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T.C. 

KEPEZ BELEDİYESİ 

MECLİS BAŞKANLIĞI 

 

SEÇİM DEVRESİ   :31.03.2019 

TOPLANTI TARİHİ :01.10.2020 

TOPLANTI DÖNEMİ :OLAĞAN 

TOPLANTI GÜNÜ  :PERŞEMBE 

TOPLANTI TUTANAĞI 

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca EKİM 2020 Olağan Meclis Toplantısı 

01.10.2020 tarihinde tek oturum halinde toplanmıştır. 01.10.2020 tarihli Meclis Toplantısında 

Mehmet NAİR haricinde Tüm Belediye Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.  

 

2020 EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ 

 

BİROL ARSLAN:  Çok değerli meclis üyeleri ve bizleri canlı yayında izleyen kıymetli hemşerilerim. 

Herkesi saygı ile selamlıyorum. Ermenistan tarafından Azerbaycan’a yapılan ve sivilleri hedef alan 

saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Azerbaycan halkına 

başsağlığı diliyorum. Ayrıca yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. 9 Eylül tarihinde 47. 

Komando Tugayı Komutanı hemşerimiz Tuğgeneral Sezgin ERDOĞAN görevi sırasında 

rahatsızlanarak şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve 

ulusumuza baş sağlığı diliyorum. Gölgesinde hayat bulduğumuz koca çınarlarımız başımızın tacıdır. 

Elleri öpülesi büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun. Meclis gündemimize geçmeden önce 

sizleri bilgilendirmek istiyorum. Belediyemizde 12 (oniki) yıldır İtfaiye Biriminde görev yapan İtfaiye 

Müdür Vekilimiz Mehmet Ali IŞIK’ı, itfaiyeciler için anlamlı bir hafta olan İtfaiyeci Haftasında, 

29.09.2020 tarihinde asil müdür olarak atamasını yaptım. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. 

Maddesi 2. Paragrafı gereği “Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü 

ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur” 

hükmü gereğince İtfaiye Müdürlüğüne yapmış olduğumuz atamayı siz değerli belediye meclis 

üyelerimizin bilgilerine sunuyorum. Eylül ayının da kısa bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. 3. 

Tarım Fuarı beldemizde, Şehit Astsubay Kıvanç KAŞIKÇI Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşti. Onlarca 

firmanın katıldığı fuara Çanakkale’nin birçok ilçesinden de katılım oldu. Ayrıca Eylül ayında Zabıta 

Teşkilatının 194’üncü yılını kutladık. Belediye zabıta personeli ile birlikte kutladık. Gece gündüz 

demeden halkımız için yoğun çaba sarf eden zabıta personeline şahsım ve sizler adına bir kez daha 

teşekkür etmek istiyorum. Değerli meclis üyeleri, yaya güvenliğini üst seviyede tutmak için rutin 

olarak yapmış olduğumuz yaya geçitlerinin yenilenmesi çalışmalarını tamamladık. Ve Atatürk 

Caddesindeki yaya geçitlerinin boyandığını hep birlikte sizler de gördünüz. Emeği geçen emekçi 

kardeşlerime de buradan teşekkür etmek istiyorum. Çevre temizliği ve halk sağlığı adına önem 

verdiğimiz çöp konteynerlerinin temizliği ve dezenfeksiyonunu düzenli olarak yapıyoruz. Avrupa 

Hareketlilik Haftası kapsamında beldemizde birçok etkinlik düzenledik. Bisiklet ulaşım aracıdır 

diyerek etkinliklerimize başladık. Ayrıca bisiklet kullanmayı bilmeyen kalmasın etkinliğimizle de 

ayrıca açık havada pilates etkinliğimiz ile boğazın en güzel noktasında çam ağaçlarının altında zumba 

etkinliklerimiz de bu faaliyetlerimizden birkaçıydı. Avrupa Hareketlilik Haftamızı sıfır emisyon, 
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pedallara özgürlük diyerek tamamladık. Kepez bisiklet platformu, AFAD ve Belediyemizin bisiklet 

sevdalısı personelin de katılımı ile Sahil Caddesini sadece yaya trafiğine açarak güzel bir rotada 

bisiklete binmenin keyfini yaşadık. Avrupa Hareketlilik Programı kapsamında daha temiz bir dünya ve 

daha temiz bir Kepez için sahillerimizi tüm doğa dostlarımız ile birlikte tek tek temizledik. Bizler 

Kepez’i her zaman severek temizlemeye devam ediyoruz. Ve doğayı da hep birlikte korumalıyız. Doğa 

insan olmadan da yaşar ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz. Pandemi süresince aralıksız 

devam ettiğimiz ortak kullanım alanlarının temizliğini ve dezenfeksiyonuna devam ediyoruz. Değerli 

meclis üyesi arkadaşlarım, meclisimize başlamadan önce meclis üyemiz Sayın Mehmet NAİR’in 

eşinin rahatsızlığından dolayı bir dilekçe vermiş bulunmaktadır. Ben Sayın Mehmet  NAİR’in 

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

ederim. Ben de buradan NAİR ailesine şahsım ve meclisimiz adına geçmiş olsun dileklerimi 

sunuyorum. Emine Hanım’a, Emine ablamıza da Allah’tan acil şifalar diliyorum. Sayın meclis üyeleri 

gündemimize geçmeden önce 2020 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı tutanakları mail yolu ile 

sizlere gönderildi. Okundu olarak kabul edelim mi? O halde 2020 yılı Eylül ayı olağan meclis 

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

ediyorum. Gündemimize geçiyoruz. Gündemimizi okuma üzere sözü Katip Üyemiz Sayın Sevim 

ÖZTÜRK AYGÖREN’e bırakıyorum. Buyurun Sayın AYGÖREN. 

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN:  

GÜNDEM: 

1. Belediyemiz Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 2020/88 sayılı kararı ile İsim ve Tespit 

Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz sınırları içinde yapılan veya yapılacak olan bir park 

alanına Şehit Jandarma Astsubay Kd. Bçvş. Ömer YANAR isminin verilmesi hususunun 

görüşülmesi, 

2. Belediyemiz Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 2020/92 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna sevk edilen, AKUT Arama Kurtarma Derneği Çanakkale Ekibine yer tahsis 

edilmesi hususunun görüşülmesi, 

3. Belediyemiz Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 2020/93 sayılı kararı ile Sosyal Yardım 

Komisyonuna sevk edilen, Beldemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacı olan aylık ekmek 

miktarına denk düşen nakit tutarın KEPKART’a yatırılması ve Kepez Belediyesi Sosyal 

Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin vatandaşlarımızın öngörülen ihtiyaçları dikkate alınarak 

yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi, 

4. Belediyemiz Meclisinin 2020 Kasım ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi, 

5. Kapanış. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum Sevim Hanım. Gündemimize geçiyoruz arkadaşlar. Gündem 

bir. Belediyemiz Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 2020/88 sayılı kararı ile İsim ve Tespit Komisyonuna 

sevk edilen, Beldemiz sınırları içinde yapılan veya yapılacak olan bir park alanına Şehit Jandarma 

Astsubay Kd. Bçvş. Ömer YANAR isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. Eylül meclisimizde 

komisyona göndermiştik. Evet komisyon raporunu kim okuyor arkadaşlar? 

ÜLKÜ ŞİMŞEK TUTAK: Belediyemiz Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 2020/88 sayılı 

kararı ile İsim Tespit Komisyonuna sevk edilen, Seçil YANAR’ın 27.01.2020 tarih ve 71349 kayıt 

numaralı dilekçesi ile 19.04.2014 tarihinde Çanakkale İlinin Biga İlçesi Sarnıç köyünde adli bir 

olaya müdahelede şehit olan Şehit Jandarma Astsubay Kd. Bçvş.Ömer YANAR isminin 

Beldemizde yapılan veya yapılacak uygun bir park alanına isim verilmesi talebi komisyonumuzca 

incelenmiş olup, yapılan inceleme sonucunda: 
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Şehit Jandarma Astsubay Kd. Bçvş. Ömer YANAR 10.04.1973 Tarihinde Hatay’ın 

Kırıkhan ilçesinde dünyaya gelmiştir.Baba adı İbrahim, anne adı Zekiye’dir. İlk ve Orta 

öğretimini Kırıkhan da tamamlamıştır. 1992 yılında Ankara Güvercinlik Jandarma Astsubay sınıf 

okulundan mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi KAMU Yönetimi mezunudur. Jandarma Genel 

Komutanlığı bünyesinde, Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dahil 10(on) ayrı 

ilinde başarı ile görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Şehit Ömer YANAR, en son görev 

yaptığı Çanakkale İli, Biga İlçesi SARNIÇ Köyünde 19 Nisan 2014 tarihinde adli görev sırasında 

şüpheli bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuştur.  Beldemizde yapılmakta olan 

Hamidiye Mahallesi Fatih Caddesi ile Oğuz Kağan Sokak’ın kesiştiği noktada bulunan park 

alanına “Şehit Jandarma Astsubay Kd. Bçvş. Ömer YANAR Parkı” isminin verilmesine oy 

birliğiyle karar verilmiştir. 08.09.2020 

ÜLKÜ ŞİMŞEK TUTAK  ABBAS BOZKURT 

Komisyon Başkanı   Komisyon Başkan Yardımcısı 

 

İSMAİL ÖZCAN   RUHİ AKKOYUN   HÜSEYİN DALAKLI 

Komisyon Üyesi   Komisyon Üyesi   Komisyon Üyesi 

 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İsim Tespit Komisyonumuza teşekkür 

ediyorum. Bu konuda herhangi bir görüş beyan etmek isteyen meclis üyemiz var mı? Buyurun Nejdet 

Bey. 

NEJDET UÇAR: Sayın Başkanım geçmişimiz atalarımız, geleceğimiz ise çocuklarımızdır. Bu vesile 

ile tarihimize ve geleceğimize sahip çıkmalıyız. Bu bizim en büyük görevlerimiz arasındadır. 

Atalarımız bizi bu günlere getirmek için ya şehit olmuşlar ya da gazi olarak Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK önderliğinde bize bu atanı emanet etmişlerdir. Bize düşen görev; şehitlerimizin ve 

gazilerimizin adını yaşatmaktır. Bu vesile ile Kepez Belediyesi olarak bu şehidimizin adının “vatanını 

en çok seven görevini en iyi yapandır.” prensibi ile görevi başında şehit olan bu kahramanımızın adını 

yeni açacağımız tesiste ismini yaşatmak gurur ve onur vericidir. Bu vesile ile bu kahraman şehidimizin 

nezdinde tüm şehitlerimizi ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Bu işte siyasi görüş yoktur düşüncesi ile 

tüm arkadaşlarımızın buna oy birliği ile katılmasını arz ve talep ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BİROL ARSLAN: Ben teşekkür ederim Sayın UÇAR. Evet, duygu dolu bir konuşmaydı. Elbette ki 

zaten komisyondan oy birliği ile kabul edilerek geldi. Şehidimizin adını Hamidiye Mahallemizdeki bir 

park alanına vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onurunu yaşıyoruz. Ben de şahsım adına 

şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 

Bu vatanı onlar bize canları pahasına emanet ettiler. Biz de bu emanetlerini koruma adına onurumuzla 

mücadele ediyoruz. Bir kez daha ben şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine de baş 

sağlığı diliyorum. Evet arkadaşlar o halde oylamaya geçiyoruz. Şehidimizin adını Hamidiye 

Mahallesinde Sayın İsim Tespit Komisyonu Başkanının telaffuz ettiği adreste verilmesini oylarınıza 

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

Belediyemiz Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 2020/92 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna sevk edilen, AKUT Arama Kurtarma Derneği Çanakkale Ekibine yer tahsis edilmesi 

hususunun görüşülmesi. 

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 2020/86 sayılı kararı 

ile İmar Komisyonuna havale edilen meclis önergesi incelenmiş olup, AKUT Arama Kurtarma 
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Derneği Çanakkale Ekibinin yer tahsis talebinin komisyonda kalması, komisyonumuzca uygun 

görülmüştür. Belediye Meclisine arz olunur. 11.09.2020 

BİROL ARSLAN: Evet İmar Komisyonumuz komisyonda kalmasını, yapmış oldukları çalışmalarda 

henüz daha arzu edilen yeri tespit edemediler. Dolayısıyla komisyon çalışmalarını sürdürecek. Bu 

konuda görüş beyan etmek isteyen Sayın Meclis Üyemiz var mı? O halde İmar Komisyonu 

Başkanımızın ifade ettiği gibi talebin komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy 

birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem üç. Belediyemiz Meclisinin 02.09.2020 tarih 

ve 2020/93 sayılı kararı ile Sosyal Yardım Komisyonuna sevk edilen, Beldemizde yaşayan 

vatandaşlarımızın ihtiyacı olan aylık ekmek miktarına denk düşen nakit tutarın KEPKART’a 

yatırılması ve Kepez Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin vatandaşlarımızın 

öngörülen ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. Buyurun İsmail 

Bey. 

İSMAİL ÖZCAN: Kepez Belediyesi olarak Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında Kepez’de 

ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda ekmek dağıtımı 

gerçekleştirmekteyiz. Normal koşullarda ekmeklerini Belediyemize gelerek daha önce tespit edilmiş 

sayı üzerinden alan vatandaşlarımızın, Covid-19 salgını süreci nedeniyle salgın riskini en aza indirmek 

amacıyla alınması gereken önlemler kapsamında ekmek dağıtımını Belediyemiz üzerinden 

yapmayarak kişiler arası teması en aza indirmeyi amaçlamaktayız. Vatandaşlarımızın talepleri 

doğrultusunda 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 komisyonumuzun aldığı 

kararla ekmek dağıtımı elden yapılmayacak olup, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan günlük ekmek 

miktarı hane halkında yaşayan kişi sayısı dikkate alınarak en az 2 (iki) en çok 5 (beş) adet ekmek 

olarak tespit edilecek olup, tespit edilen sayının aylık miktarına denk düşen nakit tutarı Çanakkale 

Kasaplar, Fırıncılar, Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın belirleyeceği güncel 

birim ekmek fiyatı üzerinden hesaplanacak olup (Odanın son tarifesi olan 2019 Nisan ayı itibariyle 1 

ekmek 1.50 TL olarak belirlenmiştir.) tespit edilen nakit tutarının KEPKART’a yatırılmasına oy birliği 

ile karar verilmiştir. İsmail ÖZCAN, Mehmet NAİR, Gülhanım KARCI BARİKAN, Halil UYANIK, 

Abbas BOZKURT, Nejla SULU. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım belediyemizce ekmek 

dağıtımı elden belediyemiz giriş katında daha sonra da ek hizmet binamızda yapılmaktaydı. Tabi ki 

pandemi süreci de dikkate alındığında bundan böyle ekmek dağıtımının KEPKART’a yatırılmasını 

komisyonumuza önermiştik. Onlar da uygun gördüler. Ayrıca tabi ki yapılan yardımın orada o 

vatandaşlarımıza yapılan yardımı aldıklarını, rencide olmamaları adına komisyonumuz bu görüşü 

uygun buldu. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen Sayın Meclis 

Üyemiz var mı? Buyurun lütfen. Mikrofonu verelim. 

SERKAN KALE: Fırınlara, şimdi aylık kaç tane ekmek alıyoruz? 

BİROL ARSLAN: Bir daha söyler misin? 

SERKAN KALE: Fırınlardan, kaç tane fırından ekmek alıyorduk? 

BİROL ARSLAN: Şimdi Nejla Hanım bu konu ile ilgili sizi alalım. Kültür Müdiremiz bu konuda bir 

açıklama yapsın bize. Hangi fırınlardan alındığı, kaç tane fırından alındığı, günde kaç tane ekmek 

alındığı. 

SERKAN KALE: Borcumuz var mı yok mu? 
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BİROL ARSLAN: Borcumuz var mı? Efendim? 

SERKAN KALE: KEPKART’a yardım yapacağız ama fırınlara acaba borcumuz var mı? Belediyenin 

bütçesi var mı şimdi bunu çıkarmak için?  

BİROL ARSLAN: Pardon? 

SERKAN KALE: Belediyenin bütçesinin… 

BİROL ARSLAN: Yüksek sesli söyler misin herkes duysun. 

SERKAN KALE: Fırınlardan bugüne kadar kaç fırından alışveriş yaptık? Fırınlara borcumuz var mı?  

BİROL ARSLAN: Peki, günde kaç tane ekmek alıyoruz önce onu söyleyin. Kaç aileye dağıtıyoruz? 

İlgilendiren tarafı o. 

NEJLA SULU: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Kaç fırından aldığımızı soruyor Serkan Bey. Onu da söyleyin lütfen. 

NEJLA SULU: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Nasıl alınıyor? Onu da, satın alma usulünü de lütfen anlatın. 

NEJLA SULU: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Şimdi tabi her noktada olduğu gibi Serkan bey yine bir borcu var mı diye çıktı. 

Bunu sorma maksadınız nedir acaba?  

SERKAN KALE: Yok değil.   

BİROL ARSLAN: Yok değil yani.  

SERKAN KALE: Var mı diye sordum.  

BİROL ARSLAN: Bakın bey efendi. Var mı? Yok mu? Onu burada canlı televizyonda canlı bir 

noktada çok şık değil. Evet borcumuz var. Neden var? Onu da açıklayım. Satın almış olduğumuz 

firmaya para ödemek istiyoruz. Mali Hizmetler ayda 3-4 kez mali hesapları inceleyen Mali Hizmetler 

Müdürlüğümüzden de teyit edebilirsiniz. Ben ayda 3-4 kez borç – alacak hesaplarını kontrol ediyorum. 

Ayrıca Belediyenin en az ayda 3 (üç) kez ne kadar borç ödemişiz. Ne kadar düşmüş bunu da takip 

ediyorum. Sorduğumda Mali Hizmetler Müdürüme evet alış-veriş yaptığımız arkadaşımızın Vergi 

Dairesine borcu olduğu için ben kendisini bizzat çağırdım. Arkadaş biz sana para ödemek istiyoruz. 

Dedi ki başkanım biraz bekleyin. Vergi borcum var. O yüzden ben parayı yatırmanızı istemiyorum. 

Biraz bekleyin dedi. Yani bunu burada konuşmak, kamu oyu önünde Belediyenin borcu var mı?  

SERKAN KALE: Kep Karta para yatıracağız nereden yatıracaksınız onun için sordum.   

BİROL ARSLAN: Kep-Karta yatırıyoruz bey efendi.  

SERKAN KALE: Onu soruyorum.  
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BİROL ARSLAN: Tamam yani. Bu güne kadar elden veriyorduk ekmeyi. Nihayetinde o fatura 

ödeniyordu. Şimdi ne olacak? O ekmek fırınına ödenmeyecek te. Kep-Kart sahibine yatırılmış olacak. 

Kep-Kart sahibi de gidip bankadan çekip evinin ekmek ihtiyacını karşılayacak. Bakın ben Belediye 

Başkanı olarak hiçbir komisyonun toplantılarına katılarak onların almış olduğu komisyonun kararlarını 

etkilemek ya da onların işlerine müdahale etmek gibi bir düşüncem yok. Olmadı da bu güne kadar. 

Şimdi komisyonun almış olduğu bir karar var. En az 2 (iki) ekmek, en çok 5 (beş) ekmek. Bu benim 

için esasında ailede yaşayan fert sayısına göre 5 (beş) ekmek az. Belki de 4 (dört) kişilik bir aile 8 

(sekiz) ekmek. Bakın bunu ben kendi düşüncem olarak ifade ediyorum. Eğer komisyona katılsaydım 

derdim. Ailedeki fert sayısına göre ekmek sayısını belirleyin derdim. 4 (dört) kişilik aile 8 (sekiz) 

ekmek almış olur. Ben olayın eğer sosyal belediyecilik diyorsak buradan halkın borcunu ödeyebilir 

miyiz? Ödeyemez miyiz?  Bu benim parayı bulmak, ödemek görevi arkadaşlar. Eğer Allah’a şükürler 

olsun geldiğimiz günden itibaren yaklaşık 10.800.000,00-TL ( on milyon sekiz yüz bin ) borç ödedik. 

Yani 61.500.000,00-T (altmış bir milyon beş yüz bin) civarında olan borcumuz. 10.800.000,00-TL ( on 

milyon sekiz yüz bin ) aşağıya indi. Ayrıca hayat  Belediyecilik hizmetlerini de devam ettik, hiç 

eksiksiz devam ettik. Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik bize yakışanı yaptık arkadaşlar. 

Pandemi sürecinde iş yeri kapanmış esnaflarımız vardı. Bunun yanında işini kaybetmiş arkadaşlarımız, 

yurttaşlarımız vardı. O insanlara komisyonu daha çok görevlendirdik. Kep-kart üzerinden yapmış 

olduğumuz yardım sayılarının adetlerini arttırdık. Nejla hanım kaç aileye kep-karttan yardım 

yapıyoruz.  

NEJLA SULU: Bilgi verdi.   

BİROL ARSLAN: 300’ü geçtik arkadaşlar. 300 aileyi kep-karttan faydalandırıyoruz arkadaşlar. 

İhtiyaç sahibi ailelere ekmek yardımı, helali hoş olsun. Bu çok küçük bütçeler. Kepez Belediyesi’nin 

bütçesinin içinde bu yapmış olduğumuz yardımlar gerçekten çok bizi zorlayan, yoran yardımlar değil. 

Elbette ki böyle günlerde biz bu yardımları yapmaya devam edeceğiz. Bunu söylememiş olun. 

Üzüldüm. 

SERKAN KALE: Ben var mı diye sordum. Öbür fırınlardan alıyor muyuz diye sordum.  

BİROL ARSLAN: Bakın bey efendi. Belediye Resmi bir kurum. Resmi bir kurumda satın alabileceği, 

devlet tarafından belirlenmiş yönetmelikler var. Ya doğrudan teminle alırsın. Ya efendim ihale 

yaparsın. Biz Nejla hanım onu söyleyin lütfen. İhale yapmak istedik. Tüm Kepez de bulunan tüm 

fırınlardan ekmeği sene başında ihale yaparak tüm fırınların iştirak edeceği tespit etmek istedik.  

NEJLA SULU: Bilgi verdi.   

BİROL ARSLAN: Özgür bey fırınların eksiği neydi orada?  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

BİROL ARSLAN: Ekap kaydı olmadığı için fırıncılar kendileri söylediler. O zaman ihaleye 

giremezler. Hatta bizden düşünce olarak şunu da istediler. Dediler ki biz Kepez esnafıysak bu ihaleye 

sadece Kepez fırıncılar girsin dediler. Biz onu da mantık olarak tamam dedik. Ama ihaleye çıkmadan 

önce arkadaşların Ekap üyeliği olmadığı için biz bu prosedürü tamamlayamıyoruz. Ekap üyeliği 

yapamıyoruz. Mecburen o halde bizde ne yaptık? Doğrudan temin üzerinden bakın arkadaşlar bir 

şeylerin altında bir şeyler aramayın. Bu kadar açık şeffaf ben daha sokakta bir bardak çay içmedim. 

İddia ettiğinize göre köşeleri falan dönmüyoruz. Aksine cebimizden paralar veriyoruz. Yukarıda 

Allah’u Teala kalbimiz temiz biliyor. Bir bardak çay içmedik arkadaşlar. Kimseden de ne en küçük 
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doğrudan teminden ne de ihale de en küçücük bir kimseye ayrıcalık, fırsatçılık yapmadık. Birol 

ARSLAN’ın olduğu yerde böyle bir düzen olamaz arkadaşlar. Her şeyi, her şeyi tüm koltukları 

bırakırız, ama onurumuzdan, duruşumuzdan asla taviz vermeyiz. Lütfen siz belediye meclis üyesisiniz. 

Siz bir partinin buradaki temsilcisisiniz. Bir takım suçlamalarla önce vicdanınıza, elinize ve 

karşınızdakinin gözlerinin içine bakın. Bu profilde yanlış iş yapacak şey görüyorsanız.  

SERKAN KALE: Demiyorum.        

BİROL ARSLAN: Diyorsunuz. Mahkemeye verdim sizi biliyorsunuz. 40.000 lira civarı borcumuz 

var.  

SERKAN KALE: Olay olmuş. Söyleyeceksiniz. Başkan olmuşsun.  

BİROL ARSLAN: Önce üslubunu toparla.   

SERKAN KALE: Sen önce üslubunu toplarla.  

BİROL ARSLAN: Ben üslubumu ben hiçbir şekilde hakaret etmedim. Olduğu gibi size yaşanan 

süreci anlattım.  

SERKAN KALE: Kötü bir şey demedim. Olduğu gibi anlatsın dedim.  

BİROL ARSLAN: Hayır borcumuz var mı? Ne demek? Borcumuz var mı? Yapabilecek miyiz bu 

yardımı dediniz. Dediniz bu cümleyi tutanaklar da var. Ha elden vermişiz parayı kep-karta yatırmışız. 

Ha ekmek olarak vermişiz.   

SERKAN KALE: Kep-karta yattığında çok güzel bir şey. Kimse kimseyi görmeyecek. Dedikodu 

yapmayacak insanlar. On numara. Ben onu demiyorum.  

BİROL ARSLAN: Ödeyebilecek miyiz cümlesi. Tamam polemikleri uzatmayalım. Biliyorum 

arkadaşlar. Daha fazla germeyelim.  

İSMAİL ÖZCAN: Başkanım zaten komisyondan oy birliği ile geçti. Ak partili Meclis üyesi Mehmet 

NAİR beyde komisyondaydı.  

BİROL ARSLAN: Zaten yapmış olduğumuz şeffaflık arkadaşlar. Ne yapıyoruz. 1- İnsanlar ekmek 

alırken iç içe girmesin. Sağlık açısından pandemi sürecinde birbiri ile temas etmesin. 2- Orada gelip 

komşuları tarafından rencide olmasın tüm derdimiz bu. Peki teşekkür ediyorum Evet. Başka sorusu 

olan var mı?  

İSMAİL ÖZCAN: Teşekkür ediyorum.   

BİROL ARSLAN: Evet arkadaşlar gündemimizin 4. Maddesi Belediyemiz Meclisinin 2020 Kasım 

Ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi.  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.   

BİROL ARSLAN:  Oylama yapmadık. Tamam. Evet arkadaşlar gündemimizin 3. Maddesini 

oylarınıza sunuyorum. Sosyal Yardım Komisyonundan geldiği şekli ile ekmek yardımının Kep-Karta 

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

Gündemimizin 4. Maddesi. Belediyemiz Meclisinin 2020 Kasım Ayında yapacağı toplantı tarihinin 

belirlenmesi.  
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MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.   

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum.  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.   

BİROL ARSLAN: Burada usulü anlatın lütfen.  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.   

BİROL ARSLAN: Peki Kasım Ayında 2 (iki) tane meclis yapacağız arkadaşlar. Öncelikle biz 

yapacağımız Bütçeyi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edeceğiz. 2. Mecliste de arkadaşlar 2021 

yılının Gelir Tarifesini belirleyecekler. Bütçemizi belirleyecekler doğru mu?  

 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.   

BİROL ARSLAN: Yapacağı çalışmalarla ardından yapmış oldukları çalışmaları 2. Meclisimizde 

tekrar 20 (yirmi) gün yasal süre 20 (yirmi) gün içinde de yapılacak olan mecliste de onların 

çalışmalarını oylayacağız. Evet bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mı? Herhangi bir tarih 

belirtmek isteyen var mı?  O halde ben söylüyorum. 1. Birleşimi 4 Kasım Çarşamba günü, 2. Birleşimi 

de 20 (yirmi) gün diyor. 19. Gün olan 23 Kasım Pazartesi günü. Uygun mu arkadaşlar?  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.   

BİROL ARSLAN: Saatle ilgili buyurun.  

SERKAN KALE: Toplantım var. 

BİROL ARSLAN:  Hangi gün?  

SERKAN KALE: Pazartesi günü. 

BİROL ARSLAN:  O zaman 2. Birleşimi. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.   

BİROL ARSLAN: 2. Günü Salı güne alabilir miyiz?  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.   

BİROL ARSLAN: Peki o halde saatle ilgili öneriniz var mı arkadaşlar? Buyurun lütfen. 

ÜLKÜ ŞİMŞEK TUTAK: Saat 2 olabilir mi?  

BİROL ARSLAN: Saat 14:00 AKP grubu uygun dedi. İYİ Parti grubu. Peki arkadaşlar. Oylamaya 

geçiyorum. 1. Birleşim 4 Kasım Çarşamba günü, 2. Birleşim 24 Kasım Salı günü saat 14:00’de 

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

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.   

BİROL ARSLAN: Evet yine Belediyemizin Turhan Mildon Kültür Merkezinde bu tesiste yapılması 

arkadaşlar. Peki onu da oylamaya sunuyorum. Kabul edenler? Teşekkür ediyorum. Oy birliği ile kabul 
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edilmiştir. Evet arkadaşlar bugün Ekim meclisimizi gerçekleştirdik. Gündem olarak biraz az 

gündemimiz vardı. Meclisimizin Beldemize, Çanakkale’mize, Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

İnşallah sağlıkla, huzurla, nice mutlu günlerde hep birlikte olmak dileğiyle. Katılımlarınızdan dolayı 

hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buyurun.  

NEJDET UÇAR: Az önce parka isim verdiğimiz şehidimizin. 

BİROL ARSLAN: Peki sizi şöyle alalım. Tutanaklara geçecek mi bu? Teşekkür mü edeceksiniz? Sizi 

şöyle alalım. Sizi buraya alalım. Teşekkür burada edin. Şehir ismini verdiğimiz şehidimizin eşi 

hanımefendini teşekkür mesajı var.  

NEJDET UÇAR: Seçil YANAR hanımefendinin gönderdiği mesajı size aktarma istiyorum. Eşim 

şehit olduktan sonra bana verilen en büyük manevi hediye olarak kabul ediyor kendisi. Hanımefendi 

de bu tesislerin yanında oturuyor. Her gün girip çıktıkça diyor onun ismini görmek diyor. Bana verilen 

en büyük değerdir diyor. Bu kapsamda diyor Belediye Başkanımız Birol ARSLAN diyor ve tüm 

meclis üyelerine şükranlarımı sunarım diyor.  

BİROL ARSLAN: Bizde kendilerine saygılarımızı iletiyoruz. Evet arkadaşlar herkese tekrar iyi 

günler. Sağlıkla, huzurla kalın. 01.10.2020 

 

 

 

   BİROL ARSLAN   BURÇİN SOYSAL  SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN 

BELEDİYE BAŞKANI  MECLİS KÂTİBİ   MECLİS KÂTİBİ 

 

 


