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03 Kasım 2022 

Başlama-Bitiş Saati 

17:00 - 17:50 

T.C. 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

KASIM AYI MECLİS TOPLANTILARI 

1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM 

MADDELERİNE AİT TUTANAK 
 

 

MECLİS BAŞKANI Dt.Ahmet ATAÇ 

KÂTİP ÜYELER Nazan ERŞAHİN - Hatice Canan ADLIM 

MEVCUT ÜYE 

SAYISI 

36 Kişi (Başkan Dahil)  

İZİNLİ ÜYELER İbrahim KÖKDERE - Niyazi ÇETİN 

KATILMAYANLAR  

MEVCUT ÜYELER  

Nuray AKÇASOY 

Hasan TUTUCU 

Hasan Hüseyin BOLAT 

Erdoğan AYDOĞMUŞ 

Hasan ÜNAL 

Mustafa ÖNDER 

Ahmet İLKER 

Ahmet VURAL 
Fikriye GÜVEN ZAPTİYE 

Akın ÇAMOĞLU 

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 

Erkan KOCA 

Zuhal SEZGİN 

Eyyüp YILMAZ 

Şenel ALTUN 

  

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

Toplantıları 1. Birleşim 1. Oturumunu açıyorum. Yoklama yapıyoruz. 

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

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: İbrahim KÖKDERE ve Niyazi ÇETİN ’i izinli 

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

Gündemi okuyalım. 

Katip Üye Hatice Canan ADLIM:   

                 KASIM AYI MECLİS TOPLANTILARI 

                1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİ 

1. Yukarısöğütönü Mahallesi yerleşik alanında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliğine yapılan itirazlar konusunun görüşülmesi.      
               (Plan ve Proje Müdürlüğü) 

2. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Yerel 

Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalamak için Başkanlığa yetki verilmesi 

konusunun görüşülmesi.             (Sağlık İşleri Müdürlüğü) 

3. Mülkiyeti Belediyemize ait Çamlıca Mahallesinde bulunan hissenin satışı konusunun 

görüşülmesi.                                        (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) 

4. Ertuğrulgazi Mahallesi, 24526 ada 1 parselde bulunan Trafo Merkezi ile Arzugül 

sokak arasında kalan 36 m²’lik alanın Elekronik Haberleşme Dağıtım Merkezi 

kurulmak üzere Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Genel 

Müdürlüğü adına 25 yıl süre ile tahsisi konusunun görüşülmesi.   
                                (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) 

5. Şarhöyük Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, İmar planlarında park olarak 

görülen alanın 599,94 m²’lik kısmına Yağmursuyu hattı Terfi Merkezi alanı 

olarak E.S.K.İ. genel müdürlüğü adına tahsisi konusunun görüşülmesi.  
                                (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) 

6. Mülkiyeti Belediyemize ait Muttalıp Orta Mahalle 12575 ada 1 parsel üzerine kreş 

ve nikah salonu yapılmak üzere şartlı bağış konuşunun görüşülmesi.  
                        (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) 
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7. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesine göre Temizlik işlerinde 

kullanılmak üzere araç kiralama işi ihalesinin 1 yıllık süreyi aşarak 01.01.2023 – 

30.06.2024 (18 ay) tarihleri arasını kapsayacak şekilde yapılabilmesi konusunun 

görüşülmesi.        (Temizlik İşleri Müdürlüğü) 

8. Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak Rekreasyon Birimi kurulması konusunun 

görüşülmesi.            (Spor İşleri Müdürlüğü) 

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

edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 1. Madden başlayalım. 

Katip Üye Hatice Canan ADLIM: 

BAŞKANLIĞA 

Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Yukarısöğütönü Mahallesi, mahalle yerleşik alanı 

sınırları dâhilinde UİP-26547332 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 

06.09.2022 tarih ve 142 sayılı Eskişehir Tepebaşı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş 

olup 13.09.2022 tarih ve 403 sayılı Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 

onaylanmıştır. 

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 27.09.2022 – 26.10.2022 tarihleri 

arasında askıya çıkartılmış olup askı süresi içinde ekli listede ayrıntılı bilgileri yer alan 18 

adet dilekçe ile itiraz edilmiştir. 

5216 sayılı yasanın 7/b maddesi, 3194 sayılı yasanın 8. maddesi ve Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliği hükümleri uyarınca uygulama imar planına yapılan itirazların Meclisçe 

görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. 

                   Murat YILDIZ 

  Plan ve Proje Müdür V. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Bu maddeyi imar komisyonuna sevk edelim. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 2. Madde. 

Katip Üye Hatice Canan ADLIM: 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

             Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yürütmek üzere, Avrupa Belediyeler 

ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek 

Eşitliği Şartı’nı imzalamak için Başkanlığa yetki verilmesi hususunun Meclis’çe görüşülerek 

karara bağlanmasını arz ederim. 

                                                                                                      Dr. Mehtap CİBİŞ YILDIZ 

                                                                                                Sağlık İşleri Müdürü 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet bu maddeyi oylayalım arkadaşlar. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Sayın Başkanım bu konunun komisyonda 

görüşülmesi taraftarıyız. Zira uygulama ve şey anlamında neler yapılacağı konusundaki 

izahatları arkadaşlarımız komisyonda inceleme imkanı bulurlar. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Bugün 35 tane belediye uygulamakta. Komisyona 

gidecek bir durumu yok bilinen bir şey zaten. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: O zaman müsaadenizle şöyle izah etmeye çalışayım 

değerli Başkanım. Şimdi bu konuda bir hassasiyetimiz var grup olarak. Oda bildiğiniz gibi 

Türkiye, İstanbul Sözleşmesinden çıktı. Dolayısıyla buradaki tanımsal kavram içerisinde bir 

toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına dayandırılan bir oluşum var ve bu oluşum işte lgbti vs. 

gibi oluşumları destekleyen bir noktaya evrilmiş durumda. Dolayısıyla biz grup olarak bunu 

topluma bir dayatma şeklinde oluşunu desteklemediğimizi ifade etmek istiyoruz. Ama bunun 

yanında şöyle bir ince ayrım var onuda ifade edeyim. Kişilerin bireysel olarak yönelimlerini 

sorgulamıyoruz. Bu noktada herkesin bireysel özgür tercihlerine saygılıyız. Ancak bunu bir 



Kasım Ayı Meclis Toplantıları 1. Birleşim 1. Oturumuna Ait Tutanak 

Sayfa 3 / 7 

 

oluşum şeklinde topluma dayatılacak şekilde onları öne çıkartacak ve diğerlerinden üstün 

gelecek şekilde ve Türk aile yapısına darbe vuracak şekilde kullanılacak hale getirilmesine ve 

bu noktada önemli bir takım çalışmalar yapılarak Türk aile yapısının içerisine böyle bir 

sıkıntının böyle bir darbenin böyle bir yıpratmanın verilebileceği endişesini taşıdığımızdan 

bunun doğru vurgulanması noktasında bir hassasiyetimiz var.  AK Parti her zaman kadın ve 

erkek eşitliğine dayalı toplumun bütün paydaşlarıyla bu topluma sosyal paylaşımlar ve 

çalışmalar yapılmasından yanadır. Ayrıca kadınlara zaman zaman getirilen haklar 

dolayısıylada pozitif ayrımcılık yapılması noktasındada desteklediğimizi her zaman ifade 

ettik. Ama diğer türlü az önce söylediğimiz şekilde başka bir projeye evriliyor olmasınıda 

kabul etmiyoruz. Dolayısıyla hassasiyetimiz bu sebepledir. Komisyonda bu konu incelenir ve 

uygulama noktasındaki nelerin ne şekilde yapılacağı noktasındaki izah edilir arkadaşlarımız 

bu noktada tatmin olursa bizde o zaman bu konuyu değerlendiririz. Bunu açıklamak istedim. 

Teşekkür ederim. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Burada kadın erkek eşitliği dışında bir şey 

olduğunu zannetmiyorum. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Toplumsal eşitlik yada cinsiyet noktasındaki 

kavramsal bu hep bizi maalesef sıkıntılı sürece sokuyor öyle diyeyim. Bizde bunu doğru 

bulmuyoruz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Evet buyurun. 

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

Bey’in belirttiği hususlarda bizde hassasiyet gösteriyoruz. Türk örf ve adetleri bizimde 

değerlerimizdir. Kadınlar bizimde baş tacımızdır. Ancak bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 

olmak doğru değil. İlgili birim bizi bilgilendirsin. Meclisin çalışırlığını devamlılığını 

sağlamak adına oylanmasında fayda var. Komisyonda ayrıca görüşülecek bir konu yok. Bilgi 

verelim sonra değerlendirelim. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Sayın Başkanım şimdi önümüze gelen yazıda 

Başkanlık yazısında Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yürütmek üzere, 

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel 

Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalamak için Başkanlığa yetki diyor. Bu şartın en 

azından ne olduğunu açıklarmısınız bu şart nedir ne imzalıyoruz. Meclisten hangi yetkiyi 

alıyorsunuz. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Gayet net söylüyor işte kadın erkek eşitliğini 

desteklemek amacıyla. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Sizin imzalamak için bizden istediğiniz yetki 

şartının ne olduğu konusunda bir metin bir yönetmelik bir yönerge yok mu. 

Sağlık İşleri Müdürü Dr. Mehtap CİBİŞ YILDIZ: Sayın Başkanım değerli meclis 

üyeleri. Biz bu kadı erkek eşitliği şartını imzalayarak hayata geçirilmesi ve yerel yönetimlerde 

daha iyi hizmet üretebilmek amacıyla bölgemizdeki tüm kuruluşlarla ve kurumlarla etkileşime 

geçerek bölgesel yerel eşitlik eylem planı hazırlamaya başladık. Bu şartta yerel eşitlik eylem 

planı hazırlama şartı aslında. İki yıl içinde yerel eşitlik eylem planını hazırlamayı 

düşünüyoruz. Bu şartı imzalayarak taahhütte bulunuyoruz. Pazartesi günü saat 10’da meclis 

salonunda sizlerinde katılımını istediğimiz bir toplumsal cinsiyet eşitliği ve eylem planıyla 

ilgili akademisyen yazar Burcu YAKUT ÇAKAR tarafından bir eğitim organize ettik. O 

eğitime katılırsanız bu konuda düşündüğünüz gibi olmadığını. Asıl önemli olan toplumda 

riskli gruplar dediğimiz çocuklardan yaşlılara kadar bir çok durumu içeren geniş bir yerel 

eşitlik eylem planı hazırlamayı planlıyoruz. Bunun içinde bu şartı imzalamamız gerekiyor. 

Şuan 35 belediyenin Türkiye Belediyeler Birliğinin sitesinde 35 belediye gözüküyor. Ancak 

imzalayıp merkeze bildirip gözükmeyen belediyeler var. Sanırım 40’ın üzerinde belediye 

imzalamış durumda. Bunlar farklı partileri içeriyor sadece CHP’li belediyeler değil. Avrupada 

bu şartlar uygulanıyor bizde bunun için çalışmalar yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. 
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Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Buyurun.  

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Sayın Başkan değerli meclis. Biz ilgili müdürlükten 

olayın somutlaştırılmasını istiyoruz. Şu cümlelerin açıklanmasını istiyoruz. Kadın-erkek 

eşitliği, çoklu ayrımcılık ve dezavantajlar hususlarının gerektiği biçimde ele alınmasını temin 

etmek başlıklı madde. Toplumsal cinsiyetin yanı sıra ırk, ten. Etnik ve sosyal köken, genetik 

özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya diğer görüşler, ulusal azınlık mensubu olma, 

mülkiyet, doğum, engellilik, yaş veya cinsel yönelim veya sosyoekonomik statüye göre çoklu 

ayrımcılık dezavantajlar kadın erkek eşitliği konusu çerçevesinde dikkate alınması 

gerekmektedir. Yani buradaki meseleyi değerlendirirken cinsel yönelim meselesi İstanbul 

sözleşmesinden ayrıldıktan sonra belediyelere dikkat ettiyseniz taraf olan belediyelerin hepsi 

2018 yılında taraf olmuş. Son dönemde taraf olan belediyelerin bu konuyla alakalı Türkiye 

Belediyeler Birliği tarafından beyan edilmiş. Bizimde görmediğimiz yerler olmuş olabilir ama 

konuyla alakalı Türkiye İstanbul Sözleşmesinden ayrıldıktan sonra bu mevzuatla alakalı 

çıkartılan kelimelerin dikkat edilmesi veya biz bu konuyla ilgili sözleşmenin devamıyla ilgili 

çekincemiz yokken cinsel yönelim kelimesinin bu sözleşmeyi muallakta bıraktığı yerler var. 

Ondan dolayı bu hususun somutlaştırılarak açıklanarak tartışılması gerekir ki bizde gönül 

rahatlığıyla taraf olarak sözleşmenin devamıyla ilgili çalışmalarda rahat hareket etmemiz 

gerekir. 

Meclis Üyesi Turgut DOĞANDOR: Cinsel yönelimleri ayrı olanlara ayrımcılık 

tanınamaz gibi bir cümle var. Onlara ayrımcılık tanımayalımmı onumu söylemek 

istiyorsunuz. 

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Sözleşmenin başında cinsel yönelim diye tanımlanan 

kısım sözleşmenin devamında iş yaşamında günlük yaşantıda cinsel yönelimin değinilmiş alt 

çeşitleri hatta burada cinsel yönelim kelimesini Google da aratın ilk çıkan lgbt bayrağıdır. 

Deneyelim Google a girin cinsel yönelim yazın ilk lgbt bayrağı görürsünüz. Ondan dolayı bu 

kelime son dönemde lgbt nin desteklediği bu tarz eylemlerin önünü açan bir konudur. Biz 

ondan dolayı bu hususun dikkatle ele alınmasını ve komisyonda gerçekten Başkanım konunun 

görüşülerek tekrardan değerlendirilmesi gerekmektedir. Yani sözleşme tarafı olurken bir 

madde iki madde çekipte taraf olabiliriz. Bu konunun Büyükşehir dede aynı çalışmalar devam 

ediyor. Bu çalışmaların geri kalan kısmıyla alakalı zaten bizde destekliyoruz ama orda 

kullanılan tercih edilen kelimelerin içeriğinin gerçekten bir kere daha tartışılması 

gerekmektedir. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Yani o tartışması bir şey demiyorum ama ben 

şahsen İstanbul sözleşmesinin devamını düşünüyorum. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Bu bir tercihtir saygı duyarız ama bizim 

grubumuzun bu noktadaki hassasiyeti. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Hassasiyet olabilir tabi size hassas olmayın 

demedim. 

Meclis Üyesi Orhan DURMUŞ: Burada şunu anlatmak istiyoruz. Madem sadece 

kadın erkek eşitliğine dayalı bir yönetmelik yada buna dair Avrupa birliği şartını hayata 

geçirmek istiyoruz ki bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey. Ama içerisinde bu maddeler 

başka yerlere gidebilecek olmasından endişe duyuyoruz. Bunun için açıklanmasını istiyoruz. 

Meclis Üyesi Fatma Banu KURT: 21. Yüzyılda yaşıyoruz. Tüm dünyada var olan bu 

cinsel eğilimi görmezden gelme lüksüne sahip değiliz. Bunun için eğer buna bir hassasiyet 

gösteriyorsak bu hassasiyet içinde bilinçlenmemiz gerekiyor. Gerekçeside budur. Bu 

bilinçlenmeyi yapabilmeliyiz ki bu konuda eğilimi olanlarla ilgili önce bilmemiz sonrada 

buna göre topluma eğilim gösterenler konusundada nasıl bir uygulama yapılması gerektiğini 

öğrenmemiz gerekiyor. Bu bunun için vardır. Bunun için bir araya geliyoruz bunun için 

eğitimler veriliyor. Gerekçeside budur. 
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Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Sayın Başkanım şimdi belediye bürokratı 

arkadaşımızın açıklamalarını dinledik. Hukukçu kimliğiyle arkadaşımız herhalde şuan 

uygulanan sözleşmeyle alakalı bir metin buldu onu açıkladı. Tabi sizin görüşünüz 

arkadaşımızın görüşü eyvallah. Ama bizim bir iddiamız var şuana kadar biz önümüze bir 

gündem maddesi geldiğinde belediye meclis gruplarının yada meclis üyelerinin hiç birinin bu 

konuda bir fikri yok. Dolayısıyla komisyona gitsin komisyonda incelensin istiyoruz. Ama 

bürokrat arkadaşımın özellikle söylediği pazartesi biz bununla ilgili bir seminer 

düzenleyeceğiz şeyinden sizinde burada komisyona gitmesine gerek yok burada oylansın 

tavrınızdan bir şey var meclis burada gözardı ediliyor. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Altında ben başka bir şey aramıyorum ki. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Tamam o zaman komisyona gitmesinde ne mahsuru 

var. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Buyur Eyyüp Bey. 

Meclis Üyesi Eyyüp YILMAZ: Sayın Başkanım değerli meclis hepinizi sevgiyle 

saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Komisyona gitsin iyice açıklansın yani ne olduğunu 

bilelim. Şimdi bilmediğimiz bir şey. Kadınlar zaten erkeklerden üstün ki. 

Meclis Üyesi Ahmet VURAL: Sayın Başkanım değerli üyeler. Kadın konusunu 3 yıl 

incelemiş orta asyada bugüne Türk kadınını etraflıca inceleyerek bu konuda bir kitap yazmış 

arkadaşınız olarak bu meclisteki şu konuşmalardan çok üzüntü duyduğumu belirtmek 

istiyorum. Bu kadın erkek eşitliği konusunda cüzi bir konu olan kadın erkek eşitliğiyle alakası 

olmayan bazı sapmaları buraya getirip efendim bunlarda var o zaman bunu bir inceleyelim 

demeyi ben hiç yakıştıramıyorum 21. asırda meclis üyelerimize. Değerli arkadaşlar kadın 

erkek cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmaları yürütmek üzere avrupada kurulmuş olan bir 

kuruma bizde üye olacağız. Bu üye olmanın ne sakıncası olabilir. Biz buraya üye olduk diye 

bir takıp cinsiyet yöneliminde sapkınlara destekmi vereceğiz. Böyle bir basit konuyu 

gündeme getirmekten. Anlamıyorum Peygamberimiz, kadınlar Mekkeden Medineye güvenlik 

içinde gidecektir diyen cennet anaların ayağının altındadır diyen bir peygamberin getirdiği 

dinin mensuplarıyız biz. Kadınlar pek çok konuda erkeklerden üstündür. Kadınların fıtratında 

erkeklerde olmayan pek çok özellikler vardır. Kadınlar anadır ana oldukları için çok güzel 

planlama yaparlar erkeklerden daha iyi geleceği planlarlar. Kadınların o kadar çok özellikleri 

var ki. Kadınları ön plana alan toplumlar dünyada aya gidiyor. Kadınları ezen kadınları 

kapatan toplumlarda işte bu hale geliyor. Lütfen bu konuyu saptırmayalım. Kadın erkek 

eşitliği konusu tartışmaya bile değmez. Sayın Başkanım komisyona filan götürmeye gerek 

yok bu konuyu konuşmayalım bile hemen oylayalım.  

Meclis Üyesi Mustafa ÖNDER: Aslında işin temelinde hata var. Kadın erkek eşitliği 

tabiri hatalı. İnsanlar eşittir. Bu tabirin bir kalkması lazım. Kadın erkek zaten başta 

ayrıştırıyoruz insanlar eşittir. Anayasa madde 10 insan hakları evrensel beyannamesinde 

madde 2 der ki herkes eşit. Ve hatta üstüne anayasayla insan hakları evrensel beyannamesini 

geçtik 2008 yılında cakartada düzenlenen dinler ve barış konferansında  bir fetva çıkmış. 

Demiş ki eşcinsel olmak doğmak islamda caizdir bu fetva uygulanır. Eşcinsellik halinin 

Allah’tan geldiğinin göz önüne alınması gerektiği ayrıca Allah’ın gözünde insanların 

dindarlıklarına göre değerlendireceği görüşü kabul görülmüş ve fetva çıkmış. Bu dini açıdan 

caizmiş geçerliymiş. İnsan hakları evrensel beyannameside evet demiş. Anayasamızın 10. 

Maddeside herkes eşit demiş. Teşekkür ederim. 

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

anayasamızın 90. Maddesi diyor ki kanunlarla uluslararası sözleşmeler çatışabilir. Bu çatışma 

dahilinde dahi uluslararası sözleşmeler geçerlidir diyor. Avrupa konseyide Avrupa birliğinin 

bağlı olduğu bir konseydir. Türkiyede uluslararası hedeflerinede Avrupa birliğine üye olmayı 

hedef koymuş bir ülkedir. Biz AK Parti grubunun toplumsal cinsiyet eğilimine dair 

endişelerini anlıyoruz. Onların algıladığı gibi algılamıyoruz aramızdaki fark bu. Bundan 
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dolayı konunun çok fazla uzamasını uygun görmüyoruz ve konunun oylanmasını talep 

ediyoruz. 

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Başkanım çok kısa bir ekleme yapacağım tartışmanın 

uzamaması açısından. İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz Türkiye’de ki mevzuat açısından 

6284 sayılı kadınların şiddet ve benzeri durumlara karşı korunmasını içeren uzun bir mevzuat 

eklerdi. Bu mevzuat sonrasındada zaten yerel yönetimlerde bu kapsamda çalışmaların 

desteklenmesini istedi. İçişleri Bakanlığı daha önceden kadeslerin genişletilmesiyle alakalı bir 

çalışma gösterdi. Bu konuyla alakalı biz gerekli desteğin hepsini verdik. Hatta konuyuda 

anlatmaya çalıştık. Ama buradaki mesele kadın erkek eşitliğinin hukuki mevzuat içerisindeki 

yerinden çok bu mevzuatın içinde yer alan kelimelerle belli şeyler ucu açık biçimde 

yorumlanabilir. Bizim anlatmaya çalıştığımız o. Yani Mustafa ÖNDER’in biraz önceki 

söylediği entelektüel seviyede cevap vermeyeceğim ama bu konunun pratikteki çözümü bu 

kelimelerin kalkmasıyla biz zaten kadın erkek eşitliğini biz rahatça bu konuya destek 

verebilecek durumdayız. Ama cinsel yönelim kelimesinin kesinlikle açıklanarak belediyede 

bu konuda kayda geçen taahhüdüyle birlikte sürecin açıklanmasını talep ediyoruz. Başka bir 

talebimiz yok yani. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Fatihciğim herkes dilediği gibi yorum yapsın ona 

müsaade edin olurmu. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oyçokluğuyla 

kabul edilmiştir. 3. Madde. 

Meclis Üyesi Turgut DOĞANDOR: Başkanım 3. Maddeye geçmeden bir önerge 

vermek istiyorum. Gündem maddelerinin 3.4.5.6.7. maddeleri bunlar komisyonda 

görüşülecek. Ayrıntısıyla görüşmek adına ilgili maddelerin okunmuş kabul edilerek plan 

bütçe komisyonuna gönderilmesini oylanmasını talep ediyorum. 8. Maddeyide görüşelim. 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Arkadaşlar 3,4,5,6,7. Maddeleri olduğu gibi 

birlikte oylanmasını oyluyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

3,4,5,6,7. Maddeler gerekli komisyonlara sevkini yapıyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Madde 8. Buyurun. 

Katip Üye Nazan ERŞAHİN: 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

            Fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlığı iyileştirerek yaşam kalitesini nasıl artırmanız 

gerektiğini keşfetmeye yardımcı olan çalışmaların bütününe Rekreasyon denilmektedir. Her 

türlü insan için etkinliklerin (spor, sanat, sağlık vb.) nasıl planlanması gerektiği, yönetim ve 

sunum aşamaları rekreasyon çalışmaları ile mümkün olmaktadır.   İlçemizde gerek kamusal 

alanda, gerekse özel sektörde ve vatandaşlarla gerçekleştirilen etkinliklerde rekreasyon 

çalışmalarının sporu tamamlayıcı nitelikte olduğu ve gerekli olduğu değerlendirilmiştir. 

Görülen lüzum üzerine; Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak “Rekreasyon Birimi” 

kurulmasına karar verilmiştir.  

            Konunun mecliste görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim. 

Yunus ÖZKAN 

Spor İşleri Müdür V. 

 

Meclis Başkanı Dt.Ahmet ATAÇ: Değerli arkadaşlar bu spor fakültelerinde bölümü 

olarak okutuluyor ve o şekilde diploma alınıyor. Yani bizim ölü vakit dediğimiz o saatleri 

veya boş geçirdiğimiz saatleri değerlendirmesiyle ilgili bir konudur bu. Çocuklardan tutun 

kadınlara yaşlılara herkese bir takım oyun becerileriyle o saatleri iyi geçirmesi sağlanıyor. 

Türkiyede de belediye olarak ilk defa böyle bir uygulama yapacağız. Arkadaşlar yönetmelik 

komisyonuna önermişler. Bende uygun görüyorum. Yönetmelik komisyonuna sevk edelim o 

konuyla devam edelim. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Kasım Ayı Meclis Toplantıları 2. Birleşim 1. Oturum 



Kasım Ayı Meclis Toplantıları 1. Birleşim 1. Oturumuna Ait Tutanak 

Sayfa 7 / 7 

 

tarihini, 08 Kasım 2022 Salı, saat 17:00 olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. 

 

 

 

 

 

Dt.Ahmet ATAÇ Nazan ERŞAHİN Hatice Canan ADLIM 

            Meclis Başkanı Kâtip Üye  Kâtip Üye 
 


