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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin Mart ayı olağan toplantısı 06.03.2019 Çarşamba günü saat
15.00’da Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU
Başkanlığında üyelerden, H.Tahsin KURDOĞLU, T.Turgay HATİNOĞLU, Turgay
ATASELİM, Melek ÖZBAYRAK ,Serkan ERGİN, Serkan ÇAKAR, Süheyla ZAİM,
Mustafa Kemal TATAR, Ayhan ÖZTÜRK,Tevfik ERÇİÇEK ve Tekin ERGÜNAL
katılımlarıyla toplandı. Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır 2014-2019 dönemi son olağan
toplantı oturumunu açıyorum dedi. Gündeme geçmeden önce Şubat ayında Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale ettiğimiz 4736 Sayılı Kanunun 1.nci maddesinin 6.ncı fıkrası gereği dul
ve yetimler için tahakkuk eden su ücretlerinde uygulanacak indirim tarifesi konusunun
gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi teklif oybirliği ile kabul edildi.Bunun dışında
herhangibir önergesi olan varmıdır dedi üyelerden önerge veren olmadı.
Başkan arkadaşlar gündemin 1.nci maddesi imarla ilgili iki adet dilekçenin
görüşülmesidir.Konu ile ilgili ilk dilekçe Zeki ve Nizamettin YANIK’a ait olup, ilgililer
dilekçelerinde,Kale Mahallesi 110 ada, 1 no’lu parseldeki taşınmazlarının imar planında
eğitim alanı olarak görüldüğünü, 10 (on) yıldan fazladır eğitim alanı olarak görünen parselle
ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.02.2019 tarih ve 2885730 Sayılı yazılarından
anlaşılacağı üzere parselle ilgili kamulaştırma yapılmayacağı görülmektedir.Bu nedenle
mağduriyetin giderilmesi için
parselin eğitim alanından çıkarılmasını talep
etmektedirler.Konunun değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havalesini teklif ediyorum
dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar konu ile ilgili 2.nci dilekçe Ahmet Rüştü TORAMAN’a ait olup,
ilgili dilekçesinde, Musazade mahallesi 31 ada,24 no’lu parselde 1994 yılında inşa ettiği
binası için bugüne kadar ruhsat yenileme ve iskan alamadığını, bu işlemler için diğer
mülkiyet ortaklarının yurt dışında olması sebebiyle işlem başlatamadığını, 2018 yılında
çıkarılan 3194 Sayılı İmar kanununun geçici 16.ncı maddesi gereği gerekli başvuruları yapıp
imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesini aldığını ancak, zemin tespit tutanağı
yapılırken binanın yola tecavüzlü görüldüğü bu durumun beyan kısmına işlenmesi
gerektiğini, bununda tapuya bu şekilde işlenmesi gerektiğinden imar barışından
yararlanabilmesi için bina inşa edilirken yol olmayan ancak, 5 yıldır imar planında yol
görünen ve herhangi bir işlev görmeyen bu yolun kaldırılmasını ve mağduriyetlerinin
giderilmesini talep etmektedirler.Bu konunun da değerlendirilmek üzere imar komisyonuna
havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci maddesi Şubat ayı meclis toplantısında havale
edilen 4736 Sayılı Kanunun 1.nci maddesinin 6.ncı fıkrasında belirtilen dul ve yetimler için
uygulanacak su ücreti indirim tarifelerinin belirlenmesi konusudur. Ancak, incelediğimizde
bu konu ile ilgili indirim tarifesi uygulamasının daha önce yapıldığı ve bu kapsamda su
ücret tarifesinin 4.ncü maddesinde “ ilçemizdeki şehit ailelerinden aboneler için iki aylık
dönemler halinde 60m3 ‘e kadar olan su kullanımlarında ücret alınmamasına,60 m3’ten
sonraki kısım için meskenlere uygulanan fiat tarifesi üzerinden ücret alınmasına”, yine ayni
tarifenin 5.nci maddesinde “ özürlüler ve gaziler ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler
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belediyemize müracaatlarında ve durumlarını belgelemek kaydıyla su ücretlerinde % 50
indirim uygulanmasına “ kararının alındığı görülmüştür. Bu nedenle belediye su ücret
tarifesinin 4.ncü maddesindeki ibarenin “ 4736 Sayılı Kanunun 1.nci maddesinin 6.ncı
fıkrasının içeriği gereği şehit aileleri, dul ve yetimler için iki (2) aylık dönemler halinde 60
m3’e kadar olan su kullanımlarından ücret alınmamasına, 60 m3’ten sonrası için meskenlere
uygulanan fiyat tarifesi üzerinden ücret alınmasına “ olarak yeniden düzenlenmesini
oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.
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Belediye su ücret tarifesinin 4.ncü maddesindeki ibarenin “ 4736 Sayılı Kanunun 1.nci
maddesinin 6.ncı fıkrasının içeriği gereği şehit aileleri, dul ve yetimler için iki (2) aylık
dönemler halinde 60 m3’e kadar olan su kullanımlarından ücret alınmamasına, 60 m3’ten
sonrası için meskenlere uygulanan fiyat tarifesi üzerinden ücret alınmasına “ olarak yeniden
düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Ayhan ÖZTÜRK

Katip
Tekin ERGÜNAL

Başkan arkadaşlar
2014-2019 belediye meclisi çalışma döneminin son toplantısını
tamamlamış bulunuyoruz. Bu süre içerisinde gerek hizmet, gerekse mensup olduğumuz siyasi
oluşum gereği istemesekte bazen birbirimizi üzdük. Yine de bu dönem içerisinde hep birlikte
ilçemize değerli hizmetler yaptığımızı düşünüyorum. İlk gün nasıl iyi dileklerle göreve
başladıysak, bu son günde de insanı duygularla hepinizle vedalaşmak istiyorum.Bu vesile ile
belediye başkanı olarak varsa tüm hak ve hukuklarımı sizlere helal ediyorum.Lütfen sizde
hak ve hukuklarınızı bana helal edin.Bu süreçte istemeden dahi olsa üzdüğüm ve kırdığım her
arkadaşımdan özür diliyorum dedi.Başkan arkadaşlar söz almak isteyenler varmıdır dedi.Söz
alan tüm üyeler birbirlerine helalık vererek vedalaştılar.Başkan arkadaşlar 2019 Mahalli
İdareler genel seçimlerinde aday olan belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel
meclisi üyesi ve muhtar adaylarımızın tümüne başarılar diliyorum ve oturumu kapatıyorum
dedi.
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