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T.C. 

KEPEZ BELEDĠYESĠ 

MECLĠS BAġKANLIĞI 

 

SEÇĠM DEVRESĠ   :30.03.2014 

TOPLANTI TARĠHĠ :06.03.2019 

TOPLANTI DÖNEMĠ :OLAĞAN 

TOPLANTI GÜNÜ  :ÇARġAMBA 

 

TOPLANTI TUTANAĞI 

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca MART 2019 Olağan Meclis Toplantısı 06.03.2019 

tarihinde tek oturum halinde toplanmıĢtır. 06.03.2019 tarihli Meclis Toplantısında Tüm Belediye Meclis 

Üyelerinin hazır bulundukları görülmüĢtür.  

 

2019 MART AYI OLAĞAN MECLĠSĠ 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaĢlar kayıt dıĢı bir Ģeyler söyledim. Bu 5 (beĢ) yıllık dönemin bu 

son Meclis toplantısı biliyorsunuz. Yine devam edecek arkadaĢlar var.  Kendilerini garanti yere yazdıran 

arkadaĢlarımız burada. Sevgili Halil UYANIK da Ģurada oturuyordu. ġuraya geçti. Oradan da 3. sıraya geçmiĢ. 

Mehmet ağabeyim de mevcut partiden devam edecek arkadaĢlar. Diğerleri aday olmadılar. Olsun, illa hizmette 

bir yerlerde tutunarak bir Ģeyler yapmanın da ötesinde çok Ģey yapılabildiği bir doğru, bir yaĢam gerçeği. Biz de 

bir STK kurarız. Buluruz bir dernek. Oradan gelir sürece katılırız. Aklımızı paylaĢırız. Gönlümüzü paylaĢırız. 

Çoğaltmaya çalıĢırız. Ben uygun görürseniz önce gündemi okutturup varsa önerge onlarla birlikte Meclis 

gündemini oluĢturup, gündeme geçip ondan sonra bir önceki Meclis tutanaklarını Halil Bey okumuĢtur 

zannediyorum. Onun referansı üzerinden oylarız geçeriz. Ondan sonra uygun görürseniz Ģu anda AKP’nin 

Belde Belediye BaĢkan Adayı Sevgili Alper aramızda ekibiyle birlikte. Onlar böyle çiçek getirmiĢler. Onu ben 

alırım. Sonra dönemle alakalı bize bir Ģey vermeyecek misiniz diyen Mehmet ağabeyimin sesi kulaklarımda 

çınlıyor. Sevgili Sultan burada, size özel bir seramik üretti. Hepsinde isminiz var. Bugünün bu spesifik objesi o 

diyelim. Bir de bildiğiniz gibi 2019 yılının, 1919 yılı üzerinden Kepez’de Atatürk yılı ilan ettik. Güzel bir kitap 

çıkardık. ġimdi onu Türkiye’nin her yerine yolluyoruz. Valilik’lere, Üniversite’lere, Müzelere her yere 

yolluyoruz. Atatürk Çanakkale’de. Atatürk’ün Cumhuriyetle yaĢadığı süreci, Çanakkale’ye gelmiĢ olduğu iĢte 

Cumhuriyet Meydanın da, iĢte Balaban’da, iĢte Yenice’de, ĠĢte Balya’da gibi o yolculuğu var biliyorsunuz bir 

Balıkesir’e gidip gelme. Onun ötesinde karĢıda Anafartalar da gibi fotoğraflar var. Elinizdeki çantaların içinde 

olabilir. Biraz sonra bakabilirsiniz. Böyle bir kitabın 14 Mart’ta bir imza günü var kitap yazarının. Turan 

Mildon’da olacağız. 14’ünden 29’una kadar. Yasal süremiz o kadar biliyorsunuz. 31’inde bitiyor. Onun imza 

töreni var. Ama ondan önce sizlere takdim etmek istedik.  O yüzden uygun görürseniz gündemi okutturup ara 

boĢlukta ritüele geçeceğiz. Evet Erhan Bey buyurun.  

ERHAN BEKTAġ:  

GÜNDEM: 

1. Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 tarih ve 2019/28 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk 

edilen, 2019 Yılı Gelir Tarifesine ek, ġehit Piyade Ats. Üst. Çav. Kıvanç KAġIKÇI Kapalı Pazar 

Yerinde kullanılması durumunda Fuar Yeri tahsis ücretinin belirlenmesi hususunun görüĢülmesi, 
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2. Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 tarih ve 2019/33 sayılı kararı ile UlaĢım Komisyonu’na sevk 

edilen, Kepez Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hususunun 

görüĢülmesi, 

 

3. Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 tarih ve 2019/34 sayılı kararı ile Ġnceleme Komisyonu’na sevk 

edilen, Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin, Zabıta Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği olarak 

düzenlenmesi hususunun görüĢülmesi, 

 

4. Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 tarih ve 2019/35 sayılı kararı ile Ġnceleme Komisyonu’na sevk 

edilen, Kepez Belediyesi Kayıp ve Buluntu EĢya Uygulama Yönetmeliği’nin hazırlanması hususunun 

görüĢülmesi, 

 

5. Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 tarih ve 2019/39 sayılı kararı ile Ġmar Komisyonu’na sevk edilen, 

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

taĢınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Plan DeğiĢikliği, 

 

6. Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 tarih ve 2019/40 sayılı kararı ile Ġmar Komisyonu’na sevk edilen, 

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

taĢınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Ġlave Uygulama Ġmar Planı, 

 

7. Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 gün ve 2019/41 sayılı kararı ile Ġmar Komisyonu’na sevk edilen, 

Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 523, Parsel: 

2’de kayıtlı taĢınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Plan DeğiĢikliği, 

 

8. Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 gün ve 2019/42 sayılı kararı ile Ġmar Komisyonu’na sevk edilen, 

Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 523, 

Parsel: 2’de kayıtlı taĢınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan DeğiĢikliği, 

 

9. Belediyemiz Meclisi’nin 2019 Nisan ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti, 

 

10. KapanıĢ. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet sevgili arkadaĢlar çoğunluğumuz olduğu için gündemi okuttuk. Önergesi olan 

var mı gündeme ek? Gündem oluĢsun. BaĢkanlık gündemi olarak geldi önümüze. Yoksa ilgili baĢkanlık 

gündemini, meclis gündemi olarak olsun diye oylarınıza sunuyorum. ĠĢaret buyurun lütfen. Evet oy birliği ile 

gündem kabul edildi. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplantı tutanağının da usul açısından okunması gerekiyor. 

Ġsterseniz okuyalım.  

HALĠL UYANIK: Ben okudum BaĢkanım.  

ÖMER FARUK MUTAN: Var mı birĢey? 

HALĠL UYANIK : Bir problem yok. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bir problem yok diyor Halil Bey. Halil Bey’in bu refaransı ve kanaati bizim 5 

(beĢ) yıl boyunca özellikle Yazı ĠĢleri üzerinden Arzu hanım sana söylüyorum bunları, yani bir eksik yoksa 



 

3 
 

zaten daha önceden dağıtılıyor geliyor elinize değil mi arkadaĢlar? Bakıyorsunuz. Bir sıkıntı yoksa bir iĢaret 

buyurursanız bir önceki toplantı tutanaklarının okunmuĢ olduğunu kabul edeceğim. Evet oy birliği ile kabul 

edildi. Ret eden yok. Onu da kabul etmiĢ olduk. Ġsterseniz bu aĢama gündeme geçmeden önce tören aĢamasına 

geçelim uygun görür müsünüz? Evet önce ben vereceğim. Evet Sultan hanım. ġöyle sahne alayım. Mart’ın 

ikinci yarısında da sahne alacağım haberiniz olsun. Ġnci PEHLĠVAN. Evet bu muhacır köyü 100 yılın biraz 

ötesinde 28 hane ile kurulmuĢ. O hane sakinlerinden birinin üçüncü mü dördüncü kuĢağı mı? 

ĠNCĠ PEHLĠVAN: Dördüncü kuĢağı. 

ÖMER FARUK MUTAN: Dördüncü kuĢağı Ġnci ablam. Kendilerine sevgili Sultan’ın emekleriyle köyün 

kuruluĢunu anlatan ve kendi Ģahsına bu anıyı sizlere takdim ediyorum.   

ĠNCĠ PEHLĠVAN: Çok teĢekkür ediyorum. Sağ olun BaĢkanım.  

ÖMER FARUK MUTAN: Erhan BEKTAġ evet biraz önce ifade ettim.  

ERHAN BEKTAġ: TeĢekkür ederim.  

ÖMER FARUK MUTAN: Emin BACAK. Hiç alkıĢ yapmıyorsunuz. Evet. Ali AYGÜN. Ben bu 5 (beĢ) yıl 

için emeğiniz, aklınız için teĢekkür ediyorum size.  

ALĠ AYGÜN: Ben teĢekkür ederim.  

ÖMER FARUK MUTAN: Halil UYANIK. Nerede burada mı? OradaymıĢ.  

MEHMET NAĠR: Yer değiĢtirmiĢ BaĢkanım.  

ÖMER FARUK MUTAN: Biliyorsunuz eski belediyeci bu.  

HALĠL UYANIK: TeĢekkür ediyorum BaĢkanım.  

ÖMER FARUK MUTAN: Nermin Hanım.  

NERMĠN ERDOĞAN: BaĢkanım biz geçirdiğimiz bu 5 (beĢ) yıl için her Ģeyi ile hepinize teĢekkür ederim. 

Ġyisiyle, kötüsüyle çok teĢekkürler.  

ÖMER FARUK MUTAN: Ben teĢekkür ederim. Evet Mehmet ağabey. Bir 5 (beĢ) yıl sonra yine alacan yerin 

garanti. Evet o da eski bir Belediyeci. Çan Belediyesi emeklisi kendileri. Bize ağabeylik etti aslında 

biliyorsunuz değil mi? 5 (beĢ) yıl bu salonda bize abilik etti. Ağabey emeğinize sağlık.  

MEHMET NAĠR: TeĢekkür ederim.   

ÖMER FARUK MUTAN: Sevgili Ozan. 

HALĠL UYANIK: En genç Belediye Meclis Üyesi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Kurucu ailelerinden artık beĢinci kuĢağı olacaksın herhalde. Emeğinize 

sağlık. Yüksel ÖZDEMĠR hanımefendi. Evet hanımefendi emeğinize sağlık. Nerdeyse bütün komisyonlarda 

emek verdiniz. Alın teri akıttınız. Katkı sundunuz.  

YÜKSEL ÖZDEMĠR: Biz teĢekkür ediyoruz. Gelecek 5 (beĢ) yıla baĢarılar diliyorum. Sultancığım sana da 

teĢekkür ediyoruz.  
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ÖMER FARUK MUTAN: Evet Musa GÖKDENĠZ. Namı-diğer Türkmen Musa. Adama soruluyorlar kimsin 

diye? Türkmen Musa diyor. Evet emeğinize, yüreğinize, aklınıza oluĢturduğunuz iradeye teĢekkür ediyorum. 

Bu 5 (beĢ) yıl için. Bitti mi?  

MEHMET NAĠR: Bir tane de daha var BaĢkanım.  Değerli Meclis Üyelerinin adına. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bana da var yani. Sevda yapmasaydın zaten. En yaĢlı sensin diye sana verdirdiler.   

MEHMET NAĠR: BaĢarılar dilerim size de hayatınızda.  

ÖMER FARUK MUTAN: Sivil hayatım olmayacak. Hüsametti’e de bir ara iletirsiniz.  

EMĠN BACAK: DanıĢmanlık yaparsınız BaĢkanım.  

YÜKSEL ÖZDEMĠR: Ben bir cümle söyleyebilir miyim BaĢkanım?  

ÖMER FARUK MUTAN: Söz vereceğim. Siz verecek misiniz çiçeği? Bitirelim uzatmayacağım. Ġkinci töreni 

de öyle yaparız. Söz almak isteyenler buyursun söz vereyim.  

YÜKSEL ÖZDEMĠR: Seramik atölyesinin açıldığı günü ve Sultan’la ilk tanıĢtığımız günü çok iyi 

hatırlıyorum. O günden bu güne çok güzel bir süreç ve çok verimli bir süreç geçirdim. Gerçekten Kepez 

Belediyesi Seramik Atölyesi ile ve Sultan’la çok Ģey kazandı. Onu bu baĢarılı noktada görüp ayrılmak bana 

mutluluk veriyor. TeĢekkür ediyorum emekleriniz için.  

MEHMET NAĠR: Değerli BaĢkanım, Sayın Meclis üyeleri 5 (beĢ) burada Kepez’e hizmet verdiğimizi 

düĢünüyorum. Buradan ayrıca Belediye personeline, değerli BaĢkan Yardımcıma tabi biz ne kadar burada 

onaylasak da yazıya döken onlar. Hepinize ayrı ayrı teĢekkür ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Onların 

da hakkı varsa helal etsinler.  

ÖMER FARUK MUTAN: Cenaze törenine döndü. Sonuçta yani bir kısmı gidecek, bir kısmı kalacak. ġimdi 

Ģuna inanın 26-27 yıllık Kepez’in Belediye olma süreciyle birlikte hızla büyüyüp geliĢen, kendi dinamikleri ile 

ayakları üstünde duran yürümenin ötesinde artık koĢan bir kent var. Bu kent o dinamiklerin içinde kültüründen, 

sanatına derken alt yapısındaki borusundan suyuna kadar döĢenirken ciddi emek harcandı. Özellikle Ģu son 5 

(beĢ) yıl bakın, bundan önce bir 5 (beĢ) yılım var. Ondan önce 1999-2004 var. Dönemler genelde baĢkanlarla 

anıldığı için öyle söylenir. Yoksa oluĢan irade ortak. Hep bir ortak akılla ki biz parti olarak gruplar üzerinden 

kararları alıp geliyorduk. Bir kez de sizlerde bunu zaman zaman yaptınız. Özellikle teknik konularda bilen 

birilerine danıĢarak geldiniz. Ve burada çok uyumlu, ahenkli bir süreç yaĢadık. Biz ondan önceki süreci 

yaĢarken kabir azabı gibiydi. Yani öyle bir süreçti. Ona Ģahit olanlar var. Ama inanın bakın Ģu dönemle alakalı 

çok Ģey ürettik. Bak yemin ediyorum çok Ģey ürettik hep birlikte. Çok da keyifli Ģeyler ürettik. Anamıza, 

babamıza üretmedik. Sonuçta bu topraklar bizim topraklarımız. Bu insanlar bizim insanlarımız. Bu insanların 

toplu beraber yaĢadığı bu meskun mahallerde bize yasaların yüklemiĢ olduğu o kamu görevini en iyi Ģekilde 

yapmaya çalıĢtık. O yaptığımıza inançla benim Ģu anda içim rahat. Açık açık söyleyeyim size. Birçok örnek 

olabilir etraftan, oradan buradan. Ciddi bir üretim bandına alıĢmıĢ olan Kepez’in bundan sonraki süreci ile ilgili 

burada bir aday arkadaĢım da var. Allah hayırlısı ise nasip etsin diyorum. Ama hizmete alıĢmıĢ Kepez’de bak 

bu iĢi yönetmek çok da kolay olmayacak söyleyeyim. Bak bu yan Ģehir öyle değil. Ama burası hizmet ister. 

AlıĢtı, bekler. O yüzden o akılla bir yerlere odaklanırken hizmeti ve insanı da kendi göbeğine çeken bir akılla 

bu kervan devam ederse yol alırız. Ama Ģunu da belirtmek isterim ki; çok fazla da Kepez halkı olsun, 

Çanakkale halkı olsun, Ġzmir olsun, Ağrı olsun, Kars olsun bir ekonomik kriz ortamı var. Kimse yok demesin 

buna. Ocak, ġubat ayında patlıcan, biber de yemeyebilir bu halk ama bir kriz var. Kriz ortamında ötelenecek 
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ihtiyaçların ötesinde belki projeler bazında arkadaĢlar bir Ģeyler söyleyebilir ama ne kadarı hayata geçer 

tartıĢılabilir süreç de yaĢanabilir. O yüzden o ölçüleri tutturabilme noktasında çok fazla sınırları aĢarak bir 

Ģeyleri söylemek de çok doğru olmayacağı inancıyla umutları da karartmama adına tabi ki arkadaĢların 

söylemleri önemli dinleyeceğiz, seyredeceğiz. Ben de bir Ģeyler söyleyeceğim bu süreçle ilgili. Onu da 

bilmenizi istiyorum. Herhalde ayın 11’den sonra ben de sürecimle alakalı ne yaptım, ne ettim noktasında hesap 

verme. Hani hesap verebilir deniyor ya hesap verme noktasında yaptıklarımızı anlatmaya çalıĢacağım. Bunun 

VTR’sini verdik. Bunun üzerinden de bir Ģeyler anlatmaya çalıĢacağım. Ondan sonra da çok koĢturmayı 

düĢünmüyorum Mehmet ağabey. Ben o yüzden biraz önce fısıltıyla da olsa duyulabilir de olsa dillendirdiğimiz 

Ģekli ile bana teĢekkür ettiniz. Ben de sizlere teĢekkür ediyorum. Özellikle bu iradenin ahenkle bu süreci 

tamamlama noktasında çok fazla uzatmadan aslında Halil’e söz veriyorduk ama illa konuĢacaksan buyur konuĢ 

Halil.  

HALĠL UYANIK: TeĢekkür ediyorum sayın BaĢkan. Sayın BaĢkan, değerli meclis üyesi arkadaĢlarım. Bugün 

son Meclis toplantısını yapmak üzere toplanmıĢ bulunmaktayız. 2014 yılında yapılan Mahalli Ġdareler 

seçimlerinde Kepez’de yaĢayan vatandaĢlarımız bizleri 5 (beĢ) yıl süreyle Kepez’i yönetmek üzere seçmiĢ ve 

yetkilendirmiĢtir. Geçen bu zaman zarfı içerisinde Kepez’de yaĢayan vatandaĢlarımızı istek ve arzularına, 

beklentilerine ve Kepez’i daha güzel yaĢanabilir olması için ve dertlerine derman olabilmek için hep beraber 

çalıĢtık. Bu zaman dilimi 31 Mart’ta bitiyor ve 1 Nisan’da yeni bir dönem baĢlayacak. 31 Mart Mahalli Ġdareler 

seçimlerine giderken görüyorum ki ülkemizde yaĢayan vatandaĢlarımız öylesine ayrıĢtırılıyor, öylesine 

kalıplaĢtırılıyor ve yüce dinimiz öylesine siyasete alet edilmeye çalıĢılıyor ki bundan büyük bir üzüntü 

duyduğumu ifade etmek istiyorum. YaklaĢan yerel seçimlerde Kepez’de seçime katılacak olan tüm siyasi 

partilere baĢarılar diliyor, seçimi ayrıĢtırmadan, kutuplaĢtırmadan ve yüce dinimizi alet etmeden birlik, 

beraberlik içerisinde geçmesini ve zamanın bir olma zamanı olduğu düĢüncesiyle hepinize saygılarımı 

sunuyorum. Bundan  sonraki yaĢamınızda sağlık, sıhhat ve mutluluklar diliyorum.     

ÖMER FARUK MUTAN: TeĢekkür ettik. Var mı söz almak isteyen? Duygularını ifade etmek isteyen 

buyurun lütfen.  

YÜKSEL ÖZDEMĠR: Buradan devamını söyleyeceğim. Çünkü ben sadece hediyenin noktasında söz 

almıĢtım. Buradaki baĢarı zaten Mehmet Bey’in de söylediği gibi yasama ve yürütmenin paralel çalıĢması ile 

birlikte üretmesi ile kaynaklandı. Çünkü almıĢ olduğum komisyon görevlerinde de gördüm ki yürütmedeki 

arkadaĢlar gerçekten iĢi ciddiyetle yürütüyorlar. Özverili çalıĢıyorlar. Bu anlamda gelecek olan arkadaĢların da 

bu deneyimli kadro ile güzel iĢler yapacaklarına inanıyorum. Onun için hem teĢekkür ediyorum hem de yeni 

döneme baĢarılar diliyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN: Var mı? Buyurun tabi ki. 

NERMĠN ERDOĞAN: Ben siyaseti bilmiyordum. ġu 5 (beĢ) yıl içinde gerçekten yani tesadüfen girdiğim bir 

olayda çok güzel iĢler yapıldığını, güzel bir ortamın olduğunu gördüm. Girdiğime de hiçbir zaman piĢman 

olmadım. Gerçekten sağlığım elverseydi de devam etmek isterdim. Sağlık sebebiyle geri kaldım. Ama baĢta 

BaĢkanıma, BaĢkan yardımcıma, siz Meclis Üyelerine, tüm personelimize her Ģey için teĢekkür ediyorum. 

Ellerinden gelen her Ģeyi sevgiyi, saygıyı, tüm yardımı bizlere gösterdikleri için. Güzel bir 5 (beĢ) yıldı. Her Ģey 

çok güzeldi. Bu kadar. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yarısı konuĢtu. Yarısı da konuĢsun bari. Ozan buyur.  

OZAN TOPSOY: Nermin ablaya katılıyorum BaĢkanım.   

ÖMER FARUK MUTAN: En güzel kelime. Sevgili Emin.  
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EMĠN BACAK: Aynı Ģey BaĢkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ġnci ablam. 

ĠNCĠ PEHLĠVAN: BaĢkanım Nermin hanım da dediği gibi bu mutfağa hiçbir Ģeyi bilmeden siyasetin S’sini 

bilmeden geldim. Sizleri tanıdım. Gerçi Resmi daireden geldim. Bu ortamı biliyordum ama yine de böyle bir 

siyasi ortamda bulunmaktan mutluydum. Fikirlerimiz ayrı olsa bile aynı çatı altında, aynı yürekte birleĢtik. Size 

ve tüm Belediye personeli çalıĢan arkadaĢlarıma çok teĢekkür ediyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN: Biz teĢekkür ediyoruz. Ekrem ĠMAMOĞLU diyor ya CHP’nin Ġstanbul adayı beni 

tanıdıkça daha çok seveceksiniz. Beni tanıdıkça daha çok sevdiniz değil mi? Sevgili Ali.  

ALĠ AYGÜN: Meclis üyesi arkadaĢlarıma, size, Belediyemizin çalıĢanlarına, bürokrat arkadaĢlarımıza 

teĢekkür ederim. Yeni dönemde görev yapacak arkadaĢlarımıza Ģimdiden baĢarılar diliyorum.  

ÖMER FARUK MUTAN: Türkmen Musa.  

MUSA GÖKDENĠZ: Meclis üyesi arkadaĢlarım, BaĢkanım ve çalıĢan arkadaĢlara, dostluklar diyorum pazara 

kadar değil mezara kadardır arkadaĢlar. Hepinize baĢarılar diliyorum. Yeni gelecek yönetime de tabi ki 

baĢarılar diliyorum.  

ÖMER FARUK MUTAN: Erhan.  

ERHAN BEKTAġ: Birlikte olmaktan, birlikte çalıĢmaktan son derece keyif aldığımız bir ekipti. Beraber farklı 

akıllarda, farklı siyasi gruplarda da olsak ortak birkaç Ģeyi yakaladık. Ve bunu çok güzel noktaya taĢıdığımıza 

inanıyorum. ĠnĢallah bundan sonraki süreçte de bu arkadaĢlığımız, ağabey-kardeĢliğimiz devam eder diye 

düĢünüyorum. Ben bütün bu Belediye ekibine ve Meclis Üyesi arkadaĢlarıma baĢarılar diliyorum ve teĢekkür 

ediyorum.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündeme geçiyoruz o zaman hızlı bir Ģekilde bir. Buyurun Erhan Bey. 

ERHAN BEKTAġ: Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 tarih ve 2019/28 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu’na sevk edilen, 2019 Yılı Gelir Tarifesine ek, ġehit Piyade Ats. Üst. Çav. Kıvanç KAġIKÇI Kapalı 

Pazar Yerinde kullanılması durumunda Fuar Yeri tahsis ücretinin belirlenmesi hususunun görüĢülmesi.  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaĢlar biliyorsunuz Kapalı Pazar yerimizde Fuar yapıldı. Avcılık ve 

Atıcılık Fuarı. Çanakkale’nin 2. Fuarıydı o. O da Kepez’de yapıldı. Yine Agora Fuarcılık, ben Fuar yapmak 

istiyorum dedi. Biz onu geçen yıl bila bedel ile, ücretlendirilmemiĢti, tahsis etmiĢtik. Akabinde ben dedim ki 

böyle talepler gelecekse cüzi de olsa çok fazla abartmadan bir rakam koyarsak buradaki o fuar olayı devam 

eder. 3 – 5 kuruĢ da Belediye ye girer. O Fuarın ikinci, üçüncü dalgalarında esnaf ve benzeri yaĢayanlar da 

fayda görür dedik. ArkadaĢlar da 1.000,00 (bin)-TL gibi uygun bir rakam öngörmüĢler. Söz almak isteyen varsa 

söz vereceğim. Buyur Emin. 

EMĠN BACAK: BaĢkanım bu alta ki yıldız olan Ģeyi açabilir misiniz? STK’lara ücretsiz. O ne demek? 

ÖMER FARUK MUTAN: O Ģöyle BaĢkanlığın uhdesinde Ģu anda düğün salonu da aynı Ģekilde, Turhan 

Mildon da aynı Ģekilde. Kamu yararı var ise BaĢkanlık onu bila bedel ücretsiz tahsis etme yetkisini alıyor. Bu 

Fuarı yapacaklar da bir 1.000,00 (bin)-TL atacaklar günlük kat baĢına. Ama atıyorum sosyal bir etkinlik 

yapıyor. Getirisi yok. Ticari bir ayağı yok sonuçta sosyal bir katkı sağlıyor kamu ortaklığı, halk adına gel yap 
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diyorsun gibi. BaĢka söz almak isteyen? O zaman Kapalı Pazar Yerinin Fuar ve benzeri etkinlikler noktasında 

1.000,00 (bin)-TL gibi bu ücreti oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiĢtir. Gündem iki. 

ERHAN BEKTAġ: Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 tarih ve 2019/33 sayılı kararı ile UlaĢım 

Komisyonu’na sevk edilen, Kepez Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi 

hususunun görüĢülmesi.  

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet komisyon adına söz alacak var mı? Raporu okudun mu?  

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Söz almak isteyen var mı? Dağıtıldı ya da dağıtılacak. Verildi ya da verilecek. 

Komisyon çalıĢmıĢ. Ġlk defa böyle bir yönetmeliğimiz oluĢuyor. Ġleride değiĢiklikler olursa güncelleme devam 

eder zaten.  

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet var olan yönetmeliği güncelledik. Söz almak isteyen yoksa gündemin ikinci 

maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiĢtir. Gündem üç. 

ERHAN BEKTAġ: Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 tarih ve 2019/34 sayılı kararı ile Ġnceleme 

Komisyonu’na sevk edilen, Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin, Zabıta Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma 

Yönetmeliği olarak düzenlenmesi hususunun görüĢülmesi. 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet komisyon adına söz almak isteyen? Evet buyurun.  

YÜKSEL ÖZDEMĠR: Toplantımızı yaptık. Halihazırdaki yönetmeliğin daha geniĢ kapsamlı olarak 

iyileĢtirilmesiydi. Bence Kepez Belediyesi’ne yakıĢan bir yönetmelik oldu. Zabıta Müdürlüğü’nün alt birimleri 

görev ve çalıĢmaları ayrıntılı bir Ģekilde ele alındı. Ben baĢarılar diliyorum buradaki arkadaĢlara yönetmelik 

çerçevesinde.  

ÖMER FARUK MUTAN: BaĢka söz almak isteyen? Gözüm hep bu tarafa gidiyor Halil Bey’e. 

MEHMET NAĠR: Bulamıyoruz orada.  

ÖMER FARUK MUTAN: Oraya saklanmıĢ. Gündemin üçüncü maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiĢtir. Dört.  

ERHAN BEKTAġ: Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 tarih ve 2019/35 sayılı kararı ile Ġnceleme 

Komisyonu’na sevk edilen, Kepez Belediyesi Kayıp ve Buluntu EĢya Uygulama Yönetmeliği’nin hazırlanması 

hususunun görüĢülmesi.  

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyondan söz almak isteyen var mı? Meclis Üyelerinden var mı? Yoksa ben 

komisyondan geldiği gibi iĢaret buyurursanız gündemin dördüncü maddesini oylayacağım. Kabul edenler? Ret 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiĢtir. Gündem beĢ. 
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ERHAN BEKTAġ: Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 tarih ve 2019/39 sayılı kararı ile Ġmar Komisyonu’na 

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

taĢınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Plan DeğiĢikliği. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaĢlar bu müzmin bir konu biliyorsunuz. Küçük Sanayi Sitesindeki bir 

bölge. Yansıda görüldüğü gibi bu çözemediğimiz bir konu oldu. Aynı vasıf ve nitelikte onun karĢısındaki alanı 

bir önceki Meclis’te de dillendirdiğim gibi sevgili EVĠġ firması orayı halletti. Biz halledemedik, çekimser geldi 

komisyondan. Uygun görürseniz Devlette süreklilik esastır. Bırakalım bizden sonra gelecek Meclis inĢallah 

çözer diyelim. Burada düĢük yapmayalım. Yazık, günah inatla duruyor burada. 

EMĠN BACAK: Çok uğraĢıldı. Çok yazı yazıldı BaĢkanım.   

ÖMER FARUK MUTAN: Ama maalesef bu ülkede hukukun ne kadar üstün olduğunu tartıĢmaya açmak 

istemiyorum. Aynı koĢullarda birine evet, birine hayır demek ne kadar doğru bilmiyorum ama onu da 

vicdanlarınıza bırakıyorum. Ama dediğim gibi belki bizden sonra gelen yönetim Meclis daha cevval olur. O iĢi 

çözer diye düĢünüyorum. Uygun görürseniz o zaman gündemin beĢinci maddesini tekrar komisyonda kalsın 

diye oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiĢtir. Gündem altı.   

ERHAN BEKTAġ: Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 tarih ve 2019/40 sayılı kararı ile Ġmar Komisyonu’na 

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

taĢınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Ġlave Uygulama Ġmar Planı. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaĢlar bir önceki, konuĢacak mısın? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: KonuĢ.  

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bir önceki gündemle, gündem beĢ ile eğriltili 1/1000 ölçekli ilave uygulama 

imar plan tadilatı. Yine komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile 

komisyonda kalmıĢtır. Evet gündem yedi.  

ERHAN BEKTAġ: Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 gün ve 2019/41 sayılı kararı ile Ġmar Komisyonu’na 

sevk edilen, Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 523, 

Parsel: 2’de kayıtlı taĢınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Plan DeğiĢikliği. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Gelmedi mi yazı?  

RAMAZAN GÜLTEN: Bilgi verdi.   

ÖMER FARUK MUTAN: ArkadaĢlar bu hastane yolu üzerinde eski Ġl Sağlık Genel Sekreterlik binası. Bu on 

yıllığına zannediyorum. Ġbrahim KOÇOĞLU tarafından kiralandı. Onlarında bir takım plan notları talebi oldu. 

Onların muhatabı Ġl Özel Ġdaresi bilmenizi istiyorum. Bize talepte bulunan da Ġl Özel Ġdaresi. Ġl Özel Ġdaresi 
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bize plan değiĢikliği tadilatı yapıyor. Biz de kurum görüĢü alma adına Sağlık Müdürlüğü’ne birine soruyoruz ve 

halen daha bize cevap gelmiyor. Ġbrahim KOÇOĞLU sadece burada kiralayıcı.  

RAMAZAN GÜLTEN: Bilgi verdi.   

ÖMER FARUK MUTAN: Terzioğlu Vakfın. Terzioğlu Vakfı Mütevelli Heyeti’nin baĢında kim var? Vali var. 

Vali Yardımcısı var. Yani sonuçta devletin bir ayağı. Böyle garip bir Ģey. Biri orada biri burada gelmiyor. 

Yolluyorsunuz gelmiyor. Evet söz almak isteyen var mı? Yoksa komisyonda kalacak. Yazılar gelmemiĢ. 

Komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum gündem yedinin? Evet oy birliği ile kabul edilmiĢtir. Sekiz.  

ERHAN BEKTAġ: Belediyemiz Meclisi’nin 06.02.2019 gün ve 2019/42 sayılı kararı ile Ġmar Komisyonu’na 

sevk edilen, Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 523, 

Parsel: 2’de kayıtlı taĢınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan DeğiĢikliği. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet söyleyecek misin yine? Söyle. Usul açısından böyle.  

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bir önceki gündemle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. Söz almak isteyen 

yoksa ilgili gündemi oylarınıza sunacağım, gündem sekizi. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiĢtir. Gündem dokuz.  

ERHAN BEKTAġ: Belediyemiz Meclisi’nin 2019 Nisan ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ilgili yasa var. ArkadaĢımız bilgilendirecek Ģimdi.  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Biraz yüksek sesle dillendirir misin?  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi yasa gereği diyor ki mazbata alacak. O mazbata da deneyimimden yola 

çıkarak en erken ÇarĢamba’yı buluyor. Benim maaĢları da ona göre yapın bu ay. ÇarĢamba’yı buluyor. Yani 

Oradan da beĢ günü eklersen ondan sonraki Pazartesi, Salı’yı buluyor. Ġsterseniz biz yasaya atıfta bulunalım. 

ArkadaĢlar mazbatalarını alınca, çünkü herkes aynı gün mazbata alacak diye bir kural da yok. Yani ikinci günü 

de gider, üçüncü günü de gider. Ama BaĢkan mazbatasını aldığında bu çağrı yasal olarak yapılmıĢ olur zaten. 

Ġsterseniz yasaya atıfta bulunalım çünkü önümüzdeki ay Meclis yasanın çerçevesinde bir araya gelecek, 

toplanacak. Seçim denmiyor orada, yetki alındıktan sonra dediğ için biz isterseniz öyle bırakırsak o 

kendiliğinden olmuĢ olur zaten. Doğrusu da o olur zaten. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?  Evet oy birliği 

ile kabul edilmiĢtir. Evet kapanıĢ diyor onuncu madde. 

06.03.2019  
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