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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

           Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan  toplantısı 04.04.2018   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, Süheyla ZAİM, 

Ayhan ÖZTÜRK ve Mustafa Kemal TATAR’ın  katılımlarıyla toplandı.  Üyelerden Tevfik 

ERÇİÇEK ve Tekin ERGÜNAL  toplantıya katılmadı.Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır 

oturumu açıyorum dedi.  Gündeme geçmeden önce  Mart  ayı meclis toplantısı karar ve 

tutanaklarını okutuyorum dedi ve okundu. Bu karar ve tutanaklara itirazı olan var mıdır dedi. 

Üyelerden itiraz eden olmadı. Başkan arkadaşlar gündeme geçmeden önce Arhavi Vergi 

Dairesi Müdürlüğünün yazılı bir talebi vardır okutuyorum ve okundu. Kısaca ilgili talep, 6183 

Sayılı A.A.T.U.H.K  hükümlerince  açık artırma ile satılmasına karar verilen  gayri menkuller 

için oluşturulacak satış komisyonunda  belediyemizi temsilen meclis üyeleri arasından 

seçilecek 1 asıl,1 yedek üyenin belirlenmesi konusudur. Konunu gündemin 10.ncu maddesine 

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

projesi tamamlanmış olan kentsel tasarım projelerinin  imar komisyonumuzun raporu 

doğrultusuna gündeme alınması konusu vardır.Bunlardan ilki Musazade mahallesi Vasfi 

KURDOĞLU caddesi  729 ada,1 parsel ile ilgili  kentsel tasarım projesi olup, gündemin 

11.nci sırasına alınmasını teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.İkinci kentsel 

tasarım projesi Musazade mahallesi Fatih caddesi 392 ada,85 no’lu parseldeki kentsel tasarım 

projesi olup, gündemin 12.nci sırasına alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile 

kabul edildi.Üçüncü proje Boğaziçi Mahallesi Kanuni cad. 669 ada,7 no’lu parseldeki kentsel 

tasarım projesi olup, gündemin 13.ncü sırasına alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif 

oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar bunun dışında herhangi bir önergesi varmıdır 

dedi, üyelerden önerge veren olmadı. 

               Başkan arkadaşlar  gündemin 1.nci maddesi Denetim Komisyonu raporu hakkında 

bilgilendirme olup, Ocak ayı meclis toplantısında  belediyemizin bir önceki yıl gelir ve 

giderleri ile  hesap kayıt ve işlemleri için oluşturulan komisyonumuz yasada belirtilen süre 

içerisinde raporunu tamamlamış ve meclis başkanlığımıza sunmuştur. Denetim Komisyonu 

raporunu okuması için  Serkan ERGİN’e söz veriyorum dedi ve rapor okundu. Yapılan 

denetim sonucunda, denetim esnasında  1 takım sarf evraklarda görülen eksikliklerin  

görevlilerce giderildiği, gelir ve gider arasındaki dengenin büyük oranda sağlandığı,özellikle 

kira ve su gelirlerinde tahsilat oranının büyük oranda arttığı, geçen yıl raporda yer aldığı üzere  

mal ve hizmet alımlarında  doğrudan temin usulünün artarak devam ettiği ve bunun 

azaltılması tavsiyeye değer görülmüştür.Ancak, denetim sonucunda konusu suç teşkil edecek 

herhangi bir durum görülmemiştir.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler 

varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı.Başkan arkadaşlar Denetim Komisyonumuzun  

raporun hazırlanması konusundaki çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. 

Rapordaki birtakım tavsiyeler  dikkate alınacak ve görülen eksikliklerle ilgili  yetkili 

görevliler tarafımca uyarılacaktır.  
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    Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci maddesi 2017 Malı yılı belediye  başkanı faaliyet 

raporunun görüşülmesidir.Bu madde ile ilgili  yasa gereği  meclis oturumunu yönetmek üzere 

yerimi  meclis birinci başkan vekili T. Turgay HATİNOĞLU’na bırakıyorum dedi.T. Turgay 

HATİNOĞLU  görevlilere 2017 yılı faaliyet raporunu okuttu. Konu ile ilgili söz almak 

isteyenler varmıdır dedi.Söz alan üyelerden Mustafa kemal TATAR, mali konularda bilgi 

verilirken  kamuya olan borçlarımızla ilgili sunum yapıldığını, diğer piyasa borçlarına neden 

değinilmediğini, örneğin KAÇKARBİR  üyelik aidatını ödemeyen  tek belediyenin Arhavi 

Belediyesi olduğunu  birlik ile ilgili genel kurul toplantısında öğrendiğini,bu borcun ve 

piyasaya olan borçlarımızın neden burada yansıtılmadığını sordu.Başkan vekili, bu soruya 

başkanımız cevap versin dedi.Başkan cevaben  birliğe aidat ödemediğimiz doğrudur.Ancak, 

bunun sebepleri vardır. Bu birliğin kuruluş amacı  Katı Atık Bertaraf Tesisinin kurulması 

idi.Ancak, bugüne kadar  bu konuda bir adım ileri gidilmedi.Piyasaya  olan borçlarımıza 

gelirsek , bu borç ve alacakların cari işlemler olduğunu, günden güne değişiklik 

gösterebilecekleri,bu nedenle  bu tip piyasa borcunun  faaliyet raporunda gösterilmesi  gerçek 

bilgiyi yansıtmayacak olup, doğruda değildir. Başkan vekili arkadaşlar  2017  mali yılı 

belediye başkanı faaliyet raporunu aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama 

sonucunda üyelerden Mustafa kemal TATAR ve Süheyla ZAİM’in red oyuna karşılık teklif 

oyçokluğuyla kabul edildi. 

                                                Karar Tarihi : 04.04.2018 

                                                Karar No       : 31 

 

                    2017 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun aynen kabulüne üyelerden 

Mustafa Kemal TATAR ve Süheyla ZAİM’in red oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi. 

 

 

             Başkan                                                Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                 H.Tahsin KURDOĞLU 

 

 

             Başkan arkadaşlar gündemin 3.ncü maddesi ihtisas komisyonu üyeliklerinin 

seçimidir.Bu konu ile ilgili imar komisyonu,Plan ve Bütçe Komisyonu ile, Kültür, Turizm 

,Sanat, Sağlık ,Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu seçimleri yapılacaktır.Gündemin bu 

maddesi ile ilgili imar komisyonu üyeliklerinin seçimlerine geçiyorum dedi.Meclis 

gruplarının oranlanması sonucunda  üç üyeden oluşacak komisyonda Ak Parti grubu iki,CHP 

grubu  bir üye ile temsil edilecektir AK Parti grubu olarak  dün yaptığımız toplantıda  bu 

komisyon için  T. Turgay HATİNOĞLU ve Serkan ÇAKAR isimleri ön plan çıkmışken 

bugün önümüze Serkan ÇAKAR yerine  Serkan ERGİN ismi gelmiş olup, bu konuda 

belirsizlik vardır.Bu nedenle  bu belirsizliğin giderilmesi ve komisyonda görev alacak 

üyelerin  yeniden belirlenmesi için  oturuma 15 dakika ara veriyorum dedi ve ara  

verildi.Verilen ara sonrası ikinci oturuma geçildi. Başkan arkadaşlar mevcut imar 

komisyonumuz  Turgay ATASELİM,Melek ÖZBAYRAK ve Tevfik ERÇİÇEK’ten 

oluşmaktaydı.Ben Ak parti grubu olarak  deneyimli olmaları sebebiyle  yine ayni isimlerle 

göreve devam edilmesinin istiyorum ve  meclis grubumuz bu isimler  üzerinde mutabık 
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kalmıştır.CHP grubu ise  imar komisyonlarında grubu temsilen Süheyla ZAİM’in görev 

yapacağını söyledi.Başkan arkadaşlar belirlenen  her üç isminde  bir yıl süre ile  imar 

komisyonunda görev yapmalarını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

       Başkan arkadaşlar  gündemin bu maddesi ile ilgili ikinci konu Plan ve Bütçe komisyonu 

üyeliklerinin seçimidir. Mevcut komisyonda  Serkan ERGİN,Serkan ÇAKAR ve Süheyla 

ZAİM görev yapmakta idi. Bu dönem Ak parti grubunun  Turgay ATASELİM ve Serkan 

ÇAKAR ile temsil edileceğini, CHP grubu ise Ayhan ÖZTÜRK’ün temsil edeceğini 

söyledi.Başkan arkadaşlar her üç üyenin bir yıl süre ile  Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğini 

oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar gündemin bu 

maddesi ile ilgili üçüncü konu  Kültür, Turizm ,Sanat, Sağlık ,Gençlik Spor ve Eğitim 

Komisyonu üyeliği seçimidir.Ak parti grubu olarak Serkan ÇAKAR ve Melek ÖZBAYRAK’ı 

önerdiklerini, CHP grubu ise Mustafa Kemal TATAR’ın temsil edeceğini söyledi. Başkan 

arkadaşlar her üç üyenin Kültür, Turizm ,Sanat, Sağlık ,Gençlik Spor ve Eğitim 

komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmasını oylarınıza sunuyorum dedi,teklif  oybirliği ile 

kabul edildi. 

                                                 

                                                Karar Tarihi : 04.04.2018 

                                                Karar No       : 32 

 

             Arhavi Belediyesi İmar Komisyonu üyeliklerine  meclis üyelerinden Turgay 

ATASELİM,Melek ÖZBAYRAK ve Süheyla ZAİM,Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine, 

meclis üyelerinden Turgay ATASELİM,Serkan ÇAKAR ve Ayhan ÖZTÜRK, Kültür, Turizm 

,Sanat, Sağlık ,Gençlik Spor ve Eğitim üyeliklerine meclis üyelerinden ,Serkan 

ÇAKAR,Melek ÖZBAYRAK ve Mustafa Kemal TATAR 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak 

üzere seçildiler. 

     

 

        Başkan                                               Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                   H.Tahsin KURDOĞLU 

 

 

            Başkan arkadaşlar gündemin 4.ncü maddesi  bir yıl süre ile görev yapacak encümen 

üyelikleri seçimidir.Seçimler yasa gereği gizli oyla yapılacak olup, oy pusulalarına iki isim 

yazılacaktır.Ak Parti grubu olarak Turgay ATASELİM ve Serkan ERGİN’i aday 

gösterdiklerini söyledi CHP grubu ise Tekin ERGÜNAL ve Mustafa Kemal TATAR’ı aday 

gösterdi.Başkan arkadaşlar bu isimlerin dışında aday olmak isteyenler varmıdır 

dedi,üyelerden aday olmak isteyen olmadı. Başkan arkadaşlar seçimlere geçiyorum dedi ve oy 

pusulaları dağıtıldı. Yapılan gizli oyla sonucunda üyelerden Turgay ATASELİM ve Serkan 

ERGİN 7’şer oy,üyelerden Mustafa Kemal TATAR ve Tekin ERGÜNAL 3’er oy aldılar.Bu 

oylanma sonucuna göre  Arhavi Belediyesi encümen üyeliklerine Turgay ATASELİM ve 

Serkan ERGİN bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler. 

 

 

Karar Tarihi : 04.04.2018 
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                                                        Karar No       : 33 

 

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği belediye encümen üyeliklerine  

meclis üyelerinden Turgay ATASELİM ve Serkan ERGİN bir yıl süre ile görev yapmak üzere 

seçildiler. 

 

     Başkan                                               Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                   H.Tahsin KURDOĞLU 

 

        

           Başkan arkadaşlar gündemin 5.nci maddesi  Musazade Mahallesi  Erol ÇARMIKLI 

caddesi  729 ada, 1 parseldeki  imar plan değişikliğidir. Konu ile ilgili  hak sahiplerinden 

birinin  meclis üyemiz H. Tahsin KURDOĞLU’nun ikinci derece  kan kısmı  olması 

nedeniyle  görüşmelerden  çekilecektir dedi ve çekildi.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili 

komisyon raporu hakkında bilgilendirme yapması için sözü Turgay ATASELİM’e veriyorum 

dedi.Turgay ATASELİM, parselin ön tarafının ticari alan ,diğer kısmının  konut alanı olarak 

görüldüğünün , ilgilinin talebi üzerine  ticari alanın kaldırılarak  Emsal:3.00,Hmaks: serbest 

konut alanı olacak şekilde  imar plan değişikliği yapılması komisyonumuzca uygun 

görülmüştür. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden 

söz alan olmadı.Daha önce tamamı konut alanı iken ilgililerin talebi üzerine  parselin bir 

kısmını ticari alan olarak revize etmiştik.Şimdi yeniden eski haline döndürme  talepleri 

vardır.Başkan arkadaşlar  imar komisyonu raporu doğrultusunda  Musazade Mahallesi Vasfi 

KURDOĞLU caddesi ile  Erol ÇARMIKLI caddesi arasında  mevcut imar planında  bir 

kısmının ticari ,bir kısmının konut alanı olan 729 ada,1 no’lu parselde  ticari alanın 

kaldırılması, Emsal:3.00, Hmaks: serbest konut alanı olacak şekilde yapılan  imar plan 

değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasını oylarınıza 

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

 

Karar Tarihi : 04.04.2018 

                                                        Karar No       : 34 

   

 Musazade Mahallesi Vasfi KURDOĞLU caddesi ile  Erol ÇARMIKLI caddesi arasında  

mevcut imar planında  bir kısmının ticari ,bir kısmının konut alanı olan 729 ada,1 no’lu 

parselde  ticari alanın kaldırılması, Emsal:3.00, Hmaks: serbest konut alanı olacak şekilde 

yapılan  imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre aynen 

onanmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

 

     Başkan                                               Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                   H.Tahsin KURDOĞLU 
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        Başkan arkadaşlar gündemin 6.nci maddesi  Musazade mahallesi Sıtkı GÜRKAN 

caddesi  Derya Sokak ile, Karadeniz sahil yolu arasında kalan imar adasında yapılacak imar 

plan değişikliği konusudur. Bu konu ile ilgili komisyonumuz henüz çalışmasını 

tamamlamamış olup, süreç devam etmektedir. 

          Başkan arkadaşlar gündemin 7.nci maddesi A. Hacılar Mahallesi  Caner BATUM ve 

hissedarlarına ait 566 ada, 1 no’lu parselde  talep edilen  imar plan değişikliğidir.Bu  konu ile 

ilgili de komisyonumuz çalışmasını tamamlamamış olup, süreç devam etmektedir. 

          Başkan arkadaşlar gündemin 8..nci maddesi  Kale Mahallesi 163 ada, 77 no’lu parselde 

talep edilen imar plan değişikliğidir. Konu ile ilgili komisyonumuz raporunu tamamlamış 

olup, bilgilendirme yapması için sözü Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi, Turgay 

ATASELİM,  Kale mahallesinde yapımı devam eden ve  mevcut imar planında  otel alanı 

olarak görünen ruhsatlı yapı, kottan dolayı 3 bodrum,(biri toprak altında) + 4 kat olmak üzere 

7 katlı olup, yüksekliği 24,50 metre’dir. Parsel Kale Mahallesi yolundan  ve  10 metrelik imar 

yolundan cephe almaktadır. Taşınmazın  herhangi bir komşu parselinin olmadığı gibi, kıyı 

şeridinde otel yapılacak yerin az olması ve  seyir ve manzara açısından  uygun bir yerde 

bulunması ile ilçemizde bu tip  yatırımlara ihtiyaç duyulması sebebi ve  üst yolla bina 

arasında yatayda 23 metre mesafe olması  ve bu alanın  otopark haline getirilmesi için 2 kat’a 

daha ihtiyaç duyulmuş ve ilgilinin talebi olmuştur. Konaklama ihtiyacının  komşu ilçelerden 

karşılandığını  ve bu sorunun acilen  çözülmesi gerektiğini düşünürsek, ilgili parseldeki 

yapılaşma şartlarının ticaret +konut+turizm olarak   Emsal: 2.0, yapı yüksekliğinin 31.50 

metre olarak yeniden revize edilmesi  komisyonumuzca uygun görülmüştür.Başkan arkadaşlar 

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

bu taşınmazda  otel ruhsatlı yapılaşma olduğunu, plan değişikliğindeki ticaret+konut+turizm 

ibaresine anlam veremediğini söyledi.Söz alan Mustafa kemal TATAR,neden 

ticaret+konut+turizm alanı olarak değerlendirildiğini, ticari bir binanın  yani otelin altındaki 

konutun ne anlama geldiğini sordu. Yine devamında, önümüze bir proje geliyor ve konuyu 

değerlendiriyoruz. Ancak, devamında başka bir taleple geliniyor.Daha sonra  hangi taleple 

gelinecek o da  belli değil.Keşke uygulanacak projenin tamamı bitmiş halde gelse  ve bizde  

sağlıklı bir karar versek dedi.Söz alan Turgay ATASELİM,bu alanda otel binası yapılması 

planlandığını, ilçemizin ihtiyacı olan bir açığı kapatacağını, herhangi bir komşu parsel 

bulunmadığını,görsel olarak da görüntü kirliliğini yaratmayacağını, ilçemizde istihdamın da 

önünü açacak bu ve bunun gibi yatırımların  mevzuatlar çerçevesinde  desteklenmesi 

gerektiğini düşünerek  komisyon olarak böyle bir karar aldık dedi.Başkan arkadaşlar zaten 

ilgili otel yapmak üzere burası için turizm teşvik belgesi almış ve yapılacak yatırım ve binanın 

tamamı otel olacaktır.Başkan arkadaşlar imar komisyonu raporu doğrultusunda, Kale 

Mahallesinde mevcut imar planında Emsal:0,75 ( tarihi doku olursa E:1) Hmaks:14.50 olan  

ve kottan dolayı 3 bodrum ( biri toprak altında) olmak üzere  toplam 7 kattan oluşan  otel 

alanı olarak görünen  163 ada,77 no’lu parseldeki  yapılaşma şartlarının ticaret+konut+turizm  

Emsal:2.0 , yapı yüksekliğinin  31.50 olacak şeklinde yapılan  imar plan değişikliğinin 3194 

Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, 

yapılan oylama sonucunda üyelerden Mustafa Kemal TATAR,Ayhan ÖZTÜRK ve Süheyla 

ZAİM’in red oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

Karar Tarihi : 04.04.2018 
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                                                        Karar No       : 35 

 

   Kale Mahallesinde mevcut imar planında Emsal:0,75 ( tarihi doku olursa E:1) Hmaks:14.50 

olan  ve kottan dolayı 3 bodrum ( biri toprak altında) olmak üzere  toplam 7 kattan oluşan  

otel alanı olarak görünen  163 ada,77 no’lu parseldeki  yapılaşma şartlarının 

ticaret+konut+turizm,  Emsal:2.0 , yapı yüksekliğinin  31.50 olacak şeklinde yapılan  imar 

plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasını 

oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda üyelerden Mustafa Kemal 

TATAR,Ayhan ÖZTÜRK ve Süheyla ZAİM’in red oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi. 

 

 

        Başkan                                               Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                   H.Tahsin KURDOĞLU 

 

 

        Başkan arkadaşlar gündemin 9.ncu maddesi  imarla ilgili dilekçelerin görüşülmesidir. 

Konu ile ilgili ilk dilekçe  Musazade Mahallesi  60 ada,23 no’lu parselde talep edilen  Kentsel 

tasarım projesidir.Konunu değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havalesini teklif 

ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

         Başkan arkadaşlar 2.nci dilekçe Musazade mahallesi Eyüp ÇARMIKLI caddesi  710 

ada, 1 no’lu parselde talep edilen kentsel tasarım projesidir. Konunu değerlendirilmek üzere 

imar komisyonuna havalesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

          Başkan arkadaşlar konu ile ilgili 3.ncü dilekçe, Musazade mahallesi 66 

ada,5,6,12,13,14,15 ve 16 no’lu parsellerde talep edilen  kentsel tasarım projesi olup, Konunu 

değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havalesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile 

kabul edildi 

            Başkan arkadaşlar  gündemin 10.ncu maddesi  Arhavi Vergi Dairesi Müdürlüğünün 

6183 Sayılı Kanun Hükmü gereği satışına karar verilen  gayri menkullerin  satışı için 

oluşturulacak  komisyonda görev yapacak  1 adet asıl ve yedek üyenin belirlenmesi 

konusudur. Bu komisyonda görev yapmak isteyen arkadaşlarımız varmıdır dedi. Üyelerden 

Serkan ERGİN ilgili komisyonda görev alabileceğini söyledi.Başkan arkadaşlar  bir 

arkadaşımızın da yedek üye olarak belirlenmesi gerekiyor,CHP grubu da Tevfik ERÇİÇEK’i 

yedek üye olarak önerdi.Başkan arkadaşlar  Arhavi Vergi Dairesi Müdürlüğünün talebi 

üzerine  vergi borcu nedeniyle hacizli olup, 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’nun  ilgili hükümleri 

gereğince oluşturulacak satış komisyonunda  belediyemizi temsilen  meclis üyelerinden 

Serkan ERGİN’in asıl üye,Tevfik ERÇİÇEK’in yedek üye olarak belirlenmesini oylarınıza 

sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

           

 

 

 

 

 

 Karar Tarihi : 04.04.2018 
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                                                        Karar No       : 36 

    

   Vergi borcu nedeniyle hacizli olup, 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’nun  ilgili hükümleri 

gereğince Arhavi Vergi Dairesi tarafından  oluşturulacak satış komisyonunda  belediyemizi 

temsilen  meclis üyelerinden Serkan ERGİN’in asıl üye,Tevfik ERÇİÇEK’in yedek üye 

olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.   

 

               

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                   H.Tahsin KURDOĞLU 

 

 

         Başkan arkadaşlar gündemin 11.nci maddesi  Musazade mahallesi Vasfi KURDOĞLU 

caddesi  729 ada, 1 no’lu parselde hazırlanan Kentsel Tasarım projesinin görüşülmesidir. 

varislerden birinin  meclis üyesi  H. Tahsin KURDOĞLU’nun  ikinci derece kan kısmı olması 

nedeniyle  bu konu ile ilgili görüşmelere katılmayacaktır. Yine üyemiz T. Turgay 

HATİNOĞLU bilinmeyen bir nedenle toplantıdan ayrılmıştır, tutanaklara geçilsin 

dedi.Başkan arkadaşlar kentsel tasarım projesi ilke ilgili komisyon raporu hakkında meclisin 

bilgilendirilmesi için sözü Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi,Söz alan Turgay 

ATASELİM,  12 maddeden oluşan  Musazade mahallesi Vasfi KURDOĞLU caddesi  729 

ada, 1 no’lu parselde hazırlanan  kentsel tasarım projesi hakkında meclis bilgilendirdi. Yine 

proje mimarı tarafından proje hakkında görsel sunum yapıldı. Meclise yapılan sunumlar 

sonucunda  kentsel tasarım projesinin  mevzuatlara uygun olduğu görüldü. Konu ile ilgili söz 

almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı.Başkan arkadaşlar  imar komisyonu 

raporu doğrultusunda  Musazade mahallesi Vasfi KURDOĞLU caddesi 729 ada, 1 no’lu 

parselde hazırlanan kentsel tasarım projesinin  toplu yaşamaya teşvik başlıklı  Arhavi 

Belediyesi Plan Notları ile  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun olduğu 

görüldüğünden,  projenin aynen onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile 

kabul edildi. 

 

Karar Tarihi : 04.04.2018 

                                                        Karar No       : 37 

 

     Musazade Mahallesi Vasfi KURDOĞLU caddesi 729 ada, 1 no’lu parselde hazırlanan 

kentsel tasarım projesinin  toplu yaşamaya teşvik başlıklı  Arhavi Belediyesi Plan Notları ile  

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun olduğu görüldüğünden,  projenin aynen 

onanmasına oybirliği ile karar verildi.  

 

   

     Başkan                                               Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                   H.Tahsin KURDOĞLU 
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        Başkan arkadaşlar gündemin 12.nci maddesi  Musazade mahallesi Fatih Caddesi 392 

ada,85 no’lu parselde hazırlanan kentsel tasarım projesinin görüşülmesidir. Proje ile ilgili 

imar komisyonu raporu  hakkında bilgilendirme yapması için sözü Turgay ATASELİM’e 

veriyorum dedi. Söz alan Turgay ATASELİM, 11 maddeden oluşan Musazade mahallesi 

Fatih Caddesi 392 ada,85 no’lu parselde hazırlanan  kentsel tasarım projesi hakkında meclis 

bilgilendirdi. Yine proje mimarı tarafından proje hakkında görsel sunum yapıldı. Meclise 

yapılan sunumlar sonucunda  kentsel tasarım projesinin  mevzuatlara uygun olduğu görüldü. 

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

arkadaşlar  imar komisyonu raporu doğrultusunda  Musazade mahallesi Fatih Caddesi 392 

ada, 85 no’lu parselde hazırlanan kentsel tasarım projesinin  toplu yaşamaya teşvik başlıklı  

Arhavi Belediyesi Plan Notları ile  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun olduğu 

görüldüğünden,  projenin aynen onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile 

kabul edildi. 

 

Karar Tarihi : 04.04.2018 

                                                        Karar No       : 38 

    

   Musazade mahallesi Fatih Caddesi 392 ada, 85 no’lu parselde hazırlanan kentsel tasarım 

projesinin  toplu yaşamaya teşvik başlıklı  Arhavi Belediyesi Plan Notları ile  Planlı Alanlar 

Tip İmar Yönetmeliğine uygun olduğu görüldüğünden,  projenin aynen onanmasına oybirliği 

ile karar verildi. 

 

 

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                   H.Tahsin KURDOĞLU 

 

 

           Başkan arkadaşlar gündemin 13.ncü maddesi  Boğaziçi Mahallesi Kanuni Caddesi 669 

ada,7 no’lu parselde hazırlanan  kentsel tasarım projesinin görüşülmesidir. Proje ile ilgili imar 

komisyonu raporu  hakkında bilgilendirme yapması için sözü Turgay ATASELİM’e 

veriyorum dedi. Söz alan Turgay ATASELİM, 11 maddeden oluşan Boğaziçi  mahallesi 

Kanuni  Caddesi 669  ada,7 no’lu parselde hazırlanan  kentsel tasarım projesi hakkında meclis 

bilgilendirdi. Yine proje mimarı tarafından proje hakkında görsel sunum yapıldı. Meclise 

yapılan sunumlar sonucunda  kentsel tasarım projesinin  mevzuatlara uygun olduğu görüldü. 

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

arkadaşlar  imar komisyonu raporu doğrultusunda Boğaziçi  mahallesi Kanuni Caddesi 669 

ada, 7 no’lu parselde hazırlanan kentsel tasarım projesinin  toplu yaşamaya teşvik başlıklı  

Arhavi Belediyesi Plan Notları ile  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun olduğu 

görüldüğünden,  projenin aynen onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile 

kabul edildi. 
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Karar Tarihi : 04.04.2018 

                                                        Karar No       : 39 

  

 

    Boğaziçi  mahallesi Kanuni Caddesi 669 ada, 7 no’lu parselde hazırlanan kentsel tasarım 

projesinin  toplu yaşamaya teşvik başlıklı  Arhavi Belediyesi Plan Notları ile  Planlı Alanlar 

Tip İmar Yönetmeliğine uygun olduğu görüldüğünden,  projenin aynen onanmasına oybirliği 

ile karar verildi.  

 

 

     Başkan                                               Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                   H.Tahsin KURDOĞLU 

 

 

 

 Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  02.05.2018 Çarşamba 

günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 04.04.2018 

     

    

 

     Başkan                                               Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                   H.Tahsin KURDOĞLU 

 

 

 


