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5393 SaytIı Belediye Yasasrnın 2O.maddesi uyarrnca MART 2022 Olağan Meclis Toplantısı
02.03,2022 tarihinde tek oturum halinde toplanmıştır. 02.03.2022 tarihli Meclis Toplantısında
tüm Belediye Meclis Üyelerinin hazır bulundukIarı görülmüştür.

2022 MART AYI OLAĞAN MECList

BİROL ARSLAN: Değerli meclis üyeleri, bizleri Kepez Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve

televizyonları başında izleyen kıymetli hemşerilerim, değerli blirokratlarımız ve basınımızın güzide

temsilcileri sizleri sevgi ile, saygı ile selamlıyorum. "Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir
cinayettir." Rusya ve Ukrayna arasında yaşanmakta olan çatışmanın sebep oluğu sonuçlardan derin

üzüntü dupıyorum. Daha fazla masum insanların zarar görmemesini ve barışın en kısa sürede

sağIanmasını diliyorum. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için savaşa hayır

diyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar diliyorum, Her zaman barışı saıı.ınan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygl Ve minnetle anlyorum. "Yurtta sulh, cihanda sulh" her

zaman ilkemiz. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım Kepez bahara hazırlanıyor, Baharl karşılamak üzere

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ağaçlarımızın bakımlarını yapıyorlar. Havalar ısınmadan

haşereler ile mücadelemiz Sağlık Bakanlığı tarafından belgelendirilen ekiplerimiz tarafından sokak ve

caddelerimizde profesyonelce ilaçlamalar devam etmektedir. Biz de Kepez Belediyesi olarak
teknolojiyi, belediyemizin her alanında hayata geçirmeye devam ediyoruz Son olarak Garanti Bankası
ile yapmış olduğumuz anlaşma ile vatandaşlarımız su faturalarını otomatik ödeme talimatları ile

odeyebileceklerini sağladık. Anlaşmalı olduğumuz banka sayısı şimdilik üç. Yani bir kez daha

kamuoyunu bi|gilendirme adına Garanti Bankası, Halk Bankası ve Ziraal Bankası ile şu anda

anlaşmalarımız yapılmış ve otomatik ödeme şeklinde vatandaşlarımız ödemelerini yapabilirler. Ayrıca
diğer bankalarla da Mali Hizmetler Müdürtüğü görevindeki arkadaşlarım diğer bankalarla da

gönişmelerine devam ediyor. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli kamuoyu Kepez l877-1878
tarihinde Bulgaristan'ın Lofça ve Servi bölgesinden göç eden 27 hane tarafindan kurulmuştur. Bunu
zaten kayılaklarda da biliyorsunuz, daha önce de dinlemişsinizdir. Ben de bu ata topraklarını geçen

hafta ziyaret ederek, eşim ile birlikte ziyaret ederek Lofça Belediyesi ile bir gün, Servi Belediyesi ile
de bir gün olmak üzere kardeş kent üzerine görüşmeler yaptık. Yani ata topraklarına gittim. ziyaret
ettim ve onlara kardeşlik teklifinde bulundum. Her iki belediye başkanı da, meclis grupları da bu

kardeşliği memnuniyet[e karşıladılar ve
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arkadaşlarım öncelikle bu kardeşlikle ilgili izlenmesi gereken prosedürleri takip ediyorlar. Oncelıkle
bizim Bakanlıktan bir izin almamız gerekiyor bu belediyelerle kardeş olmamız adına, ardından

Bakanlığın izni geldikten sonra da kardeşlik protokolünü hep beraber imzalayacağız ve bundan sonra

Kepez Bel'ediyesinin iki tane kardeş belediyesi olacak yurt dışından. Arkadaşlar şöyle de belirtebilirim,
biliyorsunuz Avrupa BirIiği hibe fonları var, Bu fonları takip eden bir birimimiz var. Tüm Avrupa
Birliğindeki bu hibe fon|arına bu masamız daima başvurular yapıyor. Ama iki kardeş belediye, farklı
ülkeden iki kardeş belediye, ortak projeye başvurduğu zaman bu başarı daha da kolaylaşıyor, Bu

anlamda yapacağımız bu kardeşlik yarın Arnııpa Birliğinden alabileceğimiz hibelere de biraz avantaj

ve öncülük sağlamış olacak diye düşünüyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim, Önümüzdeki süreçte

Bakanlığımızdan gelecek olan onayın ardından resmi görüşmelerc başlayacağ|z. Bugünden sizlere
paylaşıyorum Bu kardeşlik protokolünün ardından tabi ki karşılıklı ziyaret|erimiz olacak. Onların
festival ve etkinliklerine hep beraber buradan katılmak isteyen arkadaşlarla gideceğiz. Aynı şekilde
oradan bize misafir olmak isteyen kardeş belediyemiz yetkililerini de biz de burada onları misafir

edeceğiz Şimdiden siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma pasaportlarını çıkarma[arını, vize

konusunda çahşmalara başlamalarını öneriyorum. Sürecin içinde bu kardeşlik|e ilgili getişmeler

olduğu zaman yine tekrar sizlere bu konuda bilgi paylaşımı yapacağım. Şubat ayı ile ilgili bilgilerimiz
bun|ar. 2012 yılı Mart ayı betediye meclis toplanttsınl açıyorum, başarılı bir meclis dİlİyorum 2022

yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısıntn tutanakları e-posta ile hesaplarınıza gonderildi. Tutanaklarda

maddi veya başka bir hata var mı? Eğer yoksa tutanakları okundu olarak kabul edelim mi? Evet, AKP
Grubu kabu| edelim, iyi Parti Grubu, kabul edelim, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, kabul edelim. O

halde Şubat ayı tutanaklarının okundu olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy

birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Değerli meclis üyeleri meclis gündemimize geçiyoruz.

Meclis gündemimizi okumak üzere Katip Üyemiz Sayın Sevim ÖZTLRK AYGOREN. Buyurun Sayın

AYGoREN

sEviM ÖZTüRK AYGöREN:

GüNDEM:

1. Kıymet ŞAHIN'in 10.02.2022 tarih ve 96369 kayüt numaralı dilekçesine istinaden, Beldemiz
Cumhuriyet Mahallesi Sevli Sokak'ta bulunan park alanına isim verilmesi hususunun
göçuşülmesi,

z. Çanakkate Belediye Başkanlığı ile yapılması planlanan Bitkisel Uretim İşbirliği ve Ortak
Hizmet Projesi Protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun
görüşülmesi,

3, Memur boş kadro değişikliği hususunun görüşülmesi,
4, Memur dolu kadro değişikliği hususunun görüşülmesi,
s. Mobil Atık Getirme Merkezi hususunun gön-işülmesi,
o. Belediyemiz Meclisi'nin 04_022022 tarlh ve2O22l24 sayılı kararı i[e kiralanması için Belediye

Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilen, Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yo[u Caddesi
No. 103 adresinde bulunan park alanının adres tarifinde kullanılan ada ve parsel numaralarının
sehven yanlış yazıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu ada ve parsellerin düzeltilerek tekrar
karar alınması hususunun gönlşülmesi,

z. Belediyemiz Meclisi'nin 04 02 2022 tarih ve 2022120 sayıIı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: Hl6Cl4D Ada l45,
Parsel: 23 nolu taşınmazın "Pansiyon Alanı" kullanımına alınmasına ilişkin l/5000
ölçekti Nazım İmar Plan Değişikliği hususunun göruşülmesi,
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a, Belediyemiz Meclisi'nin 04.02.2022 tarih ve 2O22l2| sayıl,ı kararı ile Imar ve Bayındır|ık
Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: Hl6Cl4D4D Ada:145,
Parsel: 23 nolu taşınmazın "Pansiyon Alanı" kullanımına alınmasına ilişkin l/l000
ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun göruşülmesi,

s. Be|ediyemiz Meclisi'nin 04.02.2022 tarih ve ZO22|Z2 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz sınırlarr ve mücavir alan sınırları içerisinde 24 11 .2O2'I

tarihinde onaylanan İmar Planına esas Mikrobölgeleme Etüt raporuna istinaden talep edilen
Zemin Durum Belgesine ait ücretin belirlenerek Belediyemiz 2022 YıIı Gelir Tarifesine
eklenmesi hususunun görüşülmesi,

ıo. Beldemiz Boğazkent Mahallesi Hl6Cl4D4B, 292 Ada, l Parsel nolu taşınmaz üzerinde l/10O0
öIçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

ı ı. Belediyemiz Meclisi'nin 2022 Nisan ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi,
12. Kapanüş.

BiRoL ARSLAN: Teşekkür ediyorum Sayın AYGÖREN. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım dört

önergemiz var. Önergelerimizi Sayın Burçin SOYSAL okuyacak, Buyurun Sayın SOYSAL.

BURÇİN SOYSAL: Kepez Belediye Meclisi'nin 03.11.2021 taih ve 202lll10 sayılı karan ile isim
tespit konİisyonuna havale edilen Beldemiz sınürlan içerisinde ismi olmayan cadde ve sokaklara isim
verilmesi hususunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki gerekli kararın alınmastnt arz ve

teklif ederim, Birol ARSLAN, Belediye Başkanı.

BİROL ARSLAN: Evet, önerge l'in gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? oy
birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum.

BURÇİN SOYSAL: Önerge iki, Meclis Başkanlığına, Belediyemiz Meclisinin 06,11.2O19 tarih ve

20l9ll68 sayıIı Meclis Kararı ile Hl6Cl3C pafta üzerinde yapılan l/50OO Olçekli Nazım İmar Plan

değişikliği, Çanakkale Idare Mahkemesi' nin Esas 201911.831. ve 2021/318 sayılı mahkeme kararıyla
iptal edildiğinden plansız duruma düşen alan için hazırlanan plan değişikliği dosyasının Belediyemiz
Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederiz. Sevim
ÖZTÜRK meclis üyesi, Burçin SOYSAL meclis üyesi.

BİROL  RSLAN: Sevim ÖZTÜRK AYGOREN olacak, eksik yazmışız. Önerge 2'nin gündeme

alınmasını oylıarınıza sunuyorum, kabul eden|er? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekktir ederim.

Önerge üç.

BURÇİN SOYSAL: Önerge iıç, Meclis Başkanlığına, Belediyemiz Meclisinin 06.11,2O19 tarih ve
2019/169 sayılı Meclis Kararı ile Hl6Cl3C4C, Hl6Cl3C3D pafta üzerinde yapılan li l OOO O|çekli
Uygulama İmar Plan değişikliğiı Çanakkale İdare Mahkemesi' nin Esas 20'l9l183I ve 2O21l318 sayılı
mahkeme kararıyla iptal edildiğinden plansız duruma düşen alan için hazırlanan plan değişikliği
dosyasının Belediyemiz Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki gerekli kararın alınması nı arz ve
teklif ederiz. Sevim ÖZYÜR« AYGOREN, meclis üyesi, Burçin SOYSAL, meclis üyesi.

BİROL ARSLAN: Teşekkur ediyorum. Önerge 3'ün gundeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum
Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmişti1 teşekkür ediyorum.
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BURÇIN SOYSAL: Onerge dört, Kepez Belediyesi Meclis Başkanlığına, Kepez belediyesi sınır|arı
içerisinde başıboş olarak dolaşan sokak köpeklerinin çok fazla olması hem sokak köpeklerinin hem de

vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktadır, Konunun meclisimizce incelenerek gerekli
önlemlerin alınmasını saygılarımla arz ederim. Erkan Kürşat ERTLT.K Ak Pani Grup Başkanvekili,

BİROL A§SLAN: Önerge 4'ün gundeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği
ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Evet, gündemimize geçiyoruz arkadaşlar, Gündem bir, Kıymet

ŞAHIN'in 10.02.2022 tarih ve 96369 kayıt numaralı dilekçesine istinaden, Beldemiz Cumhuriyet
Mahallesi Selvi Sokak'ta bulunan park alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi.

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi

BİROL ARSLAN: Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım Şubat ayı meclisinde biliyorsunuz bir parka

iş kazası sonucu hayatını kaybeden kardeşimiz Ali ŞAHlN ismini vermiştik. Lakin annesi daha sonra

beni ziyaret etti ve ismin oturdukları sokakta bulunan parka verilmesini rica etti. Tabi bir anneyi

kıramazdık. Bunun adına ben de Park ve Bahçeler Müdünimüze gerekli talimatı verdim. Dilekçe ile
bunu resmileştirdiler, Konu bundan ibaret olup ben annenin biz sözcüsü olarak Ali ŞA}IİN isminin
vermiş olduğumuz parktan değiştiriterek mahallesinde oturduklarl sokaktaki Bağlar Parkı'na
verilmesinin annenin talebi üzerine sizlere öneriyorum, Görüş beyan etmek İsteyen arkadaşım var mı?
Lütfen bulurun, Mikrofonu verelim arkadaşlar,

MEHMET YAMAN: Başkanım, değerli mectis, AIi ŞAHIN kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor,

acılı ailesine sabırlar diliyorum. Ailesinin böyle bir talebi varsa Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi
Grubu uygun olarak görüyor,

BIROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum, evet diğer görüş beyan etmek isteyen gruplar var ııı
arkadaşlar? O halde oylamaya geçiyoruz, 4 Şubat 2022 taih ve 2022119 sayılı meclis kararının iptal

edilerek Beldemiz Cumhuriyet Mahatlesi Selvi Sokak'ta bulunan Bağlar Parkı'na Ali ŞAgŞ 'r.'n'n

verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum.

Gündem iki, Çanakkale Belediye Başkanlığı ile yapılması planlanan Bitkisel Uretim İşbirliği ve Ortak

Hizmet Projesi Protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun
görüşülmesi.

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

.l
BIROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum, değerli meclis üyesi arkadaşlarım Çanakkale Belediyesi ile
Kepez Belediyesi ortak bir çalışma yaparak çiçek ve bitkilerj ortak üretip kentlerimizin daha

güzelleşmesi adına bir çalışma olacak. Bu noktada Çanakkale Belediyesi'nin bu özverili ve iş birliğini
paylaşan anlayışından dolayı ben Çanakkale Belediyesine, Sayın Belediye Başkanımız Ülgür
GOKHAN'a ve Belediye Başkan Yardımcımız Sayın İrfan MUTLUAY'a teşekkür ediyorum. Güzel
bir çalışma olacak. Daha ekonomik bir sonuç elde edeceğiz. Onlar zaten çalışüyorlar ve verileri

ellerinde. Çok daha fazla miktara satın aldıkları bu bitkileri çok daha ucuza üretip kentlerinde

uygulamaya sokuyorlar. Bu yıl biz de bu çalışmadan faydalanacağız Kepez Belediyesi o|arak

İhtiyacımız olan o bitkileri ücretsiz temin etmiş olacağız. Konu bundan ibaret. Protokol yapmak için

şahsıma yetki verilmesini sizlerin oylarınıza talep edeceğiz. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen
arkadaşım varsa lütfen mikrofonu alabilir. Evet, Mehmet Bey'e lütfen.
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MEHMET YAMAN: Başkanım, değerli meclis bitkisel üretimde iş birliği ortak hizmet projesi için
Cumhuriyet Halk Panisi Grubu adına Sayın Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgıir GOKHAN'a ve

Başkan Yardımcısı Sayın Irfan MUTLUAY'a teşekktir ediyorum. Biz Cumhuriyet Hatk Partisi Grubu
olarak size yetki verilmesini uygun görüyoruz.

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Evet, diğer gruplardan görüş beyan etmek isteyen arkadaşım
var mı? O halde oylamaya geçiyoruz. Protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki
verilmesinl kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. teşekkür ediyorum. Gündemimizin üçüncü
maddesi. Memur boş taaro Oegişltligi hususunun gönişülmesi, buyurun lütfen.

YILMAL ÜznBN: Bilgi verdi.

BIROL ARSLAN: Teşekktir ediyorum, değerli meclis üyesi arkadaşlarım daha önce emekli olan

birinci derecedeki tekniker kadrosundaki arkadaşımızın boşalttığı kadronun tekrar açılabilmesi için
tekniker kadrosunun sekizinci dereceye düşünilerek onun açılmasının görüşülmesi. Bu noktada sorusu

olan ya da göniş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde oylamaya geçiyorum. Gündemimizin
üçüncü maddesi memur boş kadro değişikliği hususunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Gündemimizin dördüncü maddesi, Memur
dolu kadro değişikliği hususunun görüşülmesi, buyurun lütfen.

YILMAZ Üzırırı: Bilgi verdi

.l
BIROL AnSlaN: Değerli meclis üyeleri yaklaşık üç yıllık bir süreyi hep birlikte tamamlamış

o|acağız_ Bu süreçte tabi ki büyiıyen, çok büyüyen bir Kepez'in hizmet anlamında da tabi ki sorunları

da btıyümekte. Belediyemizde l0 (on) tane müdürlük var. Bunların Zabıta. İtfaiye, İnsan Kaynakları,

Yazı İşleri, Mali Hizmetler, İmar Müdürlüğü, bunlar içeride olan müdürlükler. Dışarıda hizmette

olanlar ise Fen İşleri, Park ve Bahçe|er ve Temizlik İşleri Müdürlükleri. Ama Fen İşleri Müdürlüğünün
yükleri çok fazJıa. En fazla yükü olan müdürlük, Neler var? Bilgi paylaşma adına, değerJi meclis

üyeleri öncelikle içme suyu arıtına tesisi Fen İşleri'ne bağlı Atıksu Arıtma Tesisi Fen İşleri'ne bağlı

Ulaşım Fen İşleri'ne bağlı. Şantiye, atölye Fen Işleri'ne bağlı. Patlak, su patlağı ekibi, elektrikçiler,
onların yükü çok fazla Ayrıca bütün ihaleleri de Fen İşleri yapmakta. Kepez Belediyesi'nin resmi

ihalelerini de Fen İşleri yapmakta, Bu yapacağımız çalışma ile Destek Hizmetleri'ni kurarak bu üç
müdürlük, Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri Mtidlirlıı$ndeki arkadaşlar Destek Hizmetlerini
kurarak buradaki bu yiıktı biraz paylaşacaklar. Yani bir müdürlüğün sırtındaki, Fen İşleri'nin sırtındaki
yükü üçe bölüşerek bu ay içinde bunu oylayıp kabulünden sonra mart ayı içinde bu üç müdürlük
Belediye Başkan Yardımcımızın başkanlığında toplanarak hem bölümleri, kısımları kendi aralarında
paylaşacaklar, daha adil bir paylaşım olacak hem de ça[ışma yönetmeliklerini hazırlayacaklar.
Böylelikle Fen İşleri'nin sırtındaki o ağır yükü diğer iki müdürlük arkadaşlmız da paylaşarak, o
sorumlulukları biraz daha kendi aralarında bölüşerek daha iyi hizmet sunabilme, daha kontrol altında
olabilmek gibi bir imkanı sağlamış olacağız. Bu noktada sorusu olan ya da görüş beyan etmek isteyen
arkadaşım var mı? O halde Park ve Bahçeler Müdürtüğü'nün kapatılması, onun yerine Destek
Hizmetleri Müdurlüğü'nün açılması ve, ,
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BIROL ARSLAN: Park ve Bahçeler Müdürü kadrosunun Destek Hizmetleri Müdüni olarak
değiştirilmesini oy|arınıza sunuyorum. kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür

ediyorum. Gündemimizin beşinci maddesı, Mobil Atık Getirme Merkezi hususunun gönişülmesi.

NiHAN YILI{.AZ: Bilgi verdi,

BiRoL ARSLAN: Şimdi tabi bu metin, ÇAKAB üyesi tüm belediyeler tarafından bu ay ki mecliste

alınıyor. Daha önce alınan bir meclis kararı, bunun revize edilmesi. Toplama merkezinin işletilmesi ile
ilgili bir revizesi. Bunu sadece biz değil ÇAKAB'a bağlı beş birlik bu Mart meclisinde alıyor, evet

Açıklama|ı şimdi bilgi detayı olarak verin lütfen.

NiHAN Y|LMALI Bilgi verdi

BİROL ARSLAN: Yönetmelik değişti, 2Ol9'daki alınmış meclis kararından sonra yönetmelik değişti

NiHAN YILüVıAZ: Bilqi verdi

BİROL ARSLAN: Evet, sorusu olan ya da görüş beyan etmek isteyen? O halde oylamaya geçiyoır:ın.

Gündemimizin beşinci maddesi, Mobil Atık Getirme Merkezi işletilmesini kabul edenler? Oy birliği
ile kabu| edilmiştir, teşekkür ediyorum, Gündemimizin altıncı maddesi, Belediyemiz Meclisi'nin
04 _02.2022 tarih ve 2022124 sayılı kararı i|e kiralanması için Belediye Başkanına ve Belediye
Encümenine yetki verilen, Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Caddesi No: 103 adresinde bulunan park

alanının adres tarifinde kullanılan ada ve parsel numaralarınrn sehven yanlış yazıldığı tespit edilmiş

olup, söz konusu ada ve parsellerin düzeltilerek tekrar karar alınması hususunun görüşülmesi,
ı

ÖzcÜn KOyUNCU: Bilgi verdi.

BİROL ARSLAN: Teşekkür ederim, değerlı meclis üyesi arkadaşlarım Şubat ayındaki almış

olduğumuz kararda arkadaş|ar 225 ada ve 226 ada olarak bunu okundu ve oylama yapıldı, esası,

doğrusu 225ada olan 285 ada,226 olan ada da 286 adaymış. Yani 8'ler 2 ile maalesef yer değiştirıniş.

Sehven arkadaşlarımız böyle bir hata yapmışlar Ben öncelikle onlar adına, kendim adıma böyle bir
hata yaptığımüz için sizlerden özür diliyorum ve o sehven yapılan hatanın düzeltilmesi ile ilgili
kararımızı tekrar alacağız doğal olarak. Göruş beyan etmek isteyen ya da sorusu olan arkadaşım var

mı? O halde oylamaya geçiyoruz, Özgür Bey'in okuduğu şekilde kabulünü, bir kez daha okuyorum,

1013 parsel ile 285 ada 1 parsel ve 286 ada l parselde, olduğu şekli ile kabulünü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler? Teşekkür ediyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir, Gündemimizin yedinci

maddesi, Belediyemiz Meclisi'nin 04.02.2022 taih ve 2O22l20 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: Hl6C 14D Ada: l 45, Parsel: 23 nolu

taşınmazııl "Pansiyon Alan1' kullanımına alınmasına ilişkin l/50OO olçekli Nazım Imar Plan
Değişikliği hususunun görüşülmesi.

SEVİM ÖZTÜRK AYRÖGEN: Kepez Belediyemiz Meclisi'nin 04.02.2022 tarlh ve 2022120 say/ıı
kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen imar plan değişikliği dosyası incelenmiş o[up,

Yapılan incelemede, onaylı l/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Konut Alanı" kullanımında
kalan alanın, "Turizm Alani' olarak plan|anması talebinin 3 |94 sayılı İmar Kanununun. Planlı Alanlar
İmar YönetmeIiğine istinaden uygun olmadığından,
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3194 sayıh İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden ov birliği ile reddine karar verilmiştir

Belediye Meclisine arz olunur, 22.02.2022

BİROL ARSLAN: Komisyon başkanımıza teşekkür ediyorum, değerli meclis üyesi arkadaşlarım

komisyondan oy birliği ile ret geldi. Sorusu olan arkadaşım var mı? O halde gündemimizin yedinci

maddesini kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile ret olmuştur, teşekkür ediyorum. Gündemimizin

sekizinci maddesi, Belediyemiz Meclisi'nin 04.02.2022 taih ve 2O22l21 sayılı kararı ile İmar ve

Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: Hl6Cl4D4D Ada:l45,
Parsel: 23 polu taşınmazın "Pansiyon Alanı" kullanımlna alünmaslna ilişkin li 1000 ölçekli Uygulama

İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Kepez Belediyemiz Meclisi'nin 04.02,2022 ıar|h ve 2022121 sayıh
kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen imar plan değişikliği dosyası incelenmiş olup,

Yapılan incelemede; onaylı 1/10O0 Olçekli Uygulama İmar Planı'nda AI-3 (Ayrık İkiz Nizam - 3

Kat) yapıtaşma koşulunda "Konut Alanı" kullanımında kalan alanda yapılaşma koşulları korunarak
"Pansiyon Alanı" olarak planlanması Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetınelik ile 5378

sayılı Engelliler Hakkında Kanununa uygun o1madığından,

3194 sayılı imar Kanunun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile reddine karar verilmiştir.

Belediye Meclisine arz olunur, 22,02.2022

BiRoL ARSLAN: Teşekkür ederim Sayın Aygören. Sayın meclis üyeleri yedinci madde 1/5000'likti,

şimdiki l/l O00'lik. Komisyondan oy birliği ile ret gelmiş. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen

arkadaşım var mı? O halde oylamaya geçiyoruz, gündemimizin sekizinci maddesini kabul edenler? Ret

edenler? Oy birliği ile ret edilmiştir teşekkür ediyorum. Gündemimizin dokuzuncu maddesi,

Belediyemiz Meclisi'nin 04.02.2022 tarih ve 2022122 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna

sevk edi[en, Beldemiz sınırlarr ve mücavir alan sınırları içerisinde 24.11.2021 tarihinde onaylanan

imar Planına esas Mikrobölgeleme Etüt raporuna istinaden talep edilen Zemin Durum Belgesine ait

ücretin belirlenerek Belediyemiz 2022 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmeSi.

NEJDET UÇAR: Kepez Betdesi İmar Planına Esas Mikrobolgeleme Etüt Raporu'na İstinaden talep

edilen parsel bazında Zemin Durum Belgesine ait ücretinin belirlenmesi, Kepez Beldesi için İlbank

A.Ş. işbirliği ile hazırlanan İmar Planına Esas Mikrobcllgeleme Etüt Raporu 24 11.2O2l tarihinde

onaylanmıştır. Plan|ı Alanlar İmar Yönetmeliği 55 madde 2. Bendinde "Yeni inşaat, ilave esaslı tadilat

yapmak üzere parsele ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağ( ve uygulama imar

planına esLs onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümünü

almak için; yapı sahipleri veya vekiIleri başıuru dilekçelerine aplikasyon krokisini ve tapu kaylt öfneği

veya istisnai hallerde tapu kayt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat

ederler" diye belirtilmiştir. Bu maddeye istinaden parsel bazında Zemin Durum Belgesi düzenlenecek

olup, Kepez Belediye Mectisi'nin 04.02 _ZO22 tarih ve 2O22l22 sayılı kararı ile İmar Planına Esas

Mikrobölgeleme Etüt Raporuna istinaden talep edilen talep edilen Zemin Durum Belgesine ait ücretin
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250,00 TL olarak belirlenip Gelir Tarifesine eklğnmesi oy birliği ile karar verilmiştir. Belediye
meclisine arz oIunur,

BiRoL ARSLAN: Komisyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım

Şubat meclisinde P|an ve Bütçe Komisyonuna bu konulu göndermiştik. Komisyonumuz çalıştı,
değerlendİrdi ve fiyat tespitini de belirledi. Komisyonumuzdan oy birliği ile geldi. Bu noktada görüşü

olan ya da sorusu olan arkadaşım var mı? O halde oylamaya geçiyoruz. Değerli meclis üyesi
arkadaşlarım gündemin dokuzuncu maddesini komisyondan geldiği şekli ile kabulünü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Gündemimizin onuncu
maddesi, Beldemiz Boğazkent Mahallesi Hl6C 14D4B, 292 Ada, 1 Parsel nolu taşınmaz üzerinde
1/l000 ölçekli Uygulama Imar Plan Değişikliği hususunun gönişülmesi.

MÜJGAN KAYALI: Bilgi verdi.

BIROL ARSLAN: Evet, Boğazkent'de bulunan Tgrzioğlu Camii'nin bir talebi. Imar Komisyonu'na
tabi göndereceğiz. Bu noktada gödş beyan etmek isteyen arkadaşım ya da sorusu olan arkadaşım var
mı? O halde gündemimizin onuncu maddesinin İmar Komisyonu'na sevkini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir teşekkür ediyorum. Gündemimizin on birinci maddesı,
Belediyemiz Meclisi'nin 2022 Nisan ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi,

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi,

BİROL ARSLAN: 6 Nisan Çarşamba. Arkadaşlar başka önerisi olan var mı? Peki saat öneriniz var

mı?

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi

BİROL ARSLAN: Yoğun meclis olacak, anlat

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 
i

BİROL ARSLAN: Mehmet Bey diyor ki biraz erken yapalım diyor. Peki öneriniz, 14:OO. Peki AKP
Grubu, İyi Parti Grubu, CHP Grubu 14:OO, peki değerli meclis üyesi arkadaşlarım gündemin on birinci
maddesi, Nisan meclisinin, 6 Nisan Çarşamba gunü saat l4:00'de, yine bu salonda yapılmasıııı
oylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Önerge bir.
Kepez Belediye Meclisi'nin 03 11.202| tarih ve 2021/110 sayılı kararı ile isim tespit komisyonuna
havale edilen Beldemiz sınırlan içerisinde ismi olmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi hususunuıı
Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim, Birol
ARSLAN, Belediye Başkanı. Evet, Müjgan Hanım, Komisyon Başkanımız bulurun.

Üı,xÜ ŞİvıŞrx TUTAK: 28-10.2o2| tarih ve 6876 sayılı müzakere ile mükerrer isim, ismi
olmayan cadde ve sokaklar da, adres verilmesi ve adres bildirimlerinde hata ile karışıklıkların
oluşmasından dolayı, yeni cadde ve sokaklara isim verilmesı hususu;

Kepez Belediyemiz Meclisi'nin 03.11.2021 tarih ve 202l/l10 sayılı kararı ile isim tespit
komisyonuna sevk edi|en, Beldemiz sınırları içer'isinde ismi olmayan cadde ve sokaklarıır adres
bitdirimlerinde karışıklık yaratmaması için cadde ve sokak|ara isim verilmesi tatebi; beldemizde
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yaşamış, icra ettikleri meslekleri ile beldemizde unutulmaz simgeleşmiş kişiler haline gelmeleri
sebebiyle söz konusu cadde ve sokaklar için,

l- Dondurmacı Halil GILA-EÇI
2- Süleyman Sami ATAN
3- Reis ibrahim ÖZEL
4- Seyfettin KAPUCU
5- RuşenFuat GÖKHAN

BİROL ARSLAN: Ülku Hanım pardon, beşinci isimde hata var, Ruşen olacak. Onu lütfen düzeltin
Ruşen Fuat COrrl,AN, devam edin lütfen.

ULKU ŞIMŞEK TUTAK:

Sezai KLıRŞI-IN
Turan BiCAN
Cemal ACAR
İbrahim AYER

lO- Öğretmen Fatih COŞKUN
1l-Barış KAPUCU

İsimleri belirlenmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 8l. maddesine istinaden komisyon üyelerinin
oy birliği ile kabul edilmiştir. Belediye Meclisine arz olunur. 28.02.2022

BİROLARSLAN: Teşekkür ediyorum Komisyon Başkanımıza, değerli meclis üyesi arkadaşlarım boş
sokaklara ve caddeIere isim verilmesi daha önce biliyorsunuz İsim Tespit Komisyonuna göndermiştik.
Komisyonumuz gerekli çalışmaları yaptı ve yansıda gördüğünüz isimleri o sokaklara uygun buldu.
Yapılan talepler de, ailelerin talepleri de alındı. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var
mı? O halde oylamaya geçiyorum. Önerge birin İsim Tespit Komisyonundan geldiği şekli ile kabultlnü
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Önerge iki.
Meclis Başkanlığına, Belediyemiz Meclisinin 06. l 1 20l9 tarlh ve 2019/168 sayıh Meclis Kararı ile
Hl6Cl3C pafta üzerinde yapılan l/50O0 Ölçekli Nazım İmar P|an değişikliği; Çanakkale İdare

Mahkemesi' nin Esas 20l9l183l ve 2021l3l8 sayılı mahkeme kararıyla iptal editdiğinden plansız
duruma düşen alan için hazır|anan plan değişiktiği dosyasının Belediyemiz Meclisimizce incelenerek,
konu hakkındaki gerekti kararın alınmasını arz ve tektif ederiz. Sevim ÖZTURK meclis üyesi, Burçin
SOYSAL meclis üyesi. Evet daha önceki yapmış olduğumuz revizyonla ilgili mahkeme kararının
iptali. Şimdi bu tekrar boşta kalmıştı biliyorsunuz, onu oylamıştık. Tekrar İmar Komisyonuna sevk
ederek imar Komisyonu üzerinde çahşmalar yapachk. Kıyının olduğu alan. O boşta kalmıştı, biz de

onu boşa almıştık biliyorsunuz.

SERKAN KALE: Elmalı Bahçe'nin karşısı.

BİROL ARSLAN: EVet, orada yapmlş olduğumuz klyı çalışmasını mahkeme iptal etmişti. Biz de

mahkemenin kararına uyarak aldığımız kararı iptal etmiştik biliyorsunuz, Boşta kalmıştı. Şimdi boşta

kalan alanın tekrar düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonuna sevki. Sorusu olan? Görüş beyan etmek

isteyen? O halde önerge ikinin İmar Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum Kabul edenler? Oy

birliği ile kabul edilmiştir, teşekkijr ediyorum, Önerge üç, Meclis Başkanlığına, Belediyemiz
Meclisinin 06,11,2019 tarih ve 20|9l169 sayılı Meclis Kararı ile Hl6Cl3C4C, Hl6Cl3C3D pafta

üzerinde yapılan li l00O Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; Çanakkale İdare Mahkemesi' nin

Esas 20l9l183l ve 202113l,8 sayılı mahkeme kararıyla iptal edildiğinden plansız duruma düşen alan
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için hazırlanan plan değişiktiği dosyasının Belediyemiz Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki
gerekli kararın alınmasını arz Ve teklif ederiz, Sevim OZYÜRK AYC]oREN, meclis üyesi, Burçin
SOYSAL, meclis üyesi. Bu da l/l000'liği arkadaşlar. Göniş beyan etmek, soru sormak isteyen? O
halde önerge üçün İmar Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile
kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Önerge dön, Kepez Belediyesi Meclis Başkanlığına, Kepez
belediyesi sınırları içerisinde başıboş oIarak dolaşafı sokak kopeklerinin çok fazla olması hem sokak
köpeklerinin hem de vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Konunun meclisimizce
incelenerek gerekli önlemlerin alınmasını saygılarımla arz ederim. Erkan Kürşat ERTURK Ak Pani
Grup Başkanvekili, Evet, öncelik]e Kürşat Bey'i bu konuda dinleyelim değil mi? Evet, mikrofonu
Kürşat Bey'e verelim lütfen.

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Sayın Başkan, meclis üyeleri, şu an vatandaşlarımızdan yoğun bir
şekilde bu konunun gündeme getirilmesi ile ilgili talepler alıyoruz. Çok sayıda sokak köpeği var
beldemizde çeşitli yerlerde, Bunlar hem birbirleriyle kavga ederek olsun hem yolda araçların çarpması
ile olsun bunların hayatları şu an tehlikede, Aynı zamanda çocuklara ya da işte kadınlara, insanlara da

saldırma durumu söz konusu, Bu konuda alınacak önlemlerin gönişülerek yapılabilecek bir şey varsa
bunları yapmanın yollarını aramayı teklif ediyorum.

BIROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum Kürşat Bey Peki nasıl bir çalışma yapmamız konusunda ben
de sizden önerilerinizi bekliyorum. O halde nasıl birçalışma yapmalıyız?

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Şimdi bu konuda bir komisyon kurulabilir. İçerisine hayvan hakları
dernekleri, sivil toplum kuruluşları çağırılır. Onlann akıllarında fikirler vardır. Fikirler toplanır,
bunlarla ilgiti bir ortak karar alınabilir ya da sizin varsa bir fikriniz bununla ilgili ya da diğer meclis
üyesi arkadaşlarımız onlar da öneri yapabilirler. Bu konuda, bu sorunun çözülmesi ile ilgili, Kepez
halkının bu sorundan kurtulması ile iIgili gerekli çalışmaların yapılması.

BİROL ARSLAN: Sade Kepez halkı değil tabi tüm çevredeki belediyeler aynı konuda ciddi sıkıntı
içinde, sorun yaşıyor. Değerli kamuoyu gerçekten bu noktada biraz çaresiz kalıyoruz. Çünkü yasalar
da bize maalesef elimizi biraz o noktada bağ|ıyor. Yasa şunu söylüyor, diyor ki; kopek demeyelim de
sokak hayvanı diyelim, sokak hayvanlarını alacaksın, götürüp aşılayacaksın, kısırlaştıracaksın,
kulağına küpesini takıp tekrar aynı yerine bırakacaksın diyor. Biz zaten bu çalışmayı yapıyoruz. Heılı
kısırlaştırma, hem aşılanması, hem ku|ağına küpe an|amında bu çalışmayı yaplyoruz. Şimdi bazı
vatandaşlar tabi ki ben de bu noktada çok ciddi bir v4tandaşların bu konuda sorularıyla karşılaşıyorum.
Onlar diyorlar ki bir hayvan barınağı yapalım ve hayvan barınağına taşınsın. Yasa bunu demiyor,
Hayvan barınağına sadece hasta olan hayvanı ahp götüreceksin, orada tedavi edeceksin, iyileştikten
sonra tekrar onu alıp aldığın yere bırakacaksın. Yasa bunu söylüyor. Maalesef köylerden ve civardan
beldemize, bilhassa Hamidiye Mahal|esinin yukarı taraflarına sokak hayvanları maalesef bırakı|ıyor.
Hatta kulak küpelerinden başka ilçelerin de maalesef sokak hayvanları var, biz onları tespit ediyoruz
Ama yani dediğim gibi bu noktada hakikaten işimiz çok zor, Yani bu yasalarla, bu yasa ile bu noktada
Sayın Cumhurbaşkanı hatırlarsanız Gazianlep'te Aralık ayıydı herhalde pitbull cinsi bir köpekle bir
vatandaşın olayından sonra biraz bu yasa ite ilgili bakanlık çalışıyor. Yani ben de yakinen takip
ediyorum. Hatta hayvan barınağı yapılıp sokak hayvanlarının oraya taşlnması ite ilgili de bir çalışması
var bakanlığın. Ama gerçekten işimiz bu noktada biraz zor E]imiz kolumuz bağh. Biraz bu konuda
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bilgi verirse bize Zabıta Müdürümüz, bakalım onlar ne çalışmalar yaplyor onu da hep beraber bizi bir
bilgilendirsin,

CEM MATARA: Bilgi verdi

BIROL ARSLAN: Çaresiziz, yani çok zor bir durumdayız. Lütfen mikrofona,

SERKAN KALE: Meydanda çocukları yiyecekler+ Köprünün altında hele Pazar günü 30 tane falan
vardı. İnsanlara, arabalara saldırıyorlar.

BiRoL ARSLAN: Peki Serkan Bey öneriniz nedir?

SERKAN KALE: Yırtıcı olanları var, onların içinde reisleri var,

BİROL ARSLAN: Yasa reis demiyor.

SERKAN KALE: Ama bir tanesi öncü oluyor.

BiRoL ARSLAN: Peki ne yapalım? Reisi ne yapalım?

SERKAN KALE: Bunlar tutulsun, kısırlaştırılacak varsa kısırlaştırılstn.

BiRoL ARSLAN: Zaten klSırlaŞtlrıyoruZ.

SERKAN KALE: 30 tane var şu anda. Zabıtanın İşi yoksa çıksınlar buradan. Yazık gunah yani. Ya
birisine zarar verecekler, Kardeşlerimiz zarar görecek yani.

BİROL ARSLAN: Serkan Bey öneriniz lııtfen. Ne yapalım?

SERKAN KALE: Barınak yapalım.

BİROL ARSLAN: Tamam barınak yapacağız, barınak zaten taahhütlerimiz içinde var ama...

SERKAN I(ALE: Üç yıl geçti Başkanım. Seçim geliyor, Kaldı iki yıl, Taahhütler falan filan da

üçüncü yıIdayız,

BİROL ARSLAN: Peki bakın değerli kamuoyu, Serkan Bey, üç yıl geçti ama öncelikli yapmamlz
gereken iş|er vardı. Bu süreç içinde. Bunu vatandaş da söylüyor bana, Hayvan barınağı niye

yapmıyorsunuz? Arkadaşlar biz borçlu belediyeyi devir aldık bir, iki ekonomik kriz var. Belediyenin
gelirleri düşmüş, korona, hepsinin üst üste, yan yand. Bunların hepsi mali, Yani bunları biraz da lütfen

sağlıklı düşünelim- Öncelikle içme suyu meselesini mi çözmeliydik yoksa hayvan barınağı mı
yapmalıydık? Oncelikle doğaya kötü deşarj yaptığımız atıksuyu rehabilite mi etmeliydik yoksa hayvan

barınağı mı yapmalıydık? Hamidiye'de yol yoktu biliyorsunuz. Hamidiye'de vatandaşlar çamurun
üzerinde gidiyorlardı. Yani yol mu yapmahydık haywan barınağı mı yapmalıydık? Elbette ki sözümün
arkasındayım. Elbette ki taahhütümün arkasındayım, Mutlaka yerine getireceğim ama bunların hepsini

efendim belli bir planlama içinde yapmalıyız. Eğer o mali disiplinden uzaklaşlrsak halkımızın slrtına o
borçları yüklemeye devam ederiz, Hamidiye'nin yolları her şeyi dl,izeldi ama cumhuriyet mahallesinin
yollarını göruyorsunuz, ne kadar kötü. Cumhuriyet Mahallesinin yollarını mı yapalım hayvan barınağı
mı yapalım? Önerinizi alayım lütfen. ,/
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SERKAN KALE: Başkanım hayvan barınağı kaç paraya mal olacak bir şey? Buyütmenize gerek yok
bu kadar.

BiRoL ARSLAN: olur mu öyte şey?

SERKAN KALE: Ben kendi tarlamın dört tarafını çevirttirdim rakamlar belli, Güzel bir şey

çevirttirdim yani, teli, beton direği, dön dönüm. Bizim çevireceğimiz yer kaç dönüm olacak
Başkanım9

BIROL ARSLAN: Vallahi öyle onu o kadar da ucuz görmeyin, şunu bilin ki arkadaşlar ekonomi
gerçekten çok ağır bir sırtımızda yük bıraktı. Değerli arkadaşlar ilk geldiğimizde belediyemizin aylık
elektrik giderini biliyorsunuz, l 50.000,00- 180,000,00 TL civarındaydı. 2021 yılında 470,000,00-
480.000,00 TL'ye çıktı. Şu anda kaç lira biliyor musunuz? 980.000,00 TL şubat ayında ödediğimiz
elektrik faturası. Devletten gelen İller Bankası payı aynı. hep aşağı doğru gidiyor, Belde büyüyor,

masraflar büyüyor, akaryakıt giderimiz, belediyenin gideri Akaryaklt, kepçeleri, iş makinaları,
kamyonlan, otobüsleri, araçları devamlı yollarda. Akaryakıt giderleri büyüyor, Enerji, aydınlatma
giderleri, ısınma giderleri, doğa|gaz. Hepsini bunların yan yana getirdiğinizde gerçekten şu anda bu

hizmetleri Allahtan bu üç yıllık süreçte bu yolları, içmesuyu yatınmınt, atlk su yatırımınt yapmışız.

Bakın size şunu söyleyeyim. içme suyunun maliyeti yaklaşık l2000000,00 TL. Arkadaşlar eğer

bugün bu şartlarda yapmaya kalksaydık çarpı dört yapın bunu, Vallahi 40.000.000,00 TL'ye
yapamazdık. Çünkü o makinaların hepsi döviz cinsinden, Bakın şu ana kadar Hamidiye'de yaklaşık
9.000,000,00 TL'lik yol yapmtşız. Eğer bugün yapmaya kalksaydık 40.0O0.000,00 TL'ydi.
Yapamazdık arkadaşlar. Yani o kadar karşıdan evet siz tabi ki öneride bulunacaksınız, teşekkür

ederim, Lakin arkadaşlar ben mali disiplinden uzaklaşamam, Uzaklaştığım zaman srtımlzdaki yııkten

ödeme guçlüğü, bunları yaşarız o zaman. O yüzden doğru zamanda ben teşekkür ediyorum öneriniz
için, Söz veriyorum ki hayvan barınağını yapacağım ama çok az bir sürecimiz kaldı Kürşat Bey. Şu
cumhuriydti de, çünktı milli servet. Herkesin aracı o yollardan geçiyor. Taksicilerle konuşuyorum, çay
içiyorum haklı adamlar. Ön takım yaptürmaktan, hepimizin parası bu arkadaşlar. Şu cumhuriyetin
yollarını da yapma|ıyız. Gerçekten çok kötü Sanayi caddesi, hamidiye caddesi, uzun sokak yani

burada bu yollan yapmalıyız. Ayrıca içme suyu hatlarını da siz daha iyi biliyorsunuz, yirmi beş yıl
önce yapılan içme suyu hatları, Ama yirmi beş yılda yapılan o binalar, o eski teknoloji olan içme suyu

hatlarını değiştirmemiz lazım. Her gün onlarca su patlağı oluyor Artık suyu arıtıyoruz ve suya bir
maliyet var Bir enerji harcıyoruz, ciddi bir enerji harcıyoruz. Sul.iı para falan kazanmadığımız gibi
eksiye gidiyoruz. Size şunu soyleyeyim. İller Bankasının ihale şannamesinde içme suyunu yapan firına
bir yıl tesisi çalıştırıyor. Bir yıl şu anda tesiste müteahhit firma var. Müteahhit firma yaptığı işlerin
sonunda şartnameden doğan haklarını fatura kestiğinde bize yaklaşık 120,000,00 TL aylık bir fatura
kesiyor belediyemize. O suyu, tesisi çalıştırıyor. Mılteahhit ağlıyor. Gelen elektrik faturasını bile
karşılamıyor bize kestiği fatura. Yaklaşık her ay eksi 150.000,00 TL. 12 ayda eksi 150.000,00 TL
adam zaten yaklaşık 1.750.000,00 TL eksiye düşüyor sade işletmeden. Zaten adam o kadar para

kazanmıyor bu işin sonunda. Ve diyor ki aman Başkanım alın siz işletin. Oradaki şartnamede
taahhüttün sen altına girdin, Yani hakikaten hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. İnşaat

maliyetlerini biliyorsunuz Kürşat Bey, Mesleğiniz, beton, demir, bütün inşaat malzemelerine yüzde
kaç zam geldi. Enerji, elektrik, akaryakıı, doğa|gaz yüzde kaç zam geldi Hakikaten çok zor bir
süreçten geçiyoruz değerli kamuoyu. Tamam ben göz yaşı yapmak istemiyorum ama makul olmak
durumundayım. Ben bir yönetici olarak makul olmak zorundayım. Şayet popülist yaklaşırsam evet her
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şeyi o zardan vatandaşın sırtına }ukti, borç yuldnü bindirmeye devam ederiz. Borçlanırız. BorçIanmak
kötü bir şey değit ama makul borçlanmalıyız arkadaşlar. İller Bankasından efendim kredi talebim oldu.
Cumhuriyet mahallesinin yolları ile alakalı. Borçlanacaksak evet bunun için borçlanmalıyız. Neden?
Vatandaşı o kötü yolIardan kurtarmak için borçlanmalıyız. Söz veriyorum Mali Hizmetler Müdürümüz
ve ben parayı bulacağız, Fen İş|eri Müdünimüz de ihale ile ilgili bir araştırma yapsın. Tarım İl

Müdürlüğünden örnek hayvan barınakları ile ilgili kurum gö şleri alsın Maliyet hesaplarını

çıkartalım, Yine burada tartışırız ve bunu, bu sorunu da evet çözmeliyiz ama ondan önce çözmemiz
gereken bir işimiz daha var- O iş de cumhuriyet mahallesini öncelikle bu kötü yollardan kurtarmalıy|z.
Nejdet Bey müsaade ederseniz.

NEJDET UÇAR: Önergede bir hata var onu arz etmek istiyorum Başkanım. Burada Kepez Belediyesi
sınırları içinde başıboş olarak dolaşan köpekler\n faz|a olması hayvan haklarına saldırı olarak kabul
ediyorum ben. Fazla olması demek ne demek? Kepez sokaklarında dolaşan hayvanları..,

BIROL ARSLAN: Müsaade edin o zaman, mikrofona konuşun liitfen

NEJDET UÇAR: Başkanım orada diyor ki Kepez Belediyesi sınırları içerisinde başıboş, tamam

anladık, dolaşan sokak köpeklerinin fazla olması, Şimdi fazla olması demek bu hayvan hak|arını

ihlaldir. Hayvan hakları dernekleri sizi mahkemeye verir, Bu şeyi de biz bu şekilde gonişemeyiz

Başkanım, Lütfen düzeltilsin. Vatandaşların can güvenliği önlemlerini gönişelim ama burada diyor ki

fazla olması,

BİROL ARSLAN: Arkadaşlar, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, ben sizin anlayışınızı anladık
Zaten önergenizi oy|adık. Yani artlk daha da uzatmanın. . .

ERKAN KÜRşAT ERTÜRKı Başkanım çöZüm.

BİROL ARSLAN: Kürşat Bey sizden önce sözü, İsmait Bey söz istemişti ona verelim, devamında

sizde. Buyurun lütfen.
ı

İSnraİl, ÖZCI.N: Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, ben bu tür şikayetleri göreve

geldiğimizden beri vatandaşlardan da zaten mütemadiyen duyuyorum, hepimize geliyor. Fakat Türkiye

şartlarını sizin de açlkladlğınız gibi düşündükten sonra bizim sadece Kepez Belediyesi olarak
yapabileceğimiz bu uygulamanın altından da kalkamayız. Benim önerim, Ak Parti Grubu arkadaşIarım

da eğer kabul ederlerse biz bir çahşma grubu oluşturalım. Görüş ve önerilerimizi Valilik Makamına

sunalım. Benim önerim şu şekilde; devletimizin eli geniş. Çanakkale Valimiz de devleti temsil eden bir
kurum olduğu için zaten sadece Kepez Belediyesinin çözebileceği bir iş değil. Çevre il, çevre il olır-ıasa

bile çevre ilçeler, çevre belediyeler ilçe tarım örgütleri, muhtarlıklarımız ile iş birliği yaparak bir

çalışma yapalım. Zaten d\ğer yerlerden gelip bize,atıyorlar. Biz toplayıp bir barınağa kapatsak bile
arkadaşların dediği gibi her yerden geliyor, Bunu ancak Çanakkale İti çerçevesinde ilçelerle birlikte
tüm devletimizin ilçe tarım örgutleri ile birlikte yapabileceğimiz bir uygulama. Biz bir komisyon
oluşturalım Başkanım Ak Parti Grubu ile birlikte, çalışma yapalım, Görüş ve önerilerimizi
Valiliğimize sunalım.

,

BİROL ARSLAN: Hatta Kürşat Bey'in önerisine sivil toplum kuruluşları, hayvan hakları dernekleri,
zaten Kepez'de var bu haywan severlerin resmi dernekleri var hatta. O derneği de ekleyebiliriz

-/
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ISMAIL PZCAN: Başkanım muhtarlıklanmız, butün Çanakkale'ye bağlı tüm köylerin muhtarlıkları
zaten ilçe tarım örgütlerimiz her yere dağılmış vaziyette var. Veteriner birimleri var ilçe tarım
örgütlerimizin, Yani bu başh başına devlet ile iş birliği, devlet eliyle, muhtarlıklar kanalıyla yapılacak
bir uygulama. Ben diyorum ki çalışma yapalım. Grup oluşturalım.

BiRoL ARsLAN: Peki, güzel bir öneri ismail Bey'inki de, ikisini birleştirelim. zenginleştirerek.

İSivleİr, Özcell: Arkadaşlar ne der bi|miyorum.

BiRoL ARSLAN: Peki, Kürşat Bey'de söz, buyurun lütfen.

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Sayın Başkanım şitndi öncelikle şu fazla kelimesine açıklık getirmek
istiyorum, zaten sayıları fazla olmasa saldırgan olmuyorlar Yani bir araya geldikçe saldırgan
oluyorlar- O yuzden fazlahğı insanları tehlikeye sokuyor, İkincisi, barınak demeyelim de Başkanım
başka bir şey ben sizden rica edeceğim, Çünkıl barınak biraz hayvanların hapishanesi gibi oluyor, Bir
doğal yaşm alanı kurabiliriz, Böylelikle yasaya da aykın olmaz. Ancak saldırgan köpeği
koyabiliyorsunu z ama bir doğal yaşam alanı kurduğunuzda buraya tahmin edebiliyorum yasayı

avukatların incelemesi |azım ama oraya da bu hayvanları güzel şartlarda yaşatabilme şansımüz olur.

Hayvan severler onları ziyaret edebilirler, Edinmek isteyenler oradan hayvan edinebilirler, Böyle bir
yolu da var. Güzel bir alan olur. Bununla ilgili biz de Ak Parti olarak elimizden gelen her türlü desteği,

yardımı yaparız. Bu sorunun vatandaşlarımızı ve hayvanlarımızı daha güvenli bir ortamda yaşatmak

için elimizden gelen her şeyi yaparız, Diğer öneriye de açığız, Bir komisyon kurulmalı ve

yapılabilecek bir şey varsa maliyeti de çok yuksek olmayan şeyler varsa bir şekilde bu sorunu

çözebileceğimizi düşünüyorum. Bir an önce bu komisyon ya da çalışma grubunu kurmaya hep birlikte
yaparsak seviniriz, t

BİROL ARSLAN: Tabi yasalar çerçevesinde.

ERKAN KURŞAT ERTURK: Tabi ki yasalar çerçevesinde. Yasanın dışına çıkmak mümkün değil
zaİen.

I

BİROL ARSLAN: Ülkü Hanım'a verelim o arada mikrofonu. Şimdi arkadaşlar bunu yaparken de

doğal yaşam alanlarını kurduk hadi gittik Orman Bölge Müdürlüğünden bir yer tahsisi yaptık, Sonra da

geldik etrafını tel örgü ile çevirdik. Hadi içine bir de konteyner koyduk. Tamam Serkan Bey'in
söylediği gibi bu çok büyük bir maliyet getirmez lakin yasa onu orada tutabilirsin demiyor. Yasa ne

diyor' Ancak hayvan rahatsızken, hastayken onu rehabilite edeceksin, tedavi edeceksin ondan sonra

tekrar bırakacaksın diyor. Yani biz orada yaşam alanını kursak da o hayvan orada devamlı kalabilecek
değil, Yani yasa bunu şu anda bize bu şeyi vermiyor. Öncelikle bunu bir kez daha bilelim Yani ben

ortak bir heyet kuruIması, bu noktada komisyonlara falan gerekli yazışmaların yapılmasını doğru
buluyorum. Evet, Ülkti Hanım buyurun lütfen t

ULKU ŞIMŞEK TUTAK: Şimdi arkadaşlar yasa net, Bu konu, belediyelerin çözebileceği bir konu
değıl. Kanunla çözülmesi gerekiyor, bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi yapıyor, Orada çözülecek
bir sorun. Sadece Kepez'in sorunu değil. Evet, hepimiz çok sıkıntıdayız. Ben Hamidiye Mahallesinde
oturuyoruıh. Gerçekten bazen çok tehlikeli oluyor, Fakat belediyenin çözebileceği bir iş değil.
Belediyenin yapabileceği şeyler kanunda belirtilmiş Müdür bey anlattı zaten. Gerekli kısırlaştrılma
yapılıyor mu9 Evet, Bakım yapılıyor mu? Evet, Burada olmasalar, bunlar rehabilite ediliyor mu? Evet.

l ^E
1

t



t

Yani illa da barınak olması şart değil. Çanakkale'de götürulüyor şu anda. Kısırlaştırılma işlemleri de
yapılıyor. Onun haricindeki konular belediyenin konusu değil zaten, Yani komisyon kurulması da
belediyenih tartlşacağt bir şey değil ki. Bu hüktimetin karar vereceği bir şey.

BiRoL ARSLAN: Talep edelim, Biz hükümetten talep edelim diyor arkadaşlar,

Ür,xÜ ŞİırŞnx TUTAK: Zaten yı|lardır Başkanım bunun tarttşmaları yapılıyor, Bütün kamuoyunda
yapılıyor. Yani belediyenin konusu değil anlatabiliyor muyum? Yani belediyenin konusu olmayan bir
konuyu tartışmak da bana çok anlamlı gelmiyor.

BİROL ARSLAN: Ulkti Hanım'ın düşüncesi bu yonde. Yani arkadaşlar şöyle bir şey de var yani
sokaktan bir tane hayvan eksildiğinde tabi o hayvan severler derneği var ve onlar bir anda müdahale
geliyor. Şimdi bir hanımefendi sosyal medyada bEni 30-40 kere etiketlemiş. Sokağında bir kopek
kayıpmış. Birol ARSLAN köpek nerede diye tık tık seriye bağlamış, 30-40 tane Birol ARSLAN'ı
etiketlemiş. Ne bileyim nerede? Ben yani şimdi tamam Belediye Başkanıyım da Kepez'deki bütün
köpeklerin de bekçisi değilim. Hakikaten böyle. Yani bakın şimdi bize pandemi sürecinde sokağa

çıkma yaslğının olduğu donemde İçişleri Bakanlığından genelge geldi, talimat geldi. Dediler ki sokak
hayvanlarını besleyin. Biz de çıktık Umut Bey ile aldık elimize Cem Bey ile birlikte Nejdet Bey de

vardı, gittik Kepez içindeki bütün o sokak hayvanlarının olduğu yerdeki halwanların oraya mama

kapları bıraktık, içine de mama koyduk. Yani bize gelen talimat buydu, biz de onu uyguladık. Yani

şimdi hakikaten Ülkü Hanım'ın dediği gibi biz yasaların bize verdiği talimatları harfiyen yerine

getiriyoruz Kepez Belediyesi olarak. Bakın bir hayvana araç çarptl, hemen bana zaten ulaşıyorlar.
Zabıta Müdünlmüze u|aşıyorlar. Zabıtamız hemen alıyor, hayvanın ameliyatını dahi biz yapıyoruz.

Mesela hayvana çarpmlş, hayvanın ayağı kırılmış. Bizim arkadaşlar kucak[ıyorlar, alıyorlar
götüruyorlar veterinere, gece veterineri kaldırıyorlar, veteriner o hayvanın ayağını efendim alçıya
alıyor. Onu dahi, o hizmeti dahi veriyoruz. Hayvarl severlerin o dernekleri bizden bir çok kez destek

istiyor. Biz o destekleri yerine getiriyoruz Mama talepleri oluyor, Mama taleplerini yerine getiriyoruz
Mama desteği veriyoruz, Ama kanunlar neyse biz kanunların dışına çıkmıyoruz, Ülkü Hanım'ın dediği
gibi tartışmak da doğru değil lakin bu sorunun çözümü konusunda Valilik Makamından bir destek

istenmesi anlamında bir grup başkanvekillerinin imzasıyla Valilik Makamına bir dilekçe verilir. Aynı

şekilde Tatım İ1 Mudurtıigtine de, Tarım İl Mtidtırltigtintln de böyle bir yetkisi, destek şeyi varsa elinde
onlardan da yararlanmaya çalışa|ım. Üç partinin grup başkanvekitleri ortak dilekçesi, sivi| toplum
kuruluşlarıyla, derneğimizi de bunların altına ilave ederek dilekçemizi görüşmek üzere önümüzdeki
hafta üç grup başkanvekilini birbirteriyle irtibata davet ediyorum,

ISMAIL OZCAN: Başkanım, çalışma grubu oluşturalım, önce çalışma grubunda bu konular
tartışılsın, görüş ve önerilerimizi çalışma grubunda bir tas|ak hazır|ansın. Bu taslak ile birlikte Valiliğe
müracaat ederiz.

BIROL ARSLAN: Uç grup başkanvekili bu §alı§3ıa grubunu oluştursun, kararlar alsın, Bunları da
dilekçelendirip Valilik Makamına gönderelim. Peki teşekkür ederim, Başka göruş beyan etmek
isteyen? Nejdet Bey aman.

NEJDET UÇAR: Sayın Başkanım ben bu önergede tekrar Sayın Grup Başkanvekilim ize sormak
istiyorum., 
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BIROL ARSLAN: Lütfen. Mikrofonun

NEJDET UÇAR: Köpeklerin fazla olmasını önerileriniz nelerdir? Burada açıkça söylemenizi
istiyorum.,

BİROL ARSLAN: Peki, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar başka goniş beyan etmek isteyen arkadaşım
var mı?

GÜLHANIM KARCI BARİKAN: Başkanım ben de hamidiye mahallesinde oturuyorum, gerçekten
özellikle akşamları çocuklar, kadınlar korkuyorlar, Yani bence Kürşat Bey çok iyi niyetli olarak yani
buna bir çözüm üretelim Yarın öbür gün bir kaza olduğunda da çok üzüleceğiz zannediyorum.

SERKAN KALD: Biz de zaten onu izah etmeye çalışıyoruz

GÜLHANIM KARCI BaRiI(aN: Yani bunun lçin benim de ortak, Ismail abinin söylediği gibi
mesela ortak bir çözüm üretilebilir, Yani orada yaşadığım için ben de biliyorum ve gerçekten çok
korkan insanlar var, Bunun yanında çok seven insanlar da var. O insanlar da besliyor onları.

BiRoL ARSLAN: Gül Hanım bu noktada gerçekten o kadar büyük bir yük var ki üzerimizde, sizı
bunun farliındasınız ya da değilsiniz,

GÜLHANIM KARCI BARİKAN: Farkındayım Başkanım.

BİROL ARLSLAN: Bununla ilgili bana sosyal medyadan, telefonuma o kadar çok mesaj geliyor ki.

Belediyenin şikayet hattına o kadar çok mesaj geliyor ki. Arkadaşlar sağ olsun gerekli çalışmayı
yapıyorlar ama hakikaten de yetkimizle ve şartlarımızla en iyisi bu.

GULHANIM KARCI BARIKAN: Siz de hakhsınız. Yani bu çözümü kendi aramızda belde olarak
bir çözüm üretebiliriz belki.

l

BİROL ARSLAN: Peki, ça|ışma grubu oluşturuyoruz- Hadi bakalım. Mehmet Bey. Son sdız olsun
Mehmet Bey.

MEHMET YAMAN: Başkanım, değerli meclis üyeleri arkadaşlarım resmi kurumlarda veya
belediyeletde hepiniz bilirsiniz ki komisyonlar veya çalışma grupları yasalara göre kurulur. Biz neye
göre kuracağız çalışma grubunu?

BİROL ARSLAN: Bu özel bir çalışma grubu.

MEIIMET YAMAN: Başkanım hayvanları koruma dernekleri var, onları katmamız lazım

BIROL ARSLAN: Katacağız dedik. Mehmet Bey zaten üç partinin grup başkanvekili artı hayvan
sever derneği.

MEHMET YAMAN: Şöyle, hayvanları koruma derneklerini de araya katarak o çalışmayı yapıp
Valiliğe rapor halinde sunarsak ama belediye olarak değil, Hayvanları koruma dernekleri aracılığı ile.

BİROL ARSLAN: Arkadaşlar bence bu işin kabul görmesi için resmi olabilmesi için üç grup
başkanvekilinin imzası olması gerek. Tamam, konu anlaşıldı. Üç g.p başkanvekili bir araya geliyor,
hayvan seyerler derneğini de davet ediyorlar. Topluca katılıyorlar. Diğer meclis üyesi arkadaşlar da
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katılmak isterse o toplantıya katıhyorlar ve bir sonuç bildirgesi çıkıyor. Dilekçe Sayın Valilik
Makamına gidiyor. Evet, Nejdet Bey lütfen Evet, arkadaşlar destekleriniz ve çalışmalarınız için
teşekkilr ediyorum herkese.

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi

BIROL ARSLAN: Efendim? Onergeyi oylamadık mı? Onergeyi şimdi nasıl oylayacağız? Karar
almamız gerekiyor. Peki o halde üç grup başkanvekili başkanlığında toplanılarak yapılacak olan

çalışma raporunun Valilik Makamına teslimini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile
kabul edilmiştir, teşekkür ederim Evet, Mart meclisimiz uyum içinde, iş birliği içerisinde
gerçekleştirdik. Katkılarınız için hepinize ayrl ayrı teşekkür ediyorum. Sağtıklı günlerde buluşmak
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BIROL ARSLAN BURÇIN SOYSAL SEVIM ÖZTÜRK AYGÖREN
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