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Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı

Başkan: Av.Ökkeş ELMASOĞLU, Üyeler: Ali Kemal KÖMÜR, Oktay Vaysal
ÖZSOY, Orhan ATEŞ , Mehmet Ökkeş KOÇAK, Ozan ERTAÇ, Ferat ÖZDUĞAN,
Burak Recep TIBIKOĞLU, Esra VURAL, Ali BURAK, Mithat BOZDAĞ, Rifat
KUŞCU, İbrahim COŞKUN, Mehmet ESER , Hülya ALTAY, Coşkun KILIÇ

ERZİN BELEDİYESİ MECLİSİNİN 2022 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN 3. BİRLEŞİMİNİN
MART AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 01/03/2022 TARİHLİ 1.BİRLEŞİM 1.
OTURUMUNUN MÜZAKERE TUTANAK ÖZETİ
Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince 2022/ MART Ayı
Olağan Toplantısını yapmak üzere 01/03/2022 SALI günü saat 14.00’de Belediye Başkanlığının
25/02/2022 tarih ve 79585686/301.03/ 3935 Sayılı yazılarındaki gündem maddelerini görüşmek
üzere Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3. Katındaki Toplantı Salonunda toplandı.
.
Belediyemiz Meclisi Belediye Başkanı Ökkeş ELMASOĞLU’ nun Başkanlığında toplandı.
Meclis Başkanı açılış konuşmasını yaparak, yoklama yaptırdı.
Yapılan yoklamada Belediye Başkanı Ökkeş ELMASOĞLU, Üyeler: Mehmet Ökkeş
KOÇAK, Oktay Vaysal ÖZSOY, Ali BURAK, Orhan ATEŞ, Esra VURAL, Hülya ALTAY,
İbrahim COŞKUN, Rıfat KUŞCU, Coşkun KILIÇ ve Mehmet ESER’ in hazır bulunduğu görüldü.
Yoklama tutanağı üyelerince imza altına alındı. (Ozan ERTAÇ, Ali Kemal KÖMÜR, Mithat
BOZDAĞ, Ferat ÖZDOĞAN ve Burak Recep TIBIKOĞLU’ nun mazeretli olduğu görüldü.)
-------- Meclis Başkanı mazeretli olan meclis üyelerinin mazeretlerini oylamaya sundu. Oylamaya
katılan üyelerin oy birliği ile mazeretlerin kabulüne karar verilerek oturuma devam olundu.
------- Yazı İşleri Müd. V. Mustafa Kemal ATATÜRK, Silah arkadaşları ve şehitlerimiz için 1
dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı’nın söylenmesi için komut verdi. 1 Dakikalık Saygı
duruşu ve akabinde İstiklal Marşımız topluca söylendi.
------- Meclis Başkanı Belediyemiz Meclisinin 2022/ Şubat Ayı 01/02/2022 Tarihli Olağan
Birleşiminin Tutanak Özeti , 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince
Belediye Başkanlığının 25/02/2022 tarih ve 3935 sayılı yazıları ekinde 15 Meclis üyelerimize
verildiğini üyelere bildirdi.
--------Yazı İşleri Müdür V. Taner ÖZASLAN gündeme alınması istenilen herhangi bir önerge
olup olmadığını sordu.
------- Katip üye Esra VURAL, Erzin Belediye Başkanlığının 28.02.2022 tarih ve 3958 sayılı
yazılarını içeren önergeyi okudu.
Okutulan önergede “İlçemiz Şahin Tepesi Tabiat parkı su, elektrik, alt yapı ve üst yapı
çalışmaları yapılabilmesi için ekte sunulan yaklaşık maliyet ve kredi talep formunda belirtildiği
üzere 3.614.533,00 TL’ yi 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi (d) bendine istinaden
borçlanmaya karar vermek Belediye Meclisinin yetkisinde olduğundan yine aynı kanunun e bendi
gereğince; Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip
oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre
belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu
geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise
meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.
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Yukarda izah olunan nedenlerle…………………………………………………………..;
1Kamu ve Özel Bankalardan, İller Bankasından ve diğer finans kuruluşlarından kredi çekmek
ve borçlanmak için Belediye Meclisince görüşülerek karar alınması,
2Kredi verilmesine esas olmak üzere talebimiz olan 3.614,533,00 TL tutarında krediyi (en
fazla 60 aya kadar vadeli kullanmaya), almaya, faiz ve ferileri ile borçlanmaya ve bu kredinin
temini için bankanın ihtiyaç duyduğu teminat mektubu ve sair teminatları temin etmeye, kredi
sözleşmelerini ve kredi kullanma ile ilgili tüm evrak, belge ve anlaşmaları imzalamaya, rehin,
kefalet ve temlik vermeye, temlik sözleşmelerini imzalamaya Belediye Başkanı Ökkeş
ELMASOĞLU’ nun yetkili kılınması ile ilgili Belediye Meclisinden karar alınması
gerekmektedir.
Meclisimizce konunun görüşülmesine esas olmak üzere önergenin gündeme alınması
hususunu olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir. Dedi.
-------- Meclis Başkanı önerge hakkında projeksiyon üzerinde üç boyutlu görsellerle birlikte
bilgilendirmede bulundu. İhalenin yapılacağı tarih ve kapsamı hakkında detaylı veriler paylaştı.
İlçemiz için güzel bir eser kazandırma yolunda meclisimize görev düştüğünü ve hep birlikte bu
güzel eseri ilçemize kazandırmamız gerektiğini belirtti. Projenin yaklaşık maliyeti hakkında
bilgiler sundu. Meclis üyeleri genel olarak yararlı ve güzel bir proje olması nedeni ile desteklerini
bildirdiler. Meclis Başkanı önergenin gündemin 1.maddesinde görüşülmesini üyelerin oyuna
sundu.
Önergenin gündemin 1. Maddesinde görüşülmesine oylamaya katılan üyelerin kabul oyları
sonucu oybirliği ile karar verildi.
Başka bir önerge olmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
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Meclis Başkanı; Katip Üye Esra VURAL’ dan gündem maddesini

üyelere okumasını istedi.
------Meclis Katibi gündem maddesini okudu. Okunan gündemde; “İlçemiz Şahin Tepesi Tabiat
parkı su, elektrik, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılabilmesi için ekte sunulan yaklaşık maliyet
ve kredi talep formunda belirtildiği üzere 3.614.533,00 TL’ yi 5393 sayılı Belediye Kanununun
68. Maddesi (d) bendine istinaden borçlanmaya karar vermek Belediye Meclisinin yetkisinde
olduğundan yine aynı kanunun e bendi gereğince; Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların
sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe
gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla
artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin
kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı
ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.
Yukarda izah olunan nedenlerle………………………………………………………….;
1Kamu ve Özel Bankalardan, İller Bankasından ve diğer finans kuruluşlarından kredi çekmek
ve borçlanmak için Belediye Meclisince görüşülerek karar alınması,
2Kredi verilmesine esas olmak üzere talebimiz olan 3.614,533,00 TL tutarında krediyi (en
fazla 60 aya kadar vadeli kullanmaya), almaya, faiz ve ferileri ile borçlanmaya ve bu kredinin
temini için bankanın ihtiyaç duyduğu teminat mektubu ve sair teminatları temin etmeye, kredi
sözleşmelerini ve kredi kullanma ile ilgili tüm evrak, belge ve anlaşmaları imzalamaya, rehin,
kefalet ve temlik vermeye, temlik sözleşmelerini imzalamaya Belediye Başkanı Ökkeş
ELMASOĞLU’ nun yetkili kılınması ile ilgili Belediye Meclisinden karar alınması
gerekmektedir.
Meclisimizce konunun görüşülmesine esas olmak üzere önergenin gündeme alınması
hususunu olurlarınıza arz ederim” denilmektedir dedi.……………………………………….
Görüşülmeye başlandı. Yapılan detaylı bilgilendirmeden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan açık oylama sonucunda;
İlçemiz Şahin Tepesi Tabiat parkı su, elektrik, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılabilmesi
için 5393 sayılı kanunun 68. Maddesinin d ve e bentleri uyarınca kesinleşmiş bütçe gelirlerimizin ,
213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının
yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanma miktarı tutarında; Kamu ve Özel
Bankalardan, İller Bankasından ve diğer finans kuruluşlarından kredi çekmek ve borçlanmak için
kredi verilmesine esas olmak üzere 3.614,533,00 TL tutarında krediyi (en fazla 60 aya kadar
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vadeli kullanmaya), almaya, faiz ve ferileri ile borçlanmaya ve bu kredinin temini için bankanın
ihtiyaç duyduğu teminat mektubu ve sair teminatları temin etmeye, kredi sözleşmelerini ve kredi
kullanma ile ilgili tüm evrak, belge ve anlaşmaları imzalamaya, rehin, kefalet ve temlik vermeye,
temlik sözleşmelerini imzalamaya Belediye Başkanı Ökkeş ELMASOĞLU’ nun yetkili
kılınmasına; oylamaya katılan Meclis Başkanı Ökkeş ELMASOĞLU ve Üyeler; Oktay Vaysal
ÖZSOY, Orhan ATEŞ , Mehmet Ökkeş KOÇAK, Esra VURAL, Ali BURAK, İbrahim COŞKUN,
Hülya ALTAY, Rifat KUŞCU, Mehmet ESER ve Coşkun KILIÇ’ ın kabul oyları sonucunda oy
birliği ile karar verildi. (Burak Recep TIBIKOĞLU, Ozan ERTAÇ, Ferat ÖZDUĞAN, Ali Kemal
KÖMÜR ve Mithat BOZDAĞ mazeretli olduğundan katılmadı .)
Meclis Başkanı gündem maddesinde görüşülecek başka madde olmadığından, 2022 Yılı
NİSAN Ayı 4. Birleşimini 05 NİSAN 2022 Salı günü saat 14.00’ de Belediye Genel İdare Hizmet
Binamızın 3. Katındaki Toplantı Salonunda yapılmasını belirterek oturumu kapattı. 01/03/2022

Ökkeş ELMASOĞLU
Meclis Başkanı

Ali BURAK
Katip Üye
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Esra VURAL
Katip Üye

