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05 Haziran 2020 

Başlama-Bitiş Saati 

17:00- 18:00 

T.C. 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

HAZİRAN AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA 

GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM MADDELERİNE AİT TUTANAK 
 

 

MECLİS BAŞKANI Dt.Ahmet ATAÇ 

KÂTİP ÜYELER Nazan ERŞAHİN - Ahmet İLKER 

MEVCUT ÜYE 

SAYISI 

35 Kişi (Başkan Dahil)  

İZİNLİ ÜYELER Akın ÇAMOĞLU - Hatice Canan ADLIM - Eyyüp YILMAZ 
KATILMAYANLAR  

MEVCUT ÜYELER  

Nuray AKÇASOY 

İbrahim KÖKDERE 

Hasan TUTUCU      

Hasan Hüseyin BOLAT 

Erdoğan AYDOĞMUŞ 

Hasan ÜNAL  

Mustafa ÖNDER 

Ahmet VURAL  
Fikriye GÜVEN ZAPTİYE 

Turgut DOĞANDOR 

Metin GÜNDOĞDU 

Mustafa COŞU  

Fatma Banu KURT 

Zeynep ÇETİN  

Niyazi ÇETİN 

Zehra ZEYDAN 

Yaşar TEPEKAYA 

Seyfettin ÇALIŞKAN 

Mustafa BİRSEN 

Orhan DURMUŞ 

Fatih ÖZATA 

 

Neşe KARADEMİR 

Mustafa KAVAS 

Burhan ÇİFTER 

Ali İNCİ               

Meliha ÇELİK 

Mehmet GÜNDOĞAN  

Mustafa GÜLERYÜZ 

Emre AYDIN 

Erkan KOCA 

Zuhal SEZGİN 

Şenel ALTUN 

  

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Değerli meclis üyelerimiz Haziran Ayı 

Olağanüstü Meclis Toplantısı 1. Birleşim 1. Oturumunu açıyorum. Yoklama yapalım. 

Katip Üye Nazan ERŞAHİN: Tek tek isim okumak sureti ile yoklama yaptı. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Akın ÇAMOĞLU, Hatice Canan ADLIM, Eyyüp 

YILMAZ’ı mazeretli sayarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. Gündemi okuyalım. 

Katip Üye Nazan ERŞAHİN:   

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

05 HAZİRAN 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI 

1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİ 

1. Belediyemiz Mülkiyetindeki taşınmazlar üzerindeki kiracıların kira bedellerinin 

ötelenmesi konusu.        (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 

2. 5393 sayılı kanunun 68.maddesinin ( d ) ve ( e ) fıkraları gereği borçlanma için 

Başkanlığa yetki verilmesi.       (Mali Hizmetler Müdürlüğü)                                                               

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 1. maddeden başlayalım. 

Fikriye GÜVEN ZAPTİYE: 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

                                  

19.03.2020 Tarih ve 2020/7 Sayılı Genelgenin 1 nolu maddesinin, a) Kamu 

kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan 

işyerleri kullanılmayacağından faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk 

ettirilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,  b)  Kamu 

kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan 

işyerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak 

olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde 

değişen koşullar göz önüne alınarak alacağın ertelenmesi için; 17.04.2020 Tarih ve 31102 
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Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 Sayılı kanunun ç bendi; Büyükşehir belediyeleri, 

belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare 

birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili 

mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 

19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay 

ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis, bağlı 

kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir, denilmektedir. Konuyla ilgili bakanlık 

tarafından yapılacak değişikliklerin bu karara uygulanması hususunun; 

 Mecliste görüşülüp değerlendirilmesi ve karara bağlanmasını arz ederim. 

Bülent ÇETİN          

    Mali Hizmetler Müdürü 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet bununla ilgili görüş beyan etmek ister misiniz? 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Zaten genelgeyle… 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Kanunla. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Evet kararnameyle tavsiye edilen ve karar noktasında 

da yerel idarelere bırakılan konuydu. Biz bunu destekliyoruz tasvip ediyoruz. Bu şekilde 

uygulanması bizim içinde uygundur. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: O zaman oylayabiliriz. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Komisyona gitmeden oylayabiliriz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 2. madde. 

Meclis Üyesi Fikriye GÜVEN ZAPTİYE: 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

Tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 salgını ülkemizde de toplumsal yaşamı ve 

ekonomik dengeleri olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuz etki sonuçlarını öncelikle gelir 

kaynaklarında gösterdiği kesindir. Merkezi idare, salgınla mücadele kapsamında birçok tedbir 

uygulamaya koymuştur. Bu tedbirlerin birçoğu belediyenin gelirlerini doğrudan etkilemiştir. 

Salgının doğurduğu ekonomik daralma, sosyal destek ihtiyacı duyacak kişi ve hane sayısını 

oldukça arttırmıştır. Bunu doğal sonucu belediyelerin bütçeleri hazırlarken öngöremedikleri 

düzeyde sosyal yardım yapmalarına neden olmuş ve olacağa benzemektedir. Salgınla 

mücadelede öngörülmeyen gider kalemleri doğmuştur. Bu kapsamda koruyucu ve önleyici 

sağlık tedbirleri (maske, eldiven, dezenfektan vb.) çevre sağlığı, aile sağlığı, yaşlı bakım 

hizmetleri yürütülmektedir.  

Bahsi geçen öngörülmeyen giderlerimize karşılık belediyelerin; vergi gelirleri payı, 

kiralar, ilan reklam vergisi, çevre temizlik, harç ve ücretler gibi öz gelirleri ciddi seviyede 

düşmüştür. 

Birçok yatırımı askıya almak zorunda kaldığımız bu süreçte öncelik arz eden kentin 

temizliği, dezenfektan, maske eldiven vb. mal alımlarında, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımıza gıda, yemek yardımlarında yapılacak ödemelerde ve maaş ödemelerinde 

kullanılmak üzere 11.000.000,00 TL.  

2020 yatırımlarında yer alan Yama asfaltı ve tretuvar asfaltı alımı işi için 2.500.000,00 

TL., Prefabrik betondan imal edilmiş malzeme alımı işi için 1.500.000,00 TL., Erken 

çocukluk eğitim merkezi İnşaatı yapımı işi için 1.000.000,00 TL., Muhtelif dolgu malzemesi 

alımı ve nakliyesi işi için 1.000.000,00 TL., İdare malı bordür ve parke taşın nakliyesi ve 

döşenmesi işi için 500.000,00 TL., İdare malı asfalt ile 50.000 m
2 

yama yapılması işi için 

1.500.000,00 TL., 15.000 Ton plentaltı yama asfaltı alımı işi için 3.000.000,00 TL., 

Fevziçakmak mahallesi kreş yapımı işi için 1.500.000,00 TL., 2020 bakım onarım ihalesi için 

500.000,00 TL. olmak üzere; 
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5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68.d ve e maddeleri gereğince İller Bankası veya 

Özel Bankalardan 24.000.000,00 TL borçlanma yapılması için Belediye Başkanı Ahmet 

ATAÇ’a yetki verilmesi hususunun; 

Meclisce görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. 

        Bülent ÇETİN 

           Mali Hizmetler Müdürü 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet şimdi bir ara vereceğiz. Bir komisyon 

toplantısı olacak ve komisyonda üyelerimiz görüşecekler. Ondan sonra tekrar buluşacağız ve 

meclisimizi tamamlayacağız. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Sayın Başkan, değerli meclis. Bu konuda biz daha 

öncede geçen yılda  benzer şekilde bir olağanüstü meclis toplantısında görüşümüzü ifade 

etmiştik. Benzer durum bugünde söz konusu dolayısıyla aynı şekilde davranacağız. Nedir o, 

şimdi burada kredinin 11.000.000,00 TL’si cari harcamalar yada işte belediyenin diğer 

giderleri için kullanılacak. Geri kalan 13.000.000,00 TL’si de proje giderleri şeklinde 

kullanılacağı anlaşılıyor. Biz bunun yine ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Zira proje bedeli 

proje karşılığı olan kredilere onay veriyoruz ancak cari harcamalarla ilgili kısma onay 

veremiyoruz. Eğer ki şunuda söyleyeyim alttaki 13.000.000,00 TL’nin kullanışındaki nasıl bir 

tasnif yapılmış ise 11.000.000,00 TL. yi de aynı bu şekilde  bir tasnifle liste halinde önümüze 

getirebiliyorsanız buna da o zaman yine onay vereceğiz yani burada hangi kaynağın nereye ne 

kadar kullanılacağı noktasında bir belirsizlik var. Bu sebeple bunu uygun görmüyoruz yoksa 

derdimiz Tepebaşı Belediyesi’nin kaynak kullanılmasına kredi almasına bir karşıtlık değil. 

Her zaman olduğu gibi Ak Parti grubu olarak belediyemizin daha fazla gelire kavuşmasına 

daha fazla gelir elde ederek toplumumuza milletimize hizmet vermesi noktasında baştan beri 

desteğimizi sürdürüyoruz bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz ancak söylediğim 

şekilde kamu menfaatininde doğru bir şekilde kullanılması hemde kamu denetim görevimizi 

doğru yapabilmemiz adına meselelerin daha şeffaf belediyecilik anlayışıyla yürütülmesi 

bakımından da bu gereklidir diye düşünüyoruz. Eğer ki böyle bir ayırım yapılırsa biz 

13.000.000,00 TL’lik krediye proje kaynaklı krediye onay vereceğimizi. Diğer türlü cari 

harcamalarda kullanılmak üzere ama yine her konuda ki personele ödenecek kısım yaşlı 

bakımlarına ödenecek kısım gibi her birisine ne kadar bir tutar sarfedileceğini net olarak 

görebilirsek ona da onay vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Bunun komisyonda görüşülmesi 

gerektiğini onayınıza sunuyorum. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet buyurun Fikriye Hanım. 

Meclis Üyesi Fikriye GÜVEN ZAPTİYE: Bu konuda kısa bir açıklama yapmak 

istiyorum. Bir örnekleme yapmak istiyorum. 11.000.000,00 TL’nin istenme sebebini gayet 

açık belirledik ama öngöremediğimiz bir takım şeyler yaşıyoruz. Bu sürecin ne kadar devam 

edeceğini bilmiyoruz. Yani maske yada dezenfektan ihtiyacının ne kadar olacağını ileride 

bilmiyoruz. İller bankasından gelen payımız bir önceki ay 10.000.000,00 TL iken tahakkuk 

tutarından bahsediyorum Mayıs ayında 4.000.000,00 TL. %60’lık bir düşüş söz konusu oldu. 

Önümüzdeki dönem artışın ne kadar olacağını yada toplanan verginin ne kadar düşeceğini 

öngöremiyoruz. Bütün bu öngöremediklerimizden böyle bir genelleme yapmak zorundayız 

yani o dağılımı şuan hiçbir şekilde inandırıcı bir dağılım yapamayız böyle bir dağılım. Bu 

sadece sürecin ne kadar süreceğini ve ekonomik koşulların ne derece iyi yada kötüye 

gideceğini öngöremediğimiz için biz 4.000.000,00 TL. tahakkukta 3.000.000,00 TL. 

maaşlarda açığımız vardı. Bunu nasıl ödeyebileceğimizi düşünebiliyor musunuz. Yani 

11.000.000,00 TL’yi nasıl dağıtabilirsiniz Orhan Bey. Bunu merak ettim açıkçası. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Hangi kaynağı nerede ne kadar kullanılacağı 

noktasında nasıl bir bütçeleme yapıyorsak bunun bilgisini sadece rica ediyoruz. Ha bunu 

veremeyiz yapamayız buna bizim imkanımız yok diyorsanız o zaman biz onay veremeyeceğiz 

onu söylemeye çalışıyoruz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Verilirde bir öngörü yok. 
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Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Haklısınız ama Başkanım ne kadar personel 

çalıştırdığımız belli değilmi. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Bir şey diyeceğim. Salgının ne kadar devam 

edeceğini biliyor musunuz? 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Şimdi bilim kurulunun bize verdiği bilgiler var. 

Bunun ışığında gidersek aşağı yukarı Ağustos ayında biteceğini öngörüyoruz.  

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Öyle bir şey yok. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Veriler her gün değişiyor. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Öyle bir şey yok. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Müsaade edin bitireyim. Kaldı ki bizim 

belediyemizde ne kadar personel çalıştığı bellidir. Ne kadar her ay bizim maaş ödeyeceğimiz 

bellidir. Yaşlı Bakım Evi ne kadar sarfiyatı olduğu aşağı yukarı bellidir. Bu dönemde nedir 

hani artı %10’dur %20’dir artmıştır bu olabilir belki. Bunu dahi bir kaynak olarak önümüze 

koymanızı rica ediyoruz. Diğer türlü bir muallak durum oluyor. Bunuda denetlemek yada neyi 

nereye nasıl harcandığı konusundaki belirsizliği biz kamu kaynaklarını etkin kullanımı 

açısından doğru görmüyoruz söylediğimiz budur. Yoksa 50.000.000,00 TL. de kredi alınsın 

biz buna karşı değiliz ama nereye nasıl kullanıldığı noktasında daha şeffaf olunmasını arzu 

ediyoruz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Orhan Bey şeffaflıktan bahsediyorsunuz. Tepebaşı 

şeffaf bir belediyedir. Senede iki defa sayıştay denetiminin başındasınız içindesiniz. 

Bunlardan bir gün gizlenen bir şey mi oldu da şeffaflıktan bahsediyorsunuz. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Başkanım mesele kurumlar kurallar ve 

yönetmeliklerle idare ediliyor sizlerde bunu biliyorsunuz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Tabi ki tabi ki. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Dolayısıyla bütçe kanuna göre yada muhasebe 

kanuna işte 5018 sayılı kanununa görede bu tür giderlerin uygulamasını harcamasını 

arkadaşlarımız daha iyi bilecekler bir yönetmeliği var. Dolayısıyla buna göre bir talebiniz 

olursa bizde rahatlıkla onay veririz diyorum. Yok değilse bir belirsizlik biz nereye ne kadar 

harcayacağımızı bilemiyoruz dediğimizde bir muallak durum ortaya çıkıyor bizde bunu doğru 

bulmuyoruz bunu anlatmaya çalışıyoruz. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Kısa çalışma ödeneği kısmında belediyemiz ne 

kadar faydalandı bilgi alabilir miyiz.  

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: O imkanlar neyse yararlanıldı. Şimdi ben parasal 

anlamda net bir bilgi veremem ama. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Teknik arkadaşlar bilmezler mi? 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Bilirler tabi. Bilmez olurlar mı. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Onuda komisyon dönüşünde bilgi olarak alalım. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Yani kaç personelimiz bu süreçte ne kadar bir katkı 

aldı. Bunuda bilsek iyi olur. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Tabi ki hepsi belli. Ne kadar süre verelim 

komisyon için. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: 15 dakika yeterli Başkanım. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: O zaman komisyona havalesi için oyluyorum. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Evet 15 dakika ara veriyoruz 

arkadaşlar. 
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MECLİSE 15 DAKİKA ARA VERİLDİ 

 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Değerli arkadaşlar lütfen yerlerimizi alalım. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Değerli meclis üyelerimiz Haziran Ayı 

Olağanüstü Meclis Toplantısı 2. Birleşim 1. Oturumunu açıyorum. Yoklama yapalım. 

Katip Üye Nazan ERŞAHİN: Tek tek isim okumak sureti ile yoklama yaptı. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet açıyorum toplantıyı. Fikriye Hanım sizmi 

okuyacaksınız raporu. 

Meclis Üyesi Fikriye GÜVEN ZAPTİYE: 

  PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

TARİH  : 05.06.2020 

KARAR : 15 

05.06.2020 tarih ve 67 sayılı Meclis Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza 

gönderilen 24.000.000,00 TL. borçlanma talebinin komisyonca incelenmesi ve tetkik edilmesi 

sonucunda; 

Tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 salgını ülkemizde de toplumsal yaşamı ve 

ekonomik dengeleri olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuz etki ve sonuçlarını öncelikle gelir 

kaynaklarında göstermektedir. Merkezi idare, salgınla mücadele kapsamında birçok tedbir 

uygulamaya koymuştur. Bu tedbirlerin birçoğu belediyenin gelirlerini doğrudan etkilemiştir. 

Salgının doğurduğu ekonomik daralma, sosyal destek ihtiyacı duyacak kişi ve hane sayısını 

oldukça arttırmıştır. Bunu doğal sonucu belediyelerin bütçeleri hazırlarken öngöremedikleri 

düzeyde sosyal yardım yapmalarına neden olmuş ve olacağa benzemektedir. Salgınla 

mücadelede öngörülmeyen gider kalemleri doğmuştur. Bu kapsamda koruyucu ve önleyici 

sağlık tedbirleri (maske, eldiven, dezenfektan vb.) çevre sağlığı, aile sağlığı, yaşlı bakım 

hizmetleri yürütülmektedir. 

Bahsi geçen öngörülmeyen giderlerimize karşılık belediyelerin; vergi gelirleri payı, 

kiralar, ilan reklam vergisi, çevre temizlik, harç ve ücretler gibi öz gelirleri ciddi seviyede 

düşmüştür. 

A) Birçok yatırımı askıya almak zorunda kaldığımız bu süreçte öncelik arz eden 

kentin temizliği, dezenfektan, maske eldiven vb. mal alımlarında, 65 yaş üstü ve 

ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda, yemek yardımlarında yapılacak ödemelerde 

ve maaş ödemelerinde kullanılmak üzere 11.000.000,00 TL.  

B) 2020 yatırımlarında yer alan Yama asfaltı ve tretuvar asfaltı alımı işi için 

2.500.000,00 TL., Prefabrik betondan imal edilmiş malzeme alımı işi için 

1.500.000,00 TL., Erken çocukluk eğitim merkezi İnşaatı yapımı işi için 

1.000.000,00 TL., Muhtelif dolgu malzemesi alımı ve nakliyesi işi için 

1.000.000,00 TL., İdare malı bordür ve parke taşın nakliyesi ve döşenmesi işi için 

500.000,00 TL., İdare malı asfalt ile 50.000 m
2 

yama yapılması işi için 

1.500.000,00 TL., 15.000 Ton plentaltı yama asfaltı alımı işi için 3.000.000,00 

TL., Fevziçakmak mahallesi kreş yapımı işi için 1.500.000,00 TL., 2020 bakım 

onarım ihalesi için 500.000,00 TL. olmak üzere; 

 KARAR: Meclis’ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu’nun 68.d ve e maddeleri gereğince İller Bankası veya özel Bankalardan toplamda 

24.000.000,00 TL. A) Cari harcamalarda kullanılmak üzere  11.000.000.00 TL borçlanma 

yapılması ve bu işlemlerin Belediye Başkanı Ahmet ATAÇ tarafından yapılması için yetki 

verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. B)Yatırım harcamalarında 13.000.000.00 TL 

borçlanma yapılması ve bu işlemlerin Belediye Başkanı Ahmet ATAÇ tarafından yapılması 

için yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Buyurun. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Sayın Başkanım, değerli meclis. Az önce komisyon 

öncesinde de konuştuğumuz gibi tekrar vurgulamak istiyorum. Eğer 11.000.000,00 TL’lik 

kısımda bir liste halinde harcama yeri belirtilmiş olsaydı onada evet diyecektik onay 

verecektik. Bu hususu bir kez daha ifade etmek isterim. Sadece bütçesel yönden ve kamu 

kaynaklarının etkinliği açısından bir tereddütte düştüğümüz için onu ayırmak durumunda 

kaldık. Bunu bir kez daha dikkatinize getirmek istiyorum. Teşekkür ederim. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet o zaman  iki etaplı bir oylama yapacağız. 

Birincisi cari harcamalar için kullanılmak için 11.000.000,00 TL’nin borçlanmasına. Onu 

oyluyorum öncelikle bu konuda borçlanmayı kabul edenler? Etmeyenler? Oyçokluğuyla 

kabul edilmiştir. Diğer şıkkı ise yatırım harcamalarında kullanılmak üzere 13.000.000,00 TL. 

borçlanmayı kabul edenler. Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 

Hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi 11 Haziran 2020’de olağan meclisimiz var. Perşembe günü 

olağan meclisimiz var. Salı günüde Büyükşehir’in meclisi var. Onu haber vereyim dedim yine 

saat 17:00’da. Oylarınıza sunuyorum onuda. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ahmet ATAÇ    Nazan ERŞAHİN Ahmet İLKER 

             Meclis Başkanı    Kâtip Üye  Kâtip Üye 
 


