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TOPLANTI TUTANAĞI 

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca OCAK 2022 Olağan Meclis Toplantısı 

05.01.2022 tarihinde tek oturum halinde toplanmıĢtır. 05.01.2022 tarihli Meclis Toplantısında 

Meclis Üyesi Hüseyin DALAKLI haricinde Tüm Belediye Meclis Üyelerinin hazır bulundukları 

görülmüĢtür.  

 

2022 OCAK AYI OLAĞAN MECLĠSĠ 

 

BĠROL ARSLAN: Saygıdeğer meclis üyeleri, yeni yılın ilk meclisinde bizleri Kepez Belediyesi 

sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyonları başında canlı yayında izleyen kıymetli hemşerilerim, 

değerli bürokratlarımız ve basınımızın güzide temsilcileri, sizleri sevgi ile, saygı ile selamlıyorum. 

Gündemimize geçmeden önce geçen ayın kısa bir değerlendirmesini yaparak başlamak istiyorum. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Su ve Kanalizasyon İdaresinden 10.11.2021 tarihinde talep 

ettiğimiz ve onaylanarak Beldemize gönderilen kanal temizleme aracı ile belediyemi kanalizasyon 

yağmur suyu hatlarımızda temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Araç talebimize olumlu yanıt veren 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Mesudiye zırhlımızın Kepez Sarısığılar mevkiinde batırılışının 107’nci yılında şehitlerimizi andık ve 

Mesudiye Zırhlısı Şehitleri Parkı’nın açılışını gerçekleştirmenin hep birlikte mutluluğunu ve onurunu 

yaşadık. Törenimize katılım sağlayan tüm katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Küçük 

izcilerimiz ile beraber Kepez sahilimizde iğde fidanlarını diktik.  Yılın son günlerinde esnaflarımızı, 

belediye kreşlerimizi ve sağlık ve spor merkezlerimiz ile hizmet binalarımızı ziyaret ederek oradaki 

vatandaşlarımızın, kursiyerlerimizin, öğrencilerimizin yeni yıllarını kutladık. Ayrıca da 2021 yılını 

değerlendirmek ve 2022 yılında birlikte neler yapabiliriz diye Kepez Belediyemizin mahalle 

muhtarlarımız ile bir araya geldim. Ayrıca Kepez Kent Konseyini ziyaret ederek onlarla birlikte bir 

araya geldik. Hem 2021 yılını değerlendirdik hem de önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalar 

hakkında kendilerini bilgilendirmede bulunduk. Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım yılbaşı gecesi 

biliyorsunuz 7’den 77’ye herkes Kepez sokaklarında coştu. Coşku ile yılbaşını eğlenerek, kardeşçe 

yılbaşı sokağında, açık havada girme şansını halkımız ile birlikte paylaştık. Güzel bir yılbaşı gecesi 

yaşadık. Birlikte Kepez çok daha güzel. Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım 2022 yılı Ocak ayı 

yani 2022 yılının ilk meclis toplantımızı açıyorum ve toplantımızın başarılı geçmesini diliyorum. 

Gündemimize geçmeden önce mazeret bildirerek aramızda olamayan Sayın Hüseyin Dalaklı’nın 

dilekçesini, mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar? Oy birliği ile kabul 
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edilmiştir, teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım 2021 yılı Aralık ayı olağan meclis 

toplantı tutanakları e-posta ile hesaplarınıza gönderildi. Ayrıca da ellerinize verildi. Tutanaklarda 

maddi veya başka bir hata var mı? Eğer yoksa okundu olarak kabul edelim mi? AKP Grubu kabul 

edelim, İyi Parti Grubu kabul edelim, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu kabul edelim. O halde 2021 

Aralık ayı meclis tutanaklarını okundu olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile 

kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Gündemimize geçiyoruz. Gündemimizi okumak üzere Katip 

Üyemiz Sayın Sevim Öztürk Aygören. Buyurun Sayın Aygören. 

SEVĠM ÖZTÜRK AYGÖREN: 

GÜNDEM: 

1. Denetim Komisyonu oluşturulması hususunun görüşülmesi, 

2. Meclis tatil ayının belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

3. Danışmanlık ve Avukatlık hizmet alımı için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun 

görüşülmesi, 

4. Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri huzur hakkı ücretinin belirlenmesi, 

5. Geçici işçi vize teklif cetvelleri hususunun görüşülmesi, 

6. Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

7. Belediyemiz Meclisinin 01.12.2021 tarih ve 2021/118 sayılı kararı ile Çalışma Yönetmeliği 

İnceleme Komisyonuna sevk edilen, Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri 

Yönetmeliğinin revize edilmesi hususunun görüşülmesi, 

8. Belediyemiz Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 2021/96 sayılı kararının iptal edilmesi hususunun 

görüşülmesi, 

9. Belediyemiz Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 2021/97 sayılı kararının iptal edilmesi hususunun 

görüşülmesi, 

10. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Dardanos Caddesi’nin isminin değiştirilmesi hususunun 

görüşülmesi, 

11. Belediyemiz Meclisi’nin 2022 Şubat ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi, 

12. Kapanış. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim Sayın Aygören. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım bir önergemiz 

var. Katip Üyemiz Sayın Burçin Soysal, buyurun lütfen. 

BURÇĠN SOYSAL: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olup, 

tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin 

belediyemiz tarafından karşılanması ve bu konuda belediye başkanına yetki verilmesine ve bu konuda 

gereğinin yapılmasını arz ederiz. Erkan Kürşat Ertürk, Ak Parti Grup Başkanvekili. 

BĠROL ARSLAN: Değerli meclis üyesi arkadaşlarım önergenin gündemimize ilave edilmesini 

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

geçiyoruz. Gündem bir, denetim komisyonu oluşturulması hususunun görüşülmesi. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim, değerli meclis üyesi arkadaşlarım biliyorsunuz Denetim 

Komisyonunu her yıl belirliyoruz. Gizli oylama ile yapılıyor. Ben öncelikle komisyondaki kişi sayısını 

belirleme adına tüm komisyonlarımızda olduğu gibi 5 (beş) kişiden oluşturulmasını öneriyorum. 

Komisyonlarımız 5 mi olsun, 3 mü olsun bu konuda görüşünüzü ve oylama yapacağım. Benim önerim 
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diğer komisyonlar gibi 5 (beş) arkadaşımızın görev alması yönünde. Başka bir öneri var mı? O halde 

oylamaya sunuyorum. Denetim komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşmasını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Şimdi gizli oylama ile oy pusulaları 

dağıtılıyor. 3 CHP Grubu, 1 İyi Parti Grubu, 1 Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu. Evet, buyurun 

arkadaşlar. Evet, şimdi oy sayımına geçiyoruz. 

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi. 

 BĠROL ARSLAN: Doğrudur. Toplam ben dahil 16 (on altı) kişiyiz. Bir arkadaşımız mazeretli olduğu 

için 15 (on beş). Buyurun lütfen. 

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet, arkadaşlarımız 2022 yılı denetim komisyonumuza seçildiler. Kendilerini 

tebrik ediyorum ve yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. Gündemimizin ikinci maddesi.  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: İsimleri zikredelim peki, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ülkü Şimşek 

Tutak, Nejdet Uçar, Abbas Bozkurt, İyi Parti Grubu adına Sayın Ruhi Akkoyun, Adalet ve Kalkınma 

Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin Dalaklı. Evet arkadaşlar gündemimizin ikinci maddesi, Meclis tatil 

ayının belirlenmesi hususunun görüşülmesi, buyurun lütfen. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, müdürlüğümüz 2022 yılı takvimi ile ilgili 

bir bilgi notu paylaştılar. Şimdi Temmuz ayında mübarek Kurban Bayramı var. Orada biraz telaşlı bir 

bayram ve dört günlük, bir gün de arife var beş günlük bir bayram. Benim önerim Temmuz ayında 

2022’nin tatil olması yönünde. Başka bir önerisi olan arkadaşım var mı? O halde oylamaya geçiyorum. 

2022 meclis tatil ayının Temmuz ayında olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile 

kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Gündemimizin üçüncü maddesi. Danışmanlık ve Avukatlık hizmet 

alımı için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım biliyorsunuz her yıl belediyemiz adına 

belediyemiz avukatı olarak benim imza yetki tarafıma, şahsıma verilmesi hususu. Bu konuda görüş 

beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde, tabi resmi gazetede avukatlık ücreti tarifesi belli oldu. 

2022 yılında belediyemiz avukatına, sözleşme yapacağımız avukata ödeyeceğimiz ücret 4.255,00 TL. 

Doğru mu? 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Peki görüş beyan etmek isteyen arkadaşım yok. O halde gündemimizin üçüncü 

maddesinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti için belediye başkanına yetki verilmesini kabul edenler? 

Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Gündemimizin dördüncü maddesi, Meclis Başkanı ve 

Meclis Üyeleri huzur hakkı ücretinin belirlenmesi. 

TANER KURT: Bilgi verdi. 
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BĠROL ARSLAN: Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, Taner Bey’in de ifade ettiği gibi belediye 

başkanının maaşının brütünün günlük ücretinin 3’de 1’i oranında bir ücret. Bununla ilgili bir öneriniz 

ya da görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? Buyurun lütfen. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Sayın başkan, meclis üyeleri, bu sene biz herhangi bir zam 

yapılmasını uygun görmüyoruz. Eski tutardan devam edebiliriz.  

BĠROL ARSLAN: Peki o sizin görüşünüz. Peki ben de size sorabilir miyim, 2021 yılında yapılan 

zamları nasıl bir yorumunuz var? Hadi onu da bir anlatalım. Vatandaş da bilgilenmiş olsun. Elektriğe, 

doğalgaza, akaryakıta, çimentoya, demire, tüm ürünlere yapılan zamları, raflardaki ürünlere, o konuda 

görüşünüzü alalım lütfen. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Sayın başkan bizim konumuz… 

BĠROL ARSLAN: Keşke aynı duyarlığınızı orada da vatandaşımızın lehine göstermiş olsaydınız.  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Bizim konumuz şu an burada bizim kendimiz ile alacağımız özel 

konu ile ilgili. Biz kendi hakkımızdan feragat ediyoruz. Armasını istemiyoruz. Konumuz budur. 

Konumuzun dışına çıkmanın burada Kepez’e ya da bize bir faydası olmayacağını düşünüyorum.  

BĠROL ARSLAN: Peki, farklı bir görüş beyan etmek isteyen arkadaşımız var mı? Nejdet Bey lütfen. 

Şimdi popülizm yok. Az önce önerge okundu. Önergedeki arkadaşların talebi ile bu talebi şimdi 

değerlendireceğiz.  

NEJDET UÇAR: Sayın başkanım, şimdi bu konu devletin kanunlarının bu gibi seçilen kişileri vermiş 

olduğu bir şey. 

BĠROL ARSLAN: Devletin belirlediği katsayı. 

NEJDET UÇAR: Devletin belirlediği bir barem var. Bizler, sizler, hepimiz maaş alıyoruz burada. İl 

genel meclisi üyeleri. Arkasından hükümetimizin belirlediği devletin yönetim kurullarını, geçen örnek 

vermiştim Hamza Pehlivan’dan. Şimdi sen net olan 100-150 Lira’yı şey yapıyorsun, Hamza 

Pehlivan’ın aldığı 500.000 TL’yi şey yapıyorsun. Millete bunu söyleyin. Bugün sigara almaya gittim 

şeye 19 TL olan sigara 23 TL dedi, feleğim şaşırdı vallahi.  

BĠROL ARSLAN: Nejdet Bey sizin sağlığınızı düşünüyorlar. O yüzden zam yaptılar. 

NEJDET UÇAR: Sen kardeşim kalkıp diyorsun… 

BĠROL ARSLAN: Kötü alışkanlıklardan seni kurtarmak istiyorlar. Peki ben sizinle paylaşayım. 

Değerli meclis üyeleri 2021 yılında devletin belirlediği katsayı uygulandığında 164,38 TL brüt ücret, 

bu da netlerinize yansıdığında yaklaşık 138,00 TL komisyonlarda ya da meclisteki bulunduğunuz gün 

sayısınca aldığınız ücret. Ben de sayın meclis üyelerine, Serkan Bey’e sormak istiyorum o hep benimle 

ilgili şey yapıyor, ben de şimdi topu ona atayım. Peki siz bulunduğunuz sivil toplum kuruluşlarından 

huzur haklarınızı alıyor musunuz almıyor musunuz? 

SERKAN KALE: Bir yerden alıyorum, iki yerden almıyorum.  

BĠROL ARSLAN: Nejdet Bey kaç yerden alanlar var? 
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NEJDET UÇAR: O zaman Ak Parti Grup Başkanvekili siz kendi aranızda bir anlaşmazlık var. Bak 

Serkan Bey diyor ki bir tanesini alıyorum, iki tanesini almıyorum. Bir de kaç lira Serkan Bey o 

aldığınız huzur hakkı? 

BĠROL ARSLAN: Onu öğreniriz. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Konumuz burada sivil toplum örgütleri ile yapılan faaliyetler mi? 

BĠROL ARSLAN: İşinize gelince öyle. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: İşimize gelmesi ile alakası yok. Şimdi efendim orada kim olursa 

Serkan Bey ya da başka birisi de olsa zaten bunu alacak.  

BĠROL ARSLAN: Son zamanlarda o kadar yanlış işler yaptınız ki… 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Bir dakika kesmeyin lütfen. Lafımı kesmeyin lütfen. Ben bitireyim siz 

söyleyeceğinizi söylersiniz biz de cevap veririz Başkanım. Biz burada çok cüzi bir artış var zaten. 

Bunun gerekli olmadığını söylüyoruz. Gerekli olduğunu söylüyorsanız oylarız geçeriz zaten. Bu kadar 

uzatmanın bir anlamı yok. Herkes kendi görüşünü söyler. 

BĠROL ARSLAN: Popülizm yok, öyle oylarız geçeriz yok. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Popülizm ile alakası yok. Herkes kendi görüşünü söylüyor. Burası 

meclis.  

BĠROL ARSLAN: Son aylarda yapmış olduğunuz açıklamalar son derece çirkin, şahsım hakkında 

yaptığınız açıklamalar. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Hangi açıklamalar Başkanım onu da söyleyin.  

BĠROL ARSLAN: O kadar çok yanlış yaptığınız açıklamanız var ki, evet ben hakkımdaki suç 

duyurularınız, yapmış olduğunuz açıklamalar bunlar adına utanıyorum. Çünkü siyaset üç gün ama 

dostluk bir ömür boyu. Bütün dostlukların hepsini bir kalemde çizip atıyorsunuz.  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Suç duyurusunda bulundum, doğru, ne ile ilgili bulundum? Biz sizi bu 

konuda bunun bir rüşvet suçu olduğunu, rüşvet teklifi suçu olduğunu, gidin benim şahsıma rüşvet 

teklif edildi, suçu bildirmeniz gerekiyordu. Bildirmediğiniz için, suçu bildirmeme suçu işlediğinizi 

düşündüğümüzden suç duyurusunda bulunduk ve bunun takibini savcılık yapacak. Biz bunu rüşvet 

suçu olarak şikayet etmedik. 

BĠROL ARSLAN: Dokuz ay sonra mı aklınıza geldi? 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Dokuz ay bekledik biz Başkanım. Art niyetli değildik. Birkaç defadır 

da… 

BĠROL ARSLAN: Siz ışıltı arıyorsanız basında çıkan bir yayınları iyi bir inceleyin. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Başkanım varsa bildiğiniz bir şey gidersiniz suç duyurusunda 

bulunursunuz. Sıkıntı yok Başkanım. 
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BĠROL ARSLAN: Benim veremeyeceğim hiçbir hesap yok kardeşim. Tamam mı? Rahat olun. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Başkanım bizimle alakalı bir şey değil. Biz burada Kepez Belediyesi 

kurumunun… 

BĠROL ARSLAN: Ben de size, kamuoyuna buradan açıklama yapıyorum. Değerli kamuoyu 

arkadaşların ifade ettiği gibi değil. Sayın Vali ile görüştü önce o komisyon. Ve Üniversitenin de içinde 

bulunduğu bir organizasyon. Ve birçok kişinin olduğu ortamda dedikleri şu: Biz AKP Belediyeleri ile 

çalışıyoruz. Biraz da CHP belediyelerinden de çalışmak istiyoruz. Benim onlardan talebim sadece şu 

oldu; devlet adına geldiğinizi bize belgeleyen bir tane fotokopi de istemem meclis tutanaklarında da 

var, fotokopi de istemem. Ama Çalışma Bakanlığından ama İŞKUR’dan bize resmi belge verin. 

Efendim bununla ilgili bir ödül var. Ben ödül falan istemiyorum. Ben ödülü de belediyenin kasasına 

hibe olarak bağışlamanızı istiyorum dedim. Vallahi istediğiniz yere gidin kardeşim. Alnım ak, 

veremeyeceği hiçbir hesabım yok. Boğazımdan bir kuruş geçmedi. Aksine ben cebimden veriyorum. 

Daha böyle bir tane daha belediye başkanı buluyorsanız da size helal olsun. Buyurun lütfen. 

Arkadaşlar ben iyi niyet gösterdikçe çirkinleşiyorlar. Biz sustukça efendim zeytinyağı gibi üste 

çıkmaya, yok kardeşim. Böyle bir şey yok. Bundan sonra yok. Bundan sonra da Birol ARSLAN’dan 

gerekli cevabı alacaksınız. Haddinizi de bileceksiniz. Bu kadar. 

RUHĠ AKKOYUN: Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız AKP’nin avukatının beyanını 

söylüyorum size, bel altı vuruyoruz diyor. Sizin açıklamayı yaptığınızda… 

BĠROL ARSLAN: Üzüldüğüm konu o zaten. Benim çocukluk arkadaşım… 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Hangi konuda bel altı vuruyoruz hangi avukat söylüyorsa ismini de 

söyleyin.  

RUHĠ AKKOYUN: Erdinç Engin.  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Tamam bu konuda Erdin Bey için cevap hakkı doğmuştur. Kendisi 

açıklamasını yapar. 

RUHĠ AKKOYUN: Zihniyetiniz bu. Teşekkür ediyorum. 

BĠROL ARSLAN: Evet arkadaşlar… 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Biz haddimizi her zaman biliyoruz.  

BĠROL ARSLAN: İnsan onuru her şeyin önünde gelir. Siz bana onursuzca ithamlarda 

bulunuyorsunuz.  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Hangi ithamlarda bulunmuşuz Başkanım? 

BĠROL ARSLAN: Yahu rüşvet aldın, köşeyi döndün. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Rüşvet aldın demedik Başkanım, rüşveti bildirmediğiniz söyledik. 

Canlı yayın kayıtları var. Şahsıma teklif ettiler ben almadım diyorsunuz. Firma yöneticisi evet mi 

diyorsunuz, evet diyor. Rüşvet teklifi suçu oluşmuş durumda. Sizin bir kamu görevlisi olarak gidip 

bunu savcılığa bildirmeniz gerekiyor.  
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BĠROL ARSLAN: Neden bahsediyorsun ya. Sayın Vali ile görüşüyorlar. Üniversiteden bu projeyi 

destekleyenler var. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Teklif yapılırken Vali yanınızda mıydı? 

BĠROL ARSLAN: Yahu önce Vali Bey ile görüşmüşler. Ya bırak git Allah aşkına ya. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Ben niye gideyim, ben buradayım. 

BĠROL ARSLAN: Sonucu hep beraber hukuk şey yapacak. Ama bundan sonra nezaket beklemeyin 

benden de. Evet, görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? Buyurun İsmail Bey.  

ĠSMAĠL ÖZCAN: Başkanım uzatmaya gerek yok. Bizim yapmış olduğumuz bir uygulama yok. 

Yapmış olduğumuz yasal bir prosedür de yok aslında yani. Bu niye bu kadar uzatılıyor ki anlamadım. 

Yani adamlar eğer bu iş olursa biz çalıştığımız belediyelere bu şekilde bir para hibe ediyoruz. Sizin de 

dediğiniz gibi ben kendime bir şey istemiyorum. Eğer uygulama yapılırsa az önce söylediğiniz gibi 

Vali Bey’den ıslak imzalı bize yetki ve şey getirirlerse… 

BĠROL ARSLAN: Bu meclis tutanaklarında da var. Beyefendi çıkıp kürsüde sunum yaptığı zaman da 

söyledim. Fotokopiyi dahi kabul etmem dedim. Meclis tutanaklarında da var. Ne dedim? Devletin 

Bakanlığından ya da İŞKUR’dan bize bir resmi belge getirin. Evet, bu firma devlet adına yurtdışına 

gitmeye yetkilidir, yetki belgesini getirin ondan sonra sizin, hatta ne dedim, komisyon kuralım, uygun 

olan tüm meclis üyelerinin, halktan bu konudaki başvurulara komisyon, kim belirliyorsa ben 

onaylamaya hazırım. 

ĠSMAĠL ÖZCAN: Başkanım, o toplantıya zaten ben katıldım. O toplantıda ben konuşulanları 

izledikten sonra Umut Bey’e, size geldim söyledim. Bu iş iyi bir iş değil. Ben bu işin içinde bir pislik 

olduğuna inanıyorum.  

BĠROL ARSLAN: Bakın İsmail Bey. Orada şu bilgiyi kamuoyuna yanlış vermeyelim, bakın gelen 

kişiler Sayın Vali ile görüşüp akabinde efendim üniversiteden hoca vardı yanımızda. Şu an fiilen 

üniversitede çalışan hoca vardı. Onlarla birlikte gelen komisyonda hoca var, eğitimci. Bu projenin 

içinde üniversite de var. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi var.  

ĠSMAĠL ÖZCAN: Bakın ben onların ikili konuşmalarına şahit oldum. Benim yanımda konuştular. 

Sizin o ıslak imzalı evrak konusunda direttiğinizden dolayı moralleri bozuk olarak gittiler zaten. Yani 

bunun uzatılmasının anlamı yok. Sonra Başkanım bu huzur hakkı alıp biz ayda 400-500 TL alıyoruz. 

Yani burada da zaten bağışlıyoruz. Yani 400-500 TL onları ratahsız ediyorsa biz de zaten normal 

sıradan bir vatandaşız. Biz bu işi gönüllülük esasına göre yapıyoruz.  

BĠROL ARSLAN: Bakın arkadaşlar, değerli kamuoyu şimdi ben ve Sayın Belediye Başkan 

Yardımcımız gelip mesai harcayarak bir organizasyonun başında bir sorumluluk altına imza atacak 

çalışmalar yapıyoruz. Bizim işimiz bu. Sayın belediye meclis üyeleri de işlerinden feragat ederek ve 

günlerinde, o toplantı günlerinde burada belediye adına gelip çalışmalar yaptığı için el emeği teşekkür 

ile ödenmez. Bu belediye meclis üyeleri de olsa farklı bir pozisyondaki arkadaşlar da olsa benim 

anlayışım budur. Ve bununla ilgili devlet zaten bize bir katsayı ve şey formülü vermiş, ne demiş? 
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Belediye Başkanı maaşının günlük brütünün 3’de 1’i demiş. Belediye Başkanı maaşı kadar değil. 

Günlüğü kadar değil. Benim aldığım maaşın 3’de 1’i kadar. Evet. 

ĠSMAĠL ÖZCAN: Başkanım bu vesile ile vatandaş zannediyor ki meclis üyeleri belediyeden maaş 

alıyorlar. Vatandaş bana sorduğunda anlattım. Biz dedim maaş almıyoruz, toplantı başına 100-130 TL 

gibi bir rakam alıyoruz.  

BĠROL ARSLAN: Evet, şeyi de söyleyeyim size, 2021 yılında 138 TL. Bugünkü arkadaşlar 2022 

yılında devletin belirlediği katsayıyı uyguladığımızda brütümüz 211 TL, yaklaşık netimiz de 178 TL 

olacak. Yani bir günlük sizin yapmış olduğunuz çalışmanın toplantınızın karşılığında 178 TL’lik bir 

ödeme. Şöyle yapalım, 178 çarpı bakalım asgari ücrete geliyor mu? Asgari ücretin günlük tutarı 166 

TL. Cumartesi, Pazarlar da dahil buna. Bizim de belirlediğimiz yaklaşık 178 TL para alacaksınız 

arkadaşlar. Yani bir huzur hakkı alacaksınız.  

ĠSMAĠL ÖZCAN: Teşekkür ediyorum Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Ben teşekkür ederim. Kürşat Bey istemişti mikrofonu. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Sayın Başkan, meclis üyeleri şimdi yeniden bu konuya geri dönmek 

istemiyorum ama hatırlıyorsanız o sözleşmenin iptali konusu oylanırken şunu söylemiştiniz, her 

sözümüzün arkasındayız.  

BĠROL ARSLAN: Neyi iptali? 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: O işçi götürme kararını iptali oylanırken hatırlıyorsanız. Orada ne 

demiştik? Bu parayı almadığınız için sizi tebrik ederiz. Bu bir rüşvet suçudur. Rüşvet teklif eden bir 

firmayla belediyemizin zaten anlaşma yapmasını istemiyorduk. İptali bizim için uygundur dedik. Aynı 

cümleleri kullandık o gün de. 

BĠROL ARSLAN: Kürşat Bey siz var ya basını takip etmiyorsunuz. Ve bu ülkede 2021 yılında hangi 

belediyelerin yurtdışına kimleri, nasıl, hangi ücretler karşılığında transfer ettiğini biliyorsunuz değil 

mi?  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Başkanım eğer bir suç varsa… 

BĠROL ARSLAN: Bir suç varsa suçu kendinizde arayacaksınız. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Kendimizde değil, yapan şahıslarda varsa kanun karşısında… 

BĠROL ARSLAN: Siz bir tane Cumhuriyet Halk Partili belediyenin usulsüz bir yurtdışına işçi 

gönderdiğini duydunuz mu? Varsa önümüzdeki meclise getirin koyun önüme. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Başkanım eğer suç işlenmişse onun cezası da çekilir.  

BĠROL ARSLAN: Benim iyi niyetimle eğer siz insanların aklını karıştırmaya kalkarsanız, çamur 

atmaya kalkarsanız o çamur döner dolaşır size gelir. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Birçok şeyi artırmadık, eksiltmedik. Beyanınız neyse aynısı tutanağa 

geçti.  
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ĠSMAĠL ÖZCAN: Başkanım, çok yanlış konuşuyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Lütfen 

rüşvet kelimesini kullanmayın. Rüşvet çok kötü bir şey. Lütfen yani konuşmalarınıza dikkat edin. 

Rüşvet alınan bir şey yok, yapılan bir uygulama yok. Ben talep ediyorum Başkanım canlı yayında 

rüşvet kelimesini geri alsınlar. Çok çirkin. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Başkanım bunu defaatle söylüyorum, rüşvet almadığınız için sizi 

tebrik ettik, hala daha tebrik ediyoruz. Aynı şeyi yine söylüyoruz, bu bir kamu görevlisine, kendi 

şahsına teklif edilen para rüşvettir. Bunun hukukta başka bir dili yoktur. Ama başkanımız da almadığı 

için tebrik ediyoruz. 

BĠROL ARSLAN: Kürşat Bey ben 48 yaşında belediye başkanı oldum. Buraya, bu koltuğa duruşumla 

ve ahlakımla geldim. Beni bununla test etmeyin lütfen.  

ĠSMAĠL ÖZCAN: Rüşvet kelimesini lütfen geri alsınlar başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Bu sefer meclis geriliyor. Evet, ben arkadaşlar devletin belirlediği katsayı oranında 

sizin teklifiniz aynı kalması yönünde. İki tane teklif var arkadaşlar. Birincisi AKP meclis üyelerinin 

2021 yılındaki rakamın aynı kalması. Benim de önerim 2022 yılında devletin belirlediği katsayı 

oranında artırılması. Yani brütün 211 TL, 211 TL’nin netine, artık vergiler düştükten sonraki netine. 

Evet, iki tane. Başka var mı önerge? O halde şahsımın verdiği önergeyi oylarınıza sunuyorum. 211 TL, 

2022 yılında meclis başkanı ve meclis üyelerine huzur hakkının 211 TL brüt olarak oylanmasını kabul 

edenler? Sayalım lütfen. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.  

BĠROL ARSLAN: 12 kabul. AKP Grubunun teklifi 2021 yılındaki rakamların aynı kalmasını kabul 

edenler? Sayalım lütfen. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Zaten çekimser kalmadı, herkes oyunu kullandı. Evet, gündemimizin dördüncü 

maddesi, 211 TL brüt olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Gündemimizin beşinci 

maddesi. 12 kabul… 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet, oy çokluğu ile geçti. Evet, gündemimizin beşinci maddesi, geçici işçi vize 

teklif cetvelleri hususunun görüşülmesi. 

TANER KURT: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Değerli meclis üyesi arkadaşlarım biliyorsunuz bu geçici işçi vize cetvellerini her 

yıl onaylıyoruz. Ve yansıda görüldüğü gibi bu yılki norm kadromuz 26. Geçen yıl da 26 idi ama biz 

bunun 4 tanesini kullandık. Yine aynı şekilde 4 tanesi şu anda çalışıyor. Yani sürecin içinde burada bir 

değişiklik olmayacak ama yine de biz bunu yasa gereği oylamamız gerekiyor. Görüş beyan etmek 

isteyen arkadaşım var mı? O halde oylamaya geçiyorum. Gündemimizin beşinci maddesi, geçici işçi 

vize teklif cetvelleri hususundaki yansıdaki norm kadronun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
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edenler? Evet, teşekkür ederim. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemimizin altıncı maddesi, 

sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 

TANER KURT: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım yansıda gördüğünüz gibi belediyemizde 13 

sözleşmeli personel var. Bunun bir tanesi, bir bayan arkadaşımız doğum izninde. O iki yıllık şey 

hakkını kullandı. İki yıllık bir izin hakkını kullandı. Aktif olarak şu anda 12 arkadaşımız çalışıyor, bir 

arkadaşımız da doğum izni diye düşünürsek toplam 13 tane belediyemizde sözleşmeli memur arkadaş 

çalıştırıyoruz. Bu konuda onların tekrar çalıştırılması ve maaşlarının belirlenmesi için bu gündemde 

şimdi yetkilerimizi kullanacağız ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Evet, bununla 

ilgili herhangi bir görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde aynı arkadaşların 

çalıştırılmasını, şimdi de ücretlerini konuşacağız. Ücretlerini yansıya koyalım. Değerli meclis üyesi 

arkadaşlarım bizim arkadaşlara birinci sıradaki rakamı şimdi belirleyeceğiz. Yani 2022 yılı ocak ayı 

meclisçe belirlenecek net ücret. Biz net ücreti belirliyoruz, net ücreti oylayacağız arkadaşlar, ek 

ödeme, sendika ve gelir vergisini değil. Biz sadece net ücretleri belirleyeceğiz. Yani bu 13 arkadaşımız  

bu ücreti oyladığımızda ay sonu itibari ile, Ocak ayı itibari ile alacakları ücretler bunlar. Mimar, 

mühendis 4.850,00 TL’yi ben öneriyorum. Yani mimar, mühendis arkadaşımız toplam ücreti Ocak 

sonunda 9.925,00 TL olacak. İkinci gruptaki tekniker arkadaşlarımızın ücretini 4.500,00 TL 

öneriyorum. İlavelerle birlikte Ocak ayındaki net alacağı ücret yaklaşık olarak 8.571,00 TL olacak. 

Ekonomist arkadaşımız 4.500,00 TL öneriyorum. Ek ücretler eklendikten sonra 8.571,00 TL alacak. 

Dördüncü sıradaki psikolog arkadaşımız da 4.500,00 TL öneriyorum. Yine ek ödemeleri girdikten 

sonra 8.683,00 TL bir ücret alacak. Ayrılan arkadaşımız mı var? Evet, kayıtlara geçmesi adına Ülkü 

Hanım ayrılmış herhalde. Onu geçelim kayıtlara. Evet, benim önerilerim bu yönde. Bu konuda görüş 

beyan etmek isteyen arkadaşım veya başka bir teklif sunmak isteyen arkadaşım var mı? Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu uygundur, İyi Parti uygundur, Adalet ve Kalkınma Partisi uygundur. O halde 

gündemimizin altıncı maddesi, yansıda belirtildiği şekilde sözleşmeli personel çalıştırılmasına, aynı 

personellerin çalıştırılmasını ayrıca da yansıdaki ücretlerinin verilmesinin kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Bir kişi ayrıldığı için otomatikman bir kişi eksik oldu. Evet, oy birliği ile 

kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Gündemimizin yedinci maddesi. Belediyemiz Meclisinin 01.12.2021 

tarih ve 2021/118 sayılı kararı ile Çalışma Yönetmeliği İnceleme Komisyonuna sevk edilen, Kepez 

Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin revize edilmesi hususunun görüşülmesi. 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım daha önce biz konuyu komisyonumuza 

göndermiştik. Evet, komisyonumuz kim okuyor? Mehmet Bey lütfen, komisyon başkanımız.  

MEHMET YAMAN: Kepez Belediye Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği İnceleme Komisyonu Raporu. 

Belediyemiz Meclisi’nin 01.12.2021 tarih ve 2021/118 sayılı kararı ile Çalışma Yönetmeliği İnceleme 

Komisyonumuza sevk edilen, Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin revize 

edilmesi hususu komisyonumuzca incelenmiş olup, adı geçen yönetmelik aşağıda yazılı olduğu şekli 

ile, komisyon üyelerinin kabul oyları ile, oy birliği ile kabul edildi. 24.12.2021. Arz ederim.  

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim Mehmet Bey. Evet komisyondan oy birliği ile geldi. Görüş beyan 

etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde gündemimizin yedinci maddesi, belediyemizin kreş ve 
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gündüz bakımevi yönetmeliğinin komisyondan geldiği şekli ile kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Gündemimizin sekizinci maddesi, 

Belediyemiz Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 2021/96 sayılı kararının iptal edilmesi hususunun 

görüşülmesi. 

MÜJGAN KAYALI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım Aralık ayında bu kararı almıştık. 

Biliyorsunuz seramızın olduğu yerde bir çalışma yapmaya, halkın kullanımına güzel bir tesis yapmaya, 

kazandırmayı planlamıştık ama maalesef istediğimiz gibi bir sonuç gelmedi. Buyurun lütfen.  

MÜJGAN KAYALI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Katlı bir yapı yapmayacağız zaten.  

MÜJGAN KAYALI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Bu meclisin yetkisinde. Biz de yetkimizi kullandık. Resmide böyle bir karar aldık. 

Devam edelim. 

MÜJGAN KAYALI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Onun öncesinde bakanlık görüşü var orada. Bakanlık görüşünü de ifade edin 

lütfen. 

MÜJGAN KAYALI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: O aldığımız karara bakanlıktan da bizim aldığımız kararın doğruluğunu, bakanlık 

görüşü soruluyor. Bakanlıktan da alınan karar uygundur diyor. Ona rağmen maalesef aldığımız karar 

idare mahkemesine getiriliyor. Yani bizim orada arkadaşlar hep halkın lehine kararlar alıyoruz. Ve 

sosyal belediyeciliği en ücra noktamıza kadar uygulamaya çalışıyoruz. Hep beraber aralık meclisinde 

de ben size bu konuyu paylaştığımda hatırlarsanız orada halkın kullanımına ve tıpkı halk kafe gibi 

ekonomik kullanımına bir tesisi belediyemiz adına yapıp halkımızın kullanımına sunmayı 

planlamıştık. Neydi derdimiz? %3 ile olmasın da %5 ile olsun, ama oysa gelen karar bizi gerçekten 

üzmüştür. Ve şimdi biz eğer mahkemeye de gidersek Türkiye’de mahkemelerin birkaç yıldan aşağı 

sonuçlanmayacağı gerçeğini de bildiğimiz için aldığımız kararı iptal edeceğiz ve akabinde Şubat 

meclisine tekrar getirip %3’ten oranın meclis yetkisiyle alarak oranın ihale edilmesini ve belediyemiz 

tarafından oranın işletilmesinin önünü açacağız. Yani alacağımız bu iptal kararı ile ilk olan park 

pozisyonuna dönüyoruz. Ve %3’lük dilimden önümüzdeki meclise getireceğiz. Evet, görüş beyan 

etmek isteyen arkadaşım var mı? Bu kadar net ve açık ifade ettim.  

MÜJGAN KAYALI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet, görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde oylamaya geçiyorum. 

Gündemimizin sekizinci maddesi, Belediyemiz Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 2021/96 sayılı kararının 

iptal edilmesini oylarınıza sunuyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Gündemimizin 

dokuzuncu maddesi, Belediyemiz Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 2021/97 sayılı kararının iptal 
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edilmesi hususunun görüşülmesi. Yine aynı şekilde bu da tıpkı bir önceki gündem maddesi gibi 

2021/97’nin iptali bu da. 

MÜJGAN KAYALI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Aynı şekilde görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde oylarınıza 

sunuyorum. Belediyemiz Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 2021/97 sayılı kararının iptal edilmesini kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Gündemimizin onuncu maddesi, beldemiz 

cumhuriyet mahallesi Dardanos caddesinin isminin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.  

MÜJGAN KAYALI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım tabi böyle bir tane dilekçe var ama burada 

da bana halktan şifahen çok fazla sayıda şikayet olmuştu. Orada kuryeler ve başka talepler maalesef 

adres bulmakta zorluk çekiyorlarmış. Yani bu biraz orada isim benzerliğinden dolayı diğer dardanosa 

gidiyorlar. Dolayısıyla da paketler yerine ulaşmakta da sıkıntı yaşıyorlarmış. Ben bu konunun isim 

tespit komisyonuna gönderilmesini ve orada değerlendirilmesini düşünüyorum. Görüş beyan etmek 

isteyen arkadaşım var mı? AKP Grubu uygundur, İyi Parti uygundur, CHP Grubu uygundur. O halde 

gündemimizin onuncu maddesi, beldemiz cumhuriyet mahallesi Dardanos caddesinin isminin 

değiştirilmesinin görüşülmek üzere İsim Tespit Komisyonuna sevk edilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Gündemimizin on birinci maddesi, 

belediyemiz meclisinin 2022 Şubat ayında yapacağı toplantının tarihinin ve yerinin belirlenmesi 

hususunun görüşülmesi. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Değerli meclis üyesi arkadaşlarım Çarşambaları yapıyorduk ama Çarşamba çok 

erkene geldi. O yüzden benim önerim 4 Şubat Cuma günü olması yönünde. Yani arkadaşların, 

bürokratların da hazırlanması adına hemen ayın 2’sinde meclise gitmeyelim diye. Çünkü biliyorsunuz 

ayın 2’sinde yapsak 3 iş günü öncesinde gündem resmiyete kavuşacağı için ayın son günü bu 

yapılacak işlemlerde de belki vatandaşın bir talebi olabilir, o yüzden benim önerim 4 Şubat Cuma günü 

yapılması yönünde. Uygun mudur? 

SERKAN KALE: Saat 15:00’de mi olacak? 

BĠROL ARSLAN: Dur saate daha gelmedik. Önce günü belirleyelim. Hep Çarşamba yapıyorduk 

neden Cuma diyebilirsiniz o yüzden diyorum.  

SERKAN KALE: Cuma günü saat 13:00’de Esnaf ve Kefalet toplantım var. 

BĠROL ARSLAN: Peki kaçta olsun? Saati siz belirleyin. Siz söyleyin, uygun saatinizi söyleyin. 

SERKAN KALE: 15:00 

BĠROL ARSLAN: 15:00’e yetişir misiniz? Peki arkadaşlar Şubat ayı meclisinin 4 Şubat Cuma günü 

saat 15:00’de yine burada, Turhan Mildon tesislerinde yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Evet, gündemimizi bitirdik şimdi önergemize 

geçiyoruz arkadaşlar. Kepez Belediyesi Meclis Başkanlığına, tarattık mı ekrana? 
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ÇAĞDAġ KEREM AVCI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Peki, teşekkür ediyorum. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Çiftçi Kayıt 

Sistemine (ÇKS)’ye kayıtlı olup tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tarımsal amaçlı 

kullandıkları elektrik tüketiminin belediyemiz tarafından karşılanmasına ve bu konuda belediye 

başkanına yetki verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim. Erkan Kürşat Ertürk, Ak Parti Grup 

Başkanvekili. Evet, Kürşat Bey’in böyle bir önerisi var arkadaşlar. Bu konuda görüş beyan etmek 

isteyen arkadaşım var mı?  

RUHĠ AKKOYUN: Başkanın öncelikle ben söz almak istiyorum.  

BĠROL ARSLAN: Arkadaşlar tek tek konuşalım, el kaldıralım ve mikrofonlara konuşalım. Buyurun 

lütfen. Ve tansiyonu germeden. 

RUHĠ AKKOYUN: Başkanım, Kürşat Bey’in önerisi çok güzel muhakkak ama Kürşat Bey herhalde 

bu ülkede yaşamıyor, farkında değil hiçbir şeyin. Gübrenin tonu 15.000,00 TL Kürşat kardeşim. 

Buğdayı 2.20’den aldılar şimdi 5.50 TL. İlaç aynı şekilde. Kepez Belediyesi ödesin, evet ödeyelim. 

Peki bizim sorumluluğumuz dışında olan, İl Özel İdare’nin sorumluluğunda olan sulama sahasındaki 

enerji bedellerini… 

BĠROL ARSLAN: Ben en son talebimi söyleyeceğim, merak etmeyin siz devam edin. 

RUHĠ AKKOYUN: Onu önerseniz de ondan sonra buraya gelip biz bunu yaptık siz de bunu yapın 

veya yapalım deseniz daha güzel olmaz mıydı? Teşekkür ederim. 

NEJDET UÇAR: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, şimdi bu gibi teklifler tabi halkın yanında 

olmak şeyinden popülizmden başka bir şey değil. Hangi belediye bu, senin Ak Partili belediyelerinden 

bir tane örnek göster bakalım elektrik ücretinin belediyeler tarafından, hangi belediye tarafından 

ödeniyor, bir tane söyle bir. İkincisi, bunu belediyeden başka hükümet kaynaklarının bir sürü ödeyecek 

organı var. Git önergeyi oraya ver.  

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim Nejdet Bey, evet Mehmet Bey istiyor. Ardından Kürşat Bey’e 

lütfen. İsmail Bey, Kürşat Bey’den sonra. 

MEHMET YAMAN: Başkanım, değerli meclis üyeleri arkadaşlarım Kürşat Bey bir çalışma yaptı mı 

acaba belediye bütçemize ne kadar büyük gelecektir? Kaç çiftçimiz yaralanıyor bu isteğinizden? Var 

mı böyle bir çalışma Kürşat Bey?  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Siz anlatın ben hepsine tek tek cevap vereceğim zaten.  

RUHĠ AKKOYUN: Bir faturanın bedeli Başkanım, aylık 2.000,00 TL. Sadece çiftçinin kullandığı bir 

su pompasının. En düşük.  

ĠSMAĠL ÖZCAN: Başkanım uzatmanın anlamı yok. Belediye yasası, belediye kanunu zaten buna el 

vermez. Buna bizim yetkimiz var mı bürokrat arkadaşlarım bilgi verebileceği? Bizim yetkimizde 

olduğunu da sanmıyorum yani.  

BĠROL ARSLAN: Yok onu toparlayacağım ben en son. Ruhi Bey, hayır Kürşat Bey’de sıra. Buyurun 

lütfen, mikrofon sizde.  
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ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Sayın Başkan, meclis üyeleri şimdi geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir konuşması var. Burada 

siz belediyeyi bize verin biz de size, çiftçiye elektriği bedavadan verelim diye bir vaadi var. Şimdi 

orada yetki istiyor, burada yetkiyi halk zaten vermiş. Madem CHP’li belediyelerin böyle bir projesi var 

biz de bunu ilk hayata geçiren belediye olalım diye size bir yetki veriyoruz. Alın yetkiyi, bunu 

değerlendirin. Yani bunun fizibilite çalışmasını Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştır.  

BĠROL ARSLAN: Sayın Genel Başkanımız iktidara geldiğimizde dedi.  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Burada verdiler, burada yapalım. Bizim kendi fikrimiz değil zaten. 

Sizin Genel Başkanınızın fikri. 

MEHMET YAMAN: Başkanım, değerli arkadaşlar 5393 sayılı yasa bildiğim kadarıyla böyle bir 

yetki vermiyor bize. Peki böyle bir yetkiyi kullandığımız takdirde mahkemeye gidip gitmeyeceğimizi 

de öğrenmek istiyorum.  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Genel Başkanınızın bilgisi vardır herhalde. 

MEHMET YAMAN: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu güneydoğuda evet, Urfa’ya giden var 

mı bilmiyorum? Ben oraları çok iyi biliyorum. Oralarda boş dağlar taşlar, kullanılmayan bir sürü 

araziler olduğu için güneş panellerini kurup öyle elektriği bedava vereceğini teklif etti. Ama yetki daha 

elinde değil. Yetki alındıktan sonra tabi ki bu sözlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama şu andaki yasanın da 

buna müsait olmadığını biliyorum. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Halk yetkiyi burada size verdi. Burada kıllanın işte. Maliyet 

araştırmasını dediniz ya maliyet araştırmasını biz yaptık. 128 Milyar TL. 

RUHĠ AKKOYUN: 128’i öğrenmişler. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Sadece bir şehir için 128 Milyar TL.  

MEHMET YAMAN: Kürşat Bey yasalar müsait değil.  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Genel Başkanınız herhalde genel seçimlerden umudu kesti yerel 

seçimlere yatırım yapıyor.  Bol keseden atıyor o zaman yani. Sizin söyleminizden ben de bunu 

anlıyorum.  

MEHMET YAMAN: Evet getirdi ama Genel Başkanım önce genel seçim olacak, ondan sonra yerel 

seçimler olacak. Ondan sonra bu yetkilerimiz kullanacağız. Önce yasa üzerinde yapılacak, ondan sonra 

bu verilen söz odur. Arz ederim, teşekkür ederim. 

BĠROL ARSLAN: Peki teşekkür ediyorum, var mı başka görüş beyan etmek isteyen? Evet değerli 

kamuoyu elbette ki en demokratik hakları AKP Grubu da önerge verecek. Tabi ki talepte bulunacak. 

Bunda şey yapacak bir durum yok ama biz bu içeriği biraz genişletelim isterim. Mesela Belediyenin de 

elektrik faturalarının devlet tarafından, resmi kurum çünkü, devlet tarafından ödenmesini mesela 

bunun içine katalım. Ayrıca zenginlere yatlara hani ÖTV’siz mazotu veriyorsunuz ya şu mazotu bir de 

çiftçiye verin. Onları da alalım yanına. Gübre desteği yapalım çiftçiye, zirai ilaç desteği yapalım. Öyle 

ucuz kahramanlık yok. Belediyenin sırtına at. Bak Nejdet Bey ne güzel söyledi, belediyenin 
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kaldırabileceği yükler var ama hükümet bunu çok rahatlıkla sübvanse edebilir. Sevgili arkadaşlar bunu 

niye gündeme getirmiyorsunuz? Ucuz politika. Yeme, mazota, gübreye, bunları da katalım bunun 

içine. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Başkanım, sayın meclis üyeleri şimdi hep soruya soru ile karşılık 

veriyorsunuz ya da konuyu çarpıtmaya çalışıyorsunuz. Burada sizin genel başkanınızın bir vaadi var. 

Belediyeyi bize verin biz de size bunu yapalım dedi. Tamam işte burada halk size bıraktı, siz de yapın. 

İlk hayata geçiren biz olalım. Yapmak istemiyorsanız yapmazsınız. 

BĠROL ARSLAN: Genel Başkanın söylediklerini eksik yansıtıyorsun. Genel Başkan orada güneş 

enerjisi tarlaları kuracağız ve oradan ürettiğimiz elektriği çiftçiye… 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Kuralım o zaman. 

BĠROL ARSLAN: Kuruyoruz zaten merak etme. Arkadaşlar var ya bizi herhalde bir şeye 

benzetemiyorlar ama  

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Yani güneş enerjilerini kurup elektrik üretim bedavaya çiftçiye 

vereceğinizi mi söylüyorsunuz şu an? Yani bu sözü alırım ağzınızdan.  

BĠROL ARSLAN: Evet, evet. 5393 sayılı Belediye Kanunu çok geniş bir kanun. Öncelikle bunu Plan 

ve Bütçe Komisyonuna gönderelim, orada bunun incelenmesi lazım. Öyle veriyorum, alıyorum, neyi 

veriyorsun? Önce bir yetkilere bakalım. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Bunu sizin genel başkanınız söyledi, ben söylemedim. 

BĠROL ARSLAN: Bu yetkilerin içinde var mı? Arkadaşlar biz şu anda bir rüzgar gülü ve güneş 

tarlası konusunda Avrupa Birliği hibe fonlarına başvurumuz var. Ve bunun gerçekleşme oranı da 

inşallah yüksek. Bunu gerçekleştirdiğimizde zaten orada ciddi bir şey yaratacağız. Ayrıca ikinci bir 

projemiz daha var o da içme suyu arıtma tesisinde şu anda poliçesi hazırlanıyor. Yarın ve Cuma günü 

bunların toplantıları var. Yani içme suyu arıtma tesisinin etrafına güneş panelleri yapıyoruz. Tesisin 

harcamış olduğu elektriği karşılayacak ve artı belediyeye para kalacak. Ve bununla ilgili ayrıca da 

bizim belediyenin kanunlar nezdinde ne kadar elektrik üretebileceği ama rüzgar gülü ya da güneş 

panelleri, bunların hepsi tamamen kanunlarla belirlenen cevaplar da olabilir. Tüm yetkilerimizi 

bilelim. Biz her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ve bunu hep birlikte plan ve bütçe komisyonunda 

da güzel bir şekilde oylarız. Aynı fedakarlığı sizlerden de bekleriz ama. Öyle ucuz politika, popülist 

yaklaşım değil. Gerçekçi, reel. Biz, evet Kepez Belediyesi olarak değerli kamuoyu sosyal 

belediyeciliği layıkıyla yerine getiriyoruz. KepKart, ekmek yardımı, üniversite öğrencilerine eğitim 

yardımı, süt yardımı, yakacak yardımı, ihtiyaç sahibi öğrencilere, çocuklara psikolojik destek, 

kumanya, her türlü desteği sağlıyoruz. Bu noktada Kepez Belediyesi olarak fazlasıyla görevlerimizi 

yerine getiriyoruz. Çiftçi kardeşlerimiz ile ilgili de kanunlar bize bu yetkiyi veriyorsa onu da 

değerlendiririz. Neresi değerlendirir? Plan ve Bütçe Komisyonu değerlendirir. Ama biraz da aynaya 

bakın bakalım. Kürşat Bey sizce şu gübre, mazot, zirai ilaç, yem konularında çiftçiye destek olun öyle 

ucuz popülizm yapmayın. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Bu konularda meclisimiz zaten çalışmayı yapıyor. 
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BĠROL ARSLAN: Biz de sizden böyle bir derece bekliyoruz. Önümüzdeki meclise ben de sizden 

mazot desteği, çiftçiye ÖTV’siz mazot desteği, zirai ilaç, yem konularında bir dilekçe bekliyorum. 

Hadi bakalım. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Başkanım milltvekilleriniz meclise versin. Onlar da orada tartışsınlar. 

Ben sizin genel başkanınızın projesini size öneriyorum. 

BĠROL ARSLAN: İyi okumamışsın, iyi dinlememişsin. Genel başkanımız şunu diyor; o bölge güneş 

alan bir bölge. Bu bölgede boş olan arazilere güneş tarlaları yapılabilir ve oradan üretilecek elektrik de 

oradaki çiftçiye elektriği ücretsiz verebilir diyor. Siz bunu şeyden çevirdiniz, bu tarafa getirdiniz. Peki 

sizi kutluyorum. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Bir şey demedim yani genel başkanın açıklamasını söyledim. Genel 

başkanınızın vaadi buydu zaten. 

NEJDET UÇAR: Hayır değildi. Bu genel başkanımızın tavsiyesidir. 

BĠROL ARSLAN: Arkadaşlar tamam, mikrofonları kapatıyorum. Nejdet Bey tamam. Abbas Bey son 

sözü alıyor. Sayın Başkanım son söz Abbas Bey’in, buyurun. 

ABBAS BOZKURT: Sayın Başkanım şimdi Kürşat arkadaşımızı hayretle dinliyorum. Diğer kendi 

konularında diyor ki bu Kepez’in sorunu, bu Ankara’nın sorunu veya baştakilerin. Biz şimdi mazot 

desteğini artık şey değiliz. O zaman bu sorunu Ankara’da bizim genel başkanımıza sizin meclis üyesi 

adaylarınız sunduk. Bir sonraki projede Kepez’de yapmış olduğunuz ve yapamayacağınız hiçbir 

sözünüz olmadı. Teşekkür ederim. 

BĠROL ARSLAN: Kürşat Bey son söz Abbas Bey’in idi. 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Son bir söz istiyorum Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Söz vermiyorum. Son Abbas Bey’in idi. Hatta Belediye Başkan Yardımcımıza 

bile son dedim. Değerli meclis üyeleri toparlayalım. Hep beraber önümüzdeki mecliste tüm belediye 

meclis üyeleri, ben imzaya açıyorum. Birinci sırada da imzayı ben atıyorum belediye başkanı olarak. 

Sizler de aynı şekilde samimiyseniz gelin birlikte meclise bir Kepez Belediyesinden bir önerge 

gönderelim, talep edelim bakalım. Çiftçi mazotlarının ÖTV’siz kullanılmasını, zirai ilaçta, gübrede, 

yemde desteklenmesi konusunda ilk imzayı ben atıyorum. Var mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu var mı? 

MEHMET YAMAN: Varız Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: İyi Parti Grubu? 

HALĠL UYANIK: Varız Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: İyi Parti Grubu da var. AKP Grubu? 

ERKAN KÜRġAT ERTÜRK: Biz de varız. 
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BĠROL ARSLAN: Peki o halde bu işin sekretaryasını Kürşat Bey ve buraya veriyorum. Sayın Kürşat  

Bey bu noktada AKP Grubu adına Kürşat Bey, İyi Parti Grubu adına Ruhi Bey’i görevlendiriyorum, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına da Mehmet Bey’i görevlendiriyorum. Üçünüz bir dilekçe ile 

çiftçinin elektrik, akaryakıt, gübre, yem konularındaki desteklenmesi konusundaki dilekçenizi hemen 

meclisten sonra imzaya açıyoruz ve arkadaşlar böylelikle son önergenin de Plan ve Bütçe 

Komisyonunda görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemlerimiz bitti. 05.01.2022 
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