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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

       

         Belediye Meclisinin olağan toplantısı 04.05.2016 Çarşamba günü saat 15.00’da 

Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU Başkanlığında 

üyelerden, H.Tahsin KURDOĞLU, T.Turgay HATİNOĞLU, Sedat BATUMOĞLU, 

Serkan ERGİN, Melek ÖZBAYRAK, Ayhan ÖZTÜRK, Süheyla ZAİM, Tevfik 

ERÇİÇEK, Turgay ATASELİM ve Mustafa Kemal TATAR ‘ın  katılımlarıyla 

toplandı.Üyelerden Tekin ERGÜNAL toplantıya katılmadı. Başkan arkadaşlar ekseriyet 

vardır oturumu açıyorum dedi. Başkan arkadaşlar Nisan   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 meclis üyesi arkadaşımız Tekin ERGÜNAL 

rahatsızlığı nedeniyle  toplantıya katılamayacak olup, kendisine acil şifalar diliyorum.  

Gündeme geçmeden önce gündem dışı imar ve şehircilik müdürlüğünün  2 adet önergesi olup, 

okutuyorum dedi ve okundu. önergelerden  ilki  ilçemizdeki ruhsatsız yapılarla ilgili  plansız 

alanlar tip imar yönetmeliğinin  ilgili maddeleri de dikkate alınarak çalışma yapılması konusu 

olup,gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.İkinci önerge 

ise kısaca, mahallelerimizde  imar planı dışında kalan alanlar ile ilgili  imar kanununun  1. 

Maddesi de göz önünde  bulunarak “ yerleşik alan “ kararı alınması konusu olup, bu konunun 

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

bunların dışında  önergesi olan varmıdır dedi.Üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU iki adet 

önergesi olduğunu söyleyerek başkanlığa sundu.Başkan arkadaşlar  önergelerden ilki 

ilçemizde yapılan ve yapımı devam eden  kamu yatırımlarında büyük emeği olan  

milletvekilimiz Dr. İsrafil KIŞLA’ya fahri hemşerilik payesi ve beratı verilmesi konusu 

olup,konunun gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan 

arkadaşlar ikinci önerge sahil dolgu alanında yapılan ve yapımı devam eden  park 

,bahçe,meydan ve  sosyal tesislere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın isminin 

verilmesi konusu olup, bu konunun da gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi,teklif 

oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar  gündemimizin 1.nci maddesi 2015 malı yılı 

belediye kesin hesabının görüşülmesidir dedi. 2014 malı yılı tahmini bütçemiz 7.560.000,00 

TL iken ,gerçekleşen bütçe 8.160.000,00TL olup, yeniden değerleme oranında eklediğimizde  

enson gerçekleşen bütçe gelirine göre 2014 yılı için personel giderimiz yaklaşık %54 oranında 

idi. 2015 malı yılı tahmini bütçemiz ise 8.160.000,00 TL olup, gerçekleşen gelirimiz 

13.304.582,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderimizin  bütçeye oranı  2015 yılı için 

%60 iken ,enson gerçekleşen gelirlerimizin ,öngörülmeyen gelir olan  afetden dolayı bütçeye 

giren 3.050.000,00 TL’lik gelir ile  1.436.000,00TL’lik İller Bankasından gelen paylarımızın 

artışı sebebiyle  personel giderlerimiz oranının %37 gerilediği görülmüştür.Gerek İller 

Bankasından  gerekse afet yardımından gelen ve öngörülmeyen toplam 4.563.000,00 TL’lik 

gelir bütçe gelirlerimizin artmasına  neden olmuştur.Yine emlak vergisi ,su tahsilatı ve kira 

gelirlerimizde 2014 yılına kıyasla bir miktar artığını görsek de tahsilatımızın beklentilerimizin 

de altında olduğuda açıktır.Bu konu ile ilgili personelimizle  toplantılar yapılmış olup, 

gelirlerin artırılması yönünde  çalışmalar yapılacaktır.Kısaca giderlerimize gelince, araç 
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amortisman giderlerimiz yakıt dahil 728.580,00 TL,çevre düzenlemesi giderimiz 127.717,00 

TL,araç alımlarımı giderimiz 634.057,00 TL ,fen işleri giderimiz ( taş,kereste,metal aksan,yol 

bakım onarım) toplam 1.450,00 TL  olduğu görülmüştür.Bunun yanında  afet dolayısıyla 

gelen gelirlerimden 2.341.000,00 TL  2016 yılına aktarılmıştır.Başkan arkadaşlar kesin 

hesapla ilgili kısaca bilgilendirme yaptım.Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi. 

Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında  2015 yılı tahmini bütçemizi  

8.160.000,00TL olarak kabul etmiştik.Yaşanan doğal afetten gelen  3.050.000,00TL ‘yi 

bütçeyi gelir olarakmı kaydettik diye sordu..Yine bunun yanında  taşeron firmaya ödenen  

parayıda hesaba katarsak  personel giderlerimizin bütçeye oranının  % 60-70 civarında olduğu 

görülecektir. Geriye kalan para ile  ilçemize nasıl hizmet edeceğiz dedi. Başkan cevaben 

konuşmasında  afet dolayısıyla gelen para  şartlı gelir olmayıp,direk bütçe gelirlerimize 

eklenmiş ve normal bütçe harcaması mevzuatı ile harcama yapılacaktır.Kesin hesabın tamamı 

incelendiğinde  sizlerin olduğu gibi  beni de en çok üzen personel gideri oranımızdır. 

Maalesef bu konu bizim gibi belediyelerin ortak sorunudur.Elimizdeki  mevcut personel 

yapısıyla  gerektiği gibi verim almamakla birlikte  bir kısım personelimizle hizmet 

vermekteyiz. Yine ilçemizin  coğrafi  yapısından dolayı hizmet götürdüğümüz alanın gün 

geçtikçe büyüdüğünü ver buna paralel kalifiye personel ihtiyacı doğduğunu söyledi.keşke 

elimizdeki mevcut personelle  bu hizmeti yürütebilsek ve bütçeye artı bir yük getirmeseydik. 

Bir kısım personelin verimsiz olmasından dolayı bazen bir personelimize  birkaç araç 

zimmetliyoruz.kalifiye  personel ihtiyacımız olmasına rağmen personel giderlerimiz en son 

gerçekleşen bütçe gelirlerinin  % 30’unu aştığı için  ilgili yasa gereği  personel alımı da 

yapamıyoruz dedi.Başkan arkadaşlar 2015 malı yılı belediye kesin hesabının aynen kabulünü 

meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda üyelerden Tevfik 

ERÇİÇEK,Mustafa Kemal TATAR,Ayhan ÖZTÜRK ve Süheyla ZAİM’in red oyuna karşılık 

üyelerden  Coşkun HEKİMOĞLU,Melek ÖZBAYRAK,Turgay ATASELİM,Sedat 

BATUMOĞLU,Serkan ERGİN,H. Tahsin KURDOĞLU ve T. Turgay HATİNOĞLU’nun  

evet oyları sonucu teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

                                                          Karar tarihi : 04.05.2016 

                                                          Karar    No  :  19 

 

    2015 malı yılı belediye kesin hesabının aynen kabulüne üyelerden Tevfik 

ERÇİÇEK,Mustafa Kemal TATAR,Ayhan ÖZTÜRK ve Süheyla ZAİM’in red oyuna karşılık 

üyelerden  Coşkun HEKİMOĞLU,Melek ÖZBAYRAK,Turgay ATASELİM,Sedat 

BATUMOĞLU,Serkan ERGİN,H. Tahsin KURDOĞLU ve T. Turgay HATİNOĞLU’nun  

evet oyları sonucu oyçokluğu karar verildi. 

 

 

       Başkan                                               Katip                                           Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                Ayhan ÖZTÜRK                   H. Tahsin KURDOĞLU 
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      Başkan arkadaşlar  gündemimizin 2.nci maddesi üyesi bulunduğumuz kısa adı 

KAÇKARBİR olan Kaçkar İtfaiye,Mezbahana ve Katı Atık Birliğine  iki asıl bir yedek üye 

seçimidir dedi.Bununla ilgili  ben  H. Tahsin KURDOĞLU’nu öneriyorum dedi,CHP grubu 

ise Mustafa Kemal TATAR’ı önerdi. Yedek üye olarak da Serkan ERGİNİ öneriyorum itirazı 

olan varmıdır dedi. İtiraz eden olmadı.Başkan arkadaşlar Kaçkar İtfaiye,Mezbahana ve Katı 

Atık Birliği ( KAÇKARBİR)  üyeliğine  belediyemizi temsilen  asıl üyeliklere H. Tahsin 

KURDOĞLU ve Mustafa Kemal TATAR’i yedek üyeliğe ise Serkan ERGİN ‘i öneriyorum 

dedi,öneri oybirliği ile kabul edildi. 

 

                                                       Karar tarihi : 04.05.2016 

                                                       Karar    No  :  20 

 

         Kaçkar İtfaiye,Mezbahane ve Katı Atık Birliği ( KAÇKARBİR)  üyeliğine  

belediyemizi temsilen  asıl üyeliklere H. Tahsin KURDOĞLU ve Mustafa Kemal TATAR’ı 

,yedek üyeliğe ise Serkan ERGİN ‘in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

       Başkan                                                Katip                                    Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                Ayhan ÖZTÜRK                 H. Tahsin KURDOĞLU 

 

 

 

                Başkan arkadaşlar gündemimizin 3.ncü maddesinde Kavak Köyü  mücavir alan 

içerisinde MİT’e tahsisli taşınmazlarda  mevzi imar planı hazırlanması konusudur dedi. 

Alanla ilgili  kurum görüleri tamamlanmış olup, komisyonumuzun  raporuda  mevzi imar 

planı yapılması yönündedir dedi. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi,üyelerden 

söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar  Kavak Köyü  belediye mücavir alan sınırları içerisinde  

maliye hazinesine ait  MİT’e tahsisli 240 ada 1,2 ve 3 no’lu ,107 ada,27 ve 28 no’lu ,241 

ada,1 no’lu ile  ,Yemişlik Mahallesinde 362 ada 20 ve 22 no’lu,368 ada, 81,102,116,118 ve 

120 no’lu  parsellerde mevzi imar planı yapılmasını  meclisimize teklif ve oylarınıza 

sunuyorum dedi teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

                                                          Karar tarihi : 04.05.2016 

                                                          Karar    No  :  21 

 

     Kavak Köyü  belediye mücavir alan sınırları içerisinde  maliye hazinesine ait  MİT’e 

tahsisli 240 ada 1,2 ve 3 no’lu ,107 ada,27 ve 28 no’lu ,241 ada,1 no’lu ile  ,Yemişlik 

Mahallesinde 362 ada 20 ve 22 no’lu,368 ada, 81,102,116,118 ve 120 no’lu  parsellerde 

mevzi imar planı yapılmasına  oybirliği ile karar verildi. 

 

 

       Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Ayhan ÖZTÜRK                H. Tahsin KURDOĞLU 
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       Başkan arkadaşlar  gündemimizin 4.ncü maddesi  Y. Hacılar Mahallesinde  mülkiyeti 

Yavuz BATUM ve hissedarlarına ait 458 ada,1,2,3,4,5 ,6 ve 459 ada,1 no’lu parsellerde  imar 

plan değişikliği talebidir. Başkan arkadaşlar  komisyon raporundan da anlaşılacağı üzere  ilgili 

parsellerin tamamı  mevcut imar planında  park olarak ayrılmış ve ilgililer mağdur edilmiştir. 

Kaldı ki  imar planlarında  mevzuata göre  parsellerin  en çok % 35’ini  park olarak 

ayırabilirsiniz. Aslında bu konu  revizyon ve ilave imar planında çözülmesi gerekirken, 

maalesef gözden kaçmıştır. Söz alan imar komisyonu başkanı Turgay ATASELİM 

konuşmasında  revizyon imar planı hazırlanırken  genelde  vatandaşlardan gelen talepler 

dikkate alınarak plan yapılmıştır. Bu nedenle  çalışma esnasında ilgililerden talep 

gelmediğinden değerlendirmeye alınamamıştır dedi.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz 

almak isteyenler varmıdır dedi,üyelerden söz alan olmadı.Başkan arkadaşlar Y.Hacılar 

Mahallesinde  mülkiyeti Yavuz BATUM ve hissedarlarına ait 458 ada,1,2,3,4,5,6 ve 459 ada 

1 no’lu parseller  mevcut imar planında tamamı park olarak ayrıldığından ,bu alanda  %35 

sosoyal donatı alanlarına terk edilmesi  ve  ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30,KAKS:0.90 olacak 

şekilde  imar plan değişikliğinin hazırlanmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum 

dedi,yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

                                                         Karar tarihi : 04.05.2016 

                                                          Karar    No  :  22 

 

       Y.Hacılar Mahallesinde  mülkiyeti Yavuz BATUM ve hissedarlarına ait 458 

ada,1,2,3,4,5,6 ve 459 ada 1 no’lu parseller  mevcut imar planında tamamı park olarak 

ayrıldığından ,bu alanda  %35 sosyal donatı alanlarına terk edilmesi  ve  ayrık nizam 3 kat, 

TAKS:0.30,KAKS:0.90 olacak şekilde  imar plan değişikliğinin hazırlanmasına oybirliği ile 

karar verildi. 

 

       Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Ayhan ÖZTÜRK                H. Tahsin KURDOĞLU 

 

 

            Başkan arkadaşlar gündemimizin 5.nci maddesi  Kale Mahallesinde mülkiyeti Kenan 

AYDIN’a ait 115 ada,5 no’lu parselde talep edilen imar plan değişikliğidir. Mevcut imar 

planında  günübirlik tesis alanı olarak görünen  bu alanın konut alanı olarak yeniden revize 

edilmesi talebi vardır. Yine daha önce aynı ada  içerisinde  buna benzer bir talep gelmiş  ve 

ilgili parsel sahibi tarafından  bu alanda  jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlandıktan sonra 

çıkan rapor doğrultusunda konut alanı izni vermiştik.Şimdi de aynı şekilde hazırlanacak 

etütler sonrası çıkacak rapora göre  bu talebin değerlendirilmesi uygun olacaktır.Konu ile 

ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi. Söz alan üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU 

konuşmasında , bu alanda  zaten mevcut kaçak yapılmış konut var  ilgili bunun mevzuata 

uygun hale getirilmesini talep etmektedir.Başkan arkadaşlar  mevcut alanın çok aşırı eğimli ve 

dik arazi olması nedeniyle jeolojik ve teknik etütler yapılmadan burada yapılacak bir plan 

değişikliği  ileride hepimizi sorumluluk altına alacaktır. Söz alan komisyon başkanı Turgay 

ATASELİM konuşmasında, burada meydana gelebilecek  doğal afet sonucu çıkabilecek olan 
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olumsuzluk  hepimizi sıkıntıya sokacaktır.Bu nedenle  mutlaka bu alanda etütler yapılması 

zorunludur dedi. Başkan arkadaşlar  imar komisyonunun da raporu doğrultusunda  Kale 

mahallesinde  mülkiyeti Kenan AYDIN’a ait olup, mevcut imar planında  günübirlik tesis 

alanı olarak görünen 115 ada 5 no’lu parselin , konut alanı olarak  imar plan değişikliği 

yapılması talebinin ,alanın aşırı eğimli olması nedeniyle  konut alanına uygun olup olmadığı 

hakkında  imar planına esas kapsamlı jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması sonucu 

rapor doğrultusunda  değerlendirilmesini meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum 

dei,yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

     

                                                          Karar tarihi : 04.05.2016 

                                                          Karar    No  :  23 

 

    Kale mahallesinde  mülkiyeti Kenan AYDIN’a ait olup, mevcut imar planında  günübirlik 

tesis alanı olarak görünen 115 ada 5 no’lu parselin , konut alanı olarak  imar plan değişikliği 

yapılması talebinin ,alanın aşırı eğimli olması nedeniyle  konut alanına uygun olup olmadığı 

hakkında  imar planına esas kapsamlı jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması sonucu 

rapor doğrultusunda  değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi 

 

 

          Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Ayhan ÖZTÜRK                H. Tahsin KURDOĞLU 

 

 

         Başkan arkadaşlar gündemimizin 6.nci maddesi toplantının başında gündeme aldığımız 

ruhsatsız yapılarla ilgili konudur dedi. Yaklaşık 20-30 yıldır  yapılaşmasını henüz 

tamamlamamış olup,içerisinde ikamet edilen  onlarca bina mevcuttur.Yine yapılaşmasını 

tamamlamış olup, hertürlü mevzuatı tamam olan ancak,iskan ruhsatını henüz almamış 

binalarımızda mevcuttur.Bu nedenle  eskiden beri süre gelen ve kronikleşen bu sorunun 

kökten çözülmesi ve yasal zemine oturtulması gerekiyor dedi. Tüm bu konuların daha ayrıntılı 

bir biçimde  tespit edilerek çalışma yapılması için  konunu imar komisyonuna  havalesinin 

teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

           Başkan arkadaşlar gündemimin 7.nci maddesi yine toplantı başında gündeme aldığımız 

belediye sınırları içerisindeki  imar planı dışında kalan alanların imar kanununun  ilgili 

maddelerine göre  yerleşik alan olarak ilan edilmesi konusudur dedi.Buradaki amaç ,mücavir 

alan sınırları içerisinde olan iskan dışı kalan alanlarda  uygulanacak esasların ve yerleşmenin 

gelişimini  ve çevre yapılaşma şartları ile  kentsel alandan kaynaklanan  arazi kullanım 

beklentilerine cevap vermek ve mahallelerin gelişmelerine destek olmaktır. Tabiki yapılacak 

olan yerleşik alan çalışması  Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin  62. Ve 63. 

Maddelerine  göre uygun yapılacaktır.Bu konunun da çalışma yapmak üzere  imar 

komisyonuna havalesini teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi. 
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       Başkan arkadaşlar gündemimizin 8.nci maddesi T. Turgay HATİNOĞLU’nun önergesi 

ile  milletvekilimiz  DR. İsrafil KIŞLA’ya  bugüne kadar ilçemize yapmış olduğu  önemli 

katkılardan dolayı fahri hemşerilik payesi ve beratı verilmesi konusudur. Öncelikle önerge 

sahibine söz vermek istiyorum dedi.Önerge sahibi T. Turgay HATİNOĞLU konuşmasında  

bugüne kadar ilçemize  bu denli hizmet eden ve kamu yatırımlarını kazandıran başka  bir  

siyasetçi olmamıştır.Bu nedenle  milletvekilimiz Dr. İsrafil KIŞLA’nın ilçemiz adına taktir 

edilmesini talep ediyorum dedi. Başkan arkadaşlar  gerçektende  sayın milletvekilimizin  

kamu yatırımları bazında  büyük katkıları olmuştur. Bu vesile ile  huzurlarınızda  ilçemiz 

adına  kendisine minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Başkan arkadaşlar  ilçemize yapılan 

kamu yatırımları ile  sosyal ,kültürel ve ekonomik açıdan  ilçemize yapmış olduğu  değerli 

katkılardan ötürü  Artvin Milletvekilimiz Dr. İsrafil KIŞLA’ya  “ Fahri Hemşerilik Payesi ve 

Beratı “ verilmesini  meclisimize  teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama  

sonucunda üyelerden Tevfik ERÇİÇEK,Mustafa Kemal TATAR,Ayhan ÖZTÜRK ve 

Süheyla ZAİM’in red oyuna karşılık üyelerden  Coşkun HEKİMOĞLU,Melek 

ÖZBAYRAK,Turgay ATASELİM,Sedat BATUMOĞLU,Serkan ERGİN,H. Tahsin 

KURDOĞLU ve T. Turgay HATİNOĞLU’nun  evet oyları sonucu teklif oyçokluğu ile kabul 

edildi.                                                          

 

                                                         Karar tarihi : 04.05.2016 

                                                          Karar    No  :  24 

 

   ilçemize yapılan kamu yatırımları ile  sosyal ,kültürel ve ekonomik açıdan yapmış olduğu  

değerli katkılardan ötürü  Artvin Milletvekilimiz Dr. İsrafil KIŞLA’ya  “ Fahri Hemşerilik 

Payesi ve Beratı “ verilmesine  üyelerden Tevfik ERÇİÇEK,Mustafa Kemal TATAR,Ayhan 

ÖZTÜRK ve Süheyla ZAİM’in red oyuna karşılık üyelerden  Coşkun HEKİMOĞLU,Melek 

ÖZBAYRAK,Turgay ATASELİM,Sedat BATUMOĞLU,Serkan ERGİN,H. Tahsin 

KURDOĞLU ve T. Turgay HATİNOĞLU’nun   evet oyları sonucu oyçokluğu karar verildi.                                                         

 

       

 

        Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Ayhan ÖZTÜRK                H. Tahsin KURDOĞLU 

 

 

               Başkan arkadaşlar   gündemimizin  9.ncu maddesi T. Turgay HATİNOĞLU’nun 

önergesi sonucu gündeme aldığımız sahil dolgu alanındaki  park,bahçe,meydan ve sosyal 

tesislere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın isminin verilmesi konusudur 

dedi.Başkan arkadaşlar  öncelikle önerge sahibine söz vermek istiyorum dedi. Söz alan önerge 

sahibi T. Turgay HATİNOĞLU  konuşmasında bu alana  cumhurbaşkanımızın  ismini  

verilmesi sonucunda  alanın  belediyemize devri ile ilgili  sorunların daha rahat  çözülmesi 

sağlanacak , ayni zamanda  bu ismin verilmesi ile birlikte bu alanda  yapılması düşünülen 

sosyal ve kültürel tesislerle ilgili iş adamlarımızın desteğinin artacağını düşünüyorum 

dedi.Turgay  ATASELİM  konuşmasında Turgay arkadaşımızın önerisine katıldığını ve 
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desteklediğini söyledi. Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında, 

Cumhurbaşkanımıza saygı duyduğunu ancak, kendisini isteyenler gibi  istemeyenlerin de 

olduğu,bence bu ismin yerine kurtuluş Savaşı kahramanı Arhavili İsmail’in isminin 

verilmesinin  daha doğru olacağını düşünüyorum dedi. T. Turgay HATİNOĞLU 

konuşmasında  bu alanın halkın yeri olduğunu  ve bu nedenle  halk tarafından seçilen 

Cumhurbaşkanımızın isminin verilmesinin uygun olacağının ,%52 oy alıp seçilen 

Cumhurbaşkanımızın ismi  RİZE’de üniversite hastahanesinede verilmiş olup, orada oy 

vermeyen  %48’de hizmet almaktadır dedi. Başkan arkadaşlar  bu konularda % 100 mutabık 

kalmak  zaten mümkün değil. Bende bu alana  cumhurbaşkanımızın ismini verilmesini 

destekliyorum dedi. Başkan arkadaşlar  ilçemiz sahil dolgu alanındaki  havuzlu meydan,çocuk 

parkı ve bahçesi ile  tüm sosyal tesisleri kapsayacak bu alana “ Recep Tayyip ERDOĞAN 

Sosyal Tesisleri “ isminin verilmesini meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi 

yapılan oylama sonucunda üyelerden  Tevfik ERÇİÇEK,Mustafa Kemal TATAR,Ayhan 

ÖZTÜRK ve Süheyla ZAİM’in red oyuna karşılık üyelerden  Coşkun HEKİMOĞLU,Melek 

ÖZBAYRAK,Turgay ATASELİM,Sedat BATUMOĞLU,Serkan ERGİN,H. Tahsin 

KURDOĞLU ve T. Turgay HATİNOĞLU’nun  evet oyları sonucu teklif oyçokluğu ile kabul 

edildi.                                                          

 

                                                         Karar tarihi : 04.05.2016 

                                                          Karar    No  :  25 

 

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

tesisleri kapsayacak bu alana “ Recep Tayyip ERDOĞAN Sosyal Tesisleri “ isminin 

verilmesine üyelerden  Tevfik ERÇİÇEK,Mustafa Kemal TATAR,Ayhan ÖZTÜRK ve 

Süheyla ZAİM’in red oyuna karşılık üyelerden  Coşkun HEKİMOĞLU,Melek 

ÖZBAYRAK,Turgay ATASELİM,Sedat BATUMOĞLU,Serkan ERGİN,H. Tahsin 

KURDOĞLU ve T. Turgay HATİNOĞLU’nun  evet oyları sonucu oyçokluğu ile karar 

verildi.  

 

       Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Ayhan ÖZTÜRK                H. Tahsin KURDOĞLU 

 

 

    Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  01.06.2016  Çarşamba 

günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 04.05.2016 

                                                   

                                           

       Başkan                                             Katip                                        Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU              Ayhan ÖZTÜRK                H. Tahsin KURDOĞLU 

 

     


