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

17.05.2021 tarihinde tek oturum halinde toplanmıĢtır. 17.05.2021 tarihli Meclis Toplantısına 

Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN ve Serkan KALE’nin katılmadığı, geri kalan tüm Belediye Meclis 

Üyelerinin hazır bulundukları görülmüĢtür.  

 

2021 MAYIS AYI OLAĞAN MECLĠSĠ 

 

BĠROL ARSLAN:  Çok değerli meclis üyeleri, bizleri Kepez Belediyesi sosyal medya 

hesaplarımızdan ve televizyonları başında canlı yayında izleyen kıymetli hemşerilerim ve basınımızın 

güzide temsilcileri, sizleri saygı ile selamlıyorum. 2021 yılı Mayıs ayı Belediyemiz Olağan Meclis 

Toplantımızı açıyorum. Değerli meclis üyeleri Nisan ayının kısa bir değerlendirmesini yaparak 

başlamak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 101’nci yılını pandemi koşullarında sade bir tören ile kutladık. 

Sevgili çocuklar, geçmişten aldığınız güç ve hayallerinizle yarınları şekillendirecek olan sizlersiniz. 

Salgın bittiği zaman yine hep birlikte olmak en büyük dileğimdir. 25 Nisan 1915. Çanakkale kara 

savaşlarının başladığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 57’nci Alay’a “Size ölmeyi emrediyorum” diyerek 

Çanakkale Geçilmez Destanını yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 

saygı ve rahmet ile anıyorum. Nisan ayı Polis Haftası. Huzur ve güvenliği sağlamak için gecesini 

gündüzüne katan, polis teşkilatımız 176’ncı kuruluş yıl dönümünde önce Çanakkale İl Emniyet 

Müdürü Sayın Faruk Karaduman’ın ardından Kepez Polis Merkezi Amiri Sayın Kadir Yılmaz’ı ve 

karakoldaki görev yapan polislerimizi ziyaret ederek haftalarını kutladık. Değerli meclis üyeleri, uzun 

bir kapanma sürecini geride bıraktık. Mayıs meclisimizi ertelemeli olarak anca bugün yapabiliyoruz. 

Tam kapanma sürecinde belediyemiz hizmetleri aralıksız ve eksiksiz devam etti. Sizler evlerinizde, 

bizler görevimizin başında bu süreci en iyi şekilde geçirdik. Kapanma içerisinde sizler için ramazan 

dayanışmadır dedik, ihtiyaç sahibi ailelere destek olduk. Kepez’in tüm sokak ve caddelerini, site, 

apartman ve evlerin ortak kullanım alanlarını, sağlık ocaklarını, eczaneler, toplu ulaşım araçları ve 

duraklar ile kamuya açık alanların dezenfeksiyonları her gün yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. 

Belediyemize ait ödemeleri kolaylıkla yapabilmeniz için mobil vezne hizmetini devreye soktuk. Park 

ve bahçelerimizin bakımı, rutin belediyecilik hizmetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Lütfen 

sağlığımız için kurallara uyalım ve bir an önce normal hayatımıza dönelim. Dayanışma ile bu zor 

günleri atlatacağız. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bugün meclis üyelerimiz Sayın Sevim Öztürk 

Aygören, Sayın Serkan Kale mazeret bildirerek toplantımıza katılamıyorlar. Mazeretlerinin kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Değerli meclis 

üyeleri, Katip Üyemiz Sevim Öztürk Aygören aramızda olmadığı için Yedek Katip Üyemiz Sayın 

Abbas Bozkurt’u davet ediyorum. Mehmet Bey’in bir sunumu olacak. Lütfen buyurun. 
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MEHMET YAMAN: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri arkadaşlarım. Millet ittifakı meclis 

üyeleri adına. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, 

çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine 

sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yönetilen 

saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin 

sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. 

Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız 

güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını 

şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel 

insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır 

devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın 

geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı 

İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için 

uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza 

Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam 

hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili 

bir tavır alınması şarttır. Kepez Beldesi Millet İttifakı Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının 

ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının 

haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan 

ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Abbas Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi 

Ülkü Şimşek Tutak, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi İsmail Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi 

Meclis Üyesi Hatice Şen, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Nejdet Uçar, Cumhuriyet Halk Partisi 

Meclis Üyesi Burçin Soysal, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gülhanım Karcı Barikan, 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Mehmet Yaman, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Sevim 

Öztürk Aygören, İyi Parti Meclis Üyesi Halil Uyanık, İyi Parti Meclis Üyesi Ruhi Akkoyun, arz 

ederim. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum Mehmet Bey, lütfen buyurun. Çok değerli meclis üyesi 

arkadaşlarım gündemimize geçmeden önce 2021 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı tutanakları 

sizlere mail yolu ile ulaştırıldı. Bunları okundu olarak kabul edelim mi? Adalet ve Kalkınma Partisi 

Grubu? 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Uygundur. 

BĠROL ARSLAN: İyi Parti Grubu?  

RUHĠ AKKOYUN: Uygundur Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu? 

MEHMET YAMAN: Uygundur Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: O halde oylamaya geçiyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, 

teşekkür ediyorum. Evet gündemimizi okumak üzere sözü Katip Üyemiz Sayın Abbas Bozkurt’a 

bırakıyorum. Buyurun Abbas Bey. 

ABBAS BOZKURT: Gündem: 

1- 2020 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri hususunun görüşülmesi, 
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2- Belediyemiz meclisinin 2021 Haziran ayında yapacağı toplantı tarihinin ve yerinin belirlenmesi 

hususunun görüşülmesi, 

3- Kapanış.  

BĠROL ARSLAN: Evet, teşekkür ediyorum Sayın Abbas Bozkurt. Evet, gündemimize geçiyoruz 

arkadaşlar.  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Başkanım söz almak istiyorum. 

BĠROL ARSLAN: Lütfen buyurun. Sizi böyle alalım isterseniz. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Yok, buradan da yaparım. Sayın Başkan ve meclis üyeleri, Filistin 

sokaklarında işgalci konumda bulunan İsrail’in hem Müslümanlara, kutsal yerlerimize hem de orada 

bulunan masum halka yapmış olduğu zulmü şiddetle kınıyoruz. Bundan 100 yıl önce vatan toprağı 

olan bu bölgenin Yıldırım Ordu Komutanlığının dağıtılmış olmasına rağmen başta Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk’ün orada yapmış olduğu mücadelenin bugün ne kadar haklı olduğunu ve ne kadar 

önemli olduğunu bir kez daha görmüş durumdayız. Bu bağlamda Ulu Önder Mustafa Kemal 

Atatürk’ün burada yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür eder, tekrardan saygı minnet ve özlemle 

anıyoruz. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim Kürşat Bey. Evet, Millet İttifakının açıklamasının ardından AKP 

Grubu adına da Kürşat Bey’in düşüncelerine, her iki açıklamaya da teşekkür ediyorum arkadaşlar. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Gündem dışı bir sorum olacaktı Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Lütfen buyurun. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Şimdi bu Hamidiye Mahallesindeki biliyorsunuz katılım payları ile 

ilgili bir mahkeme süreci oluştu. 

BĠROL ARSLAN: Şöyle yapalım mı? Bu konuyu görüşmelerin içine alalım, kayıtlara geçsin.  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Tamam Başkanım, öyle yapalım. 

BĠROL ARSLAN: Peki, gündemi başlatıyorum. Üçüncü gündem maddesi öncesinde sizi dinleyelim. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Tamam Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Peki gündemimize geçiyoruz. Gündemimizin birinci maddesi, 2020 Mali Yılı 

Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri hususunun görüşülmesi. 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tabi ki teamül gereği önce Encümenimize geldi. 

Biz Encümenimizde görüştük 2020 Yılı Kesin Hesap ile ilgili ve bugün de meclis gündemimizde. 

Şimdi bu çalışmayı siz meclis üyelerimize arz ediyoruz. Buyurun lütfen. 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 
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BĠROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum Mali Hizmetler Müdürümüze. Evet siz kalın yine. Evet 

arkadaşlar 2020 yılı gelir ve gider bütçeleri ile ilgili sorularınız varsa yanıtlamaya hazırız. Buyurun 

lütfen ya da görüş beyan etmek isterseniz. AKP Grubu? Yok. İyi Parti Grubu? Nejdet Bey buyurun. 

NEJDET UÇAR: Kepez Belediyesi 2020 Yılı bütçesinde mali disiplinden taviz vermeyen, tasarruf 

yapan, kaynaklarını doğru kullanan, artı bütçe veren, varlıklarını Kepez Beldesinin gerçek 

ihtiyaçlarında kullanan, kullanmayı prensip edinen siz Sayın Belediye Başkanımıza ve bu süreçte 

çalışmalarını esirgemeyen tüm bürokrat arkadaşlarımızı kutluyorum.  

BĠROL ARSLAN: Ben teşekkür ederim Nejdet Bey. Gururlandırdınız beni. Evet, başka söz almak 

isteyen var mı arkadaşlar? O halde ayrı ayrı oylayacağız. Arkadaşlar 2020 Mali Yılı Gelir Kesin Hesap 

Cetvelinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür 

ediyorum. 2020 Mali Yılı Gider Kesin Hesap Cetvelinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli 

kamuoyu bilmenizi isterim ki Kepez Belediyesi olarak kaynaklarımızı doğru kullanıyoruz. Gerçek 

ihtiyaç noktalarına, halkımızın, beldemizin gerçek ihtiyaç noktalarına yatırımlar yapıyoruz. Ve göreve 

geldiğimiz iki yıllık süreçte yapmış olduğumuz çalışmalarda rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında 

Hamidiye Mahallesinde yapılan yatırımlar, diğer noktalardaki yapmış olduğumuz yatırımlar ve bunları 

borçlanmadan, bir karış toprak satmadan, varlıklarımızdan bir şey yitirmeden, artı bütçe vererek ve 

borçlarımızdan da ciddi miktarda ödeyerek bu günlere geldik. Bu çalışmalarda yanımda olan başta 

Sayın Belediye Başkan Yardımcımıza, siz değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarıma ve kıymetli 

bürokratlarımıza vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte yapacağımız bir 

basın toplantısı ile görev süremiz boyunca yapmış olduğumuz yatırımları karşılığında kaç liraya 

yaptığımızı da şeffaflık anlayışımız gereği tüm yapmış olduğumuz süreçte yapmış olduğumuz 

çalışmaları bir dergi haline getirerek halkımızın ve elbette ki söz verdiğimiz gibi her yıl 

gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğimiz gibi Belediye Hizmet Binamızdan da mali tablomuzu 

paylaşacağımızı sizlerle ve değerli kamuoyu ile paylaşmak isterim. Bu kurum hepimizin. Ben tekrar 

herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gündemimizin ikinci maddesi, belediyemiz meclisinin 2021 

Haziran ayında yapacağı toplantı tarihinin ve yerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Buyurun 

Mehmet Bey. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: İlk Çarşamba herhalde. Evet, Haziran ayının ilk Çarşambası 2 Haziran’a geliyor. 

Evet değerli arkadaşlar 2 Haziran Çarşamba günü yapmayı planlıyoruz ve saat öneriniz var mı?  

VĠLDAN UYSAL: 14:00 Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: AKP Grubu 14:00 dedi. İyi Parti Grubu? Uygundur. Cumhuriyet Halk Partisi? 

Uygundur. Değerli arkadaşlarım yine burada, Turhan Mildon Tesislerinde, Haziran ayı olağan meclis 

toplantımız 2 Haziran Çarşamba günü saat 14:00’de. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir 

teşekkür ederim. Evet, Kürşat Bey bir görüşme yapmak istedi ama önerge vermediğiniz için gündem 

dışı kabul edeceğiz. Buyurun lütfen. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Şimdi bu Hamidiye Mahallesinde yapılan yol katılım payları ile ilgili 

itiraz vardı, Balıkesir mahkemesinin verdiği bir karar vardı. Buna karşılık şu an sosyal medyada 

görüyoruz, takip ediyoruz, Kepez Belediyesi’nin yapmış olduğu itirazın ret edildiği yönünde haberler 

var. Bu konuda bilgi alacaktık. Eğer buradan da ret geldiyse, emsal teşkil edip diğer vatandaşlar için 
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bu uygulanacak mı? Hesaplamada değişiklik yapılacak mı? Bu konuda sizden bilgi istiyoruz 

Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Kürşat Bey bu konuyu, Özgür Bey nerede? Evet Özgür Bey’den teknik olarak 

dinleyelim. Ben Özgür Bey’den sonra sunumumu yaparım. Özgür Bey yaşanan süreci bir anlatırsanız 

itiraz ret edildi açıklaması, sosyal medya ile iş yapmamamız gerekiyor. Bunu siz bir meclis üyesisiniz 

ve tüm vatandaşlarımız belediyemize gelerek bu konu ile ilgili direkt bilgi alabilirsiniz. Yani sosyal 

medya ile bunu sunmamanız… 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Basından aldığımız bilgi Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Hangi basın? Ben görmüyorum? 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Yazılı ve online basın diyelim. Yani biz basını takip ediyoruz, 

görüyoruz. Süreci bir de sizden dinleyelim dedik. 

BĠROL ARSLAN: Peki,  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.  

BĠROL ARSLAN: Şimdi değerli kamuoyu, katılım payları tabi her ay meclisimize geliyor. Bunun 

maalesef tekrar tekrar pişirilip önümüze getirilmesi ve kamuoyunu bu kadar meşgul etmesini ben çok 

doğru bulmuyorum ama takdir sizin. Şimdi elimdeki notlarda 2003 yılından itibaren Kepez’de her 

sokağa, her mahalleye yapılan yatırımları bizden önceki tüm yönetimler bu katılım paylarını almışlar. 

Daha önce de sizlere sunduğum gibi 2003 yılından 2004-2006-2008-2009-2010-2014-2015-2016-

2017, bakın arkadaşlar Kepez Belediyesi kurulduğu tarihten itibaren tüm yönetimler, hangi sokaklara 

yatırım yaptıysa bu bedeli almışlar. Burada hemfikir miyiz? Alalım mı almayalım mı? 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Başkanım bundan önceki yönetimler almışlar, biz de Ak Parti olarak 

şöyle bir öneri sunuyoruz. Örnek olalım, bundan sonrakiler için, yol katılımları almayalım bundan 

sonra. Bugüne kadar alındı, biz de aldık tamam.  

BĠROL ARSLAN: Kürşat Bey bugün şu anda Çanakkale’de, ilçelerde isim vermek çok şık olmaz, 

mevcuttaki AKP Belediyeleri de bu katılım paylarını alıyor. Çünkü 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununun 87’nci maddesi, 88’nci maddesi ne diyor? Bunu almak zorundasın diyor.  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Bunu almak zorundasın demiyor Başkanım. AKP değil, Ak Partili 

Belediyeler. Onlar da yol katılımları almıyorlar.  

BĠROL ARSLAN: Kürşat Bey bakın, biz yapmış olduğumuz Plan ve Bütçe Komisyonu kararında, 

2019 yılında Sayın Vildan Hanım’ın da üyesi olduğu Plan ve Bütçe Komisyonuna 2020 yılı 

planlamasının içinde bu katılım paylarının alınmasını oy birliği ile kabul etmişiz. Niye bunu geriye 

dönüp dönüp sunuyorsunuz? 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Geriye dönmüyoruz Sayın Başkan. Biz diyoruz ki tamam bugüne 

kadar alındı, bundan sonra önümüze gelecek zamanlarda almayalım. 

BĠROL ARSLAN: Kürşat Bey önümüzdeki zaman geldiğinde o zaman konuşalım bunu. Bu bir. İki, 

itiraz eden, Balıkesir’de dört kişi. Oradaki bizim belgelerimiz de tamamıyla sunuldu. Şimdi emlak 
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vergilerinde ne diyor? Bir emeklinin bir evi varsa bu emekli emlak vergisinden muaf diyor doğru mu 

Özgür Bey? 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Şimdi bir emlak için ilk beş yıl %25… 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Geçici muafiyet var. Şimdi o mahkemedeki dört kişinin kararında, şimdi emlak 

değeri 179.000,00 TL ama emlak vergisinde ilk beş yıl içinde %25 muvaffakiyeti var. Yani %25 

aşağıda ödüyor.  Biz bugüne kadar 2003 yılından 2017 yılına kadar yapılan tüm hesaplamalar aynı 

şekilde yine aynı bürokratlar hesaplayıp koyuyorlar. Yani orada verilen karar %25 muvaffakiyetten 

değil de tümünden alındı diyor. Tabi ki tümünden. Bundan önce de olduğu gibi. Bu koltukta siz de 

olsaydınız size de aynı hesaplamayı aynı bürokratlar yapacaktı. Yani burada herhangi bir kesinleşmiş 

bir mahkeme kararı yok. Tamam orada dört kişinin itirazını Balıkesir öyle diyor ama onun dışında 

yapılan herhangi bir, ortaya çıkan, dört kişi haricinde ortaya çıkan herhangi bir karar yok. Yani bundan 

böyle bir karar çıkması da çok da mümkün değil çünkü bürokratlarımız bu konuda gerekli hassasiyeti 

yaptılar, defalarca kontrol ederek. Çünkü bu çok suiistimal edildi. Bakın sizin basın dediğiniz kişileri 

biliyoruz. Eğer onları siz belediye meclis üyesi olarak onların ağzıyla iş yapmaya kalkarsanız 

üzülürüm. Lütfen gelin, hesaplama yapan Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün kapıları ardına kadar açık. 

Hatta size daha önceki meclislerde de ifade etmiştim. Gelin arkadaşlar, bürokratlarımız bununla ilgili 

size bir sunum yapsınlar. Bu kadar netiz. Yani gizleyeceğimiz hiçbir şey yok ki. Biz burada sadece 

halkın parasını ve malını muhafaza etmekle görevliyiz. Yani yapmış olduğunuz sanki böyle fahiş 

hataymış gibi bunu anlatmanızı kabul edemem.  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Başkanım merak ettiğimiz şey şu; hata yapıldıysa… 

BĠROL ARSLAN: Hata yok, net. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Hata yok diyorsunuz ama iki tane mahkeme bunda hata var diyor. 

BĠROL ARSLAN: Getir belgeleri. Belgeyle konuş kardeşim. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Elimizde var zaten belgeleri. 

BĠROL ARSLAN: Nerede hani?  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Sadece emlak vergisinden değil cephesi olmayan yollardan da… 

BĠROL ARSLAN: Geç onları geç. Ben belge isterim.  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Siz zaten dört vatandaşa hata yapıldığını kendiniz söylediniz. 

BĠROL ARSLAN: Hata yapmadık arkadaşım. Hata falan yok. Mahkemenin almış olduğu yanlış bir 

karar bu. Siyasi bir karar bu. Bu kadar net yani. Bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Alnımız ak. 

Şükürler olsun. Eğer bir taraflara çekmek istiyorsan devam et. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Yargı bağımsızdır Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Siyasi karar. Çünkü bugüne kadar bu bürokratlar bunları hesapladı. Buyurun 

Özgür Bey. Yanlış hesap mı yaptınız? Anlatın neye göre hesapladınız, nasıl hesapladınız? Devlet zaten 
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bunun bilgisayardan hesaplama formülünü veriyor. Bu arkadaşlar niye kendilerini müfettiş nezdinde 

ya da başka bir mahkeme nezdinde zora soksunlar? Böyle bir şey mümkün mü arkadaşlar? Yapmayın 

yani. Kamuoyunu kandırmayın. Yani siz buradan siyasi bir şey bekliyorsunuz ama yok. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Biz siyasi bir şey beklemiyoruz Başkanım. Biz sadece bir hata varsa 

onun düzeltilmesini istiyoruz. Bir şey beklediğimiz yok. 

BĠROL ARSLAN: Neyin düzeltilmesini istiyorsun kardeşim? Gel hesaplara tek tek bak, incele.  

ĠSMAĠL ÖZCAN: Sayın Başkanım söz alabilir miyim? 

BĠROL ARSLAN: Buyurun lütfen. 

ĠSMAĠL ÖZCAN: Şimdi Sayın Başkanım sizin de az önce söylediğiniz gibi 2019 yılında biz bu 

kararları Plan ve Bütçe Komisyonunda aldık. Kanun ve yasaların bize el verdiği ölçüde yapıyoruz 

zaten bunları belediye olarak. Kanun ve yasanın dışına çıkamıyoruz ki zaten. Elimizde değil. Bizim 

belediyelerin para basma yetkisi yok. Özel vergi alma yetkimiz yok. Biz yaptığımız hizmetleri gayet 

tabi ki su bedellerinden, katkı paylarından alacağız ki vatandaşımıza daha çok hizmet yapabilelim. Az 

önce sizin de söylediğiniz gibi yatırımlarımızı yapıyoruz, ödemelerimizi yapıyoruz, bizden önceki 

borçlarımızı ödüyoruz ve bütçeden ciddi miktarda iki yıl içerisinde borç ödedik, Haziran ayı içerisinde 

belediyemize panomuzu asacağız, ödediklerimiz görünecek, ödemediklerimiz görünecek. Borcu 

öderken, borçlarımız aşağı düşerken tüm yatırımlarımız da devam ediyor. Siz önümüzdeki ay içinde 

söylersiniz diye tahmin ediyorum ama önümüzdeki ay suyumuz devreye giriyor. 18 Milyon Liralık bir 

yatırım var. Bunun % 50’sini biz ödeyeceğiz belediye olarak % 50’si yine hibe alacağız SUKAP’dan. 

Bütün bu yatırımlar kolay olmuyor. Biz kanuni, yasal hakkımızı kullanıyoruz. Biz yasa dışı, kanun dışı 

bir şey yapabilir miyiz? Sayın Başkanım işi siyasete dökmeyelim yani. Arkadaşlar elektriklerden 

okuma bedeli almayıversinler şirketler, vatandaşın bütçesi bu şekilde rahatlasın ki biz de rahatlayalım.  

BĠROL ARSLAN: Elektriğe yüzde kaç zam gelmiş sor bakalım. 

ĠSMAĠL ÖZCAN: Sayın Başkanım bize vatandaş dışarıda ulaşıyor. Her türlü sorunu bize soruyorlar. 

Biz halkın içindeyiz her gün. Teşekkür ediyorum, arkadaşlara saygılar sunuyorum.  

BĠROL ARSLAN: Ben teşekkür ediyorum. Evet başka? Buyurun Özgür Bey. 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Katılım paylarındaki ücretler, yanlış hesaplar fazla mı hesaplandı? 

Mahkeme kararı öyle bir şey söylüyor çünkü. Biz bunu soruyoruz sadece. Hani eğer bir yanlış 

hesaplama varsa dört kişiye değil bütün herkese yapılsın ve eşitlik sağlansın, adalet sağlansın istiyoruz. 

Başka da istediğimiz bir şey yok. 

BĠROL ARSLAN: Arkadaşlar az önceki ifademde sehven bir cümlem oldu. Siyaseten alınmış 

demiştim, siyaseten basın tarafından bunun bu şekilde, bu noktaya taşınıyor. Bilmenizi isterim ki bu 

iki yıllık süreçte değerli kamuoyu yapmış olduğumuz birçok yatırım var. Önümüzdeki ay yapacağım 

basın toplantısında zaten bunu ifade edeceğim. Yani Kepez’in ihtiyaçları noktasında göreve geldiğimiz 

günden itibaren acil ihtiyaçlarda hızlıca yatırımlarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Nedir 

efendim? Geldiğimizde Hamidiye Mahallesinin yolları yoktu, altyapıları yoktu. Biz altyapı ve yollar 

yaptık. İçme suyu ile ilgili biliyorsunuz SUKAP Projesine girmeyi başardık. %50 hibe alarak suyu, 

içme suyu, arıtılmış olarak suyu inşallah önümüzdeki ay hep birlikte şebekelerden akıtacağız. Bunun 
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yanında yollarımız devam ediyor. Atık suyla ilgili bir yatırımımız var biliyorsunuz. Yaklaşık 4 – 4.5 

Milyon Liralık bir yatırım bu da. Önümüzdeki ay basın toplantısında ortaya çıkacak rakam zaten. 

Bunun gibi, belediye hizmet binası yaptık biliyorsunuz Hamidiye Mahallesinde. Yani Hamidiye 

Mahallesindeki vatandaşın Kepez Belediyesi Hizmet Binasına gelip de su abonesi olmasını istemedik. 

Vatandaşın ayağına hizmet götürdük. Yani orada bir hizmet binası açtık. Diğer yatırımlar, tüm bu 

yatırımların ve malum biliyorsunuz geldiğimiz dönemde bir ekonomik kriz vardı ülkede. Ayrıca bunun 

yanında inşaat sektörü durmuştu. Yani belediyenin en büyük gelirleri inşaat gelirleri. İnşaat gelirlerinin 

olmadığı bir dönemde ayrıca bir de Covid-19 çıktı. Yani tüm olumsuzlukların üst üste yaşandığı iki yıl 

geçirdik hep birlikte. Bu iki yıllık süreçte asla rutin belediyecilik hizmetlerimizden taviz vermedik. 

Aynı hizmetleri fazlasıyla yerine getirdik. Bunun yanında az önce de ifade ettiğim gibi o 

hizmetlerimizi de yapmaya devam ettik. Ve bunları yaptığımızda, totale baktığımızda yaklaşık 25 – 30 

Milyon Lira bir yatırımı iki yılda gerçekleştirmişiz. Bu yatırımları borçlanmadan, bir karış toprak 

satmadan, bir de ayrıca bir önceki döneme ait borçlardan da borç ödeyerek yerine getirdik. Bu anlamda 

yani yanlış mı hesaplandı, hayır yanlış hesaplanmadı. 2003 yılından itibaren hangi formülle 

hesaplanıyorsa, devletin bürokratlara vermiş olduğu formül üzerinden yine aynı hesaplandı.  

ĠSMAĠL ÖZCAN: Ve en düşük Başkanım. En düşükten hesaplandı. Ben sizi de rahatlatayım 

Başkanım, hepimizin, toplumda herkesin bildiği bir havuz problemi. Havuza akanı, dışarıya akan 

muslukları kapattıktan sonra havuz ufak ufak yeniden doluyor Başkanım. Ve biliyoruz ki bizim 

Kepez’de Cumhuriyet Halk Partili ve ülke genelinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başlattığı 

bu havuzu doldurma problemleri ülkemize de nasip olur da hepimiz topluca rahat bir nefes alırız Sayın 

Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Amin. Buyurun Nejdet Bey’e verelim mikrofonu. 

NEJDET UÇAR: Sayın Başkanım, Türkiye’nin en büyük beldesi fakat ufak, herkes herkesi tanıyor. 

Kürşat Bey şurada kapıdan çıkınca hepimiz ağabey, kardeşiz, hepimiz dost, arkadaşız. Bu münasebetle 

bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bir konuya girdiniz, yanlış hesaplamadan girdiniz, ikinci habere 

geçtiniz. Bundan sonraki yollardan almayalım dediniz. Popülizm yapıyorsunuz tamam mı? Şimdi 

bundan sonraki yaptığımız hizmetlerde bunu uyguladığımız vakit sosyal adalet şakulünü nasıl 

uygulayacağız? A’dan aldın, B’den aldın, C’den aldın, D’den ben bunu almayayım. Bu popülistliktir. 

Bak ha döversin ha dışarı çıkınca sizi döverim haberiniz olsun. Mecazen dolayı söylüyorum. Sakın 

yanlış anlamayın. Mecazi anlamda söylüyorum. Halk yanmış tutuşmuş, esnaf aç. Bütün Kepez’i 

kapsayacak şeylerle gelin tartışalım burada. Halka hizmet götürelim, hep beraber yapalım. Yanlış 

hesap diyorsunuz, olmadı bundan sonra yapacaklarımızdan almayalım diyorsunuz. Çok tehlikeli bir 

şey yapıyorsunuz. Bak sosyal adalet şakulü diye bir şey vardır. Yani bunu göz ardı etmemeniz lazım. 

Arz ederim. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim. Tabi ki bundan sonraki alacağımız karar 2022 yılında olacağı 

için o zaman tartışabiliriz. Ama Kürşat Bey şunu bilmenizi isterim; bugüne kadar yapılan tüm 

yatırımlardan, tüm sokaklardan alınmış ve artık Kepez’in son noktalarına, Kepez’in %100’ünü bitirdik. 

Yani reklama girmesin ama o akaryakıt istasyonunun arka tarafında olan bölümden, hastanenin üst 

tarafındaki olan bölüme kadar tümüyle, yerleşime açılan tüm bölgelerde arkadaşlar alt yapılar ve üst 

yapılar tamamlandı. Şimdi yani buraya kadar alınan yüzdelik birimlere bakarsak % 97’si alınmış 

Kepez’de. %3’lük dilim, yani bu bölgeyi konuşuyoruz. Önümüzdeki yıl gelecek onun hesaplaması da. 

Alalım mı almayalım mı o zaman tartışırız. Yani %97’den almışsın ama %3’lük dilimden almayalım 
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diyorsanız bunun Nejdet Bey’in de ifade ettiği gibi %97’ye bunun hesabını verirsiniz. Benim eşitlik 

ilkesine aykırı bir öneri ama elbette takdir sizin. Yani bu noktada ben, buyurun lütfen. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Başkanım şimdi bütün yollar tamamlandıktan sonra bir daha hiç yol 

yapmayacak mısınız? Cumhuriyet Mahallesine tekrar yol yapacağız, Hamidiye Mahallesine de 

yapacağız, Boğazkent’e de yapacağız.  

BĠROL ARSLAN: Ama bakın birinci turu bitirdiğimizde. Evet, değerli kamuoyu buradan birinci 

ağızdan, sizlere seslenmek istiyorum. 2022 yılı iş programımızın içinde Cumhuriyet Mahallesinin, 

Boğazkent Mahallesinin tümüyle içme suyu hatlarının ve yol ve kaldırımlarının yapma işini 

planlıyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Şunu bilmenizi isterim, tabi ki Cumhuriyet ve 

Boğazkent Mahalleleri eski kurulan mahalleler oldukları için içme suyu hatları şebekeleri de 25 yılı 

aşkın bir süreyi geçtiği için eskimiş durumda. Ve her gün ortalama 30-35 tane su patlağımız oluyor. 

Bunu biz arkadaşlarla değerlendiriyoruz, bürokratlarımızla değerlendiriyoruz ve bununla ilgili 

danışman şirketlerden destekler alıyoruz. Hibeler alabilmek için çalışıyoruz. Bunu kamuoyu ile 

paylaşayım şimdiden. Bunu başarabiliriz, hibeyi başarabiliriz ama başaramayız. Ama hibe alarak, ama 

cebimizden bu işi sonuçlandıracağız. Görev süremizin içinde inşallah Cumhuriyet Mahallesini, çünkü 

ben de biliyorum. Vatandaş bana yazıyor, okuyorum. Bizim sokak çok kötü durumda diye. Evet, 

biliyorum. Taksici kardeşlerim geçen gün bana video atmışlar, videoda izledim, yollar kötü. Evet, biz 

de biliyoruz ama arkadaşlar bunların hepsi, hiçbirimizin elinde sihirli değnek yok. Elimizde sınırsız 

bütçeler falan da yok. Ve biz Kepez Belediyesi olarak daha önce kullanılan kredilerin her ay bankalara 

taksitlerini ödüyoruz. Kamu bankası, özel banka ve İller Bankası. Ciddi bir kredi ödüyoruz. Onu da 

söyleyeyim. Daha önce kullanılan kredilerin taksitlerini ödüyoruz. Şayet bunlar olmasaydı bugün 

bizim cebimize her ay 700.000-800.000 TL gibi bir para kalırdı ki çok da rahat rahat bu yatırımları 

sonuçlandırırdık. Benim elimde ya da sizin ellerinizde sihirli değnek yok. Her şeyi görüyoruz, her 

şeyin farkındayız. Bu beş yıllık süre içerisinde göreceksiniz halkımızın huzuruna alnımız ak bir şekilde 

çıkacağız. Ve en fazla yol yaparak. Hesabını yaptık, Cumhuriyet ve Boğazkent Mahallesinin toplam 66 

kilometre. Doğru mu İsmail Bey? 

ĠSMAĠL ÖZCAN: 62 kilometre Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: 62 kilometre içme suyu hattı değiştireceğiz arkadaşlar. Yani o boşa akan su var ya 

her gün patlayan sular, arkadaşlar yetişemiyorlar artık su arızasına. Çünkü her yerden şebeke çökmüş. 

Ve biz bir ay sonra arıtmamızı çalıştırdığımızda arıtılmış suyu boşa akıtacağız. Yani bir maliyet 

bindireceğiz su hesabına. Ve ileriki yıllarda su savaşları olacak. Dünyanın en büyük değeri su haline 

gelecek. Ve biz bu suyumuzu muhafaza etmek adına bu yatırımları yapacağız arkadaşlar. Birlikte 

yapacağız, hep birlikte. Ben yapmayacağım, biz yapacağız. O yüzden lütfen Nejdet Bey’e katılıyorum, 

popülizm yapıyorsunuz. Yani bunu lütfen gelin Mali Hizmetler Müdürlüğümüze, kapıyı kapatın, bütün 

hesapları isteyin. Önünüze koysunlar. Yanlış hesap var mı yok mu, itiraz eden, mahkemelere gelen 

bütün yazıları sizin önünüze koysunlar. Yani kamuoyundaki şimdi İsmail Bey asıl benim hoşuma 

giden ne biliyor musunuz? Arkadaşlar göreve geldiğimiz iki yıllık süreçte o kadar güzel hizmetleri hep 

birlikte yaptık ki, vatandaş o kadar mutlu ve memnun ki, o kadar güveniyor ki bulamıyorlar. Kimseye 

bir rant sağlamadık, herkese hiç parti ayrımı yapmadan eşit, herkesi kucakladık. Herkese eşit hizmet 

ettik. Halkımızın bir kuruşunu bile namusumuz gibi gördük. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu 

bilerek harcama yaptık. Ben yapıyorum başta tasarrufu. Benim makam arabam, makam şoförüm falan 

yok. Bu belediyenin bütçesinde makam arabası, makam şoförü küçücük rakamlar. Yani bunun 

öncelikle benim bürokratlara mesaj vermem gerekiyor. Tasarruf tasarruf diyerek popülizm yapmak 
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değil. Benim öncelikle tasarrufu başlatmam gerekiyordu. Geldiğim ilk gün daha bunu yaptım. Elbette 

ki Valilik’teki çok özel bir toplantıya makam arabasıyla gidiyorum. Çünkü Kepez halkını temsilen 

oraya gidiyorum. Yani bu güne kadar kaç kere bindim, on kere binmişimdir toplamda. Ama onun 

dışında tümüyle kendi aracımla devlet işine gidiyorum. Daha ben hiçbir yanlış karara bilerek imza 

atmadım. O kadar da vicdanen rahatım. Hanım diyor ki ne çabuk uyuyorsun. Uyuyorum çünkü hiç 

kimseyi aldatmadım, hiç kimseyi kandırmadım. Lütfen yani bunları bana tekrar tekrar söyletmeyin. 

Doğru yoldayız. İşimizi hakkıyla yapıyoruz. Bulabilecekleri hiçbir şey yok, işte bunları yalan yazarak 

kamuoyunu aklınca yani biliyoruz ya. Her tarafa borcu olan, icralık olan, herkesi aldatmış, kandırmış, 

batırmışlar tutuyorlar bakıyorum sosyal medyadan yazıyor. Yazmazsan aklım kalır. İstedikleri gibi 

yazsınlar önemli değil. Halkın buna itibar edip etmediği önemli. Birol Arslan’ın kamuoyunda 

veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Varsa gelsin hodri meydan.  

ĠSMAĠL ÖZCAN: Sayın Başkanım su akar yolunu bulur. 

BĠROL ARSLAN: İşte o kadar.  

ĠSMAĠL ÖZCAN: Şu anda siz müjdeleri vermek istemiyorsunuz ama ufak ufak tüyo vereyim ben. 

Şimdi sahil projesinden, Kepez Çayı’ndan oraya kadar olan bölgede altyapı çalışmaları, plaj 

çalışmalarımız, ondan sonra yapacağımız biliyorsunuz bu konuları sizinle beraber tartışıyoruz kendi 

aramızda yani. Başkanımla kavga ediyorum Cumhuriyet Mahallesinin, Boğazkent Mahallesinin 

altyapısının, su borularının değişmesi, bozuk olan yolların yapılması ile ilgili Başkanımdan söz aldım. 

Cumhuriyet Mahallesi ile Boğazkent Mahallesinin bütün altyapısını 2022’nin altıncı ayından sonra 

başlayacağız bu işe. Bunun da sözünü istiyorum. Teşekkür ediyorum. 

BĠROL ARSLAN: Ben değil biz, hep birlikte, beraber halkımıza söz vereceğiz. Evet son olarak ben 

Kürşat Bey’in bilmesi adına Hamidiye Mahallesindeki yapılan yatırımların ne kadar olduğunu 

anlatayım. Arkadaşlar Hamidiye Mahallesine içme suyu, kanalizasyon ve yol yatırımı 2017-2018-2019 

yıllarında, üç yılda sadece 25.681.314,42 TL olarak bir yatırım olmuş. Bunun yanında kredi 

kullanılmış bu yatırımlar için. Çünkü belediyenin hiçbir zaman böyle bir parası olmaz arkadaşlar yani. 

Nihayetinde bu yatırımlar için elbette kullanacaklar. Yani biz de diğer arkadaşlar da. Neden kredi 

kullandıklarını sorgulamıyorum. Bu kredileri de tabi ki bize gülücükle falan vermiyorlar. Yaklaşık 26 

Milyon Liralık yatırıma da 15 Milyon Lira civarında biz faiz ödüyoruz. Totalde geldiğimiz zaman bu 

üç yıl içinde yapmış olduğumuz yatırımların toplamı 39.720.000,00 TL. bizim halkımızdan talep 

ettiğimiz katılım payları da bilmenizi isterim ki 12.000.000,00 TL civarında. %25 indirimi var bunun 

peşin ödemede. Yani toplamda 10-11 Milyon Lira civarında halktan bir geri dönüş alacağız. 40 Milyon 

Lira yatırmışız, bunun karşılığında da yaklaşık 11 Milyon Liralık bir halktan geri öderse, halkımız 

zamanında öderse. Yani bunu tutup da kamuoyunu hep böyle suiistimal etmenin bir manası yok yani 

burada popülizm. Evet popülizm. Ben yapmıyorum popülizm. Arkadaşlar, Kürşat Bey elektriğe 2020 

yılında yüzde kaç zam geldi? Doğalgaza? Otoyollara? 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Başkanım o konular Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışılıyor. 

Bizim konumuz değil. Biz Kepez’e bakalım.  

BĠROL ARSLAN: Evet, peki. Buyurun Sayın Halil Bey. Evet Halil Başkan’a verelim mikrofonu. 

HALĠL UYANIK: Sayın Başkanım değerli meclis üyeleri, İyi Parti Grubu olarak Kürşat Bey’in 

bundan sonra katılım payı alınmaması yönündeki teklifini sosyal adalet ve eşitlik adına uygun 

bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Teşekkür ederim. 
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BĠROL ARSLAN: Ben teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar Kürşat Bey’in tabi önerge olmadığı için 

şifahen bunu konuşmak durumunda kaldık. Artık konuyu kapatalım. Evet, arkadaşlar malum Covid-19 

tam kapanma döneminde anca 17 Mayıs tarihinde, Mayıs meclisimizi gerçekleştirdik. 2 Haziranda, 

mecliste Haziran Ayı Olağan Meclisimizde buluşmak üzere ben yapmış olduğunuz destek ve katılımlar 

için Kepez halkı adına sizlere teşekküre diyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere. 17.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BİROL ARSLAN   BURÇİN SOYSAL  ABBAS BOZKURT 

BELEDİYE BAŞKANI  MECLİS KÂTİBİ  1. YEDEK MECLİS KÂTİBİ  


