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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısı 02.11.2016 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 Ekim 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 gündeme alınmasını istediğim bir konu ile yine Fen İşleri
Müdürlüğünün yazılı bir önergesi vardır. Fen İşleri müdürlüğümüzün önergesi Artvin İl
Sağlık Müdürlüğünden bedelsiz hibe olarak envanterimize kattığımız 2007 model Ford marka
aracın kabulünün görüşülmesidir, gündemin 9.maddesine alınmasını teklif ediyorum
dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.Sözlü önergem ise bugüne kadar gelen cadde ve sokak
isim taleplerinin değerlendirilmesi konusudur,gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi.Teklif
oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar gündeme geçmeden önce yakın bir tarih önce
ebediyete uğurladığımız meclis üyemiz Sedat BATUMOĞLU kardeşimizin yerine 12.10.2016
tarihli İlçe Seçim Kurulunun bilgilendirme yazısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere aramıza
katılan yeni meclis üyemiz Serkan ÇAKAR arkadaşımıza hoş geldiniz diyor, ilçemize
yapacağı değerli katkılardan dolayı kendisine başarılar diliyorum.Aynı zamanda bu vesile ile
Sedat BATUMOĞLU kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.Başkan arkadaşlar
gündemin 1.nci maddesi 2017 malı yılı ve izleyen 2 mali yılın bütçe taslağının
görüşülmesidir.Konu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunu okutuyorum dedi ve
okundu.Görüldüğü üzere bütçe taslağının uygun olduğu yönünde komisyon raporu
mevcuttur dedi.Bu konuda söz almak isteyenler varmıdır dedi,söz alan T. Turgay
HATİNOĞLU konuşmasında komisyon raporu görüşülürken önce harç ve tarifelerin
düzenlendikten sonra bütçe taslağı ile ilgili rapor hazırlanmalıydı dedi.Söz alan Serkan
ERGİN konuşmasında bütçe taslağı ile harç ve tarifeler bir bütün olarak incelenmiş ve
meclisimize sevk edilmiştir. Başkan arkadaşlar hazırlanan bütçe taslağımız Ağustos ayı
içerisinde mevzuat gereği encümene havale edilmiş ve encümen görüşünden sonrada yine
mevzuat gereği Ekim ayı meclis toplantısında incelenmek üzere komisyona havale
etmiştik.2016 Malı yılı bütçemiz 10.000.000,00.-TL iken
2017 bütçe taslağımız ise
11.700.000,00.-TL olarak düzenlenmiştir. Yine Ekim ayı itibarı ile afet dolayısıyla devletten
gelen yardımla birlikte gerçekleşen bütçe gelirimiz yaklaşık 13.200.000,00.-TL civarındadır.
Bu oran yıl sonu itibarı ile bir miktar daha artacaktır.Başkan arkadaşlar ana başlıklar halinde
bütçe taslağı ile ilgili meclisimizi bilgilendireceğim dedi ve taslak üzerinden meclise sunum
yapıldı. Başkan arkadaşlar bütçenin tamamı üzerinden söz almak isteyen varmıdır dedi,
üyelerden söz alan olmadı.Başkan arkadaşlar 2017 malı yılı ve izleyen 2 malı yılın tahmini
gelir ve gider bütçesi kalemlerinin tek tek ad okunarak oylamasına geçiyorum dedi ve
oylamasına geçildi.
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— Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Gelir Bütçesi 01-Vergi Gelirleri kodunun 1.866.000,00 TL’lik
2017 Yılı tahmini bütçesi,1.995.000,00.-TL’lik 2018Yılı tahmini bütçesi ve 2.139.500,00.TL’lik 2019Yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza
sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
–
Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Gelir Bütçesi 03-Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri kodunun
1.503.400,00.-TL’lik 2017 yılı tahmini bütçesi,1.576.500,00.-TL’lik 2018 yılı tahmini bütçesi
ve 1.649.000,00.-TL’lik 2019 yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve
oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylamada sonucunda teklif oybirliği ile
kabul edildi.
Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Gelir Bütçesi 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler kodunun 60.000,00.-TL’lik 2017 yılı tahmini bütçesi 61.000,00.-TL’lik 2018 yılı
tahmini bütçesi ve 62.000,00.-TL’lik 2019 yılı tahmini bütçesini aynen kabulünü meclisimize
teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği
ile kabul edildi.
- Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Gelir Bütçesi 05-Diğer Gelirler kodunun 7.949.600,00.TL’lik 2017 yılı tahmini bütçesi,8.478.000,00.-TL’lik 2018 yılı tahmini bütçesi ve
8.882.500,00.-TL’lik 2019 yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve
oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul
edildi.
Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Gelir Bütçesi 06-Sermaye Gelirleri kodunun 330.000,00.TL’lik 2017 yılı tahmini bütçesi, 345.000,00.- TL’lik 2018 yılı tahmini bütçesi ve 365.000,00
TL’lik 2019 yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza
sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar çok yıllı gelir bütçesi 09-Red ve İadeler Kodunun -9.000,00.- TL ‘lik
2017 yılı tahminin bütçesi, -10.500,00.- TL’lik 2018 yılı tahmini bütçesi, -12.000,00.- TL’lik
2019 yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi.
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
– Başkan arkadaşlar toplam 11.700.000,00 TL’ lik 2017 yılı tahmini gelir bütçesi, toplam
12.445.000,00. TL’lik 2018 yılı tahmini gelir bütçesi ve toplam 13.086.000,00.-TL’lik 2019
yılı tahmini gelir bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi.
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum ) 01- Personel Giderleri kodunun
4.365.053,14.-TL’lik 2017 yılı ödeneği, 4.705.857,42.-TL’lik 2018 yılı ödeneği ve
5.073.925,98. TL’lik 2019 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza
sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
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– Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum) 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri kodunun 882.090,41.-TL’lik 2017 yılı ödeneği,952.337,62 .-TL’lik 2018 yılı
ödeneği ile 1.028.204,63 .-TL’lik 2019 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve
oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul
edildi.
–
Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum) 03-Mal ve Hizmet Giderleri kodunun
5.362.659,99.-TL’lik 2017 yılı ödeneği,5.559.512,77 .-TL’lik 2018 yılı ödeneği ve
5.749.313.84. TL’lik 2019 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza
sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum ) 04-Faiz Giderleri kodunun
72.000,00.-TL’lik 2017 yılı ödeneği,72.00,00.-TL’lik 2018 yılı ödeneği ve 72.000,00.-TL’lik
2019 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad
okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum) 05-Cari Transferler kodunun
140.196,46.-TL’lik 2017 yılı ödeneği,142.292,19.- TL’lik 2018 yılı ödeneği ve 144.555,55 .TL’lik 2019 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi.
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum) 06-Sermaye Giderleri kodunun
533.000,00.-TL’lik 2017 yılı ödeneği, 688.000,00.-TL’lik 2018 yılı ödeneği ve 693.000,00.TL’lik 2019 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi.
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe (Tüm Kurum) 09- Yedek Ödenekler kodunun
325.000,00.-TL’lik 2017 yılı ödeneği,325.000,00.-TL’lik 2018 yılı ödeneği ve 325.000,00.TL’lik 2019 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi.
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
- Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum) toplam 11.700.000,00.-TL’lik 2017 yılı
ödeneği, toplam 12.445.000,00.-TL’lik 2018 yılı ödeneği ve toplam 13.086.000,00.-TL’lik
2019 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad
okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
-

Başkan arkadaşlar Kurumsal –Fonksiyonel-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre

Ödenek Teklifleri İcmali 02- Özel kalem Müdürlüğü kodunun 764.571,91.-TL’lik 2017 yılı
ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak
yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
- Başkan arkadaşlar 31-Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü kodunun 350.103,20.-TL’lik 2017
yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad
okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
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- Başkan arkadaşlar 32-Mali Hizmetler Müdürlüğü kodunun 1.119.287,70.-TL’lik 2017 yılı
ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak
yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar 34- Zabıta Müdürlüğü kodunun 1.784.507,71.-TL’lik 2017 yılı
ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak
yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
— Başkan arkadaşlar 38. İmar Müdürlüğü kodunun 130.158,43.-TL’lik 2017 yılı ödeneğinin
aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan
oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi
Başkan arkadaşlar 39- Fen İşleri Müdürlüğü kodunun 6.414.943,64.-TL’lik 2017 yılı
ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak
yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
- Başkan arkadaşlar 43- Su ve kanalizasyon Müdürlüğü kodunun 1.136.427,41.-TL’lik 2017
yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad
okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
—Başkan arkadaşlar 2017 yılı Kurumsal –Fonksiyonel-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre
Ödenek teklifleri İcmali Genel Toplam Tutarı 11.700.000,00 .-TL’lik 2017 yılı ödeneğinin
aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan
oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
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Karar Tarihi : 02.11.2016
Karar No : 47
2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1-Belediye birimleri için ‘(A)Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam
(11.700.000,00.-) liralık ödenek verilmiştir.
.Madde 2-Belediye bütçesinin gelirleri ‘(B)Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
cetvelinde gösterildiği gibi(11.700.000,00 )olarak tahmin edilmiştir.
Madde3–2017 yılı gelir bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen
gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık
gösterilmek sureti ile denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları/C)cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı
bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösteren yatırım projeleri için üst yönetici,
hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6–6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’ıncı maddesi gereğince memur ve hizmetli
olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri
bağlı(H)cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda verilen cetvellerden oluşur.
1) Bütçe Kararnamesi
2) Ödenek Cetveli(A) (Örnek–14)
3) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B)Cetveli (Örnek–15)
4) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek–16)
5) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir(C)Cetveli(Örnek–17)
6) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek–18)
7) Fonk. ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini
Cetveli(Örnek–8)
8) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek–19)
9) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomi Sınıflandırılması(Örmek–20)
10) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler(G)Cetveli (Örnek–21)
11) Memur Olmayanlara Verilecek Yolluklar Gösterir (H)Cetveli(Örnek–22)
12) İhdas Edilen Memur Kadrolarına Gösterir(K–2)Cetveli(Örnek–23)
13) İhdas Edilen Sürekli İŞÇİ Kadrolarını Gösterir(K–2)Cetveli(Örnek–24)
14) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın alınacak Taşıtlar Gösterir(T- )Cetveli
(Örnek–25)
15) Mevcut Taşıtları Gösterir(T–2)Cetveli(Örnek–26)
16) Ayrıntılı harcama Programı/Örnek–27)
17) Finansman Programı Örnek–28)
Madde 8Madde 9Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.
Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eski cetvellerin meclis tutanaklarına uygun olduğu
tasdik olunur.
Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL
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Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci maddesi 2017 malı yılında uygulanacak harç ve
ücret tarifelerin görüşülmesidir dedi. Bununla ilgili komisyon raporumuz hakkında komisyon
başkanı Serkan ERGİN meclisimizi bilgilendirecektir.Gündemin bu maddesi ile ilgili ilk
konu 2017 malı yılında uygulanacak su ücret tarifesinin görüşülmesi olup, raporla ilgili
ayrıntılı bilgi için Serkan beye söz veriyorum dedi. Komisyon başkanı Serkan ERGİN
konuşmasında bu konuyu üç başlık halinde incelediklerini söyledi. Bu tarife ile ilgili raporun
ilk konusu mevcut su ücret tarifesinin 4.ncü maddesindeki şehit ailelerinden iki aylık
dönemler halinde 50 M3’e kadar olan su kullanımından ücret alınmamasına, 50M3’ten sonra
için meskenlere uygulanan fiyat tarifesi üzerinden ücret alınmamasına dair işlemin
kaldırılarak , şehit ailelerinden su ücreti alınmaması uygun görülmüştür.Yine aynı tarifenin
13. Maddesindeki ,mezarlıklar 1.00.-TL,TV vericisi 1.00.-TL,bakım ücreti 1.00.-TL olan
ibarenin Bakım ve Hizmet Bedeli olarak abonelerden 3.00.-TL ücret alınır olarak
düzeltilmesi, tarifenin diğer kalemlerine ise artış uygulanmaması uygun görülmüştür. Başkan
arkadaşlar komisyonumuz su ücretleri ile ilgili artışı uygun görmemiş ancak,bölgenin en ucuz
suyuna sahip olmamız ve maliyet giderleri ile arıtma tesisinin kredisinin geri dönüşü ile ilgili
artı bir maliyet yükü oluştuğundan,en azından yeniden değerleme oranı üzerinden artış
uygulanması doğru olacağını düşünüyorum.Konu ile ilgili söz almak isteyen varmıdır
dedi.Söz alan Serkan ERGİN konuşmasında, konu ile ilgili çalışma yaparken yaptığımız
araştırmalarda Fındıklı ilçesinin bizim biraz üzerimizde Hopa ilçesinin ise uyguladığı su
ücretinin bizimle hemen hemen aynı olduğunu gördük.Artık maliyetimizin de eskiye oranla
daha düşük olduğunu düşünürsek su ücreti ile ilgili artış uygulamaması görüşü ağırlık
kazandı.Yine bunun yanında 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe sonrasında şehit ailelerimize
saygı gereği şehit yakınlarına uygulanan 50M3’ten sonraki kullanımlarda ücretin tamamen
kaldırılmasını uygun gördük.Söz alan T. Turgay HATİNOĞLU konuşmasında, su
ücretlerinde bir girdi maliyeti olduğunu, uzun vadeli kullanılan kredi ödemesi düşünülürse
artış uygulanmaması yönündeki komisyon raporuna katılmadığını, yine komisyonumuzun
şehit ailelerimiz için ön gördüğü tamamen ücret alınmaması ileride art niyetli kullanılabilir
düşüncesi ile bu görüşede katılmadığını söyledi.Üyelerden Mustafa kemal TATAR
konuşmasında su ücretlerinin bir miktar artırılması önümüzdeki yıları da düşünürsek daha
uygun olur dedi.Söz alan üyelerden Turgay ATASELİM ve H. Tahsin KURDOĞLU
konuşmalarında yeniden değerleme oranı nispetinde artış uygulanmasını uygun bulduklarını
söylediler Başkan arkadaşlar şehit ailelerimiz için tamamen ücret alınmaması yerine 50M3’e
kadar olan limitin bir miktar daha artırılmasının ,su ücretlerinin ise yeniden değerleme oranı
olan % 5.58 nispetinde artırılması daha doğru olacaktır dedi. Başkan arkadaşlar 2017 malı
yılında mevcut su ücret tarifesinin 4. Maddesindeki 50 M3 ibaresinin 60 M3 olarak
değiştirilmesini,13. Maddesindeki ibarenin Bakım ve Hizmet Bedeli olarak abonelerden 3.00.TL alınır olarak değiştirilmesini,mevcut su ücret tarifelerinin 2017 malı yılında yeniden
değerleme oranı olan % 5.58 nispetinde artırılmasını meclisimize teklif ve oylarınıza
sunuyorum dedi, teklif yapılan oylama sonucunda şehit ailelerinden ücret alınmaması
görüşleri nedeniyle üyelerden Serkan ERGİN, Ayhan ÖZTÜRK Tevfik ERÇİÇEK ve Süheyla
ZAİM’in red oyuna karşılık oyçokluğu ile, diğer teklifler oybirliği ile kabul edildi.
,
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Karar Tarihi : 02.11.2016
Karar No : 48
2017 Malı yılında EK-1 listede tanzim edilen su ücret tarifesinin,mevcut tarifenin 4.
Maddesindeki 50 m3 olan ibarenin 60 m3 olarak değiştirilmesi ibaresi şehit ailelerinden ücret
alınmaması yönündeki görüşleri nedeniyle üyelerden Serkan ERGİN,Ayhan ÖZTÜRK,Tevfik
ERÇİÇEK ve Süheyla ZAİM’in red oyu sonucu oyçokluğu, yine mevcut tarifenin 13.
Maddesindeki ibarenin “ Bakım ve Hizmet Bedeli olarak abonelerden 3.00.-TL alınır ” olarak
değiştirilmesi ile mevcut tarifenin yeniden değerleme oranı olan % 5.58 nispetinde
artırılmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

Başkan arkadaşlar gündemin 2. Maddesi ile ilgili ikinci konu 2017 mali yılında
uygulanacak imar harç ücretlerinin görüşülmesidir dedi. Konu ile ilgili komisyon raporu
hakkında bilgi vermesi için sözü öncelikle komisyon başkanı Serkan ERGİN’e veriyorum
dedi. Söz alan Serkan ERGİN,2017 mali yılında uygulanacak imar harç ve ücretleri ile ilgili
yaptığımız çalışmalarda ,2016 mali yılında uygulanan tarifenin (f) maddesindeki iskan ücreti,
dubleks daire ve villalarda uygulanacak tarifenin % 10 oranında artırılması, yine aynı tarifenin
“ kat irtifak ve kat mülkiyet ücretleri “ başlıklı 4. Maddesindeki tarifelerin % 10 oranında
artırılması ile mevcut tarifenin diğer maddelerinde artış uygulanmaması yönünde
görüşümüz mevcuttur.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi.Söz
alan üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU konuşmasında komisyonumuz tarafından ve ilgili
birimlerce daha ayrıntılı rapor hazırlanıp önümüze gelmesini beklerdik.En azından oranlar
üzerinden değilde kalem kalem uygulanan ücretler üzerinden bir rapor hazırlansa idi daha
doğru olurdu.Su ücret tarifesi ile ilgili komşu ilçelerden görüş alındığında, bu konulardada
karşılaştırma yapılabilirdi.Ücretlere artış uygulanmaması yönündeki komisyon raporuna
katılmadığını söyledi.Başkan arkadaşlar imar ücret tarifelerinin 2017 mali yılında mevcut
tarife üzerinden yeniden değerleme oranında artırılmasını uygun bulduğunu
söyledi.Üyelerden Mustafa Kemal TATAR ,Tevfik ERÇİÇEK ve Turgay ATASELİM de
başkanın görüşüne katıldıklarını söylediler. Başkan arkadaşlar 2017 mali yılında imar ücret
tarifelerinin yeniden değerleme oranı olan % 5. 58 nispetinde artırılmasını meclisimize teklif
ve oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylanma sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar Tarihi : 02.11.2016
Karar No : 49
2017 mali yılında EK-2 listede tanzim edilen imar ücret tarifelerinin mevcut tarife
üzerinden yeniden değerleme oranı olan % 5. 58 nispetinde artırılarak uygulanmasına
oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL
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Başkan arkadaşlar gündemin 2. Maddesi ile ilgili üçüncü konu 2017 malı yılında
ilçemiz merkez ve mahallelerinde
uygulanacak otopark ücret tarifesinin
görüşülmesidir.Komisyonumuzun raporu bu tarifelere
ücret artışı uygulanmaması
yönündedir. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi. Söz alan üyelerden T. Turgay
HATİNOĞLU konuşmasında, komisyon raporuna katılmadığını, bu konuda ciddi bir oranda
artış uygulanmasının bu konuda iştigal eden müteşebbisler için de binaların altına otopark
yapmaları için caydırıcı olabileceğini,sokak ve caddelerimizin araçtan geçilmediğini
söyledi.Başkan arkadaşlar arkadaşımızın görüşüne katıldığını, inşaat sektöründeki
müteahhitlerimizden otopark ücreti adı altında bir miktar ücret alındığını, bugüne kadar sahil
dolgu alanındaki otoparklar dışında herhangi bir otopark yapılmadığını,cadde ve
sokaklarımızın maalesef bir kısım esnafımız tarafından, diğer kalanını ise araçlarımız
tarafından işgal edildiği aşikardır.Yüksek katlı binalarla ilgili meclisimizden karar alırken
hedeflediğimiz konulardan biri de bir miktar araç otopark sorununu çözmekti.Komşu il ve
ilçelerimizle kıyasladığımızda uyguladığımız otopark ücretinin düşük olduğu görülecektir.Bu
nedenle otopark ücret tarifesinin de yeniden değerleme oranı % 5.58 üzerinde artışını uygun
buluyorum dedi.Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK, yeniden değerleme oranındaki artışın
uygun olduğunu söyledi.Başkan arkadaşlar 2017 malı yılında ilçemiz merkez ve
mahallelerinde uygulanacak otopark ücret tarifesinin yeniden değerleme oranı olan % 5.58
nispetinde artırılmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama
sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar Tarihi : 02.11.2016
Karar No : 50
2017 malı yılında EK-3 listede tanzim edilip, ilçemiz merkez ve mahallelerinde
uygulanacak otopark ücret tarifesinin mevcut tarife üzerinden yeniden değerleme oranı olan
% 5.58 nispetinde artırılarak uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

Başkan arkadaşlar gündemin 2. Maddesi ile ilgili dördüncü konu ilan ve reklam vergisi
ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsat harcı ve yer işgal harcı ile ilgili tarifenin görüşülmesi
olup, komisyon raporundan da görüldüğü üzere, 18.02.2014 tarih ve 28917 ayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan karar gereği tarifeler Bakanlar Kurulu tarafından belirlendiğinden, bu
tarifenin de ilgili kurul tarafından belirlenecek tarifenin aynen uygulanması görüşü vardır.
Başkan arkadaşlar gündemimizin 3. Maddesi mülkiyeti belediyemize ait olup,
kirada olan gayri menkullerin kira artış oranının görüşülmesidir.Bildiğiniz üzere geçen yıl %
20 oranında artış uygulanmış ve komisyon nezdinde ayrıntılı bir çalışma başlatılarak mevcut
dükkanlarla ilgili uzun süreli ihaleye çıkılması hususunda karar almıştık.Maalesef bu konu ile
ilgili herhangi bir çalışma yapamadık. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, söz
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alan üyelerden Turgay ATASELİM beş yıllık kiranın peşin alınması kaydıyla ihaleye çıkalım
ve yeniden kentsel dönüşüm düşündüğümüz belediye eski bloklarındaki yaklaşık 35
cıvarındaki kiracının da mağduriyetini önleyecek çalışmalar yapalım dedi.Söz alan T. Turgay
HATİNOĞLU konuşmasında bu yılda belli bir oranda artış uygulayıp,2018 mali yılında bu
gayri menkullerle ilgili yeniden uzun süreli ihaleye çıkılması hususunda bağlayıcı bir karar
alalım. Hatta uygulayacağımız ücretleride meclisimizde tespit edelim dedi.Söz alan Mustafa
Kemal TATAR konuşmasında gayrimenkule ilgili ihaleye çıkmanın çok kolay olmayacağını,
mevcut kiracılarla ilgili mağduriyet yaşanabileceğini,bunu yerine uygun bir kira tespiti yapıp
mevcut durumda iyileştirme yapabiliriz dedi.Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK
konuşmasında, dükkanlarla ilgili yeniden ihaleye çıkılmasının çok iyi düşünülmesi
gerektiğini,belediye eski bloklarındaki 35 ‘e yakın dükkan ile mevcut çay fabrikası
arkasındaki dükkanlar ve balıkhanelerinde hukuki durumu düşünüldüğünde ihaleye çıkılacak
çok fazla dükkan kalmayacağını söyledi.Başkan arkadaşlar bu konu yıllardır önümüzde duran
bir sorun,maalesef bu konuda kiralarda bir miktar iyileşme yapmamıza rağmen henüz
istediğimiz düzeye gelemedik.Bu sözleşme sonundaki ihale sürecinide düşünürsek istediğimiz
adımları atamadık diyebilirim.Ben bu yılda mevcut kiralara yeniden değerleme oranı
üzerinden % 5.58 nispetinde artış uygulanmasını ,2018 yılında kapsamlı bir komisyon
çalışması ile mevcut dükkanların kiralarında yeniden bir düzenlenme ile ihale süresinin 3 ile
10 yıl arasında uzatılması yönünde karar alabiliriz dedi.Başkan arkadaşlar 2017 malı yılında
mülkiyeti belediyemize ait olup kirada olan gayrimenkullerimizin aylık kira artışının yeniden
değerleme oranı olan % 5.58 nispetinde artırılarak kiracılarla sözleşme yapılmasına,2018 mali
yılında daha kapsamlı komisyon çalışması sonucunda yeniden değer tespiti yapılarak uzun
süreli ihaleye çıkılmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama
sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar Tarihi : 02.11.2016
Karar No : 51
2017 malı yılında mülkiyeti belediyemize ait olup kirada olan gayrimenkullerimizin aylık
kira artışının yeniden değerleme oranı olan % 5.58 nispetinde artırılarak kiracılarla sözleşme
yapılmasına,2018 mali yılında daha kapsamlı komisyon çalışması sonucunda yeniden değer
tespiti yapılarak uzun süreli ihaleye çıkılmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

Başkan arkadaşlar gündemin 4.maddesi kısa bir süre önce ebediyete uğurladığımız Sedat
BATUMOĞLU kardeşimizden boşalan
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği ile
Kültür,Turizm,Sanat;Sağlık,Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliği seçimidir ben her iki
komisyona da aramıza yeni katılan meclis üyemiz Serkan ÇAKAR’ın görev yapmasını teklif
ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.

10

Karar Tarihi : 02.11.2016
Karar No : 52

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür,Turizm,Sanat;Sağlık,Gençlik Spor ve Eğitim
Komisyonundan boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere belediye meclis üyesi
Serkan ÇAKAR’ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

Başkan arkadaşlar gündemin 5.nci maddesi 11-13 kasım tarihleri arasında Kıbrıs’ta
yapılacak Festivaller Birliği toplantısına katılmam ile ilgili idi ancak, OHAL kapsamındaki
K.H.K ile belediye başkanlarının yurtdışı çıkışları İçişleri Bakanının iznine tabi olduğundan
zamanın kısıtlığı nedeniyle maalesef gitmekten vazgeçtim.Aslında katılmayı çok istiyordum
çünkü, önümüzdeki yıllarda festivalimizi Kültür ve El Sanatları Festivaline dönüştürme
düşüncem vardı ve bunu o toplantıda gündeme getirip fikir alış verişi yapacaktım.Amacım
hem yöresel ve bölgesel el sanatları ile yabancı ülke el sanatlarını bir arada buluşturup
tanıtmaktı dedi.
Başkan arkadaşlar gündemimizin 6.nci maddesi Kale mahallesi 115 ada, 5 parselle
ilgili jeolojik-jeoteknik etüt raporu hakkında bilgilendirmedir dedi.Bildiğiniz üzere mülkiyeti
Kenan AYDIN’a ait bu alandaki taşınmazla ilgili konut alanı olarak imar değişikliği
talebinde bulunulmuş ve Mayıs meclis toplantısında gerekli etüt raporları sonrasında
değerlendirme yapılması yönünde karar almıştık.Etüt raporları tamamlanmış olup, İmar ve
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da onaylanmıştır.Konunun değerlendirilmek üzere imar
komisyonuna havalesini teklif ediyorum dedi, teklif oy birliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 7. Maddesinde Tevfik Fikret Caddesi ile Muzaffer
Çavuş caddesi arasında kalan 64 ada, 62 parsel,736 ada,1 parsel ile 65 ada 10 no’lu
parsellerdeki yeni yol düzenlenmesi ile ilgili İrfan BAYDIN ve Hamit Yaşar PAKSOY imzalı
iki dilekçe mevcuttur. Bu konusunda değerlendirmek üzere imar komisyonuna havalesini
teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 8. Maddesi ilçemizin tamamlanan dolgu alanı,
Balıkçı Barınağı Revizyon İmar Planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onay için uygun
görüş ile teklif edilmesi konusudur dedi.Bu konu ile ilgili 2009 yılından bu yana yapılanlarla
ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Balıkçı Barınağı
ve çekek yeri ile ilgili onaylı dolgu imar planı istendi.Yine bizde dolgu alanında sosyal donatı
alanları yapıyoruz ve yapmayada devam edeceğiz bunun içinde onaylı dolgu imar planı
istenmektedir.Konu ile ilgili bakanlık ilgili kurumlardan görüş istemiş olup, Karayolları ve
DSİ bir aylık ek süre istemiştir.Bizde daha önce bu alanla ilgili imar plan değişikliği
yapmıştık. Şimdi yapılacak olan imar planı onayı için uygunluk kararı istenmektedir.Yanlış
anlaşılmasın ki bu konuda yeni bir imar plan değişikliği yapmıyoruz. Sadece Çevre ve
Şehircilik Bakanlığından onanması için imar planının uygunluğuna karar vereceğiz. Konu ile
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ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi,üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar Artvin
ili Arhavi ilçesi Balıkçı Barınağı ve Dolgu Alanında park ,açık spor alanları,ibadet
yeri(cami),balıkçı barınağı amaçlı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000
Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı uygun görülmüş olup, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının onayına sunulmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan
oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar Tarihi : 02.11.2016
Karar No : 53
Artvin ili Arhavi ilçesi Balıkçı Barınağı ve Dolgu Alanında park ,açık spor alanları,ibadet
yeri(cami),balıkçı barınağı amaçlı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000
Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı uygun görülmüş olup, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

Başkan arkadaşlar gündemimizin 9. Maddesi Artvin İl Sağlık Müdürlüğünden
bedelsiz hibe aldığımız 08-AF-432 plaka no’lu 2007 model SCAM marka aracın
belediyemize devri için meclis kararı almamız gerekiyor .Aracımız şu an envanterimizde
olup, cenaze aracı olarak hizmet vermektedir.Başkan arkadaşlar Artvin İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından belediyemize bedelsiz hibe edilen 08-AF-452 plaka no’lu 2007 model SCAM
marka aracın belediyemize devrinin aynen kabul edilmesini meclisimize teklif ve oylarınıza
sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar Tarihi : 02.11.2016
Karar No : 54
Artvin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belediyemize bedelsiz hibe edilen 08-AF-452 plaka
no’lu 2007 model SCAM marka aracın belediyemize devrinin aynen kabul edilmesine
oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL
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Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi bugüne kadar belediyemize cadde ve sokak
isimleri ile ilgili gelen taleplerin görüşülmesidir dedi. Bir müddet önce Sedat BATUMOĞLU
caddesi olarak değiştirdiğimiz Necati Bey caddesi isminin, Necati Beyin istiklal savaşı gazisi
ve Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün silah arkadaşı olduğu bilgisinin de araştırılıp,
kapsamlı bir çalışma yapmak ve isim konusu ile ilgili tüm talepleri değerlendirmek üzere
konunun imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul
edildi.

Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 07.12.2016 Çarşamba
günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 02.11.2016

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

