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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

           Belediye Meclisinin Ocak  ayı olağan  toplantısı 02.01.2019  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 oturumu açıyorum dedi. Gündeme 

geçmeden önce imar komisyonumuzun önergesi vardır okutuyorum dedi ve 

okundu.Önerge,Boğaziçi Mahallesi Rüştü HATİNOĞLU Caddesinde  272 ada,11 no’lu 

parselde yapımı devam eden kentsel tasarım projesi ile ilgili tadilat talebi olup,imar konusu 

olması sebebiyle  gündemin yedinci sırasına alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği 

ile kabul edildi. Başkan arkadaşlar bunun dışında önergesi olan varmıdır dedi.Üyelerden T. 

Turgay HATİNOĞLU,Arhavi-Rize  minibüs dolmuş hattı ile ilgili süreç konusunda sözlü 

önerge vererek meclisin bilgilendirilmesini istedi.Başkan  arkadaşlar bu konununda gündemin 

son sırasına alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.  

             Başkan arkadaşlar gündemin 1.nci maddesi Musazade mahallesi 719 ada,30,31,32 ve 

33 no’lu parsellerde istenen imar plan değişikliği talebidir.Konu ile ilgili  komisyon raporu 

hakkında bilgilendirme yapması için sözü Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi. Söz alan 

Turgay ATASELİM, yaptığımız incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda,  Musazade 

Mahallesi  719 ada,30.31.32 ve 33 no^lu parsellerin bulunduğu imar adası  imar planında 6 

kat konut alanı ve adanın doğusunda  480 m
2
 yeşil alan gözükmektedir.1990 yılında  kadastral 

parsel iken  yola terk yapılmış, şimdi de imara açıldığı için  yeniden terk yapılarak 480m
2
 

yeşil alan bırakılmıştır. Bu nedenle  parsellerin tamamında eşit dağıtılıp,260m
2
  yeşil alan 

oluşturulmuş, kalan 220 m
2
’nin ise parsele dahil edilmesi sağlanarak  mağduriyet 

giderilmiştir.Yapılan bu şekildeki imar plan değişikliği  komisyonumuzca da uygun 

görülmüştür. Başkan arkadaşlar görüldüğü üzere yaşanan bir mağduriyet yapılacak bu plan 

değişikliği ile düzeltilmektedir. Adanın güneyinde  260 m
2
 yeşil alan oluşturulmuş,  geriye 

kalan 220 m
2
’lik yeşil alan ise  parsel içerisinde karşılanacak şekilde  plan değişikliği uygun 

görülmüştür.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden 

söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar  imar komisyonu raporu doğrultusunda Musazade 

Mahallesinde  mevcut imar planında  6 kat konut alanı ve  doğusunda  480m
2
 yeşil alan 

bulunan 719 ada,30,31,32 ve 33 no’lu parsellere ait imar adasının güneyinde  260m
2
 yeşil alan 

oluşturulması ve  geriye kalan  220 m
2
 yeşil alanın  parsel içerisinde karşılanması şeklinde 

yapılan imar plan değişikliğinin  3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre aynen 

onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 
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   Musazade Mahallesinde  mevcut imar planında  6 kat konut alanı ve  doğusunda  480m
2
 

yeşil alan bulunan 719 ada,30,31,32 ve 33 no’lu parsellere ait imar adasının güneyinde  260m
2
 

yeşil alan oluşturulması ve  geriye kalan  220 m
2
 yeşil alanın  parsel içerisinde karşılanması 

şeklinde yapılan imar plan değişikliğinin  3194 Sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre 

aynen onanmasına oybirliği ile karar verildi. 

       

     Başkan                                               Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                      Tekin ERGÜNAL 

 

        Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci maddesi  Cumhuriyet Mahallesi  625 ada,1 no’lu 

parselde talep edilen  imar plan değişikliğidir. Bu konu bir önceki meclis toplantısında 

gündemimize gelmiş ve komisyona sevk etmiştik. Komisyonumuzun raporu hakkında 

bilgilendirme yapması için sözü Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi. Söz alan Turgay 

ATASELİM Cumhuriyet Mahallesinde  mülkiyeti Hüseyin GÜRKAN’a ait 625 ada,1 no’lu 

parselin  5 kat konut alanı görüldüğünü, İl Afet Müdürlüğünün  talebi ile  ilçemizde afete 

maruz kalmış vatandaşlarımızın  konut sorununu çözmek amacıyla  6 kat “ Afet Evleri Konut 

Alanı “ olarak  imar plan değişikliği uygun görülmüştür. Başkan arkadaşlar bu parselin  bu tip 

kamu yatırımları ile ilgili arsa temini zorluğu ve maliyet hesabı da dikkate alındığında  

yapılacak bu plan değişikliği uygun görülmektedir. Konu ile ilgili söz almak isteyenler 

varmıdır dedi,Söz alan Mustafa kemal TATAR,afet evleri konut alanı olarak ibare konmasını  

doğru bulmadığını, 6 kat yapılabilir ise  bu imkanın  herkese sağlanması gerektiğini söyledi. 

Başkan cevaben, Afet evleri Konut  Alanı ibaresinin konmasının asıl sebebi,  kurumun bu 

alanı satın alma işlemini başlatabilmesi için konduğunu , ebetteki  yapılabilir bir uygulamanın  

her kuruma ve vatandaşa  eşit uygulanması gerektiğini söyledi.Başkan arkadaşlar Cumhuriyet 

mahallesinde  mevcut imar planında  5 kat konut alanı olarak görünen 625 da,1 no’lu  

parselde afetzede ailelerin daimi iskanlarının sağlanması amacıyla  6 kat “ Afet Evleri konut 

Alanı “ olarak yapılan  imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar kanununun 8b maddesine 

göre aynen onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.  

                                        

                                              Karar No       : 02.01.2018 

                                               Karar No       : 02 

    Cumhuriyet mahallesinde  mevcut imar planında  5 kat konut alanı olarak görünen 625 da,1 

no’lu  parselde afetzede ailelerin daimi iskanlarının sağlanması amacıyla  6 kat “ Afet Evleri 

Konut Alanı “ olarak yapılan  imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar kanununun 8b 

maddesine göre aynen onanmasına oybirliği ile karar verildi.  

 

        Başkan                                               Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                      Tekin ERGÜNAL 
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          Başkan arkadaşlar gündemin 3.ncü maddesi  Hikmet AKGÜN’ün dilekçesi sonucunda  

yapılan araştırma ve değerlendirmeler hakkında  bilgilendirilmesi yapılması konusudur. Bir 

önceki meclis toplantısında  ilgili dilekçesinde, 319 ada,9 no’lu parselinin  1990’lı yıllarda  

haksız olarak gereğinden fazla terk yapıldığını, komşu parsellerin kendi parseline tecavüzün 

olduğunu, yine  komşu parsellerde  18. Madde uygulaması sonucunda  yeterince terk 

yapılmadığını söyleyerek mağdur olduğunu ve  kentsel tasarım projesi uygulayabilmesi için 

bu mağduriyetin giderilmesi konusunda talebi olmuş ve incelenmek üzere komisyona havale 

etmiştik. Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış olup,bilgilendirme yapması için sözü 

Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi. Söz alan Turgay ATASELİM  dilekçeye konu olan  

ada ve parseller ile ilgili yapılan  incelemeler sonucunda;  Musazade mahallesi 432 ada,51 

no’lu 986.00m
2
 alanlı parsel ile  51 ada,11 no’lu 6131.00 m

2
 alanlı parselin parselasyonu 

14.12.1995 yılında yapılarak 1076.89 m
2
 yol terki yapılmış ve terk oranı  % 17.50 olarak 

gerçekleşmiştir. 432 ada, 51 no’lu parselin tapu alanı  527 m
2 

olup, yaklaşık bina taban alanı  

%53’e kurulmuştur. Bu imar planında % 50 olarak görülmektedir. 319 ada,9 no’lu parsel 

tarafından  düzgün bina oluşturmak için 2 metre ve 7.35 metre çekilerek  kare şeklinde  bina 

yapılması sağlanmış olup,  ortalama çekme mesafesi 4.67 metredir. 51 ada,18 no’lu parsel  

5387 m
2
 iken 01.06.1995 yılında yapılan 18. Madde uygulaması sonucu  yaklaşık 1380 m

2 
 

terk yapılmış bunun terk oranı  % 25.62 olarak gerçekleşmiş ve parsel  4006 m
2
 olarak plana 

işlenmiştir. Bahse konu  319 ada,9 no’lu parsel  1191.45 m
2
 olup, kadastral parsel olarak  

1600m
2
 ‘ye gelmekte, imar planında  ayrık nizam  6 kat konut alanı görünmektedir. Burada  

01.06.1995 yılında  bu imar adasında  18.madde uygulanırken, 432 ada,51 ve 51 ada,11 no’lu 

parseller  18. Madde uygulaması dışında bırakılmış ve  bu parsellerle ilgili 14.12.1995 yılında  

özel parselasyon çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda  % 17.50 terk 

yapılmış ancak,bu parsellerin dışında  Hikmet AKGÜN ve diğer ada içerisindeki parsellerde  

yola terk oranı  % 25.62 olarak gerçekleşmiş ve  iki parselasyon arasında  yola terk konusunda  

ciddi farklar oluşmuş olup, bu da  mağduriyete yol açmıştır.Ancak, Hikmet AKGÜN  üç ay 

önce  kentsel tasarım projesi için başvuru yapsaydı  parseli 1191.45 m
2
 olduğundan  projeye 

uygundu. Ancak devamında  kentsel tasarım projeleri için en az 1500m
2
 olması şeklinde 

yapılan  imar plan notları değişikliği sonrası  mağduriyetin giderilip,terk oranının  % 17.50’ye 

çekilse de  bu miktar 1500 m
2
’yi karşılamamaktadır.Başkan arkadaşlar elbette burada bir 

mağduriyet oluşmuştur. Bu mağduriyetin giderilmesi için  komşu parsele emsal teşkil ettirilip, 

inşaat izni veya  bir miktar bonus verebilirmiyiz bunların araştırılması gerekiyor dedi. 

Ebetteki  asıl olan  diğer kardeşe ait parsel ile birleştirilerek burada  güzel bir kentsel tasarım 

projesi uygulamaktır. Şu an bu konu ile ilgili alabileceğimiz bir karar yoktur. Kendisine  

yapılan araştırmalar ve değerlendirmelerle ilgili bilgi verilecek olup,  bilahare akabinde  

kendisinin vereceği karar doğrultusunda  yardımcı olmaya çalışacağız. 

 

                        Başkan arkadaşlar  gündemin 4.ncü maddesi  A. Hacılar Mahallesi 563 ada, 18 

no’lu parselde talep edilen imar plan değişikliği konusudur. Konu  ile ilgili komisyon raporu 

hakkında bilgilendirme yapması için sözü Turgay ATASELİM’e veriyorum dedi. Söz alan 

Turgay ATASELİM, yaptığımız incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda  A. Hacılar 

Mahallesinde  mülkiyeti Mutlu AYDIN’a ait  563 ada,18 no’lu parselinde bulunduğu imar 

adasının  imar planında  kuzeyi 4 kat , güneyinin ise  6 kat göründüğünü , karayollarının yapı 

yaklaşma sınırı ve  imar yolu arasında  artık parseller oluştuğundan ve  burada  imar 
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kanununun 18. Madde uygulanacağından,  sadece karayolları yapı yaklaşma sınırı esas 

alınarak , mevcut 7 metrelik imar yolunun  yeniden düzenlenmesi şeklinde yapılan  imar plan 

değişikliği  komisyonumuzca uygun görülmüştür.Başkan arkadaşlar görüldüğü üzere,  

karayollarının bu alanda kamulaştırma yapacağı sınır ile  mevcut 7 metrelik yol arasında  artık 

parseller oluşacağından , yolun  karayolları kamulaştırma sınırına kadar yaklaştırılması ve 

artık parsellerin  mevcut parsellere eklenmesi uygun görülmüştür. Konu ile ilgili söz almak 

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

mahallesinde  mevcut imar planında   kuzeyi 4 kat,güneyi 6 kat olarak görünen  ve içerisinde  

563 ada, 18 no’lu parselinde bulunduğu imar adasında, karayollarının  kamulaştırma yapması 

sonucunda  yapı yaklaşma sınırı ve  mevcut 7 metrelik imar yolu arasında  artık parseller 

oluşacağından  ve bu alanda   imar kanununun  18. Maddesi uygulanacağından, sadece 

karayolları yapı yaklaşma sınırı esas alınarak  mevcut 7 metrelik imar yolunun  yeniden 

düzenlenmesi şeklinde yapılan  imar plan değişikliğinin  3194 Sayılı İmar kanununun 8b 

maddesine göre aynen onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi.  

 

 

                                               Karar No       : 02.01.2018 

                                               Karar No       : 3 

 

    A. Hacılar mahallesinde  mevcut imar planında   kuzeyi 4 kat,güneyi 6 kat olarak görünen  

ve içerisinde  563 ada, 18 no’lu parselinde bulunduğu imar adasında, karayollarının  

kamulaştırma yapması sonucunda  yapı yaklaşma sınırı ve  mevcut 7 metrelik imar yolu 

arasında  artık parseller oluşacağından  ve bu alanda   imar kanununun  18. Maddesi 

uygulanacağından, sadece karayolları yapı yaklaşma sınırı esas alınarak  mevcut 7 metrelik 

imar yolunun  yeniden düzenlenmesi şeklinde yapılan  imar plan değişikliğinin  3194 Sayılı 

İmar kanununun 8b maddesine göre aynen onanmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

    

       Başkan                                               Katip                                            Katip  

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                      Tekin ERGÜNAL 

 

 

          Başkan arkadaşlar gündemin 5.nci maddesi  cadde ve sokak isimlerinin düzenlenmesi 

konusudur.Konu ile ilgili komisyon raporu hakkında bilgilendirme yapması için sözü Turgay 

ATASELİM’e veriyorum dedi. Söz alan Turgay ATASELİM  ,Musazade mahallesi Kenan 

EVREN caddesi isminin kaldırılarak  Şehit Ömer HALİSDEMİR isminin verilmesini Melek 

ÖZBAYRAK ile birlikte  uygun gördüklerini, komisyon üyesi Süheyla ZAİM’in ise , 

seçimlere kısa bir süre kala  cadde ve sokak isimlerinin  değiştirilmesini uygun bulmadığını 

söyledi.Başkan arkadaşlar  07.12.2016 tarihli meclis toplantısında  Akbank’ın önünden geçen 

caddeye  Şehit Üsteğmen Gökhan YAVUZ ismini vermiş, sahil caddesi ismini Yüksel 

BÜYÜKLÜ caddesi olarak değiştirmiştik.Yine aynı toplantıda  verilen bir önerge sonrası 

Kenan EVREN caddesi isminin  Şehit Ömer HALİSDEMİR caddesi olarak değiştirilmesi 

konusunu  değerlendirilmek üzere  komisyona sevk etmiştik .Komisyonumuz bu  isism 

değişikliği yapılması konusunda  oyçokluğu kararı almıştır.Konu ile ilgili söz almak 
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isteyenler varmıdır dedi,söz alan Mustafa Kemal TATAR, neden sürekli cadde sokak isim 

değişiklikleri gündemimize geliyor, değiştirilmesi yerine  yeni cadde ve sokaklara  bu isimleri 

versek daha doğru olmaz mı dedi.Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK, Ömer HALİSDEMİR 

ismini önemsediklerini, Kenan EVREN caddesi yerine  daha iyi bir caddeye  isminin 

verilmesini istediklerini ancak, bu konunun  seçim arefesinde  gündeme gelmesini doğru 

bulmadıklarını, konunun yeni oluşacak meclise bırakılmasının  daha doğru olacağını 

söyledi.Söz alan Melek ÖZBAYRAK  iki yıl önce komisyona sevk ettiğimiz bu konunun 

şimdi gündeme gelmesinin  kendilerinin ayıbı olduğunu, bu isim değişikliğine  karşı 

çıkılmasına anlam veremediğini söyledi. Başkan arkadaşlar, zaten Mustafa bey cadde sokak 

isim değişikliklerine karşı olduğunu sürekli beyan ettiğini ve  kendisinin buna saygı 

duyduğunu ancak, bunun  siyasi bir amacı olmadığını, verilecek ismin  millete mal olduğunu 

söyledi. Başkan arkadaşlar  Musazade mahallesi Kenan EVREN caddesi isminin kaldırılarak  

Şehit Ömer HALİSDEMİR isminin verilmesini oylarınıza sunuyorum dedi, yapılan oylama 

sonucunda üyelerden Tevfik ERÇİÇEK,Tekin ERGÜNAL,Ayhan ÖZTÜRK, Mustafa Kemal 

TATAR ve Süheyla ZAİM’in red oyları ile ilgili yasanın aradığı 2/3 çoğunluğa 

ulaşamadığından teklif reddedilmiştir. 

      

           Başkan arkadaşlar gündemin 6.ncı maddesi  imarla ilgili dilekçelerin 

görüşülmesidir.Konu ile ilgili ilk dilekçe  Mehmet DALMIŞ’a ait olup,  ilgili dilekçesinde, 

Cumhuriyet Mahallesi  düz mevkiinde  640 ada, 1 no’lu parselinin  imar planında  5 kat 

olarak görüldüğünü,parselin bulunduğu alanın  kuzey ve güney yönündeki komşu adalarda ise 

imar planında  A.6 olarak görüldüğünü, parselinin de  A6 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. Konunun incelenmek üzere  komisyona havalesini teklif ediyorum dedi, teklif 

oybirliği ile kabul edildi. 

         Başkan arkadaşlar  2.nci dilekçe, Bedri,Şadi, Ali ALTUN ve Uğur ŞAHİN’in ortak 

dilekçesi olup,  ilgililer dilekçelerinde  Musazade mahallesi  209 ada,  7 ve 12 no’lu 

parsellerinin imar planında ayrık nizam olduğunu ve  bunun blok nizam şeklinde  imar plan 

değişikliği yapılması yönünde talepleri vardır. Bu konunun da değerlendirilmek üzere 

komisyona havalesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

         Başkan arkadaşlar gündemin   7.nci maddesi  Boğaziçi Mahallesi 272 ada 11 no’lu 

parselde yapımı devam eden kentsel tasarım projesi ile ilgili tadilat projesi talebidir. Konu ile 

ilgili komisyon raporu hakkında bilgilendirme yapması için sözü Turgay ATASELİM’e 

veriyorum dedi. Söz alan Turgay ATASELİM  01.03.2017 tarih ve 11 no’lu meclis kararı ile 

onaylanan  kentsel tasarım projesinde  dubleks olan 12.nci katın  çatı kısmının tadilatının  

incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda; yeterli otoparkın sağlandığı, emsal alanı 

aşmadığı ve  çekme mesafelerine uyulduğundan  çatı katında mevcut projedeki alt kat ile 

irtibatlı alanların  normal kat olarak kullanılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Başkan arkadaşlar görüldüğü üzere  bu değişiklik sonrası herhangibir emsal artışı olmadığı 

gibi yeterli sayıda otopark ihtiyacı da karşılanmıştır. Kentsel tasarım projesi ile ilgili plan 

notlarımıza aynen uygundur. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi.Söz alan T. 

Turgay HATİNOĞLU, yapacağınız bu değişiklikle  müteahhide  6  daire daha 

kazandırıyorsunuz, bu doğru değildir dedi. Turgay ATASELİM cevaben  33 olan bağımsız 

bölümün 36 olduğunu,  zaten projenin başlangıç aşamasında bunu yapabileceğini,  bu engel 

bir durumun söz konusu olmadığını,  konu ile ilgili imar plan notlarımıza uygun olduğunu 
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söyledi. Başkan arkadaşlar  Boğaziçi Mahallesi Rüştü HATİNOĞLU caddesi  272 ada,11 

no’lu parselde  01.03.2017 tarih ve 11 sayılı meclis kararı ile onaylanan  kentsel tasarım 

projesi ile ilgili  emsal alanı aşmadığı, çekme mesafelerine uyulduğu ve yeterli sayıda 

otoparkın sağlandığı görüldüğünden  çatı katındaki  mevcut projede  alt kat ile irtibatlı 

alanlarla ilgili, normal kat (bağımsız bölüm)  olarak yapılacak plan değişikliğinin  aynen 

onanmasını oylarınıza sunuyorum dedi,yapılan oylama sonucunda üyelerden T. Turgay 

HATİNOĞLU’nun çekimser oyuna karşılık teklif oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

                                               Karar No       : 02.01.2018 

                                               Karar No       : 4 

 

    

    Boğaziçi Mahallesi Rüştü HATİNOĞLU caddesi  272 ada,11 no’lu parselde  01.03.2017 

tarih ve 11 sayılı meclis kararı ile onaylanan  kentsel tasarım projesi ile ilgili  emsal alanı 

aşmadığı, çekme mesafelerine uyulduğu ve yeterli sayıda otoparkın sağlandığı görüldüğünden  

çatı katındaki  mevcut projede  alt kat ile irtibatlı alanlarla ilgili, normal kat (bağımsız bölüm)  

olarak yapılacak plan değişikliğinin  aynen onanmasına üyelerden T. Turgay 

HATİNOĞLU’nun çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.  

 

       

      Başkan                                               Katip                                            Katip  

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                      Tekin ERGÜNAL 

 

 

            Başkan arkadaşlar gündemin 8.nci maddesi 2019 malı yılında kısmı zamanlı avukat 

çalıştırılması ve ücretinin tespiti konusudur. Bildiğiniz üzere 2018 malı yılında  böyle bir 

karar almıştık ancak, herhangi bir avukat ile sözleşme yapmamıştık. 2019 yılında da  ihtiyaç 

duyulduğunda çalıştırılmak üzere  bir karar almamız gerekiyor. 2018 yılında  Kamu 

Görevlileri Hakem Heyeti  bu kadrolar için aylık  1436 TL ücret belirlemişti. Bu yıl da  bu 

kadrolar için belirlenecek ücretin aynen uygulanmasını doğru buluyorum. Konu ile ilgili söz 

almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar 2019 malı 

yılında kısmı zamanlı avukat çalıştırılmasını Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin  bu kadrolar 

için belirleyeceği aylık ücretin  uygulanmasını  oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile 

kabul edildi. 

                                                

                                              Karar No       : 02.01.2018 

                                               Karar No       : 5 

 

   2019 malı yılında kısmı zamanlı avukat çalıştırılmasına Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin  

bu kadrolar için belirleyeceği aylık ücretin aynen  uygulanmasına oybirliği ile karar  verildi. 

 

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                      Tekin ERGÜNAL 
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         Başkan arkadaşlar gündemin 9.ncu maddesi  Denetim Komisyonu üyeliği seçimidir. 

Bildiğiniz üzere her yıl  Ocak ayı meclis toplantısında  bir önceki yılın  gelir ve gideri ile  

hesap, kayıt  işlemlerinin  denetimi için  meclisten en az  3 en çok  5 üye  belirleniyor. . 3 

üyenin belirlenmesini  daha önce de uygun  görülmüştü.  Grup temsiliyet oranına göre  bu 

durumda  2 üye Ak Parti grubuna 1 üye CHP grubuna düşmektedir. Oylama gizli yapılacak 

olup,  CHP kendi içerisinde  1 üye  , Ak Parti kendi içerisinde  2 üye seçecektir.  Ak Parti 

grubu olarak  Turgay ATASELİM ve Serkan ERGİN’i  öneriyorum dedi.  CHP grubu 

Mustafa Kemal TATAR ‘ı üye  olarak belirledi.  Oy pusulaları dağıtıldı  ve oylamaya geçildi.  

Yapılan oylama  sonucunda CHP  grubunda  Mustafa Kemal TATAR’a  5 oy , Ak Parti  

grubunda  Turgay ATASELİM ve Serkan ERGİN’a 6’şar oy  aldılar.  Ak Parti grubunun bir 

oy pusulasında  hem Ak Parti  üyesi iki isim,hem de CHP  üyesi  bir isimsin  yazıldığından, 

ilgili  yasa gereği  bu mümkün olmadığından  oy iptal edilmiştir.    

 

 

                                              Karar No       : 02.01.2018 

                                               Karar No       : 6 

 

 

       Arhavi Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliklerine meclis üyelerinden  Turgay 

ATASELİM,Serkan ERGİN  ve Mustafa Kemal TATAR  görev yapmak üzere seçildiler.  

 

 

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                      Tekin ERGÜNAL 

 

 

        Başkan arkadaşlar  gündemin son maddesi Arhavi-Artvin minibüs dolmuşları ile ilgili  T. 

Turgay HATİNOĞLU tarafından verilen  sözlü bilgilendirme önergesinin görüşülmesidir.  

Başkan konu ile ilgili bugüne kadar  yaşanan süreç hakkında meclisi bilgilendirdi, ve bundan 

sonra bu konuda atılacak  adımlar  ve hukuki süreçlerle ilgili bilgi verdi. 

 

 

           

  Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  06.02.2018  Çarşamba 

günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 02.01.2018 

     

    

      Başkan                                               Katip                                            Katip  

Coşkun HEKİMOĞLU                 Ayhan ÖZTÜRK                      Tekin ERGÜNAL 

 

 


