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TOPLANTI TUTANAĞI 

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca OCAK 2018 Olağan Meclis Toplantısı 03.01.2018 

tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 03.01.2018 tarihli Meclis Toplantısında tüm Meclis 

üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.  

 

2018 OCAK AYI OLAĞAN MECLİSİ 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet sevgili arkadaşlar 2018 yılına girdik. Aylardan Ocak. Günlerden 3. gün 

Çarşamba saat 15:00. Yani 3. gün saat 3 (üç) diyelim diğer tabirle. Yeni yıl umutla başlasın. Herkesin, ülke 

insanlarının, arzu ve istekleri yeryüzünde barış, kardeşlik, huzur, güven ve dostluğun hakim olduğu bir dünya 

özlemi var. İşte yanda İran karıştı. Bugün 7. gün. İnsanlar şu veya bu sebep üzerinden sokaklarda. Dün itibari 

ile 20 (yirmi) küsurlardaydı ölü sayısı. Bugünü daha takip etmedim ama evet ölümün olmadığı, göz yaşının 

olmadığı bir dünya özlemiyle yeni yılımıza, merhaba Halil hoş geldin, yeni yılınızı kutluyorum. Ülkemiz için 

de hayırlı olur inancıyla Meclis gündemini arz etmeden önce yeni yılla ilgili gruplara söz vereceğim.  

Konuşmak isteyenler tabi ki konuşabilir. Bir de Halil Bey şu anda yeni katıldı. Tam dolu bir şekilde toplantıyı 

açtık Halil Bey’in katılımıyla. Biliyorsunuz Türk siyasal hayatından bir siyasal partiden koparak yeni bir parti 

oluştu. Adı İyi Parti. Sevgili Halil UYANIK Milliyetçi Hareket Parti’sinden seçilerek gelmişti. Kendileri İyi 

Parti’ye geçtiler. Ben yolunuz açık olsun, hayırlı olsun diyorum. Türk siyasi hareketi, parlamenter yapı üzerine 

inşa edilmiş bir harekettir. O yüzden siyasi partilerin Türkiye Demokrasisi üzerinde önemli bir yeri vardır. 

Özellikle 1946 sonrası çok partili yapıya geçtikten sonra her ne kadar zaman zaman bir takım darbelerle 1960, 

1970 küsurdeki muhtıra ile ve 1980 ihtilali ile birlikte her ne kadar kesintiye uğradıysa da alışkanlığı olan ve 

bu alışkanlığını kendi yaşam tarzına yansıtan bir ülkenin evlatlarıyız, çocuklarıyız. O yüzden siyasi partileri 

önemsiyoruz. Halil kardeşime de yolun açık olsun diyoruz.  

HALİL UYANIK: Teşekkür ediyorum.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet partiler adına söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Gruplardan yeni yılla 

ilgili mesajlarınızı alalım. Buyurun efendim.  

MEHMET NAİR: 2018 yılının ülkemize, vatanımıza, insanlarımıza ailemize ve Belediyemize hayırlı 

olmasını diliyorum. Barış içinde, hep beraber yaşamamızı diliyorum. Buradan ayrıca Halil kardeşimi yeni 

partiye geçtiği için kutluyorum.  

HALİL UYANIK: Sağol, teşekkür ederim.  

MEHMET NAİR: Hayırlı olsun.  
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ÖMER FARUK MUTAN: Evet buyur sevgili Halil söz sana atıldı. Sen de ne diyeceksen de.  

HALİL UYANIK: Sağolun, teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, Değerli Meclis üyesi 

arkadaşlarım. Öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Yeni yılda beklentilerimiz, ülkemize son zamanlarda 

kamuoyunda da sıkça tartışılan ve kamuoyu araştırmacılarının da belirttiğine göre demokrasiden 

uzaklaştığımızı, hukuk ve adalete güvenilirliğin azaldığı bir ülke konumuna geldiğimizi beyan etmektedirler. 

İyi Parti ile ülkemize demokrasiye, adalete ve hukuka güvenilirliğin sözde değil özde yerleştirilebilmesi için 

temel ilkelerimizden biridir. Sayın Başkanım 2018 yılında Türkiye’mizin daha iyi olması dileğiyle ve 

Türkiye’nin inşallah iyi olacağını düşünüyor ve teşekkür ediyorum.    

ÖMER FARUK MUTAN: Biz teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almak isteyen 

arkadaşlar buyurun.  

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet, Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım ve değerli personelimiz. Biz de 

2018 yılında dünyamızda, ülkemizde ve beldemizde barış içerisinde yaşamın mümkün olmasını diliyoruz. 

Çünkü geçmiş olduğumuz 2017 yılı zorluklarla geçti.   Sıkıntılarla ve üzüntülerle geçti. Ancak yaşanacak bir 

dünya var ve hep birlikte bu dünyaya sahip çıkalım diyoruz. Evrensel insan haklarına saygılı olarak yaşamayı 

ümit ediyoruz. Ve yine Atatürk’ümüzün ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ ilkesinin ne kadar önemli olduğunu 

2017 yılında bir kez daha gördük. Irak, Suriye ve son olarak İran yakın komşularımız ve biz de bir ateş 

çemberi içerisindeyiz. Bu ilkeden uzaklaşmadığımız sürece, bu söyleme sahip çıktığımız sürece 

Cumhuriyetimizin de sağlıklı bir şekilde ayakta kalacağına inanıyoruz. Ve Türkiyemizde siyasi yaşam 

içerisinde birbirimize saygıyı ve sevgiyi ön planda tutarak birlikte yaşamayı başaralım istiyoruz. Ve bu 

anlamda ben yine Belediyemizde de barış içerisinde bir 2018 yılı olmasını partim adına ümit ediyorum. 

Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Halil arkadaşımıza da İyi Parti olarak tekrar aramıza hoş geldin diyoruz. 

Başarılar diliyoruz.  

ÖMER FARUK MUTAN: İyilikler diliyoruz.  

HALİL UYANIK: Teşekkür ederim. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: İyilikler diliyoruz. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar, yeni yıla biliyorsunuz bol hediye ile girdik. Geçen yıl 

yapmış olduğumuz Güzeli Arayış Kongresi, kitaba döndü. Kimi arkadaşlar geldiğinde taktim etmiştim. 

Bilmiyorum aldınız mı? Almayan var mı Meclis üyesi arkadaşlardan? Kitabı aldınız. Bu seneki kongremizin 

adı ‘Umut’. Bu konu ile ilgili Parti Genel Merkezimizin Bilim Kurulu Başkanı, Kongremizin Bilim Kurulu 

Başkanı oldu. Onur Bilge KULA Beyefendi. Aynı zamanda kendisi şuanda aktif bir akademisyen, öğretim 

görevlisi. Genel Başkanımıza bir teklif etti. Acaba 19-20-21 Nisan’da bir gün Kepez’e ayırabilir misiniz diye? 

Bir aksilik olmazsa zannediyorum Sayın Genel Başkan KILIÇDAROĞLU yine seçilecektir inancımız o. 

Genel Başkanlık noktasında bir sıkıntı olmadığı algısındayız. 19 Nisan’da “Umut” Kongresi’nin ilk gününde 

aramızda olacak. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Uygun görürseniz gündeme geçelim. Gündemi arz edelim. 

Bir önerge var yazılı. Bir mahkeme kararı üzerinden. Onu da gündeme ekleyip Meclis gündemi olarak 

oturuma devam edelim. Evet sevgili Erhan buyurun lütfen.  

ERHAN BEKTAŞ: 

GÜNDEM: 

1. Denetim Komisyonu Üye seçimi, 



 

3 
 

2. Meclis tatil ayının belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

3. Sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşülmesi, 

4. Geçici işçi vizeleri hususunun görüşülmesi, 

5. Kısmi zamanlı avukat çalıştırılması hususunun görüşülmesi, 

6. Meclis Başkanı ve üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

7. Belediyemiz Logosunun, “Kepez Belediyesi Logosu” olarak belirlenmesi ve kullanılması hususunun 

görüşülmesi, 

8. Belediyemiz bünyesinde 08-09-10-11 Mart 2018 tarihlerinde “Kukla Festivali” etkinliğinin 

düzenlenmesi için Belediye Başkanı’na veya Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hususunun 

görüşülmesi, 

9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Boğazkent Mahallesi, İbrahim Terzioğlu Caddesi No: 1 adresinde 

bulunan Lydia Restaurant'ın (İçkili Restaurant, Kafe-Bar) 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için 

Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi, 

10. Belediyemiz Meclisince 04.10.2017 tarih ve 2017/193 karar sayısı ile kabul edilen, Kepez Belediyesi 

Ticari Taksi Yönetmeliği üzerinde Sayıştay Başkanlığınca değişmesi istenen düzeltmelerin 

görüşülmesi, 

11. Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/238 sayılı kararı ile Sosyal Konut Projesi 

Komisyonuna sevk edilen, Kepez Belediyesi Sosyal Konut Tahsisi ve Satış Yönetmeliği hususunun 

görüşülmesi, 

12. Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/236 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna sevk 

edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Cengiz Han Sokak'ta bulunan "Park Alanı"na isim verilmesi 

hususunun görüşülmesi, 

13. Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/239 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, 

Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı 

taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, 

14. Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/240 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, 

Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı 

taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 

15. Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/241 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk 

edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz 

üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, 

16. Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/242 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk 

edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz 

üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

17. Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/243 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk 

edilen, Kepez Beldesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, 

18. Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/244 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, 

Kepez Beldesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, 

19. Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/251 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk 

edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Ada: 308, Parsel: 13’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

20. Belediyemiz Meclisi’nin 06.12.2017 gün ve 2017/252 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen 

Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta: 29K, Ada: 176, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, 
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21. Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/253 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk 

edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta: 29K-IIb/29L-Ia, Ada: 176, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz 

üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

22. Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A, Ada: 0, Parsel: 6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, 

23. Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2A/2D, Ada: 0, Parsel: 6380’de kayıtlı taşınmaz 

üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

24. Belediyemiz Meclisi’nin 2018 Şubat ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti, 

25. Kapanış. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile 

kabul edilmiştir. Bir önerge var. Onu arz ediyorum Meclis’e.  

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı’na, Kepez Belediye Meclisi'nin 01.10.2009 tarih ve 2009/100 sayılı 

kararının iptali istemiyle Belediyemiz aleyhine açılan 2012/195 E. sayılı davada Çanakkale İdari 

Mahkemesinin 17.02.2012 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiş, Danıştay Sekizinci 

Dairesinin 2015/7211 E., 2016/4546 K. sayılı davada 29.04.2016 tarihli kararı ile onandığı 

görülmüştür. 30.10.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar 

İmar Yönetmeliğinin Elektronik Haberleşme İstasyonlarının Kurulmasının düzenlediği 62. maddesinin 4. 

fıkrasında "Elektronik haberleşme istasyonlarının kurulabilmesi için, elektronik haberleşme hizmetlerinin 

gerekli dikkate alınarak yer seçim belgesinin düzenlenmiş olması, yatayda ve düşeyde gerekli ve yeterli 

koruma mesafesinin bırakılması, koruyucu tedbirler alınması, tasarımının kent ve yapı estetiği ile uyumlu 

olması zorunludur." ibaresi yer almaktadır. Söz konusu dava kararları doğrultusunda konuyla ilgili iş ve 

işlemlerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmesi konusunun Meclisimizce incelenerek, 

konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar. GSM’lerden Turkcell bir dava açmıştı. Bayağı bir oldu. 

6-7 yıl oldu bildiğim kadarıyla. 2009 tarihi itibariyle. Tabi bu dava bizim aleyhimize sonuçlandı ama bu arada 

yönetmelik değişikliği oldu. İlgili departmanlar üzerinden artık bir izin veriliyor. Önce öyle bir şey de yoktu. 

Öyle olunca da büyük ihtimalle belki o yönetmelik esas çerçevesinde karar gerekçesini doldurdular. Böyle bir 

karara hükmettiler. Biz de yeni bir durum. Yönetmeliğe göre tekrar bu baz istasyonlarına dönük, kısaca baz 

istasyonu diyelim. Mecliste konuşulsun edelim. İmar Komisyonu baksın etsin değerlendirsin.   Çünkü ilgili 

departman dediği İmar Müdürlüğü. Onun üzerinden bir Meclis Kararı alma noktasına taşıyalım diye benim 

önergemle dün geldiği için yetişmedi gündeme. O yüzden önerge olarak önümüze getirdim. Gündemde söz 

almak isteyen varsa önerge ile ilgili söz vereceğim. Yoksa Başkanlık gündemi ile birlikte oylayacağım. Ama 

önce tek oylayacağım tabiki. Söz almak isteyen yok. Mevcut önergenin, Meclis gündemi olmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Meclis önergesi pardon önerge ile 

birlikte Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum Meclis gündemi oluşturması açısından. Kabul edenler? 

Ret edenler? Kabul edilmiştir. Uzatmadan hemen bir kısa konuya gireyim isterseniz. Toplantı tutanaklarının 

okunmuş kabul edilmesi aşamasında gözüm yine Halil Bey’e doğru gitti. Daha önceden dağıtıyoruz 

biliyorsunuz sizlere. Eğer uygun görürseniz Halil Bey süzgeçten geçiriyor, okuyor. Varsa bir eksiğimiz 

aksağımız arkadaşlar da burada. Arzu gülüyor oradan. Allah yine ne olacak diye falan oradan.  

HALİL UYANIK: Yok Başkanım.  

ÖMER FARUK MUTAN: Yok mu?  

HALİL UYANIK: Ben bulamadım.  
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ÖMER FARUK MUTAN: Sizin adınıza ben kutlayım mı ilgili Yazı İşlerini? Evet mevcut bir önceki toplantı 

tutanaklarını okunmuş kabul edelim m hepiniz okuduysa? Kabul edenler? İşaret buyursun. Etmeyenler? Oy 

birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin 1. maddesini arz ediyorum.   

ERHAN BEKTAŞ: Bir, Denetim Komisyonu Üye seçimi, 

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Değerli arkadaşlar gizli oylama ile. Geçen yıl Yüksel ÖZDEMİR, Erhan 

BEKTAŞ ve Emin BACAK. Kusura bakmasın Halil kardeşim bu biraz ihtisas komisyonu gibi oluyor. Partiler, 

oranlar bazında temsil ediliyor. Başka var mı? Geçen yıl olduğu gibi devam etsin mi?  

İNCİ PEHLİVAN: Aynen gitsin. 

ÖMER FARUK MUTAN: Adayları lütfen tahtaya işleyelim. Herkesin önüne oy pusulaları geldi. Gizli oy, 

açık sayım. Bir arkadaş Arzu Hanım’a yardım etsin. Zarfları kapatalım. Kerem sen de oradan çarpıları koy. 

Evet bir arkadaş gelsin Arzu’nun yanına.  

CEM MATARA: Bilgi verdi.   

ÖMER FARUK MUTAN: Açın lütfen ve okuyun.  

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet başka aday da yoktu. Emin BACAK en fazla oy aldı galiba, öyle görünüyor. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Denetim komisyonu başkanı yazarsın raporu.  

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Hayırlı olsun. Yeni Denetim Komisyonu. İyi çalışmalar diliyoruz. 

Gündemin ikinci maddesi.  

ERHAN BEKTAŞ: İki, Meclis tatil ayının belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

ÖMER FARUK MUTAN: Daha yeni başlıyoruz yıla. Hemen tatil değil mi?  

MEHMET NAİR: Hemen tatil.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Ramazan Ayı ne zaman?  

CEM MATARA: Bilgi verdi.   

HALİL UYANIK: Haziran olsun.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Hangi ay olsun arkadaşlar? Haziran mı olsun? 

HALİL UYANIK: Bence Haziran olsun Başkanım. Haziran.   

ÖMER FARUK MUTAN: Başka önergesi olan var mı?  

ERHAN BEKTAŞ: Festival Temmuz’da.  

NERMİN ERDOĞAN: Haziran. 
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ÖMER FARUK MUTAN: Haziran’da Ramazanın ikinci yarısı ile birlikte bayram.  

OZAN TOPSOY: Haziran olsun.  

ÖMER FARUK MUTAN: Haziran diyenler işaret buyursun lütfen. Evet Meclis gündeminin ikinci 

maddesinde bu yılki Meclis tatili Haziran Ayı olarak belirlenmiştir oy birliği ile. Hayırlı olsun. İyi tatiller 

şimdiden. Üç.  

ERHAN BEKTAŞ: Sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşülmesi, 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: İsimlerini sayar mısın unvanlarıyla birlikte lütfen?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet 6 (altı) tane sözleşmeli personelimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

istihdam modellerinden biri sözleşmeli personeldir. Memurdur daha doğrusu. Sözleşmeli personel diyoruz 

ama Sözleşmeli Memurdur. 657’nin bütün özlük haklarından faydalanır. Yıllık bazlı sözleşme ile yıla devam 

ederler. İşverenin yani kamu yönetiminin tasarrufundadır devamı. Ben işin başından hemen kestirip atmak 

istemiyorum ama hızla büyüyen gelişen Kepez’imize arkadaşlar da ciddi katkılar veriyorlar. Biliyorsunuz 

bundan yaklaşık 3 (üç) ya da 4 (dört) yıl önceydi. Yine bir istihdam projesi değişikliğiyle mevcut sözleşmeli 

personele direkt 657’ye tabii olma yolu açtılar. Şu anda da bir taşeron yasası gündemde. Daha doğrusu Kanun 

Hükmünde Kararname gündemde. O konu ile ilgili kafamdaki bir şeyleri paylaşmak isterim sizlerle. Bu bir 

kadro hareketi mi? Değil. Onu söyleyeyim. Özellikle yerelde şirketlere devir söz konusu. Yani bizim şu anda 

Kepez Hizmet Gruplarımız var. Mevcut şu anda taşeronda çalışan arkadaşları buradaki Hizmet Grubu’na 

atıyoruz. Yani Belediye İktisadi Teşekkülüne (BİT)’e atıyoruz ve bu süreç hergün bir genelge ile hergün 

yönerge ile hergün bir söylem ile ne yapacağımız, ne edeceğimiz yönlendiriliyoruz. Şu anda bir matbu başvuru 

formu oluştu.  Bilgi sahibi olun diye söylüyorum. Biz kendi içimizde oluşturmuştuk. Bizden daha farklı matbu 

başvuru var. Ayın 2 (iki) siyle – 10 (on) u arasında başvurular alınacak ve Valilikte bir komisyon oluştu. 

Bizden 1 (bir) kişi, Valilik’ten 4 (dört) kişi olmak üzere 5 (beş) kişilik bir komisyon oluştu. Yine sizlerin de 

basından takip ettiği kadarıyla Mart Ayının işte 10 (on) una kadar olan bir süreçte bir sınavdan bahsediliyor. 

Bu sınavda bizim konumumuz ne pozisyonumuz ne onu bilmiyoruz. Bir başka olay da bir şeyi daha kafanızda 

aydınlatmak isterim. Mesela ben işte Aralık sonu Ocak başı itibariyle bizim norm kadrolu İşçi statüsüne bir 16 

(on altı) civarında çocuk geçirecektik. Mevcut taşerondaki arkadaşlardan. Oradaki yapmış olduğumuz 

işlemlerden sakata geldik. Bir 5 (beş) tanesini İş-Kur onayladı kadroya aldık. Şimdi Taşeronda 5 (beş) tane 

açık var. Dedim ki buraya adam alalım. Adam alacağız aldık 5 (beş) tanesini 04.12.2017 tarihine kadar olanlar 

diyor kadroya geçer veya BİT’e geçer diyor. Belediye İktisadi Teşekkülüne. Biz bugün aldık diyelim 3 Ocak. 

Nereye gidecek onlar? Mart ayından sonra 90 (doksan) gün bitiminde. Herhalde sokak önüne koyacağız. O 

yüzden bu Taşeron süreci sakata gelmesin diye farklı algılar da yaratmayalım diye 90 (doksan) gün açık net 

konuşuyorum işçi, mişçi herhangi bir şey almayacağız arkadaşlar. Çünkü sürecin nasıl evrileceğini biz de 

bilmiyoruz. Vallahi çok fazla kendileri de bilmiyor onu da söyleyeyim. Biraz önce ifade ettiğim gibi konu 

açılmışken istihdam modeli olarak taşeron geldi. Ticari hukuka bağlı bir şirkettir Belediye şirketi de. Yine o 

çerçevede oraya aktarılıyor. Çok anlaşılır gibi de gelmedi. Direkt atıyorum mesela, Hastanedekini hastanedeki 

işçi olarak alacak. Karayol’dakini karayoldakine alacak. Bizdekini niye Belediye’ye almadınız? Neden 

almadınız? Bir takım tedirginlikler var. Biliyoruz  özellikle 15 Temmuz kalkışması sonrası işçi istihdamı 

taşeron üzerinden yapıldığı için acaba bu alınanlardan FETO’cu var mı diye bu işi de sıkı bir denetime tabi 

tutuyorlar. Ve çıkarılan bir yasa var. Güvenlik diyor soruşturması yapılır, ondan sonra müracaatı alınır. Şimdi 
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amuda kalktık önce müracaat alıyoruz. Güvenlik soruşturması ve benzeri şeyler arkasından gelecek. Neyin ne 

olacağını ne biz ne bunu çıkaranlar da biliyor zannetmiyorum. Bir başka hak edinim noktasında Kanun 

Hükmünde Kararnameler çıktıktan bir ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine giderler. Gitmezse eğer 

OHAL kalktığında Kanun Hükmünde Kararnameler de kendini sıfırlar diyor. Bitirir kendini diyor. Bu süreci 

de izleyeceğiz. Sıkıntılıyız ama biraz önce arkadaşların ifade ettiği gibi sözleşmeli memur 6 (altı) tane var. 3 

(üç) tane Mühendis, 2 (iki) tane de Tekniker var. Bunların da alt ve üst limitlerinin net ücretleri bizim 

tarafımızdan belirlenmiyor arkadaşlar. Arkadaşlara dedim böyle bir şey çıkarın en alttan en üste kadar net 

ücret şu anda Esra hanımın net ücreti verilecek olan diyor. Biz 2.500 TL dedik. 3.087 TL’ye kadar da 

çıkabiliyor. Daha alta doğru da gidiyor. 2.400 TL – 2.200 TL – 2.000 TL gibi falan gidiyor. Biz dedik ki 

şuanda 657’ye tabi olan, bundan 3 (üç) yıl önce atanmış olan arkadaşlardan da ücretleri fazla açmayalım. 

Sonuçta herkes mesleğini yapıyor burada. Mimar mesleğini yapıyor. Esra hanım da doğum yaptı yakın 

zamanda bilginize. Şaban da öyle. Zeynel de öyle. Herkes mesleğini yapıyor arkadaşlar. O yüzden Teknikerler 

daha düşük baremden alıyorlar dikkat ederseniz. Elimizden geldiğince çok tavan da yaptırmadık. Çok dik de 

yaptırmadık. Orta yerden şu anda mevcut o başlıkları görebilir miyim? Emsal memur şu anda aldığı net ücret 

ne kadar diyor? 4.764 TL. Net neye geçecek diyor? 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: 5.126 TL. Bugün de belli oldu galiba. 5.076 TL dediler galiba. Şu anki maaşı 

3.962 TL arkadaşlar.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Geçmeyecek. Memurun altında kalıyor dikkat edersen. Ama yakın oluyor tabi. 

4.854 TL alacak Mimar arkadaşımız. Aynı pozisyondaki Mimar arkadaşımız 5.126 Lira alacak. Yani birbirine 

yakın olsun. İşyerindeki huzur ve güvenin temel esası çatışma yaratmamak. Toplu sözleşmemizi de yaptık 

memur arkadaşlarla. Sosyal denge zammını üst sınırdan verdik. O işi de öyle bitireceğiz. Çünkü arkasından 

diğer Norm Kadrodaki İşçi arkadaşların, Sendikalı İşçiler gelecek. Şu andaki taşeron arkadaşların % 90’ı 

Sendikalı oldu bildiğim kadarıyla. Kaldı mı geriye?  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.    

ÖMER FARUK MUTAN: Belki bu Toplu Sözleşme, İşçilerde olan Toplu Sözleşme akdinde bir madde de 

taşeronlarla ilgili büyük ihtimalle koyacağız geçerli olmak üzere. Bir madde de onlara konacak belki. Evet bu 

arkadaşlara bu şekilde kendileri ile eşdeğer iş yapan arkadaşlara göre biraz daha düşük. Yani çok çok düşük 

değil. Biraz daha düşük bir rakamla bu şekilde belirledik. Tabi karar sizin. Biz sadece ilgili birim çalıştı sizin 

önünüze getirdi.  

HALİL UYANIK: Başkanım şimdi bu arkadaşlarımız 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak 

çalışan arkadaşlarımızla aynı sorumluluğu taşıyorlar mı?    

ÖMER FARUK MUTAN: Taşıyor efendim. İmza yetkileri falan var.  

HALİL UYANIK: O zaman ayırmayalım Başkanım.  

ÖMER FARUK MUTAN: Yapamıyorsun. Bu net rakam ücret üzerinden gidince kesinti, kıl, yün, tüy en 

yakın bu oluyor. 3.087 TL’den belirlersen biraz üstüne geçiyor öteki. Biraz altında kalıyor bak. Dikkat edersen 

5.126 TL – 4.854 TL. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  
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NERMİN ERDOĞAN: Sözleşmeli olanda da bu kadar fark olabilir.  

ÖMER FARUK MUTAN: O kadar yani çok da değil 150 – 200 lira falan. Aynısını denk getiremiyorsun 

Halil yani.  

MEHMET NAİR: Çok uçurum yok yani Başkanım arada.  

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır hayır yok.  

NERMİN ERDOĞAN: Gayet mantıklı bence.   

ÖMER FARUK MUTAN: Uygun mu  arkadaşlar?  Evet tabloda görüldüğü gibi Esra hanımın net eline 

geçecek maaşı 4.854 TL, ondan sonra Şaban kardeşimizin aynı rakam. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Net rakamı konuşun. 2.500 TL– 2.500 TL– Şehir Plancısı Hanımefendi 2.500 TL 

– Evet Tekniker arkadaşımızın 2.400 TL – yok 2.000 lira.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet 2.000 TL. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Diğerleri de 2.000 TL. Tekniker arkadaşın, Serkan Bey’in. Evet bu şekilde söz 

almak isteyen var mı? Halil Bey konuştu. Söz almak isteyen yoksa sözleşmeli personelin yansıda görüldüğü 

şekilde biraz önce dillendirdik. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir.  

HALİL UYANIK: Oy birliği, oy çokluğu? 

ÖMER FARUK MUTAN: Oy birliği ile. Dört, Geçici İşçi Vizeleri.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet görelim. Kaç İşçi alıyoruz?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Toplamda 22 işçi alıyoruz. Tamam. Şimdi bu Taşeron Yasasında yine bu 

arkadaşlar Geçici İşçilerin önceden 6 (altı) ay, 5 (beş) ay, 29 (yirmi dokuz) gün çalıştırılmaları söz konusuydu. 

Şimdi bu çıkan KHK ile 9 (dokuz) ay, 29 (yirmi dokuz) güne çıkarıldı. Değil mi?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Yani biz burada karar alırsak, Meclis mi karar alacak? Talep edilirse.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Oradan izin mi alacağız? Zaten çıkıyor 9 (dokuz) ay, 29 (yirmi dokuz) güne ne 

izini alacağız? O zaman Meclis Kararını alacak mıyız?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  
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ÖMER FARUK MUTAN: Ama bak bu bildiğim kadarıyla adam/ay denilen bir formül üzerinden gidiyor. 

Oda ay üzerinden yılda kaç kişi çalıştırılacağını gösteriyor. Sen şimdi burada % 30 gibi bir zaman fazlalığında 

yani 5 (beş) ay, 29 (yirmi dokuz) günden 4 (dört) ay bir de, 9 (dokuz) aya çıktığında kaç kişi olacak? 

Adam/Ay üzerinden çalıştırıyorsun. Yani 3 (üç) çalıştırıyorsun. İşte 20 (yirmi)  işçi çalıştırıyorsun. Veya 5 

(beş) ay çalıştırıyorsun. 15 (on beş) kişi çalıştırıyorsun. Ne yapacağız yani bu Taşeron Yasası da geliyor.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Ama 5 (beş) ay, 29 (yirmi dokuz) günü geçemiyorsun. 9 (dokuz) ay, 29 (yirmi 

dokuz) günde kaç kişi? Bak bu Taşeron Yasası sıkıntı. Bak bu konuda da çıktı KHK’da. Taşeron Yasası 

diyoruz ama buradan isterseniz önerim var size KHK bu 696 Sayılı KHK’ya atıfta bulunarak özellikle Geçici 

İşçi Vizeleri üzerinden çalıştırılan Geçici İşçilerin 5 (beş) ay, 29 (yirmi dokuz) gün değil 9 (dokuz) ay, 29 

(yirmi dokuz) gün üzerinden formüle edilerek genel konuşuyorum kaç işçi çalıştırılacağı ortaya çıktıktan sonra 

karar altına aldın. Yapalım onu Valilik Onayına öyle gönderelim derim.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: 2 (iki) kişi 4 (dört) ay fazla çalışıyor. Böyle 5 (beş) ay, 29 (yirmi dokuz) gün 

yapıyorsun. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: O sayı ne olacak? Onu soruyorum ben sana?   

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman sayı düşecek kardeşim. Bu 9 (dokuz) ay, 29 (yirmi dokuz) güne mi 

yaptın? 5 (beş) ay, 29 (yirmi dokuz) güne mi yaptın?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Ayrı bir olay değil işte bak. Değil.   

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: 5 (beş) ay, 29 (yirmi dokuz) günü almayacaksın tekrar. Bak diyor ki sana 9 

(dokuz) ay, 29 (yirmi dokuz) gün diyor sana. Limitin diyor. Sen istersen 3 (üç) ay çalıştır. istersen 7 (yedi) ay 

çalıştır. Ama limitini yükseltiyor senin. Ben üst limitten kaç tane işçi alacağım adam/ay üzerinden.   

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: İstersen mola verdiğimizde bir çalış. Ben derim çalış.  

MEHMET NAİR: İşçilerde de aynı Başkanım. Resmi Dairelerde aynı Başkanım.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi Mehmet abi. Ay üzerinden adam çalıştırma. Adam/Ay denilen bu. Ama 

bak 9 (dokuz) ay, 29 (yirmi dokuz) güne çıktı. Eski Personel Müdürü burada. 

MEHMET NAİR: Aynı kişi çalıştıracak. O devam edecek.  

ÖMER FARUK MUTAN: 4 (dört) ay fazla.  
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HALİL UYANIK: Geçen ay onaylanan vizeleri gösterir misin?  

ÖMER FARUK MUTAN: Geçen ay önceki yıl.  

MEHMET NAİR: Benim elemanın işi devam ediyor 4 (dört) ay.  

ÖMER FARUK MUTAN: Ama bak 5 (beş) ay, 29 (yirmi dokuz) günde kesiyor bak.  

MEHMET NAİR: Şeyde kesilmiyor başkanım. Diş Hastanesinde kesilmiyor. Onlar devam ettiler. Aynı 

kişiler devam ediyorlar onu demeye çalışıyorum ben.  

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi son çıkan KHK’dan bahsediyorum.  

MEHMET NAİR: Müdür benim demek istediğimi demek istiyor.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaş ben de onu demek istiyorum sana. Adam gibi otur hesapla bir. Aynı 

sayıda adam çalıştıramayacaksın. Ay üzerinden adam çalıştırıyoruz arkadaşlar. Kişi üzerinden değil bak. Ay 

üzerinden. Adam/Ay denilen olay o. Ay üzerinden çalıştırıyorsun. 9 (dokuz) ay, 29 (yirmi dokuz) gün. Önce  5 

(beş) ay, 29 (yirmi dokuz) gün çalıştırıyordun. Sayı buydu. Şimdi sayı süre arttı kaça geldi?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Onun hesaplarını yap bakalım. Görüşelim konuşalım. Tamam. Benim demem o 

yani. KHK’ya atıfta bulunalım. KHK 696’da Taşeronlara Geçici İşçilere 9 (dokuz) 29 (yirmi dokuz) güne 

çıktı. O konuda bir belirsizlik veya netlik bir şey varsa da detaylandırın diye söylüyorum. Söz almak isteyen 

varsa buyursun arkadaşlar.  

İNCİ PEHLİVAN: Ben bir şey sormak istiyorum Başkanım.  

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi buyurun.  

İNCİ PEHLİVAN: Bu kişi sayısı bizim çalıştıracağımız kişi sayısı belli değil mi işçi?  

ÖMER FARUK MUTAN: Ay üzerinden çalıştırıyoruz abla. Gün üzerinden, ay. Kişi değil yani. Ben seni 3 

(üç) çalıştırırım. Onu 9 (dokuz) ay. Bunu 7 (yedi) ay çalıştırırım. Hepsini de 9 (dokuz) ay, 29 (yirmi dokuz) 

gün de çalıştırırım.  

İNCİ PEHLİVAN: Kişi sayısı önemli değil.  

ÖMER FARUK MUTAN: Ay. 3 (üç) gün de çalıştırırım.   

İNCİ PEHLİVAN: İşte onu diyorum ben. Önemliyse 3 (üç) ay, 9 (dokuz) ay o kişi sayısını aşmayacak 

şekilde değiştirebilirim. Benim mantığıma göre öyle. 

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır ama kişiyi istersen 5 (beş) ay 29 (yirmi dokuz) gün çalıştırınca kaç kişi. Biz 

zaten fazla kişi çalıştırmıyoruz. Sadece kadınlarımız var biliyorsunuz. Orta refüjde 5 -6 kişi falan çalışıyor.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bir KHK çıkar. Gelir 764 yapıverirler. Çok mu zor? Evet söz almak isteyen var 

mı?  
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ERHAN BEKTAŞ: Bunu karara bağlayacak mıyız?  

ÖMER FARUK MUTAN: Bunu karara bağlayacağız tabi. Böyle yansıda görüldüğü üzere eğer revize 

edilecekse de bu süreçle alakalı artık Şubat’ta mı olur Mart’ta mı getirirsiniz artık. Getirirsiniz revize ederiz.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Detaya girmeye çalıştık. Lütfen sor soruşturun. Yani 5 (beş) ay 29 (yirmi dokuz) 

gün değil. 9 (dokuz) ay, 29 (yirmi dokuz) gün üzerinden ne?  

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım Adam/Ay yıllık olarak almıyor muyuz biz?  

ÖMER FARUK MUTAN: Yıllık.  

HALİL UYANIK: Şimdi bakın şöyle bir şey var. Ben vizemi aldıktan sonra yıllık olarak 10 (on) ay da 

çalıştırırım 11 (on bir) ay da çalıştırırım. Nitekim biz öyle yapıyorduk.  

ÖMER FARUK MUTAN: O öyleydi o zaman. Ama şimdi 5 (beş) ay 29 (yirmi dokuz) günü geçemiyorsun 

şimdi. Şimdi yeni çıktı o. KHK ile çıktı o. 9 (dokuz) ay, 29 (yirmi dokuz) güne. 5 (beş) ay 29 (yirmi dokuz) 

gündü. Senin dediğin doğru. Önceden arkadaşlardan Norm Kadro olmadan alıyorduk biz işçiyi. Hatta bana 

zimmet çıkardılar 112 milyar falan. 2000 kaçtı o yakın zamanda. Dedim neden çıkarıyorsunuz. Eskiden 

böyleydi. Yok öyle değil dediler. 2007 Nisan’ında kadroya aldık. Öyle çalıştırma yok dediler. Ama sonuçta 

kazandık davayı. Sonuçta yani babamızın çiftliğinde çalışmadı insanlar. Yani eskidendi o şimdi değil. Şimdi 

yeni çıktı 9 (dokuz) ay, 29 (yirmi dokuz) gün.  

YÜKSEL ÖZDEMİR: 2010 yılıydı o yanlış hatırlamıyorsam.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet var mı sorusu olan? Yoksa biraz önce belirttiğimiz gibi yansıda olduğu gibi 

eğer revize edilecekse de onun da altını çizin Şubat veya Mart Ayında netlendirilecek bu Taşeron ile ilgili yasa 

tekrar gündeme getirilebilir. Ama şu anda bir önceki yıl aklıyla hareketle bizim yıllık 264 Adam/Ay değil mi? 

Doğru mu okuyorum?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: 264 Adam/Aylık formülümüzü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret 

edenler? Kabul edilmiştir. Yedi. 

ERHAN BEKTAŞ: Beş. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yok Beş.   

ERHAN BEKTAŞ: Kısmi Zamanlı Avukat Çalıştırılması hususunun görüşülmesi, 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Geldi mi Bakanlıktan limitler falan? 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Ne kadar?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  
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ÖMER FARUK MUTAN: Evet var mı söz almak isteyen? Biz belirlemiyoruz arkadaşlar. Yukarıda 

belirleyip bunları yolluyorlar. Biraz sonra Meclis Huzur Hakkı da gelecek.  

MEHMET NAİR: Aylık mı Başkanım?  

ÖMER FARUK MUTAN: Aylık Aylık. Öyle vaka başı değil. Aylık bir rakam bu. Bakanlar Kurulu 

belirliyor. 1800? 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Kısmı Zamanlı Avukat Çalıştırılması Kepez Belediyesi’nde aylık 1.815,00-

TL teklifimizi siz Meclis gündemine sunuyoruz. Söz almak isteyen var mı?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Sözleşme yapılması için Başkana mı?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Belediye Başkanına yetki verilmesini aynı zamanda oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Altı.  

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanı ve üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi hususunun 

görüşülmesi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bu da geldi mi?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Dua edin de benimki artsın. Benimki ile alakalı. Benim aldığım üzerinden 

alıyorsunuz. Eskiden Meclis Kararı ile belirleniyordu Belediye Başkanı ücretleri biliyordunuz değil mi?  

NERMİN ERDOĞAN: Öyle miydi? 

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi şimdi kötüye gitti bu. Bu süreçte düzeltildi bu. Mesela Meclis kızıyor 

Belediye Başkanına, aylık ücretini 1 (bir) lira veriyor. Adam güçlü gelmiş mesela arttırın diyor mesela. 20 -25 

bin lira mesela. Böyle abuk subuk bir şeydi. Şimdi nüfus bandına aldılar. İşte 5.000’e kadar olan. 10.000’e 

kadar olan 10.000 ile 25.000, 25.000 ile 50.000 gibi o şekilde gidiyor.  

MEHMET NAİR: Doğrusu bu mu Başkanım?   

ÖMER FARUK MUTAN: Doğrusu bu tabi. Şimdi İstanbul Büyükşehirle tutup biz aynı olur muyuz? 

Olmayız yani sonuç itibarı ile.  

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım. Rahmetli Orhan OĞUR Belediye Başkanı seçildiği zaman biz  30.000-

TL maaş alıyorduk, Onun maaşı 300.000-TL. O zaman basında bayağı yankı uyandırmıştı.  

ÖMER FARUK MUTAN: 10 katı.  

HALİL UYANIK: 10 katı.  

ÖMER FARUK MUTAN: Hak ediyordur. Evet. Evet buyur altı.  
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YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar genel bir tanımlaması var. Dediği gibi üçte bir gibi bir rakam var. 

O rakamlar gelince düşecek önüne. Söz almak isteyen varsa gündemle ilgili söz vereceğim?   

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: 100 lirayı bulamamışız. Bir ittirelim bari. Halil buyur.  

HALİL UYANIK: Başkanım bu yeni yılda gelecek zamlara baktım Türkiye genelinde. 12 lira 5 kuruş. 

Bilmem ne 99 lira 95 kuruş. Kardeşim bunu sıfırlayın. Ne o geri çevirebilir kalan parayı. Ne de bozdurup 

verebilirsin. 

OZAN TOPSOY: Adam satarken 1.99 diyor. 2 lira demiyor.  

HALİL UYANIK: Bilmiyorum bana çok enteresan geldi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Değerli arkadaşlar. Yok hayır böyle bir bir değil de makro bazda düşünün. Yani 

ülkede 80 milyon insan 1 kuruş üzerinden hesap yapın 80 milyon kuruş yapar. Öyle düşünün. Yani 1 kuruş 

verdi 2 kuruş aldı gibi algılamayın. Sonuç itibariyle bu bir bütçe. Genel Bütçe dediğimiz. Bu halktan toplanan 

vergiler. Uzmanlar vergilere pek girmeyin ama her yıl başı olağan bir hale geldi bu ülkede. Sonuçta bir 

kaynak. Kaynak sonuçta biziz. Biziz arkadaşlar. Tamam halkız vergide adil eşit ne kadar dağılıyor bilmiyorum 

ama sonuçta bir sistem var herkesten alıyorlar. Vergide en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Adil paylaşılmıyor. 

Herkes vergiyi veriyor. Az ya da çok. Zengin de veriyor. Gariban da veriyor. Ama dağıtılırken garibana fazla 

verilmiyor. Gibi bir sıkıntımız var. Evet var mı söz almak isteyen huzur hakkı ile ilgili komisyonlarla ilgili? 

Yoksa Bakanlar Kurulu’nun belirlemiş olduğu limitler seviyesinde değil mi? En üst mü diyelim. Altı üstü var 

mı? Yok.   

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Günlüğümüzün üçte biri arkadaşlar. Böylece benim günlüğüm de 300 liraya 

yakın arkadaşlar. Evet kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yedi.  

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Logosunun, “Kepez Belediyesi Logosu” olarak belirlenmesi ve kullanılması 

hususunun görüşülmesi, 

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi sevgili arkadaşlar ben hemen bir izahatta bulunayım. Aslında 1992 yılında 

alınmış bir Meclis Kararı var bu konuyla ilgili ama Valiliğe başvuru yapılmamış. Valilik Mahalli İdareler den 

arkadaşlar geldi. Sizin logonuzun tescili yok dediler. Dedik olsa ne olur, olmasa ne olur? Biz 25 yıldır 

kullanıyoruz bunu sonuç itibariyle. Yani fiili bir durum var burada. Yok yok dediler. Peki dedik. Biz o Meclis 

Kararını bulduk. Yolladık bir üst yazı ile. Yani bu Meclis Kararı çok eski dediler. Biz de dalaşmaya girmedik. 

Alalım bari Meclis Kararı tekrar yollayalım. Böylece tescil edip onaylatacak. Yoksa başka bir Kepez 

Belediyesi bizim logomuzu kullanabilir. Yani değil tabiki sonuç itibariyle 25 yıllık yaklaşık çeyrek asırlık bir 

Belediyenin logosu. O gün alınmış bir karar. Usul açısından Belediye Vilayete başvurmadığı için bu 

başvurumuzu gerçekleştiriyoruz. Söz almak isteyen var mı? 

ERHAN BEKTAŞ: Bunun bir yerlerinde Çanakkale yazmasına gerek var mı? Antalya Kepez ile 

karıştırılabilir.    
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ÖMER FARUK MUTAN: Yok bence biz bir taneyiz zaten. Başka Boğaz var mı arkadaşlar?  

OZAN TOPSOY: Dünyada kaç tane boğaz var? 

ÖMER FARUK MUTAN: Antalya Kepez’in deniz kıyısı yok biliyorsunuz. O karasal. Yukarılarda o. Biz 

deniz kıyısındayız. Kayısı yok orada. Mandalina var abi orada.  

HALİL UYANIK: Siyah olan yere Çanakkale yazsak.  

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi gelin isterseniz Büyükşehir’i bekleyelim. 25 yılın da bir emeği, aklı, alın 

teri var burada. İnkarcı olmayalım. Fazla da mıncıklamayalım. İsimler, logolar, imgeler, simgeler fazla da 

mıncıklanmamalı diyorum. Öyle veya böyle bu bir yarışma ile seçildi arkadaşlar. Onu biliyorsunuz değil mi? 

O zamanlar 1992 Haziran Ayı bir yarışma ile seçildi. Belediye neredeydi o zaman? Mehmet Çavuş. 

İsmail’lerin yeri. İlk yeri orası. İkinci Yeri burası. Üçüncü yeri orası. Burası yine döndük ikinci yere. 

Dördüncü yeri de burası. Evet yansıda görüldüğü üzere biraz önce de sevgili Cem MATARA’nın da ifade 

ettiği gibi logoyu tanımlayan açıklamasını okudu. Söz almak isteyen var mı? Yok ise mevcut logonun 

oylanmasını onayınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Sekiz.  

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz bünyesinde 08-09-10-11 Mart 2018 tarihlerinde “Kukla Festivali” 

etkinliğinin düzenlenmesi için Belediye Başkanı’na veya Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hususunun 

görüşülmesi,  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Ben biraz daha açayım konuyu. Bu benim aklıma gelen bir fikir. Benim birebir 

şahsımın. Sonra dedik ki bu işi bir kurcalayalım. Türkiye’de üç ana kentte yapılıyormuş. İstanbul, İzmir ve 

Ankara’da. Çok duydunuz mu yani orada yapıldığını? Duymadık. Şimdi sevgili Bahar şimdi burada değil. 

Kardeşinin yanında Avrupa’da beşinde gelecek galiba. Dedik bu işi bir kurcala bakalım. Dedi ki İzmir’de 

yapılıyor bu. İzmir’den geldi biliyorsunuz. Buradan oraya gitti. Azıcık mıncıkladı etti falan. İzmir’de bu 

festival ciddi etkinlikle günler süren bir festival olarak gerçekleştiriliyormuş. Oradan işte ekipler gidiyormuş, 

Avrupa’da geziyormuş bu işle bağlantılı organizatörleri. Bizi bekleyin dediler. Bekledik. Ondan sonra bir 

takım gruplar var. Biraz sonra o grupları Cem size detay verecek. Bütün o gurupların dışında bize uyabilecek 

oraya geldiğinde ertesi gün de bize gelir. Bu seri devam edecek. 8-9-10-11 Mart gibi devam edecek bir kukla 

festivali. Uluslararası. Türkiye’de de var mı guruplar ekipler. Böyle bir süreci ördük. Getirdik. Bahar Hanım 

olsaydı daha fazla detay verirdi ama Cem size verecek. Dersine çalıştı anladığım kadarıyla. Neden kukla 

festivali? Onu da sunumdan sonra açıklayalım.   

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Onu ben toplu geçeyim. Arkadaşlar guruplar aynı anda Kepez’de olmayacak. 

Yani bir grup gelecek. Gösterimini yapacak. Yani dönmesi gerekiyorsa İzmir’e gidecek. Orada gösterimler 

devam edecek. O koşullarda gelecekler yani. En fazla belki iki gurup aynı anda olacak. Onları konaklatacağız. 

Yemeklerini yedireceğiz. Belli de ücretleri var yaklaşık biraz sonra ona da geleceğiz galiba.  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Geleceğiz onu da dillendireceğiz. Yani bunların geliş-gidişleri konuşuldu. 

Meclisten onay çıkarsa bu programı belki ufak tefek dokunuşlarla revize edilebilir. Belki onların durumuna 

göre. Belki iptaller olur. Tam net değil. Buradan karar çıkarsa temasa geçilecek. Devam et.  
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CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bitti diğerlerini okuma. O zaman kukla festivaline gerek kalmaz. Neden kukla 

oraya gelelim isterseniz. Arkadaşlar kukla ne sizce fikrini beyan etmek isteyen varsa nedir?  

HALİL UYANIK: Eskiden oynarlardı perde arkasında. 

ÖMER FARUK MUTAN: Sen oynamazsın. Oynatırsın. Oynatırlar. Kendinizin özgürlük adına hem ifade, 

hem tutum ve davranışları, yaşama bakışları, yaşam tarzları noktasında kukla olmayı ret etme adına böyle bir 

yola çıktık. Kendi adıma konuşuyorum. Meclis karar verirse paylaşırsa böyle bir değerlendirme üzerinden 

mesela en meşhur kuklalardan kim var bildiğiniz? Pinokyo. En büyük özelliği yalan söyledikçe burnu uzuyor. 

Şimdi biraz da siyaset algısıyla harmanlandığında biraz da kendinize iğne batırın bakalım. Bol yalan söyleyen 

yok mu? O süreç biraz daha böyle analitik yaklaşıp da neden kukla olayım? Neden kukla oynatayım? Ne kukla 

olalım? Ne kukla oynatalım? Herkes kendi olsun dedim. Kendisi olsun diyen bir ironi var aslında. Gel-git var, 

paradoks var. Acaba biz beldeyiz. Türkiye’nin en büyük beldesiyiz. Bu konuda inkarcı falan da değiliz. Ama 

bugüne kadar bir İstanbul kuklaları olsun. İzmir ve ya Ankara’da böyle bir yankı bulmamış. Acaba bu kentten 

yankı buldurur muyuz? Bakın uygun olursa Bilge hoca ayarlayabilirse Aziz SANCAR Beyefendiyi getirecek 

buraya. Eğer getirebilirse bizim için önemli. Bir şey daha söyleyeyim. Yerel ayakta “Umut”un yerel ayağında 

kongremizde konukları biliyor musunuz? Bir tanesiTunceli’nin Ovacık İlçesi komünist Başkanı arkadaşlar. 

Bir tanesi de Türkiye’nin ilk yavaş şehrini kuran ve Türkiye’den de yavaş şehirler üyesi olan Seferihisar, Tunç 

SOYER. Üzerine ekleyebilirsek başkalarını da getireceğiz. Ovacı’ğa dedim ki gelirken kuru fasulye, nohut 

falan da getir dedim.  Bal getir. Pazarlarız burada dedim. Şu anda ufacık bir yer. Arkadaşlar iki caddesi yedi 

sokağı var. Bak iki cadde, yedi sokak. Garip uygulamalarıyla ciddi algı yaratıyor. Farkında mısınız? Hangi 

parti olursanız olun. Kızan var mı? Aklına geliyor hemen böyle. Öfkelenen? Kamu arazilerini alıyor, kiralıyor. 

Haydi vatandaşa ekin diyor. Hadi fasulyeleri pazarlıyor falan. Arkadaşlar otobüs atıyorum işte bedava. Bedava 

değil de bedava gibi 50 kuruş. Bilmem ne 3 kuruş – 5 kuruş. Bak nüfus 3.000 civarında falan. Sokak yedi. 

Cadde iki. Bu kadar. Ama algı büyük.  

NERMİN ERDOĞAN: Zaten o algıyı yaratma önemli.   

ÖMER FARUK MUTAN: O modu karatmamak adına. Gel bakalım dedik. O fasulyeleri bir görelim. Hiç 

yediniz mi Ovacık fasulyesi? Ben yedim fena değil güzel. Demek istediğim şu kukla ile ilgili fiyatı da bir 

dillendir.  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Hariç. Yani bize yaklaşık 60 – 70 bin lirayı bulacak. Pahalı geliyorsa ret edici 

olun. Ama benim aklıma ve gönlüme gelen bu süreç ile alakalı bu zaman dilimi ile alakalı böyle bir temayı 

sizlerin önüne getirdim. Söz almak isteyen varsa buyursun. Söz alsın.  

MEHMET NAİR: Bu tamamımı gurupların 50 bin – 60 bin? 

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Tamamı. Bir de zaten özellikle İzmir ayağından kaydırıldığı için ucuza geliyor. 

Sürümden kazanıyorlar. Sırf bize gelmiyorlar onu söyleyeyim.  

İNCİ PEHLİVAN: Gösterim MİLDON’da mı olacak Başkanım?  

ÖMER FARUK MUTAN: Turhan MİLDON’da. 
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HALİL UYANIK: Bunlar sessiz değil mi Başkanım? Yoksa seslendirme olacak mı? Türkçe seslendirme. 

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi bilmiyorum. Vardır herhalde.  

MEHMET NAİR: Giriş ücretli mi olacak?  

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır.  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bu şey 8-9 Perşembe, Cuma’ya denk geliyor. Örneğin Milli Eğitim’e yazı yazılsa 

Okullara için çünkü gösteri saati onlara uyacak mı? Hani yaş gurubu 4 yaş ve üzeri ama.  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi karar çıkarsa somut adımlar atmaya başlarız arkadaşlar. Sizler karar 

verirsiniz. Çünkü kuruşlu bir iş. Meclisten onay gerekiyor. Para harcayacağız. Yetki istiyoruz sizden. Yok 

derseniz adım da atmayacağız. Öteki türlü tabi ki de yazışacağız. Kaç? Ocak sonu Şubat başında bir tiyatro 

gösterimi var çocuklara dönük. Daha onayı yeni geldi onun. Bayağı oldu yazalı yeni geldi.  

HALİL UYANIK: Başkanım bunlar bir grup mu? Grup olarak mı geliyor? Yoksa. 

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır hayır. Farklı farklı ülkelerden ayrı ayrı guruplar olarak İzmir’e geliyorlar. 

İzmir’deki boşluklarında buraya geliyorlar. Yani bize uygun program bu. Biz bunu çıkardık.  

EMİN BACAK: Ama Türkiye’de gruplar varsa onlar da gelebilir. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Türkiye’de İstanbul’da da var bildiğim kadarıyla Başkanım. İffet hanım önermişti.   

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi bu işte İzmir üzerinden kolayına kaçtık. Hazır oraya gelmişken onları da 

buraya getireceğiz.  

EMİN BACAK: Bu duyulacak şimdi orada da onlarda mesela Uluslararası olduğu için İnternette görecek. 

Onlar da görecek.    

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi şimdi. Burada da çok temel biraz öncede ifade ettim. Bizim kaç tane 

Nobel ödüllü kaç tane sanatçımız var?  

HALİL UYANIK: Orhan PAMUK.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bir de Orhan PAMUK var. Orhan PAMUK’unda gelmesi için Bilge Hoca 

mücadele edecek ama güvenlik açısından korkuyormuş. İki tane Nobelli insanımız var şu anda yaşayan. İkisini 

de buraya getirmeye çalışacağız. Beldemizin tanıtımıyla ilgili önemli adımlar arkadaşlar bunlar. Ki Aziz 

SANCAR’ın adını verdik biliyorsunuz yukarıda. Hatta Onur Bilge hocaya dedim ki ad falan da veririz dedim. 

Sonra dedim ki verdik biz zaten. Aldık Meclis Kararını faksladık. Biz vermişiz zaten. O noktadan da damara 

girecek o oradan.  

ERHAN BEKTAŞ: Başkanım bu yabancı ülkelerden 4 (dört) farklı ülkeden farklı gruplar geliyor ama bu 

festivalde yerli gurubumuz yok. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Onu söylemek istedim az önce.   
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ERHAN BEKTAŞ: Ankara ile yerel sanatçılar böyle bir organizasyonu var mı? Eklenebilir mi buraya 

diyorum? 11 değil de 12. günde o yapılır. Ya da açılış gibi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Onu konuşuruz. Biraz önce ifade ettim ya. Bir biraz haplama işine gittik. Orada 

hazır bulduk. Orada boşlukları burada doldurduk. Türkiye ile alakalı bildiğim kadarıyla o bir şair var galiba 

yazar. Neydi adı onun? Sunay galiba onda vardı kukla işi. Bakarız ama yani yetki verirseniz ona da bakarız. 

Kıvıramazsak da döner geliriz deriz Şubat’ta kıvıramıyoruz, pahalı geldi. Yerel bulamadık diye de bilgi 

veririz. Paranız var mı diye sormayın. Var. Evet söz almak isteyen? Tek tek. Ozan bir şeyler diyordun. 

OZAN TOPSOY: Başkanım çocuklar içinse zaten.     

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun hocam siz bir şey diyordunuz. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım ben yerel olduğunu biliyorum. Evet bunu bu kadar yurt dışından geliyor bir 

yerel gurup da bizim olsun denirse örneğin ben İstanbul’da o grubun Belediyemizle bağlantıya geçmesi için 

yardımcı olabilirim. Kendilerini gelip tanıtsınlar anlaşılırsa. Hani Türkiye’de hiç mi yok bu sanat?  

ÖMER FARUK MUTAN: Bilmiyorum var mı bildiğiniz?  

YÜKSEL ÖZDEMİR: Var. İffet hanım Üniversite de hocamız bizim. Bizimle daha önce Belediye ayağınla 

birlikte çalışan hocamızdı. Onunla daha yeni görüştüm. Daha 1-2 ay önce bir görüştüğüm konu bu. Hatta ona 

bakıyorum şimdi telefonda bana isim bile göndermiştim.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bakarız yani yetki verin bakalım. Yani bizde o kadar etkili ve yaygın etkinlik 

yaşanmıyor.  

YÜKSEL ÖZDEMİR: O grup yurtdışına da gitmiş. 

MEHMET NAİR: Festivale katılan yok mu hiç?  

ÖMER FARUK MUTAN: Türk yok. Bakıldı listeye yok.  

YÜKSEL ÖZDEMİR: Onlara da şans vermek gerekiyor. O açıdan dedim.  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Yetki verirseniz. Sadece yetki vereceksiniz. Biz de bu işi olgunlaştıracağız. 

Mart’ın 8-9-10’nda önünüze getireceğiz.   

OZAN TOPSOY: Sonuçta çocuklara bu. Hemen oylamaya geçelim. 

ÖMER FARUK MUTAN: Biz zaten kukla olmuşuz zaten.  

HALİL UYANIK: Milli olursa iyi olur diye düşünüyorum.  

ÖMER FARUK MUTAN: Milli ve yerli olsun diyor Halil kardeşim. İyi olur diyorsun. İyiyi de ekliyorsun 

sonuna.  

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım adı tiyatro güleç. 

ÖMER FARUK MUTAN: Hocam geçeriz başkaları da vardır. Yine bakarız. Başkaları da vardır. Temasa 

geçeriz. Söz almak isteyen başka var mı?  
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ERHAN BEKTAŞ: 8 Mart Dünya Kadınlar günü ile aynı anda başlayacak.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Yani o 8 Mart’ın da içi bir şekilde dolacak. Çocuklar için onlar kukla 

olmasın diye. Kabul edenler? Ret edenler? Evet bir kukla festivalimiz inşallah olur. Oy birliği ile kabul 

edilmiştir. Belediye Başkanına ve Encümene de yetki veriyor musunuz arkadaşlar? Kabul edenler? Evet oy 

birliği ile kabul edilmiştir. Dokuz.  

ERHAN BEKTAŞ: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Boğazkent Mahallesi, İbrahim Terzioğlu Caddesi No: 1 

adresinde bulunan Lydia Restaurant'ın (İçkili Restaurant, Kafe-Bar) 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için 

Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Lydia’nın olduğu yer arkadaşlar. Tam 10 (on) yılını doldurmadı. 1 (bir) ya da 1,5 

(bir buçuk) yılı var bildiğim kadarıyla tam dolmasına. Şimdi o 1,5 (bir buçuk) yılından feragat ediyor. Neden 

ediyor? Görüşüyoruz kendisiyle. Ya Büyükşehir olursa? Bunca emek verdim. Ben ihaleye gireceğim ne olursa 

olsun alacağım diyor. Ayın 27’si itibarı ile mi dilekçe verdi? 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet 27’si itibaren Lydia’nın yapmış olduğu Yap-İşlet-Devret modeli ile yapıldı. 

Bizim. Yani oradaki mülkiyet bizim. Arkadaşlar oradaki imalatı, oradaki yapıları fotoğraflayacaklar. Tutanak 

altına alacaklar. Onun üzerinden ihaleye çıkacağız. Yani biz burayı Yap-İşlet-Devret modeli ile aylık 1.000 

liraya kiraya çıkmıştık biliyorsunuz. Şimdi tabi ki de 1.000 lira olmayacak. Günün koşullarında nasıl 

Müsaddin KAPUCU koruluğunda rayiç belirlediysek bir rayiç belirleyeceğiz, onun üzerinden de ihaleye 

çıkacağız. Onun kaygısı da işte Büyükşehir’e gidersek bizi arada yerler şu olur, bu olur. Ben burada onca 

emek verdim. Bir 10 (on) yıl daha buranın ihalesini almak istiyorum diyor. Aklı burada. Alır, almaz onu da 

bilemeyiz. Onu da söyleyeyim.  

EMİN BACAK: Rayiç belli mi?  

ÖMER FARUK MUTAN: Rayici yapacağız. Piyasa koşullarına bakıp yapacağız.  

EMİN BACAK: İhaleye çıkarken.  

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Ama 27’sinden ihale gününe kadar olan kısımla ilgili ortalama bir 

rakam ecrimsil gibi bir işgaliye. O zamana kadar işletme devam edecek. O kiramızı alacağız.  

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım önce yapılmış olan sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh ediyor. Anladığım 

kadarıyla vazgeçiyor şeyden.  

ÖMER FARUK MUTAN: Feragat ediyor. Aynı şeyi Era, duraklarda yaşadık. Onlar da 1.5 (bir buçuk) yıl 

kala dilekçe verdiler, aldık. O da bize geçti o zaman mülkiyet. Biz kullandık dikkat ederseniz ilan ve 

reklamlarda. Evet arkadaşlar Lydia Restaurantın 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için dilekçesi var değil mi 

feragat ettiğine dair? 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunu söz almak 

isteyen yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On.  
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ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisince 04.10.2017 tarih ve 2017/193 karar sayısı ile kabul edilen, 

Kepez Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliği üzerinde Sayıştay Başkanlığınca değişmesi istenen düzeltmelerin 

görüşülmesi, 

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Şekil düzeltmeleri var.  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

HALİL UYANIK: Teferruat. 

ÖMER FARUK MUTAN: Emare güçlendirmeler var diyorsun.  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bu işi de bana ittirdiniz.  

MEHMET NAİR: Bakanlık yapıyor Başkanım.  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: İlan ettiniz değil mi?  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi burada oylayacağız. Kabul edersek, Valiliğe gidecek, gelecek. Gazeteye 

ilan vereceksiniz. Yürürlüğe girecek.  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Sayıştay tarafından bir takım düzeltmeler yapıldı arkadaşlar. Düzeltmeler daha 

çok şekil düzeltmeleriydi. Biraz önce Cem arkadaş örnekler verdi. Tekrar Sayıştay’a gitmeyecek. Valilik 

onayına gidecek, gelecek. Gazete ilanına çıkacak.  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: İnternete mi?  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Oluyor mu?  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Ücret vermeyelim. İnternette yayınlayalım. Yürürlüğe girsin. Evet gündemin 10. 

maddesi ile ilgili söz almak isteyen arkadaşlar var mı? Daha önce sizlere dağıtıldı arkadaşlar. Yoksa gündemin 

10. maddesini Kepez Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliği Sayıştay Başkanlığı’nca değişmesi istenen 

maddelerin düzeltilmesi itibariyle oluşan bu yönetmeliği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? 

Oy birliği ile kabul edilmiştir. On bir. 
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ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/238 sayılı kararı ile Sosyal Konut 

Projesi Komisyonuna sevk edilen, Kepez Belediyesi Sosyal Konut Tahsisi ve Satış Yönetmeliği hususunun 

görüşülmesi, 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Gündemin 11. maddesi komisyon bende kalsın diyor. Kabul 

edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On iki.  

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/236 sayılı kararı ile İsim Tespit 

Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Cengiz Han Sokak'ta bulunan "Park Alanı"na 

isim verilmesi hususunun görüşülmesi, 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Kaç yılında?  

İNCİ PEHLİVAN: 1979.  

ÖMER FARUK MUTAN: Senin neyin oluyor abla? Senle ilgili olduğu için dışarı alabiliriz. 

İNCİ PEHLİVAN: Dedemin kardeşi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Yer tam nerede?  

RAMAZAN GÜLTEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Nerede bak? Mesela ne var karşısında? Turizm mi var? Nerede Turizm? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Park da onun karşı köşesinde. Doğru mu? İsim Komisyonu ne demiş?  

RAMAZAN GÜLTEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyon verilsin demiş. Uygun görenler işaret buyursun lütfen. Evet. Ret 

edenler?  Oy birliği ile kabul edilmiştir. Şimdi pardon arkadaşlar bir bilgilendirme yapayım. Şimdi bu bölge de 

parke taş kaplama işi ihalesi kapsamındaydı. Özellikle TOKİ ile yeni yapılan yapılar arasında bir perde beton 

işi vardı. TOKİ biraz bizim şeye girmişti, yola girmişti bizim mülkiyete doğru.  Perde beton işi bitti şimdi 

dolgusunu yapıyoruz. Bu bölgede kırıkları görüyorsunuz. Orası da biterse burası komple yol kaplaması 

bitecek. O zaman o çocuk parkı daha net ortaya çıkacak. İçinde ağaç var mı? Zeytin falan var mı? 

RAMAZAN GÜLTEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Kaç tane var? Bilmiyorsunuz. İyi. Mehmet Bey öğrenir herhalde yarın falan bilgi 

verir. Öğrenir misin Mehmet?  

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yetişkin zeytin ağaçları. Yine aynı şekilde rahmetli Bektaş UYANIK’ın adını 

vermiş olduğumuz parkın duvarları bitti. Çocuk parkı elimizde, yağışlardan dolayı monte edemiyoruz. Bir de 

fitnıs gurubu istedik o bölgeye. Büyük ihtimalle önümüzdeki haftaya duvar aydınlatmalarını da yaparız. 
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Açılışa hazır hale getiririz diye düşünüyorum. Zeminde bir çamur var orada. Onu toparlayacağız. Bilginize. 

Orada da bayağı zeytin ağacı var. Bir de burada var. Evet on üç. 

ERHAN BEKTAŞ: Onüç, Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/239 sayılı kararı ile İmar 

Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 

5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Meşhur sanayi bölgesi. Komisyon bende kalsın diyor. Burayla ilgili kısa bir bilgi 

vereyim. Bundan sonraki gündem de onunla alakalı. Şimdi rahmetli Rıdvan EGE vardı. Ordinaryüs Profesörü 

Ortopedi Doktoruydu. Ankara Trafik Hastanesinin Başhekimiydi. Akademik kariyerinden sonra idarecilik 

yaptı. DEMİREL’in de çok yakın ahbabıydı hekim olarak da. Şöyleydi; Trafik Kanunlarının bir çoğunda 

Rıdvan EGE’nin imzası olurdu. Onlar arkadaştı. Giderdi ona anlatırdı. Dinlerdi o çünkü hastalardan. Kaza 

nasıl oldu. Sollama mı? Şöyle mi? Böyle mi? Diye. Bir çok Kanunlarda imzası olurdu. Ruhunu verirdi ona. 

Şimdi burayla ilgili şöyle bir gelişme var. Burayla ilgili etrafı olan bir amca çıktı geldi. Burayla bağlantı değil. 

DSİ’nin sulama kanalları ile ilgili. Buradan bir 30 (otuz) dönüm yer almış vatandaş. Kepez’e de artık 

yerleşeceğim dedi. Bu konularda size yardımcı olurum dedi. Vallahi ismini de şu anda unuttum onu da 

söyleyeyim. Ben dedi Eşref biliyor. Neydi adı? Bilmiyorum. Bir defa daha gelmişti. Akturlarla ilgili bir yer 

şeyi oldu. O onu almıştı. Bizim Salih OBALI’nın yeri ile alakalı. Ben dedi burayla ilgili dedi müsteşardan 

olumlu görüş alacağım dedi. Dedik olur mu? Oluyor. Hatırlayın şimdi Kalabaklı’daki kırsal tarım alanında 

Kamu yararına konut kararı alıp gelen insanlar oldu arkadaşlar. Maalesef bizim de Sosyal Konutumuz 

daraltıldı. Vali Bey İdari Yargı’ya gitti yine. Yani iki gariban ev sahibi olsaydı ne olurdu ölür müydü?  Yaptık 

da ne yaptık? Bölgenin her tarafı orman. Yolun hepsi bizden mi gitsin? Biz de kamuyuz. Yolu ortalık ya yolu 

ortaladık. Yolu ortaladık 2-3 dönümlük daha yer kazandık. Şimdi iptal edeceğiz onu biz. Bakın iptal edeceğiz 

biz onu.  Neden? Eski haliyle uğraşamayacağız arkadaşlar. Gına geldi. Her şey yargıya mı gider? Kendileri 

gelip gidiyorlar. Sonra biz kalıyoruz baş başa herşeyi ile. İki gariban daha ev sahibi olsa ne olur? Biz 25 (yirmi 

beş) katlı gökdelenler dikmiyoruz arkadaşlar. Karşıda belli H18.50 bitti. Emsal 1. Kottan mottan birşeyler 

oluyorsa oluyor. Olmuyorsa o da olmuyor. Plan notları verdik. İşte onların da bir çoğu önceden yoktu. Geldi o 

da Büyükşehir plan notları gibi. Yani başka türlü bu sektörü nasıl götüreceksiniz? Kim neden girsin? Neden 

konut yapsın? Bir sürü abuk subuk şeyler oluyor. Çok fazla buradan başka Belediyeleri de eleştirmek 

istemiyorum ama biz aklımızla kendimizi koruyan bir Belediyeyiz. Bilin diye söylüyorum. Sosyal 

konutumuzu idari yargıya götürdüler. Alacağız buradan kararı yollayacağız. Hem Valiliğe hem yargıya 

yollayacağız. Eski haline getiriyoruz. 10 (on) tane gariban daha az ev sahibi olacak. Biz orayı çok rahat kat 

karşılığı verip ciddi paralara satabilirdik arkadaşlar. Ama inatla komisyonlar kurduk. Sosyal Konut niteliği 

olsun dedik. Toplu Konut niteliği olsun dedik. Onu da bedava dağıtmayacağız. Belli geliri olan insanlara 

verilecek zaten. Ama maalesef. Gidin bakın Aykırı Bahçeye fotoğraflarını çekmeye başladım. İdari Yargıya 

gidildi. Gidin görün içindeki araçları, gereçleri, içenleri, sıçanları görün bakın. Görün. Yapmayın bize bunu. 

Benim kıyı bandımda var mı arkadaşlar 5 (beş) kat 10 (on) kat? Yok arkadaşlar. Bakın başka kıyı şeridinde 5 

(beş)’er 10 (on)’ar katlı bloklar var. Ama benim kıyı bandımda yok arkadaşlar. Yapmadık. Müsaade de 

etmedik zaten. Yapılacak olan bir kafeterya, bir çay bahçesi. Çay bahçesi olarak kullanılmıyor. Ne olarak 

kullanılıyor? Gidin görün. Rezil rüsva durumda. Benim de işim değil. Benim işim Emniyet değil. Emniyetin 

işi. Çiftliğinde de yaşamıyoruz arkadaşlar. Fotoğraflıyorum. İşte Cem de burada şahit. Müdürüme de talimat 

verdim. Günün belli saatlerinde orası fotoğraflanacak. Sonra da yollayacağım, buyurun bakın diyeceğim. 

Engellesinler. Benim işim değil o. Benim işim değil. Ama bize bu eziyeti yapmayacak birileri. Yapmamalı. 

Bir bak ya şöyle iyi niyetle bir bak. Kayda geçsin diye söylüyorum inadına. Kayda geçsin diye söylüyorum. 

Yapmayın, bu haksızlığı bize yapmayın. Kepezimize etmeyin. Yazık etmeyin. Gidin görün rezilliği. Görün. 
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Neyse daha fazla konuşmayacağım. Dediğim gibi gündemin 13. maddesi ile ilgili böyle bir hadi mehdi geldi 

gibi derler ya peygamber gibi biri geldi. Ben bu işi halledeceğim dedi. İnşallah hızlanır. Diyeceğim başka bir 

şey yok. Komisyon bende kalsın diyor, gündemin 13. maddesi. Sanayinin olduğu bölge. Kabul edenler? Ret 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On dört.  

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/240 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna 

sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı 

taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar bir önceki gündemin 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan 

Değişikliği. Komisyon bende kalsın diyor. Söz almak isteyen? Yoksa 14. maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Evet on dördüncü madde komisyonda kalmıştır oy birliği ile. On beş.  

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/241 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna 

sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz 

üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.  

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: TOKİ’deki ticari alan arkadaşlar. Komisyon bende kalsın diyor. Söz almak 

isteyen? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile komisyonda kalmıştır. On altı.  

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/242 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna 

sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz 

üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar yine aynı yer. 1/1000 Ölçekli EMY değil mi? 960 TOKİ’deki 

alışveriş merkezi. Komisyon bende kalsın diyor. Söz almak isteyen? Komisyonun kararına uymak isteyenler 

işaret buyursun. Evet. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar uygun görürseniz bir mola verelim. Kabul 

edenler? Hanımefendi bu ayki doğum gününüz kutlu olsun. Ali Bey sizin ki de kutlu olsun.  

ALİ AYGÜN: Teşekkür ederim.   

ÖMER FARUK MUTAN: Dışarıda pastalarınız sizi bekliyor.  03.01.2018 

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN              ERHAN BEKTAŞ            HÜSAMETTİN ÜNVER 

BELEDİYE BAŞKANI                 MECLİS KATİBİ             MECLİS KATİBİ 
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1. BİRLEŞİM 2. OTURUM 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar. Ocak ayı Olağan Meclis Toplantımızın ikinci oturumunu 

açıyorum. Gündemin onyedinci maddesi. Evet, buyurun Erhan Bey. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/243 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna 

sevk edilen, Kepez Beldesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı. 

ÖMER FARUK MUTAN: Değerli arkadaşlar, biraz önce ifade ettim, toplantı başlamamıştı. Sevgili Yusuf 

ERGÜL Edremit’ten geliyor. Planın hazırlanmasında, hazırladı kendileri. Departmanımız da işbirliği 

halindeydi, komisyonumuz. Bugün artık Meclis’e doğru geliyor. Komisyona sevk edilmişti, artık karar 

noktasında. Evet 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı. Buyurun. 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Onu şöyle yapalım olmazsa: O da gündemin bir diğer maddesi, 18. Madde. 

Birlikte değerlendirelim, oylamayı ayrı ayrı yaparız. Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/244 

sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Kepez Beldesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı. 

5000’lik ve 1000’lik olarak Yusuf Bey arz ediyor bizlere. Daha sonra sorularınızı alacak. Sonra maddeleri ayrı 

ayrı oylayacağız.  

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Nurcan Bey Caddesi. 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: O çay ağızında bir oynama yapmadık değil mi? 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: O yeşilimiz yine duruyor orada. 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Caddeleri, sokakları gösterebilir miyiz plan üzerinde? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: İnönü Caddesi, Sanayi Caddesi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Kat artışı verdiğimiz yerleri. Bilgisayar oyunu gibi olmuş. Orası kayıyor, orası 

geçiyor falan. 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

HALİL UYANIK: Şimdi Yusuf Bey, sarı ile boyadığınız yerlerde mi kat artışı olacak? 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 
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HALİL UYANIK: Zemin ticaret, üst konut. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ticaret artı konut  yani. 

HALİL UYANIK: Kahverengi olanlar sadece konut. 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

HALİL UYANIK: Kırmızı olanlar?  

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

HÜSAMETTİN ÜNVER: Nurcan Bey de işlendi değil mi? 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Sizin cadde değil mi orası? 

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet. Musa ağabeyinki büyük. 

MUSA GÖKDENİZ: Keşke iki katta kalsaydı. 

HÜSAMETTİN ÜNVER: Keşke iki katta mı kalsaydı? 

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi ben bir noktayı paylaşmak istiyorum; Yusuf Bey Güzel Sanatlar Lisesi’nin 

olduğu yere gelir misiniz? Arkadaşlar Valilik, İl Özel İdaresi kanalı ile Güzel Sanatlar Lisesi’nin otel olmasını 

talep etti dosya olarak. Biz de dedik ki yani bir daha bir daha tek tek neden dosya sokalım. Getirin onu 

Revizyon’a sokalım. Revizyon’a da itiraz ederse, kendi otel yerlerine de itiraz etmiş olsunlar dedik. Yani o 

aklımızı da enjekte ettik. Biz yine iyi niyetle bakın onların talebini Revizyonumuza işliyoruz. Yani illaki buna 

da itiraz edeceğiz derlerse, buyursunlar etsinler. Bilginize. Daha önce bize söyledikleri, Öğretmenevi tarzında 

kamusal bir sosyal tesis olacaktı. Otel demişler, gelir getirir Kolin gibi. Olabilir. Ona da itiraz etmiyorlar.  

ERHAN BEKTAŞ: Kolin’in ön yaklaşma mesafesi nedir arkadaşlar? 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Şimdi bu Güzel Sanatlar Lisesi’nde, Atatürk Caddesi’ne 5 metre vermişiz ya, o 

artırılamaz mı? 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

RAMAZAN GÜLTEN: Bilgi verdi. 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bir daha anlatır mısınız? 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 
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ÖMER FARUK MUTAN: Doğru söylüyor. Çünkü otobüs gelecek, bilmem ne gelecek. Zart olacak, zurt 

olacak. Yandan girmesi zor öyle geniş bir yol değil yan sokak.  

YÜKSEL ÖZDEMİR: Işıklar da var orada.  

ERHAN BEKTAŞ: (H) sınırı getirecek miyiz Başkanım? 

RAMAZAN GÜLTEN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: 5 kat istiyorlar değil mi? 

RAMAZAN GÜLTEN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Erhan Bey doğru söylüyor, biraz daha içeri girip, yapıyı biraz daha aşağı doğru 

oturttursunlar.  

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Kesinlikle. 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: 20 (yirmi) metre olsun evet, evet. Yerleri var, bayağı var orada çünkü. İyi olur. 

Karşıdan gelen yol aslında öyle gidiyordu, bu hikayeyi biliyorum. Belki Yusuf da biliyor. Arkadaşlar burası 

ilköğretim alanıydı.  

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Mehmet SEYMAN vardı Vali Yardımcısı. Aksilik yaptı o zaman. Sosyal 

demokrat da bir adamdı. Burayla ilgili Belediye ile çatışmaya girdi. Kavga, dövüş. Vakıflarındı burası. İşte 

Güzel Sanatlar, Milli Eğitim’den söz aldık, buraya yapacağız dediler. İnanın derme çatma bir bina yapıldı. 

Üflesek yıkılıp gidecek gibi. Hiç sağlam değildi. Sonra içine bölme bölme işte gitar odası, saz odası, piyano 

odası falan abuk sabuk bir şey oldu. İnanın salonun zeminindeki o koltukları belki on defa biz tamir ettik. 

Başkaları ne kadar yaptı onu da bilmiyoruz. Böyle alelacele öyle bir oturttular ki bu karşıdan gelen bypass yol, 

yan yol var ya arkadaşlar, bak şu aşağıdan geliyor. O değil o değil, şu. Evet. Onun bina denk geldi karşısına. 

Yani biraz aşağı oturttursaydınız. Onu dahi yapmadılar. En azından onu böyle kurtarmakta fayda var. Ben 

Erhan’a katılıyorum o konuda. Yani 5 (beş) metre değil de 20 (yirmi) metreye çıkarsa, ön tarafta da bir sürü 

yer var orada. Alın biraz geriye doğru, oraya oturtturun. Ön tarafta da genişlik, ferahlık sağlayın. Madem öyle 

ekonomik işletme, yani iktisadi bir yapı olur, 20-30 kişi ekmek yiyecek diye hadi olsun dedik. Hadi bak olsun 

dedik. Yani konut falan yapmayın da böyle bir şey yapın dedik. Olumlu ama dediğim gibi çekilirse iyi olur 

bence. Rövanşı değil ama yani oradan gelen o yolu böyle kapattı. O kapanınca Kolin’in orası da kapandı 

bakın. O kapalı olunca Kolin de oraya dayandı o zaman, kapandı. Oradan da gitseydi mesela daha keyifli 

olurdu. O yan yol böyle giderdi.  

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Yapılaşma alanını aynı bırakalım. 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Aynen öyle. 
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EŞREF KOÇ: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Kurtarır ağabey. Günübirlik hizasına alırsan kurtarır. 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, söz almak isteyen var mı? Gündemin 17. maddesi ile ilgili? Yoksa 

gündemin 17. maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Gündemin 18. maddesi ile alakalı, bu da 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonun. Söz almak isteyen 

var mı? Yoksa gündemin 18. maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile 

kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah idari yargıya gitmez diye düşünüyorum.  

İNCİ PEHLİVAN: Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Teşekkür ederiz. 

ÖMER FARUK MUTAN: On dokuz. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/251 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna 

sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Ada: 308, Parsel: 13’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Plan Değişikliği. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Açsana haritadan. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

YUSUF ERGÜL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Elinize sağlık, sağ olun. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar burası görmüş olduğunuz yeşil bant, Bektaş UYANIK Parkı. 

Duvarları bitti. Herhalde 15 gün içinde içindeki donatılarını da işte çocuk parkı ve fitness aletlerini de 

yerleştiririz. Bol zeytin ağaçlı, keyifli bir yer. Biraz karanlık. TEDAŞ’a, UEDAŞ’a ilettik. İnşallah sokak 

aydınlatmalarını yaparlar da bölge biraz aydınlanır. Hatta o bandın İzmir tarafına bakan yol bandı da karanlık. 

Gerekli yazışmaları yaptık. Yeni yıl itibari ile yatırım programına alınacağını söylediler. Mevcut bu yer de 

Çanakkale tarafına doğru, bu yeşil bantlar. Arada bir parsel daha var. Sonra Miller Style var. Bir yapı daha 

var, sonra fabrika geliyor zaten. Komisyondan oy birliği ile geliyor. Burada ciddi bir kot olayı var arkadaşlar. 

Evet o “P” ile gözükenler otopark bildiğim kadarıyla. Hatta otoparkla bir yer değiştirelim falan dediler, biz 

orada bir direnç gösterdik. Durum bu. Evet, söz almak isteyen var mı gündemin 19. maddesi ile ilgili?  

HALİL UYANIK: Burada kotu parktan almak istiyor değil mi? 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, evet. Çünkü İzmir aksından baktığımızda, Çanakkale’nin hizasına eşit 

görünsün olayı. Yoksa biri çukur, biri bilmem ne falan değil, böyle eşit gözüksün. Zaten toptan kazanımında 

bizden fazlasının da kullanımı yok. Evet, söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin 19. maddesindeki İmar 

Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yirmi. 
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ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 06.12.2017 gün ve 2017/252 sayılı kararı ile İmar 

Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K, Ada: 176, Parsel: 4’de kayıtlı 

taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, gündemin 20. maddesi. Anamın evini biliyorsunuz değil mi? 

Anamın evini göster.  

OZAN TOPSOY: Zeytinlik değil mi Başkanım? 

MEHMET NAİR: Zeytinlik, zeytinlik. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Onun karşısında bir boşluk var, orası. Beyaz Kuyumculuk muydu? Beyaz 

gül müydü? 

HALİL UYANIK: Beyaz gül. 

ÖMER FARUK MUTAN: Onlar da otel yapacağız dediler. Sonra su koyuverdiler. Şu anki mevcut karaktere 

uygun ticaret+konut talepleri var. Meclis karar verecek. Evet, yani herkesin istediğini istiyor aslında.  

HALİL UYANIK: Farklı bir şey istemiyor.  

ÖMER FARUK MUTAN: Otel yapsa daha iyi olurdu yani. Farklı bir şey istemiyor. Sonuçta mevcut 

caddenin karakteristiğine uygun. Söz almak isteyen yoksa mevcut plan değişikliğini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 21 (yirmibir)’de yine 20 (yirm) ile bağlantılı. 

Buyurun lütfen. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisinin 06.12.2017 gün ve 2017/253 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna 

sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIb/29L-Ia, Ada: 176, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz 

üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin yirminci maddesindeki alakalı parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli plan 

değişikliği arkadaşlar 21 (yimibir) aynı yer. Evet, uygulamadan bahsediyor. Söz almak isteyen? Yok. O zaman 

21. maddedeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 

değişikliği? Ret edenler? Değişiklik oy birliği ile kabul edilmiştir. Yirmi iki. 

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A, Ada: 0, Parsel: 6380’de kayıtlı 

taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği. 

ÖMER FARUK MUTAN: Toplu Konut Alanımız. Evet. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, biraz önce bahsetmeye çalıştığım konu. Mevcut toplu konut alanımız. Yani 

bir toplu sosyal konut algısıyla yola çıktığımız alanda bir daralma söz konusu. Olsun, devlet kavga etmez. 

Birlikte, beraber iyi işler yapar ama bizimle birlikte ve beraber olmuyorlar. Olmasınlar. Biz, halkımızla 

birlikte olacağız. Onlar için iyi şeyler yapacağız, güzel şeyler yapacağız. Ufak olacak, minik olacak. Belki de 

15 (onbeş) -20 (yirmi) kişi eksik olacak ama bir sosyal konut aklını bu beldede hayata geçirme gibi bizim bir 

kamu görevimiz var arkadaşlar. Yani bu akıl önemli bir akıl. İnşallah Hazine, hali hazırda elinde tuttuğu 
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mülkleri de bize verir. Biz de kamuya yararlı hallere dönüştürürüz. Konut dahi olsa gariban demeyelim ama 

ihtiyacı olanlara, ödeyebilme gücü olanlara, evi olmayanlara konuta dönüşebilir. Yeşil alanlara dönüşür. Spor 

alanlarına dönüşür. Dönüşür de dönüşür. Belediye Hizmet Alanlarına dönüşür. Bu yolda devam edeceğiz. 

Kavga etmeyeceğiz. Yollayacağız Valiliğe, yollayacağız mahkemeye, yolumuza devam edeceğiz. Söz almak 

isteyen varsa işaret buyursun söz vereceğim. Söz almak isteyen yoksa gündemin 22. maddesindeki, biraz önce 

ifade ettiğim gibi Parsel: 6380’deki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. 

Değişikliği kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Nereye? Komisyon? 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyona gitmesini ben öngörmediğim için bu şekilde oyluyorum. Sonuçta bir 

düzeltmeyse bu eski haline gelecek. Komisyon onun neyini değerlendirecek? Zaten değişmiş hali bu. Kamu 

faydası açısından da vakit kaybetmeme adına, bunlar da tutanağa girsin diye söylüyorum. Komisyona 

gitmeyecek. İnatla hala eski haline giderken de mahkemeye gideceklerse, buyursun gitsinler yani. Evet, 

gündemin 23. maddesi. 

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2A/2D, Ada: 0, Parsel: 6380’de kayıtlı 

taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bir önceki gündem ile alakalı. Toplu Konut Alanı, Sosyal Konut diyelim. 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Özellikle biraz önce ifade ettiğim gibi eski haline geliyor. 

Komisyona gitmesinin bir anlamı yok. Meclis bu konuda karar tercihini kullanabilir. Usul açısından öyle 

öngördüm. İnadına yani hala eski haline geliyorsa, usul açısından yanlış yapıyorlar, ben bunları tekrar 

mahkemeye veririm derlerse o zaman niyetler de açıkça beyan edilmiş olur. Oturur konuşuruz yani 

kamuoyuyla. Evet, gündemin 23. maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin 23. 

maddesindeki ilgili İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Plan değişikliğini kabul edenler? Ret 

edenler? Kabul edilmiştir. Yirmi dört. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 2018 Şubat ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti. 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Uygun mu birim için? 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Uygun mu Meclis’teki arkadaşlar? Uygun. Evet, uygun. Uygun diyenler bir işaret 

buyursun lütfen. Evet, 2018 Şubat Ayı Olağan Meclis toplantımız 7 (yedi) Şubat Çarşamba, saat: 15:00’de 

yapılması uygun mudur işaret buyurun? Teşekkür ettim. Masalara bak bundan sonra her masada şu teklilerden 

olsun. Her masada. 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, kapattım. Bir önerge…. 
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HALİL UYANIK: Başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Pardon. 

HALİL UYANIK: Ben müsaade ederseniz bir şeyi açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz bu Kolin Otel’in 

yanında 104 (yüzdört) yıl önce Mesudiye gemimiz, İngilizlerin denizaltısı tarafından vurularak… 

ÖMER FARUK MUTAN: Uygun görürseniz son önergeyi bitireyim, sonra temenni ve dilekler kısmında söz 

vereyim. 

HALİL UYANIK: Tamam, olur Başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, önergemiz vardı. Biraz geç geldi mahkeme kararı o yüzden Başkanlık 

Gündemine değil ama Başkanlık Önergesi olarak önergeyi kabul ettiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi arz 

ediyorum size tekrar. Buyurun.  

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı’na. Kepez Belediye Meclisi'nin 01.10.2009 tarih ve 2009/100 sayılı 

kararının iptali istemiyle Belediyemiz aleyhine açılan 2012/195 E. sayılı davada Çanakkale İdari 

Mahkemesinin 17.02.2012 tarihli kararıyla dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiş, Danıştay Sekizinci 

Dairesinin 2015/7211 E., 2016/4546 K. sayılı davada 29.04.2016 tarihli kararı ile onandığı görülmüştür. 

30.10.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar 

Yönetmeliğinin Elektronik Haberleşme İstasyonlarının Kurulmasının düzenlediği 62. maddesinin 4. fıkrasında 

"Elektronik haberleşme istasyonlarının kurulabilmesi için, elektronik haberleşme hizmetlerinin gerekli dikkate 

alınarak yer seçim belgesinin düzenlenmiş olması, yatayda ve düşeyde gerekli ve yeterli koruma mesafesinin 

bırakılması, koruyucu tedbirler alınması, tasarımının kent ve yapı estetiği ile uyumlu olması zorunludur." 

ibaresi yer almaktadır. Söz konusu dava kararları doğrultusunda konuyla ilgili iş ve işlemlerin Planlı Alanlar 

İmar Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmesi konusunun, Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar 

ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet, değerli arkadaşlar baz istasyonları. Vatandaşın algısı üzerinden, işte kanser 

yapıyor. Tartışılır, yapıyor yapmıyor ayrı bir olay ama böyle bir algı var. Beldemizde şu anda baz istasyonu 

var mı? Var. Nerede var?  Doğa Koleji’nin orada var. Un fabrikasının üzerinde var. O yargı bizim lehimize 

doğru ilerliyor. Onun dışında da vallahi bildiğiniz bir şey varsa biz de bilelim. Kaçak kuçak yapabiliyorlar. 

Ama şu ana kadar olan bütün yargısal süreçler lehimize sonuçlandı, ilk defa aleyhimize sonuçlanıyor. Meclis 

kararı ya yargı ile değişir ya da Meclis Kararı ile değişir. Biz de Meclis Kararı’nı o arada çıkmış olan 

yönetmelik çerçevesinde, öyle başı bozuk dağbaşı falan da değil. Kamu düzeni açısından bu departmana 

gelecek, dilekçe vermek istemiyor arkadaşlar. Dilekçe vermek istemiyor ben buraya koyacağım diye. Böyle 

bir dünya yok. Eğer kamu düzeni açısından bir yönetmelik, mevzuat çerçevesinde biz Belediye olarak 

görevlendirildiysek, o dilekçesini verecek. Efendim örnek olurmuş başka ilçelere, illere. Olsun. Yani mevzuat 

bu. Yok öyle değil. Tabi bunlar güçlü. Uluslararası sermayeler. Bir şekilde ezmeye çalışıyorlar. Biz de bir 

direnç noktası bulduk, oradan yola çıkarak mevcut önerge ile ilgili söz almak varsa söz vereceğim. İnatla 

direndik, bundan sonra da direnmek, bir sıkıntınız var mı iletişim ile ilgili? Ara sıra da olsun diye 

düşünüyorum, kafamızı dinleriz. Evet, söz almak isteyen varsa? Yoksa ilgili önergenin kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Şimdi, isterseniz 

size biraz yağcılık yapayım ben. Yaklaşık 2.000’e yakın, 1.700, kaçtı zeytin ağacımız Mehmet? 1.700 mü, 

1.800 mü? 

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi. 



 

30 
 

ÖMER FARUK MUTAN: 1.700 küsur civarındaydı. Bu sefer kavga dövüş bizde kalan, kalmayan. Evet, 

lütfen arkadaşlara, bugün etiketleri yeni geldi böyle. Bana en son verirsiniz. 

MEHMET NAİR: Belediye’nin ürünü değil mi Başkanım bu? 

ÖMER FARUK MUTAN: Etiketleri geldi. Belde’deki zeytin ağaçlarını topladık. Yaklaşık kaç ton oldu? 284 

kilo, litre yağ elde ettik. 1.000 küsur, 1.100 küsur tane şişe. Şişeler bu. Buradan Anıt Yağlarına teşekkür 

ediyorum, Rasim ağabeyimiz. Sen bana yolla, ben yağ çıkarırım dedi. Bunlar özellikle zeytinyağı ile çok bağı 

olmayan İç Anadolu, atıyorum işte Ovacık’tan Başkan gelecek. Başkan bizim de yağımız var diyeceğiz. 

Zeytinyağını tanıtma, destekleme, özendirme, tüketimini artırma noktasında bir zeytin bölgesi sayılırız. Bir 

ucundan, kenarından bu sene dokunduk. Seneye daha tertipli olacağız, daha düzenli olacağız. Bu sene 

halkımız bizim zeytinlerimize ortak oldu. 

MEHMET NAİR: Biliyorum Başkanım, duyduk biz de. 

ÖMER FARUK MUTAN: Kavga dövüş ettik. Ben kendim bile ettim 2-3 tanesiyle. Yani cebine sokuyor 

cebine. Böyle bir şey yok. Dikmiş, arabayı çarpıyormuş duvara, oğlu itiraz ediyor, babam sarhoş olup arabayı 

çarptı diyor. Zeytin diktik ona uyuz. Duvardan diyor, duvarın yıkılmasından kurtulduk diyor. Ben diktim 

diyor. Niye kaldırıma diktin? Evin bahçesine dikseydin. Oğlu da diyor ki: Arabayla vuruyordu duvara diyor. 

MEHMET NAİR: Oğlu doğruyu söylüyor.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, böyle ilginç şeyler yaşadık. Ben diktim diyor. Diktin de kardeşim yolda 

kaldı, kaldırımda kaldı, bizde kaldı yani. En son Bektaş UYANIK Parkı’nda da 8-10 tane bayağı bir yaşlı ağaç 

var. İnşallah seneye bakımını da üstleneceğiz. Bu sene yapmadık. Bir göztaşı attık galiba o da yeni 

diktiklerimize. Öyle eskilere de yapmadık. İlk defa da envantere aldık, nerede ne var diye. En son bir zeytin 

ağacı diktik. Var mı 60 (altmış) -70 (yetmiş) yaşında? Bahçeşehir’in oraya Küçükkuyu’dan getirdik 3 (üç) 

tane. Orada bir üçgen oluştu. Onun ortasına diktik bir tane bu kavşağa dikilenlerden. Yaşlı bayağı ama. Ben 

resimlerden öyle gördüm. Bir tane Turhan Mildon’a dikeceğiz. Bir tanesine de bakacağız nereye dikeceğiz 

diye. Böyle bir iş yaptık. Etiketler bugün geldi. Cumartesi gelecekti. 10 (on) tane, 20 (yirmi) tane yapıştırın 

dedik. Bak arkadaşlara getirmedi, kıskanç davranmışlar. Ben de ilk defa görüyorum. Sadece fotoğrafta 

görmüştüm. Evet, evde bakarsınız tadına.  

MEHMET NAİR: Başkanım ben gördüm, arkadaşlar bak siz geziyor musunuz bilmiyorum dedim. Ben 

Küçükkuyu beldesinde gördüm dedim. Adam imar yapmış, imarı yaptıktan sonra yolda, dışarıda kalan 

ağaçları Belediye dedim numaralandırmış. Belediye’nin ismini yazmış ve Belediye bunları yağ veya toplayıp 

yapıyordur.  

ÖMER FARUK MUTAN: Topluyorlar.  

MEHMET NAİR: Biz de buna alışalım dedim. Yani Belediye’yi savunmak adına.  

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır yani sonuç itibari ile biz burada bir değer yaratmaya çalışmıyoruz. Bunu 

parası ne eder? Yani 284 litre 20 (yirmi) TL’den satsak ne eder?  

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ama bunun reklamı şuyu buyu, yani Ovacık’ın fasulyesi gibi bir şey oldu bu da.  

HALİL UYANIK: Tanıtım açısından, reklam açısından iyi bir şey. 



 

31 
 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Ama onlar burs verip çocuk okutuyorlar. Biz ne yapacağız?  

ÖMER FARUK MUTAN: Biz tanıtacağız. Biz şimdilik tanıtacağız. Çünkü bir getirisi olmayacak. 3 lira, 5 

lira bir getirisi yok. Biz tanıtacağız. Evet, toplantı gündemi sona erdi ama gündem dışı Halil arkadaşım söz 

istedi. Söz veriyorum.  

HALİL UYANIK: Başkanım biliyorsunuz bu Kolin Otel’in yanında bundan 104 yıl önce Mesudiye savaş 

gemimiz, İngiliz denizaltısı tarafından batırılmış ve 35 tane askerimiz şehit olmuş. Şimdi orada her yıl, bu sene 

şeyler andılar, alan kılavuzları. Ben de oraya katıldım. Şu eksikliği gördüm: Orada ölenlerin isimleri veya 

orada geminin, fotoğrafı olabilir veya buna benzer minyatür heykeli olabilir. Oranın manasını anlatan bir yazı 

olabilir. Yapsak diye düşünüyorum.  

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi Sevgili Halil belki bilgi eksikliği, o bilgiyi vereyim. Bundan 2 yıl önce bize 

alan kılavuzları geldi, Alan Kılavuzları Başkanlığı üzerinden. Dediler ki işte bu Kolin’in Sarısığılar 

Mevkii’nde ön tarafında, 100 (yüz) metre ilerisinde Mesudiye zırhlısı vardı dediler. Böyle oraya 

konuçlandırılmış o zamanda, savaş zamanı. Sabitlenmiş gemiydi bu ve bu sabit yerden hiçbir yere gitmiyordu, 

buradan atış gerçekleştiriyordu. İşte şu kadar subay, şu kadar asker vardı. Bu batırılınca şöyle oldu gibi bir 

hikaye anlattılar. Bir de kitap armağan ettiler bize. Bununla ilgili ne yapabiliriz dedik. O bölgede alan 

kılavuzlarından bir grup oluştu hemen, geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nı aradım ben telefonla, birebir 

aradım. Ulaştım kendisine, görüştüm. Hanımefendi bir özel kalemleri vardı. Adı da erkek adı gibiydi, öyle 

hatırlıyorum. Dedik ki: Bize bir gemi verir misiniz dedik, bizim böyle bir hikayemiz var. Anlattık Mesudiye 

zırhlısını. Anlattırdık. Mektuplar yazdık, kitaptan yolladık falan, Deniz Kuvvetleri Komutanı, şu anda ismini 

tam hatırlamıyorum ama emekli oldu herhalde. İlgilendi bizimle. Yani ikinci başkana verdi, o bizi aradı. Özel 

kalem aradı bizi, yönlendirdiler. Biz buradan bir minibüs dolduk, Marmaris’e gittik. Bize Aksaz’dan gemi 

istedik. Gidin dediler oradan size şu gemiyi vereceğiz. Biz gittik gemiye, baktık gemi dediler ki biz bunu 

buradan alsak götürsek yolda kırılır dökülür. Hurdaya ayırdıklarından. Ben denizcilikten de çok fazla 

anlamıyorum. Daha önce gittiğimiz arkadaşlar varsa, Musa ağabey geldi değil mi? 

MUSA GÖKDENİZ: Evet. 

ÖMER FARUK MUTAN: Dediler ki: Yani biz bunu alsak götürsek, bunun bakımı, onarımı, bilmem nesi 

işin suyu çıkar. Sonra dedik ki biz burada demir falan alsak Aygün Usta ile işte İlhan’la falan geminin 

tamamını değil tabi ki. Tamamı 110 metre falan galiba öyle biliyorum. Kitabında öyle yazıyor. Bir kısmı 

gömülse, oraya bir anıt gibi bir şey yapsak. Biraz önce bahsettin sadece isimleri falan filan da değil. Öyle 

böyle derken geçiştirdik. Bundan 15 gün önce dedim ki: Yani bu Alan Başkanlığı para veriyor bir sürü. 

Talepte bulunalım. Gelsinler buraya bir anıt yapsınlar. Alan Başkanlığı ile yazıştık. Yaptıklarımızı da anlattık. 

O yazışmalardan bulun Sayın Kerem AVCI. 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bulun, Halil Bey’e verin. Yakın bir zamanda, yılbaşının hemen öncesi 

yazıştık. Şimdi oradan ellerine geçerse bir alo demeyi de düşünüyorum Sayın Vekile, Alan Başkanı’na. 

Oradan bir işbirliği yaparsan yani sonuçta Sarısığılar Mevkii’ndeki bu da savaşın bir parçası, Çanakkale 

Savaşları’nın ve burada atıklar da var arkadaşlar 100 metre açıkta. Hatta geçen yıl Musa ağabeyi gönderdik, 

gitti. Bir de şey verdik, balıkçı motoruyla gidildi, çelenk bırakıldı. Çelenk bıraktık, geçen ve evvelki yıl. Onlar 

o senenin her cuması mevlit okutuyorlar kendileri böyle bir hikayesi var. Dışında değiliz. Çok içinde de 

değiliz. Oturup bir maliyet yaptık bu iş becerilebilir mi falan gibi. Sonra orayla yazışmaya başladık. Eğer 
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olursa Kolin’in o ön tarafına böyle yarısı denize girmiş gibi böyle gemi başı falan, içi böyle müze olacak 

şekilde diğer işte şehit olanların da isimleriniz zikir edildiği bir pano olayımız var yani bilginize.  

MUSA GÖKDENİZ: Verilen geminin Marmaris’ten, denizden getirilme şansınız yok, batar dediler. 

Tamamen hurdası çıkmış. Motorların da malzemesini almışlar üzerinden. Üzerindeki saclar bile çürümüş. 

Kesip götürürseniz olur dediler. 110 ton, 120 ton gemi. Marmaris’in yollarından 10 tonu geçik çıkaramazsın 

zaten. Tamamen çıkışları rampa. Düz bir alanı, yolu yok. Gemiyi getirme şansımız o zaman olmadı. 

ÖMER FARUK MUTAN: Olmadı. Öyle kaldı. Sonra dedik ki Alan Başkanlığı ile yazışıp çizişelim. En son 

onu yaptık bakalım ne olacak? 

HALİL UYANIK: Belki Alan Başkanlığı ile işbirliği olursa bu… 

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi Emin siz de girin devreye, ben de söyleyeyim Sayın Vekile. Konuşalım, 

edelim. Yani Kepez de öyle savaşlarda bedava bir bant değil yani. Şimdi şunu da paylaşayım sizinle: Umut 

kongremizin, yani teması “Umut” olan kongremizin bir diğer hikayesi de var. Nasıl bir hikaye onu da 

söyleyeyim size. İşte o İda Dağlarındaki o tanrıların buluşmaları, o tanrıların bir ayakları da Kepez Burnu’nda. 

Zeus yukarıya çıkarken Kepez Burnu’ndan, Giges deniliyor bak. Bunun arkeolojik hikayesi var, o mitosu 

anlatacak size. Giges üzerinden çıkıyor, Kaz Dağları’na falan gidiyor. Yani Kepez’in Kaz Dağları ile bir 

bağlantısı var ve arkeolojik alanlarımız var bakın. SİT alanlarımız var. Her ne kadar Cenevizliler varsa da 

orada böyle de bir hikaye var. Yani mitotik bir hikaye var Kepez’de. Türkiye’nin eli ayağı düzgün 5-6 seramik 

hocası gelecek ve o Giges ve o Zeus olayını işleyeceğiz. Seramik olarak işleyeceğiz. Umut kongresinin bir 

ayağı da o olacak. Seramik atölyemiz üzerinden o süreç çalışılacak, işlenecek. Bir ayağı da o olacak. Buradan 

o konuya da girmiş oldum ama şu anda Alan Başkanlığı ile yazıştık. Bakalım ne gelecek? 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım ben bir ekleme yapmak istiyorum. O kitapta okumuştum ben de. Gerçekten 

o ölen askerlerin çok acı bir öyküleri var. Yani o anıtta o yaşam öyküleri mutlaka sonraki nesillere kalacak 

şekilde aktarılmalı. Gerçekten uykuları kaçıracak bir şekilde, çok kötü bir şekilde ölmüşler.  

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Kapalı kalıyorlar, İstanbul’dan bir tane kaynakçı getiriyorlar. Özel bir 

kaynakçı. O geliyor açıyor. Oradan birileri kurtuluyor. Bayağı bir hikayesi var. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: O kitabı herkes okuyamaz.  

ÖMER FARUK MUTAN: Kendi kapalı kalıyor kaynakçı falan. Böyle bir hikaye yani. İlginç ama böyle. 

Evet arkadaşlar, o yakın tarih işte mitotik bir dönemi var, mitosun olduğu dönem. Evet Kepez, gelin duvağı 

Kepez, inşallah ilçe olur. Amin mi diyelim? 

NERMİN ERDOĞAN: Amin. 

ÖMER FARUK MUTAN: Son zamanlarda hiç baskı maskı yok. İmza kampanyası falan da yok Sevgili 

Emin. Gülüyor.  

EMİN BACAK: Siz daha çok görüşüyorsunuz Başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN: İnşallah Belediye olarak kalırız. Belediye olarak kaldıktan sonra belde olmuşuz, 

ilçe olmuşuz çok da önemli değil ama bütünşehir olur da belde olarak kalırsak mahalle kalmayalım diye bu 

kavgayı veriyoruz. Baktım çapımız da fena değil. Geçen bir ilçe başkanımız ile görüştüm, “Ağabey o hastane 

yolunu siz mi yaptınız?” dedi. Biz yaptık dedim. “Ben Karayolları yaptı zannediyorum. Nasıl yaptınız?” dedi. 
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Neden yapmayalım dedim. “Size çok büyük bir sorumluluk getiriyor bu” dedi. Şehir kıvamında beldeyiz. 

Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Hepinize umutlu yıllar diliyorum. 03.01.2018 

 

ÖMER FARUK MUTAN  ERHAN BEKTAŞ  HÜSAMETTİN ÜNVER 

  BELEDİYE BAŞKANI   KATİP ÜYE   KATİP ÜYE 

 


