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06 Temmuz 2022 

Başlama-Bitiş Saati 

17:00 - 17:35 

T.C. 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTILARI 

2. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM 

MADDELERİNE AİT TUTANAK 
 

 

MECLİS BAŞKANI Dt.Ahmet ATAÇ 

KÂTİP ÜYELER Nazan ERŞAHİN - Hatice Canan ADLIM 

MEVCUT ÜYE 

SAYISI 
33 Kişi (Başkan Dahil)  

İZİNLİ ÜYELER 
Akın ÇAMOĞLU - Metin GÜNDOĞDU - Mustafa COŞU –  

Fatma Banu KURT - Zeynep ÇETİN 

KATILMAYANLAR  

MEVCUT ÜYELER  

Nuray AKÇASOY 

İbrahim KÖKDERE 

Hasan TUTUCU 

Hasan Hüseyin BOLAT 

Erdoğan AYDOĞMUŞ 

Hasan ÜNAL 

Mustafa ÖNDER 

Ahmet İLKER 

Ahmet VURAL 
Fikriye GÜVEN ZAPTİYE 

Turgut DOĞANDOR 

Niyazi ÇETİN 

Zehra ZEYDAN 

Yaşar TEPEKAYA 

Seyfettin ÇALIŞKAN 

Meliha ÇELİK 

Mustafa BİRSEN 

Orhan DURMUŞ 

Fatih ÖZATA 

Neşe KARADEMİR 

Mustafa KAVAS 

Burhan ÇİFTER 

Ali İNCİ            

Mehmet GÜNDOĞAN  

Mustafa GÜLERYÜZ 

Emre AYDIN 

Erkan KOCA 

Zuhal SEZGİN 

Eyyüp YILMAZ 

Şenel ALTUN 

  

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Değerli meclis üyeleri. Temmuz Ayı Meclis 

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

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

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Akın ÇAMOĞLU, Metin GÜNDOĞDU, Mustafa 

COŞU, Fatma Banu KURT, Zeynep ÇETİN ’i izinli sayarak oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Gündemi okuyalım. 

Katip Üye Hatice Canan ADLIM:   

                 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTILARI 

                2. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİ 

1. Muhtelif Mahallelerde Yol boyu Ticaret Teşekkülü Belirlenmesi konusunun 

görüşülmesi.                  (İmar Komisyonu) 

2. Belediyemizin 2023-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan taslağında Kamu 

İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 

Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 3. Bölüm 15. 

Maddesi 5. Fıkrası gereği güncelleme yapılması.                   (Plan Bütçe Komisyonu) 

3. 5393 Sayılı Kanunun 18. ,48. ve 49. Maddeleri gereği Tesisler Müdürlüğünün 

kurulması.                                                    (Plan Bütçe Komisyonu) 

4. Mülkiyeti Belediyemize ait Zincirlikuyu Mahallesi 14931 ada 11 parselin yapı 

kayıt belgesine istinaden satışı konusunun görüşülmesi.              (Plan Bütçe Komisyonu) 

5. Mülkiyeti belediyemize ait Yeşiltepe Mahallesinde bulunan 20930 ada 1 parselde 

kayıtlı binanın zemin ve bodrum katının kiralanması konusunun görüşülmesi.
                               (Plan Bütçe Komisyonu) 

6. 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği Veteriner İşleri Müdürlüğü 

yönetmeliğinin güncellenmesinin görüşülmesi.                        (Yönetmelik Komisyonu) 

7. 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği Belediyemiz tarafından “Erken 

Çocukluk Eğitim Merkezi” açılması planlanan taşınmaza İsmail Hakkı TONGUÇ 

isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.                                (İsim Belirleme Komisyonu) 
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8. 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği Belediyemiz tarafından “Erken 

Çocukluk Eğitim Merkezi” açılması planlanan taşınmaza Sabiha Gökçen Erken 

Çocukluk Eğitimi Merkezi isminin verilmesi konusunun görüşülmesi. 
                          (İsim Belirleme Komisyonu) 

9. 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği Belediyemiz tarafından “Erken 

Çocukluk Eğitim Merkezi” açılması planlanan taşınmaza Yarbay Hüseyin Vecihi 

Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.        
                     (İsim Belirleme Komisyonu) 

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

edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Evet 1. Maddeden başlayalım. 

Katip Üye Hatice Canan ADLIM: 

İMAR KOMİSYON RAPORU 

Tarih : 05.07.2022 

Sayı  : 21 

04.07.2022 tarih ve 93 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza incelenmek üzere 

havale edilen; Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, muhtelif cadde ve sokaklara ilişkin yol boyu 

ticaret teşekkül etmesi konusu, Komisyonumuzca görüşülüp incelenerek;  

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Madde f fıkrası 1. bendi uyarınca yol boyu 

ticaret olarak teşekkül eden alanların Belediye Meclislerince karara bağlanacağı hükmü 

bulunduğu belirtilerek ekli listede bilgileri bulunan alana ilişkin yol boyu ticaret teşekkül 

ettiğine dair değerlendirme yapılması talep edilmektedir. 

Cumhuriye Mahallesi, İşbulma Sokağa ilişkin değerlendirmede; İşbulma Sokak 

üzerinde Kırım Caddesi ile Temel Sokak arasında yol boyu ticaret teşekkül ettiğine, 

Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. 

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

Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 2. Maddesi. 

Meclis Üyesi Meliha ÇELİK: 

 

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

TARİH  : 05.07.2022  

KARAR: 18 

Belediyemizin 2023-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan taslağında Kamu 

İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet raporlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 3. Bölüm 15. Maddesi 5. Fıkrası gereği 

güncelleme yapılması, incelenmesi sonucunda; 

KARAR: Meclisçe Plan Bütçe komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2023-

2024 yıllarını kapsayan stratejik plan taslağında güncelleme yapılması oya sunulmuş ve oy 

çokluğuyla kabul edilmiştir. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet buyurun. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri; Sözlerime 

başlarken sizleri, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Tepebaşı Belediyesi 2023-2024 Stratejik Planı için,  alınan çoğunluk kararına 

katılmadığımızı belirtmek istiyoruz. 

Stratejik Plan’ın geneline baktığımızda, performans göstergelerinin, önceki yıllarda 

olduğu gibi, birkaç istisna dışında, rutin bir işleyişin devam ettirilmeye çalışıldığını 

görmekteyiz.  
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Tespitler bölümünde, Tepebaşı İlçesindeki Eğitim Kurumlarının listesi yazılırken, 

bölgemiz içinde yer alan Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesinin 

olmadığını görüyoruz. Bu eksiklik, önceki programda da vardı.  

Yine 2020-2024 Yılları Stratejik Planı güncellendiğine göre, bütün bilgilerin de 

güncellenmesi gerekirdi. 25. Sayfadaki nüfus bilgileri, 2020 yılı rakamlarına göre yazıldığı 

görülmekte olup, ezberci ve kolaycı bir işlem yapıldığını göstermektedir.  

Eleştirilerimizi maddeler halinde sıralamak gerekirse: 

1- Stratejik amaç 1’e bağlı faaliyet olarak ifade edilen “Çağdaş, sağlıklı, estetik, 

erişilebilir, dinamik, kentsel alanlar oluşturmak” hedefi için belirlenen performans 

göstergeleri, düşük kalmaktadır. Özellikle, yıllardan beri dikkate getirdiğimiz “Sazova 

Engelsiz Kültür Merkezinin” yapımı için, önceki programda 2023 yılı hedefi için, %60 

tamamlanma derecesi belirlenirken, yeni programda bu hedefin %30’a düşürüldüğünü 

üzülerek görmekteyiz. Bu durum ise, bize göre yetersizdir.  

Daha önceki yıllarda burasının yapımı için, yeterli kaynak ayrılmaması ve ayrılan 

kaynakların kullanılmaması durumu söz konusudur. Bu durum, kamu kaynaklarının etkin ve 

verimli kullanılması bakımından doğru değildir.  

2- Stratejik amaç 1.3 ile 1.5’te yer alan parke taş döşemeleri yapımlarının yarı yarıya 

azaltılmasını uygun görmüyoruz.  

Yine 1.2’ye bağlı faaliyet olarak ifade edilen, “yaya ulaşımının kalitesini artırmak için, 

yaya yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak” hedefi için, önceki programda 

belirlenen performans göstergeleri rakamlarının, yine yarı yarıya yani %50 azaltılmasını kabul 

etmiyoruz. Bize göre bu rakamlar yetersizdir. 

3- Kritik başarı faktörleri arasında sayılan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” maddesini 

doğru bulmuyoruz. Bu süslü cümlelerin, LGBT ve benzeri oluşumları kapsadığını biliyoruz. 

Türk aile yapısına ve toplumun değerlerine zarar veren bu kavramın, kritik başarı 

faktörlerinden çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz.  

Bunun yerine, bundan daha önemli ve elzem olan maalesef yeterince uygulanmayan, 

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi (a) fıkrasında belirtilen “…ekonomi ve ticaretin 

geliştirilmesi hizmetlerini yapar” maddesinin benimsenmesi daha doğru olup, gereklidir. 

(İstenirse maddenin tam metni şöyledir: 

“14-a-İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma 

ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; 

kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve 

beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000′i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 

koruma evleri açar.”) 

4- Stratejik amaç 1.3.2 faaliyetinde yer alan “Çamlıca kapalı Pazar yeri ve sosyal 

tesisi” için, daha önceki programda belirlenen performans hedefi, 2021 yılında %40 ve 2022 

yılında %60 oranında yapılması idi. Ancak bu programda, 2021 yılında yapılması gereken 

%40 hedefi, 2023 yılına ötelenmiş olduğunu görüyoruz. Zaten önemli bölümü tamamlanmış 

ve alt katı faaliyette olan bu tesisin, tamamlanması konusunda da geç kalınmıştır. Bu durum 

hizmetlerin gelecek yıllara ötelenmesi demektir ki biz bunu onaylamıyoruz. En azından 2022 

yılı içinde tamamlanmasını talep ediyoruz. 

5- Stratejik amaç 1.8.1 faaliyetinde yer alan “Bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşların, 

ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli desteğin verilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve sosyal 

yaşama katılımlarını sağlamak” performans hedefi, 2022 yılı 315, 2023 yılı için 320 ve 2024 

yılı için 325 olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar bize göre yeterli değildir ve bu işler için 

ayrılan bütçe de bize göre yetersizdir. Zira, hazırlanan planın 25. Sayfasında belirtildiği üzere, 
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Tepebaşı Bölgesinde yaşlı nüfus sayısının, 40.520 olduğu görülmektedir ve Türkiye 

ortalamasının üzerindedir. Bu verilere göre, sadece 320 ve 325 olarak belirlenen performans 

rakamları ve ayrılan bütçe rakamı oldukça düşüktür. 

6- Stratejik amaç 2.3’de “sağlıklı evlilik, evlilik öncesi eğitim, aile planlaması ve aile 

içi iletişimi artırmak için eğitimler düzenlenmesi” faaliyetinde, her yıl için sadece 2’er eğitim 

verilmesi planlanmıştır. Toplumumuzun en önemli çekirdek kurumu olan aile birliğini 

sağlamlaştırabilmek için ve özellikle de son yıllarda daha sık görülen ve toplumda infial 

boyutlarına tırmanan kadına yönelik şiddet, aile içinde yaşanan üzücü olayları önleyebilmek 

adına, belediyelere bu konuda daha fazla iş düşmektedir.  

Sosyal belediyecilik konusunda övünen Tepebaşı Belediyesi, bu konuda Toplumsal 

duyarlılığın artırılması ve vatandaş katılımının genişletilmesi için, daha fazla eğitim faaliyeti 

planlayarak, uygulamaya koymalıdır. Bize göre bu konu çok önemlidir ve belirlenen 

performans rakamları artırılmalıdır. 

7- Stratejik amaç 3’de “belediyenin yenilikçi, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik 

yöntemler uygulaması” parklarda yapılacak modernizasyonla beraber, su ve elektrik tasarrufu 

yapılması hedefi için, önceden belirlenen performans rakamının, %20 azaltılması, bize göre 

uygun değildir. 

8- Stratejik amaç 5.1.1’de, “Kooperatifleri, pazarlama konusunda güçlendirecek 

eğitim, toplantı ve tanıtımlar düzenlenmesi” faaliyetinin yılda sadece iki adet yapılmasına 

rağmen, bu faaliyet için, 1.972.000 TL bütçe ayrılması, bize göre abartılı bir rakamdır, gözden 

geçirilmesi ve revize edilmesi gerekir. Bu ve benzeri konularda, tasarrufa gidilmesi 

gerekmektedir. 

Diğer taraftan, daha önceki stratejik planda yer alan ve 7.000.000 TL. bütçe ayrılarak,  

“Tepebaşı Tarımsal Uygulama Çiftliğini Kurmak” faaliyetinden vazgeçildiğini de üzülerek 

görmekteyiz. 

Açıkladığımız nedenlerle, 2023-2024 yılları için hazırlanan Stratejik Planı’nda yer 

alan rakamların, belirlenen hedefler ve bunlara ilişkin performans rakamlarının, Tepebaşı 

Belediyesi sorumluluk alanında yaşayan vatandaşlarımızın beklentilerini 

karşılayamayacağını, ifade etmek istiyoruz. 

Bu nedenlerle; Tepebaşı Belediyesi’nin 2023-2024 yılları için hazırlanan Stratejik 

Planı’na ve aynı şekilde Plan Bütçe Komisyonu Raporu’na “red oyu” vereceğimizi ifade 

etmek istiyoruz. 

Yüce Meclise saygıyla arz ederiz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Teşekkür ediyorum. Başka konuşma yapmak 

isteyen var mı arkadaşlardan. Eğer başarısız buluyorsanız bunun nedenini biliyormusunuz. 

Dış güçler. Buyur Ahmet Bey. 

Meclis Üyesi Ahmet İLKER:  Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Stratejik 

planın 2023-2024 Mali Dönemine ait görüşlerim. 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı kamu mali 

yönetimi ve kontrol kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı kanunda stratejik plan kamu idarelerinin orta ve 

uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini performans 

ölçütlerini bunlara ulaşmak için izlenecek yöntem ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak 

tanımlanmıştır. Kanunda kamu idarelerine kalkınma planları programlar ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak 

stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak performanslarını önceden belirlenmiş olan 

göstergeler doğrultusunda ölçmek ve 2 devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı 2 kamu idareleri 

için stratejik planlama kılavuzu uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 

katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. 
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5393 Sayılı kanunda belediye meclisinin görevleri arasında stratejik planı görüşmek ve 

kabul etmek bulunmaktadır. Belediye encümeninin görevlerinden biri stratejik planı inceleyip 

belediye meclisine görüş bildirmektir. Belediye Başkanının görevlerinden biride belediyeyi 

stratejik plana uygun olarak yönetmektir. 

Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik de 

stratejik planlama sürecine ilişkin takvim stratejik planların süresi güncelleştirilmesi ve 

yenilenmesine ilişkin olarak 7. Maddesi stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar. 

Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için 

güncelleştirilebilir. Güncelleştirme stratejik planın misyon vizyon ve amaçları değiştirilmeden 

hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir demektedir. 

Bu bakış açısı ile yaptığımız değerlendirmede belediyenin bulunduğu nokta ile 

ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif etmekte olduğunu belediyenin amaçlarını 

hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlendiğini uzun vadeli ve 

geleceğe dönük bir bakış açısı taşımakta olduğunu. Belediye bütçesinin stratejik planda ortaya 

konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına kaynak tahsisinin önceliklere 

dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik edecek açıklıkta olduğunu. 

Girdilere değil kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklı değişimin planlanması ve 

sonuç odaklı olduğunu günümüz değişen şartlara göre uyarlanması neticesinde dinamik ve 

geleceği yönlendirir olması. Gerçekçi disiplinli ve sistemli bir şekilde belediyenin nasıl 

tanımladığını açıklayan katılımcı bir yaklaşımla hazırlandığını uzun vadeli bir yaklaşım olup 

bütçeyi yönlendirici ancak sadece bütçeye dönük olmadığını görmekteyiz. 

İçeriğinde bulunan durum analizi, katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama, 

misyon, vizyon, temel değerler, en az bir amaç, her amacın altında en az bir hedef, hedef 

ölçülebilir şekilde ifade edilememişse ölçüm kriterleri. 

Stratejileri ve tüm amaç ve hedefleri içeren 2 yıllık tahmini maliyet tablosunu 

incelediğimizde stratejik planlamanın ana hatları ile fazla değişime uğramadan bir takım 

hedeflerde güncellemelere gidildiğini toplam 52 hedef sayısı korunarak hazırlandığını 

görmekteyim. 

Amaç 1’de 17 hedef bulunduğunu toplam maliyetinin 315.254.290 TL. 

Amaç 2’de 20 hedef bulunduğunu toplam maliyetinin 26.187.550 TL. 

Amaç 3’de 5 hedef bulunduğunu toplam maliyetinin 3.065.920 TL. 

Amaç 4’de 4 hedef bulunduğunu toplam maliyetinin 1.689.000 TL. 

Amaç 5’de 6 hedef bulunduğunu toplam maliyetinin 4.994.000 TL. 

Toplam 52 hedefin yeni toplam maliyetinin 351.190.760 TL. olduğunu görmekteyiz. 

Hedeflerde yapılan güncellemeleri kısaca değerlendirmek gerekirse 23 adet alt hedefin 

kaldırılması ve 22 yeni alt hedefin yeni planda oluştuğunu kaldırılmasına rağmen birkaç alt 

hedefin sadece performans göstergesinin ve buna bağlı olarak hedef kriterlerinin değiştiğini 

görmekteyiz. Kalkan ve yeni oluşan hedeflerin bu değişim nedenlerinin çoğunlukla sorumlu 

müdürlük değişikliği bir takım performans değişimlerinin de günlük şartlardan ve 2023 öncesi 

tamamlanan hizmetlerden kaynaklandığını görmekteyiz. Bu değişimleri tek tek anlatarak 

vaktinizi almak istemediğimi belirterek 04.07.2022 tarihinde Tepebaşı Meclisine sunulan 

2020-2024 mali dönemine ait stratejik planın güncellenmesi sonucu oluşan 2023-2024 mali 

yılı stratejik planını hukuk şehircilik ilkeleri ve kamu menfaatini bakış açısı ile 

incelediğimizde olumlu sonuçlara ulaşmış bulunmaktayım ve planlamanın hazırlanmasında 

emeği geçenlere başta Belediye Başkanım Sayın Ahmet ATAÇ olmak üzere teşekkür eder 

başarılarının devamını dilerim. 
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Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı 

olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. 

Meclis Üyesi Ahmet İLKER: Başkanım 3.4.5.6.7.8.9. maddeler komisyonlardan 

oybirliğiyle alınan kararlar söz konusu. Zaten içerik olarakta taleplerin kabulüne şeklinde 

kararlar söz konusu. Biz bu maddelerin okunmuş kabul edilerek meclis gündemde kabulüne 

şeklinde olduğundan direkt oylanmasını talep ediyoruz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet saydığınız maddeler 3’den 9’a kadar olan 

maddelerin okunmuş olarak topluca oylanmasını öneriyorsunuz. Bende oylarınıza açıyorum. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 3.4.5.6.7.8.9. maddelerin 

komisyondan geldiği gibi kabulünü oyluyoruz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Şimdi oybirliğiyle geçti ancak 6. Maddeyle ilgili 

birkaç konunun üzerinden geçmek istiyorum. Şimdi konu Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün 

yönetmeliğinin yenilenmesi güncel hale getirilmesi konusuydu. Bizde komisyonda onları 

görüştük müzakere ettik ve kabulünü uygun gördük ancak ben gerek komisyon başkanımız 

gerek Veteriner İşleri Müdürümüzlede ayrı ayrı görüştüğümdede ifade ettim. Buradada 

kayıtlara geçsin diye ifade ediyorum. Önceki yönetmeliğin biraz daha kapsayıcı bir hali vardı. 

Esasen yeni yönetmeliğin daha kapsayıcı ve genişletilmiş olmasını aslında beklerdik. Ancak 

neden bu konularda daha genişletici birşeyin olmadığını sorduğumuzda bütün zaten ilgili 

görev ve sorumluluklar kanun maddesinde yer aldığı için yönetmeliğede ayrıca taşınmasının 

gerekli olmadığını söylediler. Bizde bunu anlayışla karşıladık. Zatende yönetmeliğin son 

maddesinde burada bulunmayan hususlar hakkında ilgili kanun maddesi uygulanır 

demektedir. Bu konuda tabi hani bir geri gidiş olmasın çünkü bu konuda belediyemizin 

çalışmaları öteden beri oldukça iyi seviyede. Bu konuda da yeni yasayla ilgili getirilen ayrıca 

sorumluluk var. Ben birkaç cümleylede onların üzerinden geçmek isterim. O konudada 

malumunuz geçen sene Temmuz ayında 14 Temmuzda yürürlüğe girmiş TBMM’de. 

Belediyelere ayrıca barınak yapılması konusunda yetki ve sorumluluk. Ayrıca da 3 yıl süreyle 

Büyükşehir Belediyelerinin kesinleşmiş gelirlerinden son bütçe gelirlerinden binde üç ilçe 

belediyelerinde de binde beş olmak üzere kaynak ayırma zorunluluğunu kanun getiriyor. 

Dolayısıyla bu yönleriyle bakıldığı zaman hayvanseverleri yada hayvan hakları savunucuları 

dair onların çabalarına ve gayretlerine yönelik önemli değişiklikler var. Bunun yanı sıra bir 

konuda daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Oda şu biz bu hayvan dostlarımız onların barınma 

beslenme vs. özellikle sahipli hayvanların sokaklarda dolaştırılması hususunda artık yeni bir 

vizyonu ortaya koymalıyız diye düşünüyorum. Oda nasıl şimdi hayvanseverlerimiz çok güzel 

hayvanlarını sahiplenip dışarılarda bir şekilde gezdiriyor dolaştırıyor filan ama parklarada 

götürmek suretiyle affedersiniz dışkılarını orada yapmasına müsaade ediyorlar. Bazılarıda 

bunları temizlemiyor ve hatta çoğu bunları temizlemiyor. Ama aynı parklarda küçük 

çocuklarımız vs. başka insanlarda oradan faydalanıyor ve o dışkılar mikroplar temas sebebiyle 

bir takım mikroplara hastalıklara sebebiyet verebilmekte. Dolayısıyla bugünden itibaren 

aslında Tepebaşı Belediyemizin bir çok konuda ilkleri yapan bir belediye olma vasfıyla bu 

konudada bir öncülük yaparak hayvanların girebileceği parklar ile hayvanların giremeyeceği 

parkları ayrıştırması noktasında bir çalışma yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. 

Böyle yapılırsa hem bir vizyon kazandırmış olacak Tepebaşı Belediyesi belki bu anlamda 

Türkiye’ye de örnek bir belediye olacaktır. Zira bu uygulamalar sizlerinde bileceği gibi belki 

gittiğiniz yerlerde gördünüz avrupada özellikle amerikada uygulanıyor. Sadece hayvanların 

veya hayvan sahipleriyle birlikte girilen parklar olduğu gibi hayvanların giremeyeceği sadece 

insanların girebileceği parklar yapılıyor öyle alanlar oluşturuluyor. Dolayısıyla bizimde 

Tepebaşı Belediyesinde böyle bir vizyonu ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum.  

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Rica ederim. Hassasiyetine teşekkür ediyorum. 

Bazı parklarda belki her parkta hayvanın bu tip ihtiyacını karşılayabilecek bir bölüm 
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hazırlanabilir. Bir parktan bir parka giderken hayvanın çisini tutması işte abdestini tutması 

olası değil. Ama bunun için temizlemesi gerekiyor yani bu bilinç gelişmesi gerekiyor. Oraya 

ayrı bir bölüm ayrılıyor ama oraya gitmiyor yine çoluğun çocuğun oynadığı çimin üzerine 

yapıyor. Yani müdahale etsen kızıyorlar. Yani çok ilginçtir ne yapacağını şaşırıyorsun. Şimdi 

bir çok seven insanlar var hiç sevmeyen insanlar var. Bunu bir araya getirebilmekte çok zor. 

Şimdi yeni bir takım projelerimiz var burada sizlerden destek alacağız bu projeleri hayata 

geçirebilmek için. Günü geldiğinde hazırlandığında bilginiz olacak. Bu konudada beraber 

yürüyüp iyi bir şey yapıp belki Türkiye’de de belki ilklerden yapabiliriz. Ama çok sıkıntılı bir 

iş bu dediğim gibi sevenin ve sevmeyenin. Mesela sokağından o sokak hayvanını aldığın 

zaman biz besliyoruz niye alıyorsunuz ama sokağın öbür tarafındaki adam çocuğumu ısıracak 

bilmem ne olacak. Diyoruz ki o zaman al bahçene bahçende bak. Onuda yapmıyor. Böyle çok 

drift bir konu yani. 

Meclis Üyesi Turgut DOĞANDOR: Sayın Başkanım değerli meclis üyeleri. Orhan 

Bey’in endişelerini bizde duyduğumuzu öncelikle belirtmek isterim. Bu yönetmelik 

değişikliğine neden ihtiyaç duyuldu öncelikle onu belirtmek isterim. Hayvan koruma 

yasasında bir değişiklik oldu bizde iç yönetmeliğimizi bu değişikliğe uydurmaktan dolayı 

yönetmelikte değişikliğe gittik. Barınakların zorunlu hale gelmesi ilçe belediyelerine kaynak 

ayırma ilgili kanunda hayvanları koruma yasasında belirtilen hükümlerdir. Bundan dolayı 

tekrara düşerek iç yönetmeliğimizde belirtme gerekliliği bulunmamaktadır. Bundan dolayıda 

iç yönetmeliğimizde bunları belirtmedik. Bende bunu sunmak istedim. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Birde şöyle bir şey var hayvanı sevmek için illaki 

veteriner olmak şart değil. Öyle bir insan vardır ki veterinerden kat ve kat çok sever yani. 

Veterinerin işi ayrı bir konu tabi ki müdahale etmesi şu bu ama yönetim olarak veterinerden 

daha çok bir çok hayvan sever ilgili müdür olabilir yani. Şimdi şöyle bir şey kırsal ilçelerden 

köpek getirip bırakılması bu işin temeli. Çünkü şehrin bir popülasyonu var yani köpek veya 

kedi popülasyonu var. Bütçeni veya planlarını ona göre yapıyorsun. Ama bir kamyon dolusu 

köpek geldimi allak bullak oluyorsun. O hayvan birde sert oluyor yani. Ne diyeyim civarında 

bir tarlaya bırakıyorlar hayvan karnını doyurmak için şehrin içine giriyor mecburen. Bunların 

esas bence bütün sıkıntı bu. O zaman kısırlaştırma sayın artıyor veya gerekli yapacağın şeyleri 

yapamıyorsun falan filan. Yani bir ilçe belediye başkanımız diyor ki ben çok adaletliyim 

diyor. Bir kamyon sana yolluyorum bir kamyonda odunpazarına yolluyorum diyor. Sevgili 

arkadaşlar önce bayramınızı kutluyorum hepinizin. Sağlık içinde huzur içinde mutluluk içinde 

ve barış içinde diliyorum geçsin. Büyüklerinize saygılarımı çocuklarınıza sevgilerimi 

iletirseniz çok memnun olurum. Eylül Ayı Meclis Toplantıları 1. Birleşim 1. Oturum tarihini, 

01 Eylül 2022 Perşembe, saat 17:00 olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. 
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