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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin Şubat ayı olağan toplantısı 07.02.2018 Çarşamba günü saat
15.00’da Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU
Başkanlığında üyelerden, H.Tahsin KURDOĞLU, Turgay ATASELİM, Serkan ERGİN,
Melek ÖZBAYRAK,Serkan ÇAKAR, Süheyla ZAİM, Tevfik ERÇİÇEK, Ayhan
ÖZTÜRK Mustafa Kemal TATAR T. Turgay HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL
katılımlarıyla toplandı. Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu açıyorum dedi. Gündeme
geçmeden önce Ocak 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 sekiz maddelik gündemin dışında iki önerge daha bulunduğunu,1.ncisi SS
47 no’lu Şehiriçi Dolmuş Kooperatifinin taşıma ücret talebi ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonumuzun raporu olup, gündem 9.ncu maddesinde görüşülmesini teklif ediyorum
dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.İkinci konu imar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün önergesi
olup, projelerin taranabilmesi için
belediyeye alacağımız tarayıcı ile ilgili
vatandaşlarımızdan gelecek tarama işlemleri için bir ücret belirlenmesi konusu olup, bu
konunun da gündemin 10.ncu maddesinde görüşülmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği
ile kabul edildi.Bunun dışında herhangi bir önergesi olan varmıdır dedi,Üyelerden T. Turgay
HATİNOĞLU yazılı bir önergesi olduğunu söyleyerek meclis başkanlığına sundu.Başkan
önergeyi okutuyorum dedi ve okundu.Kısaca önerge, Musazade mahallesinde yapımı devam
eden cami ile Arhavi Spor Kulübü ve Arhavi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne maddi
yardım yapılması konusu olup, bu konununda gündemin son sırasında görüşülmesini teklif
ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 1.nci maddesi mülkiyeti Çay-Kur Genel Müdürlüğüne ait
16.000m2 alanlı 31 ada,1 parselde yapılması düşünülen imar plan değişikliği konusudur.
Çay-Kur Genel Müdürlüğü mevcut fabrikanın kavak köyünde satın aldığı yaklaşık 100
dönümlük araziye taşınması yönünde karar almış ve mevcut fabrika arsasını da satışa
çıkarmak için çalışmalara başlamıştır. Bizde bu alanda ilçemize yakışır bir ticaret ve turizm
projesi ile Arhavi’nin geleceğine katkı yapmak istiyoruz.Bu nedenle arsaya talip olacak
yatırımcıların bu alanda ticaret ve turizm projesi dışında herhangi bir sanayi işletmesi
kuramayacağını bilmesi gerekiyor.Konu ile ilgili Ocak ayı meclis toplantısında detaylı olarak
görüşmeler yapmıştık.Öncelikle komisyon raporu hakkında bilgilendirme yapması için sözü
Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi.Turgay ATASELİM, konu ile ilgili komisyonumuzun
yaptığı değerlendirme sonucunda bu alanda bu alanda turizm ve ticaret alanı olarak imar plan
değişikliği yapılması uygun görülmüştür.Başkan arkadaşlar konu ile söz almak isteyenler
varmıdır dedi,üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar imar komisyonumuzun da raporu
doğrultusunda mülkiyeti Çay-Kur Genel Müdürlüğüne ait olup,mevcut imar planında “ Resmi
Kurum Alanı “ olarak görünen 16.000m2 alanlı 31 ada,1 no’lu parselde “turizm ve ticaret
alanı” olarak imar plan değişikliği yapılmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile
kabul edildi.
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Karar Tarihi : 07.02.2018
Karar No
: 08
Mülkiyeti Çay-Kur Genel Müdürlüğüne ait olup, mevcut imar planında “ Resmi Kurum
Alanı “ olarak görünen 16.000 m2 alanlı 31 ada,1 no’lu parselde “Turizm ve Ticaret Alanı”
olarak imar plan değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci maddesi Çay-Kur Genel Müdürlüğüne ait iken
Çoruh Üniversitesine tahsis edilen yaklaşık 7833m2 alanlı 7 ada,1 no’lu parselde Yüksek
Öğretim Tesisi alanı olarak imar plan değişikliği yapılması konusudur.Çoruh Üniversitesi bu
alan için yatırım projesinde bu alanda uygulama oteli ve sosyal tesis olarak yapılaşmayı
düşünmektedir.Eğitim amaçlı yapılacak olan bu uygulama otelinde
ilçemize gelen
misafirlerimizi de ağırlama imkanı olacaktır.Konu ile ilgili komisyon raporu hakkında
bilgilendirme yapması için sözü Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi.Turgay
ATASELİM,imar komisyonu olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda, Çoruh
Üniversitesinin de talebi doğrultusunda bu alanın yüksek öğretim tesis alanı olarak revize
edilmesi uygun görülmüştür.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır
dedi, üyelerden söz alan olmadı.Başkan arkadaşlar imar komisyonumuzun
raporu
doğrultusunda Artvin Çoruh Üniversitesine tahsisli olup, mevcut imar planında “ Resmi
Kurum Alanı “ olarak görünen 7833m2 miktarındaki 7 ada,1 no’lu parselde “ Yüksek
Öğretim Tesis Alanı “ olarak imar plan değişikliği yapılmasını oylarınıza sunuyorum dedi,
teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar Tarihi : 07.02.2018
Karar No
: 09
Artvin Çoruh Üniversitesine tahsisli olup, mevcut imar planında “ Resmi Kurum Alanı “
olarak görünen 7833 m2 miktarındaki 7 ada,1 no’lu parselde “ Yüksek Öğretim Tesis Alanı “
olarak imar plan değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL
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Başkan arkadaşlar gündemin 3.ncü maddesi mevcut terminal alanında yapılması
düşünülen
kentsel dönüşüm projesi için
yapılacak olan imar plan değişikliğinin
görüşülmesidir. Konu ile ilgili komisyon raporu hakkında bilgilendirme yapması için sözü
Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi, Turgay ATASELİM, komisyon olarak yaptığımız
değerlendirme sonucunda , bu alanda turizm ve ticaret alanı olarak imar plan değişikliği
yapılması uygun görülmüştür.Bu alanda şahsen konut alanı olarak da plan değişikliği
yapılması uygundu ancak, komisyon kararını alırken genellikle oybirliği ile karar almaya
özen gösteriyoruz.Aynı zamanda fikirlerimize de saygı duyuyoruz.Arkadaşlarımızın bu
alanda yapılacak konut alanı düzenlemesinin o bölgedeki yoğunlaşmayı artıracağı, alanın
görsel yönden siluetini bozacağı endişesi taşıdıklarını,bu fikre daha sonra kendisininde
katıldığını söyledi.Söz alan Melek ÖZBAYRAK ilerisi için bu meydanın korunması
gerektiğini alanın turizm ve ticaret alanı olarak revize edilmesini uygun gördüklerini
söyledi.Söz alan Tevfik ERÇİÇEK,Melek arkadaşımızın görüşüne katıldığını, ilçemizde iki
adet meydan olduğunu ve buraların mutlaka korunması gerektiğini söyledi.Söz alan Mustafa
Kemal TATAR,bu alanın hemen yanında cami bulunması nedeniyle meydana mutlak ihtiyaç
olduğunu, yapılacak olan konut sonrasındaki yoğunlaşmanın alanı daraltabileceğini
söyledi.Başkan arkadaşlar, Ocak ayı meclis toplantısında Tevfik arkadaşımızın sorusuna
cevap verdiğim gibi, bu meydanı küçültmek gibi bir düşüncemiz asla olmamıştır,bundan
sonrada olmayacaktır.Kaldı ki çay-kur fabrikasının taşınması sonucunda çay-kur arsasından
beklide kazanacağımız bir miktar taşınmazı bu alana dahil edip,meydanı dahada büyütmeyi
düşünüyoruz.Bu alan için konut istememin nedeni, yatırımcı için daha cazibe yaratacağından
ve buradan elde edeceğimiz katma değerle yeni terminal alanını yapabiliriz diye bir
düşüncemiz vardı .Tabi ki öncelikle turizm ve ticaret alanı olarak yatırımcının önüne
sunarız.Eğer çok fazla kabul görmez ise ileride yeniden bir değerlendirme yapabiliriz.Başkan
arkadaşlar mülkiyeti Arhavi Belediyesi tüzel kişiliğine ait mevcut terminal alanında
yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları için “ Turizm ve Ticaret Alanı “ olarak imar plan
değişikliği yapılmasını oylarınıza sunuyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar Tarihi : 07.02.2018
Karar No
: 10
Arhavi Belediyesi tüzel kişiliğine ait mevcut terminal alanında yapılacak kentsel
dönüşüm çalışmaları için “ Turizm ve Ticaret Alanı “ olarak imar plan değişikliği yapılmasına
oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL
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Başkan arkadaşlar gündemin 4.ncü maddesi Musazade Mahallesinde mülkiyeti Hayri
İYİYAZICI ve hissedarlarına ait 212 ada, 1 ve 2 no’lu parsellerde talep edilen imar plan
değişikliğinin görüşülmesidir. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili imar komisyonu raporu
hakkında bilgilendirme yapması için sözü Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi,Turgay
ATASELİM yaptığımız değerlendirme sonucunda parsellerin ortasından geçen 10 metrelik
yolun kaldırılarak kuzeydeki yolun 25 metre ve doğudaki 7 metre yolun 10 metre olarak
değiştirilmesi yönünde imar plan değişikliği yapılması uygun görülmüştür.Başkan arkadaşlar
parsellerin ortasında geçen 10 metrelik yol kaldırılarak
parsel birleştirilmesine
gidilecektir.Yolun kaldırılması sonucunda ayni miktarda diğer yollara ilave yapılacak ve
büyütülecektir.Burada talep sahibi için artı bir kazanım söz konusu olmayacaktır.Başkan
arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi,üyelerden söz alan olmadı.Başkan
arkadaşlar Musazade mahallesinde mülkiyeti Hayri İYİYAZICI ve hissedarlarına ait 212
ada,1 ve 2 no’lu parsellerin ortasında geçen 10 metrelik yolun kaldırılarak, kuzeydeki yolun
25 metre ve doğudaki 7 metrelik yolun 10 metre olarak değiştirilmesi şeklinde imar plan
değişikliği yapılmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Karar Tarihi : 07.02.2018
Karar No
: 11
Musazade Mahallesinde mülkiyeti Hayri İYİYAZICI ve hissedarlarına ait 212 ada,1 ve 2
no’lu parsellerin ortasında geçen 10 metrelik yolun kaldırılarak, kuzeydeki yolun 25 metre ve
doğudaki 7 metrelik yolun 10 metre olarak değiştirilmesi şeklinde imar plan değişikliği
yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

Başkan arkadaşlar gündemin 5,nci maddesi Ateş-Ozan Yapı İnşaata ait 320 ada,31
no’lu parselde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesidir. Konu ile ilgili komisyon
raporu hakkında bilgilendirme yapmak için sözü Turgay ATASELİM’e veriyorum
dedi.Turgay ATASELİM, komisyon olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda parselin
küçük olması ve yoğun konut alanı olması nedeniyle ilgilinin otel alanı olarak istemiş
olduğu plan değişikliği talebi uygun görülmemiştir.Kaldı ki ilgili biz bu kararı verdikten sonra
karardan bihaber talebini geri çekmiş ve başka taleple gelmiştir. Başkan arkadaşlar konu ile
ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi.Söz alan üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU
karardaki gerekçeyi doğru bulmadığını, konut alanının içerisinde otel yapılmasının neden
uygun olmadığını, niçin hemen aklımıza devasa bir otelin geldiğini, pekala küçük bir
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pansıyonda yapılabileceğini, batıda birçok otel ve pansiyonun yoğun konut alanlarının
içerisinde olduğunu, bir yandan turizm yatırımlarını destekleyelim derken neden birtakım
gereksiz sebeplerle bu tür yatırımların önünün kesildiğini söyledi.Söz alan Mustafa Kemal
TATAR konuşmasında , komisyon raporunda bir karara neden evet veya hayır dememiz
gerektiğinin yasal bir dayanağının olması gerektiğini ve bunun komisyon raporunda
belirtilmesinin uygun olacağını söyleyerek,bu alanda otel yapmanın yasal olarak bir engeli
varmıdır dedi.Söz alan Turgay ATASELİM konuşmasında, aldığımız kararın elbette ki bir
bağlayıcılığı yoktur. Biz sadece
görüşümüzü belirttik,katılıp katılmamak sizlerin
kararı.Batıda konut alanı içerisinde otel ve pansiyonlar mevcuttur ancak, buralarda artık otel
yapacak uygun alanlar olmadığı için bunlara izin veriliyor.Kaldı ki yaklaşık 100m 2 lik bu
alanda nasıl bir otel yapılacak .Eğer 1000m2 cıvarında olsaydı bende buna destek verirdim
dedi.Söz alan Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında talebi yerinde incelediğimizde bu alanın
yoğun konut alanı olması, otopark hizmeti olarak bir araca bile hizmet verememesi ve ileride
yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmesi düşüncesi ile böyle bir karar aldık. Bu bizim
görüşümüzdür.Sizlerde bizim gibi görüşünüzü belirtebilirsiniz. Komisyon kararının herhangi
bir bağlayıcılığı yoktur. Sanki suç işlemişiz gibi davranılmasını uygun bulmadığımı
belirtmek istiyorum.Söz alan Serkan ERGİN konuşmasında,konu ile ilgili karar meclisin
yetkisindedir.İmar komisyonumuzun raporda vardığı görüş gibi, diğer arkadaşlarımızın da
görüşüne saygı duyuyorum.Başkan arkadaşlar Musazade Mahallesinde Ateş-Ozan yapı
İnşaatına ait 320 ada,31 no’lu parselde otel alanı olarak talep edilen imar plan değişikliğinin
reddini oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda T. Turgay HATİNOĞLU’nun
çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
Karar Tarihi : 07.02.2018
Karar No
: 12

Musazade Mahallesinde Ateş-Ozan Yapı İnşaatına ait 320 ada,31 no’lu parselde otel alanı
olarak talep edilen imar plan değişikliğinin reddine, üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU’nun
çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

Başkan arkadaşlar gündemin 6.ncı maddesi Erkan ZAİM ve hissedarlarına ait 265 ada,2
no’lu parselde talep edilen imar plan değişikliği konusudur. Meclis üyesi arkadaşımız
Süheyla ZAİM’in talep sahibi Erkan ZAİM’in eşi olması nedeniyle bu konu ile ilgili
görüşmelerden çekilecektir. Başkan arkadaşlar komisyon raporu hakkında bilgilendirme
yapması için sözü Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi. Turgay ATASELİM , yaptığımız
değerlendirme sonucunda Boğaziçi Mahallesinde bu alanın dışındaki alanların tamamında
emsalin 2.8 olduğunu, bu ada içerisinde emsalin 2.6 olarak görüldüğünden talebin genelde
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bir çalışma yapılarak mağduriyetin giderilmesi şeklinde görüşümüz vardır. Başkan arkadaşlar
görülüyor ki ada içinde genelde bir emsal çalışması yapılarak sorunun kökten çözülmesi daha
uygun olacaktır. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi,
üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar imar komisyonumuzunda raporu doğrultusunda
Boğaziçi Mahallesinde Erkan ZAİM ve hissedarlarına ait 265 ada,2 no’lu parseldeki emsal
ile ilgili talebin diğer benzer adaları da içerecek şekilde imar plan değişikliği
hazırlanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar Tarihi : 07.02.2018
Karar No
: 13
Boğaziçi Mahallesinde Erkan ZAİM ve hissedarlarına ait 265 ada,2 no’lu parseldeki
emsal ile ilgili talebin diğer benzer adaları da içerecek şekilde imar plan değişikliği
hazırlanmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

Başkan arkadaşlar gündemin 7.nci maddesi Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş’nin talebi
doğrultusunda Arhavi Elektrik A.Ş tarafından kurulan dağıtım sistemi ile ilgili plan
değişikliğinin görüşülmesidir.Konu ile ilgili komisyon raporu hakkında bilgilendirme
yapması için sözü Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi, Turgay ATASELİM, yaptığımız
değerlendirme sonucunda Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş’nin ‘de talebi doğrultusunda
Cumhuriyet Mahallesinde Arhavi Elektrik A.Ş tarafından kurulan dağıtım sisitemi ile ilgili
teknik alt yapı alanı ile 284 ada,24 no’lu parselde trafo alanı şeklinde yapılan imar plan
değişikliği Melek ÖZBAYRAK arkadaşımızla birlikte uygun görülmüş olup, Tevfik
ERÇİÇEK arkadaşımız olumsuz görüş belirtmiştir. Başkan arkadaşlar Arhavi Elektrik A.Ş
tarafından dağıtım sistemi ile ilgili altyapı zaten tamamlanmış olup,sadece imarda teknik
altyapı alanı olarak belirtilmesi gerekiyor. Yine kamulaştırılması yapılmış 284 ada,24 no’lu
parselde trafo alanı olarak değişiklik yapılması prosedürü tamamlayacaktır.Konu ile ilgili söz
almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar Çoruh Elektrik
A.Ş’nin talebi doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesinde Arhavi Elektrik A.Ş tarafından
kurulan dağıtım sisitemi ile ilgili “ Teknik Altyapı Alanı “ ve 284 ada,24 no’lu parselde “
Trafo Alanı “ şeklinde yapılan imar plan değişikliğinin aynen onanmasını oylarınıza
sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda üyelerden Tevfik ERÇİÇEK,Tekin
ERGÜNAL,Ayhan ÖZTÜRK,Mustafa Kemal TATAR ve Süheyla ZAİM’in red oyuna
karşılık teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
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Karar Tarihi : 07.02.2018
Karar No
: 14
Cumhuriyet Mahallesinde Arhavi Elektrik A.Ş tarafından kurulan dağıtım sistemi ile
ilgili “ Teknik Altyapı Alanı “ ve 284 ada,24 no’lu parselde “ Trafo Alanı “ şeklinde yapılan
imar plan değişikliğinin aynen onanmasına, üyelerden Tevfik ERÇİÇEK, Tekin ERGÜNAL,
Ayhan ÖZTÜRK,Mustafa Kemal TATAR ve Süheyla ZAİM’in red oyuna karşılık oyçokluğu
ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

Başkan arkadaşlar gündemin 8.nci maddesi imarla ilgili dilekçelerin görüşülmesidir.
Gündemin bu maddesi ile ilgili ilk dilekçe İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze ait
olup,mülkiyeti belediyemize ait Kale Mahallesi 180 ada 3 no’lu 1540m 2 ‘lik alan için Kale
Mahallesi Muhtarlığı tarafından kamu menfaati adına çay alım yeri ihtiyacı için tahsis
talebinde bulunulmuştur.Ancak, komşu parsel sahibi tarafından bu alanın mezarlık alanı
olduğu ve burada herhangi bir yapı yapılamayacağı yönünde başvuru olmuş ve yapılan
başvuru neticesinde;Arhavi Kaymakamlığı tarafından kurulan tespit komitesi tarafından
burada mezarlık olmadığı yönünde rapor hazırlanmıştır.Mahalle halkının menfaatinin söz
konusu olması ve mevcut alım yerinin dere yatağı üzerinde bulunması ve tehlike arz etmesi
nedeniyle burada çay alım yeri yapılması için Kale Mahallesi Muhtarlığına tahsis edilmesi ve
mevzii imar planı yapılması gerekiyor.Konunun değerlendirilmek üzere imar komisyonuna
havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin bu maddesi ile ilgili 2.nci dilekçe Meryem ALTANLAR’a
ait olup, ilgili kısaca dilekçesinde, 1993 yılında şehit düşen oğlu Asteğmen Mehmet
ALTANLAR isminin Arhavi Belediyesinin önünden ışıklardan başlayıp,şehir çıkışında
bulunan viraja kadar isminin verildiğini ancak, daha sonra PTT’den sonrası için cadde
isminin Mehmet Nazif GÜNAL caddesi olarak değiştirildiği yönünde duyum aldığını, bunun
kendilerini son derece incittiğini, konunu yeniden değerlendirilerek,cadde isminin eski haline
dönüştürülüp bu yanlışın düzeltilmesini talep etmektedirler. Konun detaylı bir araştırma
sonucunda değerlendirilmesi için imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi,
teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin bu maddesi ile ilgili 3.ncü dilekçe Arhavi Orman
İşletme Müdürlüğüne ait olup,kısaca dilekçelerinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından
yapılan engelli asansörünün komşu parsel sınırına 1.50 metre olması gerekirken binanın
fiziki durumundan dolayı bu sağlanamamıştır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin
4.bölüm 23.ncü maddesi değiştirilebilir maddeler arasına girdiğinden ve bu asansörün
yapılmasının yasal yönden zorunlu olduğundan,şehir plancısının hazırlayacağı rapor
doğrultusunda konu ile ilgili karar alınmasını talep etmektedirler.Bu konunun da

8

değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif
oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin bu maddesi ile ilgili 4.ncü dilekçe Caner BATUM!a ait olup,
ilgili kısaca dilekçesinde, Hacılar Mahallesinde bulunan 566 ada,1 no’lu parselinin imar
planında ayrık mizam 3 kat olduğunu,hemen bitişiğinde ise ayrık nizam 6 kat olduğundan
parselinin ayrık nizam 6 kat ve 2.4 emsal olarak değiştirilmesini talep etmektedir. Bu
konunun da değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum
dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin bu maddesi ile ilgili 5.nci dilekçe Naci Alkan ZAİM’e ait
olup, ilgili dilekçesinde, kısa bir süre öncesinde vefat eden ilçemizin yetiştirdiği değerli
bürokratlardan H.Saim KURT’un isminin yaşatılması için uygun görülen bir caddeye
verilmesini talep etmektedir. Bu konunun da değerlendirilmek üzere imar komisyonuna
havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin bu maddesi ile ilgili 6.ncı dilekçe Abdulnaci
AKŞEHİR’e ait olup, ilgili kısaca dilekçesinde ,Musazade mahallesi 320 ada,30 ve 31 no’lu
parsellerinin imar planında ayrık nizamda 0,40 taban alanı, emsalin 2.4 olarak görüldüğünü,
taban alanın ve emsalin aynı kalması şartıyla parselleri birleştirmeden blok şeklinde bina
kurmak istediklerini talep etmektedirler.Bu konunun da değerlendirilmek üzere imar
komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 9.ncu maddesi SS 47 No’lu Minibüsçüler Dolmuş
Kooperatifinin taşıma ücretleri ile ilgili taleplerinin görüşülmesidir.Plan ve Bütçe Komisyonu
raporu hakkında bilgilendirme yapması için sözü Serkan ERGİN’e veriyorum dedi.Serkan
ERGİN, yaptığımız değerlendirme sonucunda 1.75 olan sivil taşıma ücretinin 2.00TL,1.25
olan öğrenci taşıma ücretinin 1.50 TL olarak
yeniden düzenlenmesi uygun
görülmüştür.Başkan arkadaşlar artan maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda bu fiat
düzenlemesini uygun olduğu görülmektedir.Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi,
üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar Plan ve Bütçe Komisyonumuzun raporu
doğrultusunda SS 47 No’lu Şehiriçi Minibüsçüler Dolmuş Kooperatifinin mevcut 1.75 TL
olan sivil yolcu taşıma ücretinin 2.00 TL,1.25 TL olan öğrenci taşıma ücretinin 1.50 TL
olarak uygulanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar Tarihi : 07.02.2018
Karar No
: 15
SS 47 No’lu Şehiriçi Minibüsçüler Dolmuş Kooperatifinin mevcut 1.75 TL olan sivil yolcu
taşıma ücretinin 2.00 TL, 1.25 TL olan öğrenci taşıma ücretinin 1.50 TL olarak
uygulanmasına, oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL
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Başkan arkadaşlar gündemin 10.ncu maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün mimari
projelerinin tarayıcıdan taratılarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sistemine gönderilmesi
belediye tarafından sağlanacağından, belediyenin alacağı tarayıcının vatandaşlardan gelecek
talep doğrultusunda tarama işleminin belli bir ücret karşılığında karşılanması talebi vardır.
Bu ücret tarifesinin belirlenmesi için konun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini
teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 11.nci maddesi meclis üyesi T. Turgay HATİNOĞLU’nun
Musazade mahallesinde yapımı devam eden cami inşaatı ile ,Arhavi Spor Kulübü ve Arhavi
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne maddi yardım yapılması ile ilgili önergesidir.
Bildiğiniz üzere amatör spor kulüplerine maddi yardım bütçede belli oranda
uygulanabilmektedir. Hem cami inşaatına hem de spor kulüplerine nasıl ve ne oranda yardım
yapılabileceğinin araştırılması için konunun Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesini
teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.

Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 07.03.2018 Çarşamba
günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 07.02.2018

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

