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5393 Sal,ılı lleledil,e Yasasının 2O.ınaddesi ılyArıııca MAYIS 2022 O|ağan NIeclis Toplantısı
06.05.2022 ıırihiırde tek otıırum hılinde toplannııştır. 06.05.2022 tarihli Lleclis Topl:ıntısında
Hatice ŞE\,e tlıı.ıı ŞiNIŞEK TfITAK'ın bulıınnıadığı, geri kalan tiim Beledil,e Ileclis
İil,elerin in hazı r bıılıınd ıı k]arı görülnıiiştiir.

2022 ]r.\\,lS .\\,l oLAĞAN ıIECLiSi

BİROL ARSLAN: Değerli meclis üyeleri, bizleri Kepez Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve
televizyonIarı başında canlı yayında izleyen kıymetli hemşerilerim, değerli bürokratlarımız ve

basınıııızın güzide temsilciieri. Sizleri saygı ile sevgi ile selamlıyorum, Bugün çok üzgünüz. Ça|ışma
arkadaşımız, kardeşimiz Sevgili Serkan PEKELİ'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz, Serkan
kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine, belediyemize ve tüm sevenlerine baş sağlığı
ve sabırlar diliyorun-ı. Başımız sağ olsun. Gündemiııize geçmeden önce geçen ayın kısa bir
değerlendirmesin i yaparak başlamak istiyorum, Nisan ayının ilk haftası şeffaf belediyecilik
anlayışlmız gereği göreve geldiğimiz günden bugüne kadarki ıiç yıllık süreçte yaptığımız vatırımları^
hizmetleri, mali tablomuzu paylaştığımız basın toplantımızı büyük bir katılım ile gerçekleştirdik.
Bizleri her konuda destekleyen halkımıza bir kez daha sonsuz teşekl«irlerimi sunuyorum. Ve mali
tablomuzun bilgi içeriğini belediyemizin binasına yine sarkıtarak kamuoyuna, halkımızla paylaştık,
Detaylı bilgiler zaten basın toplantımızda yer aldı. Yaklaşık 30-35 Milyon TL'lik bir yatırım yapnıışız
ve bunun'üzerine de yaklaşık 16-17 Milyon TL civarında da borç ödemişiz. Oldukça başarılı
olduğuııuzu göniyoruz. Gerçekten bu başarıda payı olan başta bürokratlarımlz ve belediye meclis
üyesi arkadaşlarım, belediye başkan yardımcım ile bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımt tebrik
ediyorum. Değerli meclis üyeleri on bir ayın sultanı mübarek ramazan ayınl ve ramazan bayramını hep

birlikte geçirdik. Tutulan oruçları, yapılan ibadetleri Allah kabul etsin, Daha nice ramazan aylarına ve
ran,ıazhn bayraınlarına hep birlikte yaşamak dileklerimle. Çanakkale Troya Çevre Derneği tarafindan
20l6 yılından bu yana gerçekleştirilen Uluslararası YenilenebiIir Enerji Kooperatifleri Konferansının
altıncısını Kepez Be|ediyesi ev sahipliğinde Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezimizde
gerçekleştirdik. Beş ülkeden ve ülkemizden kooperatif temsilcilerini ve değerli mevkidaşım Denizli
Bozkurt Belediye Başkanı Sayın Birsen ÇEL|K'i11 katıldığı ve benim açıIış konuşııastnı yapıığrnr
konfbransta belediyemizin de dahil olduğu Avrupa Birliği projelerinin de anlatıldığı konferans çok
verimli geçti. Değerli meclis üyeleri arkadaşlarım Datça Belediyemizden tayin olan Sayın Özlenı
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CANER kardeşim, belediyemiz Kültüı ve Sosyal Işler Müdüni olarak atanmış ve görevine başlamıştır.

Kendisine yeni çalışmalarında ve görevinde başarılar diliyorum, Hoş geldin Özlem Hanım. 23 Nisan
günü ,Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı Kepez'de birçok etkinliğimiz ile kutladık.
Biliyorsunuz çocuklarımıza sabah çelenk koyma töreninin ardından Halk Kafe'nin yanında

etkinliklerle o günkü günü büyük bir coşku ile çocuklarımız ile birlikte kutladık. Onlara uçurtmalar
hediye ettik ve gök }uzünde btlyilk bir uçurtma festivali oldu. Çocuklarımızın gösteride sunduğu,

eğlendiği, oynadığı, uçuılınalar uçurduğu bir gün ve o günü de Kepez'de anlamlı bir şekilde kutladık,
Değerli meclis üyesi arkadaşlarım Kepez hızla büyüyor, gelişiyor ve büyümeye de devam ediyor.
GeIişen Kepez'in su problemiıni, ileride su problemi yaşamaması için önce Çanakkale'de Devlet Sı.ı

İşleri Şube Müdürlüğünde bir dizi gönişmeler yapık. Ardından Balıkesir'de 25, Bölge Müdürü Sayın
Nazmi KOÇAK ve Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Feyzullah KADINHAN ile de bir görüşme daha

gerçekleştirdim. Şimdi sıradaki gön]ışmem Ankara'da Devlet Su lşleri Gene| Müdür|üğü ile olacak.
Malumunuz Kepez kurulduğu tarihten itibaren içme suyu ham suyunu Opel Ekşi'nin arka taraf'ındaki o

havzadaki su kuyularından sağlamaktadır. Ve geldiğimiz günden itibaren de yaklaşık 5-6 civarında
kuyu açtık. Büyüyen Kepez'in taleplerinin artmaslyla birlikte. Bunun yanlnda daha önceki mevcut

kulularda da revize çalışmaları gerçekleştirdik. Ve her gün de Kepez'in nüfusu artık hızla da

büyümekte. Bu ham su ihtiyacımızı kuyu artlrarak sağlayamayız arkadaşlar. Bizim de Çanakkale
Belediyesi gibi Atikhisar Barajı'ndan ham suyu almam:.z gerekmekte. Çünkü yarın oluşabilecek bir
deprem hareketinde, yer hareketlerinde ya da bir kuraklıkla ilgili bir olumsuzlukta o kuyularda su

biterse Kepez susuz kalır, O 1ıizden bugünden önlemimizi almamız icap ediyor, Bu çalışmaları
öncelikle resmi olarak Çanakkale Valiliği'ne, Çevre Şehircilik İl Mtidtirltlgti'ne ve Devlet Su lşleri

Şube Müdürlüğüne Çanakkale Şube Müdürlüğüne resmi olarak bu raporu sunduk. Bizim alternatif
olarak Atikhisar Barajı'ndan suyu almamız, ishale hattı ile arıtma tesisimize ham su almamız
gerektiğini orada vermiş olduğum dilekçede ifade ettim. Aynı görüşmeyi, ay yazıyı bir de 25, Bölge
Müdürlüğüne ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne de gönderdim. Onları da bilgilendirdim. Yarın
oluşabilecek bir su sıkıntımızı elbette ki biz kuyular açıyoruz. 3 tane kuyu daha açtık. Hatta herhalde
l5 güne kadar Nurdoğan Bey de burada artık suyu çıkartıp 3 kuyudan elektrik hattarl bağIadık. İshaIe

hatına bağlayacağız. l5 günlük süre içinde 3 kulumuz daha devreye giriyor. Lakin bu büyüyen
Kepez'de kuyu artlrmakla bu sorunu çözemeyiz. Aynı havzadaki su kuyuları birbirini tetikleyecek ve
yarın oluşabilecek bir Allah göstermesin bir olumsuzlukta Kepez'in su sorunu, büyük bir su sorunu

yaşarız. O 1,ıizden bugünden hep beraber bu önlemi almamız bizim en biıytik gorevimiz. İfade ettiğim
gibi once Çanakkale'de Devlet Su İşIeri Şube MüdürIüğü. Sayın VaIi ve Çevre Şehircilik İl

Müdürlüğünü yazı ile bilgilendirip akabinde Dev|et Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğe
de bu sorunu şimdiden paylaştık. Ankara'ya gidip,ben Genel Müdür ile de görüşeceğinı, Orada da

Çanakkaleli dört tane vekilimizi ziyaret ederek bu sorunu kendilerine de bir rapor olarak sunup ondan

sonra, çünkü bu bİr devlet yatırımı. Bu devlet yattrımının Kepez'e bir an önce sağlanması, yarın
oluşabilecek sorunlarla baş başa kalmama adına kendilerini de bu konuda bilgilendireceğim. Evet.
Nisan ayında polis teşkilatının kuruluşunun I77'nci yıl dönümünü kutladık. Ben de Kepez'de bulunan
Kepez Polis Karakol Amirliği'ne giderek oradaki polislerimizin haftasını kutladınr ve onlara da

ziyarette bulundum. Az önce de ifade ettiğim gibi büyüyen Kepez'de su abone sayımız 20.000'i geçti
Nisan ayında 20.000'nci su abonemizi yaptık ve kendisine, Seher ve Sedat GÜ\IENER ailesine
Kepez'e hoş geldiniz hediyesini sunarak 20.000'nci abonemizi gerçekleştirdik. Bugün itibariyle tabi ki
onuı-ı üzerinden l0-15 gün geçti. Herhalde 20.000'de yukarıya doğru su aboneliğinde gidiyor. Buradan
aırlaşılıyor ki Kepez gerçekten çok büyük bir merkez, 2 nüfustan 20.000'i düşünürseniz 40.000, 3
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nüiustan bir ai|eyi düşünürsek evet Kepez'de 60,000'i aşkın bir nüfus var. Bunun yanında Çanakkale
Devlet Hastanesi biliyorsunuz Hamidiye Mahallemizde. Orada da her gün hastalar ve doktorlar ile
birlikte yaklaşık l5.000 civarında bir hemşerimiz o böIgeye geliyor. Bunun yanında SCK ll
Müdürlüğü, Diş Hastanesi. Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi ve İl Goç İdaresi, oto showroomlar

gerçekten Kepez günde, 24 saat içinde yaklaşık 60,000-70,000 civarında bir hemşerimizin yaşadığı bir
merkez. Ve bu merkezin elbette ki su ihtiyacı, içme suyu ihtiyacı o içme suyundan çıkan atıksuyun

ef'endim işlenmesi, katı atık çöpü gibi tabi büyüyen Kepez'in yüz ölçümü, temizlik işleri, destek

hiznıetler, eski park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimizin geniş bir alanda çahşıyor oluşu buyuyen
Kepez'in sorumlulukları ile birlikte çalışıyor oluşu ğerçekten ne kadar büyük bir yerleşim bolgesinde

olduğumuzu hepimize gösteriyor. Yani rakam olarak verdiğimde ay başı itibariyle yani bu 3 l Mart
akşamı itibariyle üç yıllık görev süremizde 8.622 su abonemiz artmış arkadaşlar. Bu da gerçekten az

önce de ifade ettiğim gibi 2 nüfus, 3 nüfus yaparsak yaklaşık 25.000 hemşerimiz Kepez'e taşınmış. Bu
üç yıllık sıire zarfında. 25.000 nüfus ne demek? Bir Ayvacık, bir Ezine kadar yani iki ilçemiz kadar

Kepez bu üç yıllık süreçte büyümüş. Ne kadar büyük bir çalışma sergilediğimizi, ne kadar büyük bir
nıerkez olduğumuzu da buradan hep beraber matematiğini yapmış olalım. Evet, belediyemizin girışine
bir dibek taşı koyduk bilmiyorum giren herkes görmüştür herhalde. Kepez'in kuruluş yıllarından

itibaren o dibek taşı eski, Merkez Camii'nin hemen arka tarafında var idi. Tabi ki dibek taşı

dedelerimiz, amcalarımız. dayılarımız, babalarımız o dibek taşında tahıllarını ürettiler ve Kepez Köyü
halkı o dibek taşından üretilen tahıllar ile ekmek yapıp karınlarını doyurdu. Çok önemli. çok anlamIı

bir dibek taşı, Ve onu maalesel biz daha önceki yıllarda galiba değerini bilememişiz, Bana da bir

cenaze töreninde Mehmet abi söylemişti. Onun bilgilendirmesiyle mezarlığın yanından onu aldık ve

belediyemizin girişine, hak ettiği yere taşıdık. Ve ben de onu orada sergilemenin büyük bir
mutluluğunu yaşıyorum. Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım 2022 yılı Mayıs ayı olağan meclis

toplantımızı açıyorum. Değerli meclis üyeleri mazeret bildirerek aramızda olamayan iki meclis üyesi

arkadaşımız var. Sayın Ülkü ŞİMŞEK TUTAK ve Hatice ŞEN. Onların dilekçeleri var. Mazeretlerinin

kabulünü oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. 2022

Nisan ayı'1. Ve 2. Birleşiminin tutanakları e-posta ile hesaplarınıza gönderildi. Tutanaklarda maddi

veya başka bir hata var mı? Eğer yoksa tutanakları okundu olarak kabul edelim mi?

MEHMET YAMAN: Okundu olarak kabul edelim Başkanım.

BİROL ARSLAN: Evet CFIP Grubu okundu olarak kabul edelim. İyi Parti Grubu?

Rt]Hİ AKKOYUN: Okundu olarak kabul edelinı Başkaıııın

BlROL ARSLAN: Okunu olarak kabul edelinı. AKP Grubu?

ERI(AN KÜRŞ.{T ERTÜRK: Kabul edelinı

BİROL ARSLAN: Kabul ediyoruz, O halde oylarınıza §unuyorum. Meclis ıutanaklarının kabulünü

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum, Gündemiınizi
okumak üzere sözü katip üyemiz Sayın Burçin SOYSAL'a bırakıyorum. Buyurun Sayın SOYSAL.

BURÇIN SOYSAL:

GÜNDEM:
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| . 202l Ma|i Yılı Kesin Hesabının gönişülmesi,
2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 68'inci maddesine istinaden, Kepez Hiznret Grupları

'A.Ş,'nin kredi kullanması ve tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi
hususunun görüşülmesi,

3. Belediyemiz Norm Kadro cetveline eklenen 2 (iki) adet müdürlük kadrolarının ihdası
hususunun gönlşülmesi,

4. Belediyemiz Meclisi'nin 08.04.2022 tarih ve 2022155 sayılı kararı ile Çalışma Yönetmeliği
İnceleme Komisyonuna sevk edilen. Fen İşleri Müdürlüğil Görev ve Çalışma Yonetmeliği
taslağının görüşülmesi,

5, Belediyemiz Mectisi'nin 08.04.2022 tarih ve 2022158 sayılı kararı ile Çalışma Yönetmeliği
İnceleme Koınisyonuna sevk edilen. İmar ve Şehircilik MüdürIüğü Görev ve Çalışnıa
Yöneımeliği taslağının gönişülmesi,

6, Belediyemiz Meclisi'nin 08.04 _2022 tarıh ve 2022159 sayılı kararı ile lmar ve Bayındırlık
Komisyonuna sevk edilen, l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına eklenen plaır

notlarının güncellenmesi hususunun gönişülmesi,
7, Belediyemiz Meclisi'nin 2022 Haziran ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi,
8. Kapanış.

BiRoL ARSLAN: Burçin Bey'e teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım iki adet

önergemiz var. Katip Üyemiz Sayın Sevim ÖZTURK AYGÖREN. Buyurun lütfen,

SEViM ÖZTÜRK AYGÖR_EN: Çanakkale İli Kepez Beldesinde ll84,1l85,1l86,1l87,1l88,1l89
parselleri kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, Konunun meclisimizce

incelenerek, konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Birol ARSLAN, KePez BelediYe

Başkanı.

BiRoL AR5LAN: Evet. önerge birin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy

birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Önerge iki.

5EVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Çanakkale İli Kepez Beldesinde ll84,1l85,1l86,1l87,1l88,1l89
parselIeri kapsayan alanda l/lOO0 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği; Konunun meclisimizce

incelenerek. konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim, Birol ARSLAN, Kepez BelediYe

Başkanı-'

BiRoL ARSLAN: Teşekkür ediyorum, önerge ikinin gündemimize alınmasını oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler? Oy birliği ile kabut edilmiştir, teşekkür ederim. Gündemimize geçiyoruz, Gündem bir.

2O2l Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

özcÜn KoyUNCU: Bilgi verdi.

BİR6L ARSLAN: Eveı, teşekkür ediyorum Ma[i Hizmetler Müdürümüze. Değerli meclis üyesi

arkadaşlarım 5393 sayılı Belediye Kanununu 64'üncü maddesi, kesin hesap Mayıs meclisinde

gönlşülür der. Biz Nisan ayında Encümen'de gelir.ve gider bütçemizi görüştük ve Mayıs meclisiıre

havale ettik. Bugün de burada görüşüyoruz. Görüldüğıj izere 2O2| yılı gelir bütçemiz, tahmini

bütçemiz 70,0O0.000,0O TL idi, Buna karşılık gerçekleşen gelir bütçemiz 68.5l6.453,22 TL. Çok
büyük bir başarı. Yine 202l yılında tabi ki gider bütçemiz 70.000.000.00 TL, buna karşılık da

68.671.1l4,g2TL. oldukça yüksek bir yüzde, başarı yüzdesi, Özgur Bey gerçekten herhalde ülkedeki

bu kadar başarı yüzdesinin yüksek olduğu çok iyi belediyeler arasında olduğumuz muhakkak.
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Geldiğimiz günden itibaren ma|i disiplinden asla taviz vermeden çalışmalarımızı yürütüyoruz, Bu da
zaten mali ıablomuza yansıyor, O gurur tablomuzu'da biliyorsunuz belediyemize astık, Kamuoyu ile
paylaştık, Yapmış olduğumuz tüm bu yatırımlar yani hiçbir varlık satmadan bir de üzerine hatta varlık
kazanarak devam ediyoruz. Bir de üstüne ılstlıik ciddi de bir borç ödemişiz. Bu tablodaki yine ifade
etmeliyim ki bu başarılı tabloda emeği geçen herkese teşekkllrlerimi sunuyorum. Evet gönjş beyan
etmek istoyen arkadaşın,ı varsa lütfen söz alabilir. Var mı arkadaşlar? Hiç kimse tebrik etmeyecek mi
yahu?

İSlılaİl- ÖZCaN: Hayır|ı olsun Başkanım.

BlROL ARSLAN: Peki. CHP Grubu var mı?

}'lEHNtET YAN{AN: Tebrik ediyoruz Başkanıırı

BiRoL ARSLAN: Peki, iyi Parti?

HALiL UYANIK: Tebrik ediyoruz Başkanlm

BiRoL ARSLAN: AKP Grubu var mı?

ERKAN KURŞAT ERTURK: Hayırlı olsun.

BIROL ARSLAN: Peki, o halde söz alan yok. Ben de 2021 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı

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

Gündemimizin ikinci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68'inci maddesine istinaden, Kepez
Hizmet Grupları A-Ş.'nin kredi kullanması ve tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki
r erıImesi hususunun görüşülmesi.

ÖzcÜn KoYUNCU: Bilgi verdi.

BiRoL ARSLAN: EVet, teŞekkür ederim Özgür Bey. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım yeni
açacağımız ve inşaatı halen devam eden Halk Ba|çesi tesisimiz için inşaat ve tefrişatı için ihtiyaç
duyulan 2.200.000,00 TL toplam bir kredi talebi. Şirket yönetim kurulumuz bu krediyi zaten bankalara
tekliflerini, tüm bankalara tekliflerini sundu. En uygun resmi teklifi sunan bankadan 2.200.000,00
TL'lik bir kredi kullanılması planlanmaktadır, Benim vereceğim bilgiler bunlar_ Evet, görüş beyan
etmek isteyen arkadaşım ya da sorusu olan arkadaşım var mı? O halde oylamaya geçiyorum. Kepez
Hizmet Glupları A.Ş.'nin kredi kullanması ve tüm bu işlemler için 2,200,0O0,0O TL kedi kullanması
için ve tüm bu işlenıler için Belediye Başkanına yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum, Gündemimizin üçüncü maddesi
Belediyemiz Norm Kadro cetveline eklenen 2 (iki) adet müdürlük kadrolarının ihdası hususunun
görüşü|mesi.

YlLıIAZ i'ZoEx: Bilgi ı eıdi

BlROL ARSLAN: Evet, YıIınaz Bey'e teşekkür ediyoruıır, Değerli meclis üyesi arkadaşlarım norıI
kadro cetvelinde yapılan değişiklik ile belediyemize iki adet yeni müdürltık kadrosu tahsis edilmiştir,
Biz de kendi içimizde yapmış olduğumuz değerlendirmede en çok belediyemize fhydalı olabilecek iki
nlııdürlüğü ekip arkadaşlarım ile değerlendirdik. Bir Park ve Bahçeler Müdürlüğü, iki Su ve
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Kanalizasyon Müdürlüğü olarak planIadık, Bugün alacağımız karar ile onların açılışının bir şeyini
yapacağ|z. nornı kadromuza ekleyip süreçte de bu müdürlükleri açacağız. On adet müdürlüğümüz
vardı, bu iki müdürlükIe on iki oldu- Yasa gereği bugün onu isimlendirip kararı almamız gerekivor
Evet, görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı?

ISMAIL OZCAN: Hayırlı olsun Başkanıın

BİROL ARSLAN: İsmail Bey'in hayırlı olsunları. Evet, teşekkür ederim. Görüş beyan etmek isteyen'?

O halde gündemimizin üçüncü maddesi, belediyemiz norm kadro cetveline iki adet mıldilrltlk, birincisi
Park ve Blh§eler Miıdürlüğü, ikincisi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kadrolarının ihdasını oylarınıza
sunuyorutn Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Gündeınimizin
dördüncü nıaddesi, Belediyemiz Meclisi'nin 08.04.2022 tarih ve 2022/55 sayılı kararı ile Çalışma
Yonetmeliği İnceleme Komisyonuna sevk edilen. Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
taslağıntn görüşülnıesi. Evet, komisyonumuz, biz, mikrofonu verelim arkadaşlar. Daha önceki
nreclislerinrizde Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğini komisyona göndermiştik,

Komisyonumuz çalıştı. Şinıdi komisyon başkanımız raponınu sunuyor.

IltEHNtET YAMAN: Konu: Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışına
Yonetmeliği, Kepez Be|ediye Meclisi'nin 29.04.2022 tarih ve 2022/55 sayılı kararı ile Ça|ışma
Yönetmeliği İnce|eme Komisyonuna havale edileı Kepez Belediyesi Fen İş|eri Müdürlüğü Göre!,
Yetki ve Ça|ışma Yönetmeliğinin komisyonca incelenmesi tamamlandığından, konunun Belediye
Meclisince gönişülerek karara bağlanması amacıyla sevkine oy birliği ile karar verilmiştir, Belediye
Meclisine arz olunur. (29.04.2022) Mehmet YAMAN Komisyon Başkanı, Burçin SOYSAL, İsmait

ÖZCAN, $alil UYANIK, Hüseyin DALAKLI üye, Arz ederim.

BiRoL ARSLAN: Evet, komisyonumuzdan Fen işleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği oy
birliği ile geldi. Biliyorsunuz daha önceki meclislerimizde Yazı İşleri Müdürlüğünün. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü, başka kim vardı?

}IEHNl[T BOYRACI: Bilgi verdi

BIROL ARSLAN: Peyder pey geliyor. Tüm müdürlılklerimizin Görev ve Çalışma Yönetmeliklerin i

oylayıp belediyemizin web sayfasında yayınlayacağız kurumsallık anlayışımız gereği. Evet, bugün Fen
İşleri geldi. Evet, görüş beyan etmek isteyen arkadaştmız var mı? O halde oylanıaya geçiyoruz.
Gündeminıizin dördüncü maddesi, Fen İşleri Mudİırlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, komisyon
raporunda geldiği şekli ile kabulünü oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler? Oy birliği ile kabul
edilmiştir, teşekkür ederim, Gündemimizin beşinci maddesi, Belediyemiz Meclisi'nin 08 _04.2022 tarih
ve 2022/58 sayılı kararı ile Ça|ışma Yönetmeliği İnceleme Komisyonuna sevk edilen, lınar ve

Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yonetmeliği taslağının görüşülmesi.

MEHMET YAMAN: Konu, Kepez Belediyesi Imar ve Şehircliki Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışııa
Yönetmeliği, Kepez Belediye Meclisi'nin 29.04,2022 tarih ve 2022158 sayılı kararı ile Çalışma
Yonetmeliği İnceleme Komisyonuna havale edilen Kepez Belediyesi Imar ve Şehircilik MüdürIüğü
Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin komisyonca incelenmesi devam ettiğimiden, konunun
konıisyonda ka|ınasına karar verişmiştir, (29 04.2022) Mehmet YAMAN Komisyon Başkanı, Burçin
SOYSAL. isnıail ÖZCAN, Halil IJYANIK, Hüseyin DALAKL| üye, Arz ederim-
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BİROL ARSLAN: Teşekkür ederim Komisyon Başkanımıza. Evet, gündemimizin beşinci maddesi,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Komisyonumuz, komisyonda kalmasına oy birliği ile oylamış. Göniş
beyan etmek isteyen arkadaşım? O halde komisyonda kalmasını, gündemimizin beşinci nıaddesinin

komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkılr

ederim, Gündemimizin altıncı maddesi, Belediyemiz Meclisi'nin 08.04.2022 tar\h ve 2022159 sayılı
kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen, l/lO0O ölçekli UyguIama İmar Planlarıııa

eklenen plan notlarının güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: 03.o1,2018 tarih ve 2Ol8/l9 sayılı meclis kararı ile 1/l0OO ölçekli

Uygulama imar Planlarına eklenen plan notlarının revizyon tarihinden sonra Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere uygun olarak revize edilebilmesi için Kepe Belediye

Meclisi'nin 08.04.2OZ2 tarih ve 2O22l59 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen plan notları

ile ilgili çİlışmalar devam ettiğinden konunun İmar ve Şehircilik Komisyonunda kalmasına 3l94 sayılı

imar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birIiği ile karar verilmiştir. Belediye meclisine arz

olunur, 27 .04 .2022.

BiRoL ARSLAN: Evet arkadaşlar gündemimizin a[tıncı maddesi, İmar Komisyonunda kalması oy

birliği, ile geldi komisyonumuzdan. Göniş beyan etmek isteyen? o halde oylamaya geçiyorum

Gündeınimizin altıncı maddesiniıı İmar Komisyonunda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul

edenler? oy birliği ile kabul edilmiştir. teşekkür ediyorum. Gündemimizin yedinci maddesi.

Belediyemiz Meclisi'nin 2022 Haziraı ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi.

MEHMIT BOYRACI: Bilgi verdi,

BiRoL ARSLAN: Öneriniz nedir Mehmet Bey?

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi,
l

BiRoL ARSLAN: Evet. Öneriniz var mı arkadaşlar? [ Haziran Çarşamba, 2 Haziran Perşembe, 3

Haziran Cuma? Öneriniz? AKP Grubu hangi gün?

SERKAN KALE: Çarşaınba-

BİROL ARSLAN: Çarşamba, iyi Pani Grubu?

HALiL t YANıK Çarşamba.

BiRoL ARSLAN: CHP Grubu?

MEHMET YAIVIAN: Uygundur Başkanım.
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BiRoL ARSLAN: o halde arkadaşlar saat yine l4:OO. Teşekkür ediyorum, oylamaya geçiyorunl.

Gündeminıizin yedinci ınaddesi, Belediyemiz Meclisinin 2022 yı|ı Haziran ayı meclisinin l Haziran

2022 Çar$amba günü Saat l4:OO'de Turhan Mildon Tesisinde yapılmasını oy|arınıza Sunuyorum.

Kabul edenler? oy birliği ile kabul ediln,ıiştir, teşekkür ediyorum. Evet, önerge bir, Çanakkale lli

Kepez Beldesinde l184, l 185.1 l86,1 l 87, l l88,1 189 parselleri kapsayan alanda l/5OOO Ölçekli Nazım

imar plan Değişikliği. Konunun meclisimizce incelenerek. konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif

ederim. Birol ARSLAN, Kepez Betediye Başkanı, Buyurun lütfen,



SEvİM ÖZTÜRK AYGÖREN: PIan değişikliği ile ilgili "Çanakkale Valiliği Çevre , Şehircilik ve
İk|iın Değişikliği iü Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve lklim Değişik|iği Bakanlığı Mekansal
Planlanıa Genel Müdürlüğü' ne " görüşleri sorulmuş olup plan tadilatı bu görüşlere gore
değerlendirilerek raporumuz hazırlanmıştır.

Çanakkale ValiIiği Çewe. Şehirci|ik ve lk]im Değişikiiği İl Vuaulugu' nün :cevabi yazsı ile:
Planlama alanı içerisinde yer alan "Günübirlik Tesis Alanı" , "Park Alanı", "Yol", ve "Otopark Alanı"
kııllanıınlannın 362l sayılı Kıyı Kanununa aykınhk teşkil etmediğinin değerlendirildiği belirtilmiştir. Ancak
plaıılama alanında yer alan "İskele Alanı " ile ilgili olarak ; Kıyı Kanununun Uygulanmasına dair
Yönetnıeliğin "Sahil Şeridinde Planlama" başlıklı ,l7. Maddesinde sahil şeritlerinin birinci ve ikinci
bölüınünde neler yapılabileceği belirtilerek "Bu yönetnıeliğin 13. üncü maddesinde sayılan ve üst yapı
gerekiren yapı Ve tesisler; gerek arazinin coğrafi durumu Ve top grafik yapısl gerekse süil şeridi
gerisindeki yerleşme dokusunun elverişsizliği nedeniyle, Bakanlık ile diğer ilgili Bakanlık ve kuruluşlann
uygun gonisü alındıktan sonra uygulama inrar planı karan ile sahil şeridinde de yapılabilir" hükmüne yer
veriIdiği, Pu hükme göre, ilgili idaresince yapılan ve 3l94 sayılı İmar Yönetmeliğinin l 3. Maddesinde
belirtilen kıyı yapı ve tesislerinin devanrı ve geri sahası olarak aynı kullanım karan getirebildiği. hazırlanan iııar
p|anı sınırları içerisinde kalan l l88 nolu paıselin deniz tarafind4 l3.08.2009 tarihinde 362l sayılı Kıyı Kanunu
uyarınca Mülga Bayındırhk ve lskan Bakan|ığınca onaylanmış "iskele" amaçlı bir imar planı bulunduğu,
dolayısı ile l l88 parselde yapılmış olan imar planının yünlrlükte olan "iskele" amaçlı imar planının
devaı,ııı ve bütünleyicisi olduğu anlaşıldığından bahisle kıyı kenar çizgisinin kara tarafında "iskele alanı"
kullanııı kararı getirilen imar planı değişikliğinin kıyı mevzuatı açüsından bir aykırılık teşkil etmediği
belirtiIerek hazırlanan imar planının onaylanmadan önce Bakanlığın (Mekinsal Planlama Genel
N{üdürlüğü) göruşüı,ıün alınması gerekliği belirtilmiştir.

Buna istinaden görüşü sorulan Çevre Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanlığı Mekinsal
Planlaına Genel Müdürlüğü, cevabi yazısında ise mahkeme kararı ile plansız alanda kalan alanlarda
hazırlanacak imar planlarında alanın gerektirdiği ilgili ttım mevzuat hükümlerine uygunluğun
sağlanmasının yanı stra alanla ilgili imar planlarını iptal ettiren hukuki kararların gerekçelerinin de
giderilmiş olması ve "iptal karar" gerekçeleri ile ilgili mevzuat dikkate alınarak işlem tesis ediIınesi
gerektiği bel irtilınektedir.

Göniş yazıları dikkate alınarak; 06,11,20l9tarihve20l9/l68,2019/l69 sayılı Meclis Kararı
ile onaylanan planların 20i9ll83l Esas/No, 202|1318 Karar,4,,lo'lu karar ile iptal edildiğinden plansız
duruma gelen alan için yapılan plan tadilat dosyasında mahkeme kararı gözetilerek yapılan inceleme
de; planlama alanında l3.08,2009 tarihinde mülga Bayındır!ık ve İskan Bakanlığı tarafindan onaylanan

dolgu iskele planının geri sahasına yönelik 362l sayılı kıyı kanununun l7. Maddesi ve mülga Bayındırlık
Ve İskin Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün l7,08.1993 tarih 16523 sayılı
gene|gesi doğrultusunda ve l3.10l992-2l37a (a) (b) bentlerinde sayılan yapı ve tesis alanlarında, bu
kullanıınların tamamlayıcısı niteliğinde ve yapılması zorunlu alt ve üst ve tesisleri yapılabilir. Yollar
ve yeşil alanda düzenlemeye gidildiği görülmüştür- Söz konusu plan değişikIiği ile ilgili gönış
sorulan; Çanakkale Valiliği Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği İl Mtıdtirlugılntın ve Çevre.
Şehircilik ve ikıim Değişikliği Bakanlığı, Mekinsal Planlama Genel Müdürlüğünden gelen göruşIer
doğrultusunda; 3l94 sayılı İınar Kanunun 8/b maddesine istinaden Komisyon üyesi Erkan Kürşat
ERTURK' ün çekimser oyu, diğer komisyon üyelerinin kabul oyları ile oy çoktuğu ile karar
verilıniştir. Belediye Meclisine arz olunur. 08.04.2022, arz ederim.

BİROL ARSLAN: Komisyon Başkanımıza ıeşekkür ediyorum. İmar Müdürumüzü buraya alalım ve
İmar Müdürümüz konu ile ilgili bize bir detay rapor §unsun- Çünkü buradaki teknik çok uzun bir
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teknik. Biz Müjgan Hanım, bizi, meclisimizi bu konu i|e ilgili kısa bir özet yaparak paylaşırsanız
seviniriz.

MÜJGAN KAYALI: Bilgi verdi,

BİROL ARSLAN: Evet. teşekkür ediyorum. Sorunuz var mı? Evet, mikrofon lütfen

SERKAN KALE: Bu şekil uygun mudur sizce?

BiRoL ARSLAN: Bizim taralımızdan uygun mudur demek, Zaten Çevre ve Şehircilik Il Müdürlüğü
uygundur demiş. Çevre Bakanlığı da uygundur demiş, Şimdi biz onların uygundur dediğine hayır
uygun değildir deme gibi. Buyurun.

ERKAN kÜnŞnr ERTÜRK: Sayın Başkan, meclis üyeleri, bu plan daha önce gelmişti zaten biz Ak
Parti olarak bunu ret etmiştik. Sebepleri de gayet açık ve net. Burada biliyorsunuz bu iskelenin belli bir
kullanım yılı var. Bu yıl bittikten sonra tekrar burası bir ihaleye çıkacak, Sonra tekrar ihaleyi alan
f'irma bu iskeleyi kullanacak. Fakat bu plan geçtikten sonra bu parsel bir şahsa ait olduğu için o

şahıstan başkaslnın bu iskeleyi kullanma şansı kalmıyor. Böylelikle iskele tamamen bu firmaya resnren

hediye edilmiş gibi bir şey oluyor. Bu hususta Bakanlık ya da Müdürlük parselin kime ait olduğunu
bilııiyor olabilir.

BİROL ARSLAN: Siz İmar Komisyonundasınız. Bunları niye komisyon raporuna geçirınediniz veya
bu fikirlerinizi niye çekimser olarak değerlendirdiniz o halde?

ERKAN KURŞAT f RTURK: Evet ben onay vermedim zaten Başkanını

BlROL ARSLAN: Çekiınser olarak, ret etmemişsiniz. Çekimser kullanmışsınız.

ERKAN kÜnŞar ERTÜRK: Verdiğim oy beni bağlar, kimseyi bağlamaz. Ret de edebilirim,

çekimser de kalabilirim. Orada evet derim, burada hayır derim. Bu benim özgür iradem. İrademi kinıse
baskı altına alamaz. Bu konuda bizim yine tavrımız net. Sermayeden yana değil halktan yana tavrımtzı
koruyarak sahiller halka aittir. Kıyılar halka aittir. Bu bağlamda bizim tavrımız net.

BİROL ARSLAN: Evet, peki Sevim Hanım herhalde bir şeyler söyleyecek.

SEVİüVI ÖZTÜRK AYGÖREN: Başkanım, komisyonda da Kürşat Bey ile gönişnıüştük bu konuyu
O zaman da belirttiğimiz gibi burayı devlet yapıp ihaleye açmıyor, Zaten bu izinleri şirket alıp kendisi
iınalatını üstleniyor. Yani inıalatı da şirket yapıyor zaten. Tabi ki izinler daha sonra yenilenir ama bunu
devlet yapıp ihaleye açma durumu dediğimiz gibi yok,

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Burada yenilenme olayı ihale yolu ile olacak.

SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN: Öztır dilerim lafınızı kesiyorum, Kıyı Kanununda da belirtiliyor,
iskele alanlarının geri sahasında tamamlayıcı niıelikle alt ve üst yapı tesislerle yapılması zorunluluğu
var zaten. Hani biz de bu yönetmeliğe istinaden bu kararı veriyoruz.

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Yonetmetiğe göre saktnca olmayabilir Bu parsel belediyeye ait

olsaydı ya da Milli Emlak'a ait olsaydı, devlete ait bir parsel olsaydı ihaleye çıkardı misal veriyoruı]1
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iskele alanı kullanılabilirdi. Ama şahsa ait olan bir parsel var ve iskeleye ulaşımı kesiyoruz, Bu iskele,

2035 yılında sözleşmesi bittiğinde., ,

SEVİM ÖZTÜRK AyGÖREN: iskele zaten o şahsa ait.

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Değil. Kullanım izni karşılığında yapıldı ve bu izin belli bir süre sonra
sona eriyor. Bittikten sonra tekrar devlete ait olan bir iskele olur.,.

BİROL ARSLAN: Kürşat kardeşim o ruhsatı bakanlık vermiş o iskeleye,

ERKAN KURŞAT ERTURK: 2035 yılına kadar vermiş. 2035'ten sonra? 2035'ten sonra bu iskeleye
birisinin gelip ihale edilip ya da bu iskeleyi kullanım hakkı almak şanst var mı bu pIandan sonra?

BİROL ARSLAN: Bu ülkede sizin dediğiniz tam da o çalışmaya uygun hem ülkede hem de

Çanakkale'de o kadar çok örnek var ki. Sizin iktidarınızda verilenler,

ERKAN KURŞAT ERTURK: Ornek gösterin Başkanım. Gösterin, şurası deyin o zaman. Hep böyIe

konuşuyorsunuz anıa arkası gelmiyor.

BİROL ARSLAN: Şurada, Çanakkale'deki, Çanakkale ite Kepez'i bile birleştiremezsiniz. Kaç tane

arada şey var? Sayın bakalım oradan itibaren, Çanakkale ile Kepez'deki sahil şeridini birleştireliııı
kordonda. Hadi say. Bölge Trafikten itibaren say bakahm, Siyaset yapıyorsunuz ama.

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Şimdi bu tarz iskeleler de var kıyı genişleme alanı yapılan,,.

BİRoL ARSLAN: iskele demiyorum size.

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Onların hiç biri kıyı genişleme alanı değil.

BİROL ARSLAN: Şurada liman var. Limanda nasıl oluyor? Limanda şey mi var? Yok mu yani
sahibi? Limanı kapatmamış mı?

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Linıanln parsel mülkiyeti kime ait?

SERKAN KALE: Orada yine aynı kişi kullanacak orayı. Burada yarın öbür gün mal sahibi siz Kepez
Sporun halı sahayı aldınız. Ne oldu l0 yıl işlettiniz. ,

BiRoL ARSLANı Biz almadık.

SERKAN KALE: Kardeşin aldı, siz aldınız fark etmez. 10 yıl bitti kullandınız, Allah razı olsun bir
eser kaldı,rSizden başkası aldı, Kepez Spor aldı da başkası da girmişti. Onun gibi yani yarın öbür gün
burası girdikleri takdirde,..

BİROL ARSLAN: Tamam sizin, kayıtlara geçti söylediğiniz çekinceleriniz. Teşekkür ediyorunı.
Başka var mı?

NEJDET UÇAR: Başkanım ihale stiresi bittikten sonra bu aynı maksatla kullanılmayacak mı? Bı.ı şu
anda yapılan şey uygun görülürse bu şey inşa edilirse buraya süresi bittikten sonra aynt maksatla
kullanılınayacak ıııı? O zanıan kimin aldığı veya bir başkasının yani Kürşat Bey bu hizmete devaıı
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edecekse bu ondan sonra kullaııacak kişi de bu şekilde devam edecek. Süresi bittikten sonra başka bir

şey olsa tamam sizin dediğinize geliyor. Ama böyle bir şey yok.

ERKAN KÜRşAT ERTÜRK: fukasındaki parsel şahsa ait. İskele kiralık değil nasıl kullanacak

adaıı? Nereden geçecek, yol mu var?

BiRoL ARSLAN: Tamam Kürşat Bey biz Çevre ve Şehircilik iı Mtıdurıugtıne göruş sormuşuz. imar

Komisyonumuz üzerine düşen görevi yerine getirmişler. Değerli kamuoyu bunun Çevre ve Şehircilik
Il Müdürlüğünden görüş almışlar, olumlu. Bakanlıktan da olumlu görüş almışlar. Bundan sonraki

görüş sizin takdiriniz. Evet, başka var mı arkadaşlar? O halde oylamaya geçiyorum.

NEJDET UÇAR: Başkanım aynı maksalla kullanılacak.

BiRoL AR5LAN: Tamam daha fazla germeyin yani. Zaten Kepez'de iyice geriliyor, daha fazla

germeyin.

NEJDtrT UÇAR: Ahmet almaz Mehmet alır.

SERKA\KALE: Nereden geçecekler? Mehmet aldığı zaman nereden geçecekler?

NEJDET UÇAR: Bakanlık onay vermiş,

BiRoL ARSLAN: Arkadaşlar evet kapatalım. oylamaya geçiyoruz. Mehmet Bey germeyelim.

oylamaya geçelim ve bitirelim, Zaten biliyorsunuz bir arkadaşımızın cenazesine katılacağız, Çan'a

gideceğiz. Bir personelimiz vefat etti. Daha onları da gruplar olarak sizler de bir baŞ sağlığı ikinci

gündemden sonra lütfen yayınlayın. EVet, oylamaya geçiyoruz, Önerge birin imar Komisyonundan

geldiği şekli ile kabulünü oylarınıza sunuyorunı. Kabul edenler? Sayalım lütfen,

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi.

BİRoL ARSLAN: Dokuz kabul. Ret edenler?

ARZU GÜRBÜZ: Bilgi verdi.

BiRoL AIR5LAN: Beş ret. Tanıam mı? Evet, oy çokluğu ile önerge bir kabul edilmiŞtir Önerge iki.

çanakkale iüi Kepez Beldesinde l l84, l l85. l l86,l l87, l l88,1 l89 parselleri kapsayan alanda l/l000

Ölçekli Uygulama imar plan Değişikliği; Konunun meclisimizce incelenerek^ konu hakkında karar

ittihazını arz ve teklif ederinı. Birol ARSLAN, Belediye Başkanı.

sEViIıü ÖZTüRK AyGÖREN: plan değişikliği ile ilgili "Çanakkale Valiliği Çevre , Şehircilik ve

iküim Değişikıiği iı Müdürıüğü ile çevre Şehircilik ve lklim Değişikliği Bakanlığı , Mekinsal

planlama Genel N,lüdürlüğü' ne " görüşleri sorulmuş olup plan tadiIatı bu görüşlere göre

değerlendirilerek raporumuz hazırlanmtştır,

Çanakkale Valiliği Çewe. Şehircilik ve Ikliıtı Değişikliği iı ı,rııdtırıug' nün : cevabi yazısı ile,

planlanıa alanı içerisinde yer alan "Günübirlik Tesis Alanı" , "Park Alanı", "Yol", ve "OtoPark Alanı"

kullarıımlanrun 362l sayılı I(yı Kanununa aykınlık teşkil etmedğnin değerlendirildiği belirtilmiştir. Ancak

planlama alanında yer alan "İskele Alanı" ile ilgili olarak ; Kıyı Kanununun Uygulanmasına dair

yönetmeliğin ,'Sahil 
şeridinde Planlama" başlıklı l7_ Maddesinde sahil şeritlerinin birinci ve ikinci
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bölümünde neler yapılabileceği beliıti|erek "Bu yönetmeliğin 13, üncü maddesinde sayılan ve üst yapı

gerektireıı yapı Ve tesisler; gerek arazinin coğrafi durumu ve top grafik yapısı gerekse sahil şeridi
gerisirldeki yerleşme dokusunun elverişsizliği nedeniyle, Bakaıı]ık ile diğer ilgili Bakanlık ve kuruluslann

ı"ı},gun görüsü alındıhan sonra uygulama iınar planı karan ile sahil şeridinde de yapılabilir" hükmüne yer
verildiği, bu hükııe göre, ilgili idaresince yapılan ve 3l94 sayılı tmar YönetnıeJiğinin lj, Maddesinde

belirtilen kıyı yapı ve tesislerinin devamı ve geri sahası olarak aynı kullanım karan getirebildiği, hazırlanan iııar
planı sınırları içerisinde kalan l l88 nolu parselin deniz tarafinda" l3.08.2009 tarihinde 3 62 l sayılı Kıyı Kanunu
uyarınca Mülga Bayındırhk ve İskan Bakanlığınca onaylanmış "iskele" amaçlı bir imar planı bulunduğu.

dolayısı ile ll88 parselde yapılmış olan imar planının yünirlükte olan "iskele" amaçlı imar planının

devamı ve bütünleyicisi olduğu anlaşıldığından bahisle kıyı kenar çizgisinin kara tarafında "iskele alaııı"
kullanım \ararı getirilen imar planı değişikliğinin _].,i].,],, ]

belirtilerek hazırlanan imar planının onaylanmadan önce Bakanlığın (MekAnsal Planlama Genel

J\{üdürlügıj) göruşüııün alınması gerektiğ beliılilmiştir.

Buna istinaden görüşü sorulan Çevre Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanlığı MekAnsal
Plan|ama Genel Müdürlüğü . cevabi yazısında ise ınahkeme kararı ile plansız alanda kalan alanlarda

hazırlİnacak imar planlarında alanın gerektirdiği ilgili tllm mevzuat hükümlerine uygunluğun
sağlanmasının yanı sıra alanla ilgili imar planlarını iptal ettiren hukuki kararların gerekçelerinin de

eiderilmiş olması ve "iptal karar" gerekçeleri ile ilgili mevzuat dikkate alınarak işlem tesis edilmesi
gerektiği belirtilmektedir.

Görüş yazıları dikkate alınarak; 06.11.2019 tarih ve 2019/168,2019l169 sayılı Meclis Kararı
ile onaylanan planların 2019/l831 Esas,A,Io, 20211318 Karar/l'{o'lu karar ile iptal edildiğinden plansız
duruma gelen alan için yapılan plan tadilat dosyasında mahkeme kararı gözetilerek yapılan inceleme

de; planlapa alanında 13.08.2009 tarihinde mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafindan onaylanan

dolgu iskele planının geri sahasına yönelik 362l sayılı kıyı kanununun 17. Maddesi ve mülga Bayındır|ık
Ve İskdn Bakanlığı Teknik Araşhrma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün l7.08.1993 tarih l6523 sayılı
genelgesi doğrultusunda ve |3.10|992-21374 (a) (b) bentlerinde sayılan yapı ve tesis alanlarıı-ıda, bu

kullanıınların tamamlayıcısı niteliğinde ve yapılması zorunlu alt ve üst ve tesisleri yapılabilir.
Denmektedir. iskele geri sahası olarak, E (Emsal): 0.2O, Yen çok (Yükseklik en çok): 4.50 m, asma kat
yapılması halinde Yen çok: 5.50 m yapı|aşma koşullarında "İskele Alanı" olarak p|anlandığı ve park

alan büyüklüklerinin korunduğu yollar ve yeşil alanda düzenlemeye gidildiği gönilmüştür. Söz konusu
plan değişikliği ile ilgili göniş sorulan; Çanakkale Valiliği Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği İl

Müdürlüğünün ve Çevre, Şehircilik ve ikıim Değişik|iği Bakanlığı. Mekansal Planlama Genel
Vüdürlüğünden gelen gönişler doğrultusunda,3l94 sayılı İmar Kanunun 8ıb maddesine istinadeıı
Komisyon üyesi Erkan Kıirşat ERTLıRK' ün çekimser oyu. diğer komisyon üyelerinin kabul oyları ile
oy çokluğu ile karar verilmiştir. Belediye Meclisine arz olunur, 08 04.2022.

BİROL ARSLAN: Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım önerge iki li 10O0, Komisyon raporumuz
okundu. Göniş beyan etmek isıeyen arkadaşım? O halde oylamaya geçiyorum Önerge ikinin tnıar
Komisyonundan geldiği şekli ile kabulün{.i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Sayalım lütfen,

ARZI GÜRBÜZ: Bilgi ıerdi

BIROL ARSLAN: Dokuz kabul. Ret edeı-ıler?
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ARzU GÜRBÜZ: Bilgi verdi.

BİROL ARSLAN: Beş ret. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir önergemiz, önerge ikimiz. Evet Müjgan

Hanım teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyeleri kıymetli vatandaşlarımız, l9 Mayıs l9l9 Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basması ile Türk Milletine vurulmak istenen esaret zincirini
parçalama kararlığını ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna öncülük eden Kunuluş Savaşı'nın ilk
kıvılçııı tarihidir. Bu yıl lO3_ Yılını kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor

Bayramımızın Kepez kutlamalarında, Kepez Belediyesi olarak 52'ncisi Geleneksel Yağlı Pehlivan

Güreşlerini düzenleyeceğiz. Ve akşam saat 2o:00'de Halk Kafe'nin yanında İlhan Şeşen ve Sunay

Akın ile Cumhuriyete Ciden Yol etkinliğimize herkesi davet ediyorum. Arkadaşlar, değerli kamuoyu

bir de bilgilendirme yapmak istiyorum. Malumunuz bir deve güreşi organizasyonumuz oldu. Ontın

öırçesinde burada üç parti grup başkanvekilinin imzası ile bir yardım kampanyası yapılma adına bir

dilekçe ve o dilekçeyi bizler de Valilik'e, gerekli yere ulaştırdık. Oradaki anıacımız. çıkış amacımız da

bir kardeşimizin eşine bir yardım kampanyası düzenlenmesi ve oradan bir para top|anması, ayrtca deve

güreşlerinde de bu kampanyaya destek olunması yönündeydi. Ama malumunuz o güreşler öncesinde

kamuoluna yansıdığı şekli ile bizim hakkımızda yine çirkin e ahlaksızca yapılan yorumlarla kamuoyu

yine kandırılmak ve aldatılınak istendi. Ne dediler? Kapı kapı dolaşıp, esnaf esnaf dolaşıp aile adına

para topladılar, ondan sonra da mangal yakıp paraları yediler, içtiler. Değerli kamuoyu nıangal yakıP,

yiyip içmek birilerine ınahsustu. Bizim fıtratımızda yemek içmek yoktur. Bİzim fıtratınıızda her ŞeYi

paylaşmak vardır, ArkadaşIarımla o zaman ki komisyonla biz öncesinde yaptığımız toplantıda ben

arkadaşlarıma şunu söylediın, arkadaşlar hala Valilik'ten gelmiş olan bu kampanya ile ilgili herhangi

bir kabul yazısı yok. Kampanyanın başlatılması ile ilgili hala bak, üzerinden 1,5 ay geçti deve

güreşlerinin. yaklaşık iki aya yakın hala daha Valilik'ten bir onay gelmedi arkadaŞlar. Yani bu

kampanya ile ilgili, kampanya yapabilmek ile ilgili hala onay gelmedi. Gelmeyen onaya rağmen ben

para toplattığlmı Veya bizim komisyon arkadaşlarımızln para toplattığtnı ve akabinde paralarla yiyip

içtiğinıizi hatta burada tabi ki gazetelere de düştü biliyorsunuz, arkadaş|ar çok yazık ya. Siyaset

yapnıanın da bir üslubu olmalı ya. Bu kadar da birbirimize alçakça iftira atamayz yani. ArkadaŞlar bir

esnallan ya da bir kişiden bir delikli kuruş para toplamadık. Valilik'ten onaya çıkmayan bir şeye nasıl

para toplayabiliriz? Ve bunun maalesef yine Kepez'i karüştırmak isteyen güruh, o alçak güruh yine

kamuoyuna efendim kinini kusmuştur, Kepez, evet artlk gergİnlİkleri İstemiyor. Bu gerginlik yapanları

da gerekli yere göndermiştir, Layık olduğu yere göndermiştir. Bunların en güzel cevabını zamanı

gelince zaten kamuoyuna hepsini nasıl çıktık üç yılın sonunda neler yaptığımızı her şeyimizi paylaştık

bunları da, bu saldırıların da cevabını vereceğiz. Biz tabİ ki o(am gerilmesİn, Kepez yeter artık bu

gerilinılerden uzak kalsın dedikçe, sustukça etbndim, onların seviyesine inmedikçe onlar meydanı boŞ

bulup bize itiiralar atıyorlar Neymiş? Müfettiş. Müf'ettiş gelsin. Ben istiyorum nüfettişi. ArkadaŞlar

kin,ıseden bir kuruş toplamadık, Kimseden ailesi adına bir kuruş para toplamadık. Ve bu alçakIa

saldırılar hep böyle, Tabi bulamıyorlar, Ey halkım biz güzel işler yaptıkça, Kepez'de yol sorununu,

içme suyu sorununu, atık su soruırunu, yeşil Kepez'i yarattıkça ve bunları hakikaten büyük bir baŞarı

ile yaptlkça ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Söyleyemiyorlar. işte mangal yapmış da yemiş de içmiş de.

Yemek ve içmek sana yakışır, Senin nerelerde, belediye müIklerinde yiyip içtiklerini hepimiz

biliyoruz. Nerede yiyip içtiğini de çok iyi biliyoruz, Biz hiçbir şey yiyip içmedik, o Kepez sahilini.

Kepez Belediyesi'ne ait, Kepez halkına ait olan mekanları nasıl 1.000 liraya, 2.000 liraya, 3.000 liraya

kiraya verip, peşkeş çekip o mekan|arda gece gündüz bedava yiyip içtiğini bütün Kepez halkı biliyor.

Zanıanı gelince konuşacağız bunları. Ben bitireyim lütfen siz cevabınızı ondan sonra verin.
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SERKAN KALE: Yok şey yapmayın diye, belediye başkanı sizin belediye başkanınız. Kimi kinıe

şikayet ediyorsunuz?

BİROL ARSLAN: Ben bitireyim siz devam edin. Bakın daha şu anda kapanmadı ve bunlar kayıtlara
giriyor. Evet, bunları kamuoyu çok iyi biliyor. Kimin yiyip içtiklerini, kimin ne yarar sağladığını.
hepsini biliyor, Mtlfettiş ise mılfettiş. Bizim mUfettişe kapımız açık. Birol ARSLAN ve ekibi olarak
veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok, Bu da böyle biline. Zamanı geldiği zaman ben basın toplantısı
ile de kamuoyuna zaten bunlann hepsinin cevabını yine vereceğim. Verilmeyecek hiçbir hesabımız
yok. Evet buyurun Serkan Bey.

SERKAN KALE: Yok yani sinirleniyorsunuz boş yere, Ama eski belediye başkanınız, sizin belediye
başkanınız, Belde Başkanıydınız. Madem yapıyordu neden bu adama dur demediniz? Herkes göniyor
yani canlı yayında.

BiRoL ARSLAN: Mikrofona söy[e.

SERKAN KALEı Sizin belediye başkanınızdı, Ben üzülüyorum yani şimdi. Haybeden geriyorsunuz

ortalığı.

BIROL ARSLAN: Yok ben germiyorum bak ben cevap verdim. Kamuoyunu bilgilendirdin-ı. Bir
saniye tarnamlayayım ondan sonra Kürşat Bey. Bugüne kadar hiç konuşmadım, Yedi içti hatıa

biliyorsunuz gazetelere de düştü. Ben bugüne kadar çıkıp hiç cevap vermedim, Bugün canlı yayında

hem Kepez Belediyesinin sosyal medya hesaplarında henr de Ton TV'de can|ı yayında bunları

cevaplıyorum. Bakııı bir tane esnaf çıksın ya da oradaki bir tane ilgili çıksın biz çocuğun ailesine
yardım yaptık, o paralar ulaştı mı diye bir kamuoyu ile paylaşsın, Bakın arkadaşlar daha bugün itibari
ile Valilik'ten gelen bir kampanya izin yazısı yok, Izin yazısı olmayan bir şeye nasıl para

toplayabiliriz? Yani kamuolunu bu kadar da aldatmak inanılır gibi değil ya. Yani bunu bu kadar, yahu

insan düşmanında bile savaşlarda asalet arar ya. Hakikaten yani. Bu kadar da asaletsizlik de oln,ıaz
yani. Eveı, buyurun.

SERKAN KALE: Madem bu para toplanmayacaktı, Valilik izin vermeyecekti

BİROL ARSLAN: Ama bakın biz hala daha geçerli Valilik'te dilekçemiz, Hatta yine bir yazı
istemiş Ier.

SERKAN KALE: Deve güreşini yapmasaydınız onun yerine arkadaşa l+1 alsaydınız

BİROL ARSLAN: O benim tasarrufumda. Belediye Başkanı benim kardeşim, Halka hesabı ben

veririnı. Bırak, sen oraya karışma, Sen karışamazsın,

St]RKr\N KAl,E: Çok avıp anıa. 450.000,00 TL'yi çöpe aıtık ya

BiRoL ARSLAN: Ne demek çöpe attık? Bir etkin|ik yaptık, ne demek çöpe attık?

SERKAN KALE: Yaptığınz zaten bir şey yok. Etkinlik, bol bol etkinlik yaptyorsun. Ne yaptın? Gel

şu sanayiyi biraz gez. Yollara bak şu yollara ilk baş, gözünü seveyim ya Başkanım. Şu, bizim eski
evlerin arkasındaki yollara,
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BİROL ARSLAN: Serkan Bey vatlahi hadi şu kararlılığını saygl duyuyorum. Şuradan mikrofona çık
da neyi yapmanıız gerektiğini bir anlat da Kepez halkı da bir öğrensin bakalım.

SERKAN KALE: Şu an anlatıyorum ya Başkanım.

BİROL ARSLAN: Yok yok şuraya gel şuraya. Hİdi gel şuraya lütfen anlat. Hadi yok yok buradan

geı

SERKAN KALE: Sayın Başkanım Kepez ne istiyordu? Su sorunu. Allah razı olsun öyle böyle

çözüldü. yetiyor mu? yetmiyor am ayine de Allah razı olsun. I(um akıyor, bizden kum akıyor,

apartmandakilere sorabilirsin. Allah razı olsun. Ama şu yollar ile ilgili ne sorun var Başkanım? Doğru,

hastanenin orada zenginler oturuyor, bizim gibi insanlarla uğraşmıyorsun ki. Ya bir kafanızı çıkarın,
gezin sokakları. Halil Bey, ismail Bey. Mehmet YAMAN söyleyin bunları, Biz koti,ı bir şey

istemiyoruz, Kepez için yapılsın. Kavga olmasın, Yapılan güzel şeyler. Biz kavgadan yana değiliz ki

Kepez için yapıldıktan sonra.

BiRoL AR5LAN: Sen, bizim böyle bir şey yaptığımıza inanıyor musun? Para toplayıp yediğimize.

içtiğimize inanıyor musun?

SERKAN KALE: Son re yirde görüşüniz sizinle. ,

BiRoL ARSLAN: Hayır, buradan mikrofondan söyleyeceksin. inanıyor musun böyle bir şey

yaptlğımıza?

SERKAN. KALE: Senin kendi şahsına inanmıyorum. Sonra gönişürüz Başkanım.

BiRoL ARSLAN: Peki, hemen Serkan Bey'e cevap verelim. Değerli kamuoyu zenginler ve fakirler

dedi, Bu tabi biraz, - .

SERKAN KALE: Siz söylediniz Başkanıııı

BiRoL ARSLAN: Ben öyle bir şey demedinı

HtıSIYiN DALAKLI: Az önce dediniz

BiRoL ARSLAN:
şebekesinden.

Vallahi bak bu su da arıtı[mış su Hüseyin DALAKLI. Kepez Beledil,esi

HÜSEYİN DALAKLI: Yolların tamamı çok bozuk Başkanım.

BiRoL ARSLAN: Hüseyin DALAKLI'yı da üçüncü yılın sonunda mikrofonla buluşturduk. Neyse.

hayırlı oljun. Evet, değerli kamuoyu her meclis toplantısında hemen hemen ben buradan gerekli

açıklamaları yapıyonım. Şimdi Hamidiye Mahallesi yeni açılan bir mahalleydi siteler. apartmanlar

yapılmış ama maalesef altyapı ve üstyapıları yapılmamış_ En azından burada Cumhuriyet

Mahallesinde, kötü diye hepimizin kabul ettiği yerlerde bir yol var. Ama öbür tarafta Hamidiye

\{ahallesinde yol yoktu arkadaşlar. Vatandaş çamurdaydı çamurda. Tabi ki önceliğimiz orası

olmalıydı, Bu da bir bütçe işi, Az önce oyladık. Bir tahmini btıtçe var ve o tahmini bütçenin üzerinde

biı,harcama yapamazsınız arkadaşlar. Bunu kabul edelim. 20l9 yılında geldiğimizde Hamidiye'nin

1,ollarını yaptık. 2020 ve 2O2l'de talihsiz bir korona ile birlikte hem içme suyunu hem atık su'r-u
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yaptık. 2022'de de Plan ve Bütçe Komisyonunun oyladığı gibi şimdi de zaten bu ay sonunda ihaleye

çıkıyor, Cumhuriyet Mahallesinin yollarına giriyoruz- Biz hem Cumhuriyet Mahallesi hem de

Boğazkent Mahallesini 2022 yılında yapacaktık arkadaşlar, İş planımızda var mıydı İsmail Bey?

isıııiı ÖzCıN: Evet Başkantm.

BlROL ARSLAN: Nurdoğan Bey iş planınıızda var mıydı?

NLıRDOĞAN nİıciÇ: Bilgi verdi,

BİROL ARSLAN: Ama maliyeı artışıyla şu bir kalem l Tl-'ydi, Arkadaşlar 202l'in Kasım ayında l

TL'ydi. Bugün belediye l TL'tik malzemeyi şu anda 6-7 TL'ye alıyor. Biz 202|'iı Haziran ayında

ölçümünü yaptık, fizibilite çalışmalarını çıkardık, Tam 66 kilometre yol yapacağız, Bu da Cumhuriyet
ve Boğazkent'i içeriyor. Ama şu anda 25 Milyon TL fizibilite çalışmasıydı. Ve biz bunu programın

içine koyduk. Ama gelinen noktada şu anda kaç lira biliyor musunuz Kürşat Bey? 25 Milyon Tl'lik
yolu şu anda 80-100 Milyon TL'ye yapıyoruz. Zaten bütçen l l0 Milyon TL. l l0 Milyon Tl'lik
bütçede tutup da l60 Milyon TL'lik harcama yapamazslnız. Orada zorunlu ödemeler de var o bütçenin

içinde. Maaş gibi, elektrik gibi, diğer belediyenin işleyen çarkının içindeki harcamalar gibi. Yani
bunların hakikaten bilmeden bunları konuşuyor olmak üzüntü verici. Yapamazsın. l l0 Milyon TL'lik
bütçede 2022 yılının Kepez Belediyesi bütçesi l l0 Milyon TL. siz bunu 110 Milyon TL'lik bütçede

gelip de l60 Milyon TL harcayamazsınız. O zaman görev, yetkinizi aşmış olursunuz. Ama şimdi ne

yapıyoruz? Mayıs sonunda ihaleye çıkıyoruz bak. Hadi bakalım ben size bir görev vereyim. Biz Aralık
ayında İIler Bankasına 20 Milyon TL'lik yol yapımı için, içme suyu haıları ve yol yapımı için Aralık
ayında izleme kredisi talebinde bulunduk. Ve bununla ilgili de birkaç kez gidip geldik ve hiçbir
ilerleme yok. Neden? CL{P belediyesi. 20 Milyon TL, hadi bakalım iktidar partisini sayın meclis
üyeleri. Her zaman şunu söyledim size, Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyesi arkadaş|arım.

getirin bize, meclisimize projenizi getirin, Biz de bunu kabul edelim. Demedim mi her mecliste size?
Sizin projeniz olduğunu, size teşekkür ederek bu projeye destek olacağımızı söyledik. Bakın hadi bu

20 Milyon Tl'lik projede Kürşat Bey ve arkadaşları gerekli çalışmayı yapacaklar bu ay sonuna kadar,

Biz şu ana kadar eğer kredinin onayı çıksaydı elli kere ihaleyi yapmıştık. Ve sanmayın ben her şeyi
görüyoruın. Yolu da göRlıyorum, su problemini de göüyorum, elendim diğer sokak hayvanları
problemini de göniyorunı. Ulaşım problemini de görüyorum itiraf etmeliyim. Hepsini görüyorum

Anıa arkadaşlar her şey bir planlama, bütçe ve zaman içinde gerçekleşecekler. Eğer biz Cumhuriyeı
Mahallesinin yollarını yapsaydık da Hamidiye'yi yapmasaydık, oradaki vatandaşlar üç yıldır çamurda
nıücadele ediyor olacaklardı. Hiç, sadece oradan yolları görmüyor musun, çık dışarı bak. Ben zaten

sokaktayım arkadaş. Buyurun Kürşat Bey.

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Sayın Başkan şimdi içme suyu arıtna tesisini yaptık, %SO'si hibe
geldi. Bunu kin,ı verdi? Devlet verdi,

BiRoL ARSLAN: Haberin bile vok.

ERKAN KURŞAT ERTURK: Neyden haberim yok?

BİROL ARSLAN: Onaylandıktan sonra haberin oldu.
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ERKAN KURŞAT ERTURK: Aldınız mı? CHP'li belediye olarak aldınız nıı? Yanhş konuşuyoruz,

anlayamıyoruz birbirimizi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere destek gelmiyor dediniz, ben biz
verdik diye bir şey demiyorum, devlet veriyor. İller Bankası'ndan %50 hibe geldi. Bu hibe ile yapıldı
tesis, Yine Çanakkale Be|ediyesi'ne birçok hibe verildi, Bitmeyen yeşil belediye binaları var. O bile o

şekilde bitiyor. Hep bu girişimlerle bitiyor. Şöyle, devlet planlama yapar. bunları öncelik sırasına
koyar.

BIROL ARSLAN: Bak ne güzel görev verdim bu ay 20 Milyon TL.

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Şöyle yaparız, beraber gideriz, Grup Başkanvekilimiz Bülent
TLıRAN'ın yanına beraber gideriz. söyleriz, tabi ki gerekçeli bir öncelik sıralaması var. Bu öncelik
sıralamasına göre şartlar müsaitse biz de elimizden geleni yapmaya, elimizi taşın altına koymaya
lıazırız.

BİROL ARSLAN: Teşekkür ederim, Ben de burada çıkar mikrofondan öncelikle AKP Grubuna,
ardından da Sayın Bülent TtlRAN'a ya da Jülide Hanım'a, başka desteği olan varsa herkese de

buradan çıkar gönül rahatlığı içinde teşekkür ederim, Bu hizmeti biz halkımız için yapacağız, Elbette
ki para yirİe ha]kın cebinden çıkacak. Kepez Belediyesi'nin bütçesinden çıkacak. O krediyi de bize şey
yapmayacaklar yani, nihayetinde ay ay bizim İ|ler Bankası paylarımızdan kesecekler. Bunu bi|in yani

daha iş planımız o kadar fazla ki sanmayın yani hani çıkın dışarı falan dediniz ya.

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Başkanım Zaten Grup Başkanvekilimiz Bülent TURAN'ın bu

konudaki desteklerini her zaman biliyoruz. Gideriz yanına birlikte konuşuruz.

BIROL ARSLAN: Sevgili Kürşat kardeşim iki tane görev ytiklüyoruz buradan, Bir, Kepez
Belediyesinin İller Bankasında Aralık 2O2l'deki 20 Milyon TL'lik su ve içme suyu, yol, altyapı kredi
talebi var, bir, İki, Atikhisar Barajı'ndan Kepez İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne ishale hatı ile,. .

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Bu konulara girdikçe daha çok uzayacak Başkanım. Girmeyelim.
Orada DSİ'nin yaptığı bir antma tesisi var, kullanım hakkı Çanakkale Belediyesi'ne ait. 500.00O

nüfusa kadar, içinde Kepez'i de kapsayan, biz bunu daha önce de dile getirdik. Burada tarım yapılıyor,
tarım ilaçlprı bu sulara karışıyor.

BİROL ARSLAN: Bunun da sorunlusu ben değilimdir herhalde değil mi?

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Hayır, kuyu suyuna muhtaç ettiniz dedik, açıklama yaptık.
Biliyorsunuz bu konudaki tavrımız netti bizim, Şimdi iki tane CHP'li belediye anlaşıp, nasıl
anlaşıyorsanız, anlaşıp baraj suyunu almak varken bir arıtma tesisi yaptık, bunun da %50'si hibe,

Katılım paylarını vatandaşın cebinden alacağız.

BlROL ARSLAN: Hangi katılım payı'

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Arıtma Tesisi için almayacak mısınız katılım payı?

BIROL ARSLAN: Kanı.ında öyle bir yer yok ki
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ERKAN KURŞAT ERTURK: Almayacaksanız tamam sıkıntı yok ama %50'sini devlet tarafından

hallettik, %50'si de Kepez Belediyesinden çıkıyor, Yani hazır orada tesis var, en iyi şartlarda
hazırlanmış bir arıtma tesisi var, Çanakkale Belediyesi...

BİROL ARSLAN: Bak güzel kardeşim gerçekten sen yüzeysel olarak bilgilenip sistemin içinde olan

beniın. Mutfakta olan benim. Bunun artılarını ve eksilerini yorumlayan benim. Canım kardeşim bakın

Atikhisar 1Barajındaki suyu almamızdaki sebep bir, suyu halka ucuz mal edebilmek için. Siz

Çanakkale'den suyu alırsanız bir, maliyet anlamında yüksek bedel ödersiniz iki, Kepez'de kayıp kaçak

var. Yüzde kaç? Yüzde kırk civarında kayıp kaçak var. O zaman Çanakkale'den bilmem kaç metreküp

alırsın aına vatandaşa tahakkuk ettirdiğin çok daha az olur. Ondan sonra maliyet hesabı yükselir canım
kardeşim. Biz bunun hesabını yaptık. Ve bunu Devlet Su İşleri yetkilileri ile birlikte planladık zaten.

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Peki arıtmayı yapmasaydık, o maliyetle altyapıyı yenileseydik, kayıp

kaçağı bitirseydik daha mantıklı değil nıiydi? Yani neyse sıkıntı yok, uzar bu konu.

BiROL ARSLAN: Bak biz eğer böyle bir yola girseydik ne dersiniz? Suyu halledemediniz derdiniz
doğru mu?

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRK: Önemli olan Kepez'deki suyu çözmeniz.

BİROL ARSLAN: Derdiniz gerçekten doğru yönlendirmek değil. Derdiniz sadece muhalefet etmek

Önüınüzdç çok gıizel işler geliyor. Arkadaşlar şimdi cenazeye çıkacağız. Cenazeye gitmek isteyen

arkadaşlarımız Çan Yeniçeri Köyü'ne cenazeye gidiyoruz. Gelmek isteyen arkadaşlarımız için
aracımız, minibüsüııüz hazır, Hatta grupları da taziye dilesinler ondan sonra kapatalım. Buyurun.

İSlleİl- ÖZCI.N: Sayın Başkanım, az önce Kepez'de kaçak var dediniz Türkiye'de tüm

belediyelerde kayıp kaçar oranı yüzde kırk en az. Ben Kepez Belediyesi meclis üyesi olarak aynı

zamanda Çanlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak Çanlılar Derneği Üyemiz Serkan

arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorunı. sevenlerine baş sağ|ığı diliyorum.

BİROL ARSLAN: Evet, teşekkür ederiz. Var mı mesajınız lütfen buyurun.

ERKAN KÜRŞAT ERTÜRKı Genç yaşta kaybettiğimiz Serkan arkadaşımıza Allah'tan rahmet,

diliyoruz. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.

Bl ROL ARSLAN: Teşekkür ederim. Iyi Parti Grubumuza lütfen mikrofonu verelim.

.ı
HALIL UYANIK: Çalışma arkadaşımız Serkan PEKELI'yi kaybetmenin üzüntüsü
Kendisine Allah'tan rahııret, sevenlerine baş sağlığı diliyorum-

içerisindeyiz

BlROL ARSLAN: Evet, ben de hepinize teşekkür ediyorum meclisimiz sona ermiştir. Katılımlarınız.
destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. 06,05.2022

BlROL ARSLAN

BELEDIYE BAŞKAN

BURÇlN SOYSAL SEVlM OZTURK AYGOREN

KATIP UYE
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