
1 
 

 

MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

       

         Belediye Meclisinin olağan toplantısı 01.06.2016 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 Tekin ERGÜNAL ve Mustafa Kemal TATAR ‘ın  

katılımlarıyla toplandı. Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu açıyorum dedi. Başkan 

arkadaşlar Mayıs  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 AK parti ilçe başkanı Ufuk YILDIZ’ın dilekçesi vardır 

okutuyorum dedi ve okundu.Mayıs ayı meclis toplantısında  T. Turgay HATİNOĞLU’nun 

önergesi ile  sahil dolgu alanındaki   havuzlu meydan,park, bahçe  ve yürüyüş alanını da 

kapsayan  tüm sosyal tesislere  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyıp ERDOĞAN isminin 

verilmesi kararını almıştık.Ancak, sosyal tesislerin  henüz tamamlanmaması  ve alanın 

belediyemize devri ile ilgili  sürecin bitmemesi ile  Cumhurbaşkanımızın  kendi rızası 

olmadan  herhangi bir yere  isminin verilmesini uygun görmediği nedeniyle  04.05.2016 gün 

ve 25 sayılı  meclis kararının iptal edilmesi ile ilgili talebi vardır,konunun gündeme 

alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar 

gündemimizin ilk maddesi  Artvin-Arhavi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili  kurumumuzun  

katılım payı oranı ile  müteşebbis heyette temsil edilecek  asıl ve yedek üyelerin tespitidir 

dedi.Başkan arkadaşlar ilçemizde kurulacak  Organize Sanayi Bölgesinin yer tespiti  ve 

sınırları kesinleşmiş olup,  Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 09.05.2016 tarihli yazı ile  

bunu kurumumuza bildirmiş ve  katılım payı oranı ile  müteşebbis heyette kurumumuzu 

temsil edecek isimlerin  belirlenmesinin istemektedir. Yaptığımız çalışmalar ile  benzer 

bölgelerdeki uygulamaları incelediğimizde  % 40 oranında  katılım payı ile belediyemizin 

temsil edilmesini uygun gördüm.Kalan payın  %40’ı İl Özel İdaresi  ile %20’si Arhavi Ticaret 

ve Sanayi Odası tarafından temsil edilecektir. İsterdim ki reel kesim  tamamıyla bu işin içinde 

olsun ancak benzer bölgelerde yaptığımız araştırmalarda İl Özel İdaresinin ve Valiliğin katkısı 

olmadan bizim gibi küçük ilçelerde bu işleri yürütmek ve organize etmek imkansız. Başkan 

arkadaşlar  konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, söz alan üyelerden T. Turgay 

HATİNOĞLU konuşmasında  katılım payı oranı ile ilgili  belediyemizin bütçesinden belli 
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oranda para ayrılacağı için konunun öncelikle  Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin 

doğru olacağını söyledi.Başkan cevaben konuşmasında,  mevzuat gereği  konunun plan ve 

bütçe komisyonuna havale edilmesi gerekir ancak, henüz katılım oranı karşılığında  ne kadar 

para yatıracağımız belli olmadığından  ve konunun aciliyetinden  dolayı mecliste 

görüşülüp,karara bağlanmasının uygun buluyorum dedi.Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK 

konuşmasında,katılım payı karşılığındaki miktarın  belediyemizin bütçesinden 

karşılıyabilirmiyiz dedi. Başkan cevaben konuşmasında  kuruluş aşamasındaki giderler için  

belli bir miktarda bütçe oluşturulacaktır.Ben bunun çok yüksek bir meblağ olacağını 

düşünmüyorum. Kaldı ki  yüksek bir meblağ olsada  belediye olarak bunu karşılamaya 

hazırız. Çünkü  Organize Sanayi Bölgesi ilçemiz ticaretinin büyümesi ve gelişmesine  büyük 

katkı sağlayacaktır. Kamulaştırmalar sonucunda  yaklaşık 70-80 milyon liranın  ilçemize 

gireceğini düşünürsek  bu bile ilk aşamada  ticareti canlandıracaktır dedi. Söz alan üyelerden 

Serkan ERGİN konuşmasında  bizim  iki yıldır uğraş verdiğimiz  Organize Sanayi Bölgesi 

için  Rize İkizdere de  on yıldır uğraş veriyorlar.  Bu nedenle  ilçemizin büyük gelişmesinde 

büyük önem arzeden  bu konuda belediyemizin hertürlü katkıyı vermesi gerekiyor dedi. Söz 

alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında, grup olarak  % 40 oranındaki katılım payını 

uygun gördüklerini söyledi.  Başkan arkadaşlar  Artvin –Arhavi Organize Sanayi Bölgesi için  

Belediyemizin katılım payı oranının  % 40 olarak belirlenmesini meclisimize teklif ve 

oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucunda  teklif oybirliği ile kabul edildi. 

                                                         Karar tarihi : 01.06.2016 

                                                          Karar    No  :  26 

 

            Artvin –Arhavi Organize Sanayi Bölgesi için  Belediyemizin katılım payı oranının  % 

40 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

   

         Başkan                                                 Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                   Ayhan ÖZTÜRK                  Tekin ERGÜNAL 

 

 

          Başkan arkadaşlar şimdi de  Organize Sanayi Bölgesinde  kurumumuzu temsilen  

müteşebbis heyette görev alacak isimlerin belirleyeceğiz dedi. Toplam 15 kişiden oluşacak 

müteşebbis heyette  %40 katılım payı oranı  sonucu  6 üye ile temsil edeceğiz.Diğer 6  üye İl 

Özel İdaresi,3 üye de Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temsil edilecektir.  Daha  

sonra müteşebbis heyet içerisinden  5 kişiden oluşan  yönetim kurulu oluşturulacak ve 

Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili  tüm iş ve işlemler  bu yönetim tarafından yürütülecektir. 

Sanırım bu yönetimde  Vali veya onu temsilen Kaymakam , Belediye başkanı,Ticaret Odası  
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Başkanı,OSB Müdürü  ve birde  teknik eleman bulunacaktır.Ben müteşebbis heyette 

belediyemizi temsilen  Belediye başkanı ,başkan yardımcıları H. Tahsin KURDOĞLU ve Nail 

KÖSEOĞLU’nu, diğer üç üyeninde  meclis içerisinden temsil edilmesini  düşünüyorum. Üç 

üyeden  ikisinin Ak parti grubundan  bir üyenin de CHP grubundan olmasını doğru 

buluyorum,Ak parti grubundan  Turgay ATASELİM ve Sedat BATUMOĞLU’nu 

öneriyorum.CHP grubundan   bir asıl ve bir yedek üye isminin belirlemesini istiyorum.CHP 

grubu adına söz alan  Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında CHP grubu olarak  sürece katkı 

sunmak istediklerini ancak,temsiliyetin adil olmadığını, memur başkan yardımcısını 

saymazsak  seçilecek altı üyenin  dördünün Ak parti grubundan olduğunu ,en azından CHP 

grubunun da iki üye ile temsil edilmesinin daha uygun olacağını söyledi.Başkan cevaben 

konuşmasında  bu temsiliyet  tamamı ile  görevli personelden de oluşabilirdi ancak,  ben 

istedim ki  meclis grubunun da  bu süreçte katkısı olsun. Ben belediye başkanı olarak,belediye 

başkan yardımcıları görevleri itibari ile katılacak olup,  geri kalan üç üyenin  grupların 

temsiliyet oranına göre bölündüğünde  CHP grubuna bir üye düşmektedir. Kaldı ki  daha önce 

söylediğim gibi tüm iş ve işlemleri yürütecek olan  ve beş kişiden oluşacak  yönetim 

kuruludur. Başkan arkadaşlar  bu konuyu grupların kendi aralarından görüşmesi için oturuma 

beş dakika  ara veriyorum dedi.Başkan arkadaşlar toplantının ikinci oturumunu açıyorum dedi 

ve CHP grubuna üye ismini belirlediniz mi diye sordu. CHP grubu adına Tevfik ERÇİÇEK,  

eğer iki üye ile temsil edilmeyecek isek  üye vermeyi düşünmüyoruz dedi. Başkan arkadaşlar 

ozaman bu listeye  İmar ve Şehircilik Müdürü Tamer YILMAZ’ı  ilave ediyorum dedi. 

Başkan arkadaşlar  Artvin –Arhavi Organize Sanayi Bölgesinde  kurumumuzun  altı asıl,altı  

yedek üye ile temsil edilmesini, benimle birlikte  iki başkan yardımcısı  ,İmar ve Şehircilik 

Müdürü ile  meclis üyeleri  Turgay ATASELİM ve Sedat BATUMOĞLU’nu asıl üyeliklere, 

meclis üyesi Melek ÖZBAYRAK ,Fen İşleri Müdür Vekili Okan ODABAŞ,Yazı İşleri 

Müdürü Serpil ATASELİM,Mali Hizmetler Müdürü Yücel ERGEZEN,Emlak ve İstimlak 

Müdürü Şadiye KURDOĞLU ile İnsan Kaynakları Müdürü İnci ÜÇÜNCÜ’nün yedek üye 

olarak seçilmesini  meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama 

sonucunda teklif  üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU’nun çekimser, Tevfik ERÇİÇEK,Ayhan 

ÖZTÜRK,Tekin ERGÜNAL, Mustafa Kemal TATAR ile Süheyla ZAİM red oyuna karşılık 

teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

                                                         Karar tarihi : 01.06.2016 

                                                          Karar    No  :  27 

 

 

               Artvin- Arhavi Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinde  kurumumuzun  

aşağıda isim ve görevleri belirlenen  6 asıl ve 6 yedek üye ile temsil edilmesine, üyelerden T. 

Turgay HATİNOĞLU’nun çekimser, Tevfik ERÇİÇEK,Ayhan ÖZTÜRK,Tekin ERGÜNAL, 

Mustafa Kemal TATAR ile Süheyla ZAİM’in  red oyuna karşılık üyelerden Coşkun 

HEKİMOĞLU,H.Tahsin KURDOĞLU,Sedat BATUMOĞLU,Turgay ATASELİM,Serkan 

ERGİN ve Melek ÖZBAYRAK’ın  evet oyu sonucu oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 

      ASIL ÜYE                                                                                             YEDEK ÜYE 

Coşkun HEKİMOĞLU  Belediye Başkanı                               Melek ÖZBAYRAK   Belediye Meclis üyesi 

H.Tahsin KURDOĞLU  Bel. Başk Yard.                                Okan ODABAŞ  Fen İşl. Müd. V. 

Nail KÖSEOĞLU           Bel.Başk. Yard.                                Serpil ATASELİM Yazı İşl. Müd. 

Turgay ATASELİM       Bel. Mec. Üyesi                                Şadiye Kurdoğlu Emlak ve İst. Müd. 

Sedat BATUMOĞLU    Bel. Mec.Üyesi                                 Yücel ERGEZEN Mali Hizm. Müd. 

Tamer YILMAZ            İmar ve Şeh. Müd.                             İnci ÜÇÜNCÜ  İnsan Kay. Ve Eğt. Müd. 

 

       

 

        Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Ayhan ÖZTÜRK                Tekin ERGÜNAL 

 

 

              Başkan arkadaşlar gündemimizin ikinci maddesi Makedonya’nın OHRİD şehrinde  

düzenlenecek  olan festivalde  resmi davet üzerine  belediyemizin halk oyunları ekibinin 

gönderilmesi konusudur. Başkan arkadaşlar göndereceğimiz ekip belediyemize  mali bir yük 

getirmeyecek olup,  sadece  pasaport ve vize işlemleri için  resmi bir belge niteliğinde 

olacağından  meclis kararı almamız gerekiyor.  Festival 11-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak 

olup,  hem ilçemizin hem de  ülkemizin tanıtımına  katkı sunacağı gibi kültürümüzün tanıtımı 

açısından da  bu tür etkinlikleri çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. Başkan arkadaşlar 

konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, konu ile ilgili söz alan olmadı.Başkan 

arkadaşlar  Makekonya’nın Ohrid şehrinde  11-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 

olan  “ Ohrid Waves “ festivaline  resmi davet üzerine  belediyemizi temsilen  55 kişilik  

Arhavi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibinin gönderilmesini 

meclisimize teklif ve oylarınıza  sunuyorum dedi, yapılan oylama  sonucunda teklif oybirliği 

ile kabul edildi. 

                                                       

 

                                                        Karar tarihi : 01.06.2016 
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                                                        Karar    No  :  28 

 

      Makekonya’nın   Ohrid şehrinde  11-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan   

“ Ohrid Waves “ festivaline  resmi davet üzerine  belediyemizi temsilen  55 kişilik  Arhavi 

Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibinin gönderilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 

 

           Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Ayhan ÖZTÜRK                     Tekin ERGÜNAL 

 

 

         Başkan arkadaşlar gündemimiz üçüncü maddesi Kavak  köyü mücavir alan ve  Yemişlik 

Mahallesinde  MİT’e  tahsisli alanda yapılan  mevzii imar planı onayı ile ilgilidir. Mayıs ayı 

meclis toplantısında  mevzi imar planı yapılması hususunda karar almış ve konuyu imar 

komisyonuna havale etmiştik. Konu ile ilgili mevzi imar  planı yapılmış olup,  komisyon 

raporundan da anlaşılacağı üzerine  uygun görülmüştür. Konu ile ilgili söz almak  isteyen 

varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar  kavak köyü mücavir alan 

sınırları içerisinde  240 ada, 1,2 ve 3 parsel sayılı, 104 ada,27 ve 28 parsel sayılı ,241 ada,1 

parsel sayılı ve Yemişlik Mahallesinde  362 ada,20 ve 22 parsel sayılı  ile 368 ada  

81,102,116,118,120 parsel sayılı  Maliye Hazinesine ait MİT’e tahsisli taşınmazlarda           

‘RESMİ KURUM ‘ alanı olarak  yapılan mevzii imar planının  kabulünü meclisimize teklif ve 

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

 

                                                       

 

                                                        Karar tarihi : 01.06.2016 

                                                        Karar    No  :  29 

 

 

       Kavak köyü mücavir alan sınırları  içerisinde  240 ada, 1,2 ve 3 parsel sayılı, 104 ada,27 

ve 28 parsel sayılı ,241 ada,1 parsel sayılı ve Yemişlik Mahallesinde  362 ada,20 ve 22 parsel 

sayılı  ile 368 ada  81,102,116,118,120 parsel sayılı  Maliye Hazinesine ait MİT’e tahsisli 

taşınmazlarda “RESMİ KURUM “ alanı olarak  yapılan mevzii imar planının aynen 

onanmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

 

       Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Ayhan ÖZTÜRK                Tekin ERGÜNAL 
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       Başkan arkadaşlar  dündemin dördüncü maddesinde  toplantının başında  Ufuk 

YILDIZ’ın dilekçesi ile  gündeme aldığımız sahil dolgu alanındaki sosyal tesislere verdiğimiz  



8 
 

Recep Tayyip ERDOĞAN sosyal  tesisleri isminin  iptali ile ilgilidir dedi.  Başkan arkadaşlar 

bildiğiniz üzere  T. Turgay HATİNOĞLU arkadaşımızın önergesi sonucu  sahil dolgu 

alanındaki sosyal tesislere  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ismini 

vermiştik.  Şahsen bu konu  beni de çok heyecanlandırmış ve mutlu etmişti.Ancak dilekçede 

de belirtildiği gibi hem alanın tamamen bitmemesi ve  henüz belediyeye devrinin 

gerçekleşmemesi ile  bilgisi olmadan isminin verilmesine  Cumhurbaşkanımızın  çok sıcak 

bakmadığı bilgisi ile  Mayıs toplantısında aldığımız  bu kararı tüm bu gerekçelerin 

tamamlanmasından sonra  tekrar görüşmek üzere iptal etmemiz hasıl olmuştur.Sayın 

Cumhurbaşkanımızın bilgisi olmadan Yusufeli barajına isminin verileceği bilgisi sonucunda  

kendisine sorulmadan  herhangi bir eser veya sanat yapısına  isminin verilmesini doğru 

bulmadığını söylemiş ve kabul etmemiştir.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak 

isteyenler varmıdır dedi,Üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar  ilçemiz sahil dolgu 

alanındaki  havuzlu meydan, çocuk parkı bahçesi ile  tüm sosyal tesisleri kapsayacak bu 

alanda  tesislerin tamamen bitmememsi,  hukuki sorunlar nedeniyle henüz belediyeye 

devrinin yapılmamış olması ve  cumhurbaşkanımız  Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın  bu 

tür sanat yapıları ve eserlere  kendisinin bilgisinin dışında  isminin verilmesine sıcak 

bakmadığı bilgisiyle  bu alandaki sosyal tesislere  cumhurbaşkanımız sayın “ Recep Tayyip 

Erdoğan Sosyal Tesisleri “ isminin verilmesine dair04.05.2016 gün ve 25 sayılı meclis 

kararının ,yukarıda  bahse konu gerekçelerin giderilmesinden sonra  yeni,den 

değerlendirilmek üzere iptalini  meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi.Yapılan 

oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

                                                        Karar tarihi : 01.06.2016 

                                                         Karar    No  :  30 

 

    İlçemiz sahil dolgu alanındaki  havuzlu meydan, çocuk parkı bahçesi ile  tüm sosyal 

tesisleri kapsayacak bu alanda  tesislerin tamamen bitmemesi ile hukuki sorunlar nedeniyle 

henüz belediyeye devrinin yapılmamış olması ve  Cumhurbaşkanımız  Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN’ın  bu tür sanat yapıları ve eserlere  kendisinin bilgisinin dışında  isminin 

verilmesine sıcak bakmadığı bilgisiyle  bu alandaki sosyal tesislere  Cumhurbaşkanımız sayın 

“ Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri “ isminin verilmesine dair 04.05.2016 gün ve 25 

sayılı meclis kararının ,yukarıda  bahse konu gerekçelerin giderilmesinden sonra  yeniden 

değerlendirilmek üzere iptaline oybirliği ile karar verildi.    

 

       Başkan                                                Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                  Ayhan ÖZTÜRK                   Tekin ERGÜNAL 

 

 

 

 

 

 

            Başkan arkadaşlar gündemimizin son maddesi SS İSİNA Yapı kooperatifine ait  316 

ada,9 sayılı parselde yapılacak yapı ile ilgili sunulan kentsel tasarım projesinin 
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görüşülmesidir. Bildiğiniz üzere  revizyon ve ilave imar planı çalışmaları sonucundaki plan 

notlarında  kentsel tasarımla yani yüksek katlarla ilgili yapılaşmaları yasal bir çerçeveye 

oturmak amacıyla  çalışmalar yapmış ve plan notlarına işlemiştik.Buradaki amacımız  gelişi 

güzel yapılaşmaların önüne geçmek ve yatayda yoğunlaşmaları önlemek için  bir miktar 

teşvik de vererek  dikeyde yapılaşmak  ve bunun sonucunda  daha fazla park,bahçe,otopark ve  

diğer yaşam alanları gibi sosyal donatı alanlarını kazanmaktı.Bu konuda  ilk tasarım projesi 

olduğundan  daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için imar komisyonuna havale edilmesini 

doğru buluyorum dedi.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi. 

Söz alan üyelerden Turgay ATASELİM konuşmasında kentsel tasarım projesi ilgili kooperatif 

tarafından  bir dilekçe ekinde  mayıs ayında  meclis toplantısından önce  04.05.23016 günü  

belediyemize sunulmuş ancak  meclis toplantısı bir takım gerekçelerle saat:10.00’a 

alındığından  konu meclisimize gelememiştir.  Bu  nedenle  bir ay daha gecikmesi  yaklaşık 

55 üyelik kooperatifin  yapılaşmasının geç başlamasına sebebiyet vereceğinden  bu meclis 

toplantısında ele alınmasını doğru buluyorum. Tabi ki bunu yaparken  ilgili mevzuatın dışına 

çıkılmadan  sorunu bu mecliste çözebilirmiyiz bunu araştıralım dedi.Söz alan üyelerden 

Serkan ERGİN konuşmasında mağduriyetin önlenmesi için imar komisyonunun ivedilikle 

konu üzerinde  araştırma yapıp yarın meclise gelebilirse  birleşime  yarın toplanmak üzere ara 

verebilir dedi. Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında  bu görüşlere katıldığını 

komisyonumuz ivedilikle bu konuyu görüşüp yarın raporunu sunabilir ve mağduriyet giderilir 

dedi. Başkan arkadaşlar  mayıs ayı meclis toplantı saati değişmesi sonucunda   yeterince 

kamuoyuna duyuru yapılmadığından ilgililerin mağduriyete uğradığı görülmektedir. İmar 

komisyonumuz  yarın bu  konuyu detaylı bir şekilde inceleyip meclisimize raporunu 

sunabilirse  bu konuyu yarın mecliste çözebiliriz.Bu nedenle  kentsel tasarım projesinin  imar 

komisyonuna havale edilmesini  teklif ediyorum dedi  teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan 

arkadaşlar  yarın saat 17.00’da toplanmak üzere  birleşimi kapatıyorum dedi. 

 

         

 

     Belediye Meclisinin Haziran ayı  olağan toplantısı 2. Birleşimi  02.06.2016 Perşemnbe  

günü saat 17.00’da Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Coşkun 

HEKİMOĞLU Başkanlığında üyelerden, H.Tahsin KURDOĞLU, T.Turgay 

HATİNOĞLU, Sedat BATUMOĞLU, Serkan ERGİN, Melek ÖZBAYRAK, Süheyla 

ZAİM, Tevfik ERÇİÇEK, Turgay ATASELİM Tekin ERGÜNAL ve Mustafa Kemal 

TATAR ‘ın  katılımlarıyla toplandı. Üyelerden Ayhan ÖZTÜRK katılmadı. Başkan 

arkadaşlar Ayhan ÖZTÜRK arkadaşımızın mazereti dışında  ekseriyet vardır, Haziran ayı 

meclis  toplantısının 032.06.2016 tarihli  2.nci birleşinimini saat 17 .00 itibariyle açıyorum 

dedi. Başkan arkadaşlar bildiğiniz gibi  dünkü meclis birleşiminde  SS İSİNA yapı 

kooperatifinin kentsel tasarım projesi ile ilgili konuyu  imar komisyonuna havale etmiştik. 

Eğer komisyonumuz raporunu tamamladıysa okumasını istiyorum. İmar komisytonu başkanı 

Turgay ATASELİM konuşmasında  konu ile ilgili imar komisyonumuz titizlikle çalışmasını 

tamamlamış olup, komisyon raporumuzu okuyorum dedi ve okundu.Başkan arkadaşlar 

görüldüğü üzere  komisyon raporu  kentsel tasarım projesinin  plan notlarımıza uygun olduğu 

yönündedir.Şimdi birkez daha  maddeler halinde  tek tek  plan  notları karşılığında projeyi 

tartışalım dedi. Proje maddeler halinde tek tek incelendi ve yapılan incelemeler sonucunda  
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meclisimize sunulan  kentsel tasarım projesinin  Toplu Yapılaşmaya Teşvik Başlıklı   

Revizyon  ve ilave imar planındaki  plan notlarına  uygun olduğu,projenin şehir 

plancısı,mimar, peyzaj mimari,jeoloji mühendisi ve harita mühendisi  tarafından hazırlandığı 

ve imza altına alındığı görüldü. Başkan arkadaşlar sanırım projenin uygun olduğu şeklinde 

mutabık kaldık. Gerçektende de incelediğimizde yüksek katlı projelerle ilgili plan notları 

sonucunda hedeflenen doğrultuda bir proje hazırlandığını gördük.Konu ile ilgili söz almak 

isteyenler varmıdır dedi. Söz alan imar komisyonu başkanı Turgay ATASELİM 

konuşmasında  aynı zamanda meclisimize gelen ilk kentsel tasarım projesi olması 

münasebetiyle  inşaat aşamasında beklide  ileride  bir takım eksikliklerde görülecek  ve 

kentsel tasarım projesi ile ilgili yenilikler ve düzenlemeler yapılabilecektir. Başkan arkadaşlar 

ilçemiz  Musazade Mahallesinde SS İSİNA  yapı kooperatifine ait  614 ada,9 sayılı parselde 

hazırlanan  kentsel tasarım projesinin  toplu yapılaşmaya teşvik  başlıklı  plan notlarına uygun 

olduğu görüldüğünden aynen onanmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi, 

yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

   

                                                        Karar tarihi : 01.06.2016 

                                                         Karar    No  :  31 

 

   İlçemiz  Musazade Mahallesinde SS İSİNA  Yapı Kooperatifine ait  614 ada,9 sayılı 

parselde hazırlanan  kentsel tasarım projesinin  Toplu Yapılaşmaya Teşvik  başlıklı  plan 

notlarına uygun olduğu görüldüğünden aynen onanmasına oybirliği ile karar verildi. 

        

 

 

     Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Tekin ERGÜNAL                 H. Tahsin KURDOĞLU 

 

 

 

 

    Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  01.06.2016  Çarşamba 

gününün  ramazan bayramına denk gelmesi nedeni ile 08.07.2016 günü, eğer bakanlar kurulu  

bu tarihide tatil ilan ederse 11.07.2016 Pazartesi günü saat  15.00’de toplanmak üzere 

oturumu kapatıyorum dedi. 02.06.2016 

                                                   

                                           

       Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Tekin ERGÜNAL                H. Tahsin KURDOĞLU 

 

     


