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T.C. 

KEPEZ BELEDİYESİ 

MECLİS BAŞKANLIĞI 

 

SEÇİM DEVRESİ   :31.03.2019 

TOPLANTI TARİHİ :07.04.2021 

TOPLANTI DÖNEMİ :OLAĞAN 

TOPLANTI GÜNÜ  :ÇARŞAMBA 

TOPLANTI TUTANAĞI 

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

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

07.04.2021 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 07.04.2021 tarihli Meclis 

Toplantısında Serkan KALE’nin katılmadığı, geri kalan tüm Belediye Meclis Üyelerinin 

hazır bulundukları görülmüştür.  

 

2021 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİSİ 

 

BİROL ARSLAN:  Evet, değerli meclis üyelerimiz, kıymetli bürokratlarımız ve bizleri Kepez 

Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve televizyonları başında canlı olarak izleyen kıymetli 

hemşerilerim, basınımızın güzide temsilcileri, sizleri saygı ile, sevgi ile selamlıyorum. 2021 yılı 

Nisan ayı belediyemiz olağan meclis toplantımızı açıyorum. Gündemimize geçmeden önce 

öncelikle geçtiğimiz ayı kısa da olsa anımsayarak başlamak istiyorum. Mart ayının en önemli 

günü 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizdir. Buradan bir kez daha 18 Mart Şehitleri Anma 

Gününün ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK ve silah arkadaşlarını saygı ile, rahmet ile anıyorum. Kentimizin bilim yuvası 18 Mart 

Üniversitesinin Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezi Baş Hekimi Sayın Celal GENÇ, Dekan 

Yardımcısı Sayın Hakan EREN, Hastane Müdürü Sayın Aşkın GÜVEMLİ belediyemizi ziyaret 

ettiler ve kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacaklarının müjdesini verdiler. Değerli meclis 

üyeleri Mart ayında belediyemiz ve beldemiz adına çok kıymetli bir imza attık. Çanakkale AKUT 

Kepez’de konuşlanacak. Müsaaddin KAPUCU Koruluğu’nun altına iki adet konteyner koyulacak. 

Bunların bir tanesi Sayın Valimizin ve AFAD Müdürümüzün bu konteynerleri kendilerine 

verdiler. Bu konteynerler bir tanesi ofis ve eğitim amaçlı kullanılacak, diğerinde ise alet ve 

ekipmanların depolandığı bir bölüm olacak. Bu da önümüzdeki günlerde inşallah hep birlikte 

AFAD’ın merkezinin Kepez’de konuşlanmasını sağlayacağız. Değerli meclis üyeleri ülkemiz 1 

Mart tarihi itibari ile Koronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme sürecine geçiş yaptı. 

Lakin sonrasında üzgünüm ki Çanakkale Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonucunda 

“Çok Riskli İl” yani kırmızı renk oldu. Vaka sayılarımız çok yüksek ve çevremizde her gün birkaç 

kişi pozitif çıkıyor. Son örnek de Çanakkale Belediye Meclisi’nde görüldü. Meclisini üçüncü 

oturumu yapılamadı, ileri bir tarihe ertelendi ve karantinada olan arkadaşlarımız var. Ben buradan 

Çanakkale Belediyemize, Sayın Başkanımız Ülgür GÖKHAN’a, meclis üyelerimize ve 

personellerimize geçmiş olsun dileklerimi Kepe Belediyesi adına sunuyorum. Hızlı bir şekilde 

normalleşmemiz için kurallara uymaya devam etmeliyiz. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım 

Belediyemiz 2021 yılı Ocak ayında kanun gereği belediye meclis üyelerinden Sayın Nejdet 

UÇAR, AbbaS BOZKURT, Ülkü ŞİMŞEK TUTAK, Ruhi AKKOYUN, Hüseyin DALAKLI’dan 

oluşan Denetim Komisyonumuz tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan harcamalar denetlenmiş ve 
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Denetim Komisyonu tarafından Denetim Raporu hazırlanmıştır. Şimdi Denetim Komisyonu 

Başkanı Sayın Nejdet UÇAR tarafından Denetim Raporu okunacaktır. Sözü Nejdet Bey’e 

bırakıyorum 

NEJDET UÇAR: Nejdet UÇAR, Kepez Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi, 

Denetim Komisyonu Başkanı. 

Kepez Belediye Meclisi’nin 06.01.2021 tarih ve 2020/2 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 25. Maddesine göre Denetim Komisyonu olarak görevlendirildik. Denetim 

Komisyonu olarak Kepez Belediyesi’nin 2020 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap 

kayıt ve işlemlerini denetledik. 

 Çalışmalarımızda kullanılmak üzere birimlerden istenen bilgi ve belgeler tarafımıza 

zamanında ve eksiksiz teslim edilmiştir. Yapılan denetimde birimlerin çalışmalarında; işlemleri 

zamanında yaptığı, kayıtların düzenli olduğu, uyulması gereken yol ve yöntemlere uyulduğu 

görüldü. Kepez Belediyesi 2020 yılı Denetim ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır. 

1.BÜTÇE: 

1. Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetveli, Ödeneklerin Dağılımı 

 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arası Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli ve Bütçe Gider 

Kesin Hesap Cetveli (Ek-1/A-B) 

2020 yılı gelir bütçe tahmini: 65.000.000,00 TL ( Devreden tahakkuk: 15.753.908,18 TL, 2020 

yılı tahakkuku: 59.001.817,22 TL, Toplam tahakkuk: 74.755.725,40 TL ) 

Ödenen bütçe gideri: 46.148.837,57 TL(İptal edilen ödenek: 18.303.970,47 TL, Geçen yıldan 

devreden ödenek bulunmamakta olup, Net bütçe ödenek toplamı: 65.000.000,00 TL) 

Gelir bütçe tahsilatı: 54.130.206,75 TL (% 72,40) olarak gerçekleştiği,  ( Devreden tahakkukun 

20.571.438,80 TL ) olduğu görüldü. 

ÖDENEKLERİN DAĞILIMI: 

01 Personel Gideri      : 10.338.894,12 TL 

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi  : 1.785.094,63 TL 

03 Mal ve Hizmet Alım Gideri    : 26.564.972,29 TL 

04 Faiz Giderleri      : 3.597.224,29 TL 

01 Cari Transferler      : 1.371.541,16 TL 

06 Sermaye Giderleri      : 2.486.686,16 TL 

07 Sermaye Transferleri     : 4.424.000,92 TL 

TOPLAM       : 50.568.413,57 TL 

Şeklinde dağılımın gerçekleştiği görüldü. (E-1/C) 
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2. Kepez Belediyesi banka hesapları 31.12.2020 tarihi itibariyle şu şekildedir. 

 31.12.2020 tarihi itibariyle banka hesabında toplam 2.275.393,25 TL para olduğu görüldü. 

(EK-1/Ç) 

3. Vezne Tahsilatları: 

 01.10.2020 – 31.12.2020 dönemine ait tahsilatların kontrolü yapılmıştır. Tahsilatların 

Belediye tahsilat yönetmeliğinin 10. Maddesine uyularak Kepez Belediyesi’nin Halk Bankası 18 

Mart Şubesi hesabına yatırıldığı görüldü. 

Belediye binası veznesi  : 6.346.426,82 TL 

Pazaryeri veznesi   : 132.539,50 TL 

Hamidiye Ek Hizmet Binası  : 325.181,45 TL 

TOKİ veznesi    : 2.014.330,74 TL 

Su veznesi    : 6.395.945,53 TL  

Boğazkent veznesi   : 438.867,20 TL 

TOPLAM    : 16.639.182,12 TL olduğu görüldü. (EK-1/D)    

4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında: 

2020 yılında; 

a. 2 (iki) adet Açık ihale ( toplam: 5.145.799,14 TL), 

b. 9 (dokuz) adet Pazarlık Usulü ihale(toplam: 1.714.034,82 TL), 

c. 365 (üçyüzaltmışbeş) adet Doğrudan Temin ( toplam: 4.119.766,54 TL)   yapıldığı 

görüldü.(EK-2/A) 

 İhale dosyalarındaki evrakların mevzuata uygun olduğu görüldü. Mevcut Doğrudan Temin 

limitinin aşılmadığı tespit edildi. 

 Süreklilik arz eden ve yüksek kalem işlerin önceden planlanması, buna uygun projelerin 

hazırlanması ve bu işlerle ilgili Açık İhale yapılmasının kamu yararına olduğu önerilmektedir.    

(EK-1/E) 

 

5. 2886 Sayılı Kanun kapsamında: 

 Satılan, kiralanan ve tahsis edilen gayrimenkullere ait toplam 13 (on üç) adet ihalenin 

yapıldığı görülmüştür. Kepez Belediyesi mülkiyetindeki;  

a. 8 (sekiz) adet işyerinin 3 (üç) yıl süreyle kiraya verildiği, 

b. 3 (üç) adet işyerinin 1 (bir) yıl süreyle kiraya verildiği, 

c. 1 (bir) adet işyerinin 5 (beş) yıllık kiraya verildiği,  

d. 1 (bir) adet işyerinin 10 (on) yıllık kiraya verildiği, 

e. İş ve işlemlerin 2886 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin usulüne uygun yapıldığı 

görüldü.(EK:3) 

 

6. İmar Planı, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve İlgili Harçlar: 

a. Asansör ruhsatı: 138.000,00 TL 
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b. İş bitirme onayı: 236.000,00 TL 

c. İskan ön kontrol: 140.375,00 TL 

d. İskan kontrol. 239.850,00 TL 

e. Altyapı uygunluk formu: 26.725,00 TL 

f. Sıva öncesi sıhhi tesisat kontrolü: 23.100,00 TL 

g. Proje tasdik(Kat irtifakı- Kat mülkiyeti): 157.400,00 TL 

h. Fen adamları yeni kayıt: 11.500,00 TL 

ı. Fen adamları kayıt yenileme: 23.600,00 TL 

i. Müteahhit kayıt yenileme ücreti: 37.500,00 TL 

j. Yol kot tutanağı: 15.000,00 TL 

k. İfraz-Tevhit harcı: 3.621,00 TL 

l. İmar plan tadilatları. 15.000,00 TL  

Toplam: 772.404,00 TL olduğu görüldü. (EK-4/A) 

7. 2020 Yılı İnşaat Ruhsatları: 

a. Proje tasdik  : 59 (elli dokuz) adet, 430.428,92 TL 

b. İşgaliye  : 336.181,93 TL 

c. Bina inşaat  : 46 (kırk altı) adet, 682.358,04 TL 

d. Toprak hafriyat : 22 (yirmi iki) adet, 78.974,60 TL 

e. Zemin açma  : 33 (on iki) adet, 52.279,85 TL 

Toplam: 158 (yüz elli sekiz) adet, 852.749,49 TL olduğu görüldü. (EK-4/A) 

8. İmar Durum Belgeleri: 

 Yapılan incelemede 50 (elli) adet İmar Durum Belgesinden 104.401,17 TL  

alındığı görüldü. (EK-4/C) 

9. Emlak Vergisi: 

2020 yılı; 

Toplam tahakkuk: 4.427.703,05 TL 

Toplam tahsilat: 2.578.935,93 TL 

Tahsilat oranı: % 58,25 

Gelecek yıla devreden tahakkuk: 1.848.767,12 TL olduğu görüldü. 

10. Kira Gelirleri: 

2020 yılı (Taşınmaz kiraları, Ecri misil gelirleri ve Diğer taşınmaz kira gelirleri dahil )  

Toplam tahakkuk: 4.807.920,85 TL 

Toplam tahsilat: 772.813,90 TL 

Gelecek yıla devreden tahakkuk: 4.035.106,95 TL 
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Tahsilat oranı: %16,07 olduğu görüldü.  

11. Su Tahakkuk ve Tahsilatı: 

Toplam Su Abone Sayısı: 17.514 adet, 

Toplam ön ödemeli abone sayısı: 9.365 adet, 

Toplam mekanik abone sayısı: 8.149 adet, 

2020 yılında yeni yapılan su abone sayısı: 3.617 adet, 

Toplam ön ödemeli abone sayısı: 1.777 adet, 

Toplam mekanik abone sayısı: 1.840 adet, 

Tahakkuk: 4.683.647,21 TL 

Tahsilat: 4.464.145,19TL 

Gelecek yıla devreden tahakkuk: 219.502,02 TL 

Tahsilat oranı: % 95 olduğu görüldü.(EK-1/A-a) 

12. 2020 yılı Su Maliyeti: 

2020 yılı su maliyeti toplam: 4.343.162,69 TL, 

2020 yılında harcana su miktarı: 1.659.900 m3, 

2020 yılı su maliyetinin 2,62 TL/ m3 olduğu görüldü. (EK-2/B) 

13. Çevre ve Temizlik Vergisi: 

2020 yılı toplam Tahakkuk: 839.624,48 TL, 

Tahsilat: 519.666,84 TL, 

Gelecek yıla devreden tahakkuk: 319.840,80 TL, 

Tahsil oranı: % 61,89 olduğu görüldü. (EK-1/A) 

14. İlan ve Reklam Vergisi: 

2020 yılı toplam tahakkuk: 424.742,39 TL, 

2020 yılı tahsilat: 152.280,16 TL, 

Gelecek yıla devreden tahakkuk: 272.462,23 TL, 

Tahsil oranı: % 35,85 olduğu görülmüştür. (EK-1/A) 

15. Diğer Harçlar: 

a. Bina İnşaat Harcı:  
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2020 yılı tahakkuk: 686.175,15 TL, 

Geçen yıldan devreden tahakkuk: 163.464,12 TL 

Toplam tahakkuk: 849.993,54 TL, 

2020 yılı tahsilat: 686.175,15 TL, 

b. İşgal Harcı: 

2020 yılı Tahakkuk: 579.764,68 TL, 

Geçen yıldan devreden tahakkuk: 47.961,94 TL, 

Toplam tahakkuk: 627.726,62 TL, 

2020 yılı tahsilat: 581.175,44 TL olduğu görüldü. (EK- 1/A) 

16. Zabıta Müdürlüğü’nce 2020 Yılında Alınan Harçlar ve Ücretler: 

a. Ruhsat ve izin hizmet ücretleri: 

İşyeri açma ve izin harcı: 28.167,20 TL 

Ruhsat yenileme ücreti: 1.600,00 TL 

Esnaf teftiş defteri ücreti: 34.380,00 TL 

Mesul müdürlük belgesi düzenleme ücreti: 800,00 TL 

Canlı müzik izin ücreti: 1.500,00 TL 

b. Pazar yerleri ücretleri: 

Pazar yeri satış yeri devir ücreti: 26.250,00 TL 

Pazartesi Pazarı Pazar Yeri 1. Bodrum Kat Depozito (peron başına): 60.000,00 TL 

Pazartesi Pazarı Pazar Yeri 1Zemin Kat Depozito (peron başına): 72.000,00 TL 

c. Ticari taksi harçları: 

Ticari taksi devir – yeni oluşum ücreti: 22.750,00 TL 

Ticari plaka tahsis belgesi ücreti: 920,00 TL 

Ticari taksi ruhsat ücreti: 1.840,0 TL 

Ticari taksi ruhsat ve vize ücreti (yıllık araç başına ve devir durumlarında): 7.380,00 TL 

Şoför kimlik kartı düzenleme ücreti: 850,00 TL 

f. Nakliyat araçları harçları: 

Nakliyat aracı devir- yeni oluşum ücreti: 2.000,00 TL 

Ticari plaka tahsis belgesi ücreti: 230,00 TL 
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Nakliyat aracı ruhsat ücreti: 230,00 TL 

Nakliyat aracı ruhsat vize ücreti: 1.440,00 TL 

Şoför kimlik kartı düzenleme ücreti: 50,00 TL 

g. Servis aracı güzergah izin belgesi ücreti: 

Güzergah izin belgesi düzenleme: 200,00 TL 

İl, İlçe ve Beldelerden gelen, Birlik ve Kooperatifler için düzenlenecek güzergah izin belgesi: 

17.200,00 TL 

h. Özel mezar yeri ücreti: 41.650,00 TL 

 

TOPLAM: 321.437,20 TL olduğu görüldü. (EK-5) 

17. Kültürel ve Sosyal Yardımlar: 

a. 2020 yılı KEPKART ödemeleri: 

Yiyecek yardımı: 521 kişiye toplam 446.264,00 TL, 

Yakacak yardımı: 121 kişiye toplam 44.735,00 TL, 

Periyodik yardım: 6 kişiye toplam 2.600,00 TL, 

Yangın yardımı: 2020 Yılı içinde yangın yardımı yapılmamıştır. 

Üniversite eğitim yardımı: 36 kişiye 90.000,00 TL, 

Bir defalık yardım: 19 kişiye toplam 50.000,00 TL olmak üzere; 

TOPLAM: 638.599,00 TL yardım yapıldığı görüldü.(EK-6) 

b. Diğer Sosyal Yardımlar: 

Asker ailesi yardımı: 1 kişiye 5.000,00 TL, 

Hoş geldin bebek: 107 kişiye 4.922,00 TL, 

Ekmek yardımı: 59.112 adet 102.186,00 TL, 

Süt yardımı: 596 kişiye 2.623,88 TL olmak üzere 

TOPLAM: 109.731,00 TL olduğu görüldü.(EK-6) 

c. İlan, bülten, kitap, basın ve halkla ilişkiler, toplantı, kongre ve benzeri etkinlikler, spor 

etkinlikleri, konser, festival etkinlikleri: 310.802,00 TL  

Ayrıca Engelsiz yaşam için 16 kişiye destek verildiği, günlük 162 adet ekmek dağıtıldığı 

görüldü.(EK-6) 

18. Temizlik İşleri Müdürlüğünce alınan harç ve ücretler: 

a. Katı Atık Ücretleri: 

Katı Atık Ücreti Tahakkuk : 3.047.875,32 TL 

Katı Atık Ücreti Tahsilat : 2.680.955,39 TL 
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b. 2020 Yılı ÇAKAB Ödemeleri 

- Ocak 2020 : 304.574,85 TL 

- Şubat 2020 : 306.864,19 TL 

- Mart 2020 : 339.034,79 TL 

- Nisan 2020 : 304.642,96 TL 

- Mayıs 2020 : 336.070,23 TL 

- Haziran 2020: 354.580,23 TL 

- Temmuz 2020: 418.499,23 TL 

- Ağustos 2020: 435.114,45 TL 

- Eylül 2020 : 407.749,85 TL 

- Ekim 2020 : 389.638,83 TL 

- Kasım 2020 : 338.388,51 TL 

- Aralık 2020 : 362.104,92 TL 

- TOPLAM  : 4.297.263,04 TL 

c. 2020 Yılı ilaçlama giderleri toplam 234.099,18 TL 

 

 SONUÇ: Belediyemizde yapılması düşünülen çalışmaların yıllık planlamalarının yapılarak 

çalışılmasının iş, zaman ve ekonomik anlamda faydalı olacağı düşünülmektedir. Hazırlanacak 

Uygulama Projeleri çalışmaların sürdürülmesi ve böylece oluşturulacak büyük kalem işlerin Açık 

İhale yapılmasıyla Kamu yararı sağlanacağı önerilmektedir. 

 Denetim çalışmalarımızda istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve zamanında sağlayan tüm 

birimlere teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım sizin nezdinizde tüm müdürlerimize ve 

bürokratlarımıza bize bu raporları sağladıkları için verdiği emeklerden dolayı Denetim Komisyonu 

Başkanı olarak teşekkürlerimiz sunuyorum. Arz ederim. 

BİROL ARSLAN: Sayın Nejdet UÇAR’a ve komisyonumuzun değerli üyelerine yapmış 

oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir de Sayın Nejdet 

UÇAR’ın sunumundaki rakamlar Türk Lirası üzerindendir. Tutanaklara geçmesi adına 

belirtiyorum. Teşekkür ederim Sayın Nejdet UÇAR. Çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım bugün 

bir meclis üyemiz mazeret bildirerek aramızda değil. “İl dışında olduğumdan dolayı meclis 

toplantısına katılamıyorum. Bilgilerinize arz ederim.” Sayın Serkan KALE. Sayın Serkan 

KALE’nin mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım gündemimize geçmeden 

önce 2021 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısı tutanakları mail yoluyla sizlere ulaştırıldı. 

Okundu olarak kabul edilmesini, bu konuda görüş beyan etmek istiyor musunuz? AKP Grubu? 
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Okundu olarak kabul edelim. İyi Parti Grubu? Okundu olarak kabul edelim. Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu? Okundu olarak kabul edelim. O halde ben Mart ayı olağan meclis toplantı 

tutanaklarını okundu olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir. Evet, gündemimize geçiyoruz. Sayın Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN buyurun lütfen. 

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: 

GÜNDEM: 

1. 2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,  

2. Meclis 1. ve 2. Başkanvekillerinin seçilmesi hususunun görüşülmesi,  

3. Kâtip Üyelerin seçilmesi,  

4. Encümen Üyelerinin seçilmesi,  

5. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçilmesi,  

6. İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçilmesi,  

7. Sosyal Yardım Komisyonu üyelerinin seçilmesi,  

8. İsim ve Tespit Komisyonu üyelerinin seçilmesi,  

9. Çevre Komisyonu üyelerinin seçilmesi,  

10. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyelerinin seçilmesi,  

11. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere bir adet 2 m³ Hidrostatik 

Kompakt Yol Süpürme Makinesi ve bir adet 4 m³ Araç Üstü Vakumlu Yol Süpürme 

Makinesi alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,  

12. Avrupa Birliği mesleki eğitim programlarından Erasmus (+) yetişkin ve Leonardo Da 

Vinci Programı çerçevesinde yürütülen istihdam projesi kapsamında DP TEAM Şirketi 

aracılığıyla yurt dışına işçi gönderilmesi ile ilgili yapılacak iş ve işlemler için alınan, 

Belediyemiz Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 2021/17 sayılı kararının görüşülmesi,  

13. Belediyemiz Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 2021/31 sayılı kararı ile İsim Tespit 

Komisyonuna sevk edilen, Prof. Dr. Haydar BAŞ isminin park alanına verilmesi 

hususunun görüşülmesi,  

14. Belediyemiz Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 2021/32 sayılı kararı ile İsim Tespit 

Komisyonuna sevk edilen, 24.02.2021 tarih ve 79880 kayıt numaralı dilekçeye istinaden, 

Beldemiz Hamidiye Mahallesi Ensar Sokak isminin değiştirilmesi hususunun 

görüşülmesi,  

15. Belediyemiz Meclisinin 03.02.2021 tarih ve 2021/20 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,  

16. Belediyemiz Meclisinin 03.02.2021 tarih ve 2021/21 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,  

17. Belediyemiz Meclisinin 2021 Mayıs ayında yapacağı toplantı tarihinin ve yerinin 

belirlenmesi hususunun görüşülmesi,  

18. Kapanış. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ederim Sayın AYGÖREN. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım bir 

adet ek önergemiz var. Onu okuyalım burun Burçin Bey. 

BURÇİN SOYSAL: Kepez Belediyesi İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi yapım işinin, gerek 

sözleşme kapsamındaki imalatlar ve gerekse sözleşme kapsamında yer almayan yapılması 

zorunluluk arz eden ilave imalatlar ile %10 iş artışı kapsamında yapılacak olan imalatların 

tamamlanması için ilave 1.611.648,59 TL tutarında ilave finansmana ihtiyaç duyulmaktadır. 
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 İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapımı ilave işlerinde kullanılmak üzere maliyetin  % 50'sinin 

Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden 

karşılanmasına, kalan % 50'si için İller Bankası A.Ş.'den 805.824.30 TL- 

(sekizyüzbeşbinsekizyüzmirdidörttürklirasıotuzkuruş)-TL kredi kullanılmasına, krediden 

kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret v.s. 

ödemelerin, İller Bankası A.Ş.' ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller 

Bankası A.Ş. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan 

kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40'ın dışında ve % 

100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin 

karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, 

gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.' ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde 

İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. 'ce Belediyemize 

kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili 

devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller 

Bankası A.Ş.' ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası 

A.Ş.' ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.' ye 

rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü 

değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP 

kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.' den temin edilecek 

kredi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç 

stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 Sayılı Belediye Kanunu'ndaki koşulların yerine 

getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanına yetki 

verilmesi hususunun görüşülerek gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim.  

07.04.2021. Burçin SOYSAL, Belediye Meclis Üyesi. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum Sayın SOYSAL. Önergenin gündeme alınmasını 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Arkadaşlar sayar mısınız lütfen. Ret edenler? Çekimser? 

Evet ne diyeceğiz? 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: İki tane çekimser. Oy çokluğu ile önergenin gündeme alınması kabul edildi. 

Gündemimize geçiyoruz arkadaşlar. Gündem bir, 2020 yılı Faaliyet Raporu Görüşülmesi. Şimdi 

öncelikle ben 2020 yılı ile ilgili kısa bir sunum yapmak istiyorum. Ardından bürokratlarımız 

müdürlüklerle ilgili ayrı ayrı sunumlarını yapacaklar. Çok değerli meclis üyeleri 31 Mart 2019 

tarihinde yapılan yerel seçimin ardından 4 Nisan 2019 tarihinde mazbatalarımızı alarak hep 

birlikte görevlerimize başladık ve hep birlikte ikinci yılımızı tamamlıyoruz. Yola çıkarken 

vaatlerimiz ve manifestomuz şeffaf, kurumsal, hesap veren, birlikte yöneten, devlet terbiyesi ile 

yönetilen bir belediye olmaktı. Bu iki yıllık süreçte şeffaf olduk ve yolsuzluğun, peşkeşin, rantın 

ve yozlaşmanın önüne geçtik. Tüm meclislerimizi sosyal medya hesaplarımızdan ve Ton TV 

üzerinden canlı yayınladı, hesap verdik. Kurumsallık, geldiğimizde belediyenin bir demirbaş 

listesi yoktu. Artık belediyemizdeki tüm demirbaşlar sayılmış ve kayıt altına alınmıştır. Yine 

geldiğimiz gibi tüm birimlerimizde yeniden yapılandırıp çalışma arkadaşlarımızı en verimli ve en 

üretken hale getirdik. Artık baskılar, hakaretler, tehditler, küfürler yok. Devlet terbiyesi ile 

yönetilen bir Kepez Belediyesi var. Adaletli olduk. Hiçbir vatandaşımızı kırmadık, üzmedik. Dil, 

din, mezhep, renk, parti ayrımı yapmadık. Gruplaştırmadık, ötekileştirmedik, kutuplaştırmadık ve 

herkesi kucakladık. Ama aslında bu süreçte yaptığımız en önemli iş Kepez’e barışı ve huzuru tesis 
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etmek oldu. Artık halkı ile, esnafı ile, çalışanları ile, iş dünyası ile, resmi kurumları ile kavga eden, 

mahkemeleşen bir belediye değil bir yönetici gibi davranan ve masada diyalog içinde sorunlarını 

çözen bir yönetim anlayışını benimsedik. Değerli meclis üyeleri göreve geldiğimizde ekonomik 

kriz vardı. İnşaat sektörü durmuş, inşaat gelirlerimiz yoktu. Yetmezmiş gibi bir de dünyayı saran 

Covid-19 salgını çıktı. Bu kötü süreci disiplin ile yönettik. Disiplinden asla taviz vermedik. 

Tasarruf yaptık. Kemer sıktık. Borç ödedik. Bizlere emanet edilen paranın bir kuruşunu bile 

lüzumsuz kullanmadık. Kısaca halkın parasını namus borcu gibi koruduk, muhafaza ettik. 

Kaynaklarımızı doğru kullandık. Rutin belediyecilik faaliyetlerimizi, görevlerimizi eksiksiz yerine 

getirdik. Hizmet Grupları üzerinden Halk Kafemizi yaptık ve halkımıza 1 TL’ye çay içme 

imkanını sunduk. Kimseye orasını peşkeş çekmedik. Kimseye de rant sağlamadık. Halkın malı 

halkın olacak anlayışı ile hareket ettik ve aynı anlayış ile devam edeceğiz. Hamidiye Mahallemize 

ek hizmet binası yaptık. Hizmeti halkımızın ayağına getirdik. 2020 yılında beldemiz 1.376 adet 

ağaç diktik. 1.688 adet çiçek ve süs bitkisi diktik. Ve binlercesini de dikmenin bundan sonra 

sözünü veriyorum. Yine 2020 yılında yol ve altyapı bilgileri, 8.683 metre bordür, 6.336 metre 

oluk, 39.163 metrekare parke, 1.897 metre 200’lük, 304 metre 800’lük, 165 metre 1200’lük beton 

boru döşedik. Değerli meclis üyeleri tüm bu yatırımlar çok büyük yatırımlar. Bunları büyük 

olumsuz koşullara rağmen borçlanmadan, borç ödeyerek gerçekleştirdik. Atalarımız ne demiş? İş 

bilenin, kılıç kuşananın. Covid-19 salgınında halkımızın ve esnaflarımız ile ilgili birlikte kararlar 

aldık. Pandemide su fiyatlarını %50 ucuzlattık. Su fatularını üç ay öteledik.  Hep birlikte aldığımız 

karar ile. Kapalı olan esnaflarımızdan katı atık ücretlerini almadık. Belediyemiz kiracılarından 

kapalı olanlarından pandemi boyunca kira almadık. Kısmen kapalı olanlarından da kiralarında 

indirim yaptık. Kepez belediyesi olarak en kaliteli, en iyi hizmetleri halkımıza sunduk. Şimdi tüm 

bu yapmış olduğumuz faaliyetleri bürokratlarımız müdürlük müdürlük olarak kısaca, ayrı ayrı 

sunacaklar. Evet, ilk müdürlüğümüz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü. Arkadaşlar, Mehmet 

Bey konuyu siz isterseniz sunarsanız. Değerli kamuoyu malum Covid sebebi ile kapalı alanda çok 

bulunmanın sıkıntılarını Grup Başkanları bir araya gelerek değerlendirdiler ve bürokratlarımızın 

sunumlarını biraz sadeleştirmelerini talep ettiler. Üç grubumuzun Grup Başkanı ve lütfen bu 

konuda açıklama yaparsanız. 

MEHMET YAMAN: Başkanım İyi Parti Grubu ve Ak Parti Grubu ile bir araya geldim bir az 

önce ve kısa kısa bürokrat arkadaşların sunumlarını yaparsak bizim için çok daha iyi olur, çok 

daha hızlı gideriz.  

BİROL ARSLAN: Değerli kamuoyu, Faaliyet Raporu kitapçığı belediye meclis üyesi 

arkadaşlarımıza zaten geçen hafta dağıtıldı. Ayrıca tüm bu faaliyetler belediyemizin resmi internet 

sitesinde de yayınlanacak. Bu konuda bilgi edinmek isteyen hemşerilerimiz belediyemizin sosyal 

medya hesaplarından, resmi hesabından bu faaliyet raporu ile ilgili detaylı bilgileri alabilirler. 

Evet, ilk sırada İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü. Buyurun Yılmaz Bey. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürümüze. Evet, İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün faaliyetleri için sorusu olan var mı Yılmaz Bey’e? Peki, 

teşekkür ediyoruz Yılmaz Bey. Evet, Mali Hizmetler Müdürümüz Sayın Özgür KOYUNCU. 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 
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BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum Özgür Bey’e. Evet Mali Hizmetler Müdürümüze sorunuz 

var mı? Evet Fen İşleri Müdürlüğümüz. Buyurun Nurdoğan Bey. 

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet, Fen İşleri Müdürümüze sorunuz var mı? Evet, teşekkür ediyoruz 

Nurdoğan Bey’e. Yazı İşleri Müdürlüğü. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet, teşekkür ediyorum. Var mı Yılmaz Bey’e sorunuz? Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü. Buyurun Mehmet Bey. 

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey’. Evet, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 

faaliyetler ile ilgili sorusu olan? İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Buyurun Müjgân Hanım. 

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet teşekkür ediyoruz Müjgân Hanıma, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile 

ilgili sorusu olan? Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü. 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür diyorum. Malum 2020 yılındaki Covid-19 sebebiyle kültürel 

faaliyetlerin daha azaldığı, sosyal işlerin çok daha yoğun olduğu ve Kepez’deki ihtiyaç 

sahiplerinin yiyecek, yakacak, periyodik yardım, asker ailesi, üniversite öğrencilerine eğitim 

yardımı, KEPKART gibi birçok dokunuşta bulunduk. Bu manada çok mutluyum. Sorunuz var mı 

arkadaşlar? Peki, teşekkür ediyorum Cem Bey. İtfaiye Müdürlüğü 

ERGÜN YAVAŞ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet, İtfaiye Müdürlüğü ile ilgili sorusu olan var mı? Temizlik İşleri 

Müdürlüğü. 

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum Mehmet Bey’e. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ilgili 

sorusu olan var mı? Değerli arkadaşlar sunumda da vardı, ilaçlama ile ilgili ben kısaca bilgi 

paylaşmak istiyorum. Daha önceki dönemde biliyorsunuz bu hizmet ihale ile verilmişti, müteahhit 

firma tarafından yapılıyordu. Biz kendi ekibimizi kurduk. Sorumlu mesul müdür ve yanında 

eğitim aldırdığımız arkadaşlarla birlikte 2020 yılı itibari ile bu hizmeti biz yaptık. Ve bunun 

yanında bu süreçte tabi ki Covid-19 süreci de başlayınca bu ekibimizi ayrıca Covid-19 ilaçlamada 

da çalıştırdık. Yani bu ekibi kurmakla ve kendi bünyemizde bu hizmetli vermekle çok olumlu bir 

karar almışız. Hem Covid-19 ile hem sinek ile mücadelede oldukça başarılı oldu bu 

arkadaşlarımız. Ayrıca bunun mali tablosuna baktığımız zaman da belediyemize, müteahhit 

firmaya yapılan ödemelerin tüm toplam maliyetleri 2019 yılı itibari ile tabi ki bizim kendi 

maliyetlerimizi karşılaştırdığımızda ciddi anlamda da aynı zamanda tasarruf da sağlamış olduk. 

Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, teşekkür ediyoruz ve Zabıta Müdürlüğü. Sonuncu 

müdürlüğümüz. 
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CEM MATARA: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyoruz Cem Bey’e. Sorumuz var mı arkadaşlar Zabıta Müdürlüğü 

ile ilgili? Evet, teşekkür ediyoruz. 

İSMAİL ÖZCAN: Bir ara verelim Başkanım. 

BİROL ARSLAN: Oylamadan sonra verelim. Arkadaşlar ara ile ilgili İsmail Bey’in önerisi var 

ama oylamadan sonra yapalım, ondan sonra gündeme geçelim. Ne dersiniz? Oylayalım, peki. 

Evet, ben sunumlar bitti. Yasa gereği dışarıya çıkıyorum ve 1. Başkanvekilimiz Mehmet 

YAMAN’ı oylama yaptırmak üzere buraya davet ediyorum.  

MEHMET YAMAN: Kepez Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu sunumunu arkadaşlar izledik. 

Oylamaya geçeceğiz. Oylama adı, soyadı okunarak yapılacak. Abbas BOZKURT. 

ABBAS BOZKURT: Kabul ediyorum. 

MEHMET YAMAN: Ülkü ŞİMŞEK TUTAK. 

ÜLKÜ ŞİMŞEK TUTAK: Kabul ediyorum. 

MEHMET YAMAN: Halil UYANIK. 

HALİL UYANIK: Kabul ediyorum. 

MEHMET YAMAN: İsmail ÖZCAN. 

İSMAİL ÖZCAN: Kabul ediyorum. 

MEHMET YAMAN: Hatice ŞEN. 

HATİCE ŞEN: Kabul ediyorum. 

MEHMET YAMAN: Nejdet UÇAR. 

NEJDET UÇAR: Kabul. 

MEHMET YAMAN: Ruhi AKKOYUN. 

RUHİ AKKOYUN: Kabul ediyorum. 

MEHMET YAMAN: Burçin SOYSAL. 

BURÇİN SOYSAL: Kabul ediyorum. 

MEHMET YAMAN: Gülhanım KARCI BARİKAN. 

GÜLHANIM KARCI BARİKAN: Kabul ediyorum. 

MEHMET YAMAN: Kabul. Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN. 

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Kabul ediyorum. 

MEHMET YAMAN: Vildan UYSAL. 
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VİLDAN UYSAL: Kabul ediyorum. 

MEHMET YAMAN: Serkan KALE yok. Hüseyin DALAKLI. 

HÜSEYİN DALAKLI: Kabul ediyorum. 

MEHMET YAMAN: Erkan Kürşat ERTÜRK. 

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Kabul ediyorum. 

MEHMET YAMAN: Değerli meclis üyeleri arkadaşlarım, 2020 yılı Faaliyet Raporu oy birliği 

ile kabul edilmiştir. 2020 yılı olağanüstü koşullarda yaşadığımız bir yıldı. Dünyayı acımasızca esir 

alan salgın hastalık yaşam tarzımızı değiştirmemize neden oldu. Sosyal hayatımızı askıya 

aldığımız bu dönemde alışkanlıklarımız, tüketimlerimiz ve harcama önceliklerimiz değişti. Yine 

2020 yılında başta hizmet sektörü ve inşaat sektörü olmak üzere birçok sektör olumsuz etkilendi. 

İşletmeleri, çalışanları böylesine ağır etkileyen, geçen yıldan beri belediyelerce gelir kayıplarına 

uğradılar. Buna rağmen belediyemiz toplam borcunu azaltarak hizmetlerine devam etmiştir. Bir 

önceki yıldan devam eden derin ekonomik kriz ve ardından Türkiye’yi vuran Covid-19 salgınına 

rağmen Belediyemizin çalışmalarını değerlendirdiğimizde başarılı bir dönem geçirdiğini 

söyleyebilirim. Ben başkanvekili olarak öncelikle belediyemizin işçilerine, bürokratlarına, başkan 

yardımcımıza ve belediye meclis üyelerimize ve Belediye Başkanımız Sayın Birol ARSLAN’a 

teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmaların artarak devamını diliyorum. Hepinize sevgi ve 

saygılarımı sunuyorum. Başkanımı davet eder misiniz? Başkanım 2020 Yılı Faaliyet Raporu oy 

birliği ile kabul edildi. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım oy birliği ile kabul 

etmeniz beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Tabi tüm bu faaliyetleri ben yapmadım, biz 

yaptık, hep beraber. İşçi kardeşlerimizle, bürokratlarımız ile, meclis üyelerim sizler, belediye 

başkan yardımcımız, hep birlikte gerçekten büyük bir özveri ile çalıştık. Ben İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürümüz ve personelini gerçekten çok disiplin içinde ve sorunsuz bir 2020 yılı 

geçirmemizi sağladılar. Mali Hizmetler Müdürümüz ben kendisine Maliye Bakanımız diyorum ve 

ekibi gerçekten kriz döneminde hep birlikte büyük bir başarı sağladık mali tabloda. Tüm yapmış 

olduğumuz yatırımlar, hizmetler, belediyecilik faaliyetlerini hiç borçlanmadan ayrıca daha önceki 

dönemlerden kalan borçları ödeyerek gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Fen İşleri 

Müdürlüğümüz ve ekibi gerçekten çok başarılı bir ihale ve satın alma süreci yaşadı. Yapmış 

olduğumuz ihalelerde oldukça başarılıydılar ve hatta onlara şunu söyledim: Gidip evinizde huzur 

içinde uyuyabilirsiniz bu ihale sonuçlarından sonra demiştim. Gerçekten muhammen bedellerin 

çok çok altında çıkan rakamlarla oluşan rekabette belediyemiz kasasına önemli katkılar sağladılar. 

Başta müdürümüz ve Fen İşleri Müdürlüğü personeline de teşekkür ediyorum. Yazı İşleri 

Müdürümüz ve ekibi sorunsuz bir 2020 yılı geçirdi. Yazışmalarda belediyemiz adına en doğru 

hizmetleri yaptılar. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

gerçekten gelmiş olduğumuzda Park ve Bahçeler Müdürlüğü personel sayımız oldukça azdı. Biz, 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini güçlendirerek dışarıda, sokakta, parklarımızın, 

bahçelerimizin temizliği, bakımı bunun yanında sokakların otların biçimi konularında çok başarılı 

çalışmalar yürüttüler. Tabi ki bununla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü ekipleri uyumlu bir şekilde yerinde çalışarak Kepez’i gerçekten çok temiz ve 

bakımlı bir sürece doğru taşıdılar. Elbette ki başta müdürlerimiz olmak üzere kendilerine teşekkür 

ediyorum ama bu yeterli mi? Asla yeterli değil. Elbette ki yapacağımız yatırımlarla onlara yeni 



 

15 
 

süreçte sağlayacağımız imkânlarla, personel imkânlarıyla çok daha temiz bir Kepez’i hep birlikte 

yaratacağız. İmar ve Şehircilik Müdürümüz ve personeline teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten 

artık İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz şeffaf ve kanun ve nizamların asla dışına çıkmadan 

başarılı, güven duyulan bir Kepez Belediyesini, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü yarattılar. Ben 

kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü az önce de 

sunumu sırasında ifade ettiğim gibi tabi ki Covid-19 döneminde kültür tarafından işlerimizi 

maalesef Mart ayı itibari ile sonlandırdık. Aslında o Covid-19’a kadar olan bölümde çok fazlasıyla 

Belediyemizin açmış olduğu kurs vardı. Gerçekten tiyatrolar, sinemalar, dolu dolu kültürel 

faaliyetler yaşıyorduk ama maalesef Covid-19 ile birlikte bütün spor merkezleri, kreşlerimiz, 

kültürel etkinlikler son bulunca biz de ağırlığımızı sosyal işlere aktardık. Bu süreçte tabi ki Covid-

19 döneminde ciddi bir ihtiyaç sahibi halkımıza Sosyal Yardım Komisyonumuzun onayladığı 

ihtiyaç sahiplerine ciddi desteklerde bulunduk. KEPKART üzerinden asker yardımı, doğan bebek, 

bir kere mahsus yardım, yakacak yardımı, üniversite öğrencilerine vermiş olduğumuz eğitim 

yardımı gibi bu sosyal yardımlarımızı büyük bir başarı ile gerçekleştirdik ve sosyal belediyeciliğin 

gerçekten karşılığını dolu dolu halkımıza paylaştırdık. Bu manada ben Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürümüz ve ekibine de teşekkür ediyorum. İtfaiye Müdürlüğü arkadaşlar gerçekten 

kurumsallaştı. Artık tüm ekiplerimiz her şeyi ile norm kadrolarını oluşturdular ve sorunsuz 

hizmetlerini kurumsallık anlamında ve sık sık eğitimlerini alarak da ve Kepez’in içindeki bütün bu 

konteyner yani deprem konteynerlerini her ay eksiksiz kontrol ederek görevlerini 

gerçekleştiriyorlar. Ben de itfaiye personelimize teşekkür ediyorum. Son olarak tabi ki Zabıta 

Müdürlüğü. Zabıta Müdürlüğü pandemi sürecinde gerçekten çok çalıştı. Bazen bakanlığın talimatı 

ile Valiliğimiz tarafından bize ulaşan bazı esnek çalışma dönemlerine geçtik. Bazı arkadaşlarımız 

belli süreçlerde belediyeye gelmediler. Hatta bazen her müdürlükte bir nöbetçi bırakarak 

belediyeyi boşalttık arkadaşlar yoğun olduğu dönemde ama Zabıta Müdürümüz ve ekibi sağ 

olsunlar o dönemde bizler ofislerde çalışırken onlar pandemi döneminde her gün ekibiyle birlikte 

işin başındaydı. Gerek ticaret yapan, mal alan, mal satan merkezlerin denetlenmesi, gerek 

halkımıza Pazar yerlerinin en sorunsuz ve yönergeler karşılığında çalışmalarını gerçekleştirdiler. 

Ben Zabıta Müdürümüze ve ekibine de buradan teşekkür ediyorum. Bir kez daha 2020 yılı 

faaliyetlerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlar gündemimizin ikinci maddesine 

geçmeden yani komisyonların seçimine başlamadan kaç dakika ara verelim? Evet arkadaşlar 

15:35 saat, 15:50’de, 15 dakika sonra oturumumuza devam edeceğiz. Buyurun lütfen. 07.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

    BİROL ARSLAN   BURÇİN SOYSAL  SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN 

BELEDİYE BAŞKANI  MECLİS KÂTİBİ  MECLİS KÂTİBİ  
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1. BİRLEŞİM 2. OTURUM 

 

BİROL ARSLAN: Evet değerli meclis üyeleri, meclis toplantımız sırasında almış olduğum üzücü 

bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Konya Üçüncü Jet Ana Üstü Komutanlığından kalkan 

Türk Yıldızlarına ait bir uçağımız düşmüştür. Üzülerek söylüyorum ki kazada bir pilot yüzbaşımız 

şehit olmuştur. Şehit pilotumuza Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ulusumuza baş 

sağlığı diliyorum. Evet, gündemimizin ikinci maddesi, meclis birinci ve ikinci başkanvekillerinin 

seçilmesi hususunun görüşülmesi. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet teklifiniz. 

MEHMET YAMAN: Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi birinci başkanvekili Mehmet YAMAN, 

Nejdet UÇAR. 

BİROL ARSLAN: Peki. Cumhuriyet Halk Partisinden Mehmet YAMAN ve Nejdet UÇAR 

dediler. Birinci başkanvekilliği için Mehmet YAMAN, ikinci başkanvekilliği için Nejdet UÇAR. 

Evet, başka öneriniz var mı? O halde oylamaya geçiyoruz. Oylamamız kapalı oy ve seçilen 

arkadaşlarımız üç yıl süre ile görev yapacaklar. Buyurun arkadaşlar. 

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Sondaki oylamada Nejdet Bey birinci başkanvekili. Onu nasıl yapıyoruz? 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

ARZU GÜRBÜZ:  Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Geçersiz oy. Üç isim yazılmış geçersiz bir oy. 

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Peki sonuç olarak Mehmet YAMAN’ın kaç oyu var? 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: On iki oyu var. İkinci başkanvekili için?  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Nejdet UÇARon dört oy. Bir oy geçersiz. 

GÜLHANIM KARCI BARİKAN: Başkanım sanırım yanlış yazıldı. Sayımın tekrarlanmasını 

istiyorum. 

BİROL ARSLAN: Sayımın tekrarlanmasını istiyoruz.  
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GÜLHANIM KARCI BARİKAN: Oraya işaretlenirken yanlış işaretlendi sanırım. Birinci ve 

ikincilikler yanlış. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

GÜLHANIM KARCI BARİKAN: Şunu söylemeye çalışıyorum oraya yazılırken yanlış yazıldı. 

BİROL ARSLAN: Mehmet Bey’in birinci başkanvekilliği için oylarını sayar mısınız lütfen? 

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: On üç tane Mehmet Bey’in birinci başkanvekilliği için var. Peki Nejdet Bey 

için ikinci başkanvekilliklerini sayar mısınız? 

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: On iki tane ikinci başkanvekilliği Nejdet Bey’in. Nejdet Bey’in birinci 

başkanvekilliği için iki tane. Abbas Bey’in de tek oyu var. O zaman sonuç şöyle arkadaşlar, birinci 

başkanvekilliği Mehmet YAMAN on üç oy, ikinci başkanvekilimiz Nejdet UÇAR on iki oy. 

Oylamamız sonuçlanmıştır. Gündemimizin üçüncü maddesi katip üyelerin seçilmesi. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet Mehmet Bey. 

MEHMET YAMAN: Başkanım asil görev için Burçin SOYSAL, Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN, 

yedek üyeler için Abbas BOZURT, Nejdet UÇAR. 

BİROL ARSLAN: Evet başka öneriniz var mı? Oylama başlamıştır, buyurun lütfen. 

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Peki, hızlıca açıyoruz. 

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet arkadaşlar siz kesin sonucu çıkartırken ben gündemimizin dördüncü 

maddesine geçiyorum. Siz kesin sayıları bildirirsiniz. Evet gündemimizin dördüncü maddesi, 

encümen üyelerinin seçilmesi. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet, grupların önerisi? 

MEHMET YAMAN: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mehmet YAMAN, İsmail ÖZCAN. 

BİROL ARSLAN: Cumhuriyet Halk Partisi encümen üyelikleri için Sayın Mehmet YAMAN, 

Sayın İsmail ÖZCAN. Başka öneriniz var mı? Buyurun lütfen. 

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Ak Parti Grubu olarak Vildan UYSAL ve Hüseyin DALAKLI. 

BİROL ARSLAN: Yazıyoruz arkadaşlar, AKP Grubu Vildan UYSAL ve Hüseyin DALAKLI. 

Başka var mı? O halde seçim başlamıştır. 
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ÜLKÜ ŞİMŞEK TUTAK: Başkanım bir önceki seçim açıklanmadı. 

BİROL ARLSAN: Kesin sonucu bildirecekler, şimdi oy kullanırken açıklayacağım. Kesin sonuç 

çıktı mı arkadaşlar? Arkadaşlar katip üyelerimizin seçiminde Sayın Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN 

on beş oy, ayın Burçin SOYSAL on dört oy, yedek üyelerimiz Sayın Abbas BOZKURT on iki oy, 

Sayın Nejdet UÇAR on iki oy. Katip üyelerimiz üç yıllık görev yapacaklar. Kendilerine başarılar 

diliyorum. Evet, gündemimizin dördüncü maddesinin, encümen üyeliklerinin oy kullanımı bitti ve 

sayarak açıyoruz.  

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Mehmet YAMAN on iki oy, İsmail ÖZCAN dokuz oy, Vildan UYSAL üç oy, 

Hüseyin DALAKLI üç oy, Nejdet UÇAR bir oy, Abbas BOZKURT bir oy. Evet arkadaşlar Sayın 

Mehmet YAMAN, Sayın İsmail ÖZCAN. Bir yıllık görevleri var. Yeni encümenlerimiz hayırlı 

olsun. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçilmesi. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Öncelikle komisyonumuzun kaç kişiden oluşması gerektiğini, biliyorsunuz 

daha önceden beş kişiden oluşuyorlardı. Üç ile beş arası olacak. Ben beş kişilik komisyonun 

devam etmesini öneriyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Grupların dağılıma 

göre üç Cumhuriyet Halk Partisi, bir İyi Parti, bir de Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet, buyurun 

grupların önerilerini alalım. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Süresi tabi ki bir yıllık. Plan ve Bütçe Komisyonu yıllık, bir yıllık. 

MEHMET YAMAN: Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi aday olarak Abbas BOZKURT, Hatice 

ŞEN, Nejdet UÇAR’ı gösteriyoruz. 

BİROL ARSLAN: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Abbas BOZKURT, Hatice ŞEN ve 

Nejdet UÇAR. İyi Parti Grubumuz?  

HALİL UYANIK: Ruhi AKKOYUN. 

BİROL ARSLAN: Ruhi AKKOYUN. Adalet ve Kalkınma Partisi? Bu arkadaşlar açık oylama 

olacak. Buyurun lütfen. 

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Vildan UYSAL. 

BİROL ARSLAN: Vildan UYSAL. Başka öneri olmadığında göre oylamaya geçiyorum. Plan ve 

Bütçe Komisyonu bir yıl görev yapacak. Beş komisyon üyesinden oluşuyor. Cumhuriyet Halk 

Partisi olarak Abbas BOZKURT, Hatice ŞEN, Nejdet UÇAR, İyi Parti Grubu Ruhi AKKOYUN, 

Adalet ve Kalkınma Partisi Vildan UYSAL. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Teşekkür ediyorum. Gündemimizin altıncı maddesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye seçimi. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 
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BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir yıllık komisyon yine. Ben grupların 

isimlerini alayım.  

MEHMET YAMAN: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN, Burçin 

SOYSAL, Hatice ŞEN. 

BİROL ARSLAN: İyi Parti Grubu? 

HALİL UYANIK: Ruhi AKKOYUN. 

BİROL ARSLAN: Ruhi AKKOYUN. Adalet ve Kalkınma Partisi? 

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Erkan Kürşat ERTÜRK.  

BİROL ARSLAN: Peki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunu bir yıllık seçiyoruz. Beş komisyon 

üyemiz var. Cumhuriyet Halk Partisi Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN, Burçin SOYSAL, Hatice 

ŞEN, İyi Parti Grubumuz Ruhi AKKOYUN, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Erkan Kürşat 

ERTÜRK. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür 

ediyorum. Komisyonumuza başarılar diliyorum. Gündemimizin yedinci maddesi, Sosyal Yardım 

Komisyonu üyelerinin seçilmesi. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet, grupların önerisini alalım lütfen.  

MEHMET YAMAN: Cumhuriyet Halk Partisi Abbas BOZKURT, Gülhanım KARCI 

BARİKAN, Nejdet UÇAR.  

BİROL ARSLAN: İyi Parti Grubumuz? 

RUHİ AKKOYUN: Başkanım Halil UYANIK. 

BİROL ARSLAN: Sayın Halil UYANIK. Adalet ve Kalkınma Partisi?  

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Serkan KALE. 

BİROL ARSLAN: Serkan KALE. Evet arkadaşlar Sosyal Yardım Komisyonu yine beş kişiden 

oluşuyor ve görev süresi bir yıl. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Abbas BOZKURT, Gülhanım 

KARCI BARİKAN, Nejdet UÇAR, İyi Parti Grubu Halil UYANIK, Adalet ve Kalkınma Partisi 

Serkan KALE. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür 

ediyorum. Gündemimizin sekizinci maddesi, İsim ve Tespit Komisyonu üyelerinin seçilmesi. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Grupların önerisini alalım lütfen.  

MEHMET YAMAN: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Ülkü ŞİMŞEK TUTAK, Nejdet UÇAR, 

Abbas BOZKURT. 

BİROL ARSLAN: İyi Parti Grubu? 

HALİL UYANIK: Ruhi AKKOYUN:  
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BİROL ARSLAN: Adalet ve Kalkınma Partisi? 

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Hüseyin DALAKLI. 

BİROL ARSLAN: Hüseyin DALAKLI. Evet arkadaşlar İsim ve Tespit Komisyonu bir yıl görev 

yapıyor. Beş üye arkadaşımızdan oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi isimler Ülkü ŞİMŞEK 

TUTAK, Nejdet UÇAR, Abbas BOZKURT, İyi Parti Grubu Ruhi AKKOYUN, Adalet ve 

Kalkınma Partisi Hüseyin DALAKLI. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir, teşekkür ediyorum. Gündem dokuz, Çevre Komisyonu üyelerinin seçilmesi. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum, evet grupların önerileri lütfen. 

MEHMET YAMAN: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Hatice ŞEN, Ülkü ŞİMŞEK TUTAK, 

Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN. 

BİROL ARSLAN: Evet İyi Parti Grubu? 

RUHİ AKKOYUN: Halil UYANIK. 

BİROL ARSLAN: Halil UYANIK. Adalet ve Kalkınma Partisi?  

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Hüseyin DALAKLI. 

BİROL ARSLAN: Peki arkadaşlar, Çevre Komisyonumuz yine bir yıl, beş komisyon üyesinden 

oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Hatice ŞEN, Ülkü ŞİMŞEK TUTAK, Sevim ÖZTÜRK 

AYGÖREN, İyi Parti Halil UYANIK, Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin DALAKLI. Oylarınıza 

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

onuncu maddesi, son komisyonumuzu belirliyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonu 

üyelerinin seçilmesi. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Evet, grupların önerilerini alalım lütfen. 

MEHMET YAMAN: Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Hatice ŞEN, Ülkü ŞİMŞEK TUTAK, 

Gülhanım KARCI BARİKAN. 

BİROL ARSLAN: İyi Parti Grubumuz? 

RUHİ AKKOYUN: Halil UYANIK. 

BİROL ARSLAN: Adalet ve Kalkınma Partisi? 

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Vildan UYSAL. 

BİROL ARSLAN: Vildan UYSAL. Evet arkadaşlar Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu bir 

yıl süre ile seçiliyor. Beş üye arkadaşımızdan oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Hatice ŞEN, 

Ülkü ŞİMŞEK TUTAK, Gülhanım KARCI BARİKAN, İyi Parti Halil UYANIK, Adalet ve 

Kalkınma Partisi Vildan UYSAL. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir, teşekkür ediyorum. Böylece komisyonlarımızı belirledik. Ben komisyonlarımızın 
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hayırlı olmasını diliyorum ve seçilen arkadaşlarımıza yapacakları çalışmalarda başarılar 

diliyorum. Evet, gündemimizin on birinci maddesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 

kullanılmak üzere bir adet 2 m³ Hidrostatik Kompakt Yol Süpürme Makinesi ve bir adet 4 m³ araç 

üstü vakumlu yol süpürge makinesi alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun 

görüşülmesi. 

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kentimiz her geçen gün büyüyor ve 

elbette ki büyüyen kentteki hizmetleri daha yukarı taşıyabilme adına bir adet 2 m³’lük, bir adet de 

4 m³’lük iki tane vakumlu süpürge satın almak istiyoruz. Devlet Malzeme Ofisinden, devletin 

resmi kurumundan bu satın almayı gerçekleştireceğiz. Bu satın alma da borçlanarak değil, sizden 

borç yetkisi istemiyorum. Kendi kasamızdaki paralarla bunu gerçekleştireceğiz. Bu noktada bana 

yetki vermenizi talep ediyorum. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen arkadaşımız var mı? Evet, 

o halde oylamaya geçiyorum arkadaşlar. Devlet Malzeme Ofisinden bir adet 2 m³’lük, bir adet de 

4 m³’lük iki tane yol süpürge makinesi alınması için belediye başkanına yetki verilmesini kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Gündem on iki, Avrupa Birliği 

Mesleki Eğitim Programlarından Erasmus (+) Yetişkin ve Leonardo Da Vinci Programı 

çerçevesinde yürütülen istihdam projesi kapsamında DP Team şirketi aracılığı ile yurt dışına işçi 

gönderilmesi ile ilgili yapılan iş ve işlemler için alınan, Belediyemiz Meclisinin 06.01.2021 tarih 

ve 2021/17 sayılı kararın görüşülmesi. Buyurun lütfen. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet arkadaşlar biliyorsunuz birinci aydaki meclisimizde böyle bir karar 

almıştık. Kürşat Bey o mecliste yoktu ama takip etti. Bizim o firma ile yapmış olduğumuz 

görüşmedeki hassasiyetimiz ıslak imzalı, devletin bir biriminden, kurumundan böyle bir yetkisinin 

olduğu yetki belgesi talep etmiştik. Onlar bu süreçte maalesef o belgeyi teslim edemedikleri için 

almış olduğumuz kararın iptalini oylayacağız. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mı? 

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Sayın Başkanım, meclis üyeleri, bu konu ile ilgili bizim zaten Ak 

Parti Grubu olarak anlaşmanın imzalanması taraftarı değildik. Sebebi de şudur; Ocak ayı meclis 

toplantınızda bu firmanın şahsınıza bir ödül verdiğini ve teklif etmediğinizi söylediniz. Bu onurlu 

davranışınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz. Bu anlaşma eğer imzalanmış olsaydı rüşvet 

gerçekleşmese dahi kamu görevlisine şeref ve saygıda yapılan hakaret ve saldırı oluşmaktadır. 

Burada bizim tavrımız netti. Şu an tam yerini bulmuş durumda. Bu kararı destekliyoruz.  

BİROL ARSLAN: Teşekkür ederim. Yalnız Kürşat Bey şöyle bir şey var yani, o açıktan 

verilecek olan değil, yapılacak olan protokolde belediye başkanına bir hibe olarak yazıyordu. Yani 

bu gizli ya da köşe arkasında yapılacak bir uygulama değil aksine protokolde var olan bir 

uygulamaydı. Bunu diğer belediyelere de aynı şekilde yapmayı taahhüt etmişti o kurum. Ben de 

bunun belediye başkanına değil, belediyenin resmi kasasına yatırılmasını söylemiştim. 

Düşünceniz için size teşekkür ederim. Bu noktada beni onurlandırdınız, çok teşekkür ederim. Evet 

arkadaşlar biz tabi ki çıkıştaki maksadımız yani bugün tabi ki ülkemizdeki en büyük sorunlardan 

birisi istihdam. Acaba yani Avrupa Birliği ülkelerindeki on tane, yirmi tane arkadaşımıza orada 

istihdam sağlayabilir miyiz niyetiyle yola çıkmıştık ama maalesef firmanın bu noktadaki taahhüdü 

yerine getirmemesi dolayısıyla bugün bunun iptalini oylayacağız ama düşünceleriniz için de size 

teşekkür ediyorum. Evet, başka görüş beyan etmek isteyen var mı? O halde oylamaya geçiyoruz 
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arkadaşlar. 06.01.2021 tarih ve 2021/17 sayılı kararın iptalini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet, gündem on üç, Belediyemiz 

Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 2021/31 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna sevk edilen, 

Prof. Dr. Haydar BAŞ isminin park alanına verilmesi hususunun görüşülmesi. Buyurun lütfen. 

ÜLKÜ ŞİMŞEK TUTAK: İsim Tespit Komisyon Raporu, Belediyemiz meclisinin 03.03.2021 

tarih ve 2021/31 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna sevk edilen, Prof. Dr. Hayda BAŞ’ın 

09.02.2021 tarih ve 79146 kayıt numaralı dilekçesi ile Bağımsız Türkiye Partisi başkanlığı 

yapmış, fikir ve ilim adamı Sayın Prof. Dr. Haydar BAŞ isminin beldemizde uygun bir park 

alanına verilmesi talebi komisyonumuzca incelendi. Prof. Dr. Haydar BAŞ 28 Ocak 1947 

tarihinde Trabzon’da doğmuştur. 1970 senesinde Kayseri’deki Erciyes Üniversitesine bağlı 

Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olmuştur. Bakü Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak 

çalışmış olan BAŞ, üniversiteye bağlı Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi Arap 

Dili ve Edebiyatı Bölümünde de görevini sürdürdü. “İman ve İnsan”, “İnsan Hakları” konularında 

çalıştı. Azerice, Fransızca, Farsça ve Arapça dillerini çok iyi konuşan BAŞ araştırmaları üzerine 

kitaplar yazdı. Sanayide de yer aldı. BAŞ Şirketler Grubu, BAŞ Ticaret A.Ş., BAŞ Isı Sanayi, 

BAŞ Çelik Fabrikalarını kurdu. 1967’de Amerika’da kurulan Amerikan Biyografi Enstitüsü’nde 

44 eser yayımlayan BAŞ toplamda 8 ödüle layık görüldü. BAŞ, 25 Eylül 2001’de, ölene kadar 

liderliğini üstlendiği Bağımsız Türkiye Partisi’ni kurdu. 14 Nisan 2020 tarihinde Koronavirüs 

pandemisinden kaynaklı Covid-19 hastalığı dolayısıyla vefat etmiş olan Sayın Prof. Dr. Haydar 

BAŞ adının Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Küçük Hoca Sokak’ta bulunan park alanına verilerek 

“Prof. Dr. Hayda BAŞ Parkı” olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 08.03.2021 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar Prof. Dr. Haydar BAŞ maalesef Covid-19 

sebebiyle vefat etmiş. Ben bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Komisyonumuz 

uygun gördüğü bir parka ismini oy birliği ile vermiştir. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen var 

mı? O halde oylamaya geçiyorum. Arkadaşlar komisyonumuzdan geldiği şekli ile, belirtilen parka 

Prof. Dr. Haydar BAŞ isminin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile 

kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem on dört, Belediyemiz Meclisinin 03.03.2021 tarih 

ve 2021/32 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna sevk edilen, 24.02.2021 tarih ve 79880 kayıt 

numaralı dilekçeye istinaden, Beldemiz Hamidiye Mahallesi Ensar Sokak isminin değiştirilmesi 

hususunun görüşülmesi. 

ÜLKÜ ŞİMŞEK TUTAK: İsim Tespit Komisyon Raporu: 

Konu: 26.02.2021 tarih ve 1453 sayılı Gürzap YILMAZ'ın dilekçesine istinaden, Kepez Beldesi, 

Hamidiye Mahallesi; Ensar sokak isminin değiştirilmesi talebi, Kepez Belediye Meclisinin 

03.03.2021 tarih ve 2021/32 sayılı kararı ile isim tespit komisyonuna havale edilen, Ensar sokak 

isminin değişiminin istenmesi talebinin, daha detaylı değerlendirilmesi için; 

Komisyonda kalmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesine istinaden oy birliği ile karar 

verilmiştir. Belediye Meclisine arz olunur.08.03.2021  

BİROL ARSLAN: Evet, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gündemimizin on dördüncü maddesi 

Hamidiye Mahallemizdeki bir dilekçede isim değişikliği ile ilgili bir dilekçe vardı. İsim ve Tespit 

Komisyonumuz komisyonda kalmasını oy birliği ile komisyonumuzdan çıktı. Bu konuda görüş 

beyan etmek isteyen var mı? O halde komisyondan geldiği şekli ile komisyonda kalmasını 

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

on beş, Belediyemiz Meclisinin 03.02.2021 tarih ve 2021/20 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 
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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. 

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 

birleştirilerek; “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlanması talebi; 3194 sayılı İmar Kanununun, 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ nin 26. Maddesine istinaden uygun olmadığından, 3194 

sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden Serkan KALE’ nin Evet, diğer üyelerin Ret oyları 

ile oy çokluğu ile reddine karar verilmiştir. Belediye Meclisine arz olunur. 25.03.2021. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Evet, arkadaşlar gündemimizin on beşinci maddesi 

03.03.2021 tarihindeki mecliste İmar Komisyonuna göndermiştik. Evet, bu konuda görüş beyan 

etmek isteyen var mı? Buyurun lütfen. 

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Sayın Başkan, meclis üyeleri, getirilen plan tadilatı dosyası 

incelendiğinde herhangi bir kat artışı ve metrekare artışı söz konusu değildir. Bir fonksiyon 

değişikliği söz konusudur. Ticaret+Konut olarak değişikliği talep edilmektedir. Bu ticari alan ile 

Kepez’de istihdam çoğalacaktır ve emsal ve metrekare artışı olmadığından İmar Kanunlarına 

bizim için uygundur. Bizim oyumuz Evet. 

BİROL ARSLAN: Evet, Kürşat Bey’in görüşlerini dinledik. Emsal ve metrekare artışı yok dedi. 

Buyurun lütfen. 

İSMAİL ÖZCAN: Başkanım teşekkür ederim. Biz daha önce söz verdik, ranta fırsat 

vermeyeceğiz. 

BİROL ARSLAN: Hayır, burada rant durumu değil. Burada bir rant yok arkadaşlar. Vatandaşın 

bir talebi var. Yani bunu o konulara girersek çok üzücü olur. Bu kabul edilebilir bir durum değil. 

Lütfen rantı koymayalım. Rant yok burada. 

İSMAİL ÖZCAN: Vatandaşımızın talebi Başkanım daha önce biz İmar Komisyonu olarak İmar 

Kanunları çerçevesinde kabul edeceğimizi söyledik. İmar Kanunlarının, İmar Müdürümüzün ön 

gördüğü şekilde, yasaların el verdiği çerçevede herkes her türlü inşaatını yapabilir. 

BİROL ARSLAN: Peki, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar burada mülk sahibinin bir talebi var. 

Elbette ki o da bir yatırım yapacak, istihdam yaratacak. Orada Kepez’e bir katma değer oluşacak. 

Yani bunun yasalara uyup uymadığını tartışmalıyız. Yani burada herhangi bir rant söz konusu 

değil, olamaz da. Müjgan Hanım bize, meclis heyetimize bu konu ile ilgili bilgi verir misiniz 

lütfen. Şöyle alalım sizi. Şimdi emsal artışının olmadığını ve metrekare artışının olmadığını belirtti 

Kürşat Bey. Tabi ki tüm meclisi bilgilendirmek adına bir açıklama lütfen. 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Peki, Müjgan Hanım’a sorunuz var mı arkadaşlar. Bir de komisyon 

başkanımızın görüşlerini alalım. 
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SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Başkanım şimdi oylayacağımız 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan 

Değişikliği, 1/1000’liğine girmedik ama şimdi öndeki 5 numaralı parsel İzmir Yolundan kot 

alırken diğer parseller yan yoldan kot alıyor. Birleşmesi durumunda İzmir Yolundan kot alacak ve 

kot farkından kaynaklı kat kazanılacak. Yönetmeliğe göre burası emsale dahil edilerek 

kullanılabilir fakat silueti bozacağı düşünülerek ret ettik.  

BİROL ARSLAN: Burada bir emsal artışı var mı?  

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Emsal artışı dediğim gibi kot farkından dolayı kat kazanılacak. 

Buna yönetmelik müsaade ediyor. Emsale dahil edilerek kullanılabilir, kapalı otopark olarak 

kullanılabilir. Bu farklı amaçlarla, farklı kullanılabileceği için biz bunu ret ettik. Çünkü oradaki 

yan yoldan bakıldığından bir kat kazanılacağından dolayı silueti bozulacak. O yüzden ret 

ediyoruz.  

BİROL ARSLAN: Evet, buyurun. 

İSMAİL ÖZCAN: Biz zaten kişisel bazda imar planları yapmayacağımıza söz verdik.  

BİROL ARSLAN: İsmail Bey zaten 1.000 m²’nin altındaki inşaatlarda bizim parsel bazda 

değişim yapma hakkımız yok. 1.000 m²’nin üzerinde olan inşaatlarda var değil mi Sevim Hanım?  

SEVİM ÖZTÜRK  AYGÖREN: Doğrudur Başkanım. 

BİROL ARSLAN: Bu inşaat da 1.000 m²’nin üzerinde olduğu için vatandaş yasal hakkını 

kullanıyor burada yani.  

İSMAİL ÖZCAN: Başkanım vatandaş yasal hakkını kullanıyor ama bizim meclis olarak karar 

vermemiz gerekiyor. Biz de bu tip kişisel bazda şeyler vermeyeceğiz yani. İmar Komisyonu ret 

ettiği için teşekkür ediyorum.  

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Başkanım bir konuyu daha belirtmek istiyorum, Müjgan 

Hanım’ın da dediği gibi zemin katta metrekare büyüyor. Emsal artışı yok fakat burada bir değer 

artışı söz konusu. Doğrusu bu. Burası bir değer kazanıyor. Dediğim gibi bodrum kattan kazanılan 

kat ile de buranın epey bir metrekaresi artıyor. 

BİROL ARSLAN: Peki komisyonumuz tekrar bunu değerlendirse. Metrekare artışı olmayacak 

şekilde değerlendirme imkanı var mı? 

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Başkanım diğer arkadaşlarımızın da en önemli çekincesi 

dediğim gibi sokak siluetinin bozulması.  

BİROL ARSLAN: Peki metrekare artışı olmadan bunu nasıl yapacağız? Çünkü talep edilen 

zannediyorum ki olmayacağı yönünde. Müjgan Hanım mümkün mü? Oluyor mu? 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Kürşat Bey ne diyorsunuz? 

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Sayın Başkanım şimdi tabanda %40’ı geçme şansı yok imar 

yasalarına göre. %40’ı geçmediği zaman da bir emsal artışı olmayacak fakat belirttiğim gibi tüm 

Türkiye’de uygulanan planlı alanlar imar yönetmeliğinde kottan çıkan katın nasıl kullanılacağı 
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belirlenmiş. Burada zaten böyle bir yetkimiz yoktur, bu bizim yetkimizi aşar. Planlı alanlar imar 

yönetmeliğine uygun bir şekilde o kottan çıkan kat kullanılacaktır. Bizim buradaki amacımız 

fonksiyon değişikliğine evet demek. Ben komisyon başkanının söylediklerini anladığım buradaki 

tek sıkıntının silueti bozma sıkıntısı olduğu. Siluete baktığınız zaman da bu da göreceli bir 

kavramdır. Bozup bozmadığı kişiye göre değişebilir. Bizim açımızdan dediğim gibi imar 

kanunları açısından bir sıkıntı yoktur. Görüşümüz bu şekildedir. 

BİROL ARSLAN: Peki teşekkür ediyorum Kürşat Bey. Buyurun lütfen. Nejdet Bey’e verelim 

mikrofonu. 

NEJDET UÇAR: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, burada vatandaşın talebini tartışıyoruz. 

Yani burada ne bir rant olduğunu düşünüyorum vatandaşın hakkını gasp ettiğini düşünüyorum. 

Şimdi biz bu teknik şeye uzağız. Ben şöyle bir teklif getirmek istiyorum eğer uygunsa meclis 

üyeleri, biz sosyal demokratız Başkanım. Ne hak verelim ne vatandaşın hakkını yiyelim. Eğer 

başka şekilde yapılacaksa ben konunun bir dahaki mecliste görüşülmesini arz ve talep ediyorum.  

BİROL ARSLAN: Evet, teşekkür ederim. Buyurun. 

ÜLKÜ ŞİMŞEK TUTAK: Şimdi Müjgan Hanım’a ben bir soru sormak istiyorum. Buranın 

etrafında yeni yapılar var bildiğim kadarıyla.  

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÜLKÜ ŞİMŞEK TUTAK: Diğerlerinden farklı olacak. Yani bu diğer vatandaşlara, yeni bina 

yapanlara da biraz haksızlık gibi geliyor bana. Bir de siluet çok hafife alınıyor. Bizim ülkemizde 

en çok yapılan hatalardan bir tanesi. Herkes betonlaşma merakında. Geçenlerde bir yerden 

geçiyorum, bir tane bina yine blok şeklinde, yani çok çirkin gözüküyor. Yani bizim buna izin 

vermememiz gerekiyor. Kaybedeceği siluet çok önemli değil deniyor da bizim iddialarımızdan 

birisi de ne? Şehirleşmeyi düzgün yapacağız. Bu yapı silueti bozuyorsa buna tabi ki karşı 

çıkacağız. Kimseye bir haksızlık yapılmaya çalışılmıyor. Çevrede yapılan binalara da o zaman 

haksızlık.  

BİROL ARSLAN: Peki teşekkür ediyorum. Evet, başka görüş beyan etmek isteyen var mı? 

Şimdi olumlu bakan var, komisyonda kalmasını isteyenler oldu. Sevim Hanım komisyonda 

kalmasında bir şey, mikrofona konuşun lütfen.  

HATİCE ŞEN: Komisyonda kalırsa bilemiyorum ama yani anlamı yok. Bilemiyorum. Çok 

tartıştık Başkanım yani.  

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Başkanım bu konu üzerinde çok konuştuk. Normalde ayrı ayrı 

yapılıyor olsaydı bu parseller  diğer arkadaki parsellerle aynı olan kot aldığında bodrumu açıkta 

kalmıyor. Ama şu an birleşme gerekiyor ve İzmir Yolundan kot alacak ve bodrum katı açığa 

çıkacak. Zemin katı brüt yapıyor hem de açıkta kalan bir bodrum kat kapalıya göre tabi ki daha 

değerli. Yani burada bir değer artışı ve sokak siluetinin bozulması durumu sebebiyle biz ret ettik. 

BİROL ARSLAN: Peki, arkadaşlar o halde gündemimizin on beşinci maddesini oylamaya 

geçiyorum. Komisyondan gelen dört ret, bir evet var. Sayın Serkan KALE’nin evet, diğer 

komisyon üyelerimizin ret oyları var. 03.02.2021 tarih ve 2021/20 sayılı kararı ile  İmar ve 
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Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen Ada: 308, Parsel: 2-3-4-5’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunu kabul edenler. Sayıyoruz arkadaşlar. 

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Üç kabul. Ret edenler?  

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: On iki ret. Gündem on altı.  

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Tabi sonuç olarak komisyondan geldiği şekli ile kabul edilmiş oluyor. Yani 

1/5000 talebinin reddi. Doğru mu? 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Doğru. Komisyondan geldiği şekli ile kabul, gündemin on beşinci maddesi oy 

çokluğu ile ret edilmiştir. Gündem on altı. Belediyemiz Meclisinin 03.02.2021 tarih ve 2021/21 

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. 

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 İmar1200602308 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  birleştirilerek; “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlanması talebi;  adadaki 

mimari silueti bozacağı düşünülerek, 3194 sayılı İmar Kanununun, Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’ nin 26. Maddesine  istinaden uygun olmadığından, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b 

maddesine istinaden Serkan KALE’ nin Evet, diğer üyelerin Red oyları ile oy çokluğu ile reddine 

karar verilmiştir. Belediye Meclisine arz olunur. 25.03.2021. 

BİROL ARSLAN: Evet, teşekkür ediyorum. Evet, on altıncı maddemiz 1/1000’lik. Bununla ilgili 

görüş beyan etmek isteyen var mı? O halde oylamaya geçiyoruz. 03.02.2021 tarih ve 2021/21 

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 kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Sayalım lütfen. Ret 

edenler? Sayalım lütfen. On iki ret. Yani komisyondan geldiği gibi imar planı değişikliği 

hususunun ret edilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem on yedi. Belediyemiz Meclisinin 

2021 Mayıs ayında yapacağı toplantı tarihinin ve yerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 

Öneriniz nedir arkadaşlar? İlk Çarşamba hangi güne denk geliyor? 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: 5 Mayıs Çarşamba. Saat öneriniz arkadaşlar? 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 
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BİROL ARSLAN: Kesin Hesap olacağı için biraz uzun sürebilir yine. Saat 14.00 olması uygun 

arkadaşlar. Uzun sürecek muhtemelen yine. Evet, gündemimizin on yedinci maddesi Mayıs 2021 

meclisinin 5 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’de yine burada Turhan Mildon Tesislerinde 

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

ediyorum. Arkadaşlar önergemize geldik. Bir önergemiz var. Önerge gündemde okunmuştu. Yine 

uzun uzun okuyayım mı?  

GÜLHANIM KARCI BARİKAN: Başkanım bir önceki oylamada komisyondan geldiği şekli ile 

kabul ettik. 

BİROL ARSLAN: Evet, doğru. Hem on beşi hem de on altıyı komisyondan geldiği şekli gibi 

onayladık ama gündemdeki imar değişikliği talebini ret ettik.  

GÜLHANIM KARCI BARİKAN: Yani bir yanlışlık olmasın da. Bir de ben izninizi istiyorum. 

Biraz işim var. 

BİROL ARSLAN: Takdir sizin. Evet, kayıtlara geçerse bir meclis üyemiz ayrıldı. Arkadaşlar 

önergeyi uzun uzun okumama gerek var mı? Katip üyemiz okumuştu. Gerek yok, peki. Şimdi ben 

bu konu ile ilgili sizlere bilgilendirme yapayım. Biliyorsunuz SUKAP Projesinden İçme Suyu 

Paket Arıtma Tesisini kazanmıştık, onaylanmıştı ve bunun üzerine SUKAP’ı İller Bankası 

yönettiği için İller Bankası bir muhammen bedel belirleyip ihaleye açmıştı ve ihale 

tamamlanmıştı. Müteahhit firma çalışmalarını hızlıca yürütüyor ama sürecin içinde, zaman zarfı 

içinde oluşan fiyat farklarından İller Bankasının yazısını arkadaşlar yansıya koydu mu? İller 

Bankasının yazısını koyalım arkadaşlar. Şimdi esasında ilk muhammen bedel 9.086.000,00 TL 

olarak ön görülmüş, ihale edilmiş ve ihaleyi alan firma çalışmalara başlamıştı. Lakin ilerleyen 

süreçte oluşan fiyat farklarından dolayı bugün İller Bankası bir yazı gönderdi. Üzerinde dikkat 

ederseniz, sağ üst köşede “ACELE” yazıyor. 07.04.2021. bizim payımızı aslında bizim lehimize 

artırmışlar. Çünkü diğer işler ödenek olmadığı için bizim bütçemiz tarafından yapılacaktı. Burada 

ise artırılan ödeneğin, ilave edilen ödeneğin %50 hibesini kazanıyoruz burada biliyorsunuz. Yani 

onların talep ettiği 1.611.648,59 TL idi. Bir ödenek artışı vermişler. Bunun yarısını hibe aldık. 

Hibeyi oylayacağız şimdi. Yarısı belediye bütçesinden bu paranın, yarısı da doğal olarak hibeden 

gelecek. Yani toplam 10.697.648,59 TL’ye tekabül edecek bu rakam. Bizim bunu oylamamız 

gerekiyor. Aksi takdirde iki gün, üç gün sonra tekrar bir olağanüstü meclis yapıp tekrar sizleri 

buraya davet edecektik. Tabi zaten Covid-19 ile ilgili biliyorsunuz Çanakkale Belediye Meclisinin 

şu anda üçüncü oturumu olmadı. Biz de böyle bir kısıtlama yine gelirse faaliyet o zaman bu para 

maalesef bizim sırtımıza kalacak. Oylanmadan kalmış olacak. Ben bunu tabi ki takdir sizlerin ama 

bunun bana imza yetkisinin verilmesini sonuçta istiyoruz. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen 

var mı? Oylamanın sonunda ben Su Arıtma Tesisinin açılışı ile ilgili zaten bilgi vereceğim. 

Gelinen inşaat noktasındaki bilgiyi ister şimdi verebilirim ister oylamadan sonra da verebilirim. 

Görüş beyan etmek isteyen var mı?  

MEHMET YAMAN: Başkanım, değerli meclis üyeleri arkadaşlarım bu Kepezimizin en büyük 

sorunuydu. Su Arıtma Tesisi olmalıydı. Bu aşamaya geldi ama bunu şu anda bu yetkiyi vermezsek 

önümüzdeki dönemlerde belki meclisi de toplayamayacak duruma geleceğiz. Ama bu hizmetin 

muhakkak yürümesi lazım. %50’si hibe zaten. Bu yetkiyi Başkanımıza vermeliyiz diye 

düşünüyorum.  

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. 
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ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Sayın Başkan, meclis üyeleri Ak Parti Grubu olarak Kepez 

halkının faydasına olan her şeyde elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu konuda da grubumuz 

olumlu bakıyor.  

BİROL ARSLAN: Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna teşekkür ediyorum iyi dilekleri için. 

Elbette bu hizmet benim ya da Cumhuriyet Halk Partisinin, İyi Parti’nin, Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin değil bürokratlarımız ile birlikte hepimizin başarısı. Hep birlikte bu olumlu işlere imza 

atıyoruz. Size de, İyi Parti’ye de, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna da olumlu düşünceleriniz için 

teşekkür ederim. Evet, o halde oylamaya geçiyoruz arkadaşlar. İller Bankasının ödenek artışı ile 

ilgili, ilave ödenek artışı ile ilgili imza yetkisinin Belediye Başkanına, tarafıma verilmesini kabul 

edenler? Sayalım lütfen. On üç kabul. Ret edenler? Çekimser? Bir çekimser. Peki on üç kabul, bir 

çekimser. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Çok değerli belediye 

meclis üyesi arkadaşlarım bizi canlı yayında izleyen kıymetli hemşerilerim. Malum Kepez’in en 

büyük sorunu maalesef kireçli suyu. Su havzamız şöyle söyleyeyim reklama girecek ama Opel 

Ekşi’nin arkasındaki aktif su kuyularından çıkan suyun isale hatları ile depoya gelmesiyle depoda 

hafif bir ilaçlama yaparak çevreye veriyoruz. Tabi kuyu suyu olduğu için çok yüksek kireç 

içeriyor. Tabi ki Kepez’in en büyük sorunu da kireçli suyudur. Malum her sokakta sizlere de bu 

konu ile ilgili soru soruyorlardır. Şimdi bu su sorununu çözmenin iki tane formülü vardı 

arkadaşlar. Birincisi, kendimiz ihale yapıp bunu tümüyle Belediye bütçesinden karşılayarak 

gerçekleştirmek. İkinci formül ise SUKAP Projesi. SUKAP’ta yapılan ihalenin %50’si hibe. 

Hibeyi alıp bunu gerçekleştirmek gibi bir programımız vardı. Biz bu konuda grubumuzun 

yetkilendirdiği Burçin Bey ile birlikte bu noktada Bursa’da İller Bankası Bölge Müdürlüğünde 

defalarca görüşmeler yaptık. Ardından İller Bankası Genel Müdürlüğünde defalarca görüşmeler 

yaptık ve SUKAP Projesini gerçekten hızlı bir şekilde sonuçlandırdık ve onayladık, onaylattık. Bu 

Kepez adına çok olumlu bir görüşmeydi. Çünkü çıkan bu maliyetin %50’sini hibe almamız 

anlamına geliyordu. Ve İller Bankası’nın yapmış olduğu ihalenin ardından da müteahhit derhal 

çalışmalarına başladı. Müteahhit firma, İller Bankası, Belediyemiz ve bir de danışmanımız ile 

yapmış olduğumuz toplantılarda esasında planlamamız 18 Mart tarihinde çeşmelerimizden suyu 

akıtabilmek, su sorununun çözmekti. Lakin maalesef Covid-19 dolayısı ile İller Bankası’nda tıpkı 

bizde olduğu gibi esnek çalışma modeli oldu. Bir dönem İller Bankası’ndaki yöneticiler esnek 

çalışmada olduğu için çalışamadılar. Ardından da kontrolörler pozitif oldu, Covid oldular. Onlar 

da gelip müteahhit firmanın yapmış olduğu çalışmaları onaylayamadılar. Yaklaşık 45-50 günlük 

bir gecikmemiz oldu. Maalesef bu gecikmeden dolayı 18 Mart’ta değil de bunu bayram öncesinde 

Mayıs ayının başı gibi, inşallah bayram öncesinde arıtılmış suyu şebekelerimize vereceğiz. 

Kepez’deki en büyük sorun olan su sorununun böylelikle çözmüş olacağız. Ben bunu kamuoyuna 

bilgilendirdim. Önümüzdeki günlerde de süreç ile ilgili zaten belediyemizin kurumsal 

hesaplarından da bu konu ile ilgili bilgileri paylaşacağız. İnşallah eğer bir aksilik olmazsa bayram 

öncesi suyu şebekeye vermiş olacağız. Ben kamuoyunu bu şekilde bilgilendirmiş olayım. Evet, 

değerli meclis üyesi arkadaşlarım oldukça uzun bir meclis süreci yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. 

Almış olduğumuz tüm kararların belediyemize, beldemize hayırlı olmasını diliyorum ve sizlere 

sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. 07.04.2021 

 

    BİROL ARSLAN   BURÇİN SOYSAL  SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN 

BELEDİYE BAŞKANI  MECLİS KÂTİBİ  MECLİS KÂTİBİ  


