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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI

Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısı 07.09.2016 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, Turgay ATASELİM ve Mustafa Kemal TATAR ‘ın
katılımlarıyla toplandı. Üyelerden Tekin ERGÜNAL katılmadı.Başkan arkadaşlar ekseriyet
vardır oturumu açıyorum dedi. Başkan arkadaşlar Temmuz 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, Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK CHP meclis grubu adına yazılı soru
önergelerinin olduğunu söyledi.Başkan bunun dışında AK parti ilçe başkanlığı adına Ufuk
YILDIZ’ın dilekçesi olduğunu ayrıca, İmar ve Şehircilik Müdürümüzün önergesi olduğunu
söyleyerek bu önergeleri sırasıyla okutup,meclis gündemine alınmasını oylarınıza sunacağım
dedi. Bakan arkadaşlar İmar Müdürümüzün sözlü önergesi Kentsel tasarım projeleri ile ilgili
plan notlarında eksik kaldığı düşünülen ön bahçe,yan bahçe, havuz gibi alanların kentsel
tasarım projelerinde tanımlanması konusu olup, gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum
dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.İkinci dilekçe ise Ak parti ilçe başkanlığı adına ilçe
başkanı Ufuk YILDIZ’a ait olup, kısaca dilekçesinde 15 Temmuz akşamı ülkemizde yaşanan
darbe girişimi ile milletimizin sahip çıktığı demokrasi adına Cumhuriyet meydanı isminin 15
Temmuz Cumhuriyet meydanı olarak değiştirilmesi talebi olup,gündeme alınmasını oylarınıza
sunuyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi. Gündeme alınması istenen üçüncü konusu ise
CHP meclis grubu adına verilen 2015 yılı sel felaketi sonucunda belediyemize yapılan nakdi
yardımın ne kadar olduğu, bunun nerelere harcandığı,afet sonrasında ne gibi önlemler alındığı
ve birkaç gün önce yaşadığımız yeni sel felaketi ile ilgili neler planlandığı şeklindeki yazılı
soru önergesi olup, gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul
edildi. Başkan arkadaşlar gündemin 1.nci maddesi belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak
üzere 1 adet Loder- Kepçe alımının görüşülmesidir dedi.Mevcut iş makinelerinin yıprandığını
ve bunun yenilenmesi gerektiğini,imkanlarımız nispetinde bir iş makinesinin alınmasının
zorunlu olduğunu söyledi.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili görüş belirtmek isteyen varmıdır
dedi,söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK yaşadığım afetleride düşünürsek bunun gerekli
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olduğunu söyledi.Başkan arkadaşlar belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet
Loder-Kepçe iş makinesinin alınmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum
dedi,yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar tarihi : 07.09.2016
Karar No : 36
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Loder-Kepçe iş makinesinin
alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimizin ikinci maddesi 5 yıllık imar programının
görüşülmesidir. Bildiğiniz üzere 5 yıllık imar programının süresi dolmuş ve yeni bir 5 yıllık
imar programı çalışması yapılması için Temmuz ayı meclisinde konuyu imar komisyonuna
havale etmiştik.Komisyonumuz raporunu tamamlamış olup,meclisi bilgilendirecektir dedi ve
program taslağı hakkında meclise sunum yapıldı.Görüldüğü üzere hazırlanan 5 yıllık imar
programı taslağında 2016-2021 yılları arasındaki kamulaştırma işlemleri, yol düzenlenmeleri,
18. Madde uygulamaları, kanalizasyon ve su şebekesi yapımı gibi alt yapı ve üst yapı
çalışmaları ile bu çalışmalar için düşünülen ödenekler mahalle,cadde,sokak,bulvar ve meydan
bazında düzenlenmiştir.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi,
üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar 2016-2021 yılları arasında uygulanacak
kamulaştırma,yol düzenlenmesi, 18. Madde uygulaması,kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri
yapımını içeren,merkez ve mahallelerinde uygulanacak 5 yıllık imar programının aynen
kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda teklif
oybirliği ile kabul edildi.
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Karar tarihi : 07.09.2016
Karar No : 37

2016-2021 yılları arasında uygulanacak ve aşağıda listelenen kamulaştırma, yol Düzenlemesi,
Kanalizasyon, Arhavi İçme Suyu ve Şu Şebekesi gibi yapımlarını içeren ilçemiz merkez ve
mahallelerinde uygulanacak 5 yıllık alt ve üst yapı imar programının aynen kabulüne oy birliği ile
karar verildi.

1. 5 YILLIK İMAR PROGRAMI
a) Numarası

:

7

b) Başlama tarihi

:

c) Bitiş tarihi

: 07.09.2021

b) Toplam bedel

:

2.

07.09.2016

7.860.770,00

YAPILACAK İŞLERE GÖRE ÖDENEKLER

a) Kamulaştırma

: 3.000.000,00

b) Yol düzenlemesi

: 2.960.770,00

c) 18.Madde Uygulaması

:

d) Kanalizasyon

: 1.000.000,00

e) Su şebekesi

:

500.000,00

400.000,00
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3. YAPILACAK İŞLER VE ÖNCELİK SIRASI
Sıra

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli
(2016-TL)

1-

Kamulaştırma
A. Hacılar mah. 560 ada 1,2 parseller

2016-2021

1.500.000,00

Terminal Alanı
Musazade mah. 50 Ada 5 parsel

2016- 2021

1.500.000,00

Belediye Hizmet Alanı ve Otoparkı
2-

Yol düzenlemesi
1. Hasan Galatalı Cad. (m)

2016

122.500,00

2. Kanuni Cad. (m)

2016

97.440,00

3. Prof. Dr. Teoman Şeşen Cad. (m)

2016

46.550,00

4. Prof Dr. Hüseyin Dindar Cad. (m)

2016

105.000,00

5. Yaşar Turna Cad (m)

2016

63.700,00

6. Prof Dr. Ramiz Banoğlu Cad.(m)

2016

81.900,00

7. Musa Ulutaş Cad. (m)

2016

218.400,00

8. Şeref Mirasyedioğlu Cad.(m)

2016

68.355,00

9. Hasan Galatalı -Prof Dr.T.Şeşen Cad. ara yol (m)2016

51.450,00

10. Ahmet Kurdoğlu Cad.(m)

2016

68.250,00

11. Cengiz Kurdoğlu Cad. (m)

2016

99.750,00

12. H.Galatalı- Ş.Mirasyedioğlu Cad. arası yoll(m)

2016

40.915,00
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13. Prof. Dr. Nevzat Bilgin Cad (m)

2016

118.825,00

14. Hamdi Yıldırım Caddesi (m)

2016

39.935,00

15. Öğretmen Cemal Büyüklü Cad. (m)

2016

58.310,00

16. Prof. Dr A.Salih Özbay-H.Yıldırım Cad.arayol(m)2016

51.450,00

17. Lale Büyüklü Cad. (m)

31.115,00

2016

18. 4 Nolu Sokak (m)

2016

18.620,00

19. Devlet Hastanesi etrafındaki yollar (m)

2016

75.950,00

20

Mehmet Çorbacıoğlu Cad. (m)

2016

74.550,00

21

Vasfi Kurdoğlu Cad. (m)

2016

50.960,00

22

Atıf Tüzün Cad. (m)

2016

59.500,00

23

Cevdet Paksoy Cad. (m)

2016

44.450,00

24

Mesut Güney Cad (m)

2016

49.700,00

25

Prof.Dr.Nazım Özkazanç Cad.(m)

2016

65.660,00

26

Numan Numanoğlu Cad. (m)

2016

22.785,00

27

Kazım Kurdoğlu Cad. (m)

2016

50.715,00

28

N.Numanoğlu- K.Kurdoğlu Cad. arası (m)

2016

131.600,00

29

Mng -Cevdet Paksoy Cad. arası yollar(m)

2016

26.950,00

30

Şht. Er Barış Öztür Cad. (m)

2016

87.500,00

31

Barat Çavuş Cad. (m)

2016

78.750,00

32

Tevfik Fikret Cad (m)

2016

111.300,00

33

Muzaffer Çavuş Cad. (m)

2016

46.550,00
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34

Adil Surat- M. Çorbacı Cad. ara.yoll (m)

35

Yaşar Gümüşel Cad (m)

2016

36

Gül Sokak (m)

2016

19,845

37

İnkılap Sokak (m)

2016

33,810

38

6 nolu Sok. (m)

2016

24,500

39

Gaziosman Paşa Cad. (m)

2016

21,070

40

Fatih Cad. (m)

2016

63.700,00

41

Prof.Dr.Maksut Coşkun Cad. (m)

2016

50.050,00

42

2016

Prof. Dr. Mehmet Genç Cad. (m)

2016

47.775,00
35.035,00

288.750,00

3- 18. MADDE UYGULAMASI DÜZENLEMESİ
Musazade, Boğaziçi, Cumhuriyet,

Aşağı ve Yukarı Hacılar, Kale 18. mad. Uyg.

2016 - 2021

500.000,00

4 - KANALİZASYON
Boğaziçi, Musazade, A. Hacılar
Cumhuriyet, Y. Hacılar, Kale ve

2016 – 2021

1.000.000,00

Yemişlik Mah.

5– SU ŞEBEKESİ
Boğaziçi, Musazade, A. Hacılar

2016 - 2021

400.000,00

Cumhuriyet,Y. Hacılar Mah.Kale ve Yemişlik Mah.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU
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Başkan arkadaşlar gündemimi,zn 3.ncü maddesi ruhsatsız yapıların ruhsatlandırılması
konusudur.Bildiğiniz üzere ilçemizde bir takım inşaat ruhsatı olmayan binalar ile yine inşaat
ruhsatı almış ancak, bir şekilde iskan ruhsatı almamış ve iskan ruhsatını alıp da henüz bir
nedenle bir takım eksiklikleri olan ( dış cephe, çatı ve çevre düzenlemesi Vb.) binalarla
mevcuttur.Temmuz meclisinde bu konuda çalışma yapılmak üzere imar komisyonuna havale
etmiştik komisyonumuz konu ile ilgili raporunu tamamlamış ve meclisimize sunmuş olup,
okutuyorum dedi ve okundu. Başkan arkadaşlar konunun bir an önce çözüme kavuşturulması
için meclis olarak irade göstermemiz gerekiyor dedi.Bu gerekçe ile belediye sınırları
içerisinde planlı ve plansız alanlar Tip İmar Yönetmeliği dikkate alınarak, ruhsatsız yapılarla
ilgili binaların mevcut imar planında yola tesadüf etmemek ,jeolojik sakıncası bulunmamak
,afet riski taşımamak ve yapının fenni ve sağlık yönünden uygun olması ile plansız alanlarda
3 katı geçmemek şartıyla 2010 yılı öncesi yapılan ruhsatsız yapılara güncel harç bedeli
uygulanarak yapıldığı dönemdeki mevzuata uygun olarak ruhsat verilmesi,2010 yılı öncesi
yapılmış ruhsatlı binalara teknik yönde asansör konulamaması ile ilgili teknik raporun
bulunması halinde iskan ruhsatının verilmesi ile iskan ruhsatı bulunupta dış cepheleri ,çatı ve
çevre düzenlemesi gibi birtakım eksiklikleri de bulunan binalara da bir yıl süre verilmesi ve
bu süre içinde eksiklikleri tamamlanmayanlara mevzuattaki yasal işlemin uygulanması
gerekmektedir. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi,Söz alan üyelerden imar
komisyonu üyesi Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında , konu ile ilgili komisyon olarak çalışma
yaparken mevzuata ve yasalara uygunluğu ile birlikte diğer komşu belediyeler konuyu nasıl
çözmüş bunları inceleyerek raporumuzu tamamladık dedi. Söz alan üyelerden Serkan ERGİN
konuşmasında, ruhsatsız binalarla ilgili geriye dönük harçlar belirlenirken yapı denetim
açısından 2010 yılı öncesi olarak düzenlenen bu harç hesaplamaları ile ilgili binanın yapımı
ile elektrik veya su bağlantısının tarihlerinin farklı olabileceğini örneğin; 1995 yılında
yapılmış bina 2009 yılı ile ilgili elektrik aboneliğini sunarsa harç hesaplaması ile ilgili hangi
tarih baz alınacaktır dedi. Söz alan üyelerden Mustafa Kemal TATAR konuşmasında cezai
işlemleri uygulamayıp vatandaşlarımızın ruhsat almaları konusunda onları teşvik etsek daha
doğru olmazmı dedi. Başkan arkadaşlar bu hesaplamalar yapılırken bugün ruhsat alan yeni
binalar metre kareye göre ne kadar harç ödüyorsa bu binalarımızın da buna yakın harç
ödemesi yapması sağlanacaktır dedi.Başkan arkadaşlar ruhsatsız binalar ve ruhsatını almış
ancak bir takım eksiklikleri olan binalar için hazırlanan imar komisyonu raporunu aynen
kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda teklif
oybirliği ile kabul edildi.
Karar tarihi : 07.09.2016
Karar No : 38
Belediye sınırları içerisinde 2010 yılı öncesi yapılmış ve hiç ruhsat almamış binalar ile
inşaat ruhsatı olup, ilgili mevzuat gereği asansör yapması gerekirken yapmadığından iskan
ruhsatı alamamış binalar ile iskan ruhsatı bulunan ancak,dış cephe, çatı,çevre düzenlemeleri
vb. gibi eksiklikleri olan binalarla ilgili ;
a) Belediye sınırları içerisinde Planlı ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği dikkate
alınarak ruhsatsız yapılarla ilgili
binaların imar planında yola tesadüf
etmemek,jeolojik sakıncası olmamak,afet riski taşımamak ve yapının fenni ve sağlık
kurallarına uygun olmak şartı ile plansız alanlarda 3 katı geçmemek şartıyla 2010
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yılı ve öncesi itibarı ile yapılan
ruhsatsız yapılara
aşağıdaki belgeler
tamamlandıktan sonra güncel harç uygulanarak,yapıldığı dönemdeki mevzuata göre
ruhsat verilmesine,
İSTENİLEN BELGELER:
1- Dilekçe ile başvuru
2- Güncel tapu kaydı
3- Binanın yapım yılını ispatlayan belge zorunluluğu (elektrik ve su abonesi gibi)
4- Yapı ile ilgili karot numunelerinin laboratuvarda yapılmış olması.
5- Bu uygulama yayınlandığı tarih itibari ile 1 yıl geçerli olmasına ,bu süre
içerisinde ruhsatını almayanlara cezai işlem uygulanması için encümene yetki
verilmesine.
b) 2010 yılı ve öncesinde yapılmış olan ve asansör yapılmaması nedeniyle iskan
alamamış binaların asansör konulamayacağı yönünde teknik rapor ile belgelenmesi
halinde iskan ruhsatının verilmesi için 1 yıllık süre verilmesine ,bu süre içerisinde
iskan ruhsatı alınmadığı taktirde yasal işlemin yapılması şeklindeki a ve b
maddelerini kapsayan plan notunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre
aynen onanmasına,
c) İskan ruhsatı alınmış binaların dış cephe,çatı ve çevre düzenlenmesi gibi bir takım
mevzuata aykırı eksikliklerin giderilmesi için bir yıl süre verilip ilgililere tebligat
çıkarılmasına, bu süre içerisinde
eksiklikleri tamamlamayan binalarla ilgili
mevzuatlardaki yasal işlemlerin aynen uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemin 4.ncü maddesi dükkanları asma katlarının emsal konusunun
görüşülmesidir. Bu konu ile ilgili talebi imar komisyonumuza havale etmiştik.
Komisyonumuz raporunu tamamlamış olup, okutuyorum dedi ve okundu. Görüldüğü üzere
dükkan asma katları Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre dükkan
asma katları emsale dahil edilmektedir. Revizyon imar planını hazırlarken asıl amacımız
imarla ilgili birtakım uygulanabilir talepleri değerlendirerek bunları tek bir plan üzerinde
çözmekti.Sürekli bina yoğunluğunu artıracak taleplerin meclis önüne gelmesi konusunda taviz
vermeme taraftarıyım. Tabi ki bir takım müteşebbislerin ticari beklentileri olacaktır ki bunu
da doğal karşılıyorum ancak, bu talepler asla ilgili mevzuatların önüne geçmemeli ve imar
kirliliğine yol açmamalıdırlar. Elbette bir takım yasal talepleri meclisimizde
çözeceğiz.Ancak,sürekli ticari taleplerin görüşüldüğü toplantıların hepimizi rahatsız ettiğini
düşünüyorum.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden
söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar imar komisyonumuzun raporu doğrultusunda dükkanların
asma katlarının emsale girmemesi talebinin reddini meclisimize
teklif ve oylarınıza
sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar tarihi : 07.09.2016
Karar No : 39
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Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Maddesinin yapılarla ilgili tanımlar
bölümünün 4.bendinde kat alanı kat sayısı ( KAKS) emsale girmeyen alanlar tek tek
açıklanmış olup, dükkanların asma katı emsale girmektedir. Yapılarla ilgili tanımlar kısmı
emsal tanımı değiştirilemeyeceğinden dükkanların asma katının emsale girmemesi talebinin
reddine oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemin 5.nci maddesi Retaş Eğitim Öğr. Ltd. Şt’e ait Cumhuriyet
mahallesi 636 ada,10 no’lu parselde mevcut imar planında konut alanı olarak görülen alanın
eğitim alanı olarak revize edilmesi talebidir. Halen Arhavi Temel Lisesi adı altında hizmet
veren şirket, kademe binamızın biraz daha ilerisinde bulunan bu alanda Özel Anadolu Lisesi
adı altında okul yapmayı düşünmektedir. Konunu incelenmek üzere imar komisyonuna
havalesini teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 6.ncı maddesi Boğaziçi Mahallesi Eti caddesi üzerinde
mülkiyeti Arhavi Gıda Ürünleri A.Ş’ye ait 269 ada, 3 no’lu parselin konut alanı olarak revize
edilmesi talebidir dedi. İlgililer yaklaşık bir yıl önce konut alanı iken ticari alan olarak
değiştirilmesi talebi ile başvurmuş ve meclisimiz bunu uygun görerek revize etmişti.Ancak,
ticari bir bina yapmaktan bir nedenle vazgeçmiş olacaklar ki yeniden konut alanı olarak revize
etmesini talep etmektedirler. Bu konunu da incelenmek üzere imar komisyonuna havale
edilmesine teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 7.nci maddesi Kale Mahallesi düz mevkiindeki imarsız
alanın imar planı içerisine alınması talebidir. Küçük Sanayi Sitesinin hemen arkasındaki bu
alandaki hak sahipleri konu ile ilgili taleplerini yazılı bir şekilde belediyemize iletmişlerdir.Bu
konunun da incelenmesi için imar komisyonuna havale edilmesine teklif ediyorum dedi,teklif
oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemimizin 8.nci maddesi Musazade Mahallesi 83 ada,20 no’lu
parselle ilgili kentsel tasarım projesinin görüşülmesidir.Bildiğiniz üzere Temmuz ayı meclis
toplantısında kentsel tasarım projeleri ile ilgili başvuruların başvuru yapıldığı tarih itibari ile
komisyonda görüşülmesi için ilgili birime havale edilmesini kabul etmiştik.Şimdi bu konu ile
ilgili hazırlanan komisyon raporu meclisimizin huzuruna gelmiştir ve bu konuda kentsel
tasarım projesi ile ilgili bilgi vermek üzere komisyon başkanı Turgay ATASELİM’e söz
vereceğim dedi.Komisyon başkanı Turgay ATASELİM kentsel tasarım projesi ile ilgili
raporu maddeler halinde okuyarak meclisi bilgilendirdi.Yine kentsel tasarım projesinin
mimarı Filiz UZUN YARIMCI slayt gösterisi ile meclise proje hakkında sunum yaptı.Başkan
arkadaşlar konu ile söz almak varmıdır dedi,üyelerden söz alan olmadı.Başkan arkadaşlar
Musazade mahallesi 83 ada, 20 no’lu parselle ilgili hazırlanan kentsel tasarım projesinin
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Arhavi Belediyesi İmar Plan Notları ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili madde
hükümlerine uygun olduğu görüldüğünden proje taslağının aynen kabulünü meclisimize teklif
ve oylarınıza sunuyorum dedi ,yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar tarihi : 07.09.2016
Karar No : 40

Musazade mahallesi 83 ada, 20 no’lu parselle ilgili hazırlanan kentsel tasarım projesinin
Arhavi Belediyesi İmar Plan Notları ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili madde
hükümlerine uygun olduğu görüldüğünden proje taslağının aynen kabulüne oybirliği ile karar
verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemin 9.ncu maddesi kentsel tasarım projeleri ile ilgili imar
müdürlüğünün önergesidir.Uygulamaya soktuğumuz kentsel tasarım projelerinde iç bahçe ,
yan bahçe ve havuz gibi bir takım eksikliklerin plan notlarında tanımlanması, konu ile ilgili
şehir plancısından görüş alınarak daha kapsamlı bir şekilde mevcut plan notlarına
dokunmayarak gerekirse düzenleme yapılması ile geçen yıl ve bu yıl yaşadığımız ve ileride
de yaşayabileceğimiz doğal afetlerde göz önünde bulundurularak binalarla ilgili kot
çalışmasının yapılması için her iki konunun da imar komisyonuna havale edilmesine teklif
ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar Cumhuriyet meydanı isminin 15 Temmuz Cumhuriyet meydanı
olarak değiştirilmesi ile ilgili Ak parti ilçe başkanlığı adına ilçe başkanı Ufuk YILDIZ’ın
talebi olup, bende bu talebi destekliyorum.Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi.
Söz alan üyelerden Mustafa Kemal TATAR mevcut ismin değiştirilmesinden ise yeni
açılacak cadde,sokak veya meydanlara bu ismin verilmesini,mevcut cadde ve sokak
isimlerinin değiştirilmesini doğru bulmadığını söyledi.Başkan arkadaşlar 15 Temmuzda
gerçekleşen darbe teşebbüsü sonucunda hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimiz ile
gazilerimiz için, hemde darbe teşebbüsünü duyduğumuz anda vatandaşlarımızın bu meydanda
toplanmaları nedeniyle cumhuriyet meydanı isminin 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı
olarak değiştirilmesini uydun buluyorum. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi.
Söz alan Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı olarak
yapılacak değişikliği desteklediğini söyledi.Başkan arkadaşlar Cumhuriyet Meydanı isminin
15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmesini 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 : 07.09.2016
Karar No : 41

15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde yaşanan darbe teşebbüsünde milli iradeye sahip
çıkma adına canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin isimlerinin yaşatılması ile
ilçemizde vatandaşlarımızın bu teşebbüsü duyduklarında bu meydanda toplanarak direniş
göstermeleri adına Cumhuriyet Meydanı isminin “ 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı “ olarak
değiştirilmesine üyelerden Mustafa Kemal TATAR’ın red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar
verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi CHP meclis grubunun vermiş olduğu
2015 yılı ve bu yıl yaşanan doğal afet dolayısı ile belediyemizden istenilen bir takım yazılı
soru önergeleridir dedi. Öncelikle madde medde bu soru önergesine cevap vereceğim. Daha
sonra nakdi yardımın nerelere harcandığı konusunda size ayrıntılı olarak cevap verilecektir.
Öncelikle 24 Ağustos 2015 ‘de yaşanan doğal afet sonucunda belediyemize gelen nakdi
yardımın miktarı sorulmaktadır. Geçen yıl 2016 mali yılı bütçesi ile bu yıl kesin hesap
görüşülürken bahse konu olduğu gibi afet sonrası gelen yardım afetin yaşandığı ilk günde
gelen 200.00,00 TL ile birlikte toplam yaklaşık 3.000.000,00 TL’dir. Gelen bu paradan
yararlanmak için öncelikle yapılacak ihalelere kadar parayı değerlendirmek amacıyla vadeli
hesaba yatırdık. Her ne kadar genel bütçeye dahil olsa da harcama kalemleri ayrı
tutulmaktadır. Şu anda hesabımızda yaklaşık 270.000,00 TL para mevcuttur . Bu para ayrı bir
carı hesapta takip edilmekte olup, bu paradan dedikodusu yapıldığı gibi kesinlikle araç alımı
yapılmamıştır.Alınan 2 adet Ford kamyonda belediyemizin genel bütçesinden
karşılanmıştır.Gelen yardımlar afete maruz kalan Kale Mahallesi,A Hacılar ve Y.Hacılar
mahallesi ile merkez mahallelerimizdeki sanat yapılarına (beton yol duvar imalatı,köprü
,menfez ve üst yapı gibi) harcanmıştır. Gelen nakdi yardımın şartlı yardım olmaması
nedeniyle genel bütçeye aktarılmış ancak harcamaları ayrı bir hesapta tutulmaktadır.1 Eylül
2016 tarihinde meydana gelen felaket sonrasında asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Gerek karayolları gerekse DSİ yetkililerine söylediğim gibi elbette doğal afetin önüne
geçemeyiz ancak, bizlerden kaynaklanan eksikliklere de asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konu
ile ilgili geçen yıl Karayolları DSİ’ye ,DSİ Karayollarına suçu atmış ve bugüne kadar
gelinmiştir. Bu defa asla böyle olmasına müsaade etmeyeceğiz. DSİ ve Karayolları ile
planladığımız gibi A. Hacılar ve Y. Hacılardan gelen her iki kanalında bir merkezde
bağlanarak denize deşarjını sağlayacağız. Yine aynı şekilde kale mahallesinden gelen kanalın
yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili hatta gerekirse yanına ilave bir kanal yapmak için DSİ
ile görüşmeler yapıldı.Aynı zamanda Boğaziçi Mahallesindeki sıkıntıları gidermek meydana
gelebilecek afetlerde suyu deşarj etmek için mevcut eski karayolundan çok amaçlı olarak bir
alt geçit yapıp (yaya geçidi ve araç geçidi gibi ) bu tur afetlerde suyun akışının denize
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ulaşmasını sağlayacağız. Yine aynı bölgede Şadi YILDIZCAN’ın mermer atölyesinin
bulunduğu alandan aynı amaçla bir alt geçit daha yapacağız. Bu konularda gerek sayın
valimizin gerekse millet vekilimizin kararlılığı bu sorunları çözeceğini düşünüyorum.Afetin
olduğu günün hemen ertesinde geçen yıl Hopa ilçemizde benzer çalışmalar yapan İstanbul
Üniversitesi Coğrafi ve Fiziki Bölümler Anabilim dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin
TUROĞLU’nu ilçemize davet edip,afet konusunda çalışmalar yaptırıp,ileriye dönük neler
yapabileceğimiz hususunda bilgi alışverişinde bulunduk. Ve resmi olmayan bir rapor
hazırlattık.Şimdi yaşadığım afetten bir örnek vermek istiyorum. Of –Çay Fabrikası ,Fen Lisesi
ve Arhavi Küçük Sanayi Sitesi büyük oranda selden etkilendi.Ancak aynı güzergahta
Bayraktarlara ait tır parkı bu sel taşkınına maruz kalmadı.Çünkü binalarını dere taşkın
seviyesini de yol kotunun üstünde dolgu yaparak inşa etmişlerdir.İnşallah bir daha bu ve
bunun gibi felaketler yaşamayız diye düşünüyorum.Söz alan Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında
2015 yılında tespit edilen maddi hasarın ne kadar olduğunu sordu,başkan cevbaben
konuşmasında 9.300.000,00 TL civarında alt yapı ve üst yapı hasarı tespit edildiğini,bunun
karşılığında 5.600.000,00 TL nakdi yardımın onaylandığını ancak,bunun %50’si olan
2.800.000,00 TL’nin gönderildiğini diğer yarısının ise gönderilmediğini söyledi. Sanırım
bunun nedeni ise hemen akabinde Borçka,Murgul ve civarında yaşanan sel felaketinin etkili
olduğunu söyledi.Şimdi ise yeni bir sel felaketi yaşadığımız için artık yeni yapılacak maddi
yardımın takibinde olacağımızı söyledi.Bu vesile ile sel felaketinin yaşandığı ilk günden bu
yana bize her türlü yardımı esirgemeyen Trabzon Büyükşehir Belediyesine,Artvin;Giresun ve
Kemalpaşa belediyeleri ile bugün ilk etapta bir tır dolusu ev eşyası gönderen Bursa
Büyükşehir Belediyesine meclisimiz ve halkımız adına şükranlarımı sunuyorum.

Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 05.10.2016 Çarşamba
günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 07.09.2016

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

