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T.C 
KEPEZ BELEDİYESİ 

MECLİS BAŞKANLIĞI 
 
                                                                       SEÇİM DEVRESİ  :30.03.2014 
                                                                       TOPLANTI TARİHİ :02.05.2018 
                                                                       TOPLANTI DÖNEMİ :OLAĞAN 

TOPLANTI GÜNÜ             :ÇARŞAMBA 
 

TOPLANTI TUTANAĞI 
(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca MAYIS 2018 Olağan Meclis Toplantısı 02.05.2018 
tarihinde tek oturum halinde toplanmıştır. 02.05.2018 tarihli Meclis Toplantısında tüm Meclis 
üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.  
 

2018 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİSİ 
 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar,  2018 Mayıs Ayı Meclis Toplantısını açıyorum. Önümüzde 
seçim var. O yüzden 6-7’sindeki Kayısı Festivalinin Sünnet Şölenimizin bir gün öne doğru çekilmesi yani o 
gün bir yasaklama gelebilir. 7’sinin akşamı bir gün öne çekerek onu 5 – 6 ‘ya alma gibi aklı bir karara 
dökeceğiz. Bir önerge. Bir diğer önerge de şu anda inşaat mühendisi olarak çalışmakta olan Zeynel 
arkadaşımızın diğer arkadaşlarla eşit konuma gelmesi özellikle Başkan Yardımcım Eşref Bey ve ilgili 

birimin teklifi üzerinden gelişti. Biz de kıymetlendirdik. Bizde Belediyelerde acaba farklı bir statü 

noktasında son bu işçi, memur vb. alımlarda sözleşmelilerde kimi kurumlarda farklı bir akıl geldi. Bizde 
yokmuş. O yüzden Başkanlık gündeminin dışında gelen İçişleri Bakanlığı, daha doğrusu Mahalli İdareler 
görüşü ile birlikte gündemden sonra geldiği için önerge ile önümüze gelecek. Eğer uygun görürseniz ben 
Başkanlık gündemini okutacağım. Sonra gündemi tek tek ele alacağız. Evet buyurun.  

ERHAN BEKTAŞ: Gündem.  

1. Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesabının görüşülmesi, 
2. Memur dolu kadro derece değişikliği hususunun görüşülmesi, 
3. Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/94 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na 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, 

4. Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/95 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na 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, 

5. Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/98 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, 
Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Parsel: 587, 5767, 5769 ve Ada:448, Parsel: 1'de kayıtlı taşınmazlar 
üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, 

6. Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/99 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, 
Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Parsel: 587, 5767, 5769 ve Ada:448, Parsel: 1'de kayıtlı taşınmazlar 
üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

7. Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/100 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, 
Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 253, Parsel: 2, 3'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Plan Değişikliği, 
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8. Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/101 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, 
Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 253, Parsel: 2, 3'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

9. Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/102 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, 
Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 363, Parsel: 5'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

10. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 400, Parsel: 10’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

11. Belediyemiz Meclisi’nin 2018 Temmuz ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti, 
12. Kapanış. 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar Başkanlık gündemi bu. Biraz önce bahsettiğim iki önerge var. 

Onun dışında başka yazılı ya da sözlü önergesi olan var mı?  

HALİL UYANIK: Var Başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun.  

HALİL UYANIK: Sayın Başkan, değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım. Daha önceki geçen yaz 

zannediyorum, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ya da barınak yapılması ile ilgili Mecliste gelmişti. 
Bununla ilgili herhangi bir çalışma yapıldı mı? Yaptınız mı? 2- Duyumlarıma göre yer tahsis etmişsiniz 
Aykırı Bahçenin yanında. Orada bazı sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve bakımı ile ilgili şuanda da 
oradan kaldırılması yönünde tasarrufunuzun olduğunu duydum.  Ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu 
bilmiyorum. Ve ayrıca herhangi bir barınak için yer tespitiniz var mı?  

ÖMER FARUK MUTAN: Teşekkür ediyorum. Bu önerge değil. Bunu isterseniz soru cevapta bilgi 

vereyim.  

HALİL UYANIK: Olabilir.  

ÖMER FARUK MUTAN: Onu tekrar hatırlatın. Bittikten sonra cevap vereceğim. O zaman iki önerge var 
onları arz edeyim sizlere. Biraz önce bahsetmiş olduğum konularla ilgili. Bir dakika pardon. Önce Başkanlık 
gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Tek tek 
önergeleri alalım.  

ERHAN BEKTAŞ: Önerge 1, Meclis Başkanlığına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine 

istinaden Belediyemiz Norm Kadro Cetveli Teknik Hizmetler Sınıfında boş olarak bulunan 8500 unvan 
koldu 1 (bir) adet 7 dereceli Mühendis kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasını ve 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret 
Tavanları konulu genelgesi doğrultusunda net ücret tavanını aşmamak üzere ücretinin belirlenmesi 

hususunda gerekli Meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye 

Başkanı.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir oy birliği ile. Buyurun.  

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Heyetine 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı 
seçimi ve 27. dönem Milletvekili genel seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun 
sağlanamaması takdirinde ikinci oylama 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacağından daha önce Belediye 

Meclisinin 07.02.2018 gün ve 2018/27 sayılı kararı ile belirlenen Kepez Belediyesi Geleneksel Kayısı 
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Festivali ve Sünnet Şöleninin gerek görülmesi halinde tarih değişikliğinin yapılabilmesi için Belediye 
Başkanına yetki verilmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer 
Faruk MUTAN Belediye Başkanı.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Başkanlık gündemi ile birlikte önergelerin toplamı 
Meclis gündemi olması açısından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. 
Meclis gündemine geçmeden önce bir önceki Nisan Ayı Olağan Meclis tutanakları, toplantı tutanakları 
dağıtıldı zannediyorum. Okundu tekrar usul açısından Halil arkadaşıma döneceğim. Var mı bir şey 
okuduysanız? 

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım geçen ayki Meclis Toplantı Tutanaklarını ve Kararlarını incelediğimiz 
zaman gündemin 4. Maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri yanlış yazılmıştır.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bunda mı? Öncekileri mi yanlış, bunda mı yanlış yazılmış?  

HALİL UYANIK: Geçtiğimiz ayın.  

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam.  

HALİL UYANIK: Yanlış yazılmış. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yanlış yazılmış. 

HALİL UYANIK: Evet. Efendime söyleyeyim. Gündemin 5. Maddesinde Sosyal Yardım Komisyonu 
üyeleri eksik yazılmıştır.  

ÖMER FARUK MUTAN: O eksikleri söyler misin? Tamamlayalım onu. Önce Plan ve Bütçedeki eksikleri 

söylersen doğrultalım. Bu tutanakla birlikte girsin, doğrulmuş olsun. Diğer eksiklikleri de söylerseniz. 

Eksikleri de burada konuşuruz. Bu tutanakların esprisi de orada zaten. Onlar da tamamlanmış olur.  

EMİN BACAK: İsimler önemli çünkü.   

HALİL UYANIK: Şimdi ben size gündemin 4. Maddesini okuyayım. Gündemin 4. Maddesi şey seçimi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Plan ve Bütçe.  

HALİL UYANIK: Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi ama burada kararda Belediyemiz İmar Komisyonu 

Üyeliklerine.  

ÖMER FARUK MUTAN: İmar Komisyonu denmiş. Ama Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri doğru mu? 

HALİL UYANIK: Doğru ama şeyi yanlış.  

ÖMER FARUK MUTAN: Tanımlaması yanlış. O zaman düzeltelim. Gündemin 4. Maddesindeki Plan ve 

Bütçe Komisyonu denilmesi gereken laf veya kavram İmar Komisyonu olarak yanlış yazılmıştır sehven. 
Onun bu Meclis tutanaklarında düzeltilmesi noktasında Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak 

değiştirilmesini lütfen tutanak altında kararları da değiştirerek düzeltiniz. Bu tutanakta düzeltin. Evet. 5. 

HALİL UYANIK: 5, burada beni yazmamış arkadaşlar unutmuşlar.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bakın Halil Bey’i Sosyal Yardım ve Dayanışma Komisyonuna eksik yazılmış. 
Başka eksik var mı?  
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HALİL UYANIK: Yok.  

ÖMER FARUK MUTAN: Halil Bey’in de eksik yazılan komisyona ek yapılmasını bu Meclis tutanakları 
içinde Meclis tutanakları okundu kısmı ile alakalı notlarınıza alın kayıtlarda geçirildi. Her ikisini de düzeltin 

lütfen.  

HALİL UYANIK: Gündemin 12. ve 13. Maddesinde de Mahalle ismi yanlış yazılmıştır.  

ÖMER FARUK MUTAN: Hangisi? 

HALİL UYANIK: Hamidiye olması gerekiyor ama Cumhuriyet yazılmış. 

ÖMER FARUK MUTAN: Neyle ilgili? İmarla mı ilgili? 

HALİL UYANIK: Evet imarla ilgili.  

ÖMER FARUK MUTAN: Çok yanlış yapmışsınız bu sefer neden öyle? Pafta parsel doğru mu?  

HALİL UYANIK: Yalnız Mahalle  

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Hamidiye yazıyor diyorlar. 12 mi 13 mü? 

HALİL UYANIK: O zaman bendekiler mi şey? 

ÖMER FARUK MUTAN: Olmaması lazım ama bayağı ciddiye alıyoruz işi.  

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Önerge değil. Esas olan tutanak.  

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.  

ERHAN BEKTAŞ: Ben öyle söylediğimi sanmıyorum ama.  

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Yani Erhan Bey mi sehven hata yaptı?  

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.  

EMİN BACAK: Yok konunun öncesini komple okuyuverin. 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Erhan Bey önce yanlış söylemiş sonra düzeltmiş. Önce Hamidiye demiş sonra 
Cumhuriyet demiş. Pardon önce doğru söylemiş sonra yanlış söylemiş. Erhan Bey muhabbetin de var o. O 

onun söylemi olduğu için tutanaklara öyle geçmiş.   

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bu tartışmalar kayda giriyor. Lütfen düzeltiniz. Erhan Bey sizde ikisinde de 

Hamidiye dediniz doğru mu? Başka.  
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HALİL UYANIK: Başka şu anda tutanaklarla ilgili şey yok. Ama müsaade ederseniz bir temennide 
bulunmak istiyorum. Sayın Başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Kepez Belediyesi olarak bu yıl 2.si 

düzenlenen Umuda Bakış adlı Uluslararası kongre büyük bir katılımla gerçekleşmiştir. Bu beldemizin 
tanıtımı bakımından çok iyi olmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umut demişken 24 Haziran’da 

yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde de halkımız umudunu iyi yönde 
kullanacaktır diye düşünüyorum. Seçime giren bütün partilere de başarılar diliyorum.  

ÖMER FARUK MUTAN: Seçime giren terler diyorsun hamam gibi. Ben en son temenniler kısmında 
girecektim. Halil böyle hep öne çıkıyor. Bu İyi Parti neden hep böyle? Teşekkür ediyorum. Düşüncelerinizi 

bizimle paylaştınız. O zaman biraz önceki tutanaklar üzerindeki konuşmaları özellikle bahsettiği 4-5 ve 12. 

maddedeki sehven yapılan hataları ve eksiklikleri tamamlayarak Mayıs Ayı Olan Meclis Tutanaklarında 
düzeltilmiş olursa kararlara da doğru yansır diye düşünüyorum. Kararlar tekrar revize edilecekse Meclis 

huzurunda o yetkiyi bana verirseniz bende bir parafla onları düzeltirim diyorum. Kabul edenler? Kabul 
edilmiştir. Toplantı tutanaklarını okunmuş kabul edenler? Evet oy birliği ile kabul ettik. Gündem 1. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesabının görüşülmesi, 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Özgür Bey buyurun.  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Önünüzde var değil mi arkadaşlar? 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ekonomik sınıflandırmanın ana kodları ile gidersen. 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Soru olursa alt başlıkları detaylandırarak yaparsın.  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 

EMİN BACAK: Gelirlerde ortalamamız kaç? 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 

EMİN BACAK: Düşük. Nasıl arttırabiliriz bunu? 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 

EMİN BACAK: Belediyenin tüm gelirleri üzerinden konuşuyoruz. Sonuçta burası bir işletme. 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi arkadaşlar bakın. Vergi barışı falan geliyor deniliyor. Ama affı diyelim. 
Bu insanlar bakıyor, bunu ödemiyor. Ya diyor bir iki yıl sonra bir şey geliyor diyor. İmar barışı da af gibi bir 
şey. Bu ara ben arkadaşlarıma talimat verdim. Ya dedim bunun bir yıl sınırı var. Onu 31 Aralık gibi 
tasarladılar. Şimdi burada yapılanlar cezai müeyyide görecek. Dün biz kavga ettik vatandaşla yapmayın 
etmeyin. Tutanak tutmasam ben suç işliyorum soruşturuluyoruz. Tutanak diyorum vatandaşla kötü 
oluyorum. Gelinen noktada hep biz kötü olmuş olacağız şu an idare olarak bakın. Yapmasan bakın aşağıya 
tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Aynı olay bakın trafik cezalarında, vergi harçları hurçları tekrar 
yapılandırmaya giriyor.  Zaten Temmuz ayına kadar. Temmuz ayından sonra 36 ayda ödenecek, millet 



6 

 

ödemiyor arkadaşlar. Bugün Yılmaz ÖZDİL’in Sözcü gazetesinde işlediği konu da bu. Ben enayi miyim 

diyor? Ben zamanında ödüyorum, ediyorum. Bakın arkadaşlar faizin % 90’ı affediliyor. % 10 - 36 ay. Gayet 

te cazip ödeme şekli şimdi bu. Bunlar bizim ciddi şekilde toplamamızı engelliyor. Mesela bir örnek 
vereceğim oradan yola çıkacağım. Suda şu anda akıllı sayaçta % 52’yiz. 2 yıl içinde. Çok ciddi bir rakam. 
Sıfırla başlayan ağırlıkta olmak üzere diğerlerini de herhangi bir aksaklık olduğunda mekaniği çıkarıp 

akıllıyı takıyoruz. Onlar da ödeme noktasında o açığı vermiyorlar bize, ödüyorlar. Ödedikleri için mekanikle 

gidiyor şimdilik. Yani nerdeyse orada bile sıfır kaçaktayız. Sıfır kaçaktayız. Düzenli ödüyorlar. Ödemezlerse 
akıllıya geçiyor ön ödemeli oluyor. Bizim zaten emlak ve benzeri İller Bankasından sonra en çok hasılat 
yaptığımız diyelim veya gelirimiz su kalemi arkadaşlar. Ama böyle olunca ödemiyor arkadaşlar. Bak 

yapılandırma bitmeden yapılandırmaya gidiyoruz şuanda. Bu ciddi bir psikolojik tahsilat eksiğimiz. Yani 
ben her gün nerdeyse döveceğim bunları. Katılım payları bilmem ne. Adam diyor. Affediyorlar diyor. 

Önemsemiyor. Şu mantıkla hareket ediyor bakın suyumu kesiler. Neden ödemedin? Biliyorsunuz Meclis 
Kararı var. 4 tahakkuk dönemi üst üste yani 4 ay üst üste suyunu ödemezsen kesiliyor. Sen iki gün aynı ay 
içinde elektriği ödeme bak ne oluyor. Aynı gün kesiyorlar arkadaşlar. Biz gene o konuda acımasız da değiliz 
bakın. Bu Meclisin iradesi dedi ki 4 taksit, 4 dönem. Ödemiyor. Belediye bizden. Bak belediye bizden 

mantık bu. Oradan geliyoruz. Bir şey olmaz. Bakın bir şey olmazın da ötesinde yine de esneyerek taviz de 
vermeyerek şu anda akıllı sayaçta % 52’lerdeyiz arkadaşlar. İyi de bir performans. Bizde birlikte yola 
çıkanlar yolda kalanlar var. Küçükkuyu, Biga v.b. gibi henüz bizim bu rakamları yakalamış değiller. Bizi en 

çok tahsilatta etkileyen bu arkadaşlar. Yoksa herkese yollayacağımızı yolluyoruz. İcra’da yolluyoruz. 

Diğerini de yolluyoruz. Yani pire için de yorgan yakmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani yapacağımız masraf 
bilmem ne falan vatandaşa yükleniyor falan filan. O kadar da değil. İnatla bakıyoruz o eğilim niyette var mı? 
O iyilik üzerinden hizaya da gelir diye düşünüyorum. Eş, dost, kıl, yün yok arkadaşlar. Kamu düzeninde o 

yok. Onu da bilmenizi istiyorum. Emin böyle izah ediyorum ben. Çünkü para toplama sorumluluğu 

Başkanın. Ben de sorguluyorum neden böyle? Ben günlük kasa alıyorum arkadaşlar.  Günlük kasa alıyorum. 
Vezneden alıyorum. Toplamını getiriyor bana Mali Hizmetler ve bakıyoruz. Mayıs ayı bağırttırın dedim. 
Emlak ayı geldi. Emlak ayı geldi. Ödemeyecek. Neden? Nasılsa diyor seçim geliyor bir yıl sonra diyor. Bir 

yıl sonra seçim var haberiniz olsun. Bir yıl sonra ya yerel olacak ya genel olacak yine yapılandırma 
çıkarırlar gene yırttık işi diyorlar. Ödemiyor arkadaşlar. Bakın, takip edin, sorun. Bütün büyük işletmeler 
Kolin’den Niyazi Bey’ine kadar son gün son dakikada yatırıyorlar paralarını. O parayı son dakikaya kadar 
kullanıyorlar arkadaşlar. Ya da yatırmıyorlar. Bakın açık açık söylüyorum. Büyük yatıranlar öyle yatırıyor. 
Banka kanalıyla aktarıyor falan. Böyle bir sıkıntı. Bizden ne kadar kaynaklanıyor. İşte böyle kaynaklanıyor.  

HALİL UYANIK: Ben bir araya girebilir miyim?  

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi.    

HALİL UYANIK: Şimdi Sayın Başkanım, hükümetin getirmiş olduğu bu vergi barışı adı altındaki 
düzenleme 16 yıldan beri derdi olan hükümet, ondan önceki hükümet bazı ekonomik uygulamalar yapardı. 
Vatandaş ödeyemez. Sıkıntıya düşerdi. Ya kardeşim 16 yıldan beri siz iktidarsınız eğer bu vatandaş borcunu 
ödeyemiyorsa demek ki işler kötü.  

ÖMER FARUK MUTAN: Ödemiyor.  

HALİL UYANIK: Yahut da bak. 

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır ödemiyor bak. Daha halen daha yapılandırma bitmedi biliyor musun? 
İkinci bir yapılandırma üstüne geliyor şu an.  
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HALİL UYANIK: Bu bir alışkanlık haline geliyor ve dediğiniz gibi büyük prim borcu olanlar yahut da 

devlete borcu olanlar diyor nasılsa bir sene sonra seçim var. Af gelecek. Böyle beklenti içinde. Ama 

gerçekten Devletine, Milletine saygılı olan vatandaşlar da gidiyor tıkır tıkır borcunu ödüyor. Tabiri caiz ise 
biz enayi yerine geçiyoruz. Onlar da açıkgöz yerine geçiyor. Halk arasında değerlendirme bu.  

ÖMER FARUK MUTAN: Katıldığınız için sağ olun. Buyurun.  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Hangi sayfada konuşuyorsun?  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: En son. 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Açık var gibi.  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

OZAN TOPSOY: Bayağı uçurum var. Tahminle gider arasında bayağı uçurum var.  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Anlaşılabilir olması açısından söylüyorum. Özellikle İller Bankası kanalıyla 
götürdüğümüz yukarıdaki su ve kanalizasyonun kredilerinden kaynaklanan bir parasal bütçe var burada. 

Devreden, yakılan, kullanılmayan vb. yol için aldık işte biliyorsunuz. Halen daha dikkat ederseniz aslında 
reel 35.000.000,00 TL, ama harcadığımız 48.000.000,00 TL. Kimin kesesinden? Gene kendi kesemizden 

ama İller Bankası’ndan toplam 60 milyon eski parayla da 60 trilyon.  

EMİN BACAK: Kazandığımız da o zaten.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bütünü üzerinden oylayacağız ama önce söz almak isteyen varsa sen de cevap 

verirsin.  

HALİL UYANIK: Başkanım bu imha neden böyle 4.370.869,22 TL? 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Kağıt üzerinde.  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Tahmini bir para o parayı da harcayamamıştır. Sıfırlıyoruz. Var mı başka? Evet 
Belediyemiz 2017 Yılı Gelir – Gider Kesin Hesabın görüşülmesi ile ilgili kabulünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İki.  

ERHAN BEKTAŞ: Memur dolu kadro derece değişikliği hususunun görüşülmesi, 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 
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ÖMER FARUK MUTAN: Dur ben bir ön açıklama yapayım ondan sonra detaya girin teknik bir konu. 
Arkadaşlar bir takım arkadaşlar yeşil pasaport alacak doğru mu?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bana aktarılanı söylüyorum. Bu arkadaşların da pasaport alabilmeleri için 

kadrolarında kadro ve derece değişikliği ön görülüyor. Başka türlü yeşil pasaport alamıyorlar. Teknik olarak 
da arkadaşlar çalıştı. Bu arkadaşların talepleri var. Orada yazıyor kimler olduğu. Zabıta Müdürü, Zabıta 
Komiseri gibi gel aşağıya Memur, Mühendis, Şehir Plancısı hanımefendi, tekniker, tekniker isimleri de belli 

bu arkadaşların onları zikredebilirler. Onları detaya da bakacaklar şimdi başla.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet kal. Evet konu bu arkadaşlar. Bana söylendiği kadar teknik bir konu. Çok 

da aklım çalışıyor mu? İyi biri değilim. İlgili departman çalıştı. Personelcilik yapmış yıllarca bir arkadaşımız 
meclis üyesi söz almak isterse Halil Bey’e söz vereceğim.  

HALİL UYANIK: Yok başkanım gayet her şey normal. 

ÖMER FARUK MUTAN: Normal.  

EMİN BACAK: Başkanım buradaki problem ne? Maaşlarda bir artış olacak mı?   

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır hayır yok hiçbir şey değişmiyor.  

HALİL UYANIK: Şimdi herkesin müktesebi neyse onun üzerinden alacak ama derecesi aşağıda olursa 

çünkü yazışma istiyor, pasaport alabilmek için belli bir yazışma istiyor. Demek ki o şu dereceli memur 
kadrosunda.  

EMİN BACAK: Zamanla öne mi alıyorsunuz?  

HALİL UYANIK: Yok, 4’ün altında olursa yeşil pasaport alabiliyorsunuz. 

EMİN BACAK: Adam üç sene sonra yeşil pasaport alacak ama şimdiden istiyor.  

ÖMER FARUK MUTAN: Millet kaçacak ya 24 Haziran’ı bekliyor. Önlemini alıyor şimdiden. Teknik bir 

konu böyle bir hak oluşuyorsa yasal mevzuat çerçeve içinde çocukların hakkını hukukunu yememek lazım. 
Bak arkada iki tanesi vıdı vıdı yapıyor. Ondandır. Olumlu baktım. O yüzden meclis gündemine taşıdım. 
Karar Meclisin sonuç itibarı ile. Böyle bir akıl oluşuyorsa hukukun dışına da çıkmıyorsa yani idari anlamda 
ben evet derim. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama. 

HALİL UYANIK: Biz de iyi oldu deriz Başkanım.  

ÖMER FARUK MUTAN: İyi mi olur? 

MEHMET NAİR: Yasal bir problem olmaz mı? 3 sene beri çekiyorsun çünkü. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yok olmadığı için bu arkadaşlar uygunluk arıyor. Yoksa zaten yapamayız.  

HALİL UYANIK: Mehmet Bey zaten 3 aşağıya 3 yukarıya yasa size izin verir. Mesela adam 5. şeysi 

müktesebi 5’de ise 8’e de atayabilirsiniz.  

EMİN BACAK: Bunu anlayacağımız dilden söylerseniz.  
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HALİL UYANIK: Konu şu, aşağıya çekmek. Yukarı atmak değildi. Yukarıdakini aşağıda çekmektir.  

MEHMET NAİR: Ben de çalışırken şöyle geri gidersek baş üstüydüm. Şimdi adam böyle bir yasa çıktı. 
Ustalık belgesi alması gerekiyor 10 sene doldurması gerekiyor sigortadan ama 7 seneydi bana diyorlar 10 

sene çalışacaksın veririz diyorlardı. Ben de olmaz diyordum. Öyle bir şey olmasın ben de ondan diyorum.  

HALİL UYANIK: Sizin dediğiniz çok farklı. Bu çok farklı.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bana yetkiyi verin. Kanun Hükmünde Kararnameyle halledelim. Yani 

arkadaşlar bir hak kazanımı var. Onu kolaylaştırıcı yasanın da, kanunun da, mevzuatında dışına çıkmayan 
bir olayı önümüze getirdi arkadaşlar. Onlar denetliyor zaten. Onaya falan gönderiyorlar. Anormal bir şey 
olunca, alın bunu düzeltin falan diyorlar.  Bu konuda fena değil. Valilik iyi.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Yetkiyi Belediye’ye verdiler.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Evet.   

HALİL UYANIK: Başkanım gerçekten bu konu Belediyeleri çok rahatlattı. Düşünün ki Türkiye de 3000 
küsur Belediye var. Düşünün yılbaşında bütün Belediyeler kadro cetvelleri İçişleri Bakanlığına gönderiyor. 
Bir sene geçtikten sonra onaylanıp geliyor. Burada bir sene arkadaşların hak zayiyesi oluyordu. Şimdi bunu 
Meclise verdiler. Belediye Meclisine, çok pratik bir işleme imza atılmış oldu. 

ÖMER FARUK MUTAN: Burada hükümete teşekkür etmeliyiz.  

HALİL UYANIK: Doğruya doğru, eğriye eğri. Ama … 

ÖMER FARUK MUTAN: Bahsettik işte.  

EMİN BACAK: İyi olmuş demediniz. 

ÖMER FARUK MUTAN: İyi mi olmuş yani? İyi esprisi bayağı gidecek. Neyse. Önümüzde seçim de var. 
Allah kolaylık kuvvet, kudret versin. Cümlemize. Yar yaradan yardımcımız olsun. İnşallah diyoruz. Ben 

ilgili gündem maddesini oylamak istiyorum. Memur dolu kadro derece değişikliği yansıda görüldüğü şekli 
ile isimler zikredildi tutanaklara geçtiği şekli ile kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Arkadaşlar yurtdışına çıkınca oradan neler getireceğinizi biliyorsunuz değil mi?  

NERMİN ERDOĞAN: Yani.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bundan sonra imar konuları geliyor. Yaklaşık 3-4-5-6-7-8-9 arkadaşlar 9 hariç 
8’e kadar komisyon bende kalsın diyor. Biraz hızlı geçeceğim o yüzden. Okuyup oylayacağım. Okuyup 
oylayacağım. Arkadaşlar. Buyurun.  

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/94 sayılı kararı ile İmar 
Komisyonu’na 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.  



10 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar komisyon bende kalsın diyor. Siz ne diyorsunuz? Kalsın 
diyenler el kaldırsın lütfen. Evet oy birliği ile kabul edildi. Dört.  

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/95 sayılı kararı ile İmar 
Komisyonu’na 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 ilgili gündem maddesi bir öncekiyle alakalı komisyon bende kalsın diyor. 
Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Beş.  

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/98 sayılı kararı ile İmar 
Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Parsel: 587, 5767, 5769 ve Ada:448, Parsel: 
1'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar ilgili gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Komisyon 
bende kalsın diyor. Kabul edenler? Ret edenler? Evet gündem beş komisyonda kalmıştır. Altı. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/99 sayılı kararı ile İmar 
Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Parsel: 587, 5767, 5769 ve Ada:448, Parsel: 
1'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ilgili gündem maddesi altı komisyon bende kalsın diyor. Kabul edenler? 
Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yedi.  

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/100 sayılı kararı ile İmar 
Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 253, Parsel: 2, 3'de kayıtlı taşınmazlar 
üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet 7 nolu gündem maddesi komisyon bende kalsın diyor. Kabul edenler? Ret 
edenler? Komisyonda kalmıştır oy birliği ile. Sekiz. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/101 sayılı kararı ile İmar 
Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 253, Parsel: 2, 3'de kayıtlı taşınmazlar 
üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet 8. gündem maddesi kamu yararı noktasında hem de evraklar gelmedi. 
Komisyon bende kalsın diyor. Evet 8. maddenin komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Dokuz, buyurun lütfen. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 2018/102 sayılı kararı ile İmar 
Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 363, Parsel: 5'de kayıtlı taşınmaz 
üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. 
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PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Burası bizim meşhur Erbakanların olduğu bölge. Evet 2. Sokak 

bayağı durdu bu komisyonda gitti geldi. Planlar yapıldı. En son komisyon bu haliyle oy birliği ile karar 
verdi. Evet söz almak isteyen varsa buyursun söz alsın. Yoksa oylamaya geçeceğim. Yoksa komisyondan 

geldiği gibi gündemin 9. Maddesindeki imar plan değişikliğini kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile 
kabul edilmiştir. On.  

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 400, Parsel: 10’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyona gidecek.  

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet söz almak isteyen var mı? Yoksa komisyona yollayacağız.  

EMİN BACAK: Neresi Başkanım?  

ÖMER FARUK MUTAN: Neresi burası?  

RAMAZAN GÜLTEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Neresi?  

RAMAZAN GÜLTEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Mehmet YILMAZ abi yok mu motor tamircisi? Cenk’lerin annesi yok mu? 

Onların evinin yan tarafında. 

HALİL UYANIK: Mustafa usta.  

ÖMER FARUK MUTAN: Pardon Mustafa’ydı. Mehmet diyorum. O aradan girince Cami’yi gösterin.  

RAMAZAN GÜLTEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bakın, Cami’den gir. Gir yolda. Kör Murat’ı göster. Evet orası. Öğrenmiş bak.  

ERHAN BEKTAŞ: Plan tadilatının olduğu yerden gösterirsen.  

ÖMER FARUK MUTAN: Erhan’ların babasının yerini göster. Bak bilmiyorsun gördün mü? Çıkın azıcık 
gezin Şehir Plancıları. 

RAMAZAN GÜLTEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet burası orası. Mustafa abilerin olduğu yer. Satmış galiba. Yıkıldı. Evet. 
Komisyona gidecek. Kabul edenler? Ret edenler? Komisyona gitmiştir. Biliyorsunuz Haziran Ayını Ocak 
Ayında tatil kararını almıştık. Mübarek Ramazan sebebiyle Temmuz Ayındaki toplantı gününün tespiti.  

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.   

ÖMER FARUK MUTAN: 4 Temmuz Amerika’nın kuruluş yıldönümü. Kabul etmiyorum. Ret ediyorum. 

Evet 4 Temmuz diyorlar.   
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BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.   

ÖMER FARUK MUTAN: Yok yok. Benim öyle hurafem yok. O gün burada protesto ederiz icabında.  

EMİN BACAK: Bizim de gelir o zaman.  

ÖMER FARUK MUTAN: 4 Temmuz Çarşamba günü. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Şimdi kapanış 
yok. Kapanmadan önce konuşacağız. Öncelikle Bu sokak hayvanları ile ilgili Aykırı Bahçenin yan tarafında 
Eceabat Sokak Hayvanları Derneği bize bir teklifle geldi. Bize bir yer gösterebilir misiniz? Haftanın belirli 

günleri burada ekibimiz var. Bir kısırlaştırma yapacağız.  Sizden sadece bir yer istiyoruz dediler. Neresi 

olabilir? Orası mı? Burası mı? Orası da boş.  Boş olmasa da insanlar oraya giriyor. İçiyor. Sıçıyor. Döküyor. 
Gidiyor. Biz de onu engellemek için zaten babalar koyduk, tellerle çevirdik. Olur mu olur dedik. Dün en son 

bir şikayet daha geldi. 3. 4.’ü şikayetti. Vahit AKTAŞ’tan geldi. İsim de zikredeyim. Kızla yürüyemedim. 
Benim kıza saldırdılar dedi. Artık torun da olabilir o. Git dedim tespitini yap dedim. Zabıta gitti. Bana dedi 

ki çünkü hayvan severler, biz ıslah edilen, tedavi edilen, bakımı yapılan hayvanları alıyoruz, bakımını 
yapıyoruz. Güçlendiriyoruz. Salıyoruz. Gidildi. 8 hayvandan 5 tanesi bağlı, 3 tanesi serbest. Dedim ki 

temasa geçebilir misin? Geçin. Cuma’ya kadar süre. Kusura bakmasınlar. Şifahi bir dostluktu. Bitiriyoruz. 
Bakın dün 1 Mayıs’tı. Emekçi bayramıydı biliyorsunuz. Gelin mesela bir ilgilenin. Bir sürü piknikçi de 

gelmiş oraya yani  O 3 hayvanda oraya gidiyor, buraya gidiyor saldırıyor falan. Bu işbirliği bozuldu onu da 
söyleyeyim. Çünkü 3 – 4.’ye şikayet oldu böyle. Çocuklara saldırıyor yürüyemiyoruz. Bisikletlere saldırıyor 
şeklinde. O konuda duydukların doğru.  

HALİL UYANIK: Yer  uygun değil Başkanım.  

ÖMER FARUK MUTAN: Yer uygun demeyelim. Olabilir mi dedik. Olmadı. Çok da sürmedi. 1 – 1,5 

aylık bir süre. Şimdi vazgeçiyoruz ondan. 2- Şimdi efendim hayvan barınağı, hayvan barınağının ötesinde şu 
tür bir çalışma oldu. Özelikle Su ve Orman Bakanlığı bir takım firmalarla anlaşıp parasını biz ödeyeceğiz 

işte 75.00-TL köpek başı galiba kısırlaştıracağız. Sonra salacağız. Şimdi bak arkadaşlar hayvan barınakları 
en son ben Lapseki’de ki Eyüp Başkanın bağlantısını gördüm. 260’a yakın hayvan var. Köylerden 
bırakılıyor. Ben bu yola baş koydum.   İşte mama takviyesi yapın yardım edin ki Lapseki çok olmadı açılalı. 
Çok ciddi gideri var bir. 2- Burnumuzun dibinde Çanakkale var öyle düşünüyorum. Ben bu konuyla ilgili 

Ali Bey’in başkanlığında komisyon da önümüze bir görev koydu. Bakanlık standartlarında hayvan barınağı 
1 Trilyon ama işletme maliyeti çok yüksek arkadaşlar. Bir ara Biga çok boğuştu. Şu anda da Çanakkale 
hayvan barınağı ile boğuşuyor. Bir başka anlayış hayvan severlerin anlayışı biraz önce Eceabat’ın yaptığı 
gibi kısırlaştırılmalarla yaşadıkları alanlara bırakılmalılar. Yani hayvan barınakları hapishane değil. Orada 

inatla tutulmamalıdır. Orada sağlıksız güçsüz hayvanlar barındırılmalıdır. Bakın yani insanlardan da izole 

edilmemelidir. Mantık budur. Hayvan hakları da bunu diyor zaten. Çıkan yasalar da böyle diyor. Maalesef 

bizde hayvan barınakları maalesef bu amacın dışında bir hapishane gibi kullanılıyor. Alıyorsun atıyorsun 
içeriye. Ölüyor, kalıyor, birbirlerini paralıyorlar. Şu oluyor. Bu oluyor. İnsanlardan soyutluyorsun. Yani 

insanlarda bu hayvanları sevecekse de sevemiyor. Arkadaşlar birlikte yaşayacağız. Bizim en büyük 

sıkıntımız köylerden gelenler. Geliyor arkadaşlar bırakıyorlar. Yazın Dardanos’ta Güzelyalı’da kalıp, kışın 
evine dönenler bırakıyorlar. Burada birçok cins köpek geziyor. Sokak hayvanı geziyor arkadaşlar. Bir sürü 
Golden Retriever’den şeyine kadar. Evet evet gidiyorlar alıyorlar, bakıyorlar, bırakıyorlar. Yani birbiriyle 

hayvanlarla birlikte yaşama süreci gelişmediği sürece biz ne yaparsak yapalım olacak şeyi göremeyiz 

Sevgili Halil.  

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım başka bundan başka endişemizi söyleyeyim. Şimdi ben İzmir’de 

gördüm. Vatandaş sahipli köpeği gezdirmeye çıkardığı zaman köpek kakasını yaptığı zaman adam alıyor 
atıyor. Adamın poşeti cebinde hazır. Hemen eline poşeti alıyor çöp tenekesine atıyor. Şimdi bizim burada 
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maalesef adam alıyor köpeğini barınaktan. Kendi barınağından nerde sokakta, yolda, yolun ortasında, 
kenarında, adamın bahçesinin duvarında orada onun ihtiyaçlarını gideriyor. Şimdi toz oluyor. Araba basıyor. 
İnsan basıyor. Bir şekilde kuruduktan sonra toz oluyor. O tozu da siz, biz insanlar şeyden solunum yoluyla 

ciğerlerimize alıyoruz. Kist oluyor. Bununla ilgili önlem alınılabilir mi?  

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi bu işte eğitim. Bire bir temasla yaşayacağımız şeylerden biri. Birkaç 

konuya daha gireceğim bununla ilgili. Allahtan büyük kentlerden İstanbul’dan hayvan severler geldi.  Kendi 

hayvanlarını gezdirirken bahsettiğin konularda bir hassasiyet içindeler. Zaman zaman Musaaddin 

KAPUCU’da izliyorum ben onları. Dediğin gibi dışkısını eğer yapmışsa alıyor. Torbasına koyuyor. Bu 
şekilde gidenler de var. İnşallah etkileşirler. Mevcut şuanda uzun süredir Kepez’de yaşayanlar, hayvan 
severler de bu yola girerler diye düşünüyorum. Niyetim bu inşallah olur. Bir diğer konu Musaaddin 

KAPUCU’da ağaç katliamı yaptılar. Duydunuz mu? Sosyal medyadan falan izlediniz mi? UEDAŞ denilen. 
Bursada’ki Limak mı Nihat ÖZDEMİR mi her ne ise arkadaşlar ne izin var, ne bir şey var. Efendim ağaçlar 
tellere değiyormuş. Ne uzman bir budamacı var. Haliyle ya kökünden kesmişler. Bütün dalları kırarak zevk 
alır gibi bu konuyla ilgili suç duyurusu yaptım bilginize. Ve bilgimiz olduğu anda müdahale ettik. Yani 

arkadaş burada tel varsa buradan kes bunu. Yükselmez bir daha o. Neden bu dibinden kesiyorsun? 2 tane 

ağacı dibinden köklemişler. Suç duyurusu yaptık. O konuyla ilgili bilginiz olsun. Yani kardeşim tele 
değiyorsa teli alsana yerin altına, neden almıyorsun? Yani Atatürk biliyorsunuz değil mi? Yalovada’ mı 
Mudanya’da mı 2 tane ağaç kesilecek diye koca köşkü taşıdı ya. Bunlar da hart hart kestiler ya. Böyle 

insafsızlık yok. Suç duyurusunda bulundum bilginize. Bir diğer konu arkadaşlar bunu da ben sosyal 
medyada paylaştım. Yiyorlar, içiyorlar af edersiniz kimileri de sıçıyorlar. Piknik alanları bombok. Bir bakın 
sabahları şöyle. Biraz böyle hassasiyet o sosyal medyadan sonra belki az bir fark edildi. Ve inanın ücret 
almaya başlayacağız. Düne kadar da ücret almadık. 4 (dört) yıldır da 10.00-TL bakın. Hatta rahmetli Bektaş 
dedi ki UYANIK deniz boyu aynı olmasın dedi. Biraz daha pahalı olsun dedi. Şimdi onu hatırlıyorum. 

Hatırlıyorsanız bir önceki Mecliste ve bugüne kadar da bir kuruş para da almadık arkadaşlar. Ne var? Suyu 

var. Ne var? Gölgesi var. Ne var? Ağacı var. Ne var? Tuvaleti var. Ne var?  

OZAN TOPSOY: Personel var.  

ÖMER FARUK MUTAN: Ne var? Gece Işığı var.  

HALİL UYANIK: Masası var.   

ÖMER FARUK MUTAN: Ne var? Ayıp.   

OZAN TOPSOY: Dört – beş kişi personeli var. Hatta Hüsamettin abi ben Bütçe Komisyonunda 10.00-TL 

yaptığımız zaman tepki alırız hatta dedik değil mi? Ama insanlar.  

ÖMER FARUK MUTAN: Yani bunu da arkadaşlar tuvaleti kırdılar ya çamlıktaki. Evet kırdılar resmen ya.  

MUSA GÖKDENİZ: Başkanım o konuyla ilgili söz istiyorum.  

ÖMER FARUK MUTAN: Buyur.  

MUSA GÖKDENİZ: Dün sabah saat 05:00’de bu çamlıkta bizim kocaman bir ateş yakmışlar çamların 
arasında o ağaçlara da zarar veriyor. Bir sürü genç oturuyordu. Sabah 05:00’de bu Emniyete falan Zabıtamız 
bildirse ya. 

ÖMER FARUK MUTAN: Abi sen yurttaşsın görünce ara hemen Emniyeti bir alo de. Deyin ki böyle böyle 

oluyor. Haber verin. Ben kavga ediyorum. Ben gidiyorum, kendimi tanıtıyorum. Çatır çatır kavga ediyorum. 
Gırtlak gırtlağa giriyorum kimileriyle. Yemin ediyorum ya. Yani bir kamu düzeni sağlayacağız kent ortak 
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bir akıl üretecek. Dokunacağız arkadaşlar. Yani lami cimi yok. Bir diğer konu arkadaşlar iftarlarımız 
geliyor. 16’sında mübarek Ramazan geliyor. Yine 4 (dört) mahalle vereceğiz. Okullar açık bu süreçte. 
Okullar açık olduğu için okul bahçelerinde yokuz. Ama Pazar yeri olduğu için aşağıya taşındığı için ilk 3 
(üç) buradayız. Bir de son 3 (üç) gün buradayız. Eşref nerede? Programı hazırladı. Evet bir ilk 3 (üç) 
buradayız.  Birde son 3 (üç) gün buradayız. İmsakiye haline dönüştürülecek. Yeni oluştu şey.  İftar takvimi 
oluştu. 16’sı olmadan önce sizlere tek tek bilgi verilecek. İmsakiyeye de dönüşmüş olacak. Bu sene okul 
bahçesinde olmadığı için Atatürk İlkokulun bahçesinde olan Sefakentin deniz tarafında ön caddesi bir de 

Bademliğin o çocuk parkının olduğu yerin yan yolu. L şeklinde alır orası. Almaz ise aşağıya doğru ineriz. O 

Veysel’in evine doğru diye düşünüyorum. Bilginize. Geri kalan her sene olduğu gibi Caminin orada 
Terzioğlu, 960’ta Camiinin etrafında aynı yerlerde devam edeceğiz. Yaklaşık 20 ortalama 2000 kişilik.  

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.   

ÖMER FARUK MUTAN: 21 gün devam edecek. Yaklaşık 420 bin sofra açılacak. Yine bağışçılar 
kanalıyla gidiyor. Ortalama bir iftarın maliyeti 20 bin lira. Sandalyeler falan bizden. Ortalama düşünürseniz 
Ramazan Ayında 500 – 550 milyar gibi bir rakam var. Bir de 19 Mayıs’ta gündüz güreş yapıyoruz. Onu da 
belirteyim. Gündüz güreş. Akşamına da iftar veriyoruz. O biraz daha kalabalık olacak. Onu da söyleyeyim. 

Aşağıdayız. Dalyanın oradayız. Kepez Parkın bitim noktasındayız. Plajla Kepez Parkı arasındayız. O adını 
vermiş olduğumuz Ahmet Taşçı 19 Mayıs olacaktı o değiştirilecek, güreş alanında olacağız. O konuda da 

bilgi vereyim. Piknik ücretleri ile dediğim gibi almamamıza rağmen o pis kültür devam etti maalesef. 

Kongre ile ilgili evet. Keyifli bir kongre idi. İnşallah onu da kitaba döndüreceğiz. Geçen yıl güzeli aramıştık. 
Burada da umutsuz kalmama adına. Biraz daha kalabalık ve kalın bir kitap olacak. Tabi o da taşın dalgaları 
gibi. Kepez’in tanıtımı noktasında ne diyelim katmerleştirici mi  diyelim tekrarlayıcı mı diyelim. Ne dersek 
diyelim. Bir katkı sunacak. Bakalım önümüzdeki sene nasıl bir temayla yola çıkarız. 24 Haziran’a bak 

istersen. Ama tabiki umut en son ölendir diyor. Bir Alman atasözü. Umudu öldürmeme adına böyle bir 
temayla yola çıktık. Keyifli. Ulusal çapta Uluslararası Zülfi LİVANELİ gibi Ataol BEHRAMOĞLU gibi 
ciddi böyle kültür, sanat, bilim insanları vardı. İngiltere’den ciddi bir okulun dekanı Türk’tü bayan 

hanımefendi. İngiltere’den dahi gelip tebliğ sundular, katkı sundular. Keyifliydi. Son gün nerdeyse 9’ları 
buldu bitmesi. Ben buradan da personelime teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Sanki yıllardır bu işi 
yapıyormuş gibi. İnanın gelenlerin memnuniyetleri, sosyal projeler yaptık. 2 gün Truva’ya yolladık. Hele o 
Almanlar acayip mutlu olmuşlar. Bilim kurulu başkanı Onur Bilge KULA’ya da teşekkür ediyorum. Biraz 

önce ifade ettiğim gibi uçak transferleri, kongre merkezine transferleri her şeyi böyle adım adım götürdü. 
Bir şekilde kadro ile bütün çalışanı otu kesenden çöpü taşıyana kadar, boku çekenden Başkan Yardımcıma 
kadar Meclis Üyesi siz değerli arkadaşlara kadar katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bizi daha çok 
yüreklendirdi. Bugün bir toplantıya katıldım. Belediye Başkan Vekili vardı. Hanımefendi Rebiye ÜNÜVAR 
Çanakkale dedi ki turizm,  Üniversite ve orada bir fuar var biliyorsunuz bir kongre merkezi, kongre kenti, 

fuar kenti olmalı dedi. Doğa kenti,  tarih kenti doğru bir tespit bu sürece de katkı sunduysa ne mutlu Kepez 
Belediyesi ne diyorum. Önergelere geçiyorum.  

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 
Belediyemiz Norm Kadro Cetveli Teknik Hizmetler Sınıfında boş olarak bulunan 8500 unvan koldu 1 (bir) 
adet 7 dereceli Mühendis kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasını ve Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu 
genelgesi doğrultusunda net ücret tavanını aşmamak üzere ücretinin belirlenmesi hususunda Belediyemiz 

Meclisince görüşülerek gerekli kararının alınmasını teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Kepez Belediye 
Başkanı.  
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ÖMER FARUK MUTAN: Evet önergeyi gündeme alırken izah ettiğim İnşaat Mühendisi Zeynel 

arkadaşımın diğer arkadaşlarla aynı noktada tutulması anlamında ya şu anki mevcut taşeron yapılanması ile 
gruplara ayırdığımız süpervizer yapacaktık. Ya da sözleşmeli personel ile imza yetkisi de verebiliriz artık. 
Hem imza yetkisini de almış olduğun da o sorumluluğu da almış olacak. Buyurun.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.   

ÖMER FARUK MUTAN: Çalıştıralım mı arkadaşlar? Kabul edenler? Evet buyurun, ettik. Maaşına 
geçelim.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.   

ÖMER FARUK MUTAN: Şaban ne alıyor?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.   

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Verimli bir arkadaş onu söyleyeyim. Şu anda bir çok yapmakta 

olduğumuz projelerin para yani mali analizlerini yapacak beceride bir çocuk. Evet bu ücreti verelim 

diyenler? Kabul edenler? Önerge bütünüyle kabul edilmiştir. Çalıştırılacaktır. Net 2.500,00-TL’dir. 2.  

Önergeyi okutuyorum.   

 ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığına 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan 
Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. dönem Milletvekili genel seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt 
çoğunluğunun sağlanamaması takdirinde ikinci oylama 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacağından daha 

önce Belediye Meclisinin 07.02.2018 gün ve 2018/27 sayılı kararı ile belirlenen Kepez Belediyesi 
Geleneksel Kayısı Festivali ve Sünnet Şöleninin gerek görülmesi halinde tarih değişikliğinin yapılabilmesi 
için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ve teklif ederim. 
Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Önergeyi okurken kabulü noktasında gündeme alınması 
noktasında izah ettim. Eğer 24 Haziran 2. Tura kalırsa, kalır mı? 

EMİN BACAK: Kalmaz, kalmaz.  

ÖMER FARUK MUTAN: Söz almak isteyenler buyursun. Buyurun.  

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin pardon milletvekilleri 

seçilecek de Cumhurbaşkanı ilk turda seçilemez de sezgisine vardınız yahut da başka yerden duyum aldınız. 
Anketçiler falan. 

ÖMER FARUK MUTAN:  Onca yıllık tecrübe var Halilciğim ayıp ettin. Ama her ihtimale karşı onu ben 
demiyorum. YSK diyor. 2 ye kalırsa 8’inde seçim var diyor. Ayın 7’si de ulusal sanatçı onu da 
dillendireyim. Kıraç’ı düşünüyoruz. Parası uygun olursa Kıraç düşünüyoruz. Yani bakacağız yine duruma. 
Böyle bir önerge. Bana bir yetki verirseniz. O yetkimi öne alma vb. yani sanatçı ile görüşme. Şu ana kadar 
12 sünnet çocuğu olmuş. Onları biraz daha çoğaltacağız herhalde. Kesimlerini de yavaş yavaş hastane 
koşullarında yapacağız. Var mı başka sözü olan? Yok mu?  Yüksel Hanım iyi ki doğdunuz.  

MUSA GÖKDENİZ: Oylamadınız.  

ÖMER FARUK MUTAN: Oylayalım mı?  

HALİL UYANIK: Şeyi oylamadınız. 
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ÖMER FARUK MUTAN: Neyi?  

HALİL UYANIK: Önergeyi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, önergeyi oyluyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul 
edildi. Allahtan kapatmadım. Kapatıyordum.  

HALİL UYANIK: Başkanım bir konuyu... 

ÖMER FARUK MUTAN: Bitireyim buyur.  

HALİL UYANIK: Tamam. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar olağan Meclis toplantısı Mayıs Meclis toplantısı Kepez Meclisi 
sona erdi. Temenniler bölümündeyiz. Kayıt kuyutları alın önümden. 02.05.2018 

 

ÖMER FARUK MUTAN                   ERHAN BEKTAŞ             HÜSAMETTİN ÜNVER 

BELEDİYE BAŞKANI                      MECLİS KATİBİ              MECLİS KATİBİ  


