
   

  Sayfa 1 / 4 

 

01 Mart 2023 

Başlama-Bitiş Saati 

17:00 - 17:15 

 T.C. 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

MART AYI MECLİS TOPLANTILARI 

2. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM 

MADDELERİNE AİT TUTANAK 
 

 
MECLİS 1.BAŞKAN V. Erdoğan AYDOĞMUŞ 

KÂTİP ÜYELER Turgut DOĞANDOR - Ahmet İLKER 

MEVCUT ÜYE 

SAYISI 

28 Kişi (Başkan Dahil)  

İZİNLİ ÜYELER 
Nuray AKÇASOY - Fikriye GÜVEN ZAPTİYE - Akın ÇAMOĞLU - Hatice Canan ADLIM - 

Nazan ERŞAHİN - Zeynep ÇETİN - Zehra ZEYDAN - Erkan KOCA - Zuhal SEZGİN 

KATILMAYANLAR Dt.Ahmet ATAÇ 

MEVCUT ÜYELER  

İbrahim KÖKDERE 

Hasan TUTUCU 

Hasan Hüseyin BOLAT       

Hasan ÜNAL 

Mustafa ÖNDER 

Ahmet VURAL 

Metin GÜNDOĞDU 

Mustafa COŞU 

Fatma Banu KURT 

Niyazi ÇETİN 

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 

Eyyüp YILMAZ 

Şenel ALTUN 

  

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Saygıdeğer üyeleri hepinize 

sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Mart Ayı Meclis Toplantıları 2. Birleşim 1. Oturumunu 

açıyorum. Yoklama yapalım lütfen. 

Katip Üye Ahmet İLKER: Tek tek isim okumak sureti ile yoklama yaptı. 

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

GÜVEN ZAPTİYE, Akın ÇAMOĞLU, Hatice Canan ADLIM, Nazan ERŞAHİN, Zeynep 

ÇETİN, Zehra ZEYDAN, Erkan KOCA, Zuhal SEZGİN ’i izinli sayarak oylarınıza 

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

lütfen. 

Katip Üye Turgut DOĞANDOR:   

                 MART AYI MECLİS TOPLANTILARI 

                2. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİ 

1. 5393 Sayılı Kanunun 18 ve 49. maddeleri gereği boş memur kadrolarında derece 

değişikliği yapılması.                                        (Plan Bütçe Komisyonu) 

2. Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarısöğütönü, Sazova, Batıkent, Şarhöyük ve Çamlıca 

Mahallelerinde bulunan hisselerin satışı konusunun görüşülmesi.       (Plan Bütçe Komisyonu) 

3. Mülkiyeti Belediyemize ait Sazova Mahallesi 25762 ada 1 parselde kayıtlı 1.301,74 

m²’lik arsa alanının Cem Evi yapılarak kullanılmak üzere tahsisi konusunun 

görüşülmesi.                    (Plan Bütçe Komisyonu) 

4. Belediyemizce imzalanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği şartına 

istinaden hazırlanan Tepebaşı Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı konusunun 

görüşülmesi.              (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Hukuk Komisyonu) 

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

Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 1. Maddesi. 
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Meclis Üyesi Meliha ÇELİK: 

PLAN BÜTÇE  KOMİSYONU  RAPORU 

TARİH  :03.03.2023 

SAYI    :11 

Tepebaşı Belediye Meclisinin 01.03.2023 tarih ve 34 sayılı kararı ile komisyonumuza 

incelenmek üzere gönderilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.02.2023 tarih ve 

E-98400541-000-68494 sayılı yazısı ve eki (II) sayılı cetvel komisyonumuzca incelenmiş 

olup; 

7433 Sayılı Kanuna istinaden boş memur kadrolarında yapılan derece değişikliği 

önerisinin Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlandığı görülerek konunun 

müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Komisyon kararını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 2. Maddesi. 

Meclis Üyesi Mustafa BİRSEN: Sayın Başkanım 2 ve 3 komisyonlardan oybirliğiyle 

geldi. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Uygun görürseniz gündemin 2. Ve 

3. Maddeleri oybirliğiyle geldiği için komisyondaki ve meclis üyelerinin tüm 

arkadaşlarımızın bilgisi dahilindedir. Uygun görürseniz Mustafa Bey’in önerisi doğrultusunda 

oylarınıza sunayım. 2 ve 3. Maddeleri bilgilerinizin olduğuna dair oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon kararını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 4. Maddesi. 

Katip Üye Turgut DOĞANDOR: 

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU 

Toplantı Tarihi : 02.03.2023                                                                                                                                                                                                 

Sayı                    : 02 

03.11.2022 tarih ve 165 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza incelenmek üzere 

havale edilen, Tepebaşı Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı konusu; 

KARAR: Meclis’çe Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği ve Hukuk Komisyonu’na havale 

edilen, Tepebaşı Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın oyçokluğuyla karar verilmiştir. 

Yüce Meclise arz olunur. 

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

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Sayın Başkan, değerli meclis. Bu konuyu açıklarken 

öncelikle geliş vesilesi yani hikayesinden bahsetmek istiyoruz ondan sonra konu hakkında 

gerekçemizi açıklayacağız. Öncelikle bu konu kasım ayında meclise geldiğinde konu ilk başta 

Ahmet Başkanımız tarafından bu konu doğru olabilir ama zaten bu konuyla alakalı bir 

çekince olacak durum yoktur diye belirtmişti. Akabinde sözleşmenin içince geçen kelimeler 

tarafımızca ortaya koyulunca konu tartışmaya açılmış ve meclisin devamında meclis 

tutanakları burada Orhan DURMUŞ Bey’in açıklamasıyla konu tartışmaya başlanıyor. Fakat 

yine Turgut Bey’in açıklamasıyla Türk örf ve adetleri bizimde değerlerimizdir beyanıyla 

konuyu net olarak tarif eden bir açıklama var. Yine akabinde cinsel yönelim kelimesinin bu 

protokol içerisinde nasıl yer aldığı neye anlaşıldığına ilişkin biz konuyu çok detaylı biçimde 

anlatıyoruz. Bu anlatımdan sonra tekrardan söz alınıyor Ahmet Bey tarafından Ahmet 

VURAL tarafından. Akabinde yine aynı şekilde diğer meclis üyeleri tarafındanda söz 

alınıyor. Ve konu en son şuraya kadar geliyor. En son konuşma benim tarafımdan yapılıyor ve 

konuşmada sunu diyoruz. Bizim bu protokolde kadın erkek eşitliğiyle alakalı bir çekincemiz 

yok. Yalnız bu protokolde anayasa tanımlarının dışına çıkan iki tane kelime mevcut cinsel 
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yönelim kelimesi. Bu kelimeleri çok basit bir şekilde geçen meclistede söylediğim gibi 

Google da arattığınızda lgbt nin desteklediği lgbt nin yasal zemin oluşturmak için kullandığı 

zemini olduğu tanımını belirtmiştik. Yine bu sözün arkasından Ahmet Başkanımızın ve 

Turgut Bey’in söylemleri var. Yani bu cümlelerin üzerine Ahmet Başkanımızın ben öyle 

birşeydir demiyorum Turgut Bey’de yine aynı şekilde Türk örf ve adetlerine dayanarak 

konuşmasını gerçekleştiriyor. Ve bu oturumda biz olumsuz oy verdik. Bu iki kelimenin ya 

reddedilmesi yada bu protokolde taraf olurken bu kelimeler hakkında çekince konularak taraf 

olunmasında öneride bulunmuştuk bu reddedildi. Akabinde komisyon çalışmaları eylem planı 

geldi. Eylem planıyla ilgili komisyon çalışmaları başladı. Komisyon çalışmalarında ilgili 

müdürlük bu konu hakkında bilgilendirme çalışmaları yaparken bu faaliyetlerin çok net 

olabileceğini yapılabileceğini lgbt ile ilgili çalışmaların bu kapsam içinde 

değerlendirilebileceği adı altında kullanılabileceğini söyledi. Net cümleler bu değil ama tarif 

edilen kısımda bunların yer alabileceğini söylediler. Biz şunu vurguluyoruz şuan lgbtli bir 

birey devletin herhangibir kamu kurumuna gittiğinde tabikide sen şöylesin sen böylesin diye 

ayrımcılık gösterilerek hizmet ayrım yapılmıyor. Bizim derdimiz burada yapılacak hizmet 

ayrımından kaynaklı değil. Burada zaten sağlık müdürlüğü nezdindede onaylanmış bir hizmet 

tanımı var. Ondan dolayı burada yapılacak hizmete karşı durmuyoruz biz. Bizim burada karşı 

durduğumuz şey buradaki kelimelerle taahhüt edilmeye çalışılan zemin hazırlamaya çalışılan 

konu. Hatta ve hatta daha sonrasında bu hizmetleride geçip aktif politika izlenebilecek 

konuma çekilebilecek olması bu iki kelimeden kaynaklı. Ondan dolayıda biz komisyon 

çalışmalarıdada bu durumu belirttik. Yani gerekçemizde bu olarak cinsel yönelim 

kelimelerinden kaynaklı bu sürecin olmayacağını belirttik. Bunun dışında kalan kısımda kadın 

erkek eşitliği konusunda belediyemizin içerisinde bulunan tuvalet tabelalarında bayan 

kelimesinin kullanımları belediyemizin bize göndermiş olduğu maillerde bayan kelimesi 

kullanımları. Bunların düzeltilmesiyle ilgili zaten biz kendimiz söylüyoruz bunlarda kadın 

yazması lazım. Fırsat eşitliği çalışmaları kapsamında en önemli başlıklardan hatta mail 

yazışmalarının filtrelenmesi gerektiğine kadar bu hususları belittik. Ama bizim burada 

çekincemiz biraz önce söylediğim gibi iki kelime cinsel yönelim. Bu kelimeyide gerçekten 

merak ediyorsanız Google da aratmanızı ilk karşınıza lgbt bayrağı çıkacak. Ondan dolayıda 

bu anlam karışıklığına vermeden belediyeninde bu konuda kamusal vebali olduğuna dikkat 

çekerek ondan dolayı biz burada olumsuz oy kullanacağımızı beyan ediyoruz. 

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

Katip Üye Turgut DOĞANDOR: Sayın Başkanım değerli meclis üyeleri. Öncelikli 

olarak bir önceki toplantıdada ifade ettiğim üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz 

Türk adet ve göreneklerine saygı duyuyoruz. Kadın erkek eşitliğini üstün tutuyoruz. 

Söylediklerimizin arkasındayız ifade etmek gerekirse. Ancak Google da cinsel eğilim 

yazdığınızda karşınıza lgbt çıkıyor biz bu yüzden buna karşı oy veriyoruz mantığını biz 

burada kabul etmiyoruz. Şimdi bu stratejide ne içeriyor bunun hakkında birkaç bilgi vermek 

istiyorum. İşte hazırlık bölümünde yazmışlar Belediyenin müdürlüklerinde veri toplanması ve 

oluşturulması, Tepebaşı bölgesinde yaşayan kadınlara kadın sağlığı eğitimi verilmesi, 

personele kadın sağlığı eğitimlerinin verilmesi gibi çok değişik başlıklar altında çeşitli 

çalışmalar var. Bu çalışmaların hiçbirisinde cinsel yönelim ifadesi geçmiyor. Bu ne denle bu 

cinsel yönelim kelimesi lgbt yi ifade ediyor tarzında karşılık denkleminide kabul 

etmediğimizide ifade etmek istiyoruz. Ancak AK Parti grubunun bu ifadelerinede saygı 

duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarakta kabul oyu 

vereceğimizi ifade etmek istiyoruz. 

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Başkanım bu kullanacağınız iki kelime sözleşme 

içerisinde bakın iki yerde geçiyor. İki yerde bunu tanımlarken cinsel yönelim yada sosyo 

ekonomik statüye çoklu ayrımcılık dezavantajlı kadın erkek eşitliği konusunda yani ayrı bir 

tanıma sokuyor. Nasıl engelli var nasıl çocuk var nasıl kadın var nasıl erkek var anayasada 

tanımlanmış bireyler var sınıf sınıf ama cinsel yönelim nerede. 
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Katip Üye Turgut DOĞANDOR: Fatih Bey bölmek istemiyorum ama size sadece 

şunu sormak istiyorum. Cinsel yönelim kelimesi bu bize verilen dökümanlarda geçiyormu? 

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Bakın geçiyor. Protokolün 7. Sayfasında. 

Katip Üye Turgut DOĞANDOR: Protokol değil bize verilen strateji dökümanlarının 

içerisinde.  

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Bize verilenler protokole göre yapılır neye göre 

yapılacak. 

Katip Üye Turgut DOĞANDOR: Biz bunu tartışıyoruz stratejik planı tartışıyoruz. 

Var mı yok mu? 

Meclis Üyesi Fatih ÖZATA: Sözleşmesinde biz yazmışız zaten cinsel yönelim 

geçirmişiz. Eylem planına koymadık sonradan koyabilirsiniz ki eylem planı açık birşeydir 

yorumlayabilirsiniz. Bu çokta kolay yorumlanabilecek bir şey yani. 

Meclis 1.Başkan Vekili Erdoğan AYDOĞMUŞ: Değerli arkadaşlar uygun 

görürseniz oylayalım. Kabul edenler? Etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 

Gündemimiz burada nihayete ermiştir. Nisan Ayı Meclis Toplantıları 1. Birleşim 1. Oturum 

tarihini, 03 Nisan 2023 Pazartesi, saat 17:00 olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Hepinize çok teşekkür ederim, iyi akşamlar. 

 

 

 

 

 

Erdoğan AYDOĞMUŞ Turgut DOĞANDOR Ahmet İLKER 

      Meclis 1.Başkan Vekili Kâtip Üye  Kâtip Üye 
 


