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06 Nisan 2022 

Başlama-Bitiş Saati 

16:00 - 16:50 

T.C. 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

NİSAN 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 
31 Kişi (Başkan Dahil)  

İZİNLİ ÜYELER 
Hasan TUTUCU - Erdoğan AYDOĞMUŞ - Ahmet VURAL - Akın ÇAMOĞLU 

- Fatma Banu KURT - Burhan ÇİFTER - Eyyüp YILMAZ 

KATILMAYANLAR  

MEVCUT ÜYELER  

Nuray AKÇASOY 

İbrahim KÖKDERE 

Hasan Hüseyin BOLAT 

Hasan ÜNAL 

Mustafa ÖNDER 

Ahmet İLKER 
Fikriye GÜVEN ZAPTİYE 

Turgut DOĞANDOR 

Metin GÜNDOĞDU 

Mustafa COŞU 

Zeynep ÇETİN 

Niyazi ÇETİN 

Zehra ZEYDAN 

Yaşar TEPEKAYA 

Seyfettin ÇALIŞKAN 

Meliha ÇELİK 

Mustafa BİRSEN 

Orhan DURMUŞ 

Fatih ÖZATA 

Neşe KARADEMİR 

Mustafa KAVAS 

Ali İNCİ            

Mehmet GÜNDOĞAN  

Mustafa GÜLERYÜZ 

Emre AYDIN 

Erkan KOCA 

Zuhal SEZGİN 

Şenel ALTUN 

  

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

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

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

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Hasan TUTUCU, Erdoğan AYDOĞMUŞ, Ahmet 

VURAL, Akın ÇAMOĞLU, Fatma Banu KURT, Burhan ÇİFTER, Eyyüp YILMAZ’ı izinli 

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

Gündemi okuyalım. 

Katip Üye Hatice Canan ADLIM:   

                 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTILARI 

                1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİ 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait Esentepe Mahallesinde bulunan 24107 ada 6 parselde 

bulunan 165,80 m2 hissenin satışı konusunun görüşülmesi.     (Plan ve Bütçe Komisyonu) 

2. Mülkiyeti Belediyemize ait Ertuğrulgazi Mahallesi 24686 adada bulunan 1860,00 

m2’lik 14 parsel sayılı taşınmazın Odunpazarı Belediyesi adına devri konusunun 

görüşülmesi.                                           (Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu) 

3. Muhtelif Mahallelerde Yol boyu Ticaret Teşekkülü Belirlenmesi konusunun 

görüşülmesi.                  (İmar Komisyonu) 

4. 5393 Sayılı Kanunun 56. Maddesi gereği bir yıllık Başkanlık Faaliyet Raporu’nun 

görüşülmesi.                       (Özel Kalem Müdürlüğü) 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar 1 ve 3 numara oybirliği, 2 numara 

oyçokluğu ayrıca 4 numara faaliyet raporu olarak devam edeceğiz. İsterseniz 1 ve 3’ü birlikte 

oylayalım. Evet önce birlikte oylanması için sizin oylarınıza müracaat edelim. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 1 ve 3. Maddeler plan bütçe komisyonundan 

geldiği şekliyle oybirliğiyle gelmiştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 2. Maddeden devam ediyoruz. 
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Meclis Üyesi Meliha ÇELİK: 

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU 

Tarih       : 04.04.2022 

Sayı        : 10 

01.04.2022 tarih ve 55 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza incelenmek üzere 

havale edilen, İlçemiz Ertuğrulgazi Mahallesi, 2105 ada, 41 parselde bulunan 1860,00m2 

miktarlı taşınmazın Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulunun 19.04.1994 tarih 1994/1187 nolu 

kararı ile Belediyemiz adına tescil edildiği, bahse konu taşınmazın Odunpazarı İlçe sınırları 

içerisinde kaldığı, parselin Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu Kararında Odunpazarı Belediyesi 

adına tescil edilmesi gerekirken yol fazlası olarak sehven Belediyemiz adına tescil edildiği 

anlaşılmakla beraber bahse konu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin 

(d) bendi gereğince Odunpazarı Belediyesine bedelsiz devri konusunun kabulüne oy çokluğu 

ile karar verildi. 

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Sayın Başkan, değerli meclis. Gündeme gelen madde 

hakkında 1994 yılında alınan karara karşılık valilik takdir yetkisiyle yada mahkeme kararıyla 

sürecin çözüleceği kanaatindeyiz. Maddi olarak hiçbir değeri bulunmayan bu gayrimenkulün 

hiçbir yasal dayanak olmadan hiçbir gerekçeye dayanmadan sehven kelimesininde altına 

sığınılarak yapılacak işin hukuki dayanağının olmadığı gerekçesiyle ret oyu vereceğimizi 

beyan ederiz. 

Meclis Üyesi Turgut DOĞANDOR: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. 1994 

yılında Eskişehir valilik il idare kurulu tarafından tasnif yapılıyor. Bu tasnife göre tapu 

kayıtları irdeleniyor ve tapu kayıtlarında Ertuğrulgazi Mahallesinin olduğu görülüyor. 

Ertuğrulgazi Mahallesi olduğunu gördüklerindede düşünüyorlar ki burası Tepabaşı sınırları 

dahilindedir. Buna dayalı olarak bir karar alınıyor ancak biz komisyon olarak ilgili taşınmazın 

Odunpazarı sınırlarında olduğunu gördük. Belirtilen yer imar kayıtlarında park alanına isabet 

etmektedir. Başka bir tasarrufta bulunabilecek bir yer değildir. İlgili konuda öncelikle karar 

verme yetkimiz varmı ona baktık. Belediye kanununun 75. Maddesine göre devir konusunda 

belediye meclisi yetkili. Herhangi bir hukuki sakınca görmediğimizden dolayı bizde 

komisyon olarak bu karara kabul yönünde oy kullandığımızı meclisin bilgisine sunuyoruz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Peki devrederken şöyle bir madde koyabilirmiyiz. 

Yeşil alanın dışında herhangi bir şey yapılamaz gibi. 

Meclis Üyesi Turgut DOĞANDOR: Sayın Başkanım şimdi zaten imar planında bu 

bulunduğu için bunu belirtmenin ayrıca bir manası yoktur. Birde Fatih Bey mahkeme 

kararıyla olması durumunda böyle bir kararın verileceğini söyledi. Bu belediyemizin aleyhine 

olur dava açıldığında Belediyeye mahkeme masrafı ve vekalet ücreti ödenme yükümlülüğü 

doğurur. Bunuda düşündüğümüzden dolayı bu şekilde bir karar aldık. 

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

Etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 4. Madde faaliyet raporu. Ben yerimi Nuray 

Hanıma devredeceğim. Buyurun Nuray Hanım. 

Meclis 2.Başkan Vekili Nuray AKÇASOY: Teşekkür ederim Sayım Başkanım. 

Gündemin 4. Maddesi. 

M E C L İ S’  E  

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

hazırlanan 2021 Yılına ait Faaliyet Raporunun 5393 Sayılı Kanunun 56. Maddesi gereği 

Mecliste görüşülmesini arz ederim. 

                               Dt. Ahmet ATAÇ 

         Belediye Başkanı 
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5393 Sayılı Kanuna göre guruplar adına ve şahıslar adına söz vereceğim. Guruplar 

adına söz almak isteyen arkadaşlarımız?  Orhan Bey ve Turgut Bey sizlere 20’şer dakika söz 

hakkı vereceğiz. Onun dışında şahıslar adına söz hakkı almak isteyen? Ali İNCİ, Fatih 

ÖZATA, Emre AYDIN, Mehmet GÜNDOĞAN, Mustafa BİRSEN. Arkadaşlar 5’er dakika 

yaparsak süreyi şahıslar adına çünkü sayı fazla oldu. Cumhuriyet Halk Partisinden şahıslar 

adına söz almak isteyenler? Fikriye GÜVEN ZAPTİYE, Mustafa ÖNDER. Peki Orhan Bey 

buyurun. 

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

2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu incelediğimizde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerinin 

belirlendiğini ve bu belirlemelere göre de, müdürlüklerin yaptığı faaliyetlere yer verildiğini, 

bu faaliyetlerin, rakamsal verilerle rapora konulduğunu görüyoruz.  

Tepebaşı Belediyesi’nin 2021 Yılı Faaliyet RaporU ile ilgili olarak, şu tespitleri ve 

değerlendirmeleri yapmak istiyorum: 

1- 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun bütçe gerçekleşmelerini incelediğimizde, kalıcı 

yatırımlar olarak tanımlayabileceğimiz “sermaye giderleri” açısından bakıldığında, Tepebaşı 

Belediyesinin oldukça yetersiz bir durumda olduğunu görüyoruz.  

Sermaye giderlerinin 2021 yılında, toplam harcamaların sadece %8,66’ı olduğunu 

görüyoruz.  

Daha önceki oturumlarda da hep vurguladığımız üzere, ilçe belediyeleri ölçeğinde 

olan belediyeler için bu oran %25 civarındadır. Dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi, ortalamanın 

%16 oranında gerisinde kalmaktadır. 

2- Belediyenin asli görevlerini yürüten ve en önemli yatırımcı müdürlük olan Fen 

İşleri Müdürlüğü’nün 2021 yılı bütçesinden aldığı pay, 64.888.958 TL.’dir (2020’de 

44.398.874 TL.) ve toplam harcamaların ancak %18,6’sıdır.  

Önceki meclis toplantılarında, ısrarla dile getirdiğimiz üzere, yatırımlara ayrılan pay 

açısından Türkiye ortalaması %32’dir. Dolayısıyla bu oran, Türkiye ortalamalarının altındadır 

ve yaklaşık 380.000 vatandaşımızın yaşadığı Tepebaşı İlçesi için, yetersizdir. 

Diğer taraftan Tepebaşı Belediyesinin, 2019 ve 2020 yıllarında, 34 bin ton civarında 

yama asfalt yapımının, 2021 yılında 16 bin tona gerilediğini de üzülerek görüyoruz.  

Benzer şekilde, “kilit taş onarımı” işlerinin de m2 bazında gerilediğini görüyoruz. 

Ayrıca, daha önce stratejik planda ve yatırım programında yer verilen, “Zincirlikuyu 

Kapalı Yüzme Havuzu ve Kreş” binasının, kaynak yetersizliği sebebiyle yapılamadığını da 

üzülerek görmekteyiz.  

3- Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediyeye temin edilecek mal ve hizmetlerin satın 

alınmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bunu yaparken, mal alım ve ihale 

süreçlerinde, kaynakların verimli kullanılması bakımından, tasarruf tedbirlerine azami şekilde 

dikkat edilmeli ve bu yönde tedbirler almalıdır. Özellikle hizmet araçlarının, amaç dışı ve 

gereksiz kullanımlarının önüne geçilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına 

özen gösterilmelidir.  

Diğer taraftan faaliyet raporunda, bu müdürlüğün faaliyetleri özetlenirken, 4734 sayılı 

kanunun 22/d maddesine göre yapılan alımların sayısı verilirken, müdürlükler bazında yapılan 

mal ve hizmet alımları toplam tutarlarının da listeye eklenmesi, şeffaflık açısından önemlidir. 

Bu beklentimizi de ifade etmek istiyoruz.  

4-Dış İlişkiler Müdürlüğü faaliyetlerine baktığımızda, sanki eğitimci bir müdürlük gibi 

çalıştığını görüyoruz. Bu çalışmalar da elbette takdir sebebidir ancak, Tepebaşı Belediyesinin 

uygulayacağı, gerek AB, gerek BEBKA ve gerekse diğer ulusal ve uluslararası hibe-destek 

projelerinin yazılması ve kabul edilmesi anlamında, daha fazla gayret gösterilmedir. Bu 

projelerin yılda en az dört adet olması, önemli bir katkı sağlayacaktır.  
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5- Stratejik Amaç 3’te belirlenen “Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve 

tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması” hedefi için, neler yapıldığını ve hangi tasarruf 

önlemleri alınarak, ne kadar tasarruf yapıldığına ilişkin rakamsal bir veri göremiyoruz. Tam 

tersine tasarruf yerine, belki israftan bahsedilmesi gerekiyor. Örneğin Faaliyet Raporunun, 

Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü faaliyetlerinin içinde, 470.000 adet “el ilanı” 

bastırıldığı belirtilmektedir. Tepebaşı İlçesinin toplam nüfusu 380.000 olduğu da 

bilinmektedir. Çocuklar, yaşlılar, yetişkinler velhasıl, bütün bireylere ilan dağıtımı yapıldığını 

ve ellerine de ulaştırıldığını varsaysak bile, arada 90.000 adet fazlalık olduğu anlaşıyor. 

Fazladan bastırılan bu doksan bin el ilanı israf değil midir? 

Bütçede kaynak sıkıntısı yaşanırken, tanıtım ve reklam harcamalarından tasarruf edilmesi 

gerekir.  

6- Sürekli olarak, gelir ve kaynak yetersizliğinden bahsedilirken, Büyükşehir 

Belediyesi tarafından, Otoparklardan Elde Edilen Gelirlerden Belediyeye Aktarılması 

Gereken Payın Takibinin Yapılmaması tenkit edilmektedir. Gönderilmesi gereken bu 

gelirlerin takibinin yapılması gerekir.                              

Nitekim, Aralık 2021 Yılında yayınlanan Sayıştay Raporunda “Dolayısı ile 

otoparkların işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesi nedeniyle Büyükşehir 

Belediyesince elde edilen gelirlerden Belediyeye aktarılması gereken payın Belediyece 

takibinin yapılarak tahsilinin sağlanması gerekmektedir.” Denilmektedir.  

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

birliği ile kabul edilerek imar komisyonuna gönderilen ve henüz sonuçlanmayan, Yeşiltepe, 

Fevzi Çakmak, Sazova ve Şarhöyük mahallelerinde, kat artışını sağlayacak imar 

değişikliğinin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz.  

Öteden beri kanayan bir yara halini alan ve önemli bir mağduriyet sebebi olan Yeşiltepe, 

Fevzi Çakmak, Sazova ve Şarhöyük mahallelerinin, kat artışı yapılmayarak, imardan kaynaklı 

gelişim problemlerinin, hâlâ çözülememiş olması, üzüntü vericidir.  

8- Tepebaşı Belediyesinin faaliyetlerini gözlemleyerek, gerek vatandaşlarımızdan 

gelen talepleri, gerek kendi tespitlerimizi paylaşarak, eksik olan hizmetleri zaman zaman 

eleştiri konusu yaparak, dikkate getirmeye çalışıyoruz. Kamuoyunu bilgilendirmek ve idareyi 

de gayrete getirmek üzere, bunları yeniden hatırlatmakta fayda görüyorum:  

Tepebaşı Belediyesi’nin vatandaşlarımızın daha iyi hizmet verebilmesini sağlamak 

bakımından, aşağıdaki önerilerimizin ve eleştirilerimizin dikkate alınmasını temenni 

ediyoruz:  

- Yaklaşık 13 yıldan beri tamamlanmayan Sazova Kültür Merkezi İnşaatını, bir an 

önce tamamlayınız. 

- Çamlıca Kapalı Pazar Yerinin üst katını, bir an önce tamamlayarak, vatandaşın 

kullanımına açınız.  

- 2014 yılından bu güne kadar, Kapalı Pazar yeri yapılmamıştır. Çağımızın gereklerine 

göre ve modern bir tarzda, kapalı pazaryerlerinin yapılmasını talep ediyoruz.  

- Sorumluluk alanınızda bulunan yol ve sokakların bakımını yapınız ve vatandaşın 

araçlarını kasislerden, ayaklarını da tozdan ve çamurdan kurtarınız.  

- Sürekli olarak, gelir ve kaynak yetersizliğinden bahsedilirken, Büyükşehir Belediyesi 

Tarafından, Belediyemize gönderilmesi gereken, otopark ve diğer gelir paylarının takibini 

etkin şekilde yapınız. 

- 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde belirtildiği üzere, ekonomi ve 

ticaretin geliştirilmesi konusunda, gerekli girişimlerin yapılmasını talep ediyoruz.  

Sonuç olarak; Tepebaşı Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu, belediyenin asli 

görevlerine ilişkin faaliyetlerinin yetersiz olması nedeniyle, Ak Parti Grubu olarak “red oyu” 

vereceğimizi ifade etmek istiyorum. 
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Meclis 2.Başkan Vekili Nuray AKÇASOY: Teşekkür ederiz Orhan Bey. Turgut Bey 

buyurun. 

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

2021 yılı başkanlık faaliyet raporunun görüşüldüğü bu toplantıda CHP Gurubu adına 

söz almış bulunuyorum. Tepebaşı Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu başlıklı raporda da 

görüldüğü üzere 2021 yılı Tepebaşı Belediyesi dünyada ve ülkemizde görülen salgın hastalık 

ve ekonomik krize rağmen son derece 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 belediyeciliği ağırlık veren bir belediyecilik 

yapılmaktadır ve doğrudan doğruya halkı birinci derecede ilgilendiren konulara 

değinilmektedir. 

Geçtiğimiz aylarda 92 mahallemiz olarak belediye meclisimizce belirlenen Yaşamkent 

Mahallesi’nin mahalle muhtarlığı seçimleri yapılmıştır. Yapılan seçimle Barış Sarıoğlu 

muhtar olarak seçilmiştir. Yapılan seçimlerin ve yeni kurulan mahallemizin Tepebaşı ilçemize 

hayırlı olmasını diliyorum. 

Geçtiğimiz ay içerisinde TÜİK nüfusa dayalı verilerini açıklamıştır. TÜİK verilerinin 

sonuçlarının her ne kadar şaibeli olduğunu düşünsek de nüfus verileri somut başarının 

göstergesi ayrıca yapılacak projelerin yol göstericisidir. Örneğin yaşlı nüfusa sahip iseniz 

projelerinizi ona göre genç nüfusa sahip iseniz projelerinizi ona göre belirleme belirleme 

zorunluluğunuz vardır. O yüzden bu bilgiler yol gösterici mahiyettedir ve bu verileri 

önemsiyoruz. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt 

sistemi sonuçlarına göre Eskişehir Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip 25’inci ilidir. Eskişehir 

nüfusu 2011 yılında 781 bin 247 iken 117 bin 122 kişi ve %15 oranında artarak 2021 yılında 

898 bin 369 olmuştur. 2011 ‘de Eskişehir nüfusu Türkiye nüfusunun %1,04 ünü oluştururken 

bu oran 2021’de 1,06’ya çıkmıştır. Eskişehir’in %88,80’i Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 

yaşamaktadır. Tepebaşı ilçemizde 378 bin 594 kişi yaşarken en düşük nüfusa sahip ilçeler de 

2 bin 45 kişi ile Han, 3 bin 30 kişi ile Mihalgazi ve 4 bin 611 kişi ile Sarıcakaya olarak 

açıklanmıştır. TÜİK verilerine göre Eskişehir nüfusu %10,7, Odunpazarı nüfusu %9,3, 

Tepebaşı nüfusu ise %19,4 artmıştır. En düşük nüfus artış hızı Sarıcakaya’da görülmüştür. 

Eskişehir’de 2021 yılında yıllık nüfus artış hızı %10,7 olarak açıklanırken bu oran Türkiye 

genelinde ortalama %12,7 olarak seyretmektedir. İlçelere bakıldığında nüfus artış hızı 

Eskişehir’de en düşük %-38,1 ile Sarıcakaya ilçesinde, en yüksek ise %19,4 ile Tepebaşı 

ilçesinde görülmektedir. 

Belirtilen istatistiki veriler Tepebaşı ilçemizin gelişim halinde olduğunu Eskişehir’in 

en fazla göç alan ve gelişen ilçesi olduğunu Eskişehir’de kent gelişiminin batı yönünde 

olduğunu bu durumların ise Tepebaşının son 20 yıl içerisinde bir kasabadan gelişmiş bir kente 

dönüştüğünün somut göstergesidir. 

Belediyenin bütçe uygulama tablosu incelendiğinde gerçekleşen bütçe harcaması 2021 

yılı bütçe ödeneğine oranı %96,88 olarak gerçekleşmiştir. 

2021 yılı tahsilatının tahakkuka oranı %80,61 olarak gerçekleşmiş 2021 Gelir 

Bütçesinde 2020 yılı tahakkuka göre %36,72 oranında artış olduğu görülmektedir. 

Personel harcamaları üst sınırı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre %30 

olmasına karşılık belediyenin personel harcamaları %13,98 olarak gerçekleşmiştir. Tasarruflu 

ve verimli personel istihdamına önem verildiği gerekli hassasiyetin gösterildiği 

anlaşılmaktadır. 

Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini %93,78 oranında karşıladığı görülmektedir. Bu 

oran 2018 yılında %81,23 2019 yılında ise %75,25 olarak görülmektedir. Artan bir ivmenin 

olduğu değerlendirilebilir. 
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Kurumsal sınıflandırma tablosu incelendiğinde Fen İşleri Müdürlüğü’nün 

348.773.084,85 TL. toplam harcamanın 64.888.958,45 TL. harcama ile birinci sırada olup 

toplam giderin %18.60’ını oluşturmaktadır. 

Faaliyet sonuçları tablosu incelendiğinde 2021 yılı 2.433.440,64 TL. olumlu faaliyet 

dönemi geçirdiği görülmektedir. 

Harcama kalemlerinin toplam harcamaya göre tablosu incelendiğinde personel 

giderlerinin %13,98 sosyal güvenlik prim giderlerinin %2,21, mal alımı yolluklar hizmet 

alımı kiralama temsil ve ağırlama bakım onarım giderleri toplamı mal ve hizmet alım 

giderlerini oluşturmakta olup oranı %67,34, faiz giderleri %3,95, cari transferler %3,86, 

sermaye giderleri %8,66 olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum tasarrufun ön planda tutulduğunu 

göstermektedir. 

Finansmanın ekonomik sınıflandırma tablosu incelendiğinde 2021 yılında tahmin 

edilen borçlanma 25.000.000,00 TL. olarak belirlenirken gerçekleşen borçlanma 8.991.337,42 

TL. Bu durum belediye bütçesinin olumlu yönde ivme kazandığının bir göstergesidir. 

İncelenen faaliyet raporunda tüm mali tabloların gelir gider tahminleri ile uygulama 

sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esaslarına titizlik 

gösterilerek hazırlandığı gözlemlenmektedir. 

Müdürlüklerin performans faaliyetleri incelendiğinde 152 adet hedefin %85,82’sinin 

gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. Bu oran 2020 yılında 158 adet hedefin %81,18’inin 

gerçekleşmesi şeklinde görülmektedir. Pandemi koşulları nedeniyle oranlarda düşüş olsada 

Pandeminin etkisini kaybetmesi ile performansın artacağı düşünülmektedir. 

Ak Parti gurup sözcüsü Orhan DURMUŞ’un aleyhte olan ifadelerine de katılmamız 

söz konusu değildir. Gelirlerin müdürlüklere dağılımı konusunda eleştirileri vardı. Bu konuda 

dünyadaki gerçekleşen ekonomik durumun baz alınmasına dünyada enflasyon sıralamasında 

dünya ikincisi olduğumuzu afrika standartlarında bir enflasyon ölçüsüne sahip olduğumuzu. 

Ülkedeki bu gerçeklikleri göz ardı edilerek yapılacak tüm eleştirilerinde haksız bir eleştiri 

olduğunu belirtmek isteriz. Hibe konusunda belediyemize  yönelik bir eleştiri vardı. Şunu 

belirtmem gerekir ki belediyemiz yeşiltepedeki soğuk hava deposuna bebkadan hibe 

konusunda bir destek almıştır. Geçen yıl bebkadan hibe alan belediyeler olarakta Cumhuriyet 

Halk Partili olarak tek olan belediye olduğumuzu belirtmek isterim. Kat artışı konusunda bir 

eleştirisi vardı Orhan Bey’in. Bu konuda insiyatif sahibi kurum olarak tepebaşı belediyesi 

değildir. Bizlerde bu konunun çözümlenmesi konusunda bir temennimizi ifade etmek isterim. 

Bunu pek anlayamadım açıkçası ekonomi ve ticaretin gelişmesi konusunda belediyemizin 

yükümlülükleri olduğunu belirtti Orhan Bey. Bu konuda asıl yükümlü hükümettir bu konuda 

ekonomi ve ticaret konusunda yetkisi dahilinde sorumluluklarını yerine getirmemektedir. 

Bunuda vatandaşlarımızın dikkatine sunuyorum çok fazlada bu konuda yorum yapmak 

istemiyorum ancak ekonomik açıdanda bir vatandaş olarak çok kötü günler geçirdiğimizi 

enflasyon oranları fiyatlardaki artış baz alındığında Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini 

geçirdiğimizi belirtmek isterim. 

Meclisçe seçilen denetim komisyonu görevini yerine getirmiş, Sayıştay denetimi 

yapılmıştır. Denetim sonuçlarında mecliste bilgi verilmiştir. 

Her yıl düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Uluslararası Pişmiş Toprak 

Sempozyumu, Uluslararası Sanat Çalıştayı, Ulusal Fotoğraf Yarışması gibi başarılı etkinlikler 

2021 yılı içerisinde pandemi nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Ancak bu tür etkinlikler 

online olarak gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 27. Uğur Mumcu ve Anma Ödül Töreni, 

Eskişehir’in rüzgarıyla online söyleşi gibi kent belleğini canlandırma toplantılarının online 

olarak sürdürüldüğü görülmektedir. Yol yapmak çöpleri toplamak gibi temel belediyecilik 

hizmetlerinin yanı sıra fuarlara katılım teknik gezilerin de devam ettirildiği görülmektedir. 

Tepebaşı Belediyemiz 92 mahallesiyle hizmet götürülmeye çalışılan bir geniş alanı 

kapsamaktadır. Belediyemiz geçtiğimiz 2020 yılında da salgın hastalık döneminde dahi 
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olunsa kent halkıyla bütünleşerek kent halkının sadece yol ihtiyacını, çöplerinin 

temizlenmesini, onlara bir miktar yeşil alan sunulması gibi gibi faaliyetlerle yetinmemiş, 

halkla birleşmeyi kendisine ilke edinen bir belediyecilik anlayışı sergilemiş ve o şekilde de 

hizmetlerine devam etmektedir.               

Biz bu nedenlerle Tepebaşı Belediyesinde bu hizmetleri gerçekleştiren başta Belediye 

Başkanımız Sayın Dt.Ahmet ATAÇ’a, belediye meclis üyelerimize, tüm belediye 

personelimize 2021 yılında gösterdikleri gayretler için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk 

Partisi gurubu olarak da başkanlık faaliyet raporuna evet diyeceğimizi ifade ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

Meclis 2.Başkan Vekili Nuray AKÇASOY: Şahıslar adına söz almak isteyen 

arkadaşlardan. Ali İNCİ Bey buyurun. 

Meclis Üyesi Ali İNCİ: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Ben bir konuya 

dikkat çekmek istiyorum. 2020 faaliyet raporu burada okunurkende riskli binalarla ilgili 

düşüncelerimizi belirtmiştik. Şimdi malumunuz üzere Tepebaşı bölgesi deprem kuşağı içinde 

yer almaktadır. Böyle olduğu içinde 2021 faaliyet raporu incelenirken bilhassa riskli binalarla 

ilgili olarak herhangi bir çalışmanın yapılmadığını gözlemledim. Yani burada sadece riskli 

binalarla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü sorumludur veya vatandaş sorumludur diye 

düşünmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Belediye olarakta bilhassa 1999 yılından önce 

yapılmış binalarla ilgili olarak bir envanter çıkartılmasını riskli binaların tespit edilmesini 

olası bir depremde insanların zarar görmemesi adına bunların tespitleri yapılarak 

vatandaşların uyarılması belediye olarakta bizim görevimiz diye düşünüyorum. Teşekkür 

ediyorum. 

Meclis 2.Başkan Vekili Nuray AKÇASOY: Teşekkür ederiz Ali Bey. Fatih Bey 

buyurun. 

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Sayın Başkan, değerli meclis. 2 konu hakkında 

görüşlerimi belirtmek istiyorum. Bu iki konunun birincisi özellikle Turgut Bey’in tam sağlıklı 

biçimde yapılan denilen hizmetlerle alakalı. Öncelikle çöp konteynırı konulması veya yerinin 

belirlenmesi hususunda daha önceki faaliyet raporlarında eleştirilerimi defalarca dile getirdim. 

Belediyeler bu konuda yapılan hizmetlerde vatandaşın işlerini zorlaştırmak yerine 

kolaylaştırmayı tercih etmesi gerekir. Ancak şehrin en basit arterleri ana caddeleri incelenecek 

olursa bazı caddelerde çöp konteynırları çok ciddi anlamda otopark alanı işgal etmekte. 

Özellikle kenttaşın otopark ücreti kestiği yerlerde bile neredeyse kenttaş ekiplerinin otopark 

ücreti kesecek seviyede otopark alanı işgal edilmektedir. Kızılcıklı caddesi bağlar bölgesi bu 

konuda incelenebilir. İkinci konu çöp konteynırları araçların kavşakları ve dönüş yolları 

üzerine konulmuştur ve kazaya sebebiyet verecek şekilde bu yollar dönüşlerde ve kavşaklarda 

zor durumda bırakılmaktadır. Üçüncüsü bazı yerlerde ise şerit işgaline sebebiyet vermektedir. 

Bu konuda özellikle daralan yollarımızda çöp konteynırıda girdiği zaman trafik tek şeride 

düşmektedir. Bu hususun burada dikkate alınmasını. Geçtiğimiz sene yine aynı hususu 

belirtmiştik bu hususun dikkate alınarak gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. İkinci konuda 

hukuk işleriyle alakalı. Geçtiğimiz yıllardada bahsettiğimiz ancak cevap alamadığımız  

harcama yetkisi olmayan personelin belediyeyi zarara uğratacak biçimde kamu kurum zararı 

dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının kesinleşmesine rağmen Belediye bu 

konuda yetkili birimlerde yetkililer ve sorumlular arasında bir işlem yapılmışmıdır 

yapılmamışmıdır. Bu hususu daha önceki faaliyet raporlarındada gündeme getirmiştik ancak 

cevabını alamamıştık. Teşekkür ederim. 

Meclis 2.Başkan Vekili Nuray AKÇASOY: Teşekkür ederim Fatih Bey. Emre 

AYDIN Bey buyurun.    

Meclis Üyesi Emre AYDIN: Sayın Divan, değerli meclis. Sözlerime başlamadan önce 

sizleri saygıyla selamlıyorum. Gündemin son maddesinde yer alan 2021 yılı faaliyet raporu 

hakkında eleştirilerimi sunmak adına söz almış bulunuyorum. 
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Bilindiği üzere Belediye müdürlüklerinin harcamaları her yıl analitik bütçe ile 

belirlenmektedir. Sonrasında şayet her bir müdürlük kendisi için ayrılan bütçenin tamamını 

kullanamayacaksa veya ayrılan bütçenin üzerinde bir harcama yapmak durumunda kalıyorsa 

meclis kararı ile müdürlükler arasında bütçe aktarımı yapılabilmektedir. Ancak faaliyet 

raporunu incelediğimizde (Sayfa 56) Kurumsal sınıflandırma tablosunda yer alan 

müdürlüklere bağlı gider kalemleri dikkatimizi çekmiştir. Bu tabloda yer alan müdürlük 

harcamaları ile 2021 yılı analitik bütçede yer alan ödenekler arasında ciddi farklar olduğu 

dikkat çekmiştir. Şöyle ki; Özel Kalem Müdürlüğü 4.205.000 TL. – 6.051.630 TL, İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 926.000 TL. – 2.416.777 TL. çıkarken, Kadın ve Aile 

Müdürlüğü 1.207.000 TL. – 931.587 TL. , Mali Hizmetler Müdürlüğü 54.850.000 TL. – 

36.461.872 TL. düşmüştür. 

Geçtiğimiz yıl müdürlükler arası bütçe aktarımı hususunda meclis kararı bulunmazken 

bu farkların oluşma sebebi hakkında meclisin ayrıca bilgilendirilmesini rica ediyoruz. 

Yine faaliyet raporu sayfa 63’te göreceğimiz üzere zaten mülkiyet ve sermaye gelirleri 

oldukça düşük olan belediyemiz vergi gelirlerinin tahsili konusunda da ciddi sıkıntılar 

yaşamaktadır. Tahakkuka oranla %50’lere kadar düşen vergi tahsili noktasında bir yönetim 

zaafiyeti olduğu açıktır. Değerli arkadaşlar önemli noktalardan biriside sayfa 136 da bulunan 

satış işlemleri tablosu. Belediyemizin en büyük faaliyetlerinden birisi malum mülk satışları. 

Sadece 2021 yılında gerçekleştirdiği satış yüz ölçümü olarak 70.000 m2 tutar olarak ise 41 

milyon TL. dir. Yani işyeri, atm, arsa, tarla, konut, otopark vs. belediyenin tüm kira geliri 

7.600.000 TL. gibi komik bir rakam iken sadece 1 yıllık satışla elde edilen gelir 41 milyon 

lira. 

Uyarılarımızı lütfen dikkate alın. Mülk satarak bu belediyeyi idare edemeyeceğiniz 

açıktır. Her mülk satış işlemi yerine tekrar konulamayacak fırsatlar demektir. Satıp harcamak 

satıp borç ödemek belediyemize hiçbir fayda sağlamayacağı gibi kısa vadede belki nefes 

aldırıyor gibi görünse de uzun vadede belediyemizi proje üretmek şehri planlamak gibi asli 

görevleri noktasında ciddi krize sokacak gelecekte belediyemiz iflas etme durumuyla karşı 

karşıya kalacaktır. 

Tüm bu sebeplerle 2021 yılı faaliyet raporu hakkında olumsuz oy kullanacağımızı 

belirtiyor meclise saygılarımı sunuyorum. 

Meclis 2.Başkan Vekili Nuray AKÇASOY: Teşekkür ederiz. Evet Mehmet 

GÜNDOĞAN Bey. 

Meclis Üyesi Mehmet GÜNDOĞAN: Sayın Başkanım, değerli meclis. Benim kısaca 

bir önerim değerlendirmem olacak. Tepebaşı bölgesinin bir kısmı mülk bir kısmı tarımsal 

alandır. Bu tarımsal alanda Bir tarımsal eğitim ve araştırma çiftliği kurulmasıyla ilgili önerim 

olacak. Burada daha önce kurmak için düşünülmüş ama şuanda öyle bir düşünce yok. Hem 

Tepebaşı belediyesine farkındalık katar hemde şehrimize büyük katkılar sağlar. Çok önemli 

bir şey olduğunu düşünüyorum özellikle tarımsal politikaların şuanda ne kadar sıkıntılı 

olduğu düşünülürse. Saygılar sunuyorum. 

Meclis 2.Başkan Vekili Nuray AKÇASOY: Teşekkür ederiz. Evet Mustafa BİRSEN 

Bey. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Sayın Başkanım. Arkadaşlarımız teknik olarak 

ikazlarını uyarılarını yaptılar. Neticede 2021 yılı faaliyet raporunu görüşüyoruz. Buradada 

sadece çok kısa olmak üzere birkaç sayfadaki çalışma raporlarıyla ilgili. 273. Sayafada yine 

bir faaliyetten bahsederken yanındayız derneği toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi gösterimi 

başlığı adı altında bir fotoğraf paylaşılmış. Yine altındada 2022 Kasım ayında 2022 Kasım 

ayından itibaren bunu özellikle söylüyorum burada bir dikkatsizlik yapılmış galiba. İtibaren 

yanındayız derneği olarak projeye başlanmıştır. İlçeler düzeyindeki toplumsal cinsiyet 

endeksi projesinin çıktılarının duyurulması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 

bilinçlendirme ve farkındalık uyandırmak için tesislerimizde intografiklerin yer aldığı 

videolar gösterilmiştir diye devam ediyor. Yine aynı konuyla alakalı 161. Sayfada 
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belediyemizde yeni açılacak olan toplumsal eşitlik merkezinin yürütüleceği faaliyetleri 

planlamak amacı ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ve SPOD LGBTİ’nin Cinsiyet Kimliği ve Cinsel 

Yönelim Çalışmaları Derneği ile toplantılar yapılmıştır diyor. Bu toplantıların amacı nedir 

gayesi nedir sonuçları nedir merak ediyorum bu konuda cevap istiyorum teşekkür ederim. 

Meclis 2.Başkan Vekili Nuray AKÇASOY: Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Evet 

Cumhuriyet Halk Partisi kişisel olarak söz almak isteyen arkadaşlardan Fikriye Hanım 

buyurun size söz veriyorum. 

Meclis Üyesi Fikriye GÜVEN ZAPTİYE:  Sayın Başkan, değerli meclis üyesi 

arkadaşlarım. Faaliyet raporuyla ilgili eleştirilerden hızlıca not alabildiklerime cevap vermek 

istiyorum. Orhan Bey’in Fen İşlerini eleştirmeye başladığı faaliyet raporumuzda fen işleri 

müdürlüğümüz 2022 yılında yama asfaltını evet 16.567 ton atmış ama faaliyet 1.1.4 te 

metrekare hesabı bildirilmiş asfalt için 135.685 m2’de asfalt kaplama yolu yapılmış. 

Toplamda 40.000 ton asfalt dökmüşüz. Geçen sene 34.000 ton iken bu sene 2022’de 40.000 

ton asfalt dökmüşüz. Yine buna örnek olarak kilit taş onarım işi stratejik planda hedef olarak 

10.000 m2 konulmuş iken biz 2022’de 22.565 m2 kilit taş onarımı yapmışız. Bunun yanında 

bordür döşeme işi yine 20.000 metre iken biz 31.842 metre bordür döşeme işi yapmışız. Parke 

taş ve desen asfalt kaldırım yapımı 25.000 m2 iken biz 48.892 m2 yapmışız. Bordür onarım 

yapılması işi 10.000 metre iken biz 15.000 metre yapmışız. Bütün bunlar bu ekonomik 

yetersizlikte ve pandemi döneminde belediyemizin fen işlerinin ciddi bir başarısı ciddi bir 

maliyet gerektiren işlerdir bunu belirtmek isterim. Bunun yanında ikinci olarak Çamlıca Pazar 

yeriyle ilgili netleşen bir konu var. Biz bununla ilgili uzun süredir maliyet hesapları yapıyoruz 

ama yaptığımız hesaplar biz ilana çıkmadan tekrar değişiyor. Birkaç kez üstünden 

güncellemek zorunda kaldık. 18.04.2022’de yani bu ay ihaleye çıkıyor bunuda kendinizde 

ilanlardan takip edebilirsiniz. Ayrıca katı atıkla ilgili Turgut Bey bir cümleyle geçti ama şunu 

bilmenizi isterim şuan komisyonumuzda olan katı atık yönetmeliğinin tarifesi komisyona 

geldiğinde yine birlikte tarifeyi tartışacağız ama Eskişehir olarak şöyle bir şanssızlığımız var 

kartlı sayaçla su alımı yapıldığı için Büyükşehir Belediyesinin bunu uygulaması konusunda 

çok ciddi sıkıntıları var. Defalarca Büyükşehirde bunun toplantısı yapıldı fakat yeni 

düzenleme yapılacağına dair çevre temizlik vergisiyle birleştirileceğine dair duyumlar olduğu 

için biraz daha bu konu onlar açısından beklemeye alındı. Yoksa biz belediye olarak gelir 

kaynağı açısından buna çok ihtiyacımız var. Dikkatle konuyu takip ediyoruz. Ben şunuda 

özellikle belirtmek isterim sayfa 123 ve 124 te bilmiyorum dikkatinizden kaçmış olabilir. Ben 

altını çizerek söylemek istiyorum Belediyemiz sadece bu yıl içinde 7 projeye başvurdu çeşitli 

ülkelerde ve kuruluşlarda. Bu 7 projeni 5’i kabul gördü 1 tanesi reddedildi 1 taneside şuanda 

hala görüşme aşamasında. Detaylarını söylediğim sayfalarda okuyabilirsiniz merak edenler. 

Riskli binalarla ilgili Ali Bey bir eleştiride bulundu. Riskli binalarla ilgili Büyükşehir 

Belediyesi bir komisyon kurdu. Bu komisyon uzun zamandır çalışmalarına devam ediyor. 

Bizim belediyemizi temsilende Erdoğan Bey bu komisyonda. Diğer konuda Emre Bey’in 

satışlarla ilgili bir eleştirisi vardı. Diğer teknik bütçeyle ilgili eleştirilerini ben sonradan 

dinleyip kendine mecliste yine cevap verebilirim. Fakat satışlarla ilgili biz satışlarımızda 

%90’a yakın çoğunlukta bizimle hissedar olan mülk sahiplerinin satışlarını gerçekleştirdik. 

Bütçe komisyonunda da bunların tamamını çıkarıp rakamsal olarak oranlarını bir sonraki 

mecliste sunabilirim. Gelirlerimizin tamamı bir tek muttalıptaki parsellerimiz bize ait olan 

parsellerdi. Onun haricinde vatandaşın talep ettiği satışlardır gerçekleşenler ağırlıklı olarak. 

Bu konularda bilgi vermek istedim teşekkür ederim. 

Meclis 2.Başkan Vekili Nuray AKÇASOY: Teşekkür ederiz Fikriye Hanım. 

Buyurun Mustafa Bey. 

Meclis Üyesi Mustafa ÖNDER: Sayın Başkan, değerli divan. Sermaye giderleri %8,5 

düşük görülmüş. Sermaye giderleri neye göre düşük görülmüş. Normal ömrü 1 yıldan fazla 

olan alımlar hizmet veya mal alımlarının sabit sermaye edinimlerinin bir firma kurum veya 

şirkete kazandıracağı ve bunlar için yaptığı harcamalardır. Yani bir kurum sermaye giderini 1 

yıldan fazla hizmet veya demirbaş edinimlerine gereksinim duymadıysa bunu %20 - %30’lara 



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

Sayfa 10 / 10 

 

çıkartmak bu belediye veya kurumun başarısıdır. Gereksinim yok ki %8,5 sermaye gideri 

harcamış ve bu konuyuda 1 yılda başarıyla bitirmiştir demek oluyor bu bir. Ayrıca konudan 

konuya geçeceğim çünkü çok hızlı okudu az önce kendisinden de talep ettim yazıyı alayım 

diye yanlış bir şey söylemeyeyim diye. 34.000 m2 yama asfaltı yapılmış 16.000 m2 ye 

düşmüş. Ne mutlu ki yapılan hizmetlerde deformasyon meydana gelmemiş sürekli yamama 

gereksinimi doğmamış. Efendim Zincirlikuyu Pazar yeri efendim havuz kaynakların yetmesi 

mümkün değil bunun inşaatına. Mal alımı kaynakları verimli kullanılmamış neye göre kime 

göre efendim şeffaflık ve müdürlükler arası harcamalar detaylı verilmemiş. Bugün bu 

kurumları denetleyen bir sayıştay var ve bugün bu kurumları denetleyen iç denetçi var. Bu 

gün bu kurumu denetleyen denetim komisyonu var. Gayet şeffaf ne harcadın ne harcamadın 

bunlar ortaya çıkar. Bebka projeleri 4 tane olmalıydı neye göre kime göre. Bu güne kadar 

remourban yapmış bebka yapmış vesaire yapmış. Bu kadarına gerek görülmüş bunlar 

yapılmış belkide devam edecek. İlla 4 tane yapılmalı. Neden böyle bir rakam garipsiyorum. 

Efendim gelir kaynakları yetersizliğinden otoparklardan büyükşehirden tahsilat alınmış 

alınmamış. Bu iki kurum arasındaki kendi alacak verecek mevzularıdır içişleridir bunlarda 

denetim komisyonunda ortaya çıkıyordur. Asli görevlerini yetersiz görmüş. Doğrudur olabilir. 

Riskli alanlarla ilgili Ali Bey’e katılmamak mümkün değil doğru. Ama esas bu işin içinde 

olan toplu konut var çevre bakanlığı var yani hükümet ayağı var. Belediye tek başına bunları 

çözmesi zaten mümkün değil artı yasal yetkisinide aşmış olur. Gelelim Yeşiltepe ve komşu 

yerlerdeki mahallelerin işte kat artırımı evet doğrudur buralar yapılmalıdır Sayın Başkan 

komisyonlar oluşturdu. Lakin buralarda binanın üstüne 2 kat çıkayım. Öyle olmadığını zaten 

imar komisyonundaki arkadaşlar biliyor. Tabi ki oradaki yurttaşlarımızında mutlaka kendi 

bölümlerinde ranta sahip olmalarını canı gönülden hepimiz istiyoruz ki yıllardırda bunun için 

uğraş veriyoruz. Efendin vergi tahsilatlarında zafiyet görmüşler. Vergi tahsilatları düşmüş. Ne 

acıdır ki yurttaşlarımız belediyeye olan 3 kuruş vergisini ödeyemeyecek ekonomik sıkıntıya 

sokulmuştur. Mülk satmakla borç ödemenin doğru olmadığını söyleyen arkadaşımız şöyle bir 

düşünceye gark olmamak mümkün değil doğrudur mülk satıp borç ödüyoruz vesaire. 

Satılmadık hiçbir yerimiz kalmadı bizde belki onları çözüm olarak gördük genel idarede 

sattıklarını. Yerel idarede de belki o yolu izlersek kopya çekersek ben bir aktüel olarak esprili 

yaklaşmak istiyorum. Tarım politikaları diyen arkadaşımız çok doğru. Günümüz koşulları 

birkaç yıldır göstermiştir ki tarımın herşeyden önemli olduğu suyun herşeyden önemli 

olduğunu. Ve maalesef öyle bir acıdır ki bugün bu tarımı burada konuşuyor olmamızın 

nedenlerini geriye gittiğiniz zaman keşke ayçiçeği kotası koyulmasaydı keşke mısır kotası 

koyulmasaydı ve keşke pancar ve buğday kotası bu memleketin güzel yurdumun çiftçilerine 

kota koyupta engelletilmeseydi bugün mercimeği senegalden ayçiçeği rusyadan gelecek diye 

beklemeseydik. Sonuçta diyorum ki tasarruf etmeyen bir belediye varmış. Eskişehir Tepebaşı 

Belediyesi ödülleriyle yurt içinde yurt dışında tanınmışlığıyla itibar sahibidir. O tasarruflar 

şöyle ki itibardanda tasarruf çok fazla yapılamaz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Meclis 2.Başkan Vekili Nuray AKÇASOY: Teşekkürler. Bütün gurup sözcülerine ve 

şahıslar adına söz alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Başkanımız 

Başkanlığında belediyemizin yönetim kadrosuna tüm birimlerine tüm çalışanlarına bu başarılı 

çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum ve başarılı çalışmalarınında devamını diliyorum. 

Sevgili meclis üyesi arkadaşlarım faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Faaliyet raporumuzun şehrimize bölgemize 

hayırlı olmasını diliyorum. Mayıs Ayı Meclis Toplantıları 1. Birleşim 1. Oturum tarihini, 05 

Mayıs 2022 Perşembe, saat 17:00 olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Meclisi burada kapatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun teşekkür 

ederim. 
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