
 

MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

               Belediye Meclisinin olağan toplantısı 03.04.2015 Cuma 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, Tekin ERGUNAL’ Turgay ATASELİM ve Filiz UZUN YARIMCI’nın 
katılımlarıyla toplandı. Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu açıyorum dedi. Başkan 
arkadaşlar Mart ayı olağan 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 gündem dışı önergesi olan varmıdır dedi. 
Üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU Kültür ve Turizm komisyonu kurulması ile ilgili sözlü 
önerge verdi. Başkan, T. Turgay HATİNOĞLU tarafından önerilen bu komisyonu 
önemsediğini söyleyerek gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi. Teklif oybirliği ile kabul 
edildi.Yine gündem dışı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  Fen Lisesine  kazandırılacak 
yurt binası için  Kale mahallesindeki  401 ada,12 parselde  12 Mart okulunun bulunduğu 
alanın  imar değişikliği talebi vardır dedi,bu konunun da gündeme alınmasını teklif ediyorum 
dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar yine meclis üyemiz Melek 
ÖZBAYRAK’ın  Tüketici Sorunları Hakem heyeti üyeliğinden ayrılmak istediğine dair 
dilekçesi vardır dedi.Bu konunun da  gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi teklif oybirliği 
ile kabul edildi.  

   Başkan arkadaşlar  gündemin ilk konusu 2014 Malı yılına ait Denetim Komisyonu raporu 
hakkında bilgilendirmedir,raporu okutuyorum dedi ve okundu.Başkan arkadaşlar 5393 Sayılı 
Belediye Kanununun  25. maddesi gereği Ocak Meclisinde oluşturduğumuz Denetim 
Komisyonu çalışmalarını tamamlamış,Belediyemizin 2014  mali yılına ait Gelir ve Giderleri 
ve bunlara ilişkin  kayıt ve  işlemleri ile ilgili raporunu hazırlamış ve başkanlığımıza 
sunmuştur.Görüldüğü üzere  yapılan denetimler sonucunda  evraklar üzerinde birtakım 
eksiklikler görülmüş ve komisyon üyeleri tarafından anında ilgililer uyarılarak eksiklikler 
tamamlanmış olup, tarafımca da görülen eksiklikler hakkında ilgili personeller uyarılacaktır 
dedi.Başkan arkadaşlar değerli çalışmalarından ötürü Denetim Komisyonu üyeleri 
arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum dedi.Başkan arkadaşlar gündemin ikinci 
maddesi 2014 malı yılı Belediye Başkanı faaliyet raporunun görüşülmesidir dedi.Yasa gereği  
konu ile ilgili görüşmeleri yürütmek üzere yerimi Meclis birinci başkan vekili T.Turgay 
HATİNOĞLU ’na bırakıyorum dedi. Meclis Birinci Başkan Vekili arkadaşlar  5393 Sayılı 
Belediye Kanununun 56. maddesi gereği hazırlanıp,Belediye Başkanı tarafından meclise 
sunulan faaliyet raporunu okutuyorum dedi ve okundu.Okunan bu faaliyet raporu hakkında 
söz almak isteyenler var mıdır dedi. Üyelerden söz alan olmadı.Meclis Birinci Başkan Vekili 
arkadaşlar Belediye Başkanı tarafından meclise sunulan 2014 mali yılı faaliyet raporunun 
aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucunda 
teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 



                                             Karar Tarihi  : 03.04.2015 

                                             Karar No       :  08 

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereği hazırlanan  2014 Malı yılı  
Belediye Başkanı Faaliyet raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

              
 
         Başkan                                          Katip                                            Katip 
Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 
 
 
 
         Meclis birinci Başkan vekili,arkadaşlar oturumu yönetmek üzere  yerimi tekrar belediye 
başkanına  bırakıyorum dedi. Başkan arkadaşlar gündemin 3.ncü maddesi bir yıl süre ile 
görev yapacak iki adet encümen  üyeliği seçimidir,aday olmak isteyen arkadaşlar isimlerini 
yazdırsınlar dedi.Üyelerden  Serkan ERGİN,T.Turgay HATİNOĞLU ve Tekin ERGÜNAL 
aday olmak üzere isimlerini yazdırdılar. Başkan arkadaşlar seçimler yasa gereği gizli oyla  
yapılacak olup,oy pusulalarını dağıttırıyorum dedi ve  oylamaya geçildi.Yapılan gizli oylama 
sonucunda  üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU yedi oy,Serkan ERGİN yedi oy ve Tekin 
ERGÜNAL 5 oy aldılar.Başkan arkadaşlar bu sonuçlara göre  yeni encümen üyeliklerine  
üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU  ve Serkan ERGİN bir yıl süre  ile  görev yapmak üzere 
seçildiler. 
 
                                                           Karar Tarihi : 03.04.2015 
                                                           Karar No      : 09 
 
          5393 Sayılı Belediye kanununun 33. Maddesi gereği Belediye Encümen üyeliklerine  
Belediye meclis Üyelerinden T. Turgay HATİNOĞLU ve Serkan ERGİN  bir yıl süre ile 
görev yapmak üzere seçildiler. 
 
         Başkan                                          Katip                                            Katip 
Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 
 
 
      Başkan  arkadaşlar gündemin 4.ncü maddesi İhtisas Komisyonu üyelikleri seçimidir dedi. 
Komisyonların  üçer üyeden oluşmasının  daha uygun olacağı yönünde  önceki toplantılarda 
karar almıştık.Yine bu şekilde devam etmesini uygun buluyorum dedi. Komisyonlara 
seçilecek üye sayısı ile  ilgili görüşü olan vamıdır dedi, konu ile ilgili  görüş belirten 
olmadı.Başkan arkadaşlar  İmar komisyonu üyelikleri için  Ak Parti grubu  Melek 
ÖZBAYRAK ve Turgay ATASELİM’i önerdi dedi.CHP grubu ise  Filiz UZUN YARIMCI’yı 
aday gösterdi. Başkan arkadaşlar önerilen her üç aday arkadaşımızda  imar komisyonu üyeliği 



için  görev yapmak üzere  Meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama 
sonucunda imar komisyonu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Melek 
ÖZBAYRAK, Turgay ATASELİM ve Filiz UZUN YARIMCI oybirliği ile seçildiler. Başkan 
arkadaşlar gündemin bu maddesi ile ilgili ikinci konu bir yıl süre ile görev yapacak Plan ve 
Bütçe Komisyonu üyelikleri seçimidir, bu komisyon üyelikleri için Ak Parti grubu üyelerden 
T. Turgay HATİNOĞLU ve Sedat BATUMOĞLU’nu önerdiğini söyledi. CHP grubu ise 
üyelerden Süheyla ZAİM’i komisyon üyeliği için önerdi.  Başkan arkadaşlar grupları 
tarafından önerilen arkadaşlarımızı Plan ve bütçe Komisyonu üyeliği için görev yapmak üzere 
meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan 
arkadaşlar gündemin bu maddesi ile ilgili toplantının başında gündeme aldığımız Kültür ve  
Turizm  Komisyonu kurulması ile ilgilidir, konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi. 
Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında kurulması düşünülen bu komisyonun 
faydalı olacağını düşündüğünü ve desteklediğini söyledi. Söz alan üyelerden Serkan ERGİN 
konuşmasında  butür komisyonların gerekli olduğunu ,yaklaşan Kültür ve Sanat Festivalini de 
düşünürsek  bu konularda komisyonun katkı yapacağını söyledi.Başkan arkadaşlar  bu 
komisyonu biraz daha geliştirip Sanat,Gençlik Spor ve Eğitiminde ilave edilebileceğini 
söyledi.Söz alan üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU konuşmasında  başkanın görüşüne aynen 
katıldığını,  kurulacak bu komisyonun  beş üyeden oluşmasının daha fazla katkı yapacağını 
söyledi.Başkan arkadaşlar kurulacak  bu beş üyelik komisyon için Ak Parti grubundan  T. 
Turgay HATİNOĞLU,Melek ÖZBAYRAK ve Sedat BATUMOĞLUNU öneriyorum dedi. 
CHP grubu ise üyelerden Filiz UZUN YARIMCI ve Tevfik ERÇİÇEK’i önerdi. Başkan 
arkadaşlar  Kültür,Turizm,Sanat, Gençlik Spor ve Eğitim adı altında  beş üyeden oluşan bir 
komisyonun kurulmasını ,kurulacak bu komisyonda üyelerden T.Turgay 
HATİNOĞLU,Melek ÖZBAYRAK,Sedat BATUMOĞLU,Tevfik ERÇİÇEK ve Filiz UZUN 
YARIMCI’nın bir yıl süre  ile görev yapmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum 
dedi. Yapılan oylamada teklif oybirliği ile kabul edildi. 
 
                                                           Karar Tarihi : 03.04.2015 
                                                           Karar No      : 10 
 
 
           5393 Sayılı Belediye kanununun 24. Maddesi gereği  1 yıl süre ile görev yapacak İmar 
Komisyonu üyeliklerine  Belediye Meclis Üyelerinden Turgay ATASELİM, Melek 
ÖZBAYRAK ve Filiz UZUN YARIMCI, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine üyelerden 
T. Turgay HATİNOĞLU, Sedat BATUMOĞLU ve Süheyla ZAİM’in seçilmesine, Kültür, 
Turizm, Sanat, Gençlik Spor ve Eğitim komisyonu adı altında  bir alt komisyonun 
kurulmasına, kurulacak bu komisyonda  üyelerden  T.Turgay HATİNOĞLU ,Sedat 
BATUMOĞLU,Melek ÖZBAYRAK  ,Tevfik ERÇİÇEK  ve Filiz UZUN YARIMCI’nın  bir 
yıl süre ile  görev yapmak üzere seçilmesine  oybirliği ile karar verildi. 
 
 
 
     Başkan                                          Katip                                            Katip 
Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 



         Başkan arkadaşlar gündemin beşinci maddesi  Belediye Başkan Yardımcısı maaşının 
görüşülmesidir dedi.  Temayül gereği Belediye Başkan Yardımcısı H. Tahsin KURDOĞLU  
görüşmaler esnasında oturumdan ayrıldı. Başkan  arkadaşlar  geçen yıl  Belediye başkan 
yardımcısı maşını 3.000,00 TL olarak belirlemiştik.Bu konunun  her yıl  meclise gelmesi 
bizleri olduğu gibi  görevli arkadaşımıza da sıkıntı vermektedir. Ben bu görevle ilgili maaş 
artışının  memur maaş artışına endekslenmesini doğru buluyorum dedi. 2015 yılı için  kamu 
görevlileri hakem heyeti  memur maaş artış oranının  3+3 olarak belirlemiştir. Ben de bu 
konuda  31.12.2015 tarihine kadar  mevcut maaşın  %7 oranında artırılarak, devam eden 
senelerde ise  görev süresi boyunca  memur maaş artış oranı nispetinde  artırılarak 
uygulanmasını doğru buluyorum dedi. Başkan arkadaşlar bu konu ile ilgili söz almak 
isteyenler varmıdır dedi. Söz alan üyelerden Serkan ERGİN  konuşmasında  başkanımızın 
teklifini yerinde bulduğunu ve desteklediğini söyledi. Başkan arkadaşlar  Belediye Başkan 
yardımcısı mevcut maaşının  31.12.2015 tarihine kadar % 7 oranında artırılarak 
uygulanmasını, devam eden yıllar için ise  görev süresi boyunca  Kamu Görevlileri Hakem 
Heyeti ‘nin belirleyeceği  memur aylıkları artış oranının  bu kadro içinde aynen 
uygulanmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucunda 
teklif oybirliği ile kabul edildi. 
 
                                                           Karar Tarihi : 03.04.2015 
                                                           Karar No      : 11 
 
 
            Belediye Başkan yardımcısı mevcut maaşının  31.12.2015 tarihine kadar % 7 oranında 
artırılarak uygulanmasına, devam eden yıllar için ise  görev süresi boyunca  Kamu Görevlileri 
Hakem Heyeti ‘nin belirleyeceği  memur aylıkları artış oranının  bu kadro içinde aynen 
uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. 
 
 
      Başkan                                          Katip                                            Katip 
Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 
 
  
              Başkan arkadaşlar gündemimizin 6.ncı maddesi  gündemde  gündemde sehven Kale 
Mahallesi olarak belirtilen Yemişlik Mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait olup, 
mevcut imar planında  Otopark  Alanı  olarak görünen 350 ada  1 ve 2 no’lu parsellerin  
otopark, Tır ve Kamyon Parkı olarak  değiştirilmesi konusudur dedi.  Konu ile ilgili imar 
komisyonumuzun da  imar değişikliğinin de uygun olduğu yönünde  raporu olup, okutuyorum 
dedi ve okundu. Başkan arkadaşlar  komisyon raporuna ekli şehir plancısının çalışması  
mevcuttur dedi. Görüleceği üzere  yaklaşık 8517 M2’lik bu alanın  Of Çay Fabrikasının 
hemen yanında bulunan  635 M2’si Otopark, geri kalan 7882 M2’si ise  Tır ve Kamyon Parkı 
olarak  planlanmıştır. Kaldı ki  maliyeden gelen  müfettişinde  bu şekli ile imar değişikliği 
yapılması yönünde  rapor tutmuştur. Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler 
varmıdır dedi. Üyelerden söz alan olmadı.Başkan arkadaşlar Yemişlik Mahallesinde Maliye 
hazinesine ait 8517 M2 miktarındaki 350 ada ,1 ve 2 no’lu parseller üzerinde  mevcut imar 



planında  Otopark Alanı olarak görülen bu taşınmazın  635 M2’si  Otopark ,7882 m’’sinin ise 
Tır ve Kamyon Parkı olarak imar plan değişikliği yapılmasını meclisimize teklif ve oylarınıza 
sunuyorum dedi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. 
 

 



 
                                                           Karar Tarihi : 03.04.2015 
                                                           Karar No      : 12 
 
 
 
       İlçemiz Yemişlik Mahallesinde Maliye Hazinesine ait 8517 m2 miktarındaki 350 ada 1 ve 
2 no’lu parseller üzerinde  mevcut imar planında  Otopark Alanı olarak görülen bu taşınmazın  
635 m2’si  Otopark ,7882 m2’’sinin ise Tır ve Kamyon Parkı olarak belirlenip “ Otopark ,Tır 
ve Kamyon Parkı “ olarak yapılacak imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b 
maddesine göre  aynen onanmasına oybirliği ile karar verildi. 
                             
 
     Başkan                                          Katip                                            Katip 
Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 
 
 
        Başkan arkadaşlar  gündemin bu maddesi ile ilgili  toplantının başında gündeme 
aldığımız  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda  İlçemiz Kale mahallesi 401 
ada, 12 parsel üzerindeki  12 Mart İlköğretim Okuluna ait taşınmazın  mevcut imar planında  
eğitim alanı olarak görülen imar planının  Sosyal Hizmet Alanı olarak değiştirilmesi talebidir 
dedi. Başkan arkadaşlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün  Fen Lisesindeki öğrenci yurdunun 
tamamen kız öğrenci yurduna dönüştürülmesi ,12 Mart İlköğretim okulu alanında ise  erkek 
öğrenci yurdu yapma talepleri vardır .Bu nedenle  bu alanın imar plan değişikliği yapılarak 
sosyal hizmet alanı olarak değiştirilmesi gerekiyor dedi. Konunun aciliyeti bakımından biran 
önce ele alınması  ve yürürlüğe girmesi için imar komisyonuna havalesini teklif ediyorum 
dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi  meclis üyesi 
Melek ÖZBAYRAK’ın yaklaşık bir yıl süredir görev yaptığı  Tüketici Sorunları  Hakem 
Heyetinden iş yoğunluğu nedeniyle ayrılma talebinin görüşülmesidir dedi. Başkan arkadaşlar 
üyemiz Melek ÖZBAYRAK’ın ilgili hakem heyetinden ayrılma talebini oylarınıza 
sunuyorum dedi.,talep oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar  bu hakem heyeti üyeliği 
için meclis üyemiz Serkan ERGİN’i öneriyorum aday olmak isteyen başka bir arkadaşımız 
varmıdır dedi. Üyelerden  aday olmak isteyen çıkmadı.Başkan arkadaşlar meclis üyemiz 
Melek ÖZBAYRAK’tan boşalan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Meclis üyemiz Serkan 
ERGİN’i öneriyorum dedi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. 
 
 
 
                                                           
 
 
                                                         Karar Tarihi : 03.04.2015 
                                                           Karar No      : 13 
 



    Belediye Meclis üyemiz Melek ÖZBAYRAK’tan boşalan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 
asıl üyeliğine Belediye Meclisimizi temsilen Serkan ERGİN’in  seçilmesine  oybirliği ile 
karar verildi. 
 
     Başkan                                          Katip                                            Katip 
Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 
 
 
 
  Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  06.05.2015 Çarşamba 
günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 03.04.2015 

                    

     Başkan                                          Katip                                            Katip 
Coşkun HEKİMOĞLU              Melek ÖZBAYRAK             H. Tahsin KURDOĞLU 
 
 


