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TOPLANTI TUTANAĞI 

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca EYLÜL 2020 Olağan Meclis 

Toplantısı 02.09.2020 tarihinde tek oturum halinde toplanmıştır. 02.09.2020 tarihli 

Meclis Toplantısında Sevim ÖZTÜRK AYGÖRENve Ülkü ŞİMŞEK TUTAK haricinde 

Tüm Belediye Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.  

 

2020 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİSİ 

 

BİROL ARSLAN:  Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım ve bizleri evlerinden izleyen değerli 

hemşerilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gündemimize geçmeden önce 

gelenekselleştirdiğimiz, bir önceki ayın kısa bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Daha 

önce de paylaştığımız gibi 30 Haziran tarihinde yapılan Kepez İçme Suyu Paket Arıtma Suyu 

İnşaatı Yapım İşi ihalesi, Şelli Makine İnş. Gıda Tur. Elk. Nak. Son. Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. 

Şti. tarafından alınmıştır İller Bankasının yapmış olduğu ihaleyi. İhaleyi düzenleyen İller 

Bankası ve yüklenici firma arasındaki sözleşme 19 Ağustos günü imzalandı. Bugün itibari ile 

de müteahhit firmaya yer teslimini yaptık. Yasal süreç başladı. Müteahhit firma ile yaptığımız 

görüşmelerde en kısa sürede projenin tamamlanması konusunda kendileri ile mutabık olduk. 

İnşallah projemiz Kepezimize hayırlı olsun. Yeni yılın ilk aylarında inşallah Kepez’de 

arıtılmış suyu haklımız ile buluşturacağız. Göreve geldiğimiz 2019 yılı Nisan ayından bugüne 

kadar 16 (onaltı) aylık süreci değerlendirdiğimiz basın toplantımızı geçen hafta yaz aylarının 

en gözde mekanı olan Halk Kafemizde düzenledik. Basın mensuplarının ve siyasi parti 

temsilcilerinin katıldığı, Belediyemiz sosyal medya hesaplarından da canlı olarak 

yayınladığımız toplantımızı pandemi önlemleri sebebiyle sınırlı katılımcı ile gerçekleştirmek 

zorunda kaldık. Her koşulda savunduğumuz şeffaflık ilkemiz gereği söz verdiğimiz üzere  

asmayı taahhüt ettiğimiz ancak pandemi nedeniyle Nisan ayında asamadığımız kasamızın ve 

borçlarımızın listesini gösteren pankartımızı da düzenlediğimiz toplantımızda basın ve 

halkımızın önünde canlı yayında astık. Göreve geldiğimiz günden itibaren 25 Ağustos tarihine 

kadar rutin Belediyecilik hizmetlerini yaptık. Aynı yılda yapmış olduğumuz yatırımlar yani 

Hamidiye Mahallesinin altyapı-üstyapı, meydan düzenlemesi, ayrıca Hizmet Grupları 

üzerinden yapmış olduğumuz Halk Kafe’yi halkımızın hizmetine sunduk. Kültür 

Belediyeciliğinde iki festival, iki güreş, konserler, paneller, korolar, sinema akşamları ve 

birçok etkinlik düzenledik. Sosyal Belediyecilik, KEPKART, ekmek dağıtımı, yakacak 

yardımı, üniversite öğrencilerine eğitim yardımı, elbette ki pandemi sürecinde yapmış olduğu 

çalışmalar ve tüm bu çalışmalardan sonra asmış olduğumuz brandada da belli olduğu üzere 

9.386.299,64 TL borç ödemişiz 25 Ağustos tarihine kadar. Tabi ki bu başarılı tabloyu, bu 
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gururu halkımızla paylaştık. Ayrıca önümüzdeki yıllarda da yine ger 4 Nisan’da şeffaflık 

anlayışımız gereği bu borç durumumuzu, mali tablomuzu bildiren brandayı da her 4 

Nisanlarda asmaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramında Kepez meydanında 

bulunan Atatürk heykelimize sabah çelengimizi sunarak saygı duruşumuzu ve İstiklal 

Marşımızı okuduk. Kutlamalar böyle başladı. Zafer Bandomuz  meydanda mini bir konser 

verdi. Yine ardından Zafer Bandomuz Halk Kafemizde güzel bir, kalabalık bir ortamda 

konserine devam etti. İkinci bir konser de Halk Kafe’de oldu. Bu programları yine sosyal 

medya hesaplarımızdan halkımıza ulaştırdık. Elbette ki ben de bir kez daha yatık Türk 

tarihinin en önemli zaferlerini bize yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 

saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Kısa bir hatırlatmada bulunmak isterim. Bugün Tarım 

Fuarımız açıldı. Tabi ki pandemi dolayısı ile resmi bir açılış olmadı. Ama 13:00’de fuar 

kapılarını ziyaretçilerine ve halkımıza açtı. Cumartesi akşamına kadar devam edecek. 

Buradan da hem meclis üyesi arkadaşlarıma hem de bizi sosyal medya hesaplarımızdan, 

televizyondan izleyen kıymetli hemşerilerimize bildirmek istiyorum. Tarım Fuarımıza bütün 

hemşerilerimizi bekliyoruz. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım meclis gündemimize geçmeden 

önce 2020 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantı tutanakları e-mail yolu ile sizlere ulaştırıldı. 

Okundu olarak kabul edelim mi? AKP grubu? 

MEHMET NAİR: Edelim Başkanım. 

BİROL ARSLAN: İyi Parti grubu? 

RUHİ AKKOYUN: Edelim Başkanım. 

BİROL ARSLAN: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu? 

MEHMET YAMAN: Edelim Başkanım. 

BİROL ARSLAN: O halde 2020 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantı tutanaklarını okundu 

olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Teşekkür ediyorum oy birliği ile kabul 

edilmiştir. Gündemimize geçiyoruz. Meclis Katip Üyemiz Sayın Sevim ÖZTÜRK 

AYGÖREN mazeret bildirmiş, doğum izninde olduğu için aramızda değildir. Ayrıca yine 

Sayın Hüseyin DALAKLI da mazeret dilekçesi ile aramızda bulunmamaktadır. Katip Üyemiz 

Sayın Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN’in mazereti sebebiyle aramızda bulunamaması sebebiyle 

Yedek Katip Meclis Üyemizi, Abbas BOZKURT’u davet ediyorum. Hoş geldin. Evet 

gündemimizi lütfen Burçin Bey okur muyuz? 

BURÇİN SOYSAL: GÜNDEM: 

1. Sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşülmesi, 

2. Seçil YANAR’ın 27.08.2020 tarih ve 71349 kayıt numaralı dilekçesine istinaden, 

Beldemiz sınırları içinde yapılan veya yapılacak olan bir park alanına Jandarma 

Astsubay Kd.Bçvş. Ömer YANAR isminin verilmesi hususunun görüşülmesi, 

3. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Üye Seçimi hususunun görüşülmesi, 

4. Belediyemiz Meclisinin 2020 Ekim ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi 

hususunun görüşülmesi, 

5. Kapanış. 

Arz ederim. 
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BİROL ARSLAN: Teşekkür ederim Sayın SOYSAL. Arkadaşlar üç adet önergemiz var. 

Onları tek tek okuyoruz. Abbas Bey tek tek okuyoruz ve tek tek oyluyoruz. Buyurun, önerge 

bir. 

ABBAS BOZKURT: Önerge bir,  

İlgi: Kepez Spor Kulübü Derneği Başkanlığı’nın 28.08.2020 tarih ve 71543 kayıt 

numaralı yazısı. 

 İlgi yazı ile Beldemiz sınırları içerisinde Amatör Spor Kulübü olarak faaliyet gösteren  

Kepez Spor Kulübü, bünyesinde bulunan futbol branşında kullanılmak üzere Belediyemizden 

12 (on iki) adet erkek tek üst kamp, 24 (yirmi dört) adet yağmurluk, güreş branşında 

kullanılmak üzere 24 (yirmi dört) adet 35-44 numara arası kauçuk güreş ayakkabısı, 24 (yirmi 

dört) adet tek taraflı biyeli güreş mayosu, voleybol branşında kullanılmak üzere 50 (elli) adet 

diyagonal eşofman takımı, 20 (yirmi) adet kadın eşofman takımı, 42 (kırk iki) adet forma ve 

şort, 300 (üç yüz) adet polyester T-shirt, 12 (on iki) adet penye T-shirt talep etmekte olup, 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi (Gerektiğinde, Sporu teşvik etmek amacıyla 

gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli 

desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı 

müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik 

yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis Kararıyla ödül verebilir) uyarınca bahse konu 

malzemelerin Belediyemizce temin edilerek Kepez Spor Kulübü'ne yardım yapılması 

hususunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif 

ederim. 02.09.2020. Birol ARSLAN, Belediye Başkanı. 

BİROL ARSLAN: Değerli meclis üyesi arkadaşlarım önergenin gündemimize alınmasını 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Teşekkür ediyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Önerge iki. 

ABBAS BOZKURT: Önerge iki, AKUT Arama Kurtarma Derneği Çanakkale Ekibi 

bölgemizde 10 (on) yıldır faaliyet göstermektedir. Çalışmalarında halkımıza daha faydalı 

olabilmek için arama kurtarma operasyonlarında kullanılan ekipmanların lojistik olarak 

depolanması, eğitim ve planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, toplantı ve seminer 

çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için Belediyemizin uygun gördüğü bir konumda AKUT 

Arama Kurtarma Derneği Çanakkale Ekibi’ne yer tahsis edilmesi hususunun; 

  Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif 

ederim.02.09.2020. Burçin SOYSAL, Meclis Üyesi. 

BİROL ARSLAN: Evet, önergenin gündemimize alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Önerge üç. 

ABBAS BOZKURT: Önerge üç, Kepez Belediyesi olarak Sosyal Yardım 

çalışmalarımız kapsamında Kepez’de ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza talepleri 

doğrultusunda ekmek dağıtımı gerçekleştirmekteyiz.                   

Vatandaşlarımızın her biri için ayrı ayrı tespit edilecek günlük ekmek ihtiyaçları 

sayısının aylık toplam ücretinin KEPKART’a yatırılarak taleplerinin karşılanması ile hem 

Covid-19 salgın sürecinde kişiler arası teması en aza indirmek hem de vatandaşlarımızın 

sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle Belediyeye gelerek ekmek almaları ile rencide olma 

ihtimallerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.  
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Bu doğrultuda her bir vatandaşımızın ihtiyacı olan aylık ekmek miktarına denk düşen 

nakit tutarının KEPKART’a yatırılması, 

Hususunun, Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve 

teklif ederim.  Halil UYANIK, Meclis Üyesi, İsmail ÖZCAN, Meclis Üyesi. 

BİROL ARSLAN: Evet, önergenin gündemimize alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Ek önergeleri alayım. 

Okuduklarınızı. Evet, gündem bir. Sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşülmesi. 

Buyurun. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ederim. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım geçen meclis 

toplantısında bir ekonomist kadrosunu ihdas etmiştik. Bu kadroda personel çalıştırılmasını ve 

maaşını belirleyeceğiz. Bu kadro muadilindeki diğer arkadaşlarımızın ücretleri ne kadardı onu 

bir paylaşır mısınız bizimle? 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet, benim önerim ne aşağısında olsun, ne yukarısında olsun. Hepsinin 

eşit bir şekilde maaş almasıdır. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen arkadaşımız var mı? 

Adalet ve Kalkınma Partisi grubu? Uygundur. İyi Parti grubu? Mikrofonları meclis üyelerine 

verebilir miyiz?  

MEHMET NAİR: Arkadaşları ne alıyorsa onu alsın Başkanım. 

BİROL ARSLAN: İyi Parti grubumuz? 

RUHİ AKKOYUN: Uygundur Başkanım. 

BİROL ARSLAN: Cumhuriyet Halk Partisi grubu? 

MEHMET YAMAN: 2.650,00 TL uygundur. 

BİROL ARSLAN: 2.650,00 TL uygundur. Net 2.650,00 TL olarak oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündem iki. Seçil YANAR’ın 

27.08.2020 tarih ve 71349 kayıt numaralı dilekçesine istinaden, Beldemiz sınırları içinde yapılan veya 

yapılacak olan bir park alanına Jandarma Astsubay Kd.Bçvş. Ömer YANAR isminin verilmesi 

hususunun görüşülmesi. 

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Değerli meclis üyesi arkadaşlarım Kepez’de bir şehit eşi bayan var. Hamidiye 

mahallesinde oturuyor. Seçil YANAR Hanım’ın eşi ile ilgili vermiş olduğu dilekçedir bu. Şimdi 

benim şöyle bir düşüncem var. Arkadaşlarla hep beraber bunu değerlendirelim lütfen. Şimdi bu İsim 

Tespit Komisyonuna gidecek bir durum. Hamidiye mahallesi hızla büyüyen bir mahalle. Yani Kepez 

Hamidiye Mahallesi birçok ilçeden büyük bir nüfusu kucaklayan bir mahalle konumuna geldi. 

Dolayısıyla Hamidiye Mahallesinde bir hizmet, ek hizmet noktası açıyoruz. Onun güzel bir bahçesi de 

olacak. Yeşili bol olduğu bir bahçe. Ben bu bahçeye bu kıymetli şehidimizin adının verilmesini 

öneriyorum kabul ederseniz arkadaşlar. İsim Tespit Komisyonuna eğer gönderirsek, biz bu tesisin 

açılışını bu ay sonu yapmaya, yani bu ayın 25’i gibi, ay sonuna kadar yetiştirip açmayı düşünüyoruz. 
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Eğer İsim Tespit Komisyonuna gönderirsek önümüzdeki ay olacak. Yani açılış yapılırken ben şehit 

eşimizin gelip o kurdeleyi, hepimiz birlikte, tüm partili meclis üyesi arkadaşlarım ile birlikte bu 

mahalleye şehidimizin adının o parka verilmesini İsim Tespit Komisyonuna gitmeden, bu konuda 

görüş beyan etmek isteyen olursa lütfen. Çünkü bu konu çok hassas bir konu. Şehidimizin adının 

komisyona gitmeden o yeşil alana verilmesini. Buyurun lütfen.  

ÜLKÜ ŞİMŞEK TUTAK: Sayın Başkan, Sayın meclis üyeleri. Şimdi biz bu konu ile ilgili, isim 

verilmesi konusu ile ilgili bir prosedür belirledik. İsim Tespit Komisyonunu kurduk, önce oraya 

gönderiyoruz, orada netleştirip ondan sonra mecliste görüşülüyor. Evet, şehidimizin ismi tabi ki 

verilsin, birinci konu bu. İkincisi de yapılmayan bir yere isim veremezsiniz. Daha ortada olmayan bir 

parka isim verilemez.  

BİROL ARSLAN: Şu an inşaat devam ediyor ve 10-15 gün içerisinde açıyoruz.  

ÜLKÜ ŞİMŞEK TUTAK: Bittikten sonra bu işlem yapılabilir. Ortada olmayan bir yere isim 

verilemez. O yüzden doğru olmadığını düşünüyorum. Bittikten sonra bir dahaki meclise kadar İsim 

Tespit Komisyonu da kararını verir. Ona göre de meclisimiz değerlendirir.  

BİROL ARSLAN: Şimdi bakın değerli arkadaşlar bu konu daha önce de belirttiğim gibi hassas bir 

konu. Yani ay sonu açmayı planladığımız bir noktada meclisimiz böyle kıymetli bir fikir verebilir. 

Yani zaten İsim Tespit Komisyonuna gönderiyoruz. Bu hassas bir konu. Takdir elbette ki 

meclisimizin. Benim böyle bir önerim var.  Evet, görüş beyan etmek isteyen varsa.  

MEHMET NAİR: Başkanım inşaat bitti mi devam ediyor mu? 

BİROL ARSLAN: İnşaat bitti ama peyzaj çalışmalarını tamamlamaya çalışıyoruz. İçinde ahşap 

gölgelikler var onunla ilgili çalışmalar var. 10-15 gün içinde açmayı planlıyoruz.  

MEHMET NAİR: Bitsin Başkanım arkadaşımızın da dediği gibi. 

BİROL ARSLAN: O halde şöyle yapabiliriz. İsim Tespit Komisyonuna göndeririz, açılışı diğer 

meclisten sonra yaparız. Uygun mu? 

MEHMET NAİR: Tamam Başkanım. 

BİROL ARSLAN: Buyurun lütfen 

NEJDET UÇAR: Sayın Başkanım olayın hassasiyetini belirtmek isterim. Bildiğim kadarıyla bu işin 

prosedürü İsim Tespit Komisyonuna da gitse yine buradaki belediye meclisimiz karar veriyor buna. 

Anladığım kadarıyla. Doğru değil mi Başkanım. 

BİROL ARSLAN: Çok doğru. 

NEJDET UÇAR: Bu park ve tesis Eylül ayı içerisinde açılacak ise bunu hep beraber kabul edelim, 

yani burada… 

BİROL ARSLAN: Meclisimizin yetkisi var arkadaşlar.  

MEJDET UÇAR: Bunu uzatmanın anlamı yok. Bir de bu İsim Tespit Komisyonuna giderse açılışı 

Kasım ayına kadar uzar.  

BİROL ARSLAN: Yok yok, Ekim meclisi sonrasında açabiliriz onu. Çünkü Ekim meclisinde 

onaylayacağız. Yani esasında komisyona da gitse komisyondan da olumsuz bir dönüş olmayacak. İyi 

Parti grubu siz ne dersiniz? Mikrofona lütfen. 
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RUHİ AKKOYUN: Başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım, uygundur. Bir an önce açalım, işimize 

dönelim.  

BİROL ARSLAN: Evet, iki düşünce var. Ya öteleyeceğiz. Peki Vildan Hanım siz ne dersiniz? 

VİLDAN UYSAL: Başkanım eğer yetişecekse verilebilir diye düşünüyoruz.  

BİROL ARSLAN: Şimdi ayın 20-25’i arasında açmayı planlıyoruz. Ama ya açılışı yapmayız, 

hizmete sokarız, ardından yeni meclisin, komisyon kararından sonra yeni mecliste alacağımız kararla 

birlikte açılış yapabiliriz ya da meclis bu iradeyi üstlenir bu kararı alır. Yani takdir sizin.  

RUHİ AKKOYUN: Başkanım zaten açılıştan bir hafta sonra meclisimiz olacak.  

BİROL ARSLAN: Ekim meclisinden sonra olacak o zaman. Peki bir hafta erteleyelim. O halde 

komisyona göre verelim kararı, peki. O halde oylarınıza sunuyorum. Sayın Seçil YANAR’ın eşi Allah 

rahmet eylesin, buradan da ben tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit Jandarma 

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer YANAR isminin verilmesinin İsim Tespit Komisyonuna 

gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 

Arkadaşlar tabi ki takdir meclisimizin ama bunu bu şekilde daha şık hale taşıyabilirdik. Neyse. 

Gündem üç. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği üye seçimi hususunun görüşülmesi. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Peki teşekkür ediyorum. Evet, nüfus hızla büyüdüğü için asil üye sayımız ikiye 

yükseldiğinden dolayı bir arkadaşımızı daha asil üye olarak seçeceğiz. Bu konuda önerisi olan var mı? 

Buyurun Mehmet Bey. Mikrofona lütfen. 

MEHMET YAMAN: Hatice ŞEN. 

BİROL ARSLAN: Cumhuriyet Halk Partisi grubu Hatice ŞEN dedi. Başka önerisi olan var mı 

arkadaşlar? O halde oylamaya geçiyorum. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği asil üyesi olarak 

Sayın Hatice ŞEN’i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir teşekkür 

ediyorum. Gündem dört. Belediyemiz meclisinin 2020 Ekim ayında yapacağı toplantı tarihinin 

belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Ayın ilk haftası oluyor. Ekim ayının ilk haftası da 1 Ekim Perşembe, 2 Ekim 

Cuma. Bu iki tarihten birini seçeceğiz arkadaşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu? 

MEHMET NAİR: Perşembe olabilir Başkanım. 

BİROL ARSLAN: Ak Parti grubu Perşembe olabilir dedi. 1 Ekim Perşembe dedi. İyi Parti grubu? 

Uygundur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu? Var mı arkadaşlar? Peki uygundur. O halde saat ile 

ilgili öneriniz var m? Yine aynı şekilde 15:00 olsun.  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Yer olarak belirtelim, peki. Ekim ayı meclisinin 1 Ekim Perşembe günü saat 

15:00’de yine bu tesiste, Turhan Mildon tesislerinde yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet önergelere geçiyoruz arkadaşlar. 

Önergenin tamamını okuyayım mı? 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 
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BİROL ARSLAN: Yansıda var. Şimdi değerli meclis üyesi arkadaşlarım Kepez Spor Kulübünün bir 

resmi yazısı, malzeme destek konusunda bir talebi var. Zaten, onların dilekçesi de var mı burada? 

Evet, beldemizin takımı Kepez Spor’un malzeme desteği ile ilgili Kepez Spor Kulübü Derneği 

Başkanlığı’nın 28.08.2020 tarih ve 71543 kayıt numaralı yazısı. Bizden malzeme desteği. Mehmet 

Bey tamamını okumam gerekiyor mu?  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Yansıda var, peki. Arkadaşlar bu konuda görüş beyan etmek isteyen? Çünkü uzun 

bir metin. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi grubu? 

MEHMET NAİR: Uygundur Başkanım. 

BİROL ARSLAN: Uygundur. İyi Parti gurubumuz? 

RUHİ AKKOYUN: Uygundur. 

BİROL ARSLAN: Uygundur. Cumhuriyet Halk Partisi grubu? 

MEHMET YAMAN: Uygundur. 

BİROL ARSLAN: Uygundur. O halde beldemizin takımı Kepez Spor’un malzeme talebini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Önerge iki. AKUT 

Arama Kurtarma Derneği Çanakkale Ekibi bölgemizde 10 (on) yıldır faaliyet göstermektedir. 

Çalışmalarında halkımıza daha faydalı olabilmek için arama kurtarma operasyonlarında 

kullanılan ekipmanların lojistik olarak depolanması, eğitim ve planlama faaliyetlerinin 

yürütülmesi, toplantı ve seminer çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için Belediyemizin 

uygun gördüğü bir konumda AKUT Arama Kurtarma Derneği Çanakkale Ekibi’ne yer tahsis 

edilmesi hususunun; konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz 

ve teklif ederim.02.09.2020. Burçin SOYSAL, Meclis Üyesi. Değerli meclis üyesi 

arkadaşlarım, AKUT Çanakkale Kepez’de konuşlanmak istiyor. İki tane konteyner 

koyacaklarmış. Bir tanesi ofis ve çalışmalarını yapacakları bir konteyner olacak, diğer 

konteynerde ise ekipmanlarını depolayıp kilitledikleri bir alan olacak ve Allah göstermesin 

kentimizde yaşanacak bir doğal afette buradan toplanarak hareket etmeyi planladıklarını 

ziyaretlerinde ifade ettiler. Böyle bir talepte bulundular. Biz de dedik ki kendilerine lütfen 

dilekçenizi yazın ve resmi olarak talepte bulunun. Onlar Çanakkale’deki önemli bir sanayi 

kuruluşundan iki tane konteynerlerini almışlar. Bizden de yer talepleri var. Bu taleplerini 

uygun görürseniz Kepez’de, İmar Komisyonuna tabi ki göndereceğiz. İmar Komisyonunun 

Kepez’de uygun gördüğü alana bu iki konteyneri koymak gibi bir düşünceleri var. Bu konuda 

görüş beyan etmek isteyen sayın meclis üyemiz var mı? Peki Adalet ve Kalkınma Partisi 

grubu? 

MEHMET NAİR: Uygundur. 

BİROL ARSLAN: İyi Parti grubu?  

HALİL UYANIK: Uygundur. 

BİROL ARSLAN: Uygundur. Cumhuriyet Halk Partisi grubu?  

MEHMET YAMAN: Uygundur. 
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BİROL ARSLAN: Uygundur. O halde Çanakkale AKUT ekibinin teklifinin İmar 

Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Önerge üç. Meclis Başkanlığına, Kepez Belediyesi olarak 

Sosyal Yardım çalışmalarımız kapsamında Kepez’de ikamet eden ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda ekmek dağıtımı gerçekleştirmekteyiz. 

Vatandaşlarımızın her biri için ayrı ayrı tespit edilecek günlük ekmek ihtiyaçları sayısının 

aylık toplam ücretinin KEPKART’a yatırılarak taleplerinin karşılanması ile hem Covid-19 

salgın sürecinde kişiler arası teması en aza indirmek hem de vatandaşlarımızın sosyo-

ekonomik koşulları nedeniyle Belediyeye gelerek ekmek almaları ile rencide olma 

ihtimallerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda her bir vatandaşımızın 

ihtiyacı olan aylık ekmek miktarına denk düşen nakit tutarının KEPKART’a yatırılması, 

hususunun, Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif 

ederim. Halil UYANIK, Meclis Üyesi, İsmail ÖZCAN, Meclis Üyesi. Değerli meclis üyesi 

arkadaşlarım, komisyondan gelen bir karar. Komisyon oy birliği ile bu kararı aldı doğru mu? 

Oy birliği ile geldi komisyondan. Çok doğru ve çok yerinde bir karar olmuş. Çünkü hem 

Covid-19 sebebi ile belediyemizin girişinde yapılıyordu daha önce. Biz onu belediye düğün 

salonuna aldık. Hem Covid-19 döneminde bir araya gelip teması azaltmak hem de bir elin 

verdiğini diğer elin görmediği, KEPKART’a bu ücretlerin, ekmek sayısı kadar ücretin 

KEPKART’a yatırılarak ailenin de rencide olmamasını sağlamak adına komisyonumuz böyle 

bir karar almış. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen meclis üyemiz var mı? Adalet ve 

Kalkınma Partisi grubu? 

MEHMET NAİR: Uygundur. 

BİROL ARSLAN: İyi Parti grubu?  

HALİL UYANIK: Uygundur. 

BİROL ARSLAN: Uygundur. Cumhuriyet Halk Partisi grubu?  

MEHMET YAMAN: Uygundur. 

BİROL ARSLAN: Peki o halde görüş beyan etmek isteyen yok. Tüm gruplar uygundur dedi. 

Komisyondan uygundur geldi. Ben de önerge üçün, aylık ekmek tutarına denk düşen nakit 

tutarın pardon, bunu daha da açabiliriz. Daha da genişletebiliriz bunu. Sadece ekmek olarak 

düşünmeyelim. Beldemizde ihtiyaç sahibi aileler komisyondan geçtikten sonra ücretlerin 

KEPKART’a yatırılması. Yani bu karar revize de edilebilir. Eğer sizler de uygun görürseniz 

bu konuda belediyemize yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızın dilekçelerinin Sosyal 

Yardım Komisyonuna göndererek yine KEPKART üzerinden bu yardımların devam etmesini 

sanki geliştirebiliriz. Bu projeyi biraz daha geliştirebiliriz arkadaşlar. Komisyonumuza bu 

dilekçeleri gönderelim. Buyurun Necla Hanım sizi böyle alalım. Konu ile ilgili bize Kültür 

Müdiremiz Necla Hanım’ı, evet. 

NECLA SULU: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Peki tutanaklara geçmesi açısından biz yeni bir gündem mi? 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 
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BİROL ARSLAN: Peki revize etmesi için komisyona yetki mi vereceğiz? 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Peki, Sosyal Yardım Yönetmeliğimizin revize edilmesini, bu çalışmayı 

yapabilmesi için Sosyal Yardım Komisyonumuza bu konuda yetki vermeyi önerdiniz. Peki, 

öncelikle bir, ekmek yardımının KEPKART’a, ayrı ayrı oylatalım o halde. Ekmek yardımının 

KEPKART’a ücreti kadar yatırılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile 

kabul edilmiştir teşekkür ederim. İki, Sosyal Yardım Komisyonuna bu yardımların revize 

edilerek, çalışma yetkisinin komisyonumuza verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım 

kısa bir meclis oldu bu ay. İnşallah önümüzdeki aylarda daha gündemlerle beraber oluruz. 

Ben meclisimizin beldemize, kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağlıklı, aydınlık 

günlerde hep beraber görüşmek üzere herkese iyi günler. 02.09.2020 
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