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T.C. 

KEPEZ BELEDİYESİ 

MECLİS BAŞKANLIĞI 

 

SEÇİM DEVRESİ   :31.03.2019 

TOPLANTI TARİHİ :03.02.2021 

TOPLANTI DÖNEMİ :OLAĞAN 

TOPLANTI GÜNÜ  :ÇARŞAMBA 

TOPLANTI TUTANAĞI 

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca ŞUBAT 2021 Olağan Meclis Toplantısı 

03.02.2021 tarihinde bir birleşim halinde toplanmıştır. 03.02.2021 tarihli Meclis 

Toplantısında, Mehmet NAİR bulunmamış, geri kalan tüm Belediye Meclis Üyelerinin hazır 

bulundukları görülmüştür.  

 

2021 ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİSİ 

 

BİROL ARSLAN:  2021 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantımızı açıyorum. Çok değerli 

belediye meclis üyeleri, Kepez Belediyesi sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyonları 

başında bizleri canlı yayında izleyen kıymetli hemşerilerim, basınımızın kıymetli temsilcileri, 

sizleri saygı ile selamlıyorum. Gündemimize geçmeden öncelikle geçtiğimiz ayı kısa bir 

anımsayarak başlamak istiyorum. Değerli büyüklerim Çanakkale belediye başkanımız sayın 

Ülgür GÖKHAN’a ve Gelibolu belediye başkanımız sayın Mustafa ÖZACAR’a ocak ayı 

içerisinde belediyemize yapmış oldukları nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. El-bab 

şehidimiz astsubay kıvanç KAŞIKÇI’yı mezarı başında andık. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. 

Belediyeler arası birlik ve beraberliğine son derece önem veriyorum.  Geçen hafta Çanakkale ilçe 

ve belde belediye başkanlarını ziyaret ederek, birlikte yapabileceklerimiz hakkında görüşmelerde 

bulunduk. Birlikte hep daha ileriye, iyi işlere imza atmaya devam edeceğiz. Belediye 

ziyaretlerim devam edecek. Belediyemiz kiracılarımıza ocak ayı belediye meclisimizde, bana ve 

encümenimize vermiş olduğunuz yetki dahilinde; salgın süresince işyeri kapanan, başvuruda 

bulunan belediyemiz kiracılarının,  kiralarını almıyoruz ve kira sözleşmelerini kapalı oldukları 

süre kadar uzatıyoruz. İşyeri faaliyetleri azalan belediyemiz esnaf kiracılarımızdan başvuruda 

bulunanların, kiralarında salgın süresince %25 indirim yapma kararı aldık. Kepez belediyesi 

olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Salgın hastalığın başlaması ile birlikte oluşturulan, 

mücadele ekiplerimiz, hızla dezenfeksiyon işlemlerine başladı. Düzenli aralıklarla tüm resmi 

kurumlar, SGK, il göç idaresi, muhtarlıklar, camiler, toplu taşıma araçlarıyla, duraklar, işyerleri, 

site ve apartmanlar dezenfekte edildi edilmeye devam ediyor. Salgın başladığından bu yana site 

ve apartmanlar 3304 kez işyerleri 1012 kez kamuya açık alanlar, çocuk parkları 1516 kez kamu 

kurumları 905 kez çöp konteynerlerimiz 968 kez belediye binamız ve ek hizmet binalarımız ile 

halkımızın kullandığı her alan düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Şuana kadar 24 hektar alan 

dezenfekte edildi. 48 ton dezenfektan kullanılmıştır. Salgın hastalıklardan kurtulmak için birlikte 

kurallara uymaya devam etmeliyiz. Ayrıca yaz sezonu için haşerelerle mücadele çalışmalarımıza 

ocak ayı itibarıyla başladık. 10 mart 2020 tarihinde belediye bünyemizde haşere kontrolünü 

sağlamak için biyosidal ürün uygulama izin belgemizi almış idik. Bu belge ile kamuya açık tüm 

alanlarda belge sahibi işinin ehli ekibimiz ile profesyonelce ilaçlama yaptık. Sinek 

mücadelesinde bugüne kadar yürüttüğümüz politika öncelikli olarak kaynak yok etmeye 
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sonrasında kültürel ve biyolojik uygulamalarına yönelik oldu. Kültürel çalışmalarda 

bilinçlendirme kampanyaları düzenlenerek halkımıza birebir anlatıldı. Yaz sezonunu en iyi 

şekilde geçirmemiz için ekiplerimiz var güçleriyle çalışıyorlar. Gündemimize geçmeden önce 

2021 yılı ocak ayı olağan meclisinin tutanaklarını mail yolu ile sizlere gönderildi. Okundu olarak 

kabul edelim mi? Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Meclisimize 

başlıyoruz. Kanun gereği meclise bilgi vermem gereken bir konu var. AKP meclis üyemiz Sayın 

Mehmet NAİR sağlık sebepleri nedeniyle dilekçe vererek, belediye meclis üyeliğinden istifa 

etmiştir, kendisine geçmiş olsun diyorum ve belediye meclis üyeliği süresince belediyemize 

vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç ile ilgili 

kısa bilgi vermek gerekirse, merkez ilçe seçim kuruluna yazı yazarak meclis üyemizin istifa 

ettiğini bildirdik, merkez seçim kurulu AKP aday listesine bakarak sıradaki aday üyenin ismini 

bize bildirecek. Ben de kendisine resmi yazı yazarak davet edeceğim ve meclis üyemiz görevine 

başlayacak. Bu konu ile ilgili olarak Mehmet NAİR Bey’in sosyal yardım komisyonunda üyeliği 

bulunmakta istifa etmesi sebebiyle o komisyonda bir boşalma olacak bununla ilgili belediye 

meclisi çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesinde “komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu 

takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” Denilmektedir. İsterseniz AKP grubu olarak 

bir kişiyi önerirseniz o arkadaşı oy birliği ile seçelim, komisyon eksik toplanmasın ya da 

isterseniz yeni meclis üyeniz meclisimize katıldığında seçim yapabiliriz. Takdiri size 

bırakıyorum. Buyurun lütfen. Şimdi mi seçelim? 

SERKAN KALE: Bir dahaki meclise bırakalım. 

BİROL ARSLAN: Peki, o halde AKP grubu diğer arkadaşın katılımı ile birlikte önerdi. 

Önümüzdeki mecliste, Mart meclisinde seçeceğiz arkadaşlar. Gündemimize geçiyoruz. 

Gündemimizi okumak üzere Katip Üyemiz Sayın Burçin SOYSAL. Buyurun lütfen.  

BURÇİN SOYSAL:  

GÜNDEM: 

1. Belediyemiz Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı ile Çevre Komisyonuna 

sevk edilen, Kepez Belediyesi Oto Yıkama ve Halı Yıkama İş Yerleri Hakkında Çalışma 

Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik Taslağı hususunun görüşülmesi, 

2. Belediyemiz Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 2021/15 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi Ada: 308, Parsel: 2-3-4-5’de 

kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun 

görüşülmesi, 

3. Belediyemiz Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi Ada: 308, Parsel: 2-3-4-5’de 

kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun 

görüşülmesi, 

4. Belediyemizde görev yapan Zabıta ve İtfaiye personeline ödenen maktu çalışma 

ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

5. 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesine ek yapılması hususunun görüşülmesi, 

6. Belediyemiz Meclisinin 2021 Mart ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi, 

7. Kapanış. 

BİROL ARSLAN: Evet teşekkür ediyorum. Dört adet önergemiz var. Sayın Sevim ÖZTÜRK 

AYGÖREN buyurun lütfen.  
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SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: İlgi: Hacer GÜNEYSU DEMİRCİ’nin 02.02.2021 tarih ve 

78783 kayıt numaralı dilekçesi. 

 İlgi dilekçe ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) gönüllü eğitmenliği yapmış, yaptığı 

çalışmalarla birçok insanın sevgisini kazanmış, aynı zamanda Belediyemiz Adile Naşit Kreş ve 

Gündüz Bakımevi ve Serpil Koçoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevinde de AÇEV işbirliğinde Baba 

Destek Eğitimi vermiş olan Güneş GÜNEYSU’nun adının Beldemizde bulunan uygun bir alana 

verilmesi talep edilmektedir. 

 Söz konusu talebin incelenerek gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. 

02.02.2021. Birol ARSLAN, Belediye Başkanı.  

BİROL ARSLAN: Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım, birinci önergenin gündemimize 

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

Önerge iki. 

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Ada: 0, Parsel: 

6441'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. 

Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Birol 

ARSLAN, Belediye Başkanı. 

BİROL ARSLAN: Evet, önerge ikinin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

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

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Ada: 0, Parsel: 

6441'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. 

Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Birol 

ARSLAN, Belediye Başkanı. 

BİROL ARSLAN: Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Teşekkür 

ediyorum oy birliği ile kabul edilmiştir. 

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Yasal zaman aşımı süresi içinde geriye dönük son 5 (beş) yılda 

Belediyemiz tarafından tebliğ edilen Yol Harcamalarına Katılım Paylarının, Belediye meclis 

kararı ile iptal edilmesi ve ödeme yapmış olan vatandaşlara, yaptıkları ödemelerin iade edilmesi 

hususunun oylanmasını saygılarımızla arz ederiz. Ak Parti Belediye meclis üyeleri, Vildan 

UYSAL, Serkan KALE, Hüseyin DALAKLI. 03.02.2021 

BİROL ARSLAN: Evet, teşekkür ediyorum. Önerge dördün gündeme alınmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Hatice Hanım 

parmak kaldırmadınız. Peki, evet gündeme geçiyoruz arkadaşlar. Gündem bir. Belediyemiz 

Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı ile Çevre Komisyonuna sevk edilen, Kepez 

Belediyesi Oto Yıkama ve Halı Yıkama İş Yerleri Hakkında Çalışma Usul ve Esaslara Dair 

Yönetmelik Taslağı hususunun görüşülmesi. Evet bir önceki mecliste Çevre Komisyonuna havale 

etmiştik. Yönetmelik hazırlandı. Komisyon toplandı. AKP’li üyemiz Sayın Hüseyin DALAKLI 

katılamadı. Diğer üyeler oy birliği ile kabul etti. Komisyon raporunu… 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 
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BİROL ARSLAN: Evet, siz önce yazıyı okuyorsunuz, ardından komisyon raporu. 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÜLKÜ ŞİMŞEK TUTAK: Kepez Belediyesi Oto Yıkama ve Halı Yıkama İş Yerleri Hakkında 

Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı. 19.01.2021 tarihinde saat 14:00’de 

Belediyemiz toplantı salonunda toplanan Çevre Komisyonu, Kepez Belediyesi Oto Yıkama ve 

Halı Yıkama İş Yerleri Hakkında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik taslağı, komisyon 

üyelerinin kabul oyları ile, oy birliği ile kabul edildi. 19.01.2021. Ek: Kepez Belediyesi Oto 

Yıkama ve Halı Yıkama İş Yerleri Hakkında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

Taslağı. Ülkü ŞİMŞEK TUTAK, Hatice ŞEN, Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN, Halil UYANIK. 

Hüseyin DALAKLI katılmadı. 

BİROL ARSLAN: Evet arkadaşlar bu konuda görüş beyan etmek isteyen? Komisyon 

raporumuzu dinledik. Komisyonumuz katılan üyeler ile, oy birliği ile kabul etmiş. AKP Grubu? 

SERKAN KALE: Uygundur. 

BİROL ARSLAN: İyi Parti Grubu? 

HALİL UYANIK: Uygundur. 

BİROL ARSLAN: Cumhuriyet Halk Partisi? 

MEHMET YAMAN: Uygundur Başkanım. 

BİROL ARSLAN: Peki o halde komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem iki, Belediyemiz Meclisinin 

06.01.2021 tarih ve 2021/15 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk 

edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi Ada: 308, Parsel: 2-3-4-5’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Buyurun lütfen komisyon 

başkanımız. 

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Kepez Belediye Meclisi’nin 06.01.2021 tarih ve 2021/15 sayılı 

kararı ile İmar komisyonuna havale edilen imar plan değişikliği dosyası incelenmiş olup, yapılan 

incelemede; Onaylı İmar Planı’nda E:1.50, Yençok: 15.50 yapılaşma koşulunda “Yerleşik Konut 

Alanı” kullanımında kalan 308 ada, 2, 3, 4 parseller ile çekme mesafeleri içerisinde BL-5 (Blok 

nizam-beş katlı) “Ticaret-Konut Alanı” kullanımında kalan 308 ada, 5 parsel nolu taşınmazın 

istihdam sağlanması amacıyla birleştirilerek “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlanan tadilat 

dosyasının incelenmek üzere komisyonda kalmasına, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine 

istinaden oy birliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisine arz olunur. 21.01.2021. Sevim 

ÖZTÜRK AYGÖREN, Burçin SOYSAL, Hatice ŞEN, Ruhi AKKOYUN, Serkan KALE. 

 

BİROL ARSLAN: Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım İmar Komisyonu, komisyonda kalması 

ile ilgili oy birliği ile karar almış. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mı? O halde 

oylamaya geçiyorum. İmar Komisyonumuzdan geldiği şekli ile komisyonda kalmasını kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem üç, Belediyemiz Meclisinin 

06.01.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen, 

Beldemiz Boğazkent Mahallesi Ada: 308, Parsel: 2-3-4-5’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Buyurun komisyon başkanımız. 
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SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Kepez Belediye Meclisi’nin 06.01.2021 tarih ve 2021/16 sayılı 

kararı ile İmar komisyonuna havale edilen imar plan değişikliği dosyası incelenmiş olup, yapılan 

incelemede; Onaylı İmar Planı’nda E:1.50, Yençok: 15.50 yapılaşma koşulunda “Yerleşik Konut 

Alanı” kullanımında kalan 308 ada, 2, 3, 4 parseller ile çekme mesafeleri içerisinde BL-5 (Blok 

nizam-beş katlı) “Ticaret-Konut Alanı” kullanımında kalan 308 ada, 5 parsel nolu taşınmazın 

istihdam sağlanması amacıyla birleştirilerek “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlanan tadilat 

dosyasının incelenmek üzere komisyonda kalmasına, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine 

istinaden oy birliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisine arz olunur. 21.01.2021. 

 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu da 1/1000 yine İmar Komisyonu oy birliği 

ile komisyonda kalmasının kararını almıştır. Bu konu ile ilgili görüş beyan etmek isteyen? O halde 

oylamaya geçiyorum. İmar Komisyonumuzdan geldiği şekli ile, komisyonda kalmasını kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem dört, Belediyemizde görev 

yapan Zabıta ve İtfaiye personeline ödenen maktu çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunun 

görüşülmesi. Buyurun lütfen. 

 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

 

BİROL ARSLAN: Evet, teşekkür ederiz Yılmaz Bey. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım Zabıta ve 

İtfaiye personellerine verilen ve bu görevde fiilen çalışan Zabıta ve İtfaiye personellerine ödenen 

maktu ücret. Bu ücret devlet tarafından belirleniyor. Tavanı devlet tarafından belirleniyor ve nüfus 

baz alınarak. Biz de 10.001 ve 50.000 nüfuslar arasında kalıyoruz. Bugüne kadar Zabıta ve İtfaiye 

personeline tavandan ücret verilmiş. Ben yine personellerimize tavandan yani 344 (üçyüzkırkdört) 

TL olarak verilmesini öneriyorum. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mı? Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu? 

 

MEHMET YAMAN: Uygundur Başkanım. 

 

BİROL ARSLAN: İyi Parti Grubu? 

 

RUHİ AKKOYUN: Uygundur Başkanım 

 

BİROL ARSLAN: Adalet ve Kalkınma Partisi? 

 

SERKAN KALE: Uygundur. 

 

BİROL ARSLAN: Görüş beyan etmek istiyor musunuz? O halde oylamaya geçiyorum. Ücretin 

tavandan, yani 344 (üçyüzkırkdört) TL olarak İtfaiye ve Zabıta erlerimize maktu ücret olarak 2021 

yılında verilmesini kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem beş, 

2021 Mali Yılı Gelir Tarifesine ek yapılması hususunun görüşülmesi. 

 

NİHAN YILMAZ: Bilgi verdi.  

 

BİROL ARSLAN: Şimdi değerli meclis üyesi arkadaşlarım, gündemimizin bu maddesinde Plan 

ve Bütçe Komisyonumuz gelir tarifesinde, sağlık ocakları ve 112 merkezi ile ilgili tarifede her ay 

olarak bunları tahakkuk edilmesini kararını vermişti. Lakin sağlık ocaklarına ve 112 merkezine 

devletten 3’er ay arayla ödenek geliyormuş. Yani tabi ki doğal olarak üç ay birden öderken bu 

kurumlardan faiz çıkıyor. Maalesef o kurumlara faiz tahakkuk ediliyor ödenekleri gelmediği için. 

Ödeyemedikleri için, öyle diyelim. Ben, Sayın Müdürümüzün ifade ettiği gibi bunun faize 

düşmemesi için bu resmi kurumların 12 ay değil, her ay değil 3’er ay arayla bu tahakkukların 

yapılmasını öneriyorum. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mı? Her ay tahakkuk 

etmeyecek, 3’er ayda bir tahakkuk edilecek. Sonra kurumlar öyle ödeyecekler.  
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SERKAN KALE: Uygundur. 

 

BİROL ARSLAN: İyi Parti Grubu? 

 

HALİL UYANIK: Uygundur. 

 

BİROL ARSLAN: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu uygundur. O halde oylamaya geçiyorum 

arkadaşlar. Gelir Tarifesinin sağlık ocakları ve 112 merkezi, her ay değil 3’er ay olarak tahakkuk 

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

ediyorum. Gündem altı, Belediyemiz Meclisinin 2021 Mart ayında yapacağı toplantı tarihinin 

belirlenmesi.  

 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

 

BİROL ARSLAN: Evet Mehmet Bey öneriniz? 

 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

 

BİROL ARSLAN: Arkadaşlar 3 Mart 2021 Çarşamba. Zaten yasa gereği 3 Mart Çarşamba da 

yapmamız gerekiyor. Evet 3 Mart Çarşamba için saat öneriniz var mı? AKP Grubu? 

 

SERKAN KALE: Aynı saat olur. 

 
BİROL ARSLAN: Aynı saat olur dediler. O halde 2021 Mart ayı meclisinin 3 Mart Çarşamba günü saat 

14:00’de, yine burada Turhan Mildon tesislerinde yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Teşekkür ediyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, önergelere geçiyoruz arkadaşlar. Dört önergemiz 

var. Önerge bir; 

İlgi: Hacer GÜNEYSU DEMİRCİ’nin 02.02.2021 tarih ve 78783 kayıt numaralı dilekçesi. 

 İlgi dilekçe ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) gönüllü eğitmenliği yapmış, yaptığı 

çalışmalarla birçok insanın sevgisini kazanmış, aynı zamanda Belediyemiz Adile Naşit Kreş ve 

Gündüz Bakımevi ve Serpil Koçoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevinde de AÇEV işbirliğinde Baba 

Destek Eğitimi vermiş olan Güneş GÜNEYSU’nun adının Beldemizde bulunan uygun bir alana 

verilmesi talep edilmektedir. Söz konusu talebin incelenerek gerekli meclis kararının alınmasını 

arz ve teklif ederim. 02.02.2021. Birol ARSLAN, Belediye Başkanı. Evet değerli arkadaşlar 

Güneş Hocamızı kısa bir süre önce maalesef kaybettik. Beldemiz sakini ve eğitim gönüllüsü. 

Hakikaten onu kaybetmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Yaşadık hep beraber. İsim Tespit 

komisyonuna gönderilerek bir parka, bir alana adının verilmesini ben bu şekilde öneriyorum. Bu 

noktada görüş beyan etmek isteyen meclis üyemiz var mı? O halde önerge birin İsim Tespit 

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

edilmiştir. Teşekkür ederim. Önerge iki, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Ada: 0, 

Parsel: 6441'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. 

Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Birol 

ARSLAN, Belediye Başkanı. Evet, arkadaşlar bu alan Devlet Hastanesinin karşısında. Dosyası 

bugün yetiştirilerek geldi. Mehmet Akif Ersoy Terzioğlu Vakfı’na ait bir alan. Biliyorsunuz bu 

vakıf Çanakkale’deki tüm öğrencilerin… 

HALİL UYANIK: Hüseyin Akif Başkanım. 
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BİROL ARSLAN: Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı’na ait. Pardon, çok özür diliyorum. Bu konu ile 

ilgili İmar Komisyonuna sevkini oylarınıza sunmak istiyorum. Bu konuda görüş beyan etmek 

isteyen var mı? O halde oylamaya geçiyoruz. 1/5000’in İmar Komisyonuna sevkini kabul edenler? 

Oy birliği ile kabul edilmiştir teşekkür ediyorum. Önerge üç, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez 

Beldesi, Ada: 0, Parsel: 6441'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan 

Değişikliği yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve 

teklif ederim. Birol ARSLAN, Belediye Başkanı. Bu da 1/1000’liği arkadaşlar. Yine aynı yerin. 

Bunu da yine aynı şekilde ben İmar Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Görüş beyan 

etmek isteyen yok. O halde 1/1000’liğin İmar Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Önerge dört, Yasal zaman aşımı süresi 

içinde geriye dönük son 5 (beş) yılda Belediyemiz tarafından tebliğ edilen Yol Harcamalarına 

Katılım Paylarının, Belediye meclis kararı ile iptal edilmesi ve ödeme yapmış olan vatandaşlara, 

yaptıkları ödemelerin iade edilmesi hususunun oylanmasını saygılarımızla arz ederiz. Ak Parti 

Belediye meclis üyeleri, Vildan UYSAL, Serkan KALE, Hüseyin DALAKLI. 03.02.2021. Evet bu 

konuda tabi ki önerge sahibi olduğunuz için buyurun lütfen. 

VİLDAN UYSAL: Başkanım vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tekrardan yol katılım 

paylarının iptal edilmesinin tekrardan mecliste görüşülmesini öneriyoruz.  

BİROL ARSLAN: Bu sadece Yol Katılım mı? Kanalizasyon ve… 

VİLDAN UYSAL: Evet, Yol Katılım Payları. 

BİROL ARSLAN: Kanalizasyon ve içme suyu? 

VİLDAN UYSAL: Onlar zaten birlikte. 

BİROL ARSLAN: Onu yazmamışsınız ama önergenize. Sadece yol katılım payları olarak 

demişsiniz. 

VİLDAN UYSAL: Şu an yüksek talepler, yol katılımdan geldiği için o şekilde. 

BİROL ARSLAN: Peki Vildan Hanım ülkemizde tabi ki her gün tepkiler var da bizim 

tepkilerimizi ne kadar gündeme taşıyoruz o da apayrı. Şimdi bu konu aylardır tartışılıyor. Bunu 

Belediye Gelirleri Kanununun 87. ve 88. maddelerince burada diyor ki; kanalizasyon ve içme 

suyu paylarının alınması zorunludur. Zaten bunu tartışmaya gerek yok. Bakın bunu her ay 

mecliste anlatıyoruz. Belediye Gelirleri Kanununu kim çıkartıyor? Kanunu kim çıkartıyor? 

VİLDAN UYSAL: Devlet çıkartıyor. 

BİROL ARSLAN: Sizin mensubu olduğunuz parti. Lütfen gerekli baskıları yapın. Desinler ki; 

zorunludur ibaresini kaldırsınlar veya desin ki belediye meclisinin iradesindedir diye koysunlar, 

bunu tartışalım burada. Burada arkadaşlar tartışacağımız, her ay aynı şekilde buraya gelmesi. Peki 

ben size şunu söyleyeyim, 2003 yılından itibaren Kepez’de, Kepez Belediyesinin yatırım yapmış 

olduğu her sokaktan bugüne kadar alınmış. 2003’den bugüne kadar. Toplam 18-19 yıl. 19 yılın 5 

yılını almayalım, 14 yıldır aldıklarımıza haksızlık etmiş olur muyuz Vildan Hanım? Ama bakın 

lütfen başınızı öne eğmeyin. Yani bunu cevaplayın. Yani konuştuğumuz her ay aynı şey. Bize bu 

ülkede geçmediğimiz köprülerden, gitmediğimiz hastanelerden, geçmediğimiz tünellerden, 

kullanmadığımız hava limanlarından vergilerimizden para veriyoruz. Ama bugün Kepez 
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Belediyesinin bütçesinden sadece Hamidiye Mahallesine o dediğimiz yatırımların toplam maliyeti 

25.681.314,00 TL yatırım yapılmış. Bunların hepsine kredi kullanılmış.  Ve bu 25.681.314,00 TL 

krediye karşılık da 14.860.000,00 TL de faiz ödüyoruz Kepez Belediyesi bütçesinden. 

14.860.000,00 TL’yi de koyduğumuz zaman 39.719.488,00 TL Hamidiye Mahallesine yatırım 

yapmışız arkadaşlar. Peki bizim vatandaştan, halktan talep ettiğimiz rakam ne kadar? Her ay 

burada hatırlatıyorum. 12.000.000,00 TL. 39.000.000,00 TL’lik yatırım yapmışız buna karşılık 

12.000.000,00 TL’lik biz katılım tahakkuk ettirmişiz vatandaşlarımıza. Diyoruz ki bunu da peşin 

öderseniz %25 indirim var. Eğer vatandaş bunu peşin öderse yaklaşık 9-10 Milyon TL’lik bir 

parayı tahsil etmiş olacağız Belediye Bütçesine. Yani Kepez Belediyesinin bütçesi Cumhuriyet 

Mahallesindekilere de ait, Boğazkent Mahallesindeki hemşerilerime de ait, Hamidiye 

Mahallesindeki hemşerilerime de ait. Burada bir adalet istiyorsak bu adaleti önce biz tesis 

etmeliyiz arkadaşlar. Ama yani her ay aynı şeyi, yani siz beni kamuoyuna meşhur ediyorsunuz. 

Arkadaşlar bir karar veririz ve bu kararın sonunda hepimiz yargılanırız. Belediye Gelirleri Kanunu 

buyurun. Arkadaşlar derhal Vildan Hanım’a bunun bir fotokopisini, AKP Grubuna. Özgür Bey en 

kısa süreçte Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili arkadaşlara lütfen bunu verelim. Gerçi ben bundan 

memnunum. Çünkü kamuoyu katılımın ne demek olduğunu AKP Grubu sayesinde öğrendi. Her 

ay bunları anlatıyoruz. Arkadaşlar 2003 yılında, vatandaşımız 2003 yılından beri ödemiş. Onlara 

haksızlık etmez miyiz Serkan Bey buyurun lütfen? 

SERKAN KALE: Yasada diyor ama. 

BİROL ARSLAN: Canım kardeşim yasada ne diyor?  

SERKAN KALE: Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin iradesindedir diyor. 

BİROL ARSLAN: Bakın Sevgili Kale, Belediyece üç tane alabileceğimiz katılım var. Her ay 

anlatıyorum, bir kez daha anlatacağım sabırla. Arkadaşlar bir, yol. Yol katılım. Yol yaparsa 

belediye. İki, kanalizasyon yatırımı. Üç, içme suyu yatırımı. Üç tane yatırım var arkadaşlar. 

Bunun iki tanesi, kanalizasyon ve içme suyu katılımı ne benim ne de sizin iradenizde. 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununun 87. ve 88. Maddesi, alacaksın diyor, zorunlu diyor. Ben kanunen 

daha mı üstünüm? Siz politika yapmaya çalışıyorsunuz ama batıyorsunuz yani. Böyle politikaya 

da can kurban yani. Ne diyeyim ki her ay aynı şeyi anlatıyoruz. Bunların ikisi bizim irademizde, 

bizim yetkimizde değil. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununun 87. Ve 88. Maddesi alacaksın diyor, zorunlu diyor. Yol katılımı almayabiliriz. O 

bizim irademizdedir. Ama bak Vildan Hanım ne diyor? Ben sordum özellikle değil mi? Yol mu, 

içme suyu mu, lütfen mikrofona konuşun. 

SERKAN KALE: Sayın Başkanım yol katılımları.  

BİROL ARSLAN: Yani kanalizasyon ve içme suyu? 

SERKAN KALE: Onları demiyoruz. 

BİROL ARSLAN: Onu demiyorsunuz. Yol katılımları. Tamam şimdi bunu konuşabiliriz. Peki 

İyi Parti Grubu, CHP Grubu, bu konuda söz almak isteyen? İyi Parti Grubuna mikrofonu verelim 

lütfen. Arkadaşlar AKP Grubunun vermiş olduğu önerge sadece yol katılımlarını içeriyor. Bunun 

üzerine görüşüyoruz. Buyurun lütfen.  
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HALİL UYANIK: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, şimdi bu muhasebe tekniği açısından 

bir kere uygun değil. Biz geriye dönük ödeme yapabilmemiz için mahkeme kararı olması lazım. 

Mahkeme kararı olmadan onu ödememiz uygun değil. Biliyorsunuz Ekim ayında ve Kasım ayında 

bütçe yaptık. Bütçe yaparken önümüzdeki yıllarda yapacağımız yatırımlar ile ilgili ödenekler 

koyuyoruz. Bütçede ödeneği olmayan bir şeyi nasıl ödeyeceğiz? Bunu arkadaşların bilgisine 

sunuyorum. 

BİROL ARSLAN: Evet, tabi Halil Bey eski belediyeci olduğu için bu konuda geriye dönük 

ödeme yapılamayacağı ya da bunun mümkün olmadığını ifade etti. Cevap vereceksiniz herhalde. 

Buyurun lütfen. 

SERKAN KALE: Sayın Başkanım Halil Bey’e ben Mersin Belediyesi, onun videosunu da 

atmıştım, seyretmiştir onu. Şimdi yeni gelen meclis üyeleri karar aldı, çok paralar verdiler. 3 Bin 

TL, 5 Bin TL, 8 Bin TL, isteyene su parası olarak vergilerinden düşülecek, isteyene para olarak 

verilecek diye Halil Bey’e atmıştım videosunu. Görmüştür yani. 

BİROL ARSLAN: Evet, buyurun Cumhuriyet Halk Partisi Grubu. 

MEHMET YAMAN: Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bakın bu önergeniz, evet 

böyle bir istekte bulundunuz ama 2003 yılından beri Kepez’de bu paylar alınıyor ve %2 alınıyor. 

BİROL ARSLAN: Hayır %2 değil. Doğru bilgilendirelim. %2 değil. Emlak değeri üzerinden 

hesaplama formülü var. O formül üzerinden, 2003 yılından itibaren bugüne kadar. 2003 yılındaki 

hesaplama formülü neyse devletin bugün de bizim yapmış olduğumuz hesap formülü aynı formül.  

MEHMET YAMAN: Başkanım bu geçmişten gelen bir alım olduğu için şu anda zaten 

almamazlık yaparsak biz bunu alanda seçmenlerimize özellikle Kepez’de Cumhuriyet Mahallesine 

anlatamayız. Hamidiye Mahallesi değeri yüksek olan bir yer. Oralardan almayıp da Cumhuriyet 

Mahallesinden Serkan Bey almazsak siz sanayideki arkadaşlarınıza nasıl anlatacaksınız bunu? Ben 

Cumhuriyet Mahallesindeki, meydandaki vatandaşlara izah edemem bunu. Çok büyük bir 

haksızlık etmiş oluruz.  

BİROL ARSLAN: Evet bu konuda başka görüş beyan etmek isteyen var mı? Ben de o halde 

birkaç bir şey daha ilave edeyim. Arkadaşlar bakın, bugün bu önergenin sahibi Sayın Serkan 

KALE, daha önceki belediye meclis üyeliği zamanında alalım diye bakın bu da eğer bulabilirsek 

arkadaşlar daha önceki… 

SERKAN KALE: 2013 yılında verdiğim karara bakın. Ben geçen gün sormuştum onlara. 

BİROL ARSLAN: Bakın, oy birliği ile kabul edildi. Verdiğiniz karar buyurun. 

SERKAN KALE: 2013 yılı mı? 

BİROL ARSLAN: Evet, 2013 yılı. Okuyorum 2013 yılı, 02.10.2013 yol harcamalarına katılım 

payları konusu. Bulabilirseniz. 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Şimdi ilk önce Serkan Bey’inkine gelelim. 02.10.2013, oy birliği ile kabul 

edildi. Bakın burada oy birliği ile kabul edildi. 06.03.2013, yine oy birliği ile kabul etmişsiniz 
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Serkan Bey. Bakın, 06.03.2013, yine oy birliği ile kabul etmişsiniz. Burada da imzalarınız var 

bakın. Sevgili arkadaşlar… 

SERKAN KALE: Sayın Başkanım, o zamanki hayat şartları ile şimdiki şartlar arasında dünya 

farklar var.  

BİROL ARSLAN: Bu hayat şartlarının sorumlusu Kepez Belediye Meclisi değil. Kepez 

Belediyesinin bütçesi de değil.  

SERKAN KALE: Belediye olarak bizim vatandaşımıza sahip çıkmamız lazım.  

BİROL ARSLAN: Arkadaşlar bakın, değerli kamuoyu tekrar ediyorum, 02.10.2013, yol 

harcamalarına katılım payları oy birliği ile kabul edilmiştir. İmza Serkan KALE. 06.03.2013, yol 

harcamalarına katılım payları oy birliği ile kabul edilmiştir, Serkan KALE. Bakın yani 2013 

yılında alınsın diye imza veren sizsiniz, oy birliği ile kabul eden, bugün de hayat şartlarını öne 

sürerek sanki Kepez Belediyesi hayat şartlarının bu halde olmasına sebepmiş gibi göstererek 

geriye dönük o paraların geri iadesini, bizi daha da müfettiş nezdinde kamuyu zarara sokmaktan 

bu bir Serkan Bey. İkincisine gelelim, arkadaşlar hadi 2013 Serkan Bey’in. Vildan Hanım sizinki 

2019 yılından. 13.05.2019. arkadaşlar bakın siz Plan ve Bütçe Komisyonu üyesisiniz. Ve Plan ve 

Bütçe Komisyonundan 2020 yılında bir yıl sonraki bütçenin tartışıldığı komisyonda oy birliği ile 

evet, yol katılım paylarını alalım demişsiniz Vildan Hanımcığım. Bakın imzanız burada. Şimdi 

burada yani vallahi bizi milli edeceksiniz yani. Sayenizde meşhur olduk. Bu arada değerli 

kamuoyu benim vicdanım çok rahat. Sizin bir kuruşunuzu bile heba etmiyoruz. Bir kuruşunuzu 

bile ben ve arkadaşlarım namusumuz gibi muhafaza ediyor ve kolluyoruz. Ama elbette ki adalet, 

eşitlik, hiçbir zaman bundan taviz vermiyoruz. Şimdi geriye dönüp baktığımızda 2003 yılından 

itibaren bütün yönetimler tarafından belediyenin yatırım yapmış odluğu tüm sokaklardan, tüm 

caddelerden katılım payları alınmış. Bugün almamamız ne kadar adaletli olur? Bunu lütfen 

tartışalım yani. Çevirip çevirip tekrar getirdikçe kamuoyu bir kere bizim AKP Grubu sayesinde 

katılımın ne olduğunu, katılım paylarını çok iyi şekilde anladı. Çünkü ciddi bir izleyicimiz var. 

Ton TV’de izleniyoruz, bizim Kepez Belediyesi Sosyal Medya hesaplarından, Web’den canlı 

yayınlanıyor bütün programlar. Bunu izleyen vatandaşlar da, ben işte ilçe ziyaretlerine gittiğimde 

herkes beni tanıyor vallahi. Yani benim tanınırlığıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı 

sizlere teşekkür ediyorum. Sayenizde marka değerim yükseliyor. Bakın arkadaşlar hatta TL 

bazında da size söyleyebilirim hangi yıllarda ne kadar alınmış? Bakın 2003 yılında 721.844,69 

TL. bakın 2003 yılını konuşuyoruz. 2003 yılında yaklaşık 1 Milyon TL’ye yakın konuştuğumuz 

para. Bugün konuştuğumuz para 10 Milyon TL. 2006-2008-2009-2010-2014-2015-2016-2017 ve 

bunların hepsinde belediyelerimiz vatandaşlarına bu katılımları tahakkuk ettirmiş ve tahsilatını 

yapmış sevgili arkadaşlar. Nejdet Bey buyurun lütfen. 

NEJDET UÇAR: Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım az önce Halil Bey’in de 

dediği gibi şimdi bu meclis görüşmelerinin çocuk şeyine çevirdik gibime geliyor. Yani bu geriye 

yönelik şeyi ödeyelim diyorsunuz. Arkadaş devletin bir kamu kuruluşunu yönetiyoruz burada. 

Kepez Belediyesini yönetiyoruz. Siz Ak Partilisiniz, biz CHP’liyiz, arkadaşlar İyi Partili. Yani bu 

nerede yazıyor almış olunan bir kararı tekrar karar çıkartarak, şimdi bir taraftan tartışma, bir 

taraftan okuyorum buradan. Hiçbir belediyede böyle bir şey yok bir. İki, sosyal adalet diyoruz. 

Başkanımın da dediği gibi 2003 yılından beri sürekli alınarak gelmiş. O mahallede oturanların 

maddi durumu ne olursa olsun sosyal adalet dağıtıyoruz. Herkes oturduğu yerin hizmeti yapıldıysa 
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bunu bir şekilde ödeyecek. Bunu da bu şekilde belirtmek istiyorum. Hizmet yapılmış ve bunun bir 

formülü var. Yani bu formülü devlet veriyor. İçişleri bakanlığının hazırlamış olduğu bir formül 

var, bu formüle göre yapılıyor iki. Üç, şimdi Serkan Bey hepimiz Çanakkale’de yaşıyoruz. 

İlçelerimiz var. Ak Partili belediyelerimiz var, CHP’li belediyelerimiz var. Biz zaten devletimizin 

bize göndermiş olduğu kararnamelerde vatandaşa yapılması gereken ne şey varsa hiç şey 

yapmadan, oyladık, görüştük. Şu anda kapalı olan dükkanların kiralarını pandemi süresince 

almayacağız. Ne kadar bu süre ertelendiyse de o kadar süre devam edecekler. Şimdi ben size 

soruyorum şey çıkalı kaç ay oldu? Hangi Ak Partili belediye uyguladı bunu Çanakkale’de? Biz 

Kepez halkına sahip çıkıyoruz. Esnafımızı gözetiyoruz. Esnafımızın bütün ihtiyaçlarını 

düşünüyoruz. Gece yataklarımızda düşünüyoruz bunu. Şimdi ben size soruyorum buradan ve 

cevaplamanızı istiyorum. Eğer bilmiyorsanız bir hafta sonra cevaplayın. Hangi Ak Partili bu son 

çıkan şeyin kararını aldı, kiralarını erteledi? Teşekkür ederim. 

BİROL ARSLAN: Evet, cevap vermek ister misiniz? Arkadaşlar tabi pandemi sürecinde hep 

beraber burada, halkımız lehine yetkilerimiz dahilinde, tüm bakın biz yaptık diye bunu 

söylemiyoruz. Hep beraber, birlikte yaptık. AKP Grubu ile, İyi Parti Grubu ile, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu ile hep birlikte yaptık. Ne yaptık? Su tarifelerini %50 indirdik. Çıkan faturaları üç ay 

öteledik. Kapalı olan iş yerlerimizden katı atık ücreti almadık. Bakın şimdi devletimiz sağ olsun 

yaklaşık kırk gün önce almış olduğu, bize vermiş olduğu yetkiye istinaden kullandık yetkiyi. Ne 

yaptık? Belediye Başkanına ve Encümene geçen mecliste siz yetki verdiniz. Biz de o yetkiyi bize 

müracaat eden tüm esnafımız, belediyenin kiracılarına ne yaptık, kapalı olduğu dönemde 

almıyoruz arkadaşlar, kira almıyoruz. Kim müracaat ettiyse belediyemiz kiracılarından. Bunun 

yanında açık olmasına rağmen işleri belirli saat birimlerinde efendim berberler var, bunun yanında 

marketler var, belli saat dilimlerinde çalışıyorlar. Tabi ki pandemi ile birlikte işleri düşük. Bunlara 

da geldik kiralarına %25, pandemi boyunca, %25 indirim yaptık. Neden? Yetkiyi devlet bize 

vermiş, biz de kullandık ve esnafımız lehine bunu kullandık. Ne yaptık öncesinde? Hep beraber 

olağanüstü toplandık. O kötü dönemde indirdik. Yani demek ki ne yapabiliyoruz? Yetkilerimiz 

dahilinde yapabiliyormuşuz bunu. Bunu da yetkilerimiz dahilinde yaptık arkadaşlar. Bunu ayrıca 

katılımlarla ilgili de Nejdet Bey sordu. Şu anda Çanakkale’de, isim vermem çok şık olmaz ama 

AKP’li belediyeler de bu katılımı alıyorlar. Bakın biz hiçbir zaman için, ben asla bugüne kadar 

siyaset yapmadım arkadaşlar. Mazbatayı aldım, belediyeye geldim. Eşim yakamdan parti rozetimi 

çıkardı, bana Kepez Belediyesi Belediye Başkanlığı rozetini taktı. O günden beri ben siyaset 

yapmıyorum. Ben de aynı şekilde belediye meclis üyesi arkadaşlarımın yakalarından Cumhuriyet 

Halk Partisi, İyi Parti rozetlerini çıkardım, belediye meclis üyeliği rozetini taktım. Beni 

gördüyseniz söyleyin siyaset yapıyor diye. Söyleyin, şurada yaptın deyin.  

SERKAN KALE: Sayın Başkanım, siyaset yapmanıza gerek yok. İnsanlar geçen kendiniz itiraf 

ettiniz, fotoğraf beğeniyorlar… 

BİROL ARSLAN: Bak çok güzel geldi. Dur bir dakika mikrofona söyle ayıp olduğunu. Bakın 

sevgili arkadaşım, değerli kamuoyu o kadar güzel yalan haberler üretiyorlar ki beyefendiler, bakın 

yazmış; ben İl Pandemi Kurulunda değilim arkadaşlar. Sayın Valimizin gelmesi ile birlikte 

yaklaşık iki tane toplantıya katıldım. Onun öncesinde ben İl Pandemi Kurulunda değilim. Hiçbir 

kararın altında imzam yok. Toplantıya katılmadım. Yazıyor: Cumhuriyet Halk Partili Belediye 

Başkanı Dardanel’deki işçilerin, o dönemde Dardanel’de çıkan Covid-19’lu işçilerin evlerine 

gönderilmeden karantinada bırakılıp oradan işe gitmelerini sürdürülmesinde diyor altında imzası 
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var. İmza föyünde benim adım yok, ben toplantıya katılmamışım ve sizler bu haberi piyasaya 

çıkartıyorsunuz. Yahu bakın yazdığınız haberlerin, ısmarlama yaptırdığınız haberlerin hiçbirinin 

doğruluk payı yok. Benim de veremeyeceğim hiçbir hesabım yok arkadaşlar. Bu kadar da netim. 

Benimle uğraşanın sonunu görüyoruz. 

SERKAN KALE: Dardanel’in sahibi sen değilsin ki. Sana kim neden böyle bir haber yapmış? 

BİROL ARSLAN: Senin dünyadan haberin yok. Ben ne yapayım şimdi. Bakın, hakkımda yazılan 

yazıları siz de altına, ben o maksatlı yapılan yazıların, sizin de altında beğeniniz olduğu, siz 

belediye meclis üyesisiniz Serkan Bey. Öncelikle siz değil, arkadaşlarınız beğenebilir ona 

eyvallah ama belediye meclis üyesisiniz. Beraber Kepez Halkını, beş yıl Kepez Belediyesini 

birlikte yönetiyoruz. Dolayısı ile sizin bir duruşunuz olması lazım. Ama siz ne yapıyorsunuz? 

Yalan haberlerle birlikte kamuoyunu zannediyorsunuz ki karıştırdığınızı falan düşünüyorsunuz. 

Kimsenin ne aldandığı var, ne de kandığı var. Buyurun lütfen. 

SERKAN KALE: Sayın Başkanım biz öyle bir şey hiç düşünmedik. Senin müdürlerin zaten var.  

BİROL ARSLAN: Bakın bir kere bir belediye meclis üyesi Kepez’in sevgili bürokratlarına senin 

müdürlerin var diyerek bu çok çirkin oldu. Öncelikle bürokratlardan özür dileyin bakalım. Hadi 

buyurun. 

SERKAN KALE: Sayın Başkan sizin müdürleriniz zaten yazıyorlar. Bir şey yazdığın zaman 

üzerine atlıyorlar.  

BİROL ARSLAN: Bakın hiçbir şeye atlamıyorlar benim müdürlerim. Daha önce de bu konuyu 

tartıştık sizinle biliyorsunuz. Dilekçeniz var. Altında ne imzanız var ne adresiniz var.  

SERKAN KALE: Sayın Başkan ben bir markayım. Ben Serkan KALE. Kimseye gitmeyebilir 

ama burada bana özel gelir.  

BİROL ARSLAN: Bakın burası bir resmi kurum. Burası bir resmi kurum.  

SERKAN KALE: Aramızdaki çok büyük fark ne Sayın Başkan? Çanakkale Valisine bir evrak 

gelsin direkt olarak bana gelir. Arkadaşlar daha iyi bilir. 

BİROL ARSLAN: Bakın Sayın Vali’yi bu şekilde lütfen kullanmayın. O ilimizin Valisidir ve 

onu lütfen bu şekilde kullanamazsınız. Arkadaşlar bakın, değerli kamuoyu Serkan Bey 

belediyemizin meclis üyesi. Bir dilekçe vermiş. Dilekçenin altında imzası yok, adresi yok. Bana 

sordu arkadaşlarımız ne yapalım diye. İmzasız bu dilekçe ne yapalım diye. Serkan Bey’i arayın, 

dilekçenin evrak kayıttan girişini yapın, Yazı İşleri Müdürümüze dedim ki; evrak kayıttan resmi 

kabulünü yapın, Serkan Bey’e de telefon ile bildirin, gelsin imzalasın. Teşekkür ederiz geldi 

imzaladı, biz de resmi işleme aldık. Ardından cevap yazısını İmar’dan Müjgan Hanım aradı, gel 

Serkan Bey evrakını al diye. Gelip almadın. Ondan sonra bir bakıyoruz basında. Birol 

ARSLAN’dan biz yazı istedik, Kepez Belediyesi’nden değil, Birol ARSLAN’dan. Birol ARSLAN 

bilgilerini vermekten sakınıyor. Bakın arkadaşlar gelin tüm ihale evraklarımızı inceleyin. Tüm 

doğrudan teminleri inceleyin. Bakalım bir kuruşluk Kepez Belediyesinin her kuruşu benim 

namusumdur. Bana şov yaptırmayın. Şov yaptırmayın. Bütün ilçelerden bizi dinliyorlar. İsteyen 

müfettiş gelsin. İsteyen meclis üyesi gelsin. Bütün evraklarımız, her şeyimiz açık. Ben her hafta 

müdürlerimle toplantı yapıyorum. Hepsine de teşekkür ederim. Herkes de sağ duyu içinde 
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görevlerini yerine getiriyorlar. Onlar benim müdürlerim değil. Kepez halkının. Kepez 

Belediyesinin müdürleri herkesin emrindeler. Hiç kimseden de geldik, istedik, vermediğimiz bir 

dosya, bir belge, bir evrak oldu mu arkadaşlar? Hüseyin Bey oldu mu? Lütfen mikrofona 

konuşursanız. Buyurun Hüseyin Bey. Deyin ki ben Kepez Belediyesinden şu bilgiyi istedim, 

Kepez Belediyesi bürokratları bana bu bilgiyi vermedi. Buyurun lütfen. 

HÜSEYİN DALAKLI: Olmadı. 

BİROL ARSLAN: Sizin oldu mu Serkan Bey? 

SERKAN KALE: Sayın Başkan imza atılmamış olabilir.  

BİROL ARSLAN: Ama bakın biz sizin imzasız dilekçenize cevap verdiğimizi ifade ediyorum 

bak.  

SERKAN KALE: Dilekçesiz verilmesi gerekir. Ben burada meclis üyesiyim. Ben orada yazdım, 

bıraktım masaya ve gittim. 

BİROL ARSLAN: Biz de cevabını yazdık size. 

SERKAN KALE: Kaç gün sonra verdiniz? 

BİROL ARSLAN: Hay Allah Yarabbi. 

SERKAN KALE: Hay Allah deme Başkan. İşine geldiği gibi yapıyorsun. 

BİROL ARSLAN: Bakın işime geldiği gibi değil. Bakın Türkiye Cumhuriyetinde birçok Sayıştay 

raporlarında belli. Orada hiçbir belge verilmiyor. Bizim meclisimizde, bizim milletvekillerimize 

belgeler veriliyor mu? Sayıştay raporlarında da bunlar geçiyor. Hangi belgeler teslim ediliyor? 

Bakın bu gerçekten bize zaman kaybettiriyor arkadaşlar. Kepez Belediyesinin birlikteliğini 

zedeleyen şeyler. Siz siyaset yapmaya çalışıyorsunuz bakın. Siyaset yaptıkça batıyorsunuz. Aksine 

bir şeyler yapacağınızı, yıpratacağınızı falan düşünüyorsunuz ama bu kamuoyu Birol ARSLAN’ın 

yönetiminin aldığı katılımlarla falan yıpratamazsınız. Ben o parayı alıp da yastık altına falan 

koymadım. Fazlasıyla halkıma geri hizmet olarak gönderiyorum. Nasıl mı? Arkadaşlar Hamidiye 

Mahallesinden aldığımız paraları yapacağımız iş planına bakın. Ek hizmet binamızı açtık. Şimdi 

spor kompleksi geliyor. Ardından Hamidiye Halk Kafe geliyor. 1 TL’ye vatandaşımız orada çay 

içecek. Ardından bir Pazar yeri geliyor. O paraları da fazlasıyla biz tekrar halkımıza hizmet olarak 

döndüreceğiz onları. Asla da o paraları alıp da yastık altına koymuyoruz. Mali tablomuz hakkında 

bilgi verirsem de yaklaşık bugün itibari ile, geldiğimiz günden itibaren 15 Milyon TL civarında 

borç ödemişiz arkadaşlar. Bu da Kepez Belediyesinin bir; disiplinli çalışması, iki; tasarruf 

yapması, üç; kaynaklarının doğru kullanılması. Başarılıyız arkadaşlar. Hem de çok başarılıyız. 

Sokağa çıktığımda insanların gözünden zaten o samimiyeti ve takdirini hissediyorsun, görüyorsun. 

O yüzden benim, arkadaşlarımın veremeyeceği hiçbir hesap yok. Bu konulara girdiğinizde benim 

marka değerimi, Birol ARSLAN’ın güvenilirliğini kamuoyuna perçinlemiş oluyorsunuz. Benim 

size önerim gelin birlikte yönetelim. Siz kamuoyuna diyorsunuz ki fişleme. Sevgili Serkan KALE, 

sen sokakta dedin mi demedin mi, mikrofonu al cevap ver. Benim size veremeyeceğim cevabım 

yok. Hadi siz de bana cevap verin. Birol ARSLAN 120.000,00 TL rüşvet aldı dedin mi demedin 

mi? 
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SERKAN KALE: Demedim.  

BİROL ARSLAN: Demedin. 

SERKAN KALE: Demedim. 

BİROL ARSLAN: 110.000,00 TL rüşvet aldı dedin mi demedin mi? 

SERKAN KALE: Ben senden için hiç öyle bir şey söylemedim.  

BİROL ARSLAN: Vallahi ben savcılığa verdim evrakları. Ruhi Bey mikrofonu alırsanız lütfen. 

Ondan sonra da diyor ki ben bunları biliyorum kullanılanları. Yalan haberleri biliyorum. Ruhi 

Bey, Serkan Bey size ne dedi? 

RUHİ AKKOYUN: Sevgili Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, o dosya ile alakalı 

İsmail AŞKAN Beyefendi geri vites yaptı ama Serkan Bey’in bu beyanı var. 

BİROL ARSLAN: Ne dedi? 

RUHİ AKKOYUN: Yol bulmak, avanta almak. 

BİROL ARSLAN: Kaç para? 

RUHİ AKKOYUN: 120.000,00 TL. Nereden bunu gösterdiler? Yukarıda birisi söyledi. 

BİROL ARSLAN: Benim aldığım arabayı bile konuşmadılar mı?  

RUHİ AKKOYUN: Az önce söze girmek için ben de fırsat kolluyordum. Sevgili Serkan Bey 

benim köylüm aynı zamanda. Beraber büyüdük. 

BİROL ARSLAN: Hepimiz beraber büyüdük. 

RUHİ AKKOYUN: Tabi hepimiz beraber büyüdük. Önce diyoruz ki siyaset. Evet, siyaset 

yapacağız tabi. Gayet doğal. Hepimizin var oluş sebebi siyaset. Ama biz neredeyiz? Neyi 

tartışıyoruz. Aslında biraz da şey olacak ama karakter ile de alakalı. Artık iş o boyuta doğru 

gidiyor, samimiyete doğru gidiyor. Vildan Hanım Plan ve Bütçe Komisyonunda gayet, bürokrat 

arkadaşlarımız ile beraber gayet uyumluydu. Her şey güzel geçti ama Sevgili Vildan Hanım’a ne 

olduysa ilahi bir şey değdi, itiraz ediyor. Teşekkür ederim. 

BİROL ARSLAN: Bakın değerli kamuoyu, gerçekten bunları burada konuşmak hiç şık değil, 

biliyorum. Ama Sevgili Serkan KALE benim çocukluk arkadaşım. Beraber büyüdük. Daha şurada 

bir yıl öncesine kadar kardeştik. Ama benim kardeşim, beni hırsızlıkla itham ediyor.  

SERKAN KALE: Sayın Başkanım öyle bir şey demedim. Sen kendi meclis üyene soracaksın.  

RUHİ AKKOYUN: Hayır ama lütfen Serkan, lütfen. 

SERKAN KALE: İsim vermeyeyim, falancaya şu kadar para ödedik, sizin de Alper Bey’e bu 

kadar borcunuz varmış dedi. Canlı yayında söylenecek şeyler değil ama.  

BİROL ARSLAN: Alper Bey’i hiç ağzımıza almadık. 
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SERKAN KALE: Ruhi Bey kendisi söyledi. Bunları da söylese ya canlı yayında. Ben senin 

hakkında hiç öyle bir şey söylemedim senin çünkü paraya ihtiyacın yok. Sen de köyümün 

insanısın. Yalan söylüyor. Kendi dedi, şu kadar para aldık dedi. Ben dedim eski yönetimden ne 

farkınız kaldı dedim.  

BİROL ARSLAN: Kimden para almışız? 

SERKAN KALE: Onu arkadaşınıza soracaksınız. 

BİROL ARSLAN: Kimden para aldık söyleyin. 

RUHİ AKKOYUN: Lütfen. 

SERKAN KALE: Çoluğunun, çocuğunun üzerine yemin edeceksin. Ben yalan konuşmam. Kendi 

çocuğunu işe sokmayı biliyor, burada sana arka çıkıyor. Öyle bir dünya yok başkan. 

BİROL ARSLAN: Ama oturarak lütfen. 

RUHİ AKKOYUN: Söz hakkım doğdu. 

BİROL ARSLAN: Size söz hakkı vermeyelim. Daha da çirkinleşmesin. Sevgili arkadaşlar… 

RUHİ AKKOYUN: Hatırlarsanız sevgili kardeşim Serkan, hala kardeşim demekte ısrar 

ediyorum, sana demiştim, Selinay-Seval-Elif. Bunlar arasında bir fark var mı diye.  

BİROL ARSLAN: Yok, hepsi bizim çocuğumuz. 

RUHİ AKKOYUN: Hepsi bizim çocuğumuz. Senin Elif’in işe girdi, aldığı maaşı sanayide, 

orada, burada herkesin yanında söylerken, sen burada kendi çocuğunu işe soktu diye… 

SERKAN KALE: Benim kızım 95 puanla işe girdi. İstediğiniz yere de bakabilirsiniz.  

BİROL ARSLAN: Tamam, el mikrofonlarının sesini keselim. El mikrofonlarını kestik, tamam. 

Arkadaşlar lütfen daha fazla kamuoyuna mahcup olmayalım. Ben kamuoyundan bu yaşananlar 

için özür diliyorum. Ama bu gerçekleri de, bu siyaset üç gün. Dostluk bir ömür boyu Sevgili 

Serkan. 

SERKAN KALE: Herhalde Başkanım. 

BİROL ARSLAN: Ama sen bu konuda gerçekten kamuoyunda bizi incittin canım kardeşim. 

Bunu, başka biri olsa, başka tavır sergilerdi. Biz yine metanetimizi bozmadık ve ben hiç seninle bu 

konuda veya sosyal medyada veya kamuoyunda hiç kimse ile tartışmadım. Savcılığa gerekli suç 

duyurusunda bulundum. Bir kez daha söylüyorum; görevimin yirmi ikinci ayındayım, daha bir kişi 

çıksın desin ki ben belediyeye açıktan bir kuruş para verdim. Ben daha bir bardak çay içmedim 

arkadaşlar. Bir kimsenin yemeğini yemedim. Bu kadar da tertemizim. Bunları kapatmış olalım. 

Lütfen bu konulara bir kez daha girmeyelim. Sizin yapıcı her türlü tavsiye ve önerileriniz başımız 

üstüne. Ekibimiz ile birlikte onaylarız. Ama arkadaşlar yani her ay ısrarla katılımları 

getiriyorsunuz. Yani bunu Vildan Hanım… 

SERKAN KALE: Sayın Başkanım… 
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BİROL ARSLAN: Tamamlayayım lütfen, bir saniye. 

SERKAN KALE: Vatandaş istediği için. Yoksa bizim sizinle bir problemimiz yok. Sizin de 

hükümet ile işiniz olsa bize geleceksiniz, Bülent TURAN var burada. Gideceğiz konuşacağız. 

BİROL ARSLAN: Sevgili dostum oyladık ama, birkaç kez oyladık yani. 

SERKAN KALE: Tamam ama insanlar devamlı deliyor. Biz artık bıktık. Geçen toplantıda da 

söyledim. Çok geliyorlar. Yani bıktık dediğim insanlara üzülüyorum yani böyle olduğunda. Ondan 

dolayı yani. 

BİROL ARSLAN: Peki, Başkanım daha fazla kamuoyuna mahcup olmayalım. Hep birlikte ben 

AKP Grubunun, önerge dördün katılım paylarının, yol katılım paylarının, mikrofonları alalım 

lütfen. Yol katılım paylarının alınmamasını, son beş yıl içinde belediyemizin tahakkuk ettiği, yani 

zaten son iki yıldır buradayız. İki yıl bile olmadı, yirmi iki ay oldu. İki yılı bile tamamlamadık. 

Ama biz bundan öncekilerin bile tahsilatlarını ödemeyi siz öneriyorsunuz. Son beş yılda da 

yapılmış olan tahsilatların da vatandaşlara geri ödenmesini kabul edenler? 

SERKAN KALE: Ne dediniz Başkanım? 

BİROL ARSLAN: Sizin teklifinizi onaylatıyorum. Yani AKP Grubunun vermiş olduğu önerge 

dörtte yol katılım paylarının alınmamasını, son beş yıl içinde alınanların da geri tahsilatlarını 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Sayalım lütfen. 

ARZU GÜBÜZ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Üç kabul. Ret edenler? Sayalım lütfen. 

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Çekimser? Doğru mu? Toplam doğru mu? 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Peki, o halde arkadaşlar önerge dördü de bitirdik. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Oy çokluğu ile önerge dört ret oldu. Ben böyle olmasını gerçekten 

istemiyorum. Gerçekten siyaset yapmak istemiyorum. Ben hizmet etmek istiyorum. Bu konuda 

yapacağınız her türlü desteğe, öneriye açık olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

ABBAS BOZKURT: Son olarak söz alabilir miyim Başkanım? 

BİROL ARSLAN: Son olarak sözü alabilirsin, buyurun Abbas Bey. 

ABBAS BOZKURT: Sevgili Başkanım, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, değerli kamuoyu. 

1986 senesinden beri Kepez’de yaşamakta ve ticaret yapmaktayım. Bu zaman içinde bir çok 

belediye başkanımız geldi, kendilerince güzel şeyler yaptılar hepimiz çamurdan kurtulduk. Yol 

paralarını gerek evlerimizde, gerek iş yerlerimizde seve seve verdik. Bu yapılan işlemler kesinlikle 

Kepez’imize değer kattı ve şu zamanda yaptığımız işler de meclis üyeleri olarak da belediye 
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olarak da gayet güzel. Artık bu çekişme, didişme, Serkan arkadaşımızla, Serkan kardeşimizle 

bırakıp Ak Partili, İyi Partili, CHP’li gözetmeden hep birlikte geçmiş seneler de örnek olacak 

şekilde el ele verip Kepezimize daha güzel değerler katmaya çalışıyoruz, çalışacağız da. Artık bu 

didişmeleri bırakalım. Hep beraber bu güzel şeylere imza atalım. Teşekkür ederim. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum Abbas Bey. Evet arkadaşlar, biraz sonu keyifsiz geçti ama 

Şubat ayı meclisini kapatıyorum. Almış olduğumuz kararlar Kepezimize hayırlı olsun. Mart ayı 

meclisinde görüşmek üzere herkese sağlık ve mutluluk diliyorum. Teşekkür ederim. 03.02.2021 
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