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06 Nisan 2021 

Başlama-Bitiş Saati 

17:00 - 18:10 

T.C. 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTILARI 

2. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM 

MADDELERİNE AİT TUTANAK 
 

 
MECLİS 1.BAŞKAN V. Erdoğan AYDOĞMUŞ 

KÂTİP ÜYELER Nazan ERŞAHİN - Ahmet İLKER 

MEVCUT ÜYE 

SAYISI 
32 Kişi (Başkan Dahil)  

İZİNLİ ÜYELER 
Nuray AKÇASOY- Mustafa ÖNDER- Akın ÇAMOĞLU- Metin GÜNDOĞDU- 

Burhan ÇİFTER -Eyyüp YILMAZ 

KATILMAYANLAR  

MEVCUT ÜYELER  

Dt.Ahmet ATAÇ 

İbrahim KÖKDERE 

Hasan TUTUCU      

Hasan Hüseyin BOLAT 

Hasan ÜNAL 

Ahmet VURAL 

Fikriye Güven ZAPTİYE 

Turgut DOĞANDOR 

Hatice Canan ADLIM 

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 

Ali İNCİ 

Meliha ÇELİK                

Mehmet GÜNDOĞAN  

Mustafa GÜLERYÜZ 

Emre AYDIN 

Erkan KOCA 

Zuhal SEZGİN 

Şenel ALTUN 

  

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Saygıdeğer meclis üyeleri. Hepinizi 

saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Nisan Ayı Meclis Toplantıları 2. Birleşim 1. Oturumunu 

açıyorum. Yoklama yapalım lütfen. 

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

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Nuray AKÇASOY, Mustafa 

ÖNDER, Akın ÇAMOĞLU, Metin GÜNDOĞDU, Burhan ÇİFTER, Eyyüp YILMAZ’ ı izinli 

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

Gündeme geçelim lütfen. 

Katip Üye Nazan ERŞAHİN:   

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTILARI 

2. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİ 

1. Kurumumuz yetki ve sorumluluğuna geçen Hava Müzesi Parkı'na "Vecihi HÜRKUŞ 

Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı" isminin verilmesi.               (İsim Belirleme Komisyonu) 

2. Mülkiyeti Belediyemize ait Sazova ve Şarhöyük Mahallelerinde bulunan Belediye 

Hisselerinin satışı konusunun görüşülmesi.                                (Plan Bütçe Komisyonu) 

3. Mülkiyeti Belediyemize ait Emirceoğlu Mahallesinde bulunan 11840 ada 3 parsel sayılı 

taşınmazın satışı konusunun  görüşülmesi.                     (Plan Bütçe Komisyonu) 

4. Mülkiyeti belediyemize ait Hoşnudiye (Eskibağlar) Mahallesinde bulunan 17451 ada 1 parsel 

sayılı taşınmazın kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi.                    (Plan Bütçe Komisyonu) 

5. Mülkiyeti Belediyemize ait Sulukaraağaç Mahalleside bulunan tarla yerinin 470,45 m2’lik 

kısmının tahsisi konusunun görüşülmesi.                                            (Plan Bütçe Komisyonu) 

6. Ertuğrulgazi Mahallesi, 7413 ve 7414 adalar arasında kalan Güngörmüş Sokakta 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması.                                       (İmar Komisyonu) 

7. Sazova Mahallesi, 15089 Ada, 11 ve 12 Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği yapılması.                   (İmar Komisyonu) 
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8. Muttalip Gazipaşa Mahallesi,  429 ve 430 adalarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği yapılması.                                                                                             (İmar Komisyonu) 

9. Batıkent Mahallesi ,173 ada 1 parselin kuzeyindeki tescilsiz alan ve Çamlıca Mahallesi, 10529 

ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine itiraz konusunun 

görüşülmesi.                                         (İmar Komisyonu) 

10. Aşağısöğütönü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.                                 (İmar Komisyonu) 

11. 4646 sayılı kanun kapsamında Karagözler Mahallesi  ve kısmen Boyacıoğlu Mahallelerinde 

Doğalgaz Bağlantısı yapılması hakkında Belediyemizce taahhüt verilmesi konusunun 

görüşülmesi.                               (İmar Komisyonu) 

12. 5216 sayılı Kanunun Ek Madde 3. Hükümleri uyarınca Gökdere Mahallesinin kırsal yerleşim 

özelliği gösteren mahalle olarak belirlenmesi konusunun görüşülmesi.                (İmar Komisyonu) 

13. Muhtelif Mahallelerde Yol boyu Ticaret Teşekkülü Belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
                     (İmar Komisyonu) 

14. Pazaryerleri Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği Tunalı Semt Pazarının eski yerine (Hatboyu 

üzerine) taşınması.                            (Pazaryerleri Komisyonu) 

15. 5393 Sayılı Kanunun  56. Maddesi gereği bir yıllık Başkanlık Faliyet Raporu’nun 

görüşülmesi.                                                              

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Gündemi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 1. Maddesi. 

Üye Hasan ÜNAL: 

İSİM BELİRLEME KOMİSYONU RAPORU 

TARİHİ : 02.04.2021 

SAYI  : 2 

 Meclisimizin 01.04.2021 tarih ve 62 sayılı kararı ile incelenmek üzere 

komisyonumuza havale edilen, Kurumumuz yetki ve sorumluluğuna geçen Hava Müzesi 

Parkı’na yeni isim verilmesi ile ilgili olarak Park ve Bahçeler  Müdürlüğü’nün 29.03.2021 

tarih ve  E.84217314-105.99-7070 sayılı yazısında belirtildiği üzere  yapılan anket sonucunda 

parkın ismine ‘Vecihi HÜRKUŞ Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı’  verilmesi 

önerilmiştir.  

İsim verme konusunun, müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine 

komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Komisyon raporunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar 

gündemimiz bir hayli yoğun eğer uygun görürseniz oybirliğiyle kabul edilen konular tüm 

meclis üyelerinin bilgisi dahilinde. Bilgisi dahilinde olan oybirliğiyle geçen konuları 

oylayalım oyçokluğuyla olan konuları tartışalım arkadaşlar. Sizcede uygunsa. 

Üye Mustafa BİRSEN: Uygundur Başkanım. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Hangi maddeler olduğunu 

söylerseniz. Buyurun. 

Üye Orhan DURMUŞ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Maddeler oybirliğiyle 

geliyor. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Evet çok güzel. Değerli arkadaşlar 

gündemin 1. Maddesini oyladık o halde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Maddeler 

oybirliğiyle olduğundan tüm meclis üyelerinin bilgisi olduğuna dair oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Komisyondan geldiği şekliyle 



Nisan Ayı Meclis Toplantıları 2. Birleşim 1. Oturumuna Ait Tutanak 

Sayfa 3 / 15 

 

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

14. Maddesi. 

Üye Mustafa COŞU: 

PAZARYERLERİ KOMİSYON RAPORU 

Tarih  : 02/04/2021   

Sayı    : 2  

            Tepebaşı Belediye Meclisi’nin 01/08/2017 Tarih ve 183 Sayılı Kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen Tunalı Semt Pazarının Hatboyu-1 Caddesi üzerine 

taşınmasıyla ilgili yapılan toplantıda; 

Mamure, Işıklar, Şeker, Yeni, Hacıseyit, Hacıalibey, Mustafa Kemal Paşa, Hayriye, 

Hoşnudiye, İhsaniye Mahallelerinin Muhtarları ve Pazarcılar Odasının talepleri üzerine, 

Sorumluluğu Belediyemize ait Perşembe günü Turgut Reis Caddesi üzerine kurulan Tunalı 

Semt Pazarının Hatboyu-1 Caddesi üzerine taşınması konusu, Komisyonumuzca yerinde 

incelenmiş, Hatboyu-1 Caddesinin bölgenin trafik akışını sağlayan Gazi Yakup Satar Caddesi 

ve Sakarya Caddesinin kesiştiği noktalara isabet ettiği; bu alanlarda ise trafik akışının çok 

yoğun olduğu, pazarın kurulduğu günler bölgenin trafiğe kapanmasının olumsuzluklara neden 

olacağı,  caddenin sol tarafında çok sayıda işyeri olduğu, sağ tarafında ise Devlet Demir 

Yollarına ait park alanı olduğu bu sebeple pazarcı esnafının tezgah açmasının ve araçlarını 

park etmelerinin yaya ve araç trafiğinin aşırı derece artmasına sebep olacağı tespit 

edildiğinden Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan Tunalı Semt Pazaryerinin Hatboyu-1 

Caddesine taşınmasının reddine;  

Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Buyurun. 

Üye Mustafa BİRSEN: Sayın Başkanım az evvel komisyon başkan yardımcısınında 

okuduğu gibi 01/08/2017 tarihinde gündemimize gelmiş yaklaşık 4 yıldır gündemimizde 

bekleyen bir konu. Yine az evvel komisyon raporunda geçtiği gibi Mamure, Işıklar, Şeker, 

Yeni, Hacıseyit, Hacıalibey, Mustafa Kemal Paşa, Hayriye, Hoşnudiye, İhsaniye 

Mahallelerinin Muhtarlarının yöneticilerinin isteği ve Pazarcılar Odasının teklifiyle 

gündemimize gelmiştir bu konu. Bir gerekçeyle trafik gerekçesiyle konunun reddedilmesini 

biz doğru bulmuyoruz. Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çoğunluk görüşüne 

katılmadığımızı beyan ediyoruz. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Komisyon raporunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin son 

maddesi arkadaşlar Başkanlık Faaliyet Raporunun görüşülmesi. Okurmusunuz. 

Katip Üye Nazan ERŞAHİN: 

M E C L İ S’  E  

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesine göre 

hazırlanan 2020 Yılına ait Faaliyet Raporunun 5393 Sayılı Kanunun 56. Maddesi gereği 

Mecliste görüşülmesini arz ederim. 

                              Dt. Ahmet ATAÇ 

         Belediye Başkanı 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Değerli arkadaşlar guruplar adına 

20 dakika kişisel olarak söz almak isteyenler 10 dakika almak suretiyle isimlerinizi 

verebilirseniz bu doğrultuda işlemlerimizi sürdürelim. Guruplar adına söz almak isteyen 

arkadaşlarımız. Orhan DURMUŞ, Turgut DOĞANDOR. Şahışlar adına söz almak isteyen 

arkadaşlarımız var mı? Erkan KOCA, Mustafa GÜLERYÜZ, Fatih ÖZATA, Mustafa 

KAVAS, Fikriye GÜVEN ZAPTİYE. Evet gruplar adına Orhan DURMUŞ’a söz veriyorum. 
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Üye Orhan DURMUŞ: Tepebaşı Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporuyla ilgili Ak 

Parti Grubu adına değerlendirmelerimizi ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, degerli meclis üyeleri; 

TEPEBAŞI BEL EDİYESİ' nin 2020 YILI FAALİYET RAPORU ile ilgili 

olarak,şu tepitleri ve degerlendirmeleri yapmak istiyorum; 

2020 YILI FAALiYET RAPORU'NU inceledigimizde, idarenin stratejik 

amaç; ve hedeflerinin belirlendigini   ve   bu   belirlemelere  göre   de,   müdürlüklerin   

yaptığı faaliyetlerer yer verildigini, bu faaliyetlerin, rakamsal verilerle rapora konuldugunu 

görüyoruz. 

Ancak, Stratejik   Amac; 3 'te   belirlenen "Belediyenin   yeni projeler   üretirken,   

gelir artırıcı  ve tasarrufa yonelik yontemler uygulaması" hedefi için , neler yapıldığına ve 

hangi,  tasarruf önlemleri alınarak, ne kadar tasarruf yapıldığına ilişkin rakamsal bir veri 

göremiyoruz. Ya da gelir artırıcı önlemler dediginizde sadece, belediyemizin mülkiyeti olan 

yerlerin satışını, mı, anlatıyorsunuz? Kastedilen sadece bu mudur ? Eğer öyleyse , bu durum 

"mirasyedi" tavnndan başka bir ş ey değildir. 

Faaliyet raporunda, Stratejik planda belirlendigi üizere, "Temel değerler ve 

kritik başarı faktorlerine" de yer verilmiştir. Demokrasi ve insan hakları diyerek, 

önemini vurguladığımız değerler ile; belediye personeline baskı yaparak mobbing 

uygulayarak, CHP'ye zorla üye yapılmaya çalışılmasını nasıl izah ediyorsunuz? Bu büyük bir 

çelişki degil midir? Yoksa bu konuda samimi değil misiniz? Takiyye mi yapıyorsunuz? 

Bunu kamuoyuna açıklamak zorundasınız. 

Gerçi buna da çok    şaşırmamak   lazım: "insan hakları"   temel değerinin, Kritik 

Başarı Faktorünü, " sürdürülebilir bir ekosistem" olarak  tanımladığınıza  göre, insan 

haklanna  saygı, anlamında da sanırım,  fazla bir şey  beklememek  gerekiyor. Yine  ben 

zer  şekilde, "demokrasi"  değerinin veya  hedefinin, " geçmişe, kültürel ve biyolojik 

mirasa sahip çıkmak ve desteklemek" konusuyla, nasıI bir ilgi ve mantık kuruldugu 

izaha muhtaçtır. 

2020 YILI FAALiYET RAPORU'nun bütçe gerçekleşmelerini  inceledigimizde, 

Tepebaşı Belediyesi’nin, kalıcı yatırımlar  diyebilecegimiz   "sermaye giderleri" açısından 

son derece yetersiz bir durumda oldugunu görüyoruz. 

Sermaye giderleri 2020 yılında, toplam harcamaları sadece ve ancak %2,39'unu 

oluşturmaktadır . 2019 YILI RAKAMINI N, BEŞTE BİRİ KADAR. (6.107.000 TL.) 

Daha önceki   oturumlarda da  defaatle  ifade  ettigimiz üzere, ilçe  belediyeleri 

ölçeğinde olan belediyeler için bu oran %25 civanndadır. Dolayısıyla Tepebaşı, Belediyesi, 

ortalamanın % 22 oranında gerisinde kalmaktadır. 

Belediyenin asli görevlerini yürüten ve en önemli yatırımcı, müdürlük olan Fen 

İşleri Müdürlüğü’nün 2020 yılı bütçesinden kullandığıö denek, 44.398.874 TL’dir  ve 

toplam harcamalann ancak % 17'sidir. 

Daha  önceki   toplantılarda yine ısrarla dile getirdiğimiz  üzere,  yatırımlara  

ayrılan pay açısından Türkiye ortalaması % 32' dir. Dolayısıyla bu oran Türkiye 

ortalamalarının altındadır  ve  yaklaşık  372.000 vatandaşımızın yaşadığı Tepebaşı ilçesi için 

oldukça yetersizdir. 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün bütçesi, 2019 yılına göre düşüktür. Oysa 

2020 yılında başlayan ve hala daha devam eden Covid-19 salgını sebebiyle, daha fazla 

vatandaşımıza sosyal yardım kapsammda destek verilmeliydi. Ancak buna rağmen, 
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basmda çıkan haberlerde belediyenin, hep bu yardımlarından bahsediliyordu. Anlaşılan o 

ki, sadece reklam yapılarak, algı çalışması yapılmış oldugu görülüyor. Eğer öyle 

olmasaydı yapılamayan kültürel faaliyetlerden artan bütçeyi, bu işlerde kullanmaniz 

gerekirdi. 

Belediye bütçesinin gerçekleşme oranları düşük kalmıştır .Giderlerden 54.249.476 

TL. tutarındaki ödenek, iptal edilmiş tir. Yine aynı ş ekilde gelir butçesininde 

243.990.161 TL. tutarında gerçekleşmiş olduğu ve bunun da tahmin edilen gelir  bütçesinden 

, 52.295.824 TL. tutarında geride kaldığı görülmektedir. Bu durum, gerçekçi bütçe 

yapılmadığını, hayali rakamlara dayalı olarak yaplan bütçenin amacının, borçlanma 

miktarını ve doğrudan temin miktarını artırmak olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumdan 

kaçınılmalıdır. Nitekim Sayıştay Raporlarındada bu husus, tenkit konusu yapılarak, dikkat 

çekilmiştir. 

Öteden beri kanayan bir yara h a l i n i  a l a n  önemli bir mağduriyet sebebi olan 

Yeşiltepe ,  Fevz   içakmak ve Sazova ve Şarhöyük Mahallelerinin kat artışı yapılmayarak,  

imardan kaynaklı gelişim  problemlerinin, hala çözülememiş   olma, sı  çok  üzüntü  vericidir  ve bu 

mahallelerin üzerinde "kara bulut" gibi durmaktadır. Yoksa bu mahalleler, Sayın 

Büyükşehir Belediye Başkanının eşinin, Yukarısöğütönünde kaçak bir şekilde yaptırdığı 

ve sayenizde köy yerleşik alanına dahil edilerek, planlı hale getirilmesinden, dahamı, 

önemsizdir? 

8- Tepebaşı Belediyesini farklı zamanlarda, önceki oturumlarda da uyararak, 

eksik olan hizmetleri ve yapılan hataları dikkate getirmeye çalışmıştık . Kamuoyunu 

bilgilendirmek  ve  idareyi  gayrete  getirmek  üzere,  bunları  yeniden  hatırlatmakta 

fayda görüyorum: 

TEPEBAŞI BELEDiYESi' nin daha iyi yönetilmesi ve vatandaşlarımızın daha iyi 

hizmet alabilmelerini sağlamak bakımından, aşağıdaki önerilerimizin ve eleştirilerimizin 

dikkate alınmasını temenni ediyoruz 

12 yıldan beri bitiremediğ  iniz Sazova Kültür  Merkezinin inşaatını lütfen bir an 

önce bitiriniz . 

Çamlıca Kapalı Pazaryerinin üst katını, bir an önce tamamlayarak, vatandaşın 

kullanımına açınız. 

2014 yılından bu güne kadar, bir tek Kapalı Pazar yeri yapılmamıştır. Lütfen bu 

konuda gerekli yatırımları yapınız. 

Sorumluluk alanımızda bulunan sokakların ve yolların bakımını yapınız ve 

vatandaşın ayaklarını tozdan, çamurdan kurtarınız. 

Sürekli  olarak,  gelir ve kaynak yetersizliğinden bahsedilirken, Büyükşehir 

Belediyesi tarafından, gönderilmesi gereken Müze Payının takibini yapınız. 

Sayıştay Raporunda tenkit konusu yapılan, İller Bankası-İlbank tarafından, Genel 

Bütçe Vergi Gelirleri üzerinden ayrılan ilçe payının, su ve kanalizasyon idaresi 

paylarını iyi takip ediniz. (fazla hesaplanmasmdan kaynaklı olarak 1.464.335,92 TL 

tutarında eksik gönderildiğinin takip edilmemesi tenkit edilmişti) 

Telekomunikasyon Altyapı ve şebekelerden alınması, gereken Geçicii Hak 

Bedellerinin Tahsilini Yapınız. 
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Ak parti Grubunun itirazlarıa rağmen, adında şehitler, gaziler, sakatlar kelimeleri 

bulunması fırsat bilinerek, güya bu konuda faaliyet gösteren derneklere yardımda 

bulunuluyor algısı oluşturmak için Derneklere, Mevzuata Aykırı Olarak Taşınmaz Tahsis 

Edilmesini durdurunuz, yasaları arkadan dolaşmaya çalışmayınız 

Önceki yılların denetim komisyonu raporlannda, sürekli uyardığımız ve tenkit konusu 

yaptığımız halde,  4734 say ı l ı  Kamu ihale Kanunu'nun  22/ d Maddesine göre yapılan göreMal  

ve  Hizmet  alımlarında,  Kanunda  öngörülen  %10'1uk kısmın  ,   Kamu ihale Kurumundan 

uygun görüş alınmadan aşılmasını engelleyiniz, bu konuda önlem alınız. Her ne 

kadar 2020 yılında buna uygun davranılmış isede bu konuya yine azami 

dikkat gösteriniz. 

Bütçede bu kadar kaynak sıkıntısı yaşanırken, tanıtım ve reklam 

harcamalarından  tasarruf yapınız. 

Bunlara ilave olarak: 

Belediye bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne ayrılan payın, toplam bütçenin en 

az % 30 oranında olmasını, 

Yine toplam bütçede serrnaye giderlerine ayrılan payın en az %25 civarına 

çıkarılmasını, 

Belediyenin borçlanmasında, yasal sınırın aşılmamasını, 

 Kaynak sağlayıcı, yeni projeler üretilmesini, 

Bütçenin gelir rakamlarının, daha gerçekçi v e tutarlı hazırlanmasını, 

Mal  ve  hizmet  alımlarının, doğrudan temin yöntemiyle degil,  

ihtiyaçların birleş tirilerek, ihale yöntemiyle temin edilmesini, 

Ak Parti Grubu olarak, 1 Ekim 2015 tarihinde verdiğimiz gündem önergesiyle, 

oy birligi ile kabul edilerek imar komisyonuna gonderilen ve henüz sonuçlanmayan, 

Yeşiltepe, Fevziçakmak,  Sazova  ve  Şarhöyük  mahallelerinde,  kat  artışı sağlayacak 

imar degişikliğinin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. 

Bu önerilerimize değer verilmesi ve dikkate alınması, durumunda, sizlere destek 

verecegimizi, aksi durumda da kamuoyu adına eleştirecegimizi ve destek 

vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. 

Sonuç  olarak;  TEPEBAŞI  BELEDiYESi 2020 YILI FAALİYET 

RAPORU'nu, içeriğinin ve belediyenin asli görevlerine ilişkin faaliyetlerinin 

yetersiz olması nedeniyle, Ak Parti Grubu olarak "red oyu" verecegimizi ifade 

etmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Buyurun Turgut Bey. 

Üye Turgut DOĞANDOR: Sayın Başkanım değerli meclis üyeleri. 2020 yılı 

başkanlık faaliyet raporunun görüşüldüğü bu toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi adına söz 

almış bulunuyorum. Tepebaşı Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu başlıklı rapordada 

görüldüğü üzere 2020 yılı Tepebaşı Belediyesi dünyada ve ülkemizde görülen salgın 

hastalık ve ekonomik krize rağmen sonderece başarılı bir yıl geçirmiştir. Hedefler ve yapılan 

faaliyetler birbiriyle uyumludur. 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planda yer alan 

vizyon ve misyon ile uyumlu bir faaliyet yılı geçirilmiştir. Belediye Başkanımız Sayın 

Ahmet ATAÇ’ın Başkanlığında daha çok sosyal belediyeciliğe ağırlık veren bir 
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belediyecilik yapılmaktadır ve doğrudan doğruya halkı birinci derecede ilgilendiren sosyal 

konulara değinilmektedir. Salgın hastalık ve ekonomik kriz yılı olan 2020 yılında halk 

sağlığının korunmasına yönelik tedbirler arttırılmıştır. Rakamsal değerlendirmelerde 

bulunacak olursak belediyenin bütçe uygulama tablosu incelendiğinde gerçekleşen bütçe 

harcaması 2019 yılı bütçe ödeneğine oranı %99,74 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı 

tahsilatının tahakkuka oranı %82,35 olarak gerçekleşmiş 2020 yılı gelir bütçesinde 2019 yılı 

tahakkuka göre %18,17 oranında artış olduğu görülmektedir. Personel harcmalrı üst sınırı 

belediye kanununun 49. Maddesine göre %30 olmasına rağmen beleddiyenin personel 

harcamaları %17 olarak gerçekleşmiştir. Tasarruflu ve verimli personel istihdamına önem 

verildiği gerekli hassasiyetin gösterildiği anlaşılmaktadır. Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini 

%95,49 oranında karşıladığı görülmektedir. Bu oran 2018 yılında %81,23 2019 yılında ise 

%75,25 olarak görülmektedir. Artan bir ivme söz konusudur. Kurumsal sınıflandırma 

tablosu incelendiğinde Temizlik İşleri Müdürlüğünün 255.500.523,19 TL. Toplam 

harcamanın 6.810.062,40 TL. ile birinci sırada olup toplam giderin %18,32’sini 

oluşturmaktadır. Faaliyet sonuçları tablosu incelendiğinde 2020 yılı 6.159.192,017 TL. 

olumlu faaliyet dönemi geçirdiği görülmüştür. Harcama kalemlerinin toplam harcamaya 

göre tablosu incelendiğinde personel giderlerinin %17,4 sosyal güvenlik prim giderlerinin 

%2,64 mal alımı yolluklar hizmet alımı kiralama temsil ve ağırlama bakım onarım giderleri 

toplamı mal ve hizmet alımı giderlerini oluşturmakta olup oranı %69,17 faaliyet giderleri 

%5,43 cari transferler %3,24 sermaye giderleri %2,39 olduğu. 2019 yılına göre sermaye 

giderlerinin %7,88 azalış gösterdiği 2020 yılına göre sermaye giderlerinin %6,62 azalış 

gösterdiği anlaşılmaktadır. Sermaye giderlerinde azalan bir ivme görülmektedir. Bu durum 

tasarrufun ön planda tutulduğunu göstermektedir. Finansmanın ekonomik sınıflandırması 

tablosu incelendiğinde 2020 yılında tahmin edilen borçlanma 27.250.000,00 TL. olarak 

belirlenirken gerçekleşen borçlanma olmamıştır. Bu durum belediye bütçesinin olumlu 

yönde ivme kazandığının bir göstergesidir. İncelenen faaliyet raporunda tüm mali tabloların 

gelir gider tahminleriyle uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık doğruluk ve mali 

saydamlık esaslarına titizlik gösterilerek hazırlandığını gözlemlenmektedir. Müdürlüklerin 

performans faaliyetleri incelendiğinde 158 ader hedefin %81,18’inin gerçekleşmiş olduğu 

görülmektedir. Bu oran 2019 yılında 221 adet hedefin %97,94’ünün gerçekleşmesi şeklinde 

görülmektedir. Pandemi koşulları nedeniyle oranlarda düşüş olduğu tarafımızcada 

düşünülmektedir. Ak Parti grup sözcüsü Orhan DURMUŞ’un aleyhte olan ifadelerinede 

katılmamız mümkün değildir. Gelir arttırıcı kavramlar belirtilmiş olup faaliyet raporunda bu 

hususlar hedef olarak raporda belirtilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye yapılması 

konusunda baskı yapıldığı iddialarınıda kabul etmemiz mümkün değildir. İddia ispata 

mecburdur izaha muhtaçtır ayrıca konunun faaliyet raporuylada herhangi bir ilgisi 

bulunmamaktadır. Kat artışı konusunda konunun Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla 

ilişkilendirilmesi Büyükşehir Belediye Başkanımızın hedef olarak gösterilmesinide tasvip 

etmemiz mümkün değildir. Yine belediye encümenindede bazı Ak Partili meclis üyelerine 

müeyyidelerin uygulandığı konusunda bilgimiz mevcuttur. Ancak bu konunun siyasi 

malzeme yapılmasını tasvip etmediğimizden konunun çok fazla tartışılmasını uygun 

bulmuyoruz. Yine denetim komisyonu raporlarında faaliyet raporu konusuymuş gibi burada 

belirtilmesini tasvip etmediğimizide belirtmek istiyoruz. Denetim raporundada kanuna 

uygun şekilde belirtilip burada kanuna uygun şekilde belirtilmeyen hususlarında 

bulunduğunu bu durumunda bir çelişki olduğunu belirtmek isteriz. Meclisçe seçilen denetim 

komisyonu görevini yerine getirmiş sayıştay denetimi yapılmıştır. Denetim sonuçlarındada 

meclisede bilgi verilmiştir. Her yıl düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması 
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Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Uluslararası Sanat Çalıştayı Ulusal Fotoğraf 

yarışması gibi başarılı etkinlikler 2020 yılı içerisinde pandemi nedeniyle 

gerçekleştirilememiştir. Ancak bu tür etkinlikler online olarak gerçekleştirilmeye 

çalışılmıştır. 27. Uğur Mumcu Anma ve Ödül Töreni Hasan Ali Yücel Söyleşisi Kadına 

Şiddet ve Çocuk İstismarına Hayır Söyleşisi gibi kent benliğini canlandırma toplantılarının 

onlline olarak sürdürüldüğü görülmektedir. Salgın hastalık tedbirlerininde belediyemiz 

tarafından belediye personeli ve bölge halkının sağlığını korumak açısından yeterli olduğu 

görülmektedir. Piyasada dahi bulunamayan dönemde el dezenfektanlarının erken tedarik 

edilmesi yine piyasada dahi yeterli olarak bulunmayan dönemlerde maske üretiminin 

sağlanması ve dağıtılması bu dönemde en verimli çalışmalar olarak dikkat çekmiştir. Valilik 

Makamı İl Sağlığı Denetim Merkezi tarafından il genelinde korona virüs salgını kapsamında 

oluşturulan denetim ve filyasyon ekiplerinin ulaşımı sağlanması amacıyla belediyemizce 8 

adet taşıt ve 16 adet şoför görevlendirilmesi yapılmasıda önemli çalışmalar olarak 

görülmektedir. Tepebaşı Bölgemiz 91 mahallesiyle hizmet götürülmeye çalışılan geniş bir 

alanı kapsamaktadır. Belediyemiz geçtiğimiz 2020 yılındada salgın hastalık döneminde dahi 

olsa kent halkıyla bütünleşerek kent halkının sadece yol ihtiyacını çöplerinin temizlenmesini 

onlara bir miktar yeşil alan sunulması gibi faaliyetlerle yetinmemiş halkla birleşmeyi 

kendisine ilke edinen bir belediyecilik anlayışı sergilemiş ve o şekildede hizmetlerine devam 

etmektedir. Biz bu nedenlerle Tepebaşı Belediyesinde bu hizmetleri gerçekleştiren başta 

Belediye Başkanımız Ahmet ATAÇ’a belediye meclis üyelerimize tüm belediye 

personelimize 2020 yılında gösterdikleri gayret için teşekkür ediyor Cumhuriyet Halk 

Partisi Gurubu adına Başkanlık Faaliyet Raporuna evet diyeceğimizi ifade etmek istiyor 

teşekkürlerimi sunuyorum.  

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Teşekkür ediyorum Turgut Bey. 

Evet Emre Bey buyurun. 

Üye Emre AYDIN: Sayın Divan değerli meclis. Ben de sözlerime başlamadan 

önce sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Gündemin son Maddesinde yer alan Başkanlık Faaliyet Raporu ile ilgili söz 

almış bulunuyorum. 

Faliyet raporu hakkında Orhan Bey gurup görüşümüzü belirtti , meclis üyesi 

arkadaşlarımız müdür1üklerle ilgili görüşlerini belirteceklerdir. Ancak ben faaliyet 

raporunun asıl içeriğine geçmeden önce başkanlığın belediyemiz adına yaptığı 

değerlendirmelerin sonucunda belirttiği güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler 

tablosunu incelemek istiyorum. 

Başkanlık makamının belirtiği belediyemizin güçlü yanları tablosunun en başında 

başkan beyin daha ilk maddeye kendisini överek başlamasını gerçekten takdire şayan, 

övgüyü hak eden bir (benlik)ego olarak yorumluyoruz. 

Diğer bir madde,güçlü yanlar madde 7- kültür ve sanat çalışmalarının yapılacağı 

mekanların kuruma kazandırılmış olması. Bakın bu madde çok ilginç. Maddeyi 

okuduğumuzda zannediyoruz ki Tepebaşı Belediyesi tüm kültür merkezi projelerini bitirmiş 

çalışmalarını tamamlamış kültür hizmetlerine devam ediyor. Değerli arkadaşlar biz daha 2 

meclis önce 12 yıldır çalışmaları süren ve hala %50si ancak tamamlanabilmiş sazova kültür 

merkezinin inşallah 2023 sonu tamamlanmasını burada oylamadık mı? Yoksa sazova kültür 

merkezi bitti açıldı da bizim mi haberimiz yok? Ama buna şaşırmıyoruz çünkü şimdi 

okuyacağım madde çok daha vahim. 

Güçlü yanlar madde 8- altyapı ve üstyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlanmış 

olması. Sayıyorum Fevziçakmak, Kumlubel, Tunalı, Esentepe, Yeşiltepe, Şirintepe, 
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Çamlıca, Sazova ve daha birçok mahalle. Tamamlanmayan mahalleleri saymaya devam 

etsem bütün mahalleleri saymaktan korkuyorum. Alt yapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan 

mahalleleri saymaya kalksam inanın hiç bir mahalle sayamamaktan daha çok korkuyorum. 

Hangi mahallelerde altyapı ve üstyapı çalışmaları tam anlamıyla bitirilmiş gerçekten merak 

konusu. 

Güçlü yanlar madde 12- koruyucu ve önleyici sağlık uygulamalarımızınn yaygın 

olması. Sanırım bu maddede devletimizin vatandaşlarına sunduğu imkanlardan 

bahsediyorsunuz çünkü özellikle şu son pandemi sürecinde ne yazık ki başkanlık makamı 

sınıfta kalmış vatandaşlarımıza maske, kolonya, dezenfektan vb. koruyucu ekipmanları 

ulaştıramamış zaten böyle bir çabası olduğu da gözlemlenememiştir. Bize denk belediyeler 

tarafından 1 milyonun üzerinde maske üretirken Tepebaşı Belediyesinin sadece 44 bin 

maske üretmiş olması düşündürücüdür. 

Güçlü yanlar madde 13- diğer kamu kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler içınde 

bulunulması.Tekrar okuyorum, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla iyi ılişkiler içinde 

bulunulması. 

Şimdi zayıf yanlara geçiyorum. 

Zayıf yanlar madde 3- mevzuat gereğince diğer kurumlara bağımlı işler yapılması 

diğer bir tezatlık tehditler madde 2 diğer kurumların sorumluluğuna giren işlerin 

belediyeden bekleniyor olması, yine tehditler madde 10 kurumlar arası eşgüdüm eksikliği 

görev ve yetki çatışmaları. 

Bakın ne yazık ki bu faaliyet raporunu hazırlayan arkadaşlar basıma göndermeden 

önce zannediyorum okumuyorlar. Aslında başkan beyin bizzat bu faaliyet raporu ile 

ilgilenmesi gerekiyor ancak sanıyorum ilgi gösteremediler yoksa böyle tezatlıklar olmazdı diye 

düşünüyorum. 

Faaliyet Raporu’na göre belediyemizin zayıf yanları neymiş diye baktığımızda yine her 

yıl olduğu gibi zayıf yanlar madde 2 Merkezi idarenin kaynak aktarımının yetersizliği 

nedeniyle vatandaş taleplerinin programa alınamaması. Külliyen yanlış. 

Kaynak aktarımının yetersizliği konusunda geçen yıl cevabını verdiğimizde bu konu 

bir daha gündeme gelmez diye ümit ediyorduk. Ancak sorumluluğu hükümete atma 

alışkanlığı kolay bırakılmıyor anlaşılan. Değerli arkadaşlar hükümetten 2020 yılında gelen para 

117 milyon lira’dan fazla. Belediyenin bilanço kalemlerine göre konuşuyorum. 117 milyon 

lira. Bu para belediyenin kendi gelirlerine neredeyse denk. Yine başka bir örnek de Tepabaşı  

Belediyesi’nin devletimizin sağlamış olduğu kısa çalışma ödeneği desteğinden milyonlarca 

lira destek almasıdır. Bakın lütfen devletimizden bu kadar destek almamıza rağmen artık şu 

hükümet yeterli desteği vermiyor söylemini bir kenara bırakalım. 

Faaliyet raporuna göre belediyemizin önündeki fırsatlar; 

Tepebaşı ilçesi eğitim ve kültür kentidir. Konaklama, kongre ve öğrenci turizmi 

vardır. Sürekli gelişen bir turizm potansiyeline sahiptir. Vatandaşlarımız kendine fayda 

sağlayacak hizmetleri sahipleniyor ve istekliler. Tepebaşı bölgesi ulaşım bağlantı noktasında 

yer alıyor. Tepebaşında lojistik merkezi var. Şehrin alışveriş, sinema ve eğlence merkezleri 

bu bölgede yani bölgede hizmet sektörüde gelişmiş. İlçede tanınmış bir üniversitede var.  

(Ki buraya yanlış yazılmış Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversite isminde iki 

güzide üniversitemiz var). İlçe nitelikli göç aliyor. STK’lar dinamik ve başkan ile iyi ilişkiler 

içinde.  

Bunlar benim ifadelerim degil faaliyet raporundaki firsatlar bölümü. Aslında bu bir 

itiraftır. Yani elimizde bu kadar firsat var ancak biz hala bu fırsatları değerlendirip yeterli 

kaynak oluşturamıyoruz ve vatandaş taleplerini yatırım programlarına alamıyoruz. 

Bakin tehdit olarak faaliyet raporunda ne belirtilmiş?  

Tehditler; 
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Madde 3- Bölgenin 2. Derece deprem kuşağında yer almasi. (Osmangazi 

üniversitemizin araştırmasına göre Eskişehirin deprem konusunda en riskli bolgesi Tepebaşı 

Bölgesi) Biz bunu her fırsatta dile getiriyoruz önemli olan bunu tehdit olarak görmek değil 

bununla ilgili ne çalışmalar yaptık bugüne kadar o önemli. 

Madde 4-  Öğrencilerin yaz döneminde şehirden ayrılması. Gerçekten komik ne 

yapmalıyız bu konuda? 

Madde 7- Artan trafik yogunluğu ve bunun doğurduğu ulaşım engelleri. Evet 

Eskişehire ciddi bir trafik yoğunlugu oldugunu ve şehrimizi her geçen gün daha da sıkıntıya 

soktuğunu her fırsatta dile getiriyoruz ancak önemli olan bunu tehdit olarak görmek değil bu 

tehtidi bertaraf edecek önlemler almak şehri planlamak ve bu doğrultuda yeni yol 

güzergahları belirlemektir. 

Tezatlıklar saymakla bitmez. Faaliyet Raporundaki bu tezatlıkların sebebi meclisin 

ciddiye alınmayarak raporun her yıl kopyala yapıştır olarak hazırlanması, acaba ne yazdık 

diye açılıp okunmaya bile tenezzül edilmemesidir. Durum böyle oluncada sonucu böyle 

gülünç oluyor maalesef. 

Saygılarımla. 

Üye Fikriye GÜVEN ZAPTİYE: Ben hemen cevap vermek istiyorum. Gerçekten 

yapmış olduğunuz çalışma çok fuzuli olmuş Emre Bey. Bu durumda siz biraz gülünç 

duruma düştünüz çünkü sebebini açıklamak istiyorum. Saydığı zayıf yanlarımız güçlü 

yanlarımız tehditlerimiz bizim 2019 seçimlerinden sonra 6 ay içinde yaptığımız stratejik 

planlamadaki tehditler zayıf yönler ve güçlü yönlerdir. Bu kafamıza göre değiştirilebilecek 

unsurlar değildir. 2 yılda bir güncelleneceğini defalarca mecliste dile getirmemize rağmen 

orada cımbızla çeltiği birtakım şeyleri eleştiriye döndürmesi kesinlikle kabul etmiyorum. Bu 

çalışma gerçekten çok fuzuli bir laf kalabalığına dönüşmüş. Yani değişmez maddeler 

eleştirilemez. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Erkan Bey buyurun. 

Üye Erkan KOCA : Sayın Divan değerli meclis. Konuşmam 2020 yılı faaliyet 

raporuna istinaden sosyal işler ve spor işleri faaliyetleri konusunda olacaktır. 

2020 yılında pandemi sebebiyle birçok sosyal etkinliğin ertelendiği dönemde 371.000 

nüfuslu bir ilçede 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlarımız için günlük sadece 600 kişilik 

yemek dağıtımı yapıldığı belirtilmiş. 

Kültür gezilerinin yapılmadığı bu dönemde geziler için ayrılan bütçenin 65 yaş üzeri 

ve engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine daha fazla yemek, erzak, maske ve dezenfektan 

dağıtımı sayısı çok fazla olmalıydı.  

2018 yılında 14 milyon 473 bin bütçe ile her türlü gezi faaliyeti düzenleyen Tepebaşı 

Belediyesi 2020 yılında pandemiden dolayı hiçbir faaliyet düzenlememesine rağmen 14 

milyon 860 bin TL’lik bütçeyi nasıl ve nerede harcamıştır.  

Pandemi döneminde Tepebaşı ilçemize denk nüfuslu olarak örnek Ankara Altındağ 

Belediyesi 500.000 maske dağıtmış, Antalya Kepez Belediyesi ise 7 gün içinde 1.200.000 

adet ilçesindeki vatandaşlarımıza maske dağıtmıştır. Tepebaşı Belediyesi’nde ise pandemi 

sürecinde sadece  44.421 adet maske dağıtarak ilçe vatandaşlarımıza ne kadar önem verdiğini 

bir kez daha göstermiştir. 

Belediyemizin maske dağıtımındaki bu rakam ülkemizdeki denk belediyeler içinde en 

alt seviyededir. 

2020 Yılında pandemi döneminde zor durumda olan bölgemizin amatör spor 

kulüplerine herhangi bir yardım ve destekte bulunulmamıştır.  
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Yapılan faaliyetler amatör spor kulübü temsilcileriyle bir araya gelip toplantı 

yapmaktan öteye geçmemiştir. 2020 yılı bütçesinde spor işleri için ayrılar 4.870.000,00 

TL’nin nasıl ve nereye harcandığını merak ediyoruz.  

Ayriyeten şehrimizin amatör spor kulüplerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 

yaklaşık 1 Milyon TL’lik nakit can suyu yardımı yapılmıştır. 

Amatör spor kulüplerine can suyu niteliğinde yapılan yardımdan dolayı Gençlik ve 

Spor Bakanlığı’mıza tüm amatör kulüpler adına teşekkür ediyorum. 

Üye Turgut DOĞANDOR : Tek bir cümle söylemek istiyorum. Bakanlık ve 

belediyemizi karşılaştırdığı için teşekkür ediyorum. 

Üye Erkan KOCA : Sizinde amatör spor kulüplerine vermediğiniz destek için 

teşekkür ediyoruz. 

Üye Mustafa GÜLERYÜZ : Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. 2020 yılı faaliyet 

raporuna istinaden insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü hakkında söz almış bulunmaktayım. 

Belediye insan kaynakları tarafından, raporun içerisinde belirtilmiş ama tarafımızca 

anlamdırılamayan bir yer bulunmaktadır. İnsan Kaynakları müdürlüğü tarafından 2 personele 

47 saat eğitim verilmiştir yazılmaktadır. Ancak diğer birimlerinin de kendi içerisinde basit 

çapta da olsa eğitim başlıkları bulunmaktadır. İnsan Kaynakları belediyenin bu hususta tüm 

personelinin eğitiminden sorumluluğu görev tanımında girmiş olması rağmen, birimlerin bir 

birinden haberi olmadan bu istatistiğin açıklanması tarafımızca anlamdırılamamıştır. Yine 

aynı şekilde pandemi sebebiyle eğitim çalışmalarının yapılamadığından bahsedilmiştir ancak 

bilindiği üzere online eğitim ile bu süreç kolaylıkla aşılabilir durumdadır. Teşekkür ederim. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Evet Fatih Bey buyurun. 

Üye Fatih ÖZATA : Sayın Başkan, değerli meclis. 3 müdürlük hakkında konuşma 

yapacağım. Hukuk İşleri, Kadın ve Aile Hizmetleri ve Sağlık İşleri hakkında. Belediye hukuk 

müşavirliği tarafından yürütülmekte olan hukuk hizmetleri açısından bir kaç konu da eleştiri 

dile getirmek istiyoruz. Öncelikle Hukuk İşleri birimi hakkında; Yakın bir tarihte belediyenin 

taraf olduğu dosyalarda yargılama giderlerini takip etmekle görevli olan kişinin ağır ceza 

mahkemesinde yargılandığı herkesçe bilinmektedir. Görevli bu personelin belediyenin 

yargılama gideri olarak ayrılan bütçeyi başka şekilde kullandığı yargılama konusudur. 

Akabinde belediyenin bu hususta iç disiplin açısından idari olarak bir yaptırımda bulunup 

bulunmadığı ise muallaklık bulunmaktadır. Sözleşmeli olduğu bilinen bu personelin ödeme  

yapma yetkisinin verilmesi ve bunun takibi hususunda görevli, idari teşkilat içerisinde amiri 

konumunda olanların da bu hususta ki akıbeti yine muallaktadır. Bu sebeple belediyemizin 

geçmiş acı tecrübeleri sebebiyle, Adalet Bakanlığı tarafından kullanımı gayet pratik hale 

getirilmiş UYAP sistemi üzerinden tüm ödeme işlemlerinin yapılması sistemin şeffaflığı 

denetlenebilirliği açısından iyi olacaktır. Belediyenin taraf olduğu icra dosyalarında, yine 

Adalet Bakanlığı tarafından kullanımı gayet pratik olan UYAP sistemi ile haciz metodlarının 

daha etkin kullanımı gerekmektedir. Bu hususta Belediyenin alacaklı olduğu dosyalarda 

borçlulara karşı eşit işlemlerin yapılması veya tahsil için en pratik işlemlerin yapılması 

tavsiyemiz niteliğindedir. 

Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü hakkında ise ; İç İşleri Bakanlığı tarafından 

kullanıma alınan ve bu alanda ortalama 5 dakika gibi süre içerisinde müdahale imkanı tanıyan 

Kadın Destek Uygulaması yani KADES uygulamasının tanıtımına girilmesi bu müdürlüğünün 

görev tanımına girmektedir. Ancak bu hususta hiç bir çalışmanın yapılmamış olması 

tarafımızca anlamdırılamamıştır. 

Yine aynı şekilde Sağlık hizmetlerini kapsayacak şekilde iki müdürlüğün bir arada, 

uzaktan destek ve online eğitim imkanı bulunmasına rağmen birçok hizmet başlığının 

pandemi sebebiyle hiç bir faaliyet yapılmaması. Performas ve faaliyette bu durumda hiçbir 

faaliyet yapılmamıştır diye tanımlanması bizler için üzücüdür. 
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Ve son olarakte 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanununun belediye açısından ciddi 

bir yükümlülük taşımasına rağmen son günlerdede yemek sepeti facebook gibi yerlerde 

kişisel verilerin ihlal olması sebebiyle belediyemizinde bir kamu kurumu olması sebebiylede 

bu konuyla ilgili belediyemizin faaliyet raporlarında hiç çalışma hazırlık ve yükümlülük 

bulunmamaktadır. Bu konunun biran önce düzeltilmesinin Tepebaşı ilçesinde yaşayan 

vatandaşlara sahip belediyenin bu verileri koruması gerekmekte olduğu kanaatindeyiz. 

Teşekkür ediyorum.  

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Teşekkür ediyorum. Buyurun 

Mustafa Bey. 

Üye Mustafa KAVAS : Sayın Başkan, değerli meclis. Kasım ayında alımı yapılan 

3600 adet çöp konteynırıyla yıllardır süre gelen çöp toplama sorunu çözümlenmeye çalışılmış 

ancak yanlış planlama sebebiyle bu işlemde zarar görmemize sebep olmuştur. Faaliyet 

raporuna göre 2020 yılında 1000 adet konteynırın tamiri yapıldığı görülmektedir. Konteynır 

sistemini istemeyen belediyemiz büyük çoğunluğu kasım ayında alımı yapılan konteynırlar 

nasıl oluyorda 2 ay içinde böyle büyük miktarda tamir edilecek duruma gelmiştir bu bir merak 

konusudur. Üstelik Sütlüce, Yeşiltepe, Esentepe gibi mahallelerde konteynır hizmeti 

bulunmadığı halde. Alımı alelacele yapılan konteynırların mahallelere düzensiz dağıtılması 

trafiğin daha zor hale gelmesi ve dar sokaklarda dahada sıkışıklığa sebep olmasıdır. 2020 

yılında gerçekleşen harcamalara göre bütçe payı en yüksek olan üçüncü kalemin faiz giderleri 

olması belediyenin bütçe anlamında zor duruma düştüğünün göstergesidir. Bazı 

müdürlüklerin faaliyet raporunda pandemi nedeniyle birçok faaliyetleri icra edemedikleri 

buna rağmen verilen ücretin neredeyse tamamını kullandıkları görülmektedir. Bu konuda 

2020 denetim komisyonu muhalefet şerhine bakılırsa bazı müdürlüklere harcamalarla ilgili 

ikazlarımızda bulunduk bu konularda harcamalarda dikkat edilmesi gerekir. Saygılarımla. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Burada hemen şuna cevap vermek 

zorundayım. Biliyorsunuz çöp konteynırları 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümlerine göre 

bir bedel belirler ve o bedel üzerinden ihaleye çıkar yani o firmaların belirlediği en üst fiyat 

üzerinden anlaşma yaparsınız. Yani 4734’ün dışında hareket edemezsiniz. 

Üye Mustafa KAVAS : Sayın Başkanım biz kamu zararı demeyelim ama bu alım 

dahada ucuza mal olabilirdi. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Şunu anlatmak istiyorum. İhale 

açık ihale Ankaralı firmada girer İstanbullu firmada girer Eskişehirli firmada girer. 

Engelleyici kısıtlayıcı bir durum yok ki. Yani şunu anlatmak istiyorum ihalede en yüksek 

fiyat kim verirse ona vermek zorundasınız. 

Üye Mustafa KAVAS : Sayın Başkan burada ihale veya bişeyi sorgulamak değil. 

Bizim belediyemizin cebinde kalacak 1 lira vatandaşa gidecek 1 liradır. Bizim derdimiz budur 

başka bir şey değil yani. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Bizde elbette bir lira fazla vermek 

istemeyiz. Böyle bir şey olabilirmi. Bu kent halkının parası. 

Üye Turgut DOĞANDOR : Denetim komisyonu raporunda konteynır konusunda 

herhangibir hukuka aykırılık bulunmadığına dair denetim komisyonu raporunda bu konuyu 

net bir şekilde ifade ettik zaten Mustafa Bey’inde ifade etmek istediğide bu anladığım 

kadarıyla ama benim anlamadığım beyanında şöyle bir ifadede bulundu. Konteynır trafik 

sıkışıklığına neden oluyor dedide benim anlamadığım şu Ak Parti’nin bu konudaki görüşü ne 

konteynır konulsunmu konulmasınmı. 

Üye Mustafa KAVAS : Hoşnudiye Mahallesi dışında cepler yapıldımı konteynırlar 

için. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Çalışmalar devam ediyor. 
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Üye Mustafa KAVAS : Devammı ediyor. Şuan bakarsanız konteynırların birçok park 

yerine düzensiz konulması veya akşam toplanırken alan arkadaşların konteynırları yerine 

koymaması sokaklarda ve caddelerde sıkışıklığa hatta kazaya sebep olmakta. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Mustafa Bey bu konuda çalışmalar 

sürüyor. Aksaklıkları gidermeye çalışıyoruz onda sıkıntı yok. Ama sizin birinci maddede 

ifade ettiğiniz husus sıkıntılı. Yani şu açıdan yasa açık isteyen firma girebilir. 

Üye Mustafa KAVAS : Erdoğan Bey ben zaten herhangi bir şekilde isteyen firma 

girmez bu konuyu tartıştık zaten komisyonda. 

Üye Turgut DOĞANDOR :Bunun uygun olduğunu söylüyor Mustafa Bey. 

Üye Mustafa KAVAS : Yani ihale yönteminde yada ihale yapılmasında herhangi bir 

yanlış olduğunu söylemedim zaten. E-ihale yöntemiyle yapılmış eyvallah bu konuda bir 

sıkıntımız yok. Ama madem 12 ay vadeyle alınacaksa bu malzeme, malzeme ofisindende 

alınabilirdi hemde ihaleye gerek kalmadan. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Devlet malzeme ofisinden 

alamazsınız 12 ay vadeyle. Neyse arkadaşlar. Buyurun Fikriye Hanım. 

Üye Fikriye GÜVEN ZAPTİYE : Sayın Başkanım değerli meclisüyeleri. Ben az 

önceki eleştirilerden bir iki tanesine cevap vererek başlamak istiyorum. Erkan Bey’in maskele 

ilgili bir eleştirisi oldu. Bizim kendi imkanlarımızla beldeevi personelimizin kendi diktiği 

42.789 maskeden 13.256’sını kapılarına giderek vatandaşa teslim ettik. 15.612’sini buraya 

gelen vatandaşlarımıza yedekli olarak teslim ettik. 13.811’inide kendi personelimize dağıttık. 

Bunun haricinde diğer imkanlarla ve hayırseverlerinde katkılarıyla belediyemizinde kendi 

imkanlarıyla 100.000’e yakın 90 küsür bin maske dağıtımımız olmuştur. Sadece faaliyet 

raporundaki rakamlardan bahsetmiştir kendisi. Bir diğeride Fatih ÖZATA’nın kişisel verileri 

koruma kanunuyla ilgili tam olarak hatırlamıyorum ama 1 aydan belki 1 hafta fazladır 

yönetmeliği daha yeni çıktı. Biz 2020 yılının faaliyetini konuşuyoruz. Burada ona dair bir şey 

görmemesi gayet doğal. Bunuda belirtmek istedim. Bir diğer konuda Orhan Bey’in yaptığınız 

yardımlar sadece reklamlardamı kalıyor diye bir cümlesinden yola çıkarak şu açıklamaları 

yapmayı gerek duyuyorum. Tabiki pandemi bizim ülkemizde de çok ciddi şekilde hissedildi. 

Bununda belediyenin faaliyetlerindeki gerçekleşme oranları daha önce %90’ların 

üzerindeyken %81,18’de kalmasının yegane sebebi budur. Yalnız bu dönemde bölge 

halkımızın ekonomik sıkıntılarına bir nebzede olsa derman olabilmek adına 354 kahveci 

esnafımıza 500’er TL. tutarında alışveriş kartları dağıtıldı. Müzisyenlere belediyemizin 

kanalında canlı müzik etkinliği karşılığında 500’er TL. destek verildi. Ayrıca 

hayırseverlerimizinde desteğiyle 65 yaş üzeri ve engellilere günlük 340 haneye toplamda 600 

kişeye sıcak yemek verildi. Yine bu süre içinde ihtiyaç sahiplerine 1389 adet gıda paketi 

dağıtıldı. Ayrıca meclisimizinde aldığı oybirliği kararı ile kapatılan işyerlerinin kira 

bedelleride 6 ay süreyle alınmama kararı mevcuttur. Meclise arz ederim. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Değerli arkadaşlar şimdi 137.339 

hektarlık bir alan ve 92 mahalle. 371.303 nüfus. Yani Tepebaşı bölgesinde yaşayan 371.303 

vatandaşımız var. Ve 360 milyon biliyorsunuz ayırdığımız bütçe. Yani kişi başına düşen 

rakam 1000 liraya yakın bir rakam. Değerli arkadaşlar mevcut kaynakları en iyi en verimli 

kullanarak belediye hizmetlerini yürütmek gayreti içindeyiz. Bu bir gerçek. Değerli arkadaşlar 

bu ekonomik sıkıntı içinde bu şartlar ltında bu pandemi süreci içinde belediye olarak 

elimizden gelen tüm gayreti göstererek bu hizmetleri vermekteyiz. Eksimiz varmı vardır 

elbette eksiğimiz vardır. Ama bu eksiğimizi giderecek her türlü çalışmaları yapıyoruz. İşte kat 

artışı filan Mustafa Bey gayet iyi biliyor değerli arkadaşlar bu tür kat artışları filan yasal 

mevzuatlar var sizlerde biliyorsunuz. Yani bir yere kat artışı verebilmeniz için sosyal donatı 

alanlarını oluşturmanız lazım. Sosyal ve teknik altyapılar oluşturulmadan ben meclis olarak 

burayı 5 kat yapayım. Bazı meclisler yapıyor. Biz yapamayız arkadaşlar. Önümüzde hukuki 

dayanağa oturtmamız lazım. Burayı yaptım oldum zihniyetiyle olmaz bu iş. Yani netice 

itibariyle arkadaşlar derneklere tahsis edilmesi olayı filan kesinlikle verilmiyor arkadaşlar 
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bunuda bilin yani derneklere tahsis olayları yapılmıyor. Borçlanma konusunda İller Bankası 

ve diğer kurumlardan yeterince borçlanma imkanı sağlanamıyor. Kısaca ben bunlardan 

bahsettikten sonra arkadaşlar sözü Sayın Belediye Başkanımız Dt. Ahmet ATAÇ’a 

bırakıyorum. 

Belediye Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar 

öncelikle olumlu desteklerinize eleştirilerinize çok teşekkür ediyorum. Meclis bir bütündür 

muhalefetiyle iktidarıyla beraber yürür. Burada biraz önce Erdoğan Bey’in dediği gibi herşey 

tam diye iddia edilen bir şey yok. Tabiki çalışan insan hata yapar ama bu hataları tekrarlamak 

doğru olmaz. Ona rağmen ben Tepebaşı Belediyesinin çalışma düzenini herzaman heryerde 

överim yani. Hiç bu konuda tavizim yoktur. Çünkü biraz önce söylediğim gibi meclis bir 

bütündür. Zaman zaman birbirimizi eleştireceğiz destek vereceğiz bu günler böyle geçecek. 

Baktığınızda yaklaşık 1,5 senedir Türkiye çok ciddi sıkıntılar çekti arkadaşlar. Bunu hep 

birlikte yaşıyoruz. Hükümetimizinde birsürü aksaklıkları var. Bunları sürekli temcit pilavı 

gibi ortaya koyarak bir yere varamayız. Şimdi bazı arkadaşların tabi haklı gerekçeleri var. 

Bazı arkadaşlarımızında ben yeni olduklarına veriyorum. Şimdi bakın Ak Parti meclisinin 2 

tane deneyimli arkadaşımız var Mustafa BİRSEN, Orhan DURMUŞ. Bunların geriye dönük 

hafızaları var. Şimdi kat karşılığına gelince bunda benim ne kadar istekli olduğumu çok iyi 

biliyorsunuz ama olmadı beceremedik. Ama bununla beraber 2004-2009 arası 5 yıl 

Tepebaşında ve Odunpazarında Ak Parti iktidarı vardı. Mecliste çok ciddi çoğunluğunuz 

vardı. Arkasından bütün şehir yasasıyla beraber 2014-2019 arasında kırsaldan gelen meclis 

üyelerinin katkılarıyla çok ciddi yoğunluğunuz vardı ne isteseniz çıkarabilirdiniz. Ben 

sorayımmı şimdi niye o zaman yapmadınız? 

Üye Mustafa BİRSEN: Bizmi yapacaktık? 

Belediye Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Tabi ki. 

Üye Mustafa BİRSEN: Yetki sizde Sayın Başkanım. 

Belediye Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Hayır iktidardasınız meclis çoğunluğu sizde. 

Üye Mustafa BİRSEN: Tepebaşı Belediye Başkanı olan sizsiniz. 2015 yılının Ekim 

ayında o önergeyi siz kabul ettiniz. 

Belediye Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Kardeşim bir dinlesene ya bir dinle. Siz bir şey 

getirdinizde reddedildimi?  

Üye Mustafa BİRSEN: 6 yıldır komisyonda niye bekliyor reddedin o zaman o 

gündemi. 

Belediye Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: 2 dönem Büyükşehirde iktidardınız. Niye 

getirmediniz. Getirdinizde redmi edildi. Hayır. Demek ki bir şey var olmuyor yani. 

Üye Mustafa BİRSEN: İşte o olmayan şeyleri söyleyebilseniz mesele bitecek. 

Belediye Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Hayır söyledik sosyal donatılar var bir sürü 

şeyler var yani. Ben herkesten çok istiyorum herkesten çok istiyorum. Bunu iyi bilin yani. 

Ama dediğim gibi elinizde çok güçlü 2 döneminiz oldu. Bizimde oldu. Bizde sütten çıkma ak 

kaşığız demiyorum ki. 

Üye Mustafa BİRSEN: Bravo. 

Belediye Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Karşılıklı sizde yapamadınız bizde yapamadık. 

Ama tek tarafa bağlamayın. Yani eleştiriliyor. Ben her yerde söylerim. Geçen gün eski 

gazetelerden elime geçti o tartışmalarda şunu demişim; Yeşiltepe günah keçisi demişim. 

Üye Mustafa BİRSEN: Size bir teklifimiz var. O 2015 yılındaki gündeme oybirliğiyle 

kabul ettiğiniz imar konusunu lütfen gündeme getirin ne yapılacaksa orada yapılsın. 

Belediye Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Tepebaşında mı Büyükşehirde mi? 

Üye Mustafa BİRSEN: Şuan sizin gündeminizde bekliyor o konu. 
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Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Komisyonda bekliyor Başkanım. 

Gerekçede şu bu konu sadece Tepebaşı Belediyesinin konusu değil orada yaşayacak olan 

nüfusun ihtiyacı olan yapıların 1/5000 ölçekli nazım planında ayrılması gerekir. Yani şunu 

anlatmak istiyorum bu konu Büyükşehirlede ilgili. Tepebaşı Belediyesinin buraya ben 3 kat 

yaptım veya 5 kat yaptım deme yetkisine sahip değil Tepebaşı Belediyesi. 

Belediye Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Onun için diyorum Büyükşehir’de 2 defa 

iktidardınız diye. 

Üye Mustafa BİRSEN: Şuanda sizsiniz çoğunlukta olan Büyükşehirde de. 

Belediye Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Tamamda siz bizi suçluyorsunuz. 2 dönem niye 

yapmadınız diye bende size soruyorum. 

Üye Mustafa BİRSEN: Belediye Başkanı ben değilim ki Ahmet ATAÇ’tı. 

Belediye Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Ben ingilizce konuşuyorum herhalde. Peki 

arkadaşlar herşey için çok teşekkür ederim. Sevgili başkan çok güzel yönettin eline sağlık. 

Tepebaşı meclisine yakışır bir toplantı oldu hepinize sağlıklar diliyorum arkadaşlar. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Arkadaşlar Faaliet raporunu 

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

Raporunun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Mayıs Ayı Meclis Toplantıları 1. Birleşim 1. 

Oturum tarihini, 03 Mayıs 2021 Pazartesi, saat 17:00 olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Hepinize iyi akşamlar. 

 

 

 

 

 

 

 

Erdoğan AYDOĞMUŞ    Nazan ERŞAHİN Ahmet İLKER 

      Meclis 1.Başkan Vekili    Kâtip Üye  Kâtip Üye 
 


