                       Karar No         :   05 
 
         
 
  İçişleri  Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün  2015/ 1 Sayılı Genelgesi gereği 
hazırlanan  ekli  “ Arhavi Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği “ taslağının  aynen kabulüne  
oybirliği ile karar verildi. 
 
          Başkan                                          Katip                                         Katip 
Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 
 
 
   



   Başkan arkadaşlar gündemimizin ikinci maddesi Sağlık Bakanlığından talep edilecek ihtiyaç 
fazlası  ambulans talebinin görüşülmesidir dedi. Başkan arkadaşlar  Artvin Valiliği İl Sağlık 
Müdürlüğü kanalı ile Sağlık Bakanlığından ihtiyaç fazlası hasta nakil aracı talep edilerek  
Belediyemiz  cenaze nakil hizmetlerinde  kullanılması düşünülmektedir. Bildiğiniz üzere  iki 
adet cenaze aracı mevcut olup, ekonomik ömürlerini tamamlamak üzereler.Bu nedenle  cenaze 
nakil aracına ihtiyacımız vardır. Bu konuda  bir iş adamımızdan yardım talebimiz 
oldu,sanıyorum bağış yoluyla  soğutma sistemli modern  bir  cenaze nakil aracını halkımızın 
hizmetine sunacağız. Yine bunun yanında Sağlık Bakanlığının  ihtiyaç fazlası  hasta nakil 
aracını da belediyemize kazandırırsak, şehir içi ve mahallelerinde  kullanılmak üzere  cenaze 
nakil aracı olarak hizmete  sokmayı düşünmekteyiz. Başkan arkadaşlar bu konuda söz almak 
isteyen varmıdır dedi. Üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar Artvin Valiliği İl Sağlık 
Müdürlüğü  kanalı ile Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç fazlası  bir adet  
hasta nakil aracı ( Ambülans ) ‘nın  Sağlık Bakanlığından talep edilmesini meclisimize teklif 
ve oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 
 
                                                       
                                                      Karar Tarihi     : 04.02.2015 
                                                       Karar No         :   06 
 
         
   Artvin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü  kanalı ile Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 
ihtiyaç fazlası  bir adet  hasta nakil aracı ( Ambülans ) ‘nın  Sağlık Bakanlığından talep 
edilmesine  oybirliği ile karar verildi. 
 
 
       
     Başkan                                          Katip                                         Katip 
Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 
 
 
         Başkan arkadaşlar gündemimizin üçüncü maddesi ARRİKAB üyeliğinin feshinin  
görüşülmesidir dedi.Bildiğiniz üzere  üyesi bulunduğumuz Artvin ve Rize illeri yönetimleri  
Katı Atık Tesisi Yapma ve İşletme  Birliğine  2010-2012 yıllarında başkanlık yapmıştım. Ben 
başkanlıktan ayrıldığımda   birliğin kasasında  yaklaşık 200.000. TL civarında para 
mevcuttu.Daha sonra yaptığımız araştırmada bu paranın yaklaşık 450.000 TL  ulaştığı 
ancak,birlik feshi edilirken  kasasında  4000 TL dahi bulunmadığını söyledi. 31.12.2014 
tarihinde  birliğin yapmış olduğu olağan meclis toplantısında feshi kararı alınmış  olup, 
Belediyemizinde meclis kararıyla birlik feshinin onaylanmasını talep etmektedirler. Yine 
yaptığımız araştırmalarda bu birliğin yerine  başka bir birlik kurulacağı yönünde bilgiler 
edindim.  Yine bildiğiniz üzere bildiğiniz üzere ayni zamanda  bu birliğin yanında  Çoruh 
Havzası Kalkınma Birliğine de üye olmuştuk. Çünkü ARRİKAB’la ilgili  ne yazık ki  bu güne 
kadar herhangi bir ilerleme kaydedememiştik. Şimdi merak ettiğim konu  ARKİKAB’a üye 
belediyelerin  katı atık sorunlarını çözdüler de  bizimi haberimiz  yok dedi.Bu nedenle  tüm bu 
soruların cevabını almak ve aynı zamanda birliğin kasasında  bulunan paranın  nereye  



aktarıldığını araştırmak üzere  konunu bir sonraki meclis toplantısında ele alınmasını  uygun 
buluyorum dedi. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi. Söz alan 
üyelerden Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında 2012 yılında  yaklaşık  250-300.000TL  nakiti olan  
birliğin  bu paranın nereye harcandığı yönünde harcama  kayıtlarının bulunması gerekiyor dedi. 
Söz alan üyelerden Serkan ERGİN konuşmasında Belediyemizi temsilen birlik üyesi olarak 
olağan meclis toplantısına katıldığını,  yaklaşık 480.000 TL  civarında  nakitin bulunduğunu, 
ancak bu paranın şu an kasada olmadığını  harcamanın nereye yapıldığını  veya  paranın nereye 
aktarıldığını bilmediklerini söyledi. Yine  katıldığım meclis toplantısında  yeni bir birlik 
kurulacağı yönünde duyum aldığını  belediyemizin de bu birliğe uye olmasının daha doğru 
olacağını söyledi. Söz alan üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU konuşmasında birliğe 
belediyemizin bütçesinden kaynak aktarıldı mı dedi. Başkan cevaben konuşmasında  birliğe 
üye belediyelerin birtakım  mali hükümlülükleri olduğu ancak,bildiğim kadarıyla biz dahil 
hiçbir belediyenin  kaynak aktarmadığını, mevcut  paranın  Bakanlık kaynaklarından 
aktarıldığını düşündüğünü söyledi.Başkan arkadaşlar tüm bu nedenlerle  konunun  araştırılmak 
üzere  bir sonraki meclis toplantısında ele alınmasını teklif ediyorum dedi. Teklif oybirliği ile 
kabul edildi. Başkan arkadaşlar gündemin son konusu  meclis üyemiz T. Turgay 
HATİNOĞLU’nun ayrılma talebi  nedeniyle boşalan İmar komisyonu üyeliği için kalan süreyi 
tamamlama üzere bir adet imar komisyonu üyesinin seçilmesidir dedi.Başkan arkadaşlar  kalan 
süreyi tamamlamak üzere  Sedat BATUMOĞLU arkadaşımızı imar komisyonu üyesi olarak 
öneriyorum ve oylarına sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul 
edildi.                                                      
 
                                                       Karar Tarihi     : 04.02.2015 
                                                       Karar No         :   07 
 
 
       Belediyemizi imar komisyonu üyesi T. Turgay HATİNOĞLU’nun komisyon üyeliğinden 
ayrılması nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere  meclis üyesi Sedat BATUMOĞLU’nun 
imar komisyonu üyeliğine seçilmesine oybirliği  ile karar  verildi. 
 
        
     Başkan                                          Katip                                            Katip 
Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 
 
 

 Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  04.03.2015  Çarşamba günü 
saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 04.02.2015 

                     

     Başkan                                          Katip                                            Katip 
Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 
 
 


