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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

               Belediye Meclisinin Ekim ayı olağan toplantısı 05.10.2016 Çarşamba günü saat 

15.00’da Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU 

Başkanlığında üyelerden, H.Tahsin KURDOĞLU, T.Turgay HATİNOĞLU, Serkan 
ERGİN, Melek ÖZBAYRAK, Ayhan ÖZTÜRK, Süheyla ZAİM, Tevfik ERÇİÇEK, 

Turgay ATASELİM, Tekin ERGÜNAL ve Mustafa Kemal TATAR ‘ın  katılımlarıyla 
toplandı.Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu açıyorum dedi. Başkan arkadaşlar Eylül 
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 önergelerim vardır dedi.İlk sözlü önergem geçen hafta Çarşamba günü  
aramızdan ayrılıp,ebediyete intikal eden  meclis üyesi arkadaşımız Sedat BATUMOĞLU’nun  
vefatı ile ilgili bilgilendirme ve anma konusudur, gündeme alınmasını teklif ediyorum 

dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi. İkinci sözlü önergem buna bağlı olarak  arkadaşımızın 
anısını yaşatmak adına  isminin bir caddeye verilmesi konusu olup, bu konunda gündeme 

alınmasını teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.Üçüncü konu ise yine 

arkadaşımızın  vefatı ile boşalan Organize Sanayi Bölgesi  Müteşebbis Heyeti asıl üyeliği 
seçimi olup,bu konunun da gündemin son maddesine alınmasını teklif ediyorum dedi,teklif 
oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar gündemin ilk maddesi ile ilgili bir hafta önce 

aramızdan ayrılıp, ebediyete uğurladığımız meclis üyesi arkadaşımız Sedat BATUMOĞLU 
için meclisimizi ve toplantıya iştirak eden izleyicilerimiz  bir dakikalık saygı duruşuna davet 
ediyorum dedi ve saygı duruşu gerçekleştirildi.Başkan arkadaşlar  1971 yılında dünyaya gelen 
Sedat BATUMOĞLU kardeşimizi  maalesef tüm meclis üyesi arkadaşları, ilçe halkı  ve 
dışarıdan cenazeye iştirak eden sevenleri ile birlikte ebediyete uğurladık. Beyefendi kişiliği, 
dürüstlüğü ve adamlık duruşuyla  gerçekten hepimizde  iz bırakan örnek bir kardeşimizdi.Bir 
gün olsun ağzından kötü söz çıkmayan ,kimseyi kırmayan ve  ailesine son derece bağlı nadide 
bir insandı.Bu vesile ile  değerli kardeşimizi huzurlarınızda  birkez daha  rahmet ve minnetle 
anıyorum.Ruhu şad olsun. Başkan arkadaşlar gündemin ikinci maddesi değerli kardeşimizin 
anısının yaşatılması adına isminin uygun görüleceği bir caddeye verilmesi konusudur. Benim 
bu konu ile ilgili yaptığım çalışmalarda iki cadde üzerinde olabilirliği yönünde görüşüm 
belirdi.Birincisi ikamet ettiği Arkent Sitesinin önünden geçen Namık Kemal Caddesi 
ile,ikincisi Kesimal A.Ş’nin kösesinden Aygaz bayiine kadar inen Necati Bey caddesidir dedi. 

Bu konu ile ilgili Akparti ilçe  Başkanlığının da önergesi olduğunu, yine CHP grubunun da  

bu konuda yaklaşımlarının var olduğunu bildiğini söyledi.Bu konu ile ilgili söz almak 
isteyenler varmıdır dedi. Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında  beyefendi ve 

saygın kişiliği ile  hepimizde derin izler bırakan Sedat BATUMOĞLU kardeşimizin vefatı 
hepimizi derinden üzmüştür.Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Konu ile ilgili önerilen her 
iki cadde ismininde uygun olduğunu söyledi.Söz alan Mustafa kemal TATAR konuşmasında, 
saygın bir kişiliği olan değerli arkadaşımızın ölümü hepimizi üzmüştür.Yanlış anlaşılmasını 
istemem ancak, prensip olarak benim bu konudaki genel düşüncem, mevcut cadde ve sokak 
isimlerinin değiştirilmesi yerine yeni açılacak  cadde ve sokaklara isim verilmesini daha 

uygun olacağı yönündedir.Söz alan Serkan ERGİN konuşmasında ,Mustafa arkadaşımızın bu 
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fikrine genelde katıldığını ancak, bu konunun çok özel ve olağanüstü bir durum olduğunu ,bu 
nedenle Necati Bey caddesine arkadaşımızın isminin verilmesini desteklediğini söyledi.Tevfik 
ERÇİÇEK konuşmasında , arkadaşımızın isminin  Necati Bey caddesine verilmesini 

kendilerinin de desteklediğini söyledi.Başkan arkadaşlar, Necati bey caddesini önermemdeki 
sebep,Sedat arkadaşımızın  genelde  arkadaşlarının bu cadde üzerinde ticari faaliyet 
göstermeleri nedeniyle  kendisinin de  buralarda daha fazla vakit geçirmesi 

nedeniyledir.Başkan arkadaşlar 26.09.2016 günü vefat eden Belediye meclis üyemiz Sedat 

BATUMOĞLU’nun  isminin yaşatılması adına ,Musazade mahallesindeki Necati Bey caddesi 

isminin “ Sedat BATUMOĞLU caddesi “ olarak değiştirilmesini; Necati Bey caddesi 
isminin,Atıf TÜZÜN caddesi ile Kazım KURDOĞLU caddesi arasında kesiştiği caddeye  
verilmesini,5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesi gereği Mülki İdari Amirinin 
onayına sunulmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama 
sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

                                                     Karar Tarihi : 05.10.2016 
                                                      Karar No       : 42 
      

    26.09.2016 günü vefat eden Belediye meclis üyemiz Sedat BATUMOĞLU’nun  isminin 

yaşatılması adına ,Musazade mahallesindeki Necati Bey caddesi isminin “ Sedat 

BATUMOĞLU caddesi “ olarak değiştirilmesine; Necati Bey caddesi isminin,Atıf TÜZÜN 

caddesi ile Kazım KURDOĞLU caddesi arasında kesiştiği caddeye  verilmesine,5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 81. Maddesi gereği Mülki İdari Amirinin onayına sunulmasına oybirliği 

ile karar verildi.                                       

      

     Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun  HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                Tekin ERGÜNAL 

 
 
        Başkan arkadaşlar gündemimizin 3.ncü maddesi  2017 Malı yılı ve izleyen iki malı yılı 
bütçe taslağı ile  aynı mali yılda uygulanacak  Belediye Harç ve Ücret tarifelerinin  Plan ve 
Bütçe Komisyonuna sevk edilmesi konusudur dedi. Başkan arkadaşlar bu konunun daha 

detaylı bir şekilde incelenip  Kasım ayı meclisinde  görüşülmek üzere  komisyona havale 
edilmesini teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi. 
 

            Başkan arkadaşlar gündemimizin 4.ncü maddesi  Retaş Eğt.Öğr.Dış Tic. Ltd. Şti’e ait  
Cumhuriyet Mahallesindeki 636 ada,10 no’lu parselde  imar plan değişikliği talebidir dedi. Bu 
konuyu incelemek üzere  Eylül ayı meclis toplantısında imar komisyonuna havale etmiştik. 
Komisyonumuz raporunu tamamlamış olup, okutuyorum dedi ve okundu. Görüldüğü üzere 
imarlı alan içerisinde  konut alanı iken özel eğitim alanı olarak  istenen plan değişikliği 
komisyonumuz tarafından da uygun görülmüştür. İlgililerin  bu alanda  Özel Anadolu Lisesi 

yapma iradeleri olup,komisyon raporu gibi kendisinin de bunu uygun gördüğünü 
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söyledi.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi,üyelerden söz 
alan olmadı. Başkan arkadaşlar  mülkiyeti Retaş Eğt. Öğr. Dış Tic. Ltd. Şti’ye ait  mevcut 
imar planında konut alanı olan  Cumhuriyet Mahallesi 636 ada,10 no’lu parselde  “Özel 
Eğitim Alanı “ olarak yapılan  imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b 
maddesine göre aynen onanmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi,teklif 
oybirliği ile kabul edildi. 
 
                                                      Karar Tarihi : 05.10.2016 
                                                      Karar No       : 43 
 
 
       Mülkiyeti Retaş Eğt. Öğr. Dış Tic. Ltd. Şti’ye ait  mevcut imar planında konut alanı olan  
Cumhuriyet Mahallesi 636 ada,10 no’lu parselde  “Özel Eğitim Alanı “ olarak yapılan  imar 
plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasına 
oybirliği ile karar verildi. 

          
       Başkan                                                Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                   Tekin ERGÜNAL 
 
 

 
              Başkan arkadaşlar gündemin 5.nci maddesi Boğaziçi Mahallesinde mülkiyeti Arhavi 
Gıda Ürünleri A.Ş’ye ait 269 ada,3 no’lu parselin  konut alanına dönüştürülmesi talebidir. 
Yine bu konuyu da Eylül ayı meclis toplantısında incelenmek üzere imar komisyonuna havale 

etmiştik. Komisyon raporunu okutuyorum dedi ve okuttu. Komisyon raporundan da 
görüldüğü üzere  ticari alan iken konut alanına dönüştürülmesi talebi komisyonumuz 

tarafından da uygun görülmüş olup, kendisininde bunu desteklediğini söyledi. Yine bu alanda  

yapılacak plan değişikliği sonucunda  herhangi bir emsal artış uygulanmayacaktır.Başkan 
arkadaşlar mülkiyeti Arhavi Gıda Ürünleri A.Ş’ye ait  mevcut imar planında  ticaret alanı olan  
Boğaziçi Mahallesi 269 ada,3 no’lu parselin  “ Konut Alanı “ na  dönüştürülmesi şeklindeki 
imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasını 
meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi. 
  
                                                      Karar Tarihi : 05.10.2016 
                                                      Karar No       : 44 
   

   Mülkiyeti Arhavi Gıda Ürünleri A.Ş’ye ait  mevcut imar planında  ticaret alanı olan  
Boğaziçi Mahallesi 269 ada,3 no’lu parselin  “ Konut Alanı “ na  dönüştürülmesi şeklindeki 
imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasına 
oybirliği ile karar verildi. 
  

       

       Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                Tekin ERGÜNAL 



4 

 

       Başkan arkadaşlar gündemimizin 6.ncı maddesi mülkiyeti Yavuz BATUM ve 

hissedarlarına ait  Y. Hacılar Mahallesi 458 ada,1,2,3,4,5,6 ve 459 ada,2 no’lu parsellerde 
talep edilen  imar plan değişikliğidir. Bu konuda Eylül ayında meclisimize gelmiş ve 
incelenmek üzere imar komisyonuna havale etmiştik. Komisyonumuz raporunu tamamlamış 
olup, okutuyorum ve okundu. Görüldüğü üzere ilgili parsellerin tamamı yeşil alan iken  % 
35’inin cadde ve sokağa terk edilmesi sonucu konut alanına dönüştürülmesi talebi 
komisyonumuz tarafından uygun görülmüş olup, kendisininde bunu desteklediğini söyledi. 
Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan 
olmadı.Başkan arkadaşlar  Y. Hacılar Mahallesi 458 ada,1,2,3,4,5,6 ve 459 ada,2 no’lu 
parseller üzerinde  “ Konut Alanı “ olarak yapılan  imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar 
Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum 

dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi. 
 

                                                      

                                                     Karar Tarihi : 05.10.2016 
                                                      Karar No       : 45 
 
     

     Y. Hacılar Mahallesi 458 ada,1,2,3,4,5,6 ve 459 ada,2 no’lu parseller üzerinde  “ Konut 

Alanı “ olarak yapılan  imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine 
göre aynen onanmasına oybirliği ile karar verildi. 
       

 

         Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                Tekin ERGÜNAL 
 
 
         Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi  meclis üyemiz Sedat BATUMOĞLU’nun 
vefat etmesi sonucu boşalan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti seçimidir dedi. Ben 
bu üyelikle ilgili  daha önce yedek üye olarak seçilen Melek ÖZBAYRAK arkadaşımızı  asıl 
üyeliğe öneriyorum dedi.Melek ÖZBAYRAK’tan boşalacak yedek üyeliğe Okan 
ODABAŞ’ın  ondan boşalacak yedek üyeliğe ise Tanju GÜNEY’in getirilmesini öneriyorum 
dedi. Bu konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi üyelerden söz alan olmadı.Başkan 
arkadaşlar meclis üyemiz Sedat BATUMOĞLU’nun  vefatı nedeniyle boşalan Artvin-Arhavi 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti asıl üyeliğine meclis üyemiz Melek 
ÖZBAYRAK’In seçilmesini,ondan boşalacak yedek üyeliğe Okan ODABAŞ’ın,Okan 
ODABAŞ’tan boşalacak yedek üyeliğe Tanju GÜNEY’in seçilmesini meclisimize teklif ve 

oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 
                                                       

 

                                                      

 

 

 



5 

 

                                                     Karar Tarihi : 05.10.2016 

                                                      Karar No       : 46 
 

   Belediye meclis üyemiz Sedat BATUMOĞLU’nun  vefatı nedeniyle boşalan Artvin-Arhavi 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti asıl üyeliğine meclis üyemiz Melek 
ÖZBAYRAK’In seçilmesine,ondan boşalacak yedek üyeliğe Okan ODABAŞ’ın,Okan 
ODABAŞ’tan boşalacak yedek üyeliğe Tanju GÜNEY’in seçilmesine oybirliği ile karar 
verildi. 

       

      Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                Tekin ERGÜNAL 
 

 

   Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  02.11.2016  Çarşamba 

günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 05.10.2016 

          

 
 
       

       Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU               Ayhan ÖZTÜRK                Tekin ERGÜNAL 
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