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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI

Belediye Meclisinin olağan toplantısı 06.04.2016
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, Tekin ERGUNAL’ Turgay ATASELİM ve Mustafa Kemal TATAR ‘ın
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 önerge veren olmadı.Başkan arkadaşlar gündeme geçmeden önce TEOG Türkiye
birincisi olan kızımız Dilara ŞENTÜRK ile Enerji verimliliği öykü yarışmasında Türkiye
birincisi olan kızımız Selin RÜÇOĞLU’nun meclis üyemiz T. Turgay HATİNOĞLU’nun
önergesi ile gösterdikleri bu üstün başarıdan dolayı birer adet dizüstü bilgisayarla
ödüllendirilmesi hususunda karar almıştık.Şu an her iki başarılı öğrencimiz,aileleri,İlçe Milli
Eğitim Müdürümüz ve Atatürk Ortaokulu Müdürümüz aramızda olup, huzurlarınızda
başarılarından dolayı her iki kızımıza da ödüllerini takdim etmek istiyorum dedi ve ödül
töreni gerçekleştirildi.Başkan arkadaşlar başta kendileri ve aileleri olmak üzere, başarılarında
büyük emeği olan okul müdürümüz Şuayip KOPARMAL ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
Yasin YILMAZ’ı ve tüm öğretmenlerimizi huzurlarınızda tebrik ediyor ve başarılarının
devamını diliyorum dedi. Başkan arkadaşlar yine gündeme geçmeden önce Filiz UZUN
YARIMCI arkadaşımızın istifası gereği aramıza katılan yeni meclis üyemiz Mustafa Kemal
TATAR’a hoş geldiniz diyor,başarılar temenni ediyorum.Bu vesile ile aramızdan ayrılan
Filiz UZUN YARIMCI arkadaşımıza da huzurlarınızda bir kez daha meclisimize sunmuş
olduğu değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.Başkan arkadaşlar gündemimiz yedi
maddeden ibaret olup, okutuyorum dedi ve okundu.Gündemimizin birinci maddesi denetim
komisyonu raporu hakkında bilgilendirmedir dedi.Ocak ayı meclis toplantısında bir önceki
malı yıla ait belediyemiz gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Sedat
BATUMOĞLU,Serkan ERGİN ve Ayhan ÖZTÜRK’ten oluşan denetim komisyonunu
seçmiştik. Komisyonumuz çalışmasını tamamlamış ve meclis başkanlığına sunmuş
olup,okutuyorum dedi ve okundu.Görüldüğü üzere ödeme evraklarında bir takım
eksikliklerin olduğu ve görevliler uyarılarak bu eksikliklerin tamamlandığı, bunun yanında
geçen yıllara göre tahsilat oranımızın düştüğü ,her birimin mal ve hizmet alımlarını ayrı ayrı
yaptığı tespit edilmiş, bunun satınalma birimi oluşturularak tek elden yürütülmesi tavsiyeye
değer görülmüştür.Yine yıl içerisinde iş makinesi kiralama maliyetinin oldukça yüksek
olduğu tespit edilmiştir.Ancak,raporda konusu suç teşkil edecek herhangi bir duruma
rastlanmamıştır.Denetim raporundaki öneri ve tavsiyeler dikkate alınacak olup,evrak üzerinde
görülen bir takım eksikliklerle ilgili görevliler tarafımca uyarılacaktır dedi.Başkan arkadaşlar
gündemimiz ikinci maddesi 2015 malı yılı
Belediye Başkanı faaliyet raporunun
görüşülmesidir dedi. Faaliyet raporu görüşülürken ilgili yasa gereği meclis yönetmek üzere
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görevimi birinci başkan vekili T. Turgay HATİNOĞLU’na bırakıyorum dedi. Meclis başkan
vekili T. Turgay HATİNOĞLU konuşmasında,Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2015
malı yılı faaliyet raporunu okutuyorum dedi ve okundu. Konu ile ilgili söz almak isteyenler
varmıdır dedi üyelerden söz alan olmadı.Başkan vekili arkadaşlar, 2015 malı yılı Belediye
Başkanı faaliyet raporunu aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi
.Yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU,Tevfik ERÇİÇEK,Tekin
ERGÜNAL,Ayhan ÖZTÜRK,Mustafa Kemal TATAR ve Süheyla ZAİM’in red oyuna
karşılık
,üyelerden
Coşkun
HEKİMOĞLU,Melek
ÖZBAYRAK,H.
Tahsin
KURDOĞLU,Sedat BATUMOĞLU ,Serkan ERGİN ve Turgay ATASELİM’in evet oyu
sonucu teklif oyçokluğu ile kabul edildi.

Karar tarihi : 06.04.2016
Karar No : 13
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereği hazırlanan 2015 malı yılı
Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun aynen kabulüne üyelerden T. Turgay
HATİNOĞLU,Tevfik ERÇİÇEK,Tekin ERGÜNAL,Ayhan ÖZTÜRK,Mustafa Kemal
TATAR ve Süheyla ZAİM’in red oyuna karşılık ,üyelerden Coşkun HEKİMOĞLU,Melek
ÖZBAYRAK,H. Tahsin KURDOĞLU,Sedat BATUMOĞLU ,Serkan ERGİN ve Turgay
ATASELİM’in evet oyu sonucu oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimizin üçüncü maddesi meclis birinci ve ikinci başkan
vekilleri seçimidir dedi. Her iki oylamanında ayrı ayrı yapılması yönünde görüş
belirdi.Başkan arkadaşlar bu süreye kadar görev T. Turgay HATİNOĞLU tarafından
yürütülmekte olup,tekrar bu görev için kendisini öneriyorum dedi. Bunun dışında üye olmak
isteyen arkadaşlarımız isimlerini yazdırsınlar dedi üye olan olmadı. Başkan arkadaşlar seçim
mevzuat gereği gizli oylama ile yapılacak olup, oy pusulalarını dağıttırıyorum dedi ve
oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay HATİNOĞLU 10 oy aldı
ve 2 oy boş çıktı. Bunun sonucunda T. Turgay HATİNOĞLU ilk Mahalli İdareler Genel
Seçimlere kadar görev yapmak üzere meclis birinci başkan vekilliğine seçilmiştir,hayırlı
olsun dedi. Başkan arkadaşlar meclis ikinci başkan vekilliği seçimine geçiyorum dedi.Bu
görev için Turgay ATASELİM arkadaşımızı öneriyorum dedi CHP grubu ise Süheyla ZAİM’i
aday gösterdi. Yapılan iki tur oylama sonucunda da her iki aday 6’şar oy aldı.Bunun
sonucunda başkan tarafından kura seçimine gidildi ve çekilen kura sonucu Süheyla ZAİM
ilk Mahalli İdareler genel seçimlerine kadar meclis ikinci başkan vekili olarak görev yapmak
üzere seçildi.
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Karar tarihi : 06.04.2016
Karar No : 14

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği önümüzdeki ilk mahalli idareler
genel seçimlerine kadar görev yapmak üzere meclis birinci başkan vekilliğine T. Turgay
HATİNOĞLU,meclis ikinci başkan vekilliğine Süheyla ZAİM seçildiler.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimizin dördüncü maddesi meclis katip üyelerinin seçimi
olup,aday olmak isteyenler isimlerini yazdırsınlar dedi. CHP grubu bu görev için Tekin
ERGÜNAL ve Ayhan ÖZTÜRK’ü aday gösterdi.AK parti grubu ise H. Tahsin KURDOĞLU
ve Melek ÖZBAYRAK’ı aday gösterdi. Başkan arkadaşlar bu seçimde yasa gereği gizli oyla
yapılacak olup,seçilen arkadaşlar ilk Mahalli İdareler genel seçimlerine kadar görev
yapacaklardır dedi. Oy pusulaları dağıtıldı ve oylamaya geçildi. Yapılan iki tür oylama
sonucunda da dört üye eşit oranda oy aldı.Yasa gereği kura seçimine gidildi ve başkan
tarafından gerçekleştirilen kura sonucu üyelerden Tekin ERGÜNAL ve Ayhan ÖZTÜRK
meclis katip asıl üyeliklerine,üyelerden H. Tahsin KURDOĞLU ve Melek ÖZBAYRAK
meclis katip yedek üyeliklerine seçildiler.

Karar tarihi : 06.04.2016
Karar No : 15

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği önümüzdeki ilk mahalli idareler
genel seçimine kadar görev yapmak üzere meclis katip asıl üyeliklerine Tekin ERGÜNAL ve
Ayhan ÖZTÜRK,meclis katip yedek üyeliklerine ise H. Tahsin KURDOĞLU ve Melek
ÖZBAYRAK seçildiler.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU
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Başkan arkadaşlar gündemimizin beşinci maddesi ihtisas komisyonlarının seçimidir
ancak,gündemimizin 6.nci maddesindeki encümen üyeliklerinin seçimini öne almayı teklif
ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar bir yıl süre ile görev yapacak
encümen üyeliği seçimlerine geçiyorum dedi. AK parti grubu bu görev için Sedat
BATUMOĞLU ve Melek ÖZBAYRAK’ı CHP grubu ise Tekin ERGÜNAL ve Mustafa
Kemal TATAR’ı aday gösterdi.Oy pusulaları dağıtıldı ve oylamaya geçildi.Yapılan ilk
oylama sonucunda T. Turgay HATİNOĞLU 6 oy ,Melek ÖZBAYRAK 6 oy,Sedat
BATUMOĞLU 6 oy,Mustafa Kemal TATAR 6 oy aldı,Tekin ERGÜNAL’a oy
çıkmadı.Ancak,meclis birinci başkan vekilliğine seçilen T. Turgay HATİNOĞLU’nun
encümen üyesi olarak görev yapamayacağına dair Danıştay 1. Dairesinin 25.10.1989 gün ve
E.1989/110,K.1989/150 sayılı kararı ile ilgiliye bildirilmiş olup, ilgili adaylıktan feragat
etmiştir. Başkan arkadaşlar meclis oturumuna on dakika ara veriyorum dedi. Başkan
arkadaşlar meclisin ikinci oturumunu açıyorum dedi, ikinci tur oylamaya geçildi. Bu oylama
sonucunda üyelerden Tekin ERGÜNAL,Mustafa Kemal TATAR,H. Tahsin KURDOĞLU ve
Melek ÖZBAYRAK eşit oy aldılar. Yasa gereği kura seçimine geçilerek,başkan tarafından
gerçekleştirilen kura seçimi sonucu üyelerden Melek ÖZBAYRAK ve Tekin ERGÜNAL bir
yıl süre için görev yapmak üzere encümen üyeliğine seçildiler.

Karar tarihi : 06.04.2016
Karar No : 16

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği belediye encümen üyeliklerine
meclis üyelerinden Melek ÖZBAYRAK ve Tekin ERGÜNAL bir yıl süre ile görev yapmak
üzere seçildiler.
Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimizn 6.ncı maddesi bir yıl süre ile görev yapacak ihtisas
komisyonlarının seçimi olup, ilk olarak imar komisyonu üyeliği seçimine geçmek istiyorum
dedi. Bildiğiniz üzere bu komisyonda Turgay ATASELİM,Melek ÖZBAYRAK ve istifa
eden meclis üyemiz Filiz UZUN YARIMCI görev yapmaktaydı.Bu vesile ile verdiği özverili
katkılardan dolayı Filiz UZUN YARIMCI arkadaşımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür
ediyorum dedi. Bu görev için AK Parti grubu Turgay ATASELİM ve Melek ÖZBAYRAK’ı
CHP grubu ise Tevfik ERÇİÇEK’i önerdi. Başkan arkadaşlar her üç üye arkadaşımızı da
imar komisyonu üyeliği için meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama
sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan arkadaşlar gündemin bu maddesi ile ilgili
2.nci konu Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği seçimidir. Bu komisyon için AK parti grubu
Serkan ERGİN ve Sedat BATUMOĞLU’nu CHP grubu ise Süheyla ZAİM’i önerdi.Başkan
arkadaşlar bir yıl süre ile görev yapacak her üç arkadaşımızı da meclisimize teklif ve
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oylarınıza sunuyorum dedi.Yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan
arkadaşlar gündemin bu maddesi ile ilgili üçüncü konu Kültür, Turizm ,Sanat, Sağlık
,Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu seçimidir dedi. Bu komisyonun beş üyeden oluşması ile
ilgili 2015 Nisan ayında karar almıştık ancak, bu komisyonun üç üyeye düşürülmesini daha
uygun buluyorum dedi. Söz alan Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında bu komisyon bu güne
kadar ne görev yaptı diye sordu. Başkan cevaben konuşmasında imar ile plan ve Bütçe
Komisyonu dışında oluşturulacak komisyonlar zorunlu olmayıp, zaman zaman
bu
komisyonlara da ihtiyaç duyulabilir dedi. Başkan arkadaşlar özellikle beş üyeden oluşan bu
komisyonun üç üye olarak değiştirilmesini öneriyorum dedi, öneri oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar bu komisyon için AK parti grubu olarak Serkan ERGİN ve Sedat
BATUMOĞLU’nu öneriyorum dedi CHP grubu ise Mustafa Kemal TATAR’ı önerdi. Başkan
arkadaşlar her üç üyemizi de ilgili komisyonda görev yapması için meclisimize teklif ve
oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylamada teklif oybirliği ile kabul edildi.Başkan
arkadaşlar gündemin bu maddesi ile ilgili 4.ncü konu Mimari Estetik komisyonu seçimleridir
dedi. Daha önce dört üyeden oluşan bu komisyonu beş üyeden oluşmasını ve üç üyenin
meclis içerisinden, iki üyenin ise
meclis dışından
ilgili oda temsilciliklerinden
oluşturulmasını teklif ediyorum dedi ,teklif oybirliği ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar bu
komisyonla ilgili,imar konusu olduğu için meclisimizi temsilen imar komisyonu üyelerimizi
teklif ediyorum dedi.Meclis dışından ise öncelikle CHP grubu olarak yanlış anlaşılmaz ise
bize bu güne kadar meclis üyesi olarak katkı sağlayan mimar Filiz UZUN YARIMCI ile
İnşaat Mühendis Nurhayat ZAİM’i öneriyorum dedi. Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK
konuşmasında mimar Filiz UZUN YARIMCI’ya itirazlarının olmadığını ancak,iki bayan
olmasındansa bir üyenin erkek aday olmasını doğru buluyorum ve Nurhayat ZAİM’in yerine
başka bir ismin düşünülmesinin uygun olacağını söyledi. Başkan arkadaşlar o zaman bu
üyelik için İnşaat mühendisi Uğur ŞAHİN’i öneriyorum dedi ve öneri uygun bulundu.
Başkan arkadaşlar mimari estetik komisyonu olarak görev yapmak üzere meclis üyelerinden
Turgay ATASELİM,Melek ÖZBAYRAK ve Tevfik ERÇİÇEK’i meclis dışından ise mimar
Filiz UZUN YARIMCI ile İnşaat Mühendisi Uğur ŞAHİN’i öneriyorum dedi, öneri oybirliği
ile kabul edildi.
Karar tarihi : 06.04.2016
Karar No : 17
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği imar komisyonu üyeliklerine
Turgay ATASELİM,Melek ÖZBAYRAK ve Tevfik ERÇİÇEK,Plan ve Bütçe Komisyonu
üyeliklerine Serkan ERGİN,Sedat BATUMOĞLU ve Süheyla ZAİM, Kültür ,Turizm, Sanat
,Sağlık, Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu
üyeliklerine Serkan ERGİN,Sedat
BATUMOĞLU ve Mustafa Kemal TATAR,Mimari Estetik Komisyonu üyeliklerine ise
Turgay ATASELİM,Melek ÖZBAYRAK ve Tevfik ERÇİÇEK,meclis dışından ise mimar
Filiz UZUN YARIMCI ile inşaat mühendis Uğur ŞAHİN bir yıl süre ile görev yapmak üzere
seçildiler.
Başkan

Katip

Katip
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Coşkun HEKİMOĞLU
Melek ÖZBAYRAK
H. Tahsin KURDOĞLU
Başkan arkadaşlar gündemin son konusu 1 no’lu Şehiriçi Özle Halk Minibüs Ring
hattında 7 araçlık kısmın 10 yıl süre ile kiraya verilmesinin görüşülmesidir dedi. Başkan
arkadaşlar bildiğiniz üzere 2012 yılında almış olduğumuz meclis kararı ile 30 araçlık
oluşturduğumuz bu hatta şu an 10 araç hizmet vermekte olup, bu hizmetten dolayı bugüne
kadar çok olumlu neticeler aldık.Yine 2012 Eylül ayı meclis toplantısında oluşturulan ring
hattının Yemişlik Mahallesi Kale mahallesi,Cumhuriyet Mahallesi,Cezaevi ve Endüstri
Meslek Lisesini de kapsayacak şeklinde genişlettik.Şimdi ise bu hattı ilgili minibüs
kooperatifi ile Cumhuriyet ve Yemişlik Mahallelerinden gelen yoğun talepler sonucunda
gündeme almayı düşünüyoruz.Aynı zamanda Cumhuriyet mahallesinde çalışan mevcut 2
adet minibüs hattı ile yine Yemişlik Mahallesinde çalışan 1 minibüsü de buna dahil edip 10
araçlık bir kısmı mevcut hatta ilave etmek istiyorum dedi.Bu konuda söz almak isteyenler
varmıdır dedi. Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında mevcut Çay-Kur çay
fabrikasının Kavak Köyüne taşınması ile Yüksekokul ve organize sanayi bölgesinin de
ileride gündeme gireceği düşünür ise bu hatların daha sonraki bir tarihte daha cazip
fiyatlarla ihale edileceğini düşünmekteyim dedi.Söz alan üyelerden Serkan ERGİN
konuşmasında 10 yıl sonunda hat sahipleri için bir hak kaybı olacakmıdır dedi.Söz alan
üyelerden T.Turgay HATİNOĞLU konuşmasında, daha önce ihale edilen araçların 6 yılı
kaldığına göre, 10 yıllığına ihale edinilmesi düşünülen araçlar gibi bu süre 10 yılamı
tamamlanacaktır dedi. Başkan cevaben konuşmasında belli bir süre daha beklemenin bu
hatlarla ilgili daha cazip fiyatlarla ihale edilmesi beklenebilir ancak, bu konudaki ilgili
kooperatifin talebi 6 ay önce belediyemize yazılı olarak yapılmış olup,bugüne kadar
beklettik. Kaldı ki bahse konu gelişmelerin sonucunda ihale etsekte her geçen gün fiyatlar
değerlenmektedir. 2012 yılında yirmibeşbinliraya ihale ettiğimiz hatlar bugün seksenbindoksanbin liraya alıcı bulmaktadır.On yıl sürenin bitiminde hat sahipleri ile ilgili herhangi
bir hak kaybı olmayacağını, günün rayiç bedelleri üzerinden yeniden sözleşme yapılacağını
söyledi. Yine 2012 yılında ihaleyi alanlara herhangibir ilave süre katkısı yapılmayacağını,
zaten bu hak sahiplerine yüksekokulun gecikmesi nedeniyle
yıl ek süre verilmesi
meclisimiz tarafından kabul edilmişti. Başkan arkadaşlar 1 no’lu Şehiriçi Özel Halk Minibüs
Ring Hattında 7 araçlık kısmın 10 yıl süre ile kiralanmasını, Cumhuriyet Mahallesinde çalışan
mevcut iki minibüs dolmuş hattının ve Yemişlik Mahallesinde çalışan mevcut 1 adet
minibüs dolmuş hattının bu hatta ilave edilmesinin meclisimize teklif ve oylarınıza
sunuyorum dedi.,yapılan oylama sonucunda üyelerden Tevfik ERÇİÇEK,Tekin
ERGÜNAL,Ayhan ÖZTÜRK,Mustafa KEMAL TATAR ve Süheyla ZAİM’in çekimser
oyuna karşılık üyelerden Coşkun HEKİMOĞLU, Turgay ATASELİM, H. Tahsin
KURDOĞLU, Melek ÖZBAYRAK, Serkan ERGİN ,Sedat BATUMOĞLU ve T. Turgay
HATİNOĞLU’nun evet oyu sonucu teklif oyçokluğu ile kabul edildi.
Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU
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Karar tarihi : 06.04.2016
Karar No : 18

1 no’lu Şehiriçi Özel Halk Minibüs Ring Hattında 7 araçlık kısmın 10 yıl süre ile
kiralanmasına,Cumhuriyet Mahallesinde çalışan 2 araçlık minibüs hattı ile Yemişlik
Mahallesine çalışan mevcut 1 araçlık minibüs hattının bu hatta ilave edilmesine üyelerden
Tevfik ERÇİÇEK,Tekin ERGÜNAL,Ayhan ÖZTÜRK,Mustafa KEMAL TATAR ve Süheyla
ZAİM’in çekimser oyuna karşılık üyelerden Coşkun HEKİMOĞLU, Turgay ATASELİM, H.
Tahsin KURDOĞLU, Melek ÖZBAYRAK, Serkan ERGİN ,Sedat BATUMOĞLU ve T.
Turgay HATİNOĞLU’nun evet oyu sonucu oyçokluğu ile karar verildi.
Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimiz bitmiş olup, birkaç konu hakkında meclisimizi
bilgilendirmek istiyorum dedi. Öncelikle şu an aldığımız bir habere göre mevcut Çay-Kur
çay fabrikasının taşınması ile ilgili Kavak Köyündeki özel mülkiyete ait Örüs eski fabrikası
alanının satın alınması ile ilgili karar bakan tarafından imzalanmış olup, bu önemli
gelişmenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Başkan arkadaşlar bildiğiniz üzere
2015 Aralık ayı meclis toplantısında kabul ettiğimiz 29 ve 30 sayılı meclis kararlarının
hukuken geçerli olmadığına dair iddialar söz konusu olmuş ve T. Turgay HATİNOĞLU
arkadaşımız Mahalli İdareler genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı hukuk müşavirliğinden
görüş istemiş olup, her iki görüşte de ilgili kararların
hukuken geçerli olduğu
belirtilmiştir.Bu konu da geçtiğimiz ay bilgilendirme yaparken bu kararların aynı zamanda
yargıda dava konusu edildiğini söylemiştim. Yine bu kararlarla ilgili Hasan Sıtkı
ÖZKAZANÇ’ın yürütmenin durdurulması talebiyle Rize İdare Mahkemesine yaptığı
başvurular mahkeme tarafından reddedilmiştir. Yine iki meclis üyemizi dolaylı olarak
ilgilendiren iki imar değişikliği kararı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunularak sanki bizleri suçlu olarak göstermek ve buradan rant elde ettiğimiz düşüncesi ile
hareket edilmiş ve maalesef bu girişim vicdanları yaralamıştır.Yaklaşık yedi yıllık belediye
başkanlığım süresince gerek belediye başkanı olarak gerekse meclis üyeleri olarak eksik
veya bilmeyerek yanlış yaptığımız olmuştur,olacaktır da .Ancak,asla onurumuzu ve
gururumuzu zedeleyecek hiçbir davranışta ve eylemde bulunmadık,ve bulunmayacağız. Kaldı
ki benim gibi yedi yıldır görev yapan Turgay ATASELİM ve Tevfik ERÇİÇEK arkadaşımız
gibi hiçbir meclis üyemizi kimse rant elde etti diye karalayamaz,lekeleyemez. Bu nedenle
Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan bu suç duyurusunun beni derinden üzdüğünü birkez daha
ifade etmek istiyor ve bu konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.
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Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 04.05.2016 Çarşamba
günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 06.04.2016

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

