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TOPLANTI TUTANAĞI 
(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca AĞUSTOS 2020 Olağan Meclis 
Toplantısı 05.08.2020 tarihinde tek oturum halinde toplanmıştır. 05.08.2020 tarihli 
Meclis Toplantısında Sevim ÖZTÜRK AYGÖRENve Ülkü ŞİMŞEK TUTAK haricinde 
Tüm Belediye Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.  
 

2020 AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİSİ 
 

BİROL ARSLAN:  Çok değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım ve bizleri canlı yayında izleyen 
kıymetli hemşerilerim sizleri saygı ile sevgi ile selamlıyorum. Maalesef bugün Kepez’imizin 
sevilen esnafı Mehmet GİRGİN ağabeyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve 
sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Başınız sağ olsun. Hızla büyüyen ve gelişen Kepez’imizin 
kamu düzenini ve asayişini sağlamanın önleyici polislik hizmetlerin vekil olarak getirilmesi 
amacıyla Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kepez Polis Merkezi Amirliği’nin açılışını 
gerçekleştirdik. Karakolun açılması için en başından itibaren büyük emeği olan İl Emniyet 
Müdürümüz Sayın Faruk KARADUMAN’a ve bu kararı alan siz Belediye Meclis Üyesi 
arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sosyal Belediyecilik anlayışımız gereği 
Beldemizde dünyaya gelen bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hoş geldin bebek ziyaretine 
devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar Kepez’de 241 (ikiyüzkırkbir) tane 
yavrumuz dünyaya gelmiştir. Bebeklerimize Kepez’li ailelerimize hoş geldiniz diyorum. 
Sizlerin de bildiğiniz üzere normalleşme sürecindeyiz. Hastalık riski devam ediyor. Belediye 
olarak önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Kepez Belediyesi her zaman geleceğimizin 
teminatı sevgili gençlerimizin, sevgili öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyor. 
Onların sağlıklı ve temiz bir ortamda sınavlarını gerçekleştirmeleri için LYS ve YKS sınavları 
öncesinde Kepez’deki tüm okulları ilaçladık, dezenfekte ettik. Yazın gelmesiyle plaj sezonu 
açıldı. Uluslararası standartlardaki plajlara verilen çevre ödülü olan mavi bayrak bu sene de 
22 Haziran tarihi itibarı ile Kepez Halk Plajımızda dalgalanmaya devam ediyor. Kepez halk 
plajımızda, sosyal mesafe kurallarına uyarak sevdikleriniz ile birlikte güvenle denizin tadını 
çıkarabilirsiniz. Türkiye’nin en büyük beldesi Kepez’imizde çöp kovalarımızı yenilemeye 
devam ediyoruz. Daha temiz Kepez için göstermiş olduğunuz hassasiyete çok teşekkür 
ediyorum. Birlikte güçlüyüz. Pandemi süresi boyunca Belediyelerin yükü oldukça fazlaydı. 
Canla, başla çalışan ekip arkadaşlarıma emekleri, alın terleri ve fedakarlıkları için teşekkür 
etmek istiyorum. Belirli aralıklarla personelimiz ile yaptığımız kahvaltıları Su İşleri 
çalışanlarımız ile devam ettik. Belediyemize daha iyi hizmet edebilmeleri için fikirleri 
paylaşmaya aralıksız devam ediyoruz. Diğer birimlerle de önümüzdeki dönemde de 
buluşmaya devam edeceğiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce parklar, caddeler ve 
yeşil alanların temizlik bakımları düzenli aralıklarla yapılmaya devam ediliyor. Maalesef 
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Gelibolu yarımadasında çıkan yangın hepimizi çok üzdü. Bir daha yaşamamak en büyük 
temennimiz. Kepez Belediyesi İtfaiyesi olarak bizim de katıldığımız söndürme çalışmalarında 
sonucunda kontrol altına alınan alanda 4500 dönümlük bir alan yandı. Nefes alabilmemiz için 
daha dikkatli olmamız ve ağaçları hepimizin koruması gerektiğini biliyoruz. Çanakkale İl 
Müftülüğü ’ne atanan yeni Müftümüz Sayın Rüştü Şükrü KABUKÇU Belediyemize iadeyi 
ziyarette bulundu. Kendilerine Çanakkale’ye kentimize hoş geldin diyor. Görevlerinde 
başarılar diliyorum. Ayrıca Çanakkale Kadastro İl Müdürü Vedat ŞAHİNOĞLU da 
ziyaretime geldiler. Yine ŞAHİNOĞLU’na da nazik ziyaretleri için teşekkür etmek istiyorum. 
Çok değerli Belediye Meclis üyesi arkadaşlarım Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 
düzenlik aralıklarla çöp konteynırlarımız temizleniyor, dezenfekte ediliyor ve ilaçlanıyor. 
Kullanılmayacak durumda olan çöp konteynırlar da sürekli yenileniyor. Arıtılmış su çeşmeleri 
Belediyemizin her mahallesinde toplam 6 (altı) noktada halkımızın kullanımına sunuldu 
kıymetli Meclis Üyeleri arkadaşlarım. Hamidiye camii, Merkez camii, Yeni camii, Bademlik 
camii, TOKİ 960 camii ve Boğazkent Necdet Terzioğlu camii olmak üzere beldemizde toplam 
6 (altı) caminin bahçesinde arıtılmış su hizmeti verilmektedir. Kişisel verilerin korunması 
kanunu ile ilgili tüm müdürlerimizin ve görevli personelimizin katıldığı farkındalık eğitimi 
düzenledik. Sizleri önemsiyoruz. Personelimizin gelişmesi, güncel bilgi ve kanunları takip 
edebilmesi için bu tür eğitimlere devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğümüzce sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen açık hava 
aktiviteleri de devam ediyor. Boğazın hemen kıyısında yemyeşil bir ortamda sizleri de spor 
yapmaya davet ediyorum. Kaz dağları adına verdiğimiz mücadelenin 1.yıl dönümünde kaz 
dağları için yapmış olduğumuz farkındalık çalışmamızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan 
paylaştık. Bir numaralı İDA hepimizin yaşam kaynağımız kazdağlarımıza hep birlikte sahip 
çıkalım. Beldemiz ve belediyemizdeki tüm haber ve gelişmeleri Belediyemiz web sayfamız 
ve sosyal medya hesaplarından da ayrıca takip edebileceğinizi de bilmenizi isterim. 
Belediyemiz ve Çanakkale İl Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak kedi ve köpeklerimize 
kuduz aşısı yapılmıştır. Aşılama işlemi düzenli aralıklar ile devam edecektir. Yine bunu da 
bilgilerinize sunuyorum. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekipleri parklarımızı düzenli olarak 
ilaçlıyor, dezenfekte ediyor. Çocuklarımızın güvenle, doyasıya oyunun tadını çıkarmaları için 
gerekeni yapıyoruz. Ve düzenli olarak ta yapmaya devam edeceğiz. Değerli meclis üyesi 
arkadaşlarım meclis üyesi arkadaşımız Sayın Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN’in bebeği 
dünyaya gelmiştir. Alp bebeğe hoş geldin diyor. Ayrıca ailesini tebrik ediyorum. Dolayısıyla 
bugün Sayın Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN ve Sayın Ülkü ŞİMŞEK’in bir mazeret dilekçesi 
var. Bugün mazeret bildirerek aramızda değiller. Mazeretinin her iki meclis üyemizin de 
mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Teşekkür ediyorum. Oy birliği 
ile kabul edilmiştir.  Elbette ki katip üyemiz bugün aramızda olmadığı için yedek katip 
üyemiz Sayın Abbas BOZKURT’u kürsüye davet ediyorum. Abbas bey buyurun. Teşekkür 
ediyorum. Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım gündemimize geçmeden önce 2020 Yılı 
Haziran Ayı Olağan Meclis Tutanakları mail yolu ile sizlere gönderildi. Okundu olarak kabul 
edelim mi? Adalet ve Kalkınma Partisi. 

MEHMET NAİR: Uygundur.  

BİROL ARSLAN: Uygundur. İYİ Parti Grubu. 

HALİL UYANIK: Uygundur.   

BİROL ARSLAN: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu. Uygundur. Peki o zaman oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Değerli 
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Meclis Üyesi arkadaşlarım gündemimize geçiyoruz. Gündemimizi okumak üzere Katip 
üyemiz Burçin SOYSAL buyurun. 

BURÇİN SOYSAL: Gündem  

1- Kepez Hizmet Grupları A.Ş. Olağan Genel Kurul toplantısında Belediyemiz 
hisselerini temsil etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun 
görüşülmesi, 

2- Memur dolu kadro ve derece değişikliği hususunun görüşülmesi, 
3- Memur boş kadro ve derece değişikliği hususunun görüşülmesi, 
4- Belediyemiz Meclisi’nin 2020 Eylül Ayında yapacağı Toplantı tarihinin belirlenmesi, 
5- Kapanış.  

 BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum Sayın SOYSAL. Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım 
2 (iki) adette önergemiz var. Önergelerimizi okumak üzere sözü sayın katip üyemiz Abbas 
BOZKURT’a bırakıyorum. Buyurun lütfen.  

ABBAS BOZKURT: Önerge 1- MECLİS BAŞKANLIĞI’NA Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü’nün 09.03.2020 tarih ve 3932 sayılı yazısına istinaden; 23 Eylül 2013 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olan Çanakkale Askeri Havaalanı Mânia Planında yapılan ve mânia plan 
yüzeylerinin delinmesine yol açan havacılık ve gölgeleme çalışmalarının 
değerlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden Mânia yüzeyini delen ve 
havacılık çalışması gerektiren alanlarda yapılaşmanın devam edebilmesi adına havacılık 
çalışması yapılmadan 03.01.2018 tarih 2018/19 sayılı Uygulama İmar Planına uygun olarak 
imar durumu verilmesi ve ruhsat işlemlerinin devam etmesi hakkındaki, 

  Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif 
ederim. Hatice ŞEN Meclis Üyesi, Burçin SOYSAL Meclis Üyesi.  

Önerge 2- Kepez Belediye Başkanlığı’na Ak Parti Grubu olarak reklam ve ilan vergilerinde % 
50 indirim önerisinde bulunuyoruz. Serkan KALE, Mehmet NAİR, Vildan UYSAL, Hüseyin 
DALAKLI Ak Parti Meclis Üyeleri.  

BİROL ARSLAN: Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım 2 (iki) önergenin gündeme alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 
Gündemimize geçiyoruz. Gündem 1- Kepez Hizmet Grupları A.Ş. Olağan Genel Kurul 
toplantısında Belediyemiz hisselerini temsil etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi 
hususunun görüşülmesi.  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.  

BİROL ARSLAN: Evet değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım bu konuda görüş beyan etmek 
isteyen var mı? Bu ay içinde Hizmet Grupları A.Ş.’nin Genel Kurulu var. Belediye hisseleri 
şirketin % 96’sı Belediyemize, % 4’ü de toplam 21 kişiye ait değerli Meclis Üyesi 
arkadaşlarım. Hizmet Grupları A.Ş. ile bilgi almak isteyen Belediye Meclis Üyemiz var ise bu 
konuda da raporlama işlemlerini yapabiliriz. Ayrıca da arzu ederlerse de Genel Kurul 
toplantısına da yasalar uygunsa katılmanızı ben uygun görürüm.  

SERKAN KALE: 21 (yirmi bir) kişinin isim listesini alabilir miyiz başkanım?  
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BİROL ARSLAN: Bütün Hizmet Grupları ile ilgili Selma hanım burada değil herhalde. 
Şöyle yapalım arkadaşlar. Hizmet Grupları ile ilgili Selma hanım bize bir raporlama yapsın. 
Bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlara dağıtsın. Bu tabi ki 21 (yirmi bir) kişi şöyle 20 
(yirmi) kişisi daha önceki yıllarda Hizmet Gruplar A.Ş.’nin kurulduğu yıldan bu yana kadar 
hissedarlardan oluşmakta. Galiba bizim dönemimizde her meclis yeni yönetimin meclis 
üyelerinden Hizmet Grupları A.Ş.ye önceki yıllarda hisse veriliyordu. Bizden şuana kadar 
hisse alan Belediye Meclis Üyesi arkadaşım var mı? Sizin var mı? Tamam söyleyebilirsiniz. 

BURÇİN SOYSAL: Benim var başkanım.   

BİROL ARSLAN: Yüzde kaç hisseniz var? 

BURÇİN SOYSAL: Yüzde yarım.     

BİROL ARSLAN: Tamam tüm detaylı bilgileri Selma hanım Belediye Meclis Üyesi 
arkadaşlarıma rapor olarak hazırlasın. Not aldık mı arkadaşlar? 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.  

BİROL ARSLAN:  Bürokrat arkadaşlarım not aldılar. Selma hanım bununla ilgili Hizmet 
Grupları A.Ş. bir bilgi hazırlasın. Evet görüş beyan etmek isteyen başka var mı? O halde 
oylamaya geçiyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bana güvendiğiniz içinde 
teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım gündemimizin 2. Maddesi. Memur dolu 
kadro ve derece değişikliği hususunun görüşülmesi, 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

BİROL ARSLAN:  Teşekkür ediyorum Yılmaz beye. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım 
Belediyemiz Memurları için her yıl rutin olarak yapılan bir çalışmadır. Derecesi yükselen 
memurlarımızın kadro derecelerini buna bağlı olarak arttırıyoruz.  Bu noktada görüş beyan 
etmek isteyen ya da sorusu olan var mı? Her yıl yapılan bir işlem. Personelimizin 
derecelerinin yükseltilmesini meclisimiz onaylayacak. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

BİROL ARSLAN:  Kadrolarının derecelerini yükseltilmesini meclisimi onaylıyor. O halde 
görüş beyan etmek isteyen yoksa oylamaya geçiyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul 
edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem 3- Memur boş kadro ve derece değişikliği hususunun 
görüşülmesi, 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

BİROL ARSLAN:  Evet değerli Meclis üyesi arkadaşlarım. Belediyemizde Mali Hizmetler 
Müdürlüğümüzde imza yetkisine sahip ekonomist kadrosuna bir personeli istihdam etmemiz 
gerekiyordu. Mali Hizmetler Müdürümüzün talebi doğrultusunda Belediyemizin Norm Kadro 
Cetvelinde boş bulunan Şehir Plancı Kadrosunun iptal edilerek onun yerine Ekonomist 
kadrosunu onaylayacağız ve Mali Hizmetler Müdürlüğü emrine bu kadroyu vererek imza 
yetkisini de oradaki imza rahatlığını sağlayacağız. Mali Hizmetler Müdürümüz burada. Sayın 
Meclis üyesi arkadaşlarımıza şöyle gelip bir durumla ilgili talebi iletirsen. Çünkü talep eden 
kendisi. Buyurun lütfen.  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 
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BİROL ARSLAN:  Müdürümüze sorusu olan var mı arkadaşlar? Görüş beyan etmek 
isteyen? O halde oylamaya geçiyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 4. Maddesi, Belediyemiz Meclisi’nin 2020 Eylül Ayında 
yapacağı Toplantı tarihinin belirlenmesi,  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.  

BİROL ARSLAN:  Evet değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım 02.09.2020 Çarşamba dendi. 
Saat önerisi olan var mı? 02 Eylül Çarşamba saat yine 15:00 dendi. Başka bir öneri var mı?  O 
halde 02 Eylül Çarşamba saat 15:00’i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile 
kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım önergelere geçiyoruz. 
Önerge 1-  Meclis Başkanlığına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 09.03.2020 tarih ve 
3932 sayılı yazısına istinaden; 23 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Çanakkale 
Askeri Havaalanı Mânia Planında yapılan ve mânia plan yüzeylerinin delinmesine yol açan 
havacılık ve gölgeleme çalışmalarının değerlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Söz konusu yazıya 
istinaden Mânia yüzeyini delen ve havacılık çalışması gerektiren alanlarda yapılaşmanın 
devam edebilmesi adına havacılık çalışması yapılmadan 03.01.2018 tarih 2018/19 sayılı 
Uygulama İmar Planına uygun olarak imar durumu verilmesi ve ruhsat işlemlerinin devam 
etmesi hakkındaki, Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz 
ve teklif ederim. Hatice ŞEN Meclis Üyesi, Burçin SOYSAL Meclis Üyesi. Buyurun Müjgan 
hanım.  

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.  

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Müjgan hanıma sorusu olan meclis üyesi var mı?  

MEHMET NAİR: Başkanım daha öncede böyle bir karar geliyordu.  Geçmiş yıllarda da aynı 
oluyordu. Nasıl karar oluyordu?  

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.  

SERKAN KALE: Uygun mu değil mi? Alacağımız karar. 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.  

BİROL ARSLAN: Daha önceki mecliste aynı şekilde karar vermiş ve inşaai faaliyetlerini 
sağlamış. Bizde alacağımız bu karar ile bu faaliyetlerinin devamını ya da durmasını 
oylayacağız. Takdir elbette meclisimizin.  

MEHMET NAİR: Daha önceki mecliste oylamış geçmişti.  

BİROL ARSLAN: Daha önceki meclis oylamış. Bu sorumluluğu üstlenmiş. Burada hatta biz 
gölgelemeyi bitirdik. Gölgeleme çalışması bitti. Şimdi bizim havacılık kaldı. Aslında bu 
anlaşmayı da aylar öncesinde yapmıştım. Bu çalışmayı yaptık. Ama bu pandemi girdiği için 
otomatikman o çalışma da biraz gecikmeye alındı. 5-6 ay. Yoksa oda şuana kadar çıkmış 
olacaktı. Daha önce yapılan gölgeleme çalışmasını ödemelerini tamamını da tamamladık. 
Orada geciken hiçbir şey yok. Sadece hava mania ile çalışmanın havacılık tarafını 
tamamlayacağız. Bu süreçte bu rapor çıkıncaya kadar alacağımız karar ile inşaatların 
devamını ya da durmasını oylayacağız arkadaşlar. Evet bu noktada görüş beyan etmek isteyen 
var mı?  
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SERKAN KALE: İmar komisyonuna gönderelim diyorum ben.  Bir dahaki mecliste 
gündeme alalım.  

BİROL ARSLAN: Bu bir aylık gecikmeye mahal olacak. Zaten şuanda vatandaş Belediye de 
de bu noktada sorun yaratıyor. İmar Müdürlüğüne sorun yaratıyor. Gelen vatandaşımız tepki 
gösteriyor. Neden bize imar durumu vermiyorsunuz ya da bizim işimiz neden bekliyor diye 
bu serzenişte bulunuyor. Eğer imar komisyonuna gönderirsek o vatandaşımızı yaklaşık bir ay 
daha hizmetlerini önlemiş oluruz. Ama takdir elbette sizlerin. Grubunuz olarak görüş 
sunabilirsiniz. İmar komisyonunu oylarız. Geçmesini oylarız. Ret edilmesini oylarız. Ama 
benim kişisel görüşüm vatandaşın hizmetlerinin devam etmesinden yana bir aylık daha 
beklemesinin çokta uygun olmadığını düşünüyorum ama. Tabi ki karar sayın meclisin. 
Cumhuriyet Halk Partisi adına Mehmet beye veriyoruz.  

MEHMET YAMAN: Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak geçmişten zaten 
devam etmiş, şimdide devam etsin. Gölgelemesi bitmiş uygun görüldü. Devam etmesinden 
yanayız.  

BİROL ARSLAN: Evet Cumhuriyet Halk Partisi Grubu kararın alınmasını önerdi. İYİ Parti 
Grubu.  

HALİL UYANIK: Sayın başkanım. Değerli Meclis Üyeleri şimdi burada vatandaşlarımızın 
mağduriyet yaşaması için bu kararı almamız gerekiyor. Serkan beyin dediği gibi bu imar 
komisyonluk bir konu değil. Bu yasal olması gereken bir konu onun için bu kararı almamız 
gerekiyor.   

BİROL ARSLAN: Peki teşekkürler. İYİ Parti Grubumuza uzatalım mikrofonu onlarından 
görüşünü alalım. Pardon Ak Parti Grubu. AKP adına görüş beyan etmek isteyen?  

MEHMET NAİR: Başkanım geçirmemiz lazım bunu meclisten. Daha öncede oyladık kabul 
olmuştu. Vatandaş mağdur olmasın yani.   

BİROL ARSLAN: Serkan beyin komisyon önerisi vardı. Geri mi çekiyorsunuz? 

 

SERKAN KALE: Komisyon olarak değil başkanım. Yarın öbür gün bizlere bir zarar 
gelmesin diye.  Ama arkadaşların işi görülsün. Daha önce bizse vermiş olsaydınız bizde 
farklılık gösterirdik. Bizim branşımız değil.  

BİROL ARSLAN: Zaten komisyondaki arkadaşlardan geldi. Yani İmar Müdürlüğü katından 
geldi.  

SERKAN KALE: Onu toplantıdan evvel bize verebilirlerdi.  

BİROL ARSLAN: Lütfen arkadaşlar şunu şöyle bilin ki Müjgan hanım yıllık izinde olduğu 
için gündem çıkarken gündemde yoktu burada Salı itibarı ile göreve başladı. O yüzden yoksa 
bunda herhangi bir art niyet ya da saklama söz konusu değil. Peki tamam alalım komisyona 
gönderelim, sizi kırmayalım komisyona gönderelim. Vatandaşımızın 1 (bir) ay mağduriyetiyle 
karşılaşacağız. Zaten komisyondan çıkacak karar belli. Dolayısıyla bir aylık gecikmeye mahal 
vermeyelim. Mehmet bey doğru söyledi. Olay o değil çünkü aynı gündem daha önceki 
mecliste de görüşülmüş ve mecliste o sorumluluğu üstlenerek çalışmaların devamını sağlamış. 
Biz de bu fedakarlığı yapalım diye öneririm, böyle yapın diyemem. Sizin oylarınıza 
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karışamam. Lakin vatandaşın bir aylık beklemesinin önüne geçmek adına takdir elbette ki 
sizin. Burada herhangi bir art niyet yok bakın. Her şeyin altında bir art niyet ararsak bugünleri 
bitiremeyiz arkadaşlar. Gayet şeffaf açık bir şekilde her şeyimizi sizlerle paylaşmaya hazırız.   

SERKAN KALE: Zaten sayın başkanım öyle bir problemimiz yok bizim. 

BİROL ARSLAN: Ek önerge ile gelmesinin tamam haklısınız burada art niyet yok. Müjgan 
hanım yıllık izindeydi. Yıllık izinde olduğu içinde gündemin içine sokmamışlar bunu. Müjgan 
hanım da bunu önerge ile verdi. Neden? Vatandaşımızın işi hızlansın diye. Ama tamam mıyız 
arkadaşlar? Tamam değerli meclis üyesi arkadaşlarım oylamaya geçiyorum. Önerge 2’nin 
kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?  

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.  

BİROL ARSLAN: Önergeyi okumam mı gerekiyor? Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım 
Önerge 1’in kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Teşekkür ediyorum. Önerge 2- Kepez Belediye Başkanlığı’na Ak Parti Grubu olarak reklam 
ve ilan vergilerinde % 50 indirim önerisinde bulunuyoruz. Serkan KALE, Mehmet NAİR, 
Vildan UYSAL, Hüseyin DALAKLI Meclis üyesi yazmamışsınız altına. Ben ilave edeyim. 
Ak Parti Meclis Üyesi arkadaşlarımız. Şimdi meclis başlamadan önce önerge geldiğinde ben 
ilgili bürokrat arkadaşıma bu konuyu sordum ve hemen bu konu ile ilgili hızlıca buyurun.  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

BİROL ARSLAN: Evet herhalde uygun değil?  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

BİROL ARSLAN: Biz belirlemiyoruz. Artırma ya da eksiltme gibi yetkimiz yok. Bu konuda 
görüş beyan etmek istiyorsanız arkadaşlarım lütfen?  

SERKAN KALE: Belediye Meclisi olarak kendimiz karar alamıyor muyuz? Mesela zaten 
piyasanın işleri bozuk.  

BİROL ARSLAN: Biz kanunun önünde değiliz.  

SERKAN KALE: Başkanım mesela suyu nasıl düşürdük? Meclis olarak karar alıyoruz.  

BİROL ARSLAN: Gelir tarifesinde bazı maddeleri bizim yetkimiz var. Bazı maddeleri de 
kalemleri Bakanlar Kurulu çıkartıyor. Biz Bakanlar Kurulundan Meclis olarak daha büyük 
değiliz. Onların önüne geçemeyiz arkadaşlar. Orada usul hatası yaparız. Bu konuda ısrar 
etmeyin. Hata yaparız arkadaşlar yani. Mehmet bey, Vildan hanım yani bu noktada biz 
yetkilerimiz aşmış oluruz. Bu noktada da yarın yasal sorumlulukla baş başa kalırız. Bunların 
hepsini bizden faizi ile birlikte müfettiş geri ister. Hepimiz bu paraları geri öderiz. Boşuna 
ödemeyelim. Biz kez daha lütfen.     

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

BİROL ARSLAN: Bizim karar alamayacağımız birçok gelir kalemi var yani. O kalemlere 
biz müdahale edemeyiz. Bu kalemleri Bakanlar Kurulu belirliyor. Dalayışıyla hata yaparız 
arkadaşlar. Yarın müfettiş hepimizi eksik tahsilat yaptıysa o tahsilatları faiziyle birlikte 
bizlerden tahsil eder. O zaman biz bunları cebimizden ödemek zorunda kalırız. Yani burada 
hatalı bir işlem yapmayalım lütfen. Yani ben sizi incitmek istemiyorum ama bu doğru bir 
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talep değil. Tamam halkımızın lehine, esnafımızın lehine her türlü kararı almaya yetkimiz 
dahlinde her türlü karar almaya varım. Ama bu şekilde davranırsak bunu onaylarsak hata 
yapmış oluruz. O zaman yarın öbür gün iki yıl sonra müfettiş geldiğinde bunun hesabını 
bizden sorarlar. Yasal faizi ile birlikte hepimiz cebimizden bunları ödemek zorunda kalırız. 
Peki görüş beyan etmek isteyen?  

MEHMET NAİR: Doğrudur başkanım. 

BİROL ARSLAN: Şimdi elbette ki önerge geldiğinde ben bürokratımıza sordum. Gördüm 
hemen telefon açıldı. Size ofisten bu şeyi attılar hemen. Mail olarak attılar hemen. Şuanda da 
yansıya koyduk. Eksik ya da hatalı işlem yapmamamızı çok istemiyorum. Hepimiz sıkıntıya 
düşeriz arkadaşlar.   

MEHMET NAİR: Yasal olarak bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz başkanım.  

BİROL ARSLAN: Ben teşekkür ederim. Bundan sonra halkımız için esnaflarımız için 
yapacağınız bizim yetkimiz dahilinde önerilere de açığız. Burada da her türlü desteklerinizi 
bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet hemen oylamaya geçiyorum arkadaşlar. Önerge 2’nin 
oylamasına geçiyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile ret edilmiştir. Teşekkür 
ediyorum. Evet değerli Meclis üyesi arkadaşlarım kısa bir Meclisimiz oldu. Kepez halkının 
ihtiyaçlarına parmak basan kararlar aldık. Meclisimizin Kepez’imize halkımıza hayırlı 
olmasını diliyorum. Ve bundan sonraki günlerde de sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. 
Katılımlarınız için, destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımla.  

              05.08.2020 
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