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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin Aralık ayı olağan toplantısı 07.12.2016 Çarşamba günü saat
15.00’da Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU
Başkanlığında üyelerden, H.Tahsin KURDOĞLU, T.Turgay HATİNOĞLU, Turgay
ATASELİM, Serkan ERGİN, Melek ÖZBAYRAK,Serkan ÇAKAR Ayhan ÖZTÜRK,
Süheyla ZAİM, Tevfik ERÇİÇEK, Tekin ERGÜNAL ve Mustafa Kemal TATAR ‘ın
katılımlarıyla toplandı.Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu açıyorum dedi. Başkan
arkadaşlar Kasım ayı olağan meclis toplantısı karar ve tutanaklarını okutuyorum dedi ve
okundu. Bu karar ve tutanaklara itirazı olan var mıdır dedi. Üyelerden itiraz eden olmadı.
Gündeme geçmeden önce gündem dışı önergesi olan varmıdır dedi.Önerge veren olmadı.
Gündeme geçmeden önce AK parti ilçe başkanı adına dilekçe vardır okutuyorum dedi ve
okundu. Kısaca dilekçede
15 Temmuz demokrasi şehidi ve sembol ismi
Ömer
HALİSDEMİR isminin ilçemiz Musazade Mahallesindeki Kenan EVREN caddesine
verilmesi talebidir, konunun gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile
kabul edildi. Başkan arkadaşlar gündemimizin 1.maddesi Kavak Köyü mücavir alan sınırları
içerisinde Türkiye Elektrik A. Ş Genel Müdürlüğü tarafından 154 kv Arhavi Havza Trafo
Merkezi olarak yapılan mevzi imar plan değişikliğinin görüşülmesidir. İlçemizin gelişimine
ve ekonomisine katkı sunması açısından büyük önem arz eden konu Artvin-Arhavi
Organize Sanayi Bölgesinde düşünürsek ileride çok büyük oranda enerji ihtiyacını
karşılayacak olup,bu trafo merkezinin yapım aşamasında ve tamamlanmasında yakın
takipçisi olacağız.Trafo merkezinin kurulacağı alan fakülte inşaatı ve devamındaki Mit’e ait
arsanın hemen yanında olup, kavak köyüne yakın karayollarına ait yaklaşık 20 dönümlük
alan trafo merkezi yapılması amacıyla satın alınmıştır. Konu ile ilgili imar komisyonu
raporunu okutuyorum dedi ve okundu. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, söz
alan olmadı.Başkan arkadaşlar imar komisyonumuzunda raporu doğrultusunda Kavak Köyü
Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 441400-441700 yatay ,4575900-4576200 düşey
koordinatları arasında Türkiye Elektrik İletişim A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından “ 154 kv
Arhavi Havza Trafo Merkezi “ olarak yapılan mevzi imar planının 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8b maddesine göre aynen kabul edilmesini meclisimize teklif ve oylarınıza
sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar Tarihi : 07.12.2016
Karar No : 55
Kavak Köyü Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 441400-441700 yatay ,45759004576200 düşey koordinatları arasında Türkiye Elektrik İletişim A.Ş Genel Müdürlüğü
tarafından “ 154 kv Arhavi Havza Trafo Merkezi “ olarak yapılan mevzi imar planının 3194
sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasına oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL
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Başkan arkadaşlar gündemimizin 2. Maddesi Kale mahallesinde mülkiyeti Kenan
AYDIN’a ait 115 ada ,5 no’lu parselde istenilen imar plan değişikliği talebidir. Bir önceki
dönem Tevfik ERÇİÇEK ve Turgay ATASELİM’inde içinde bulunduğu meclis grubumuzda
bu alan ilgililerden gelen talep üzerine günü birlik tesisi alanı olarak imar plan değişikliği
yapılmış ve ruhsatlandırılmıştır. Fakat bir müddet sonra ilgililer burada yapılan binayı konut
olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu nedenle mevcut imar durumunun konut alanı olarak
revize edilmesi talebi ile belediyemize başvurmuş ve meclisimiz bu alanla ilgili gerekli
jeofizik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması ve yine bu konuda Artvin Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünden görüş talep edilmesi yönünde karar almıştık.11.10.2016 tarihli Artvin Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğünün onaylı jeofizik-jeoteknik etüt raporu bir önceki meclis
toplantısında gündeme gelmiş ve incelenmek üzere konuyu imar komisyonuna havale
etmiştik. İmar komisyonumuz konuyu incelemiş olup, komisyon raporu hakkında bilgi
vermesi için öncelikle komisyon başkanı Turgay ATASELİM’e söz vermek istiyorum dedi.
Turgay ATASELİM konuşmasında, Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından
onaylanan 11.10.2016 tarihli jeofizik-jeoteknik etüt raporunun incelenmesinde, bahse konu
alanın “ önlemli alan 2.3 “ olarak, yani önlem alınabilecek nitelikte heyelan ve kaya düşmesi
(kompleks hareket) sorunlu alan kategorisinde değerlendirildiği görülmüştür.Bu nedenle
komisyonumuz bu alanda mühendislik parametreleri ve mühendislik önlemleri belirlenerek
yapı yapılması ve her türlü önlemin alınmış olması sonucunda ruhsat verilmesi şartı ile
mevcut imar planında günübirlik tesis alanı olarak gözüken bu alanı ,imar planına esas
jeofizik-jeoteknik etüt raporlarındaki şartları sağladığı taktirde yapının şu andaki mevcut
haliyle konut alanına dönüşmesi talebi komisyonumuzca uygun görülmüştür.Başkan
arkadaşlar bu konu ile söz almak isteyenler varmıdır dedi.Söz alan üyelerden Mustafa Kemal
TATAR konuşmasında daha önce günü birlik tesis alanı olarak ruhsat alınmışmıydı diye
sordu. Başkan cevaben konuşmasında ruhsat alındığını söyledi. Yine Mustafa Kemal TATAR
konuşmasında bu alanla ilgili ileride ilgililer tarafından yeni talepler gelirse yine değişikliğe
onay verecekmiyiz dedi. Turgay ATASELİM cevaben konuşmasında komisyonumuzun
çalışmasında bu alanla ilgili henhangibir emsal artış uygun görülmemiş mevcut haliyle yani
iki katlı binanın üç kat olmayacağı şartıyla imar plan değişikliği talebi uygun
görülmüştür.Başkan arkadaşlar imar komisyonumuzunda raporu doğrultusunda
Kale
Mahallesi 115 ada, 5 no’lu parselde, Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11.10.2016
tarihli ve onaylı jeofizik –jeoteknik etüt raporu doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması
ve rapordaki şartların yerine getirilmesi ( mühendislik parametreleri ve mühendislik
önlemleri belirlenerek yapı yapılması. ) sonucu ruhsata bağlanması koşuluyla mevcut imar
planında günü birlik tesis alanı olarak gözüken alanın şu andaki mevcut haliyle konut alanı
olarak yapılan imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre
aynen onanmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama
sonucunda üyelerden Mustafa Kemal TATAR’ın red oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul
edildi.
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Karar Tarihi : 07.12.2016
Karar No : 56

Kale Mahallesi 115 ada, 5 no’lu parselde, Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün
11.10.2016 tarihli ve onaylı jeofizik –jeoteknik etüt raporu doğrultusunda gerekli önlemlerin
alınması ve rapordaki şartların yerine getirilmesi ( mühendislik parametreleri ve mühendislik
önlemleri belirlenerek yapı yapılması. ) sonucu ruhsata bağlanması koşuluyla mevcut imar
planında günü birlik tesis alanı olarak gözüken alanın şu andaki mevcut haliyle Konut Alanı
olarak yapılan imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre
aynen onanmasına üyelerden Mustafa Kemal TATAR’ın red oyuna karşılık oyçokluğu ile
karar verildi.
Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

Başkan arkadaşlar gündemin 3. Maddesi
cadde ve sokak isim taleplerinin
görüşülmesidir dedi. Konu ile ilgili imar komisyonu raporu olup, okutuyorum dedi ve
okundu. Görüldüğü üzere raporda, Musazade mahallesi yeni camiden Boğaziçi Mahallesi
Bizum fırına kadar olan Bnb. Necati YURDAER caddesi isminin Şht. Üstgm. Gökhan
YAVUZ olarak değiştirilmesi;
Musazade mahallesi BİM alışveriş merkesi, AKBANK ve Bayraktar Eczahanesi
önüne kadar olan isimsiz caddeye M. Necati Bey caddesi isminin verilmesi;
Y. Hacılar mahallesi girişi sol tarafından eski tünele kadar olan sahil caddesi isminin
Yüksel BÜYÜKLÜ caddesi olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. Cadde ve ism
taleplerinin tamamı ile ilgili görüş belirtmek isteyen varmıdır dedi. Söz alan üyelerden
Mustafa kemal TATAR konuşmasında , isim verilmiş bir cadde veya sokakla ilgili çok fazla
isim değişikliği yapılmasını doğru bulmuyorum.Bir şekilde bunun önüne geçilmesi
gerektiğine inanıyorum. Hatta bununla ilgili meclisimizde bağlayıcı bir karar alınmasını
öneriyorum.Bu nedenle cadde ve isim değişikliğinden ziyade gelecek taleplerin yeni açılmış
ve açılacak olan isimsiz cadde ve sokaklara verilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Son
üç meclis toplantısında bu konular gündeme gelmekte olup, ilçemizin daha önemli
konularının meclisimizde görüşülmesi gerektiğine inanıyorum dedi. Başkan cevaben
konuşmasında, konunun temelinde Mustafa beye katıldığını ancak, sürekli olarak cadde ve
sokak isim değişikliği gündemimize gelmediği gibi sekiz yıldır bu konuda gelen tüm talepleri
bugüne kadar öteledik. Ancak, rahmetli meclis üyesi arkadaşımız Sedat BATUMOĞLU’nun
isminin yaşatılması doğrultusunda ve devamında gelen mecburi değişiklikler olduğunu
söyledi. Söz alan üyelerden Serkan ERGİN konuşmasında konu ile ilgili komisyon raporunda
a ve b maddelerdeki Ş. Üstgm. Gökhan YAVUZ isminin AKBANK’ın önünden geçen
caddeye, M. Necati Bey caddesi isminin ise Bnb.Necati YURDAER caddesine verilmesini
talep ediyorum .Bunun nedeni ise şehidimiz Gökhan YAVUZ’un ailesinin çocuklarının
isminin AKBANK’ın önünden geçen caddeye verilmesinin talebi sonucudur dedi. M. Necati
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Bey isminin ise Yeni Caminin önünden Bizum ekmeğe kadar inen caddeye verilmesi daha
uygun olacak olup,ben bu alanın işlev yönünden daha değerli olduğunu düşünüyorum
ancak,şehit ailesinin talebinin karşılanması için bu şekilde olmasını uygun buluyorum dedi.
Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında, cadde ve sokak isimlerinin verilmesi ile
ilgili yasalar açıktır. Bu konudaki yetki meclisin olup, bunların görüşülmesinin ve gündeme
gelmesinin herhangi bir sakıncasının olmadığını düşünüyorum. Ancak, her üç cadde isim
değişikliğinin de komisyon raporunda olduğu gibi değerlendirilmesinin daha doğru olacağını
düşünüyorum.Eksik bir bilgi sonucu M. Necati Bey caddesine merhum arkadaşımız Sedat
BATUMOĞLU’nun ismi verilmiş olup,bu eksik bilgi ile yapılan yanlışın düzeltilmesi
gerekiyor ,M. Necati Bey ,Atatürk’ün yakın arkadaşı olup,Cumhuriyetimizin kuruluşunda
büyük emeği ve katkısı olan bir kişidir. Tabiki Ş. Üstgm. Gökhan YAVUZ’da bizim
şehidimiz olup, aynı zamanda köyümüzün çocuğudur.Ben ailesini çok iyi
tanıyorum.Şehidimizin isminin Bnb .Necati YURDAER caddesine verilmesini takdirle
karşılayacaklarına ve bundan ötürü meclisimize teşekkür edeceklerine yürekten inanıyorum.
Bu nedenle cadde isimlerinin komisyon raporundaki şekliyle değerlendirilmesi daha uygun
olacaktır diye düşünüyorum, buradan merhum Sedat BATUMOĞLU kardeşimizin isminin
M. Necati Bey caddesine verilmesini desteklediğim gibi, yanlışın düzeltilmesi adına bu
caddesinin devamı olan ve AKBANK’ın önünden geçen caddeye M. Necati Bey caddesi
isminin verilmesi yerinde olacaktır dedi. Söz alan üyelerden Turgay ATASELİM
konuşmasında, aslında her iki caddenin de çok değerli ve işlevsel caddeler olduğunu, bu
çalışmayı yaparken şehidimizin ailesinin AKBANK’ın önünden geçen isimsiz caddeye
çocuklarının isminin verilmesini talep ettiklerini bilmediğini söyledi.Tabiki vatanı için
toğrağa düşen her şehidimizin değerli ve kutsal olduğunu ancak, şehidimizin çatışma
esnasında
yaralanan askerini kurtarmak için
onu sırtladığında maalesef sırtından
vurulmuştur. Bu nedenle ailenin talebinin değerlendirilmesi daha doğru olacaktır diye
düşünüyorum.Söz alan üyelerden Süheyla ZAİM konuşmasında her iki caddede değerli ise o
zaman komisyon raporundaki gibi karar alalım dedi. Başkan arkadaşlar gerek merhum
arkadaşımızın gerekse şehitlerimizin isminin burada tartışılmasını çok doğru bulmuyor ve
bundan büyük üzüntü duyduğum gibi sizleri de rahatsız ettiğini düşünüyorum. Her iki
caddesinin de birbirinden değerli olduğuna inanıyorum ancak, takdir edersiniz ki şehidimizin
ailesini bu isimsiz cadde ile ilgili yıllardır talebi var.Atatürk’ün yakın arkadaşı olan M.
Necati Bey ismini de son derece önemsiyoruz. Burada iki farklı görüş ortaya çıktı. Bu
nedenle cadde isimleri ile ilgili farklı görüşleri ayrı ayrı oylayacağım dedi. Başkan arkadaşlar
Musazade mahallesi Yeni Camiden ,Boğaziçi Mahallesi Bizum fırına kadar olan Bnb.Necati
YURDAER caddesi isminin Ş. Üstğm. Gökhan YAVUZ olarak değiştirilmesini oylarınıza
sunuyorum dedi.Yapılan oylama sonucunda üyelerden Ayhan ÖZTÜRK, Tevfik
ERÇİÇEK,Tekin ERGÜNAL, ve Süheyla ZAİM’in evet T.Turgay HATİNOĞLU’nun
çekimser oyuna karşılık ,kalan üyeler red oyu vermiştir.Başkan arkadaşlar yasanın
gerektirdiği nitelikli çoğunluk sağlanamadığından isim değişikliği teklifi kabul edilmemiştir.
Başkan arkadaşlar aynı caddeye M. Necati Bey caddesi isminin verilmesini oylarınıza
sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda üyelerden Coşkun HEKİMOĞLU,Melek
ÖZBAYRAK,H. Tahsin KURDOĞLU,Serkan ERGİN, Turgay ATASELİM ve Serkan
ÇAKAR’ın evet ,T. Turgay HATİNOĞLU’nun çekimser oyuna karşılık kalan üyeler red oyu
vermişlerdir. Başkan arkadaşlar bu oylamada da yasanın gerektirdiği nitelikli çoğunluk
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sağlanamadığından teklif kabul edilmemiştir.Başkan arkadaşlar Musazade mahallesi BİM
alışveriş merkezi ,AKBANK ve Bayraktar Eczanesi önünden geçen isimsiz caddeye”
Şht.Üstğm.Gökhan YAVUZ” isminin verilmesini meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum
dedi, yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU’nun çekimser ,Süheyla
ZAİM,Ayhan ÖZTÜRK,Tevfik ERÇİÇEK,Tekin ERGÜNAL ve Mustafa Kemal TATAR’ın
red oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi.

Karar Tarihi : 07.12.2016
Karar No : 57
Musazade mahallesi BİM alışveriş merkezi ,AKBANK ve Bayraktar Eczanesi önünden
geçen isimsiz caddeye Şht.Üstğm.Gökhan YAVUZ isminin verilmesine üyelerden T. Turgay
HATİNOĞLU’nun çekimser ,Süheyla ZAİM,Ayhan ÖZTÜRK,Tevfik ERÇİÇEK,Tekin
ERGÜNAL ve Mustafa Kemal TATAR’ın red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

Başkan arkadaşlar Y. Hacılar mahallesi girişi sol tarafından eski tünele kadar olan sahil
caddesi isminin “Yüksel BÜYÜKLÜ Caddesi “ olarak değiştirilmesini meclisimize teklif ve
oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda üyelerden Tevfik ERÇİÇEK Ayhan
ÖZTÜRK, ve T. Turgay HATİNOĞLU’nun çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile
kabul edildi.

Karar Tarihi : 07.12.2016
Karar No : 58
Y. Hacılar Mahallesi girişi sol tarafından eski tünele kadar olan Sahil Caddesi isminin
“Yüksel BÜYÜKLÜ Caddesi “ olarak değiştirilmesine üyelerden Tevfik ERÇİÇEK Ayhan
ÖZTÜRK, ve Turgay HATİNOĞLU’nun çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL
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Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi toplantının başında gündeme aldığımız 15
Temmuz şehidi Ömer HALİSDEMİR isminin mevcut Kenan Evren caddesne verilmesi
talebi olup, konunun değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havalesini teklif ediyorum
dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.

Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 04.01.2017 Çarşamba
günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 07.12.2016

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

