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08 Haziran 2022 

Başlama-Bitiş Saati 

17:00 - 17:30 

T.C. 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTILARI 

2. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM 

MADDELERİNE AİT TUTANAK 
 

 
MECLİS 1.BAŞKAN V. Erdoğan AYDOĞMUŞ 

KÂTİP ÜYELER Nazan ERŞAHİN - Hatice Canan ADLIM 

MEVCUT ÜYE 

SAYISI 
31 Kişi (Başkan Dahil)  

İZİNLİ ÜYELER 
Akın ÇAMOĞLU - Niyazi ÇETİN - Erkan KOCA - Zuhal SEZGİN -    

Eyyüp YILMAZ - Şenel ALTUN 

KATILMAYANLAR Dt.Ahmet ATAÇ 

MEVCUT ÜYELER  

Nuray AKÇASOY 

İbrahim KÖKDERE 

Hasan TUTUCU      

Hasan Hüseyin BOLAT 

Hasan ÜNAL 

Mustafa ÖNDER 

Ahmet İLKER 

Ahmet VURAL 
Fikriye GÜVEN ZAPTİYE 

Turgut DOĞANDOR 

Metin GÜNDOĞDU 

Mustafa COŞU 

Fatma Banu KURT 

Zeynep 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 

 

  

Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Değerli meclis üyeleri hepinize 

sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Haziran Ayı Meclis Toplantıları 1. Birleşim 1. 

Oturumunu açıyorum. Yoklama yapalım lütfen. 

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

Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Akın ÇAMOĞLU - Niyazi ÇETİN - 

Erkan KOCA - Zuhal SEZGİN -    Eyyüp YILMAZ - Şenel ALTUN ’u izinli sayarak oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçelim 

lütfen. 

Katip Üye Hatice Canan ADLIM:   

                 HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTILARI 

                2. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİ 

1. 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği 2023 Yılı Yatırım Programının 

görüşülmesi.                                   (Plan Bütçe Komisyonu) 

2. Kızılinler Mahallesi, 2688, 641, 642 parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.              (İmar Komisyonu) 

3. Türksat Ertuğrulgazi Mahallesi, 7469 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun 

görüşülmesi.                              (İmar Komisyonu) 

4. Ertuğrulgazi Mahallesi, 2172 ada 576 ada ve kuzeyindeki tescilsiz alan ile 454 

parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan İtiraz 

konusunun görüşülmesi.                          (İmar Komisyonu) 

5. Eğriöz Mahallesi Doğalgaz Boru Hattı bağlantı talebi konusunun görüşülmesi. 
                               (İmar Komisyonu) 

6. Belediyemizin hissedarı olduğu Sazova Mahallesi, 22840 ada, 213,46 m2’ lik 11 

ve yine 22840 ada, 177,22 m2’ lik 12 nolu parsellerin izale-i şuyu ile satışına 

katılınması konusunun görüşülmesi.                     (Hukuk Komisyonu) 
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7. Eskişehir 1.ve 2. İdare Mahkemelerinin Kararına istinaden mülkiyeti Belediyemize 

ait 25193 ada 15 parsel sayılı taşınmazın ilgililerine devri konusunun görüşülmesi.   
                               (İmar ve Hukuk Komisyonu) 

8. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereği “ 

İçkili Yerler Bölgesinin” genişletilmesi.         (İçkili Yerler Belirleme Komisyonu) 

9. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereği 

Hoşnudiye Mahallesi Bayramyeri Sokak No:4/A’ nın içkili yerler bölgesine 

alınması.                     (İçkili Yerler Belirleme Komisyonu) 

Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Evet gündemi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Orhan Bey. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Sayın Başkanım, değerli meclis. Gündemimizin 1 

maddesi hariç diğerleri oybirliğiyle gelmektedir. Dolayısıyla oybirliğiyle gelen maddelerin 

okunmuş gibi sayılmak suretiyle oylanmasını talep ediyorum. 

Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Sizcede uygun mu? 

Meclis Üyesi Turgut DOĞANDOR: Uygundur. 

Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Değerli arkadaşlar. Gündem 9 

maddeden teşekkül. Bu gündemin sadece 8. Maddesi hariç 1,2,3,4,5,6,7 ve 9. Maddelerini 

hepinizin bilgisi olduğuna dair oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 1,2,3,4,5,6,7 ve 9. Maddeleri komisyondan geldiği şekliyle 

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

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Diğer maddeye geçmeden önce yatırım programıyla 

ilgili söz almak istiyorum. Sayın Başkanım değerli meclis. Sözlerime başlarken sizleri sevgi 

ve saygıyla selamlıyorum. Gündem maddelerimizin 1.’si 2023 Yılı Yatırım Programıydı. AK 

Parti grubu olarak yatırım programını inceledik oldukça detaylandırdık ve kendimiz 

açısındanda önceki düşüncelerimizin bu anlamda dikkate alındığını gördük. Özellikle Fen 

İşleri Müdürlüğü’nün yatırımlarının oldukça artmış olması sevindiricidir. Bizde bu sebepler 

bu yatırımların tamamının gerçekleşmesini umuyoruz. Şehrimize ilçemize bölgemize hayırlı 

olsun diye temennilerimizi sunuyoruz. Ancak bir konuda bir uyarıyı da yapmak istiyorum. 

Yatırım programımıza her ne kadar tasnif edilmemiş olsada 2024 stratejik planında 2023 

yılında Sazova Kültür Merkezinin %60 tamamlanma olayı vardı. Bu beklentimizi ifade etmek 

istiyoruz. Bunu takip edeceğimizide vurgulamak istiyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 

Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Öncelikle görüşleriniz için çok 

teşekkür ederim. Stratejik plan konusunuda biliyorsun yenilenmesi gerekiyor. Zannedersem 

önümüzdeki ay yani Temmuz ayında stratejik planı yeniden huzurlarınıza getirip tartışacağız. 

O konuda da bu şekilde bilgilendirmiş olayım. Buyurun Turgut Bey. 

Meclis Üyesi Turgut DOĞANDOR: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. AK 

Parti grubunun kabul oyu vermesinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 

kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yatırım Programının hazırlanmasında başta Tepebaşı 

Belediye Başkanımız Sayın Ahmet ATAÇ olmak üzere bütün emeği geçen personelimize çok 

teşekkür ediyorum. 

Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Bende teşekkürlerimi sunarım tüm 

emeği geçen arkadaşlarımıza. Gündemin 8. Maddesi. 
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Meclis Üyesi Hasan Hüseyin BOLAT: 

İÇKİLİ YERLER BELİRLEME KOMİSYONU RAPORU 

Tarih :07/06/2022 

Sayı :2 

Tepebaşı Belediye Meclisi’nin 03/06/2022 tarih ve 80 Sayılı Kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen içkili yerler bölgesi hakkında yapılan toplantıda; 

KARAR: 

Tepebaşı İlçesi Jandarma Komutanlığı Bölgesinde yer alan adreslerin; 

1-Keskin Mahallesi Söğüt ve Uludere Yolu Bulvarı No:736/1 

2-Yukarısöğütönü Mahallesi Söğüt ve Uludere Yolu Bulvarı No:630 

3-Yukarısöğütönü Mahallesi Söğüt ve Uludere Yolu Bulvarı No:445 

4-Yukarısöğütönü Mahallesi Söğüt ve Uludere Yolu Bulvarı No:486 

5-Keskin Mahallesi 853. Sokak No:49/A 

 

Ve 

 

Tepebaşı İlçesi Emniyet Müdürlüğü Bölgesinde yer alan adreslerin; 

1-Zincirlikuyu Mahallesi Söğüt ve Uludere Yolu Bulvarı No:44  

2-Zincirlikuyu Mahallesi Aktürk Sokak No:39   

3-Aşağısöğütönü Mahallesi Söğüt ve Uludere Yolu Bulvarı No:277   

4-Aşağısöğütönü Mahallesi Söğüt ve Uludere Yolu Bulvarı No:47 A-B   

5-Aşağısöğütönü Mahallesi Söğüt ve Uludere Yolu Bulvarı No:45 A-B  

6-Aşağısöğütönü Mahallesi Söğüt ve Uludere Yolu Bulvarı No: 282-M No: 282-N No:282-L 

 

2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 

30. Maddesinde yer alan şartlara uygun olan yukarıda belirtilen bölgenin içkili yerler bölgesi 

olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

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

Meclis Üyesi Mustafa GÜLERYÜZ: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. İçkili 

yerler komisyon üyesi olarak AK Parti adına söz almış bulunmaktayım. Anayasanın 58. 

Maddesi gayet açıktır. Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden uyuşturucu maddelerden, 

suçluluk , kumar ve benzeri alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır 

hükmü yer alır. İçkili yerler bölgesi olarak belirlenmek istenen Keskin yolu 6 km gibi büyük 

bir güzergah kaplamaktadır. Sadece Keskin yolu değil 853. Sokak ve Aktürk Sokak gibi yan 

yollarıda içine almaktadır. Buraları içkili yerler olarak ilan etmek ileride Aşağısöğütönü, 

Yukarısöğütönü de olmak üzere tüm ana yol ve civarındaki tali yolları içine alan büyük bir 

bölgeyi içkili yerler olarak açmak demektir. Şuan her ne kadar 11 adet denilsede yeni 

yapılaşmayla beraber bunların artacağı aşikardır. Hepinizin malumu üzerine bu bölge 

gelişmekte olan bölgedir ve bildiğiniz gibi yakın zamanda bu bölgenin büyük bir bölümü 

imara açılmıştır ve yapılaşma hızlı bir şekilde devam etmektedir. Değeri her gün artan bir 

bölgedir. Gerek emniyetin gerekse jandarmanın bildirmiş olduğu görüşler incelendiğinde 

burada eğitim veren Doğa Koleji, TED Okulları gibi okullar olduğu Aygaz depolama dağıtım 

tesisi olduğu TEİ A.Ş. 6. Bölge Müdürlüğü olduğu ayrıca yapılaşma arttığı için trafik 

yükünün artacağı bu güzergahta herhangi bir trafik lambası olmadığından dolayı kazaların 

artacağı için buralara içkili yer ruhsatı vermenin yanlış olacağı belirtilmiş ve olumsuz görüş 

bildirmiştir. Bu bölgeye şuan içkili yer ruhsatı vermek ileride açılacak olan yeni yerlere de 

emsal olacaktır. 

Yukarıda belirttiğim hususlar dikkate alındığında bu bölgeye içkili yer ruhsatı vermek 

bu bölgenin gelişimini yanlış yönlendirecektir. Bu bölgede içkili yerlerin  açılmasına AK 

Parti grubu olarak asla müsaade etmeyeceğimiz için kamu yararı yokluğu nedeniyle oyumuz 

net olarak reddir ve Cumhuriyet Halk Partisi grubundaki Meclis Üyesi arkadaşlarımızıda bu 
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yanlışa ortak olmamaya davet ediyorum. Bu konunun takipçisi olacağımızı ve her türlü yasal 

yollara başvuracağımızı belirtir hepinize saygılarımı sunarım. 

Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Evet değerli arkadaşlar sizinde 

ifade ettiğiniz gibi burada sayı olarak 11 sizde ifade ettiniz. Yani diğer boş alanlara komisyon 

olarak izin verilmemiş. Sadece o mevcut yapı kayıt belgesi alan o bölgede fiilen yapı kayıt 

belgesi alan işletmelerin durumu dikkate alınarak bu yönde değerlendirme yapılmış. Ayrıca 

gerek jandarmanın görüşünde gerekse emniyetin görüşünde burayı karayolu gibi 

değerlendirmiş. Aslında burası karayolu değil 30 metrelik imar yolu burası. Her türlü tasarruf 

yetkisi Büyükşehir’in uhdesinde olan 30 metrelik bir imar yolu. Dolayısıyla karayolu 

kenarında yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik hükümlerine tabi bir alan değil.  Bir diğer 

husus ise biliyorsunuz iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 34. 

Maddesinde belli koşullar konulmuş. Demiş ki okullarda 100 metre şartı 100 metreyi 

sağlayacaksın. Eğer bunu sağlamıyorsa zaten bunu veremezsin. Yine camilerden ibadet 

yerlerinden gibi kamunun yararlandığı umuma açık yerlerden belli koşullar var yönetmeliğin 

34. Maddesinde bunu sınıflandırmış tanzim etmiş. Dolayısıyla okullarda 100 metre şartını 

sağlamayan yerler zaten içkili yerler bölgesine dahil edilemez. Bu koşulları komisyon olarak 

dikkate almış zaten. Yani 100 metre sağlıyorsa bu koşullarda olan yerleri kale alarak 

numaralandırılmış ve bu koşullar doğrultusunda işlem yapılmış. Yani kısacası yönetmeliğin 

gerek 30. Maddesi iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 30. Maddesi ve 

34. Maddesinde belirlenen o 100 metre koşulu meclis tarafındanda oylanırsa yani 100 

metreden aşağıya verilmemesi lazım. Yönetmelik çünkü açık ve net. Bu koşula aykırı bir 

uygulama yapmamız söz konusu değil hukuk dışına çıkmış oluruz. Dolayısıyla meclis 

kararındada bunu özellikle belirtelim ki 100 metreden aşağıdaki yerlere verilmesin arkadaşlar. 

Dolayısıyla meclis kararında özellikle bu tür kamu yapılarından yani ibadet yeri eğitim yeri 

özel eğitim yeri gibi yerlerden 100 metreden daha yakına verilmemesi koşulunun meclis 

kararında zikredilmesi uygun olacaktır. Komisyon oyçokluğuyla karar vermiştir. Dolayısıyla 

bu dediğiniz gibi hukuk yoluna gidebilir gayet tabi gider hukukun vereceği karara kamuda 

katlanmak ve uymak zorunda bu bir gerçek. Dolayısıyla arkadaşlar daha fazla uzatmak 

istemiyorum. Buyurun Mustafa Bey. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Şimdi az evvel bahsettiğiniz yönetmelik ve kanunun 

şartları zaten bu şartlar sağlanmasa önümüze gelmez. Dolayısıyla onlar tabiki meclisin önüne 

gelmesi için oluşması gereken şartlardır. Oluşmuş geldi. Ama bir şeyi hatırlatmak istiyorum 

geçen sene evvelki sene özellikle içkili yerler bölgesiyle alakalı yaptığımız tartışmaları 

hafızalarınızı tazelemek istiyorum. Basın Şehitleri Caddemiz vardı bizim eski Kütahya 

Caddesi. Şimdi Basın Şehitleri Caddesinde yaşadığımız sıkıntıları Eskişehir’in tamamı 

biliyor. Basın Şehitleri Caddesinin alkollü yerler dışına çıkartılması noktasında verilen 

mücadeleyi belki o gün hep beraber verdik. Ogün yaşadığımız sıkıntılar bugün maalesef 

barlar sokağında yaşanıyor. Ama hem Aşağısöğütönü hem Yukarısöğütönü bölgesi Keskin 

Yolu dediğimiz bölge şuan özellikle Tepebaşımızın gözbebeği bir bölge. Burada siz 11 tane 

işyerine alkol ruhsatı verdiğinizde bundan sonraki bütün işletmelere vermek zorunda 

kalacaksınız. O bölgeye yazık edeceksiniz. Biz bu konuda hassas davranacağız. 

Hassasiyetimizi muhafaza edeceğiz. Tabi ki az evvel komisyon üyesi arkadaşımında söylediği 

noktada bu hassasiyetimizi hukuki yollara kadar taşıyacağız. Ama bu konuda belediyemizinde 

biraz duyarlı davranmasını meclis üyesi arkadaşlarımızın duyarlı davranmasını beklemek 

hakkımız. Neden yani Eskişehir’in en kıymetli yerini Barlar Sokağı yada Basın Şehitleri 

Caddesinde yaşadığımız sıkıntıları unutmadan yeniden böyle bir hata yapmayı 

kabullenemediğimizi ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımızdanda hassasiyet beklediğimi 

ifade ediyor teşekkür ediyorum. 

Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Burada ifade etmek istediğim 

husus arkadaşlar 30. Maddede burada diyor ki eğitim alanları ibadet yerlerini belediye meclisi 

tarafından tayin edilir. Yani o yaklaşım mesafesini belediye meclisi tayin eder dediği için ben 

özellikle o 100 metre şartını 34. Maddede koşul nedeniyle meclis kararında zikredilsin ifadem 
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oydu Mustafa Bey. Yani o yasa gereği neyse onu yapalım doğrusu neyse onu yapalım. 

Mustafa Bey buyurun. 

Meclis Üyesi Mustafa ÖNDER: İnsan hakları doktrininde insan hakları 

beyannamesinde kişilerin özgürlüğü temel haktır. Bu özgürlük kapsamındada çalışma hakkı 

vardır. Kişiler kendilerini geçimlerini temin edebilecek kanunlar çerçevesinde her türlü işi 

yapabilirler. Ve bu insan hakları doktrininede bildirgesinede Türkiye Cumhuriyeti 1949 

yılında imza atmıştır. Çalışma hakkına aykırı hareket etmek Türkiye Cumhuriyeti’nin imza 

attı beyannameye aykırı hareket etmektir bu bir. İki Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 

ticaret serbestliği vardır yasalar dahilinde. Diyorsunuz ki okula uzaklığı camiye uzaklığı 

vesaireye uzaklığı tutuyor. O halde yasaların çiğnediği herhangi bir durum yok. Geleli diğer 

konuya kentimiz turizm alanında gayet büyük bir atılım yapmıştır. Ayrıca Tepebaşı bölgeside 

turizme ciddi şekilde hizmet etmektedir. Alkollü iş yerleri tehlike arz ediyor ise herhangi bir 

problem yapıyor ise ülkemizin kolluk kuvvetleri vardır denetlenir. Yani şöyle diyemeyiz. 

Çakmak üretiyoruz çakmaktan ateş ateştende yangın çıkıyor çakmak fabrikasını kapatın 

diyemeyiz. Bunun tedbirini alır kolluk kuvvetleri. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kolluk kuvvetleri var deniliyor ise o halde buna bir düzen 

getirilebilir. Eğer bu ticari anlamda ve kentin en güzel yerinin perişan olacağı mahvolacağı 

düşünülüyor ise bugün avrupayı görmüş arkadaşlarımız var. Avrupada böyle bir sorun 

olduğuna hiç şahit olmadık her yerde alkollü restoran alkollü cafe pub bulunmaktadır ve 

gayette medenice gayette vukuatsızca yaşamaktadırlar. Herşeyi alkole bağlamak eğer ticari 

olarak veya kentin geleceği açısından değil ise eğer dini inanç olarak görülüyor ise alkol veya 

bu muhalefet konuşmalarımız veya karşı gelmelerimiz o halde devletimiz bunun fabrikasını 

niye çalıştırıyor. Bu konuşmaları 9. Madde Hoşnudiye Mahallesi Bayramyeri Sokak No:4/A 

içinde söylemek istiyorum. İşletmeci buraya talepte bulunmuş tek nokta atışı yere gelmemiz 

yasa gereği mümkün değil. Yani işletmenin yanında ve karşısında böyle işletmeler açık o 

halde buranında bölgesel olarak olması gerekiyor doğrumuyum. 

Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Ancak bölgesel verilebilir nokta 

bazında verilemez. Mahkeme kararı açık net. Danıştay kararı var bu konuda veremedik. 

Meclis Üyesi Mustafa ÖNDER: Teşekkür ederim. 

Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Buyurun. 

Meclis Üyesi Mustafa KAVAS: Sayın Başkanım şimdi Bayramyeri Sokakla ilgili 

önce şeyimi söyleyeceğim. Bu zamana kadar 5-6 defa gündeme gelmiş. Valilik tarafındanda 

uygunsuz kararı verilmiş bir yer. Yani bu konu uzamasına gerek yok. Diğer bir konu ise 

kolluk kuvvetleri zaten bu konuda olumsuz görüş bildirmişler. Yani keskin yoluyla ilgili. 

Birde biliyorsunuz aygazın karşısında yeni bir mahalle oluşturulacak TOKİ tarafından bu 

bölge diyecek ki imara açılan bir bölge. Çoğu meclis üyesi arkadaşlarımızında Uludere’de 

Eğriöz’de evleri var. Gidip geldikleri akşam geç vakitte döndükleri yerler bu yollar. Yani o 

bölge yol darlığı zaten kazaya uygun bir bölge. Normal zamanda biliyorsunuz belediye izin 

vermemesine rağmen kır düğünleri yapılıyor. Zaten ayrı bir sıkıntı bu düğün salonları. Şimdi 

bu düğün salonları düğün yapabiliyor diye bunlara alkollü bölge vermek bu yanlışımızı 

çözmek yerine dahada katlanmasına sebep olacak. Hepimiz hafta sonu gidiyoruz o bölgelere 

giderken gelirken düğündede geçemiyoruz o yollardan o karmaşadan şimdi birde alkollü araç 

düşünün. Ve birde şu var özgürlükler kişilerin başka alanlarına girdiği zaman özgürlükten 

çıkar. Kişi kendi canına tepki aldığı andan itibaren özgürlük bitmiştir. Teşekkür ederim. 

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Sayın Başkanım değerli meclis bu konuyu daha 

öncedenede tartıştığımızda İçkili Yerler Komisyonunda konuyla ilgili bizim eleştirdiğimiz 

yerlerin aynısına Tepebaşı Belediyesine karşı açtığımız davada Ankara 10. Bölge İdare 

Mahkemesi zaten onadı. O karar 2021/950 sayılı kararda bölgeler her ne kadar 100 metre  

benzeri ölçümler şeklinde sayılmış olsada Danıştay’ın içtihatlarında bilirkişi raporu 

Emniyetin raporu genel kıstaslar var yani illa 100 metre ölçtük geçti biz buraya ruhsat 

verebiliriz diye bir şey yok. Hukuk aynı zamanda hukuk aynı zamanda ahlakın 
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düzenleyemediği bölgeleri düzenlemeye çalışır. Yani ondan dolayı bizim burda genel 

belirtmemiz gereken konu 100 metre mesafesini ölçelim konu kapansın değil biz burada 

şehrin geleceğiyle alakalı açıklamamız lazım. Yani ondan dolayı lokal bazda bu caddeye 

verelim bu caddeye vermeyelim meselesi değil bizim açımızdan. Aynı şekilde özgürlük 

meselesi boyutundada her maddenin sonunda Mustafa Bey’inde kabasında açıkladığı gibi  

diğer hüviyetlerin kısıtlanma durumuna göre meseleler değerlendirilir. Avrupa İnsan Hakları 

Türkiye taraftır uygulayıcı ülkelerinden biridir ama bu konunun her zaman bir istisnası vardır. 

O zaman karşı tarafında veya toplumsal işleyişi günlük yaşamı bozabilecek bu tarz 

işletmelerin hepsinin önü açılabilir. O zaman Belediyenin alt katına fabrika kuralım o zaman. 

O zaman çalışalım bir sorun olmayacaksa. Ondan dolayıda bu meseleye bakış açısı bu şekilde 

olması lazım. Bizim görüşümüz ve düşüncemiz odur yani teşekkür ederim. 

Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Evet arkadaşlar yeterince tartışıldı. 

Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. Yalnız ifade ettiğim şeklinin metninin meclis 

tutanaklarına girmesi yönünde 100 metre şartınında meclis kararında geçmesi yönünde 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Temmuz 
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olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Hepinize iyi akşamlar dilerim arkadaşlar. 
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