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04 Haziran 2021 

Başlama-Bitiş Saati 

16:00 - 16:50 

T.C. 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTILARI 

2. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM 

MADDELERİNE AİT TUTANAK 
 

 
MECLİS BAŞKANI Dt.Ahmet ATAÇ 

KÂTİP ÜYELER Ahmet İLKER - Hatice Canan ADLIM 

MEVCUT ÜYE 

SAYISI 
33 Kişi (Başkan Dahil)  

İZİNLİ ÜYELER 
İbrahim KÖKDERE - Akın ÇAMOĞLU - Nazan ERŞAHİN -                

Mustafa COŞU - Fatih ÖZATA 

KATILMAYANLAR  

MEVCUT ÜYELER  

Nuray AKÇASOY 

Hasan TUTUCU      

Hasan Hüseyin BOLAT 

Erdoğan AYDOĞMUŞ 

Hasan ÜNAL 

Mustafa ÖNDER 

Ahmet VURAL 
Fikriye GÜVEN ZAPTİYE 

Turgut DOĞANDOR 

Metin GÜNDOĞDU 

Fatma Banu KURT 

Zeynep ÇETİN 

Niyazi ÇETİN 

Zehra ZEYDAN 

Yaşar TEPEKAYA 

Seyfettin ÇALIŞKAN 

Mustafa BİRSEN 

Orhan DURMUŞ 

Neşe KARADEMİR 

Mustafa KAVAS 

Burhan ÇİFTER 

Ali İNCİ 

Meliha ÇELİK                

Mehmet GÜNDOĞAN  

Mustafa GÜLERYÜZ 

Emre AYDIN 

Erkan KOCA 

Zuhal SEZGİN 

Eyyüp YILMAZ 

Şenel ALTUN 

  

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Değerli Meclis Üyeleri Haziran 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: İbrahim KÖKDERE, Akın ÇAMOĞLU, Nazan 

ERŞAHİN, Mustafa COŞU, Fatih ÖZATA’yı izinli sayarak oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Gündemi okuyalım. 

Katip Üye Hatice Canan ADLIM:   

HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTILARI 

2. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİ 

1. 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği 2022 Yılı Yatırım Programının 

görüşülmesi.                      (Plan Bütçe Komisyonu) 

2. Yaşamkent Mahallesi 1531. Sokak, 1537. Sokak, 1544. Sokak ve 1546. Sokak 

sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait Yaşam Köyü’ne M. Melih SAVAŞ 

isminin verilmesi.            (İsim Belirleme Komisyonu) 

3. Muttalip Orta Mahallede Cumhuriyet Caddesi-Park Sokak-Kanal Sokak arasında 

kalan Belediyemiz Ek Hizmet Binasının da içinde bulunduğu 8.274 m2’lik parka 

“İstiklal Savaşı Gazisi Ahmet METİN Parkı” isminin verilmesi.   
                     (İsim Belirleme Komisyonu) 

4. Fevziçakmak Mahallesinde Çevre Yolu - Nato Sokak arasında kalan parka “Şehit 

Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt KAHVECİ” isminin verilmesi.   
           (İsim Belirleme Komisyonu) 

5. Muhtelif Mahallelerde Yol Boyu Ticaret Teşekkülü Belirlenmesi konusunun 

görüşülmesi.                  (İmar Komisyonu) 

6. Muttalip, Emirler Mahallesi, 12739 ada 59 (eski 16387 parsel) parselde 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması.            (İmar Komisyonu) 

7. Batıkent Mahallesi, 11558 ada ile 19347 ada, 1 parsel ve Çamlıca Mahallesi 21370 

ada 1 parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plana Değişikliği yapılması.        
          (İmar Komisyonu) 
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8. Hoşnudiye Mahallesi, 3883 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği yapılması.                (İmar Komisyonu) 

9. Esentepe Mahallesi, 11916 ada 1-2-5-6-7-8-9-10 parsellerde 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması.    (İmar Komisyonu) 

10. Ertuğrulgazi Mahallesi, 1720 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği yapılması.                (İmar Komisyonu)                                                             

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun.  

Meclis Üyesi Ahmet VURAL: Çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 2 yıldır içinde bulunduğum Tepebaşı Belediye Meclisinde tüm meclis 

üyelerinin büyük bir sorumluluk anlayışıyla Eskişehir’in sorunlarına çözüm üretme gayreti 

içinde olduklarını görüyorum ve aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli 

arkadaşlar meclis toplantıları başlamadan önce gerek parti grup sözcüleri ve gerekse meclis 

üyeleri gündem dışı söz alarak ülkenin ve toplumun ogünkü önemli sorunlarıyla ilgili 

konuşmalar yapabilmektedir. Bu meclisimizde devam eden bir gelenektir. Her toplantıda 

yapılan bir uygulamadır. Esasen bu tür konuşmalar belediye mevzularında olduğu gibi ülke 

gündemi açısındanda gerekli ve lüzumludur. Aramızda değişik partilerden üyeler vardır. 

Yapılan bu konuşmaları olgunluk ve hoşgörüyle karşılayarak ve cevap vererek bu güne kadar 

toplantılarımızı sürdüregeldik. Bu birbirimize saygının ve demokrasinin temel unsurlarından 

olan ifade hakkınında bir gereğidir. Esasen bu tür konuşmalar yapılmaz tartışılmaz ise orak 

aklı bulamayız. Unutulmasın ki ortak akıl bütün çözümlerin anasıdır. Değerli arkadaşlar 

istiklal savaşımızın komutanı devletimizin kurucusu büyük Atatürk hepimizin ortak değeridir. 

Bir densiz kişi görevinin hududunu aşarak istiklal harbimizin komutanı ve devletimizin 

kurucusu büyük Atatürk’ü hedef alan bir konuşma yapmıştır. Bu çirkin ve üzücü konuşmayı 

kınamak her üyenin hakkıdır ve bu görevdir. Esasen bu işi el birliğiyle hepimiz yapmalıyız. 

Şahsım adına hemde cami gibi mukaddes bir mekanda yapılan bu konuşmayı şiddetle 

kınıyorum. Çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım Salı günkü toplantımızda bu konu 

konuşulurken ne yazık ki maksadı aşacak şekilde hoş olmayan karşılıklı tepkiler gösterildi. 

Belediye meclisimize yakışmayan ve iki yıldır hiç görmediğim bu üzücü olayları meclisin en 

yaşlı üyelerinden biri olarak asla onaylamadığımı bundan sonraki toplantılarımızda bu tür 

maksadı aşan tepkilerin gösterilmemesini ve özelliklede şahsiyete girmekten kaçınılmasını 

konuşmaların karşılıklı anlayış, saygı, hoşgörü içinde yapılmasını ve tabi ki aynı 

hoşgörüylede dinlenilmesini arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum. Değerli meclis üyeleri 

meclisimizin bundan sonraki toplantılarında da bugüne kadar olduğu gibi huzur içinde birlik 

ve beraberlik içinde çalışmamız. Bir büyüğünüz bir ağabeyiniz olarak bir ricam olacak. Beni 

kırmayacağınızı ümit ediyorum. Değerli meclis üyemiz Mustafa BİRSEN’in o günkü 

toplantıda grup sözcüsünü maksadı aşan şekilde kesmesi müdahale etmesi yine meclis üyemiz 

Hasan Hüseyin BOLAT’ın gereksiz lüzumsuz ve maksadı çok aşacak şekilde bir müdehalesi 

hiç hoş olmamıştır. Ben bu iki arkadaşımızın meclisimizden özür dilemelerini ve bundan 

sonra birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam etmemizi rica ediyorum. Beni 

kırmayacağınızı ümit ediyorum bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Buyurun. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Sayın Başkanım, değerli meclis. Sözlerime 

başlarken sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Az önce Sayın Ahmet Bey’in sözlerine 

aynen katılıyoruz. Bu güne kadar Tepebaşı Belediyesinin huzurlu ve hoşgörülü ortamını 

bozacak şekildeki davranışlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha bizde vurguluyoruz. 

Ancak Sayın Hasan Hüseyin BOLAT arkadaşımızın geçen toplantıda özür mahiyetinde söz 

aldığından sonraki yaşananlar kendisine bu manada aynı yanlışı sürdürebileceğini göstermesi 

bakımından üzüntü sebebidir. Esasen biz bekleriz ki çünkü bir genelleme yaparak hepimize 

dair bu ithamda bulunduğu için Ak Parti grubundan bu sözleri sebebiyle özür dilemesini 

bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de biz bir kavganın bir çatışmanın tarafı olmayacağımızı 
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ifade etmek istiyoruz. Ancak kişilik haklarına saldırılmamasının ve bir genelleme yaparak 

bütün partiyi bütün grubu bunu kim yaparsa yapsın doğru bir davranış değildir bunu 

reddediyoruz ve kınıyoruz. Herkesinde bu noktada ortak düşüneceğini tahmin ediyorum. 

Bundan sonra herkesinde yapıcı katkı vermesini beklediğimi ifade etmek istiyorum. Sözlerimi 

çok fazla uzatmadan bu kadarla geçiyorum. Teşekkür ederim. 

Meclis Üyesi Turgut DOĞANDOR: Sayın Başkanım öncelikle bende sizi şahsım ve 

grubum adına selamlamak istiyorum. Vurgulamak istediğim şey kişi zikretmeksizin 

tamamıyla olayların ve sözlerin karşılıklı olmasıdır. Tek taraflı bir davranış 

gerçekleşmemiştir. Bu davranış Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hepimizi derinden 

üzmüştür. Hiçbir arkadaşımızın da bu şekilde benzer davranışlara bundan sonra girebileceğini 

veya gireceğini düşünmüyorum. Bundan dolayıda karşılıklı olarak beyanlarda bulunulmasını 

bizleri mutlu edeceğini söylemek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar burada Hasan 

Hüseyin BOLAT durup dururken bu hareketi yapmadı tabi Sayın Mustafa BİRSEN’in sert 

müdahalesiyle olaylar tabi burada yoktum sonra hatta bugün Orhan Bey ve arkadaşlarıyla o 

günkü videoyu izledik. Mustafa Bey’in çok sert müdahalesi bu işin kaymağı oldu. Kendisinin 

Tepebaşı bölgesini ilgilendirmeyen konuların burada konuşulamayacağını ifade ediyor ama 

yasa maddesi var bunu çok net görüyorsunuz. Hatta bugün gelen AKP’li arkadaşlarımada 

söyledim bir önceki mecliste Filistin kararı alındı Filistin kararı Tepebaşı’nın sorunumu değil 

ülkenin sorunu. Ne kadar güzel oldu. Aynı şekilde yine söyledim. Turgut Bey’in metnini 

bugün Ahmet Bey’in metnini dinlediğimiz gibi sakin dinleseydiniz zaten bunlar olmayacaktı. 

Bu metinlerde kimsenin kimseye hakareti yok. Bunun sahibi ve hakareti yapan belli ve 

maalesef camide yapıyor. Bir imam kucaklayacakmı toplumu ayıracakmı? Bunun kararını 

vermeli. O açıdan gerek Mustafa BİRSEN’in gerekse Hasan Hüseyin BOLAT’ın burada 

meclisten nezaketle bir özür dilemeleri her şeyi çözecektir. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Müsaade eder misiniz Sayın Başkanım. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Tabi tabi. Her zaman müsaade ettik Mustafa Bey. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Sayın Başkan değerli arkadaşlar. Özellikle Ahmet 

VURAL Bey’in ikazları Sayın Başkanımızın ikazları. Tabi ki ben evvel ki gün basın 

açıklamamda da söyledim. Ben 1994 yılından beri bu meclislerde görev alan arkadaşınızım. 

Ben az evvel Ahmet VURAL Bey’in söylediği noktada gündem dışı konuşmalarda 5393 

sayılı yasanın meclis çalışma yönetmeliğinin 12. Maddesini ilk defa kullanmıyorum. Bunu 

ben her mecliste kullanmaya gayret ediyorum. Buna Sayın ATAÇ’ta şahittir diğer 

arkadaşlarımızda bundan önceki meclislerde görev alan arkadaşlarda şahittir. Nasıl 

anlıyorsunuz bilmiyorum ama burada yapılanın yasal olmasını ben anlamlandıramıyorum. 

Çünkü Tepebaşı Belediyesi’nin meclis gündemi Tepebaşı bölgesiyle alakalıdır. Tepebaşı 

Belediyesi gündeminin dışına çıktığımızda ülke gündemine girdiğimizde diğer gündemleri 

konuştuğumuzda Tepebaşında yapılması gerekenleri Tepebaşında eksik kalanları konuşma 

fırsatı bulamayız ve akabindede farklı polemiklere yol açarız. Burada ki sükunetin 

sağlanmasını özellikle biz istiyoruz.Yıllardır bu meclislerde görev alan bir arkadaşınız olarak 

söylüyorum gündem konularının neredeyse tamamı oybirliğiyle geçiyor. Dolayısıyla bizim 

burada gündemi germek gibi bir derdimiz yok. Ama arkadaşımıza ben o gün gayet net bir 

şekilde 5393’ten bahsettim. Ben meclis çalışma yönetmeliğinden bahsettim. Arkadaşım 

devam etmek isteyince Hasan Hüseyin BOLAT’ın hepimize yönelik hakaretleriyle karşılaştık. 

Şimdi bu hakareti hakkedecek bir şey yapmadım. Benim koyduğum demokratik bir tepkiydi. 

Eğer demokratik tepkiyle hakareti aynı kefeye koyarsanız söylenecekte bir şey kalmaz 

konuşulacakta bir şey kalmaz. Benim koyduğum tepkiyi hakaretle eşitlemenizi benim 

kabullenmem mümkün değildir. Arkadaşımızın özür dilemesini bekliyoruz. Ben o gün 

verdiğim Tepebaşı Belediyesinin konularının konuşulmasıyla ilgili verdiğim önergeye tepki 

olabilirdi ama hakaret asla olmamalıydı. Bizim koyduğumuz tepki hakaretedir. Biz buradaki 

uyumun devam etmesini istiyoruz evet çünkü biz 19 yıldır bu ülkenin yönetimini sağlayan Ak 

Parti’nin mensuplarıyız. Hem ülkemizde hem şehrimizde tansiyonun yükselmemesinden önce 
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biz sorumluyuz. Tabi ki siyasi polemik konuşulabilir ama hakaretle demokratik tepkiyi 

yanyana getirdiğinizde bunu kabul etmemiz mümkün değildir. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Bir dakika 12. Maddeyi bir okusun. 

Katip Üye Ahmet İLKER: Değerli Başkanım sevgili meclis üyeleri. Belediye 

Çalışma Yönetmeliği 11. Maddesi 3. Bendinde hatta 2. Bendinden başlayayım. Başkan 

gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa bildirir. Meclis çalışmalarına 

hitaben verilmiş olan dilekçeleri kabul eder ve meclise sunar. Üyelerin gündem dışı konuşma 

isteği yazılı olarak Başkana bildirilir. Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini ve 

zamanını belirleme yetkisi Başkana ait demektedir. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Şimdi bakın bugün ne güzel sakin sakin 

dinlediniz. Kalkıp el vurmadınız bağırmadınız değilmi.  

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: El vurunca hakaretmi etmeniz gerekir. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Olabilir canım orada sende sinirleniyorsun bizim 

arkadaşlarda sinirleniyor. Hakaret kimse edemez. Hasan Hüseyin Bey size hakaret edemez 

ATATÜRK’e de kimse hakaret edemez. 

Meclis Üyesi Erkan KOCA: Sayın Başkan değerli meclis üyeleri. Sizin 

konuşmanızda Mustafa Kemal ATATÜRK’e hakaret kimse edemez derken buraya bakışınıza 

göre biz sanki hakaret etmiş durumuna getiriyorsunuz. Sayın Başkan Mustafa Kemal 

ATATÜRK bizimde Mustafa Kemal ATATÜRK’ümüz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Ben bir şey demedim. Hiç kimse hakaret edemez 

dedim. Siz ediyorsunuz dedim mi. O zaman ne sıkıntı var. Lütfen alınmayın böyle. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Sayın Başkan meselenin polemik doğuran yerleri 

oluyor ve  istenmeyen yerlere gidebiliyor yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Onun yerine 

isterseniz herhalde Hasan Hüseyin Bey’de söz alarak grubumuza yönelik  hakaretten dolayı 

özür dileyerek meseleyi daha fazla uzatmadan kapatalım diye düşünüyorum. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Aynı özürü Mustafa Bey’ den de bekliyorum. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Şimdi Sayın Başkanım az evvel ki konuşmanızda 

ATATÜRK’e sahip çıkılmış bizde ATATÜRK’e hakaret etmişiz gibi bir algı oluşturmaya 

çalışıyorsunuz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Ben öyle bir şey ima etmedim ama sen öyle 

anlıyorsan yapacak bir şey yok yani. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Şimdi ATATÜRK bizim ATATÜRK’ümüz 

ATATÜRK’ü savunmak hepimizin görevidir. Ak Parti’ninde desteklediği 1816’yı 1960’lı 

yıllarda Sayın MENDERES tarafından çıkartılmış bir yasadır. ATATÜRK’ü koruma 

kanununu MENDERES döneminde çıkan kanun o gün ATATÜRK’ü Cumhuriyet Halk 

Partisine karşı korumak için çıkartılmıştır bunuda dip not olarak söylemek istiyorum. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Böyle bir fıkra dinlediniz mi hiç hayatınızda. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Şimdi bakın ATATÜRK’ü istismar etmek kimsenin 

haddi değildir. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet evet evet. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Kimse ATATÜRK’ü istismar etmemeli. Kimse 

ATATÜRK’e hakarette etmemeli. Ama herşeyi o maskenin arkasına sığınarak. Bakın ben az 

evvel bir şey söyledim Ak Parti’nin temsilcileri olarak bu ülkeyi 19 yıldır yöneten bir partinin 

temsilcileri olarak tansiyonun yükseltilmesi hiçbir zaman bizim isteğimizle olmamıştır 

olmayacaktırda. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: O gün kim başlattı Mustafa Bey. 
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Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Benim koyduğum tepki o gün. Az evvelki meseleyi 

tekrar bir kısmını anlatmadım size. Sizde o gün şehir dışındaydınız Erdoğan Bey yönetti. 

Erdoğan Bey biz burada meclisi terkettikten sonra Erdoğan Bey olsun Ahmet VURAL Bey 

olsun grup Başkan Vekili kardeşimiz olsun Nuray Hanım olsun Fikriye Hanım olsun birçok 

arkadaşımız konudan dolayı bizden zaten özür dilediler. İkinci birleşime girdik ikinci 

birleşime girişte Erdoğan Bey kürsüden özür diledi ama arkadaşımız özür için söz aldığında 

rest çekerek tehdit ederek kapının önünde bekliyorum dedi. Bunu neyle izah ediyorsunuz 

bunu ATATÜRK’ün arkasına sığınarak filan saklayamazsınız böyle bir gerçek var ortada. 

Meclis Üyesi Turgut DOĞANDOR: Sonrasında siz ne cevap verdiniz neler 

söylediniz onlarıda anlatabilirmisiniz Mustafa Bey. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Peki o arkadaşınız oradan size şerefsizler diye 

bağırsa sizin cevabınız ne olurdu? 

Meclis Üyesi Turgut DOĞANDOR: O kısmı atlamayın onun için söylüyorum. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Bende size bir soru soruyorum. 

Meclis Üyesi Mustafa ÖNDER: Sayın Başkanım değerli meclis. Meclis çalışma 

yönetmeliği der ki. Bakın adı üstünde Tepebaşı Belediyesini ilgilendiren konular gündem 

maddesidir bakın okumadılar daha. Bu gündem yani belediyemizin görevi olan maddelere 

gelmeden önceki maddenin adı gündem dışıdır. Bunlar sivil toplum örgütlerinde ticaret 

odalarında sanayi odalarının meclislerinde de var. O gün ülkeyi ilgilendiren şehri ilgilendiren 

sağlığımızı ilgilendiren covidi nasıl konuşabiliyoruz. Hayvan hakları insan hakları börtü 

böcek çiçek vs. konuşabiliyoruz. Efendim enflasyon faiz vs. konuşabiliyoruz. Adı üstünde 30 

yılımı verdim bu kanun o günkü kanun aynı kanun. Gündem dışı 1989’dan beride konuşurum. 

Ticaret odasından hatırlayacaktır diğer arkadaşımızda. Gündeme girilir gündem biter ondan 

sonra gündem dışı söz almak isteyen varmı denir yani Tepebaşı Belediyesinin veya ilgili 

kurumun maddesi gündemi bitmiştir şimdi keyfi insanlara hakaret etmeden kişilerin sözü 

kesilmeden. Kesmekte 5393’e göre bir suçtur. Bu konuda da Belediye Başkanı yetkilidir söz 

verip vermemek Belediye Başkanınındır. O maddeyi ben 30 senede ezberledim artık. Gündem 

dışı Belediye Başkanı teklif edebilir etmeyebilir. Etmedimi Belediye meclis üyesi veya 

grubun meclis üyeleri söz isteme hakkına sahiptir verip vermemek riyaset makamınındır. Ve 

dediğim gibi istirham ediyorum. Bu memleketin kardeşliğe barışa kucaklaşmaya sevmeye 

sevişmeye ihtiyacı vardır. Kalkıyoruz Yunus’un kentinde yaşıyoruz Yunus Emre haftası 

diyoruz üç tane şarkı beş tane şiir okuyoruz rahmetli Yunus Emre’ye hakaret eder gibi 

oluyoruz özümsemiyoruz Yunus Emre’yi. Ne demiş sevelim sevilelim demiş. Elif okuduk 

ötürü Pazar eyledik götürü yaradılanı hoşgördük yaradandan ötürü demiş. Bütün bizim 

inançlarımız deisti ateisti Müslümanı yahudisi musevisi hristiyanı hepsinin temelinde ne var 

iyilik var kardeşlik var barış var. Dinin ne olursa olsun hoşgörü var inancın ne olursa olsun 

hoşgörü var. Hoşgörü yoksa tahammülsüzlük var ise tahammül yoksa dindende şüphe edilir 

ben demiyorum kutsal kitaplar diyor. Hafızlayıp geliyorum bunları hergün bakıyorum kim ne 

demiş niye demiş nasıl demiş irdelemek lazım. O yüzden diyorum ki çok zordur dostluk 

kurmak kardeşlik kurmak. O kadar zor ki kurulmuş burada güzellik var. Bir Belediye Başkanı 

değil bir abi var karşınızda bu güne kadar. Bırakın siyaseti hangimiz rozetle geldik hangimiz 

flamaları koyuyoruz parti bayrağı. Kardeşiz önce biz bu şehirdeyiz. Biz birbirimize sahip 

çıkmaz isek kimse bize sahip çıkmıyor görüyoruz elin filancaları bizim kardeşimiz dediğimiz 

insanlara saldırıyor. Yapmayın o konuşurken sen kestin sen kestiğin için o bağırdı o bağırınca 

öbürü bağırdı ben bağırdım şu bağırdı oldu bu yaşandı bir cenaze var kaldıralım bunu. 

Çıkacağız kol kola gezeceğiz yine düğünde dernekte karşılıklı geleceğiz. Bu şehir hepimizin 

bu ülke hepimizin başkalarının oyunlarına gelmeyelim. Bunu böyle görelim yumuşak olalım 

mütevazi olalım kardeş olalım. Siyasi olarak onu söyleriz bunu söyleriz öbürü onu söyler biter 

bu salon kapanır. Ve birde yeni arkadaşlarımız var aramızda. Bizler eskiler örnek olalım. 

Yaşçada büyüğüz çoğundan deneyim olarakta büyüğüz. Ben 30 küsür seneliğim sende az çok 

ona yakınsın. O yüzden diyorum ki bu bir gurur değildir aksine Allah affederken kul kim 

oluyorda affetmiyor. Özür dilemek erdemdir ya. Sevdiğinizi sevdiğinize söyleyin. Özürmü 
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gerekiyor. Gerekiyorsa ben hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum. Şuan ruhumda çok mutlu. Bir 

şey yapmış olabilirim bugüne kadar. Ogün müdahil olmamışımdır özür diliyorum tekrar özür 

diliyorum. Bu ya bu kadar basit. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Ayrıca kişisel özür demedi arkadaşım meclisten 

özür dedi. 

Meclis Üyesi Mustafa ÖNDER: Şudur. Sayın Başkanım değerli meclis yapmış 

olduğum hatalar varsa hepinizden özür diliyorum. Bitti bu kadar ya uzatmayalım gündeme 

girelim. 

Meclis Üyesi Turgut DOĞANDOR: Şimdi Mustafa Bey’in bahsettiği belediye 

çalışma yönetmeliğinin 12. Maddesi şu hükmüde söylüyor. Aslında 11. Madde Mustafa 

Bey’in söylediği ama 12. Madde dedi. 12. Maddeyi aynen okuyorum. Meclis görüşmeleri 

sırasında söz alan üyelerin konu dışına çıkması kişiliğe dokunur söz söylemesi diğer üyelerin 

sözünü kesmesi ve meclisin düzenini bozacak davranışta bulunması yasaktır. Buna aykırı 

üyeler Başkan tarafından uyarılır buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye Başkan’ın 

talimatıyla görevliler tarafından meclisten çıkartılır. Mustafa Bey’in dediği 12. Madde bunu 

ifade ediyor. Yine 11. Madde asıl gündemle ilgili olarak üyelerin gündem dışı konuşma isteği 

Başkan’a bildirilir söz verip vermemek zaman aşımını belirleme yetkisi Başkana aittir diyor. 

Tamamıyla kişilerin görüşlerini bildirmesiyle ilgili konu ne olursa olsun makamınızdadır. Son 

bir söz olarakta şunu ifade etmek istiyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Hasan 

Hüseyin BOLAT’ın meclisten özür dilemesi isteniyor. Meclis üyemiz Mustafa Bey’in özür 

dilemesi durumunda özür dileyeceğini meclise belirtmek istiyorum. Mustafa Bey’e de sözü 

bırakıyorum. Konuları uzatmamak adına ve gümdem maddelerine geçilmesi adına. 

Meclis Üyesi Ahmet VURAL: Biz burada Hasan Hüseyin BOLAT’ı savunmuyoruz. 

Tamamıyla hata yapanın hatasını kabul etmesini istiyoruz. Şimdi Mustafa Bey ben BİRSEN 

ailesini yıllardır tanıyan bir yakınıyım. Kendimi öyle hissediyorum. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Eksik olmayın. 

Meclis Üyesi Ahmet VURAL: Ben burada gördüm sizin hareketlerinizi tamamıyla 

tarafsız konuşuyorum. Sözcünün konuşmasını ısrarla kestiniz. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Evet inkar etmiyorum doğru. 

Meclis Üyesi Ahmet VURAL: Halbuki birsürü gündem dışı konuşma olmuştu. Bu 

konuşma devletimizin kurucusuyla ilgiliydi. O konuda daha sabırlı olabilirdin. Israrla 

konuşmayı kestin ondan sonrada kalkın arkadaşlar dedin. Ben bunu gördüm bu bir hata. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Arkadaşınızın şerefsiz deme ifadesi var. O ifadeyi 

kabul ediyorsanız devam edin. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Yok yok öyle bir şey yok. O çok sonra. 

Meclis Üyesi Ahmet VURAL: Meclise ben bugün hakikaten maksadı aşan bir 

davranışta bulundum demenizde hiçbir veyis yok. Hasan Hüseyin Bey’in yaptığıda asla tasvip 

edilebilecek bir şey değil oda özür dilesin burada kapatalım. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Bakın ben İstanbulda öğrendim bu konuyu yolda 

dönerken Orhan Bey aradı. Dedim ki Hüseyin’le konuştum Hüseyin çok pişman özür diliyor. 

Ama Orhan Bey dedi ki bizi aştı İl Başkanlığı müdahil oldu dedi. Hüseyin Bey’in istifasını 

isteyecekler dedi. O zaman siz bilirsiniz dedim. Bu sabahta şunu söyledim bu meclis 

Türkiye’ye örnek bir meclis biraz önce sende ifade ettin alınan kararlar %99 oybirliğiyle. Bu 

her meclise nasip olmaz arkadaşlar. Gelin bozmayalım şu meclisi özür dilemek bende dilerim 

hiç sakınmam bir erdemdir. Ben bugüne kadar bir yanlış yaptıysam meclisten özür diliyorum 

arkadaşlar. Bunu yürekten söylüyorum hatalı olduysam özür diliyorum. Bu kadar. Bir şeyim 

eksilmedi bak. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Müsaade eder misiniz. 
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Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Tabi buyur. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Sayın Başkan şimdi konuşmalar gayet mantıklı. Az 

önce bir şey söyledim unutuluyor. Biz burada meclisin 1. Birleşiminde yaşanan olaylarda 

meclisi terkettikten sonra az evvel saydım 8-10 arkadaşımızın grubumuza gelerek yapılanın 

yanlış olduğunu arkadaşımızın özür dileyeceğini beyanı üzerine meclisin 2. Birleşimine geri 

döndük. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Biliyoruz bunları. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Müsaade edin biliyorsunuz ama bildiğiniz bir şeyi 

şimdi Başkanım sanki yokmuş sanki olmamış gibi ben benim yaptığım demokratik bir 

tepkiydi. Evet gürültüyü fazla çıkartmış olabilirim. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Hayır bir gel bak neler yaptığını bir gör yani. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Müsaade edin ben ne yaptığımı biliyorum yani. 

Şimdi biz burada demokratik tepkimizi tabiki vereceğiz. Şuan siz Belediye Başkanı olarak 

vatandaştan destek aldınız seçildiniz. Bizde belediye meclis üyeleri olarak seçildik ve geldik. 

Burada Tepebaşı bölgesinde yaşanan olumlu şeylerdende olumsuz şeylerden de hep beraber 

sorumluyuz. Bunları yaparken arkadaşımızın az evvel söylediğim söylemektende hicap 

duyuyorum şerefsizler kelimesini eğer içinize sindirebiliyorsanız ben başka söyleyecek bir 

şey bulamıyorum. Emrivaki yapıyorsunuz siz özür dilerseniz oda özür dileyecek. Böyle bir 

emrivaki yok.  

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Emrivaki yok yaparsın yapmazsın o ayrı bir şey. 

Lütfen bitirelim. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Müsaade edin ama bu konu öyle bir dakikada 

bitecek bir konu değil ki. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: İkinci baskıyı yapıyorsun ama. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Sayın Başkanım emrivaki yapıyorsunuz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Hayatımda kimseye emrivaki yapmamışımdır. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Şimdi ben o gün eğer burada arkadaşlarımı kıracak 

bir şey yaptıysam hakaret ettiysem böyle bir olaya meydan verdiysem  Tepebaşı adına bundan 

hicap duyarım bundan üzüntü duyarım. Ben az evvelde söyledim Ak Parti üyesi olarak 

tansiyonun yükselmesini isteyecek en son kişi benim. Ama arkadaşımın o hakaretini benim 

demokratik tepkimle aynı terazide tartmaya kalkarsanız bu terazi bunu tartmaz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Arkadaşlar başka söz almak isteyen var mı? 

Meclis Üyesi Eyyüp YILMAZ: Şimdi bende 7 senedir buradayım 6 senedir. Hep 

gündem dışı söz aldım konuştum anlaşıldı. Şimdi eğer ki bir barış olacaksa iki tarafında çıkıp 

sarılıp hangisi büyüktür hangisi küçüktür. Doğru Hasan Hüseyin BOLAT’ın o günkü küfürü 

yanlıştı şerefsiz demiş ben duymadımda. Onlarında oradan saldırması yanlıştı. Şimdi herşey 

birbirine kıvılcım oluyor. Şimdi bir barışa gidilirken bizim örf adetlerimizde karşılıklı barış 

olur. Birisi eğer şuna sarılacağım buna sarılmayacağım derse barış olmaz. Eğer barış olacaksa 

başlangıçta burasıda özür dilesin ama orasıda özür dilesin. Haklı veya haksız boş verelim 

onun için çıksın arkadaşım bir söz verelim konuşsun özür dilesin. Mustafa’da tamam bende 

özür diliyorum desin sarılsınlar barışsınlar bitsin. Gündemimize geçelim. Aynı şehirde 

yaşıyoruz biz kan davası gütmüyoruz ölü yok yaralı yok. Olmuş bir şey. Ondada şeker 

hastalığı var. Şeker hastası olan arkadaşlar bilir ondan dolayı yapıyor yoksa hakikaten çok 

sakin bir arkadaşımız en son bunu yapacak arkadaşımız ama şeker hastalığının verdiği 

birşeyle verdiği bir tepki olmuş. Özür dilesin sizde dileyin barışın şurada bir tokalaşın 

meclisimize geçelim. Çünkü her ay buradayız.  

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Grubumuz adına böyle bir özür bekliyoruz Sayın 

Başkanım. Hepimizi birden genelleyerek böyle bir hakaret olduğu için. 
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Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Bizde bekliyoruz. Bir yerde ateş olmadıktan sonra 

duman çıkmaz. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Ne yaptım önce benmi söyledim. 

Meclis Üyesi Turgut DOĞANDOR: Hasan Hüseyin Bey özür diledi sizde dileyecek 

misiniz. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Az evvel bir şey söyledim ben böyle bir olaya mahal 

verdiğim için üzgünüm. Ama ben burada bu hakareti işitecek hiçbir şeyi kabul etmem. Bu 

hakareti arkadaşına kabul etmeyen diğer arkadaşlarada iade ediyorum. Eğer bu hakareti alıpta 

peki başımın üstünde diyecek biri varsa onunda insanlığından şüphe ederim. 

Meclis Üyesi Eyyüp YILMAZ: Mustafa Başkanım özür dilediği zaman sizde dileyin 

bitirin bunu ya. 

Meclis Üyesi Hasan Hüseyin BOLAT: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. 

Üçüncü dönem hasbelkader belediye meclis üyeliği yapıyorum. Bende böyle bir şey 

yaşamadım. Biz farklı partilerdende olsak Tepebaşı için Eskişehir için birşeyler üretmeye 

çalışan burada demokratik bir şekilde tartışan bir meclisiz farklı partilerden olabiliriz 

hepimizin hedefi Eskişehirdir. Eskişerhir’e Tepebaşına olumlu birşeyler yapmaya çalışıyoruz. 

Ogün elbetteki böyle bir şey oldu. Meclisimizin ilk toplantısında benimde istemediğim olaylar 

oldu. Burada defalarca belediyemiz eleştirildi hizmetleri eleştirildi bütçelerimizin yeterliliği 

yetersizliği harcandı harcanmadı eleştirildi. Bunlarda hiçbir şekilde sert bir tepkimiz olmadı. 

Sözde kesilebilir bunlarda olabilir. Benim oradaki hassasiyetim ismi tartışılmaz Gazi Mustafa 

Kemal ATATÜRK’tü ona yapılan hakareti grup sözcümüzün burada konuşarak ayıplamasına 

tahammül gösterilmemesi ve Sayın Mustafa Bey’in biraz önce kabul ettiği üzere gürültü 

çıkarmasıydı. Bende kendisine bir şey söylemek istedim. Kısaca anlatacağım. Birsürü şey 

konuşuldu. Mustafa Bey’e çapraz ve uç noktalardayız sesimi duyurabilmek için seslendim 

duymadı masaya vurdum gürültü çıkarayım ki bana doğru bakarmı diye. Yani sabret sessiz ol 

anlamında belki. O duymadı ama yakın arkadaşları duyarak onlar bana bende onlara sözler 

sarfettik. Bu sözler karşılıklı olmuştur bana da yakışmamıştır elbetteki onlara da 

yakışmamıştır. Burada bugün Ahmet abimizin büyüğümüz olarak yaptığı konuşmayı usulünce 

dinledikleri için mesele hasıl olmuştur diye düşünüyorum yani dinlediler öğünde dinleselerdi 

daha iyiydi. Yaptıkları basın açıklamasında konuyu yargıyada intikal ettirrecekleri söylendi. 

Ama ben barışmak adına barış adına elini sıkmayada hazırım. Ben meclisimizden sizden o 

günkü Başkanımız Erdoğan Bey’den toplantıyı yöneten bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan 

bu olayın içerisinde benimde payım olduğu için özür diliyorum ama onlardanda özür 

bekliyorum. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Bu arkadaşımız olayları başlatanın kendisi 

olmadığını. Spontane gelişen olaylarda ağzından kaçtığını söylüyor. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Lütfen özür dileyecek misiniz dilemeyecek 

misiniz onu söyleyin. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Az evvel söyledim Sayın Başkanım o gün biz 

burada Tepebaşında 2 Haziran tarihinde yaptığımız toplantıyla ilgili 1994 yılından beri 

yaşamadığımız olaylara şahit olduk. Böyle bir olay yüzünden Tepebaşı’nın gündemine 

Eskişehir’in gündemine gelmekten hicap duyuyorum. Üzgün olduğumu söyledim ama özür 

dilenecek birşeyde yapmadığımı iddia ediyorum teşekkür ederim.  

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Peki ne diyelim arkadaşlar. 

Meclis Üyesi Mustafa ÖNDER: Denecek bir şey yok herkes anladı anlayacağını. 

Girelim gündeme Başkanım. 

Meclis Üyesi Eyyüp YILMAZ: Mustafa Başkanım bir şey yok iki tarafında güzelce 

barışın bu işi bitirelim. Bir özürden bir şey olmaz. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Konu mahkemeye gitti zaten. 
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Meclis Üyesi Eyyüp YILMAZ: Ya gitsin. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Hayır nereye giderse gitsin. İsterse Anayasa 

Mahkemesine gitsin nereye giderse gitsin. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Gidecek. Ne yapalım yani hakaret edecek sessiz mi 

kalalım. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: O zaman onun dilediği özürde olmuyor yani. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Sayın Başkanım arzu ederseniz gündeme dönelim. 

Bu meseleyi bu şekilde kapatalım. Bundan sonrada soğumaya bırakalım. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Vallahi benim içimde o özür kalacak yani. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Üzüntülerini beyan etti onuda o şekilde 

değerlendirelim. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet 1. Maddeden başlayalım arkadaşlar. 

Meclis Üyesi Hasan Hüseyin BOLAT: 

  PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

TARİH  : 03.06.2021 

KARAR: 22 

Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 115 karar no ile Plan Bütçe komisyonumuza 

havale edilen 2022 yılı Bütçesine konmak üzere, aşağıdaki tablolarda belirtilen 2022 yılı 

yatırım programları komisyonumuzda incelenmiş ve tetkik edilmiştir.  

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YATIRIM PROGRAMI 

KONUSU 2022 

HALİ HAZIR YAPIM İŞLERİ 200.000,00 

İMAR PLANI YAPIM İŞLERİ (KENTSEL VE KIRSAL) 250.000,00 

İMAR UYGULAMASI YAPIM İŞLERİ 250.000,00 

TOPLAM 700.000,00 

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YATIRIM PROGRAMI 

KONUSU 2022 

YOL VE YEŞİL ALAN KAMULAŞTIRMA İŞİ 7.000.000,00 

TOPLAM 7.000.000,00 

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YATIRIM PROGRAMI 

KONUSU 2022 

MEVCUT PARKLARIN BAKIM VE ONARIMI 15.730.000,00 

PARK YAPIM VE YENİLEME 3.872.000,00 

SPOR ALANLARI YAPIMI 605.000,00 

MALZEME ALIMLARI 3.630.000,00 

TOPLAM 23.837.000,00 
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YATIRIM PROGRAMI 

KONUSU 2022 

YOL YAPIM VE ONARIMI 15.170.000,00 

HİZMET BİNASI, SOSYAL VE KÜLTÜREL MERKEZ 
YAPILMASI 8.860.000,00 

SAĞLIK VE SPOR TESİSLERİ YAPILMASI 12.100.000,00 

BORDÜR-PARKE TAŞ, AŞINMA ASFALTI, YOL TEMEL 
MALZEMESİ VE MUHTELİF MALZEME ALIMI  17.130.000,00 

TOPLAM 53.260.000,00 

KARAR: 2021 Yılı Yatırım Programının incelenmesi sonucunda, İlgili müdürlükler 

tarafından, İmar ve Şehircilik Hizmetleri Yatırım Programının 700.000,00 TL, Emlak İstimlak 

Müdürlüğü Yatırım Programı 7.000.000,00 TL., Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yatırım 

Programının 23.837.000,00 TL, Fen İşleri Müdürlüğü Yatırım Programının 53.260.000,00 TL 

olarak hazırlandığı görülmüştür. Yapılan inceleme sonucunda 2022 yılı Yatırım programının 

komisyona havale edilen şekliyle kabul edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Sayın Başkanım değerli meclis. Tabi yaşanan süreç 

içerisinde gerilimininde yüksek olması dolayısıyla daha fazla istenmeyen olaylara sebebiyet 

vermemek adına komisyon toplantılarına katılmamışlardır. Bu sebeple sadece isim 

belirlemeyle alakalı 2. 3. Ve 4. Madddeler haricinde herhangi bir değerlendirme yapma 

imkanı olmadığı için biz çekimser oy kullanacağımızı ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla 

diğer 2. 3. Ve 4. Maddeler haricindekileride okunmuş gibi sayarak oylanmasını talep 

ediyoruz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet bunu oyluyoruz. Kabul edenler? Etmeyenler 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 2. Madde. İsterseniz onlarıda okumadan oylayalım. 2. 3. 4. 

Maddeleri geldiği komisyondan geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 5.6.7.8.9.10. maddeler komisyondan geldiği gibi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Ak Parti 

grubu tarafından bu maddelerde çekimser kalınmıştır. Gündemimiz bitmiştir arkadaşlar. 

Temmuz Ayı Meclis Toplantıları 1. Birleşim 1. Oturum tarihini, 01 Temmuz 2021 Perşembe, 

saat 17:00 olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. 

 

 

 

 

 

 

Dt.Ahmet ATAÇ    Ahmet İLKER Hatice Canan ADLIM 

             Meclis Başkanı    Kâtip Üye  Kâtip Üye 
 


