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5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca NĠSAN 2022 Olağan Meclis Toplantısı 2. 

BirleĢimi 08.04.2022 tarihinde tek oturum halinde toplanmıĢtır. 08.04.2022 tarihli Meclis 

Toplantısında Ülkü ġĠMġEK TUTAK, Gülhanım KARCI BARĠKAN, Vildan UYSAL, Serkan 

KALE, Hüseyin DALAKLI katılmamıĢ, geri kalan tüm Belediye Meclis Üyelerinin hazır 

bulundukları görülmüĢtür.  

 

2022 NĠSAN AYI OLAĞAN MECLĠSĠ 2. BĠRLEġĠM 

BĠROL ARSLAN: Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Değerli meclis üyeleri Çarşamba günü yapmış 

olduğumuz birinci oturumda AKP Grubunun ayrılması sonucu oturumumuza ara vermiştik. Çünkü 

malumunuz komisyon seçimleri olacak ve komisyon seçimlerine de AKP Grubunun da birer temsilcisi 

komisyonu oluşturacaktı. Malumunuz 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimi ile 

görevimize başladık. Halkımız bana Belediye Başkanlığı, sizlere de Belediye Meclis Üyeliği 

görevlerini tebliğ ederek Kepez’e hizmet etmek anlamında bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluğu bu 

güne kadar taşıdık. Hafta başında düzenlemiş olduğum basın toplantısında da 3 yılı Kepez Belediyesi 

olarak yapmış olduğum çalışmalar, icraatlar, halkın sorunlarına, halkın ihtiyaçlarına dönük yatırımları 

ile çevremizde örnek sayılabilecek başarılı belediyelerden biri olduk. Tabi bu toplumdaki yaratmış 

olduğu algıda bizim oldukça başarılı olduğumuz yönünde halkımızın inancı, güveni artarak hepimize 

devam etmektedir. Tabi bugüne kadar bu üç yıllık süre zarfında maalesef AKP Grubunun Kepez’deki 

AKP meclis üyesi arkadaşların her zaman onlara tekliflerine evet, lütfen bir proje getirin, projeyi biz 

AKP projesi olarak lanse edelim, asla sizi ötelemiyoruz. Her türlü önerinize, projenize açığız 

dememize rağmen bugüne kadar Kepez adına hiçbir proje ile bir taş üstüne bir taş koymadılar. Bunun 

yanında meclisimizi de çalıştırmama adına her türlü freni yapmaya da devam ettiler. Ve bunun yanında 

gerek yapmış oldukları itirazlarla bizim önümüzü kesme adına çalışmalarını sürdürüyorlar. Burada 

kamuoyu da her şeyi biliyor. Plajın da nasıl yıkıldığını, diğer çalışmaların da nasıl engellendiğini, 

alınan kararların nasıl değiştirildiğini. Bilmenizi isterim ki bir önceki mecliste almış olduğumuz 

Dardanos Caddesinin adının değişimini almıştık biliyorsunuz. Tümüyle bu meclis halktan gelen 

talepleri ve ortadaki sıkıntıları çözmek adına kararlar alıyor. Evet Dardanos Caddesi bir tane 

Dardanos’ta var, bir de Kepez’de vardı. İki adres benzerliği gerek kuryelerin ulaşımında gerek yemek 

firmalarının bu adreslere hizmet verememesi sonucu halktan gelen talepleri aldık, Dardanos 

Caddesinin ismini Türkan Saylan Caddesi koyduk. O bile kabul görmedi arkadaşlar. Dolayısıyla 

çalıştırılmama adına Türkiye’deki tüm diğer belediyelerde yaşanılan sorunlar da üzerimize oynanmaya 

devam ediyor. Ben takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Evet halkımız bizlere Kepez’e hizmet etme 

misyonu ve sorumluluğu yüklemiştir ama arkadaşlarımız meclisi çalıştırmama adına, komisyonları 
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oluşturmama adına meclisi terk etmişlerdir. Bugün de katılmayarak yine sorumluluktan kaçmışlardır. 

Bunun yorumunu, takdirini kamuoyuna bırakıyorum. En güzel cevap sandıkta verilecek olan cevaptır. 

Halkımız en güzel tertibi sandıkta verecektir. Eğer ben ve arkadaşlarım hatalı işler yapıyorsak sahil 

boylarını rantçı arkadaşlarımıza peşkeş çekiyorsak, halkın mallarını halka değil de, ihtiyaca değil de 

rantçılara gönderiyorsak bize halkımız yapılacak olan seçimde sandıkta gerekli cevabı verecektir, 

cezayı verecektir. Ama bugüne kadar hiç böyle gayrimeşru bir iş yapmadık. Sadece ve sadece 

halkımızın hizmetine gece gündüz hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Hakkımda o kadar çok 

açıklamalar yaptılar ki, iftiralar, karalamalar hiçbirini hak etmedim ve tertemizim, alnım ak. 

Veremeyeceğim hiçbir hesabım yok. Onlar bunları üç yıldır konuştu konuştu bir kere bile cevap 

verdim mi? Bir kere bile cevap vermedim. Açıklamamda yapmış oldukları kamuoyunu yanıltan 

personel sayısı ile ilgili yapmış oldukları bir açıklamama bile tahammülleri olmadı. Evet burası Özgür 

Kepez, burası halkın belediyesi, özgür Kepez Belediyesi. Biz her türlü düşünceye saygılıyız. Saygı 

göstermediğimin örneğini versinler. Beni Trump’a benzettiler. Ben remi bayramlarda Mustafa Kemal 

Atatürk’ün heykeline çelenk koyduktan sonra elimi kalbime götürüyorum, Atam izindeyim diyorum, 

Ata’ma saygılarımı ifade ediyorum, neymiş bu bir Amerikan geleneğiymiş, Trump yaparmış, beni de 

Trump’a benzetiyorlar. Çıkıp buna bile cevap vermedim. Ama halkı yanıltan rakamlarla ifadelerine 

cevap verdim hop bir anda dediler üç yıldır konuşmalara biz cevap vermiyoruz hiçbir şey yok bir 

yanlış rakamı düzelttik ona bile tahammül edemiyorlar. Ama bana da şükür etsinler Belde 

Başkanlarına da okumayı, ilk başta önüne konulan o metinleri okuyamayan Belde Başkanına her hafta 

basın toplantısında okuya okuya okumayı da çözdü. Sayemde bunu da kendime bir başarı olarak, bu 

görevi başarıyla tamamlamış olarak düşünüyorum. Nihayet Belde Başkanlarına okumayı da öğrettik. 

Evet, değerli meclis üyeleri, değerli kamuoyu bu açıklamayı yaptıktan sonra ben ve arkadaşlarım asla 

sorumluluktan ve görevden kaçmayarak her zaman, 7/24 halkımızın emrinde olduğumuzu ifade ediyor, 

her zaman ulaşılabilir olduğumu, hep beraber meclis üyesi arkadaşlarım ile birlikte halkımızın iyi 

gününde, kötü gününde yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor 2022 yılı Nisan Ayı Olağan 

Meclis Toplantımızın ikinci oturumunu açıyorum. Evet, gündemimizin ikinci maddesi, encümen 

üyelerinin seçilmesi. Değerli meclis üyeleri encümen üyelerinin seçimi müzekkerede de okunduğu gibi 

gizli oylama ile yapılacak. Buyurun Mehmet Bey. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Değerli meclis üyesi arkadaşlarım ikinci gündem maddesi öncesinde iki 

arkadaşımızın dilekçesi var. Mehmet Bey onu atladık. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım iki 

arkadaşımız mazeret bildirerek Sayın Ülkü Şimşek TUTAK, Sayın Gülhanım Karcı BARİKAN 

bugünkü meclis toplantımıza katılamıyorlar. Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

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

okuyorum gündemimizi encümen üyelerinin seçilmesi. Buyurun Mehmet Bey.  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Tabi gizli oylama olacağı için herkes seçimini yapıyor. 

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet teşekkür ediyorum. Yeni encümenlerimiz belirlendi. Sayın İsmail ÖZCAN, 

Sayın Abbas BOZKURT yeni encümenlerimiz. Kendilerine yapacakları çalışmalarda şimdiden 

başarılar diliyorum ve hayırlı olsun.  
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MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Arkadaşlar önerilen İsmail ÖZCAN ve Abbas BOZKURT’un encümen olarak 

çalışmasını kabul edenler? Aslında biz seçtik neden oylama yapıyoruz ki? Oy sayısını söylememiz 

yeterli. On oy İsmail ÖZCAN, on oy Abbas BOZKURT. Zaten sayım yapıldı. Oylamaya tekrar gerek 

yok. Kendilerine hayırlı olsun, teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım komisyonların 

seçimine geçiyoruz. Öncelikle seçime geçmeden önce komisyon üye sayılarını belirleyelim. 3 kişi mi 

olsun 5 kişi mi olsun? CHP Grubu?  

MEHMET YAMAN: 5 kişi olsun Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: İyi Parti? 

RUHĠ AKKOYUN: 5 kişi olsun Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Evet, o halde öncelikle tüm komisyonlarımızın 5 kişi olmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir teşekkür ediyorum. Gündem üç, Plan ve 

Bütçe Komisyonu üye seçimi. Evet önerilerinizi alalım. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim Mehmet Bey. Oylamamız üzerine komisyonlarımız 5 üyeden 

oluşuyor. CHP Grubunun 3, İyi Parti Grubunun 1 ve AKP Grubunun 1 üye belirlemesi gerekiyor. 

Değerli kamuoyu AKP Grubunun bir temsilcisi olmadığı için bizim de halkımıza hizmet verebilmek 

için bu komisyonları oluşturmamız gerekiyor. Belediyenin de çalışması için bu komisyonların mutlaka 

seçilip, belirlenip çalışmalarını yapması gerekiyor. O anlamda hizmetin önüne geçmeme adına 

seçilmiş bir belediye başkanı olarak AKP Grubunun komisyon üyelerini ben geçen yılki seçilmiş 

üyelerin aynı komisyonlarda olması adına önereceğim bir belediye başkanı olarak. Ben AKP grubunun 

Plan ve Bütçe Komisyonuna Sayın Vildan UYSAL’ı öneriyorum. İyi Parti Grubu?  

RUHĠ AKKOYUN: Uygundur Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Hayır, siz İyi Parti Grubunun komisyon üyesini önerin. 

HALĠL UYANIK: Ruhi AKKOYUN Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Ruhi AKKOYUN İyi Parti Grubu. CHP Grubu?  

MEHMET YAMAN: Nejdet UÇAR, Hatice ŞEN, Ülkü ŞİMŞEK TUTAK. 

BĠROL ARSLAN: Evet, isimler yansıya geçti mi arkadaşlar? 

ÇAĞDAġ KEREM AVCI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Peki, herhangi bir görüşü olan? O halde oylamaya geçiyorum. Yansıdaki isimlerin 

Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmesini, bir yıllık süre ile seçilmesini kabul edenler? Oy birliği ile 

kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Gündemimizin dördüncü maddesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

üye seçimi. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 
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BĠROL ARSLAN: Ben yine AKP Grubunun komisyondaki üyesini, geçen yılki üyesinin aynısını, 

Sayın Erkan Kürşat ERTÜRK’ü AKP Grubu adına öneriyorum. CHP Grubu?  

MEHMET YAMAN: Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN, Burçin SOYSAL, Hatice ŞEN. 

BĠROL ARSLAN: İyi Parti Grubu? 

HALĠL UYANIK: Ruhi AKKOYUN. 

BĠROL ARSLAN: Evet arkadaşlar yansıya. Evet, görüş beyan etmek isteyen? O halde oylamaya 

geçiyoruz. İmar ve Bayındırlık Komisyonu yansıdaki isimlerden oluşacak ve görev süresinin bir yıl 

olarak görev almasını kabul edenler? Oy birliği ile  kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Gündem beş, 

Sosyal Yardım Komisyonu üye seçimi. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet, teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Sosyal Yardım Komisyonuna AKP Grubu 

adına bir önceki yılda da aynı arkadaşımız görev yaptı, Sayın Serkan KALE’yi öneriyorum. CHP 

Grubu? 

MEHMET YAMAN: Mehmet YAMAN, Gülhanım KARCI BARİKAN, Nejdet UÇAR. 

BĠROL ARSLAN: İyi Parti Grubumuz?  

RUHĠ AKKOYUN: Halil UYANIK Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Evet, yansıdaki isimleri Sosyal Yardım Komisyonuna bir yıl görev yapmasını 

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

Gündemimizin altıncı maddesi, İsim Tespit Komisyonu üye seçimi. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet teşekkür ederim. Bir yıl süre ile AKP Grubu adına Sayın Hüseyin 

DALAKLI’yı öneriyorum. CHP Grubu? 

MEHMET YAMAN: Mehmet YAMAN, Burçin SOYSAL, Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN. 

BĠROL ARSLAN: İyi Parti Grubu? 

HALĠL UYANIK: Ruhi AKKOYUN. 

BĠROL ARSLAN: Evet, yansıda isimleri geçen arkadaşların Sosyal Yardım Komisyonuna bir yıl 

görev pardon İsim Tespit Komisyonuna görev almasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy 

birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Yedi, Çalışma Yönetmeliği İnceleme Komisyonu üye 

seçimi. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim Mehmet Bey. Çalışma Yönetmeliği İnceleme Komisyonuna 

AKP Grubu adına Sayın Hüseyin DALAKLI’yı öneriyorum. CHP Grubu? 

MEHMET YAMAN: Mehmet YAMAN, Burçin SOYSAL, İsmail ÖZCAN. 
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BĠROL ARSLAN: İyi Parti Grubu? 

RUHĠ AKKOYUN: Halil UYANIK Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Evet, gündemimizin yedinci maddesi, Çalışma Yönetmeliği İnceleme 

Komisyonu’na bir yıl görev yapmak üzere yansıda bulunan isimlerin seçilmesini oylarınıza 

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

maddesi, Çevre Komisyonu üye seçimi. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim Mehmet Bey, evet Çevre Komisyonu’na AKP Grubu adına 

Sayın Hüseyin DALAKLI’yı öneriyorum. CHP Grubu? 

MEHMET YAMAN: Hatice ŞEN, Gülhanım KARCI BARİKAN, Ülkü ŞİMŞEK TUTAK. 

BĠROL ARSLAN: İyi Parti Grubu? 

HALĠL UYANIK: Ruhi AKKOYUN. 

BĠROL ARSLAN: Evet değerli meclis üyeleri gündemimizin sekizinci maddesi Çevre 

Komisyonu’nun bir yıl süre ile görev yapacak üyeleri yansıda olduğu kişilerden oluşmaktadır. 

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

gündemimizin dokuzuncu maddesi, son komisyon üyelerimizi belirliyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Komisyonu üye seçimi. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim Mehmet Bey. Evet, gündemimizin dokuzuncu maddesi, 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna AKP Grubu adına Sayın Vildan UYSAL’ı öneriyorum. 

CHP Grubu? 

MEHMET YAMAN: Hatice ŞEN, Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN, Gülhanım KARCI BARİKAN. 

BĠROL ARSLAN: İyi Parti Grubu? 

RUHĠ AKKOYUN: Başkanım Halil UYANIK. 

BĠROL ARSLAN: Evet, yansıda görüldüğü üzere gündemimizin dokuzuncu maddesi, Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna yansıdaki arkadaşlarımızın bir yıl süre ile görev yapmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Evet komisyonlarımız 

seçilmiştir. Görevleri üstlenen arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum ve Kepez adına yapacakları 

çalışmalarda kendilerine başarılar diliyorum. Evet, gündemimizin onuncu maddesi, Bulgaristan Lofça 

Belediyesi ile kardeş şehir olunması. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim Mehmet Bey. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli 

kamuoyu biliyorsunuz Kepez 1877-1878 yılında Osmanlı Rus Harbini kaybettikten sonra 

Bulgaristan’ın Lofça ve Selvi bölgesinden göç eden 27 kurucu hane tarafından kurulmuştur. İlk adı 

Hamidiye’dir. Hamidiye daha sonra Kepez adını almıştır ve tabi ki 1992 yılında yapılan bir 
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referandumun ardından belediye olmuş ve 1992 yılından itibaren de Kepez Belediyesi kurumsal 

kimliği tarafından temsil edilmektedir. Ben de eşim ile birlikte Bulgaristan’ın biliyorsunuz yaklaşık bir 

ay kadar önce Lofça ve Selvi bölgesine gittim. O bölgedeki her iki belediye ile de görüştüm, durumu 

anlattım onlara da. Onların da büyük bir memnuniyeti ile bu kardeşlik protokollerini hem Lofça 

Belediyesi ile, Lofça Bulgaristan’ın bir şehri arkadaşlar, Selvi ise, tabi orada Loreç diye geçiyor, 

Bulgarca ismi Loreç, bizde Lofça. Selvi de Selviolva olarak Bulgarcası, Türkçesi bizde Selvi olarak 

geçiyor. Her iki belediye ile de yapmış olduğumuz görüşmelerde ortak olarak kardeş kent olunması 

konusunda büyük bir uzlaşı sağladık. Memnuniyetle her iki belediye de kabul etti. Tabi şöyle bir 

avantaj da sağlıyor bu kardeşlik protokolü, şimdi Avrupa Birliği hibeleri var biliyorsunuz ve göreve 

geldiğimiz yıldan itibaren de Avrupa Birliği hibelerini koşturan bir ofisimiz var, bir masamız var. O 

masa daima Avrupa Birliğindeki hibe fonlarına başvurular yapıyor. Ama bu başvurularda yani tek 

başına da alan belediyeler mutlaka var ama eğer farklı iki ülkenin farklı iki belediyesi bir ortak proje 

ile müracaat ettiğinde onun onayı daha kolay. Onay yüzdesi daha yüksek. Dolayısı ile hem Avrupa 

Birliği hibe fonlarından daha başarılı çıkabilme adına hem Kepez’in köklerine gidip köklerindeki o 

kardeşleri ile tekrar buluşması adına ben bu protokolleri ve bu kardeşlik protokollerini çok 

önemsiyorum. Bununla ilgili zaten biz İçişleri Bakanlığımıza da bu meclis kararının akabinde, meclis 

kararını aldıktan sonra İçişleri Bakanlığına da meclis kararını göndererek bakanlığımızın da meclis 

kararımızı onaylamasını bekleyeceğiz. Onaylaması bittikten sonra Lofça ve Selvi, onlar kararlarını 

aldılar. Her iki belediye de meclis kararlarını aldılar. Bizden de Bakanlık onayından sonra birlikte hep 

beraber meclis üyeleri ile birlikte ve bu kardeşlik protokolünü imzalamaya gelmek isteyen tüm 

hemşerilerimiz ile birlikte buradaki kentlere giderek bu protokolleri imzalayacağız. Bu noktada ben siz 

değerli meclis üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek istedim. Yani Kepez Belediyesi köklerine 

iniyor. Hatta Mayıs meclisinde sizlere sunumunu yapacağım, dikkat etmişsinizdir yaklaşık 3-4 gündür 

belediyemizin girişinde bir de dibek taşımız var. Çok önemsiyorum ve çok mutluyum. O dibek taşı 

Kepez 1893 yılında kuruluyor. Yani hani 93 muhaciri diyorlar ya o tarihten itibaren o dibek taşı 

Hamidiye ve Kepez halkının buğdaylarının, arpalarının o dibek taşında dövülerek karınlarının 

doymasına hizmet veren o dibek taşını şimdi bulduk, getirdik, onu temizlettik ve belediyemizin hizmet 

katına yani belediyenin kalbine yerleştirdik. İnşallah birkaç gün içinde de üst camekanı ile 

tamamlandıktan sonra tarihimize ve kültürümüze ve eski miraslarımıza bir Kepezli olarak sahip 

çıkmaya hep birlikte devam edeceğiz. Evet, benim bilgilendirmem bu yönde. Ben lütfen sizlerin de 

görüşleri varsa bunları da almak isterim. CHP Grubu adına söz almak isteyen var mı? 

ĠSMAĠL ÖZCAN: Hayırlı olsun Başkanım gayet güzel bir çalışma. Katkı verenleri de tebrik 

ediyoruz, teşekkür ederiz.  

BĠROL ARSLAN: Biz teşekkür ederiz. Evet, İyi Parti Grubumuz adına lütfen. Çok önemli bir konu 

esasında. 

HALĠL UYANIK: Aslında Başkanım belediye olduktan sonra aşağı yukarı 30 sene oldu. Bence bu 

çok geç kalınmış bir karar. Bu zamana kadar bu alınsaydı belki bir kuşak öncekiler de daha mutlu daha 

sevinçli olurdu. Biz de destekliyoruz, hayırlı olsun. 

BĠROL ARSLAN: Evet, teşekkür ederim. Bugün gerçekten çok anlamlı bir meclis. Bu kararın 

alınmasında ben isterdim ki AKP Grubu da bulunsun, AKP Grubu da görüşlerini sunsun, AKP Grubu 

da bu kardeşlik protokolüne vereceği destek ile hakikaten kıymetli bir işin altına imza atsın isterdim 

ama maalesef onların bu yöndeki kararları bu, takdir onların. Yani takdir kamuoyunun. Kamuoyu 
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bununla ilgili gerekli zaten bir cevabı verecektir. En güzel cevabı da hepimiz adına sandıkta verecektir. 

Yani takdir kamuoyunun. Evet, o halde Katip Üyelerimizden var mı bu konuda görüş beyan etmek 

isteyen? Sevim Hanım, Burçin Bey? 

SEVĠM ÖZTÜRK AYGÖREN: Hayırlı olsun Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Peki, teşekkür ederim. Burçin Bey? 

BURÇĠN SOYSAL: Başkanım kültürümüzde önemli bir yer tutan ve önemli günlerde bunun adeta bir 

gösteri gibi yapılan o dibek taşının uzun zamandır görüyoruz zaten orada duruyordu. Çok da doğru bir 

hamle olduğunu düşünüyorum ben de. Belediyemize gelen ziyaretçilerin gelip de yanında bir 

bilgilendirme formu da var. Oradan tarihi ile ilgili bilgileri de alabilirler. Gittikçe geldikçe dikkat 

etsinler diyorum, teşekkür ederim. 

BĠROL ARSLAN: Ben teşekkür ederim. Evet o halde oylamaya geçiyoruz değerli meclis üyesi 

arkadaşlarım. Gündemimizin onuncu maddesi, Bulgaristan Lofça Belediyesi ile kardeş şehir 

olunmasına ve kardeş şehir ile ilgili tüm iş ve işlemlerin ve iş birliği protokolü imzalama yetkisinin 

belediye başkanına verilmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Teşekkür ediyorum, oy birliği ile 

kabul edilmiştir. Gündemimizin on birinci maddesi, Bulgaristan Selvi Belediyesi ile kardeş şehir 

olunması. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. İlk kararımız Lofça Belediyesiydi. Lofça 

Bulgaristan’ın bir şehri. Selvi de bir ilçesi. Hatta Kepez, Gökçalı, Tevfikiye bölgelerinde yaşayan o 

Rava Köyü, herkesin dilinde vardır Rava Köyü, o köy de işte bu Selvi’ye bağlı. Selvi’nin yaklaşık 4-5 

kilometre dışında bir köy. Birçok Kepezli de o Rava Köyünden gelmiş. O köyü de ziyaret ettim. Hatta 

bilgilendirmek isterim, benim geleceğimi daha önceden bildirmişlerdi. Eşim ile birlikte gittiğimde bizi 

köy konuk evinde gittiğimizde herkes bekliyordu. Onlar da sağ olsunlar yöresel yemekleri yapmışlardı. 

Bir tepside eski günlerin, Halil Başkanım siz bilirsiniz, börek ikramında bulundular, yemek ikramında 

bulundular. Hatta şey vardı, cami imamı Allah kabul etsin ben de girip kıldım, namaz da kıldık orada, 

öğle namazını da kılmıştık. Rava köyüne gittim ve gerçekten bizi inanılmaz karşıladılar ve muhtarlık 

binasında buluştuk büyük bir kalabalık. Bilmenizi isterim ki nasıl burada böyle Türkçe konuşup 

birbirimizle anlaşıyorsak aynı, belki de şu anda bizi izliyorlar orada uydudan Ton TV aracılığı ile, aynı 

bu şekilde net bir Türkçe ile konuşup anlaştığımız bir köy. Rava köyü de hakikaten buradan da selam 

olsun dede topraklarına çok keyifli. İnşallah bu keyfi hep beraber meclis üyelerimiz ile birlikte, 

halkımız ile birlikte protokolleri imzaladıktan sonra uygun tarihlerde birlikte bizler de gidip o 

mutluluğu yaşayacağız. Buradan bu bilgi sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar sorunuz var mı? 

Buyurun Mehmet Bey. 

MEHMET YAMAN: Başkanım bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Balkan Masası adı altında bir 

masa kurdu ve bu türlü etkinlikleri destekliyor. Hatta biliyorsunuz Tekirdağ’da ilk toplantımızı 

yapmıştık. Çok da güzel çalıştaylar oldu orada. Çok da güzel olur. Belki Bulgaristan’a bir gezi yaparız. 

BĠROL ARSLAN: Siz nereden gelmiştiniz onu da bir paylaşın. 

MEHMET YAMAN: Orada kendini böyle, tarihi yaşıyorsunuz orada. Osmanlı Türklerinin oradan 

geçtiğini görüyorsunuz. Ben de çok mutlu oldum. 
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BĠROL ARSLAN: Sizin dedeler nereden gelmişti onu da söyleyin. 

MEHMET YAMAN: Benim dedelerim yine 1893 Filbe, şimdiki ismi Bolvin. 

BĠROL ARSLAN: Türkçe ismi Filbe, Bulgarca Bolvin. 

MEHMET YAMAN: Oranın merkez köylerinden. Kendini orada hakikaten ben çok güzel duygularla 

ayrılmıştım. Geçmişimi gördüm, köklerimin nerede yaşadığını gördüm. Kırcaali’ye gittiğin zaman da 

tam böyle kültür kasabası. Partimiz de bu konuda destek vermekte. 23 Nisan’da da hatta Genel 

Başkanımız Trakya’da 23 Nisan’da Balkan kökenli çocuklarla beraber olacak. Kardeş belediyesi olan 

belediyeler bu yıl 23 Nisan’da Çocuk Şenliklerini ve çocuklarla beraber ülkemizi ziyaret edecekler. 

Trakya’da bu çok daha yoğun yaşanıyor. Hayırlı olsun. İnşallah biz de en kısa zamanda bunu 

gerçekleştiririz. Belediye olarak gelecek yıllarda ülkemizi Balkan kökenli çocuklara anlatırız.  

BĠROL ARSLAN: Evet, İsmail Bey’e lütfen. 

ĠSMAĠL ÖZCAN: Biz de Kızanlıklıyız beya Sayın Başkanım. Biz de muhaciriz. Ama o yöreye de 

Konya Karaman bölgesinden gitmişiz. Esas memleketimiz de Karaman. 

BĠROL ARSLAN: Benim annem dedelerin soy ismi de Karaman. Yani biraz tabi büyükler olsa 

hayatta onlardan bu bilgileri alabilsek belki de Karaman’dan göç ediyor, tekrar buraya geliyor. Bu soy 

ismini belki de Karaman’dan alıyorlar. Ama şu anda bu konuda bilgi alabileceğim bir büyüğüm, aile 

büyüğüm yok. O yüzden bizim de soy ismi esasında Karaman. 

ĠSMAĠL ÖZCAN: Başkanım ben de askerliğimi Konya’da yaptım. Benim bir önerim olacak şimdi 

dibek taşı tokmaksız olmaz Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Koyduk. 

ĠSMAĠL ÖZCAN: Ben görmedim. 

BĠROL ARSLAN: Üzerine pirinç yazı ya yazdırdık. Hatta yazı biraz küçük olmuş, üzeri kapanacak 

camekanla, yazı küçük olduğu için yazının biraz daha büyütülmesini istedim. Şimdi yazı büyüyor, 

cama yapışacak, buradan çıkın görev size şimdi buradan çıkın hemen gidip kontrol edin çünkü üzerine 

cam kapatıldıktan sonra yapıştırılacak. Bir daha açılma şansı yok. O yüzden içine tokmağını da 

koyduk, merak etmeyin. 

ĠSMAĠL ÖZCAN: Teşekkür ediyorum Başkanım, güzel bir çalışma. 

BĠROL ARSLAN: Ben teşekkür ediyorum. Hatta bu dibek taşının ulaşmasında bizim Mehmet abi, 

Singer Mehmet bana bunu paylaştı. Ben de bilmiyordum yani. Mezarlığın oradaymış dibek taşı. 

Hemen ertesi sabah sevgili Akın ile birlikte hemen o operasyonu yaptık arkadaşlar, titiz, hassas bir 

şekilde yerden onu, beton atılmış etrafına o betonlar falan da kırıp söküp temizleyip şimdi belediye 

binasına bunu yerleştirdiler. Evet, başka görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde 

oylamaya geçiyorum. Gündemimizin on birinci maddesi, Bulgaristan Selvi Belediyesi ile kardeş şehir 

olunmasına ve kardeş şehir ile ilgili tüm iş ve işlemleri ve iş birliği protokolü imzalanma yetkisinin 

belediye başkanına verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, 

teşekkür ediyorum. Gündemimizin on ikinci maddesi, Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma 

Yönetmeliği taslağının görüşülmesi. Evet Nurdoğan Bey buyurun lütfen. 



9 
 

NURDOĞAN BĠLGĠÇ: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım, biliyorsunuz belediyemizde on tane 

müdürlük var ve o müdürlüklerin birer çalışma yönetmeliği olup bizim resmi internet sitemizde var 

olması gerekiyor. Bununla ilgili daha önceden yapmış olduğumuz bazı müdürlükler ile ilgili 

çalışmaları burada onaylamıştık. Komisyonumuza gönderip onaylamıştık. Şimdi zaten Çalışma 

Yönetmeliği Komisyonuna göndereceğiz. Çalışma yönetmeliği komisyonu yapacağı çalışmalar 

sonucunda burada ilave olacak, çıkacak herhangi bir şey olursa onu düzenleyip akabinde Bakanlık 

görüşünden, değil mi Mehmet Bey? 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Hangi Bakanlığa gönderiyoruz? 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderiyoruz. Oradan da uygun diye 

geldikten sonra burada kabulünü oylayacağız. Gündemimizin on ikinci maddesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çalışma Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Gündemimizin on üçüncü maddesi, Kepez 

Belediyesi Ticari Taksilere Uygulanacak Yönetmelikte değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.  

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve kıymetli kamuoyu 

bizim Kepez Belediyesinin ticari taksilere uygulanan yönetmelikte maddelerden bir tanesi 8 yaşa kadar 

taksilerin çalıştırılmasına müsaade ediyor. Bu noktada bu ekonomik krizde, bugünkü bu tabloda 

duraktaki arkadaşlar, durak başkanları aracılığı ile belediyemize böyle bir dilekçe verdiler. Takdir tabi 

ki komisyonumuzun ve meclisimizin, sizlerin ve bu taleplerini incelediğimizde civar belediyelerde de 

bunun 10 yaş olduğunu gördük. Yani herhangi bir şey yok, herhangi bir sorun yok. Diğer belediyelerde 

de 10 yaş, bunu araştırdık. O yüzden takdir elbette ki meclisimizin ama benim de şahsen teklifim ve 

önerim arkadaşların, esnaf kardeşlerimizin taleplerine sessiz kalmamamız. Onların bu zor günlerde 

desteklenmesi yönünde. Takdir sizlerin. Evet, görüş belirtmek isteyen varsa arkadaşlar CHP Grubu var 

mı görüşünüz? Lütfen mikrofona. 

MEHMET YAMAN: Başkanım memleketimizin bu ekonomik yönden sıkıntılarından dolayı 10 yıla 

çıkması tabi ki çok doğru bir karar vermiş olacağız eğer arkadaşlar da uygun görürse. Hayırlı olsun.  

BĠROL ARSLAN: CHP Grubu olarak hayırlı olsun dediler. Evet, İyi Parti Grubumuz lütfen 

mikrofona siz de düşüncelerinizi iletirseniz. Esnaf kardeşimizin halinden esnaf anlar. Buyurun Ruhi 

Bey. 

RUHĠ AKKOYUN: Başkanım meclisten önce bize de gelmişti arkadaşlarımız. Taksici 

arkadaşlarımızın bu ekonomik şartlarda, bu akaryakıtla bu işte ayakta kalmaları tabi zor. O yüzden 

buna destek oluyoruz. Uygundur Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Evet, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oylamaya geçiyorum. Kepez Belediyesi 

Ticari Taksilere Uygulanacak Yönetmelikte sekiz yaştan on yaşa çıkması, ilgili maddelerin okunduğu 

şekli ile sekiz yaştan on yaşa çıkartılması maddelerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
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edenler? Teşekkür ediyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemimizin on dördüncü maddesi, boş 

kadro ve derece değişikliği hususunun görüşülmesi. Buyuru Yılmaz Bey. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim Yılmaz Bey. Az önce de ifade ettiğim gibi değerli meclis üyeleri 

on müdürlüğümüz var, bunun dokuz tanesi dereceleri birinci dereceli kadroda. Maalesef Kültür ve 

Sosyal İşler Müdürünün kadrosu üçüncü derecedeymiş. Bunu birinci dereceye değiştirmek istiyoruz. 

Bu konuda görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde oylamaya geçiyorum. 

Gündemimizin on dördüncü maddesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosunun üçüncü dereceden 

birinci dereceye değiştirilmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir teşekkür ediyorum. Gündemimizin on beşinci maddesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev 

ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesi. Buyurun Müjgan Hanım. 

MÜJGAN KAYALI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet, az önce de Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma yönetmeliği ile ilgili 

komisyona göndermiştik. Yine aynı şekilde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün de çalışma 

yönetmeliğinin çıkartılması ve bizim web sayfalarımızdan yayınlanması, her şeyi şeffaf olması, evet 

bu kurumsallık diyoruz ya kurumsallığı tümü ile Kepez Belediyesi şeffaflığı, kurumsallığı savunan 

Kepez Belediyesinin yapması gereken işler. Kepez Belediyesinin web sayfasında tüm müdürlükler ile 

ilgili çalışma yönetmelikleri, görevleri, sorumlulukları yer alacak. Her hemşerimiz girip sosyal 

medyadan web sayfamıza girip bu yönetmelikleri inceleyip görev ve sorumluluklarımızı bize 

hatırlatabilecekler. Tabi ki bunu komisyona yollayacağız. Çalışma Yönetmeliği İnceleme 

Komisyonuna gündemimizin on beşinci maddesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Gündemimizin on altıncı maddesi, Belediyemiz 

Meclisi’nin 03.01.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına 

eklenen plan notlarının güncellenmesi hususunun görüşülmesi. 

MÜJGAN KAYALI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet teşekkür ederim, buyurun.  

MÜJGAN KAYALI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Ve Kepez ile ilgili tüm imar durumları internet sayfamızda bu maddeden sonra 

güncellenmiş hali ile çıkacak. Vatandaşlarımız web sayfasından ulaşarak oradaki tüm haklarını web 

sayfamızdan doğru olarak görecekler. Herhangi bir şu andaki imar durumunda hatalar olabiliyor. 

Tümüyle bunların güncellenmesi ve doğru şekli ile kamuoyuna paylaşılması adına. Evet, 

gündemimizin on altıncı maddesinin İmar Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Gündemimizin on yedinci maddesi, 

Belediyemiz Meclisi’nin 02.03.2022 tarih ve 2022/38 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi H16C14D4B, 292 Ada, 1 Parsel nolu 

taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi. 

SEVĠM ÖZTÜRK AYGÖREN: Kepez Belediyemiz Meclisi’nin 02.03.2022 tarih ve 2022/38 sayılı 

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

incelemede; onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, yollardan 5 m, park alanından 3 m ve 
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Çanakkale-İzmir karayolundan 25 m çekme mesafesine sahip “Cami Alanı” kullanımında kalan 292 

Ada 1 Parsel nolu taşınmaz üzerine cami lojmanı yapılabilmesi için yeni düzenlemeyle; karayolundan 

25 m çekme mesafesi bulunan alanın bir kısmı “ Gelişme Konut  Alanı”  kullanımında; çekme 

mesafeleri ana yol cephesinden 8 m, cami ile 3 m, Hasan Mevsuf Sokak ile Turgut Reis caddesine 5 m 

olarak belirlenerek “Lojman Alanı”, bir kısmı da mevcut trafo gösterimi için “Trafo Alanı” olarak 

düzenlenmiştir. Yol genişlikleri aynen korunmuştur. Plan değişikliği ile ilgili Karayolu Geçiş İzin 

Belgesi tanzim edilebilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup görüş yazıları 

beklendiğinden, konunun İmar ve Şehircilik komisyonunda kalmasına; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b 

maddesine istinaden oy birliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisine arz olunur. 08.03.2022. 

BĠROL ARSLAN: Komisyon Başkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım 

komisyon raporunda da görüldüğü üzere karayollarından çekme mesafesi ile ilgili yazı gönderildi. 

Henüz cevap gelmediği için komisyon raporunda da belirtildiği gibi komisyonda kalmasını 

planlıyoruz. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde oylamaya geçiyorum. 

Gündemimizin on yedinci maddesinin İmar Komisyonunda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemimizin on sekizinci maddesi, Belediyemiz Meclisi’nin 

02.03.2022 tarih ve 2022/41 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen, H16C13C 

pafta üzerinde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği. 

SEVĠM ÖZTÜRK AYGÖREN: Çanakkale İli, Kepez Beldesi'nde 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 

1189 parselleri kapsayan alanda 06.11.2019 tarih ve 2019/168, 2019/169 sayılı Meclis Kararı ile plan 

değişikliği yapılmıştır.  06.11.2019 tarih ve 2019/168, 2019/169 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 

planlar yazımız ekinde bulunan 2019/1831 Esas/No, 2021/318 Karar/No’lu karar ile iptal edildiğinden 

alan plansız duruma gelmiştir. Plansız kalan alana yönelik İmar Müdürlüğümüze 01.03.2022 tarihinde 

1/5000 Nazım İmar planı talebinde bulunulmuştur. Yapılan incelemede; planlama alanında 13.08.2009 

tarihinde mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanan dolgu iskele planının geri 

sahasına yönelik 3621 sayılı kıyı kanununun 17. Maddesi ve mülga Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 17.08.1993 tarih 16523 sayılı genelgesi 

doğrultusunda iskele geri sahası olarak planlanmıştır. Yapılan düzenlemede park alan büyüklükleri 

korunmuş olup yollar ve yeşil alanda düzenlemeye gidilmiştir. Plan değişikliği ile ilgili Çanakkale 

Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup görüş yazıları beklendiğinden, 

konunun İmar ve Şehircilik komisyonunda kalmasına; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine 

istinaden oy birliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisine arz olunur. 08.03.2022. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Gündemimizin on sekizinci maddesinin komisyon raporunda 

komisyonda kalması talep edilmekte. Ben de oylarınıza sunuyorum. Gündemimizin on sekizinci 

maddesinin İmar Komisyonunda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir, teşekkür ediyorum. Gündemimizin on dokuzuncu maddesi, Belediyemiz Meclisi’nin 

02.03.2022 tarih ve 2022/42 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen, 

H16C13C4C, H16C13C3D pafta üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.  

SEVĠM ÖZTÜRK AYGÖREN: Çanakkale İli, Kepez Beldesi'nde 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 

1189 parselleri kapsayan alanda 06.11.2019 tarih ve 2019/168, 2019/169 sayılı Meclis Kararı ile plan 

değişikliği yapılmıştır. 06.11.2019 tarih ve 2019/168, 2019/169 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 

planlar yazımız ekinde bulunan 2019/1831 Esas/No, 2021/318 Karar/No’lu karar ile iptal edildiğinden 

alan plansız duruma gelmiştir. Plansız kalan alana yönelik İmar Müdürlüğümüze 01.03.2022 tarihinde 
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1/1000 ölçekli uygulama imar  planı talebinde bulunulmuştur. Yapılan incelemede; planlama alanında 

13.08.2009 tarihinde mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanan dolgu iskele planının 

geri sahasına yönelik 3621 sayılı kıyı kanununun 17. Maddesi ve mülga Bayındırlık Ve İskân 

Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 17.08.1993 tarih 16523 sayılı 

genelgesi doğrultusunda iskele geri sahası olarak, E (Emsal): 0.20, Yençok (Yükseklik en çok): 4.50 

m, asma kat yapılması halinde Yençok: 5.50 m yapılaşma koşullarında “İskele Alanı” olarak 

planlandığı görülmüştür. Düzenlemede park alan büyüklükleri korunmuş olup yollar ve yeşil alanda 

düzenlemeye gidilmiştir. Plan değişikliği ile ilgili Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup görüş yazıları beklendiğinden, konunun İmar ve Şehircilik 

komisyonunda kalmasına; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile karar 

verilmiştir. Belediye Meclisine arz olunur. 08.03.2022. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Bu da 1/1000’liği. Gündemimizin on dokuzuncu maddesi oy 

birliği ile komisyonda kalması, gündemimizin on dokuzuncu maddesi İmar Komisyonundan geldiği 

şekli ile İmar Komisyonunda kalmasını kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. 

Gündemimizin yirminci maddesi. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Evet, teşekkür ederim. Tabi değerli meclis üyeleri Mayıs başında mübarek 

Ramazan Bayramı başlıyor. O yüzden Mehmet Bey’in bir önerisi var. Lütfen okuyun.  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BĠROL ARSLAN: Peki değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 6 Mayıs Cuma günü eğer hükümet o ara 

tatili de komple resmi tatili uzatmazsa Mayıs meclisimizin 6 Mayıs Cuma günü yine bu salonda saat 

14:00’de yapılmasını, eğer resmi tatil olur ise 9 Mayıs Pazartesi saat 14:00’de yine burada olmasını 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, hükümetimiz eğer tatili 

uzatmazsa 6 Mayıs Cuma günü saat 14:00’de buradayız. Eğer uzatır, birleştirirlerse 9 Mayıs Pazartesi 

günü saat 14:00’de yine buradayız. Evet, hayırlı olsun almış olduğumuz kararların Kepezimize hayırlı 

olmasını diliyorum ve katılımınız ve destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkese 

şimdiden sağlık diliyorum ve iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. 08.04.2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

BİROL ARSLAN   BURÇİN SOYSAL  SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN 

BELEDİYE BAŞKAN  KATİP ÜYE    KATİP ÜYE 


