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05 Aralık 2022 

Başlama-Bitiş Saati 

17:00 - 17:35 

T.C. 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTILARI 

2. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM 

MADDELERİNE AİT TUTANAK 
 

 

MECLİS BAŞKANI Dt.Ahmet ATAÇ 

KÂTİP ÜYELER Nazan ERŞAHİN - Hatice Canan ADLIM 

MEVCUT ÜYE 

SAYISI 

34 Kişi (Başkan Dahil)  

İZİNLİ ÜYELER Hasan ÜNAL - Ahmet VURAL - Mustafa COŞU - Mehmet GÜNDOĞAN 

KATILMAYANLAR  

MEVCUT ÜYELER  

Nuray AKÇASOY 

İbrahim KÖKDERE 

Hasan TUTUCU 

Hasan Hüseyin BOLAT 

Erdoğan AYDOĞMUŞ 

Mustafa ÖNDER 

Ahmet İLKER 
Fikriye GÜVEN ZAPTİYE 

Akın ÇAMOĞLU 

Turgut DOĞANDOR 

Metin GÜNDOĞDU 

Fatma Banu KURT 

Zeynep ÇETİN 

Niyazi ÇETİN 

Zehra ZEYDAN 

Yaşar TEPEKAYA 

Seyfettin ÇALIŞKAN 

Meliha ÇELİK 

Mustafa BİRSEN 

Orhan DURMUŞ 

Fatih ÖZATA 

Neşe KARADEMİR 

Mustafa KAVAS 

Burhan ÇİFTER 

Ali İNCİ            

Mustafa GÜLERYÜZ  

Emre AYDIN 

Erkan KOCA 

Zuhal SEZGİN 

Eyyüp YILMAZ 

Şenel ALTUN 

  

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Değerli meclis üyelerim. Aralık Ayı Meclis 

Toplantıları 2. Birleşim 1. Oturumunu açıyorum. Yoklama yapalım. 

Katip Üye Hatice Canan ADLIM: Tek tek isim okumak sureti ile yoklama yaptı. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Hasan ÜNAL, Ahmet VURAL, Mustafa COŞU, 

Mehmet GÜNDOĞAN ’ı izinli sayarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Gündemi okuyalım. 

Katip Üye Hatice Canan ADLIM:   

                 ARALIK AYI MECLİS TOPLANTILARI 

                2. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİ 

1. 5393 Sayılı Kanunun 9. ve 75. Maddeleri gereği mahalle muhtarlarının 

ihtiyaçlarının karşılanması konusunun görüşülmesi.                  (Plan Bütçe Komisyonu) 

2. 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası gereği 2022 yılı bütçede aktarma 

yapılması.                                    (Plan Bütçe Komisyonu) 

3. 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği Tesisler Müdürlüğü’nün Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağının görüşülmesi.          (Yönetmelik Komisyonu) 

4. Mülkiyeti Belediyemize ait Zafer Mahallesinde bulunan hissenin satışı 

konusunun görüşülmesi.                           (Plan Bütçe Komisyonu) 

5. Belediyemizin hissesi bulunduğu Zincirlikuyu Mahallesi 14905 ada, 31 parselin 

“Afet Yönetimi Merkezi ve Çadırkent Alanı” olarak kullanılmak amacıyla 

Türkiye Kızılay Derneği lehine 29 (Yirmi dokuz) yıl süreli, bedelsiz olarak 

İrtifak Hakkı Tesis edilmesi konusunun görüşülmesi.       (Plan Bütçe Komisyonu) 

6. Cumhuriyet Mahallesi, 1786 parsel ve kuzeyinde yer alan tescilsiz alanda 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı konusunun görüşülmesi.                 (İmar Komisyonu) 

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

Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Evet 1. Maddeden başlıyoruz. 
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Meclis Üyesi Meliha ÇELİK:  

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

 
TARİH   : 02.12.2022 
KARAR SAYISI : 39 

 01/12/2022 tarih ve 180 Sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza 

gönderilen 5393 sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesine göre, muhtarlıkların mahalle 

halkına daha iyi hizmet verebilmesi noktasında belediyemize müracaat etmeleri halinde 

muhtarlık hizmet binaları için aylık Meclisçe belirlenecek tutarın belediyemiz bütçesinden 

ayni yardım kapsamında karşılanması hususunun incelenmesi sonucunda, 

 KARAR: Yüce Meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen, Belediyemizce 5393 

sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesine göre muhtarlık hizmet binalarında kullanılmakta 

olan elektrik, su, yakıt, telefon ve internet hizmetlerinin her muhtarlık için aylık 1.200,00 

TL’ye kadar olan fatura bedellerinin, belediyemize müracaatları halinde 31.12.2023 

tarihine kadar belediyemiz bütçesinden karşılanması oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Teşekkür ederim. Buyurun. 

Meclis Üyesi Emre AYDIN: Sayın divan değerli meclis. Gündemin 1. Maddesinde 

yer alan muhtarlarımızın aylık 1200 liraya kadar olan faturalarının belediyemiz bütçesinden 

karşılanması konusunda AK Parti grubu olarak kabul oyu vereceğimizi belirtmekle beraber 

kayıtlara geçmesi açısından grup önerimizin aylık 2000 lira olduğunu belirtiyor teşekkür 

ediyorum. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Niye 2000 lira?  

Meclis Üyesi Emre AYDIN: Başkanım muhtarlarımızın talebine göre. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Talep olur. Ben gönlüme kalsa 3000 lirada veririm 

ben. Ama niye  2000 lira? Bakın 600 liradan 1200 liraya çıkıyor. 

Meclis Üyesi Emre AYDIN: Bu konudaki en doğru kararı muhakkak ki giderlerini 

gerçekleştiren muhtarlarımız verecektir. Muhtarlarımızın talebi şuan aylık 2000 lira. Biz grup 

olarak bu şekilde bunu öneriyoruz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Sen ayda kaç bin lira kazanıyorsun örneğin iş 

yerinde? 

Meclis Üyesi Emre AYDIN: Özel bir soru. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Hayır hayır 3000 lira kazanıyorsun ama gönül 

ister 6000 lira kazanmak. 

Meclis Üyesi Emre AYDIN: Başkanım bu muhtarlarımızın bir kazancı değil. 

Muhtarlık binalarımızın ihtiyaçlarını karşıladığı bir ödenek. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Bakın Eskişehir’de başka belediyede var mı bu. 

Meclis Üyesi Emre AYDIN: Başkanım siz bunu neden bir eksiklik olarak gördünüz 

anlamıyorum. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Sen niye eksiklik olarak görüyorsun? 

Meclis Üyesi Emre AYDIN: Ben eksiklik olarak görmüyorum ki. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Bak ne diyorum 600 liradan 1200 liraya çıkmış. 

Meclis Üyesi Emre AYDIN: Siz bize 2000 liranın fazla olduğunu anlatmaya 

çalışıyorsunuz. Ama dersiniz ki eğer muhtarlarımızın giderleri aylık 1000 lira bunu 

söyleyebilirsiniz. Neden 2000 lira diye söylüyorsunuz. Muhtarlarımız aylık giderlerinin bu 

kadar olduğunu talep ediyorlar. 
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Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Başkanım arkadaşımın söylemek istediği şu. Geçen 

hafta yeniden değerlendirme oranı olarak %122’lik bir rakam açıklandı. En azından yeniden 

değerlendirme oranı uygulanabilirdi. Tabiki 600 liranın 1200 lira olmasını küçümsemiyoruz 

ama en azından yeniden değerlendirme oranında bir artış yapılabilirdi. Arkadaşımızın 

söylemek istediği buydu teşekkür ederim. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Bizde bunları gayet hesaplıyoruz biliyoruz. 

Kardeşimiz belki bir tane muhtarla karşılaştı ama hergün biz onlarcasıyla beraber oluyoruz. 

Meclis Üyesi Emre AYDIN: Muhtarlarımızla görüşüyoruz. Yolda karşılaşmıyoruz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Tamam görüş. Görüşme diyen yok ki zaten. 

Meclis Üyesi Emre AYDIN: Yolda karşılaşmıyoruz yani. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Arkadaşlarımızda bizde onların kullandıkları 

elektriği şunu filan biliyoruz. Onun üzerinden böyle bir rakam yapıldı. 

Meclis Üyesi Fikriye GÜVEN ZAPTİYE: Başkanım şöyle bir bilgide aktarmak 

isterim. 600 lira iken 600 lirayı tam olarak kullanan 7 yada 8 muhtarımız var 91 

muhtarımızdan. Yani gelen faturalara karşılık ödendiği için zaten dolduramıyorlar. Yani biz 

yinede gelen zamlardan çok fazla etkilenmesinler diye iki misli yaptık. Yoksa bu miktara 

ulaşan muhtarımızın sayısı sadece 7 muhtarımız. Yani diğerleri ulaşamıyor. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 2. Maddesi. 

Meclis Üyesi Meliha ÇELİK: 

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

Tarih          : 02.12.2022 

Karar No    : 38 

 

01.12.2022 tarih 181 Sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza 

gönderilen, 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin, 36.Maddesinin 2.fıkrası gereği 

2022 yılı bütçesinden ihtiyaç olmayan müdürlük ödeneğinden ihtiyacı olan müdürlük 

ödeneğine 12.650.000,00 TL. aktarma yapılması hususu komisyonca incelenmiş ve tetkik 

edilmiştir.  

KARAR: : Meclis’ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılı bütçesinden 

aktarma yapılması hususu müdürlükten geldiği gibi oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet. 

Meclis Üyesi Emre AYDIN: Sayın divan değerli meclis. İlgili gündem maddesine 

plan bütçe komisyonu üyesi olarak red kararımızı açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Gündem maddesinin içeriği esasen İnsan Kaynakları Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 650 bin 

lira’lık bütçe ile Temizlik İşleri Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 12 milyon liralık bütçenin 

başkaca müdürlüklere aktarılmasını konuşuyoruz. Ancak henüz ekim ayında yani 2 ay bile 

olmamışken gerçekleştirilen ek bütçeyi incelediğimizde İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne 395 

bin liralık Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ise 35 milyon liralık ek bütçe yapıldığını görüyoruz. 

Yaklaşık 1,5 ay önce bu konuyu görüştüğümüzde sorumlu arkadaşlar maliyetlerinin 

yükseldiğinden bütçenin yetersizliğinden bahsediyorlardı. Ancak 15. ayda ne oldu bilmiyoruz 

ki 395 bin lira ek bütçe yaptığınız insan kaynakları müdürlüğünün bütçesi 650 bin lira fazla 

verdi. Kaldı ki müdürlük içi başkanlık onayıyla bütçe aktarımları yapılabilecekken önce 395 

bin lira ek bütçe yapıp sonra 650 bin lira başka müdürlüğe aktarmak tam bir plansızlıktır. 

Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğünden aktarılan 12 milyon liralık bütçenin çöp kamyonu 

almak için bütçeye konulduğunu daha sonra çöp kamyonu alımından vazgeçildiğinden bu 

bütçenin arttığını görüyoruz. Temizlik işleri müdürlüğündeki hala çöp toplama ve çöp 
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konteynırı noktasındaki sıkıntılar dahi aşılamamışken diğer müdürlüklere bütçe ayrılması en 

hafif tabiriyle iş bilmezlik olarak yorumlanabilir. Meclis üyesi arkadaşımızın birazdan 

bahsedeceği konular varken Temiz İşleri Müdürlüğünden 12 milyon liralık bütçenin başka 

müdürlüklere aktarılmasına karşı olduğumuzu bu bütçenin ilgili müdürlük noktasındaki eksik 

hizmetlerin ve planların planlamasında kullanılmasının gerektiğini belirterek ilgili gündem 

maddesine red oyu vereceğimizi belirtiyor teşekkür ediyorum. 

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Sayın Başkan değerli meclis. Öncelikle Temizlik İşleri 

Müdürlüğü hakkında plan bütçe komisyonunda bir değerlendirme yapıldı. Bizim 

ekleyeceğimiz kısım özellikle konuyla ilgili esnaflardan şehrimizin hemşerilerimizden gelen 

talepler dahilindedir. Ve bu konudada aynı şekilde faaliyet raporunda plan bütçe 

görüşmelerinde kendimde bahsettim diğer grup arkadaşlarımızda bahsetti ama bu konuyla 

alakalı hala bir çözüm bulunamadı. Bahsedeceğimiz husus çöp konteynırları dağıtımıyla 

alakalı. Örnek veriyorum çöp konteynırlarının merkeze uzak mahallelerde eksikliği 

konuşulabilir. Ama şehir merkezlerinde çöp konteynırları bir krize doğru gitmekte. Ve bunu 

daha önceden meclis toplantılarında söylediğimizde bu konun konuyla alakası yok veya konu 

çözülecek gibi cevaplar gelmişti. Şimdi bu konuyla alakalı birkaç örnek fotoğraf göstermek 

istiyorum. Öncelikle Cengiz Topel Caddesinde bir tane çöp konteynırının trafik alanını işgal 

ettiği yer ve bunun gibi cadde üzerinde 8 tane araç park yeri çöp konteynırlarından dolayı 

şuan kullanılamaz durumda. İkinci fotoğraf yine bir çöp konteynırı işgali araçlar ikinci sıra 

parka geçiyor çöp konteynırdan dolayı yine cengiz topelde akşam vakti trafik sıkışıklığına 

sebebiyet veriyor. Üçüncü fotoğraf bir esnaf işletmemizin önünden gelen akşamları çok 

birikme olduğundan çevreye çok ciddi kokuyla ilgili işletmeyle ilgili zararın konuşulması. 

Dördüncü fotoğrafımız ve beşinci fotoğrafımız mahallenin küçük ve dar sokaklarında 

özellikle giriş çıkış alanlarının doldurulması ve kullanılamaz hale gelmesi ve bazı yerlerdede 

engellilerin iniş ve çıkış rampalarının kısıtlanması. Bu diğer fotoğraftada ikisindede bunlar 

gözüküyor. Ve en önemli sorunlarından biride özellikle batıkentte özellikle üniversite 

caddesinde bu çöp konteynırlarının şerit ihlali yapması. Bakın burada şeridin yarısı neredeyse 

gidiyor. Gün içerinde çöp toplanıyor konteynır tekrardan yerine konulurken neredeyse 

kenardan bırakılıyor ve şerit ihlali oluyor. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Vatandaşta oynuyor konteynırla. 

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Evet vatandaşta oynuyor olabilir ama. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Mesela yakında olsun diye kendi dükkanının 

önüne çekiyor. 

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Evet buda olabilir ama. Yine aynı şekilde batıkentte en 

işlek cadde saat gece vakti geç. Bunlar hepsi yakın tarihli. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Onların hepsini en güzeli yerini bir şeye. 

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Başkanım bizim buradaki konumuz aslında şuraya 

dayanıyor. Biz bu konuyu faaliyet raporu ve bütçe görüşmelerinde özellikle belirtmemize 

rağmen o dönem konu hiç gündeme alınmadı ve temizlik işlerinde konunun bütçeye 

konulması ve bütçe içerisinde en basit biçimiyle ceplerin yapılmasını talep ettik. Ve dediğim 

gibi diğer şehirler artık çöp konteynırlarının yer altına alınması benzeri planlar yaparken 

bizim en başta bunların ceplerin oluşturulması ve şehir içi planlamayla bu süreci başlatmamız 

gerekiyor. Bu yaptığımız eleştirilerde emin olun vatandaşlardan esnaftan sokaktan geçerken 

veya trafikte duyduğumuz eleştiriler ve samimi biçimde çözümü için uğraştığımız şeyler. 

Geçtiğimiz sene aralık ayında ve mart ayında bu konuyla ilgili iki sefer sadece ben 

konuşmuşum ve bu sene en azından fotoğraflarla bu konuyu paylaşmak istedik. Ve bu konu 

artık şehir için neredeyse çekilmez duruma gelmiştir. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Teşekkür ederim. 

Meclis Üyesi Ahmet İLKER: Sayın Başkanım. Meclisin ikinci gündem maddesi 

olarak görüşmüş olduğumuz konu 2022 yılı bütçe içi aktarma yapılmasıyla ilgili bir konu. 
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2022 yılı bütçesinde ele alıpta kullanılmayacağı düşünülen öngörülen 12.650.000 liranın 

halka hizmet edilebilecek başka alanlarda kullanılması için aktarma yapılmasıyla ilgili bir 

konu. Ben bu konuyla ilgili AK Parti grubunun muhalefet nedenini anlayamadım. Birinci 

maddede de siz sormuştunuz neden 2000 lira diye yine cevap gelmemişti. Oradada bir 

gerekçe yoktu reddetmeleri için. Reddetmediler gerçi ama. İkinci maddeyi reddediyorlar. 

2022 yılı bütçesinde aktarılamayan 12.650.000 lirayı bizde AK Parti grubuyla beraber oy 

kullanıp iptal etsek 12.650.000 liramız yanacak 31 Aralık a kadar kullanılması lazım. Bu basit 

bir hesap. Bu arkadaşlarımızın bu konuda niye muhalefet ettiklerini anlayamadım. Biz 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Başkanlıktan meclise gelen tüm konularda olduğu gibi 

bu konuda da şehircilik ilkelerine uygun mu yasalara uygun mu ve kamu yararı var mı üç 

gözlükten bakıyoruz üçünden de baktığımız zaman 12.650.000 liranın bütçe içinde 

kullanılmasının kullanılmamasına göre halka hizmet açısından daha yararlı olduğu kanaatine 

varıyoruz. Ayrıca yönetmeliğin 36. Maddesini inceliyoruz. 2. Ve 4. Maddelerinde yasal 

olmayan herhangi bir hususla karşılaşmıyoruz. Tamamen yasal bir aktarma olduğunu 

görüyoruz. Aktarma yapılamaması için yasal anlamda bir kere personel giderlerinde 

tertiplerine aktarma yapamazsınız diyor yasa. İkinci olarak aktarma daha önce yapılmışsa 

tertiplerdende aktarma yapamazsınız diyor. Yedek ödeneklerden aktarma yapamazsınız diyor. 

Birde tamamlanmamış projelerde yatırımlardan aktarma yapamazsınız diyor. Eğer bir proje 

varsa o proje tamamlanmışsa bunu bütçesine göre biz aktarabiliriz. Ve bunun dışında birde 

muhasebe aktarma yapılmasıyla ilgili bir açık kapıda bırakmış. Personel ödeneklere ilişkinde 

aktarma yapılabilir diyor kendi arasında yapılacaksa diye bir açık kapıda bırakmış. O mali yıl 

içinde yapılan hazırlanan bütçe taslağındaki gider kalemlerinin kullanılamayacak olan 

kısımlarının 31 Aralık’a kadar kullanılabilmesi halka biraz daha fazla hizmet verilebilmesi 

için yasanın kamu yararına tanıdığı bir yönetmelik. 36. Maddesi gereğince yapılmış bir 

aktarmadır. Ben bu aktarma için ilgili müdürlere teşekkür ediyorum. 12.650.000 liranın 

ödenerek halka hizmet için önümüzdeki 1 ay için kullanacakları için teşekkür ediyorum. 

Şehircilik ilkeleri açısından ve kamu zararı açısından herhangi bir engel yoktur. Ben gerekçe 

olarak arkadaşların gerekçelerini anlayamadım. Biz olumlu oy vereceğimizi bildiriyoruz 

teşekkür ederim. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Mustafa Bey. 

Meclis Üyesi Mustafa KAVAS: Sayın Başkan kıymetli meclis. Şimdi biz bir şeyin 

kanuni tarafını tartışmıyoruz zaten. Kanuni bir engel olsa zaten yapılmaz. Şimdi bu 

12.500.000 araç alımı için ayrılmıştı. Birincisi araç alımı niye yapılmadı bu birinci soru. 

İkincisi geçen gün güzel bir paylaşım vardı fordun elektrikli aracı denendi belediyemizde 

Türkiye’de ilkti. Bunlardan alım yapılabilirdi veya her zaman söylüyoruz ara sokaklarda 

büyük araba değilde küçük arabaların gerektiğinden bahsediyoruz ki kiralama açısındanda 

çok fazla temizlik işlerine bunun azalması içinde aracın alınması gerekiyordu. Bizim 

tartıştığımız konu bu. Aracın alınmadığı yönünde. Yani herhangi bir şekilde uygunsuz bir şey 

yapıldığından bahsetmiyoruz. Bu konuda eğer temizlik işleri müdürlüğümüz bilgi verirse 

seviniriz Başkanım. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Isızudan kamyon alındı yeni 3 tane. Geçen hafta 

aldılar. 

Meclis Üyesi Mustafa KAVAS: 11 araç planlanmıştı bu sene için yanlışmı 

hatırlıyorum Fikriye Hanım. 

Meclis Üyesi Fikriye GÜVEN ZAPTİYE: Şimdi temizlikte kullanılan araçların 

süpürge araçları inanılmaz maliyetli. Bir süpürge aracıyla yaklaşık 3 tane kamyon 

alabiliyorsunuz. Bunu almaktansa kiralamanın daha tasarruflu olacağını düşünüldü. Çünkü 

süpürge araçları gerçekten çok maliyetli. Biz sokak aralarına girebilecek 3 tane Isızudan aldık. 

Bundan önceki 2 sendede 5 tane Mercedes’ten kamyon almıştık. Daha öncesindede 10 tane 

kamyon almıştık hatırlarsanız. Böyle bir açıklama yapmak isterim. 
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Meclis Üyesi Mustafa KAVAS: O zaman planlama yanlış bir planlama oldu. Madem 

kiralama karlıysa hiç planlamaya koymayacaktık araç alımını. Fatih Bey’in az önce bahsettiği 

konuyu cep olayını hallederdik. 

Meclis Üyesi Fikriye GÜVEN ZAPTİYE: Şimdi arkadaşlar temizlik işlerinde biz 

daha önce poşet uygulaması yapıyorduk. Poşet uygulamasından konteynıra geçildikten sonra 

konteynır inanılmaz bir maliyet getirdi belediyemize. O maliyeti karşılayabilmemiz içinde 

kamyonları ötelemek zorunda kaldık. Fakat elimize fırsat geçtikçe yada kampanyalı herhangi 

bir fiyat olduğunda bu fırsatları kaçırmayalım diye tabi ki de koymak zorundayız. Ama her 

koyduğumuz araç alımını gerçekleştiremiyoruz ne yazık ki ekonomik koşullarda. Yani olayın 

bütününe bakarsak neden bunun bu şekilde olduğuna. Bütün kararları birlikte alıyoruz. 

Konteynırların getirdikleri maliyetide gözardı etmeyelim. 

Meclis Üyesi Mustafa KAVAS: Aslında konteynır planlamasında yanlışlık var. 

Konteynırları mahalle mahalle yerleri yapıldıktan sonra dağıtılsaydı şuanda bu konuyu 

konuşuyor olmayacaktık. Biraz özeleştiri yapmak lazım teşekkür ederim. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Siz öyle görüyorsanız sizin bileceğiniz şey. Ben 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 

Meclis Üyesi Turgut DOĞANDOR: 3. Maddeye geçmeden önce bir önerge vermek 

istiyorum Sayın Başkanım. Meclisimizin gündem maddeleri olarak 3.4.5.6. maddeler 

oybirliğiyle alınmış maddelerdir. Bu maddelerin okunmuş kabul edilerek oylanmasını talep 

ediyoruz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Uygun mudur arkadaşlar. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Uygundur uygundur. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet bende buradan 3.4.5.6. maddeler oybirliğiyle 

geçtiği için ortak bir oylamayla yapalım önerisi var. Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon kararlarını 3.4.5.6. maddeleri 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Zaman 

çabuk geçiyor 2022 yılı bitmek üzere bu son meclisimiz. 2023’ün ilk meclisi Ocak Ayı 

Meclis Toplantıları 1. Birleşim 1. Oturum tarihini, 04 Ocak 2023 Çarşamba, saat 17:00 olarak 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Şimdiden 

nice güzel yıllarınız olsun. İnşallah 2023 güzellikler getirsin aydınlıklar getirsin sağlık içinde 

huzur içinde bir yılınız olsun. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. 
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