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ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

2019 YILI EKĠM AYI TOPLANTISI I. BĠRLEġĠMĠ 

MECLĠS GÜNDEMĠ VE TOPLANTI TUTANAĞI 

 

1. BÖLÜM 

MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

Gündem No   : 97509404-301.03-10                                             Toplantı Tarihi   : 14/10/2019  

Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu                                                   Toplantı Saati     : 18.00 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

IV. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI 

GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

1. Çin'in Türkiye Büyükelçiliği ile CIDCA (Çin Uluslararası Kalkınma ĠĢbirliği Ajansı)'nın ortaklaĢa Pekin ve 

diğer Ģehirlerde 05 Eylül 2019 - 25 Eylül 2019 (03 Eylül 2019 Ġzmir çıkıĢ 27 Eylül 2019 dönüĢ olmak üzere) 

tarihlerinde gerçekleĢtirdikleri "GeliĢmekte Olan Ülkelere Yönelik Kentsel GeliĢim ve Yönetim" konulu 

seminere Belediyemiz adına katılmak üzere Nazım Plan ġube Müdürlüğü ġehir Plancısı (S.12470) Yağmur 

Han ġENEL görevlendirilmiĢ olup, ulaĢım ve konaklama bedeli Çin Hükümeti tarafından karĢılanmıĢ, Çin 

Hükümeti tarafından istenilen sağlık raporu, pasaport ve vize iĢlemleri (Ankara ulaĢım uçak ile vize harçları 

vb.) için yapılacak olan masraflar ve günlük harcırah giderleri ise Nazım Plan ġube Müdürlüğü 2019 

bütçesinin 03-3-3-01 (Yurt DıĢı Geçici Görev Yolluğu) kodundan karĢılanmıĢtır. Meclisimizin bilgilerine arz 

olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk. E.235365) 

 

2. Çin'in Türkiye Büyükelçiliği, CIDCA (Çin Uluslararası Kalkınma ĠĢbirliği Ajansı) ile ortaklaĢa Pekin ve 

diğer Ģehirlerde 03 Eylül 2019 - 30 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleĢtirilecek olan Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin de davet edildiği "GeliĢmekte Olan Ülkelere Yönelik Kentsel Raylı Sistem TaĢımacılığının 

Uygulaması ve Yönetimi" konulu eğitim ve seminere 03 Eylül - 23 Eylül 2019 (01 Eylül 2019 Ġzmir çıkıĢ, 25 

Eylül 2019 dönüĢ olmak üzere) tarihlerinde Yatırımlar Denetim ġube Müdürü (S.11813) Arzu 

ÇORAPÇIOĞLU katılmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgisine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Banliyö ve Raylı Sis. Yat. Dai.BĢk.E.237025) 

 

V. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

1. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Uluslararası ĠĢbirliği Merkezi ile Tanoto Vakfı daveti 

kapsamında; Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yürütülen "KuĢak ve Yol" olarak bilinen projenin daha iyi 

anlaĢılmasını sağlamak ve bu doğrultuda iletiĢim ve iĢbirliğini teĢvik etmek amacıyla 21-26 Ekim 2019 

tarihleri arasında kardeĢ kentimiz Xiamen'de gerçekleĢtirilecek olan "KuĢak ve Yol - Yetenek GeliĢtirme 

Programı Ġleri Düzey Semineri"ne Belediyemizi temsilen katılmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis 

Üyesi Hakan BARÇIN ve DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanı Hatice Gökçe BAġKAYA'nın 20-27 Ekim 

2019 tarihleri arasında görevlendirilmeleri, anılan tarihlerde görevli-izinli sayılmaları, oluĢabilecek yasal 

masraflarının Belediyemiz ilgili bütçelerinden karĢılanması ile gidiĢ dönüĢ, uluslararası ulaĢım, yerel ulaĢım, 

konferans ücreti, konaklama ve yemek, sigorta dâhil olmak üzere seminer ücretlerinin ise bahsi geçen 

kurumlar tarafından karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢkiler ġb.Md.E.239674) 

 

2. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 

Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-BoĢ 
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Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların 

incelenerek karara bağlanması hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eğit. Dai. BĢk. E.235367) 

 

3. 15/10/2019 – 31/12/2019 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve 

baĢlayacak olan SözleĢmeli Personele göreve baĢladığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar ödenmek üzere, 

adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karĢılık gösterilerek, Hazine ve Maliye Bakanlığının 08/07/2019 

tarihli ve 210975 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda; 1 adet Sosyal ÇalıĢmacı’ya 3.226,19-TL 

tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin 

yapılabilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kaynakları ve Eğt. Dai. BĢk. E.230750) 

 

4. 15/10/2019 – 31/12/2019 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve 

baĢlayacak olan SözleĢmeli Personele göreve baĢladığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar ödenmek üzere, 

adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karĢılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığının 08/07/2019 tarih 

ve 210975 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda; 4 Adet Tabip’e her biri için 4.135,84-TL tespit 

edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi 

hususlarının görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eği.Dai.BĢk.E.238609) 

 

5. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması nedeniyle 

yeniden hazırlanan TeĢkilat ġemasının görüĢülmesi. (Memur Personel ġb Md. E.152384) 

 

6. "Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Engelsiz Ġzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği" doğrultusunda 

oluĢturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 04 Ekim 2019 tarihinde gerçekleĢtirilen toplantısında yapılan 

denetleme ve değerlendirme sonucunda alınan; Menemen Belediyesi Emiralem Engelsiz YaĢam Merkezi 

Hizmet Binasına 3 (üç) yıldızlı Kırmızı Bayrak, verilmesi kararının görülmesi. (Sosyal 

Proj.Dai.BĢk.E.239673) 

 

7. ESHOT Genel Müdürlüğüne ait 1998 model 35 CSR 57 plaka no’lu 0345 Solo Mercedes marka 1 (bir) 

adet otobüsün, talebi doğrultusunda Çanakkale Kepez Belediye BaĢkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi 

suretiyle ihtiyacın karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (ESHOT- Araç Bak. Onarım 

Dai.BĢk.E.9200/E.149865) 

 

8. ESHOT Genel Müdürlüğüne ait 1998 model 35 CTP 69 ve 35 CSA 93 plaka no’lu 0345 Solo Mercedes 

marka otobüslerin, talebi doğrultusunda Seferihisar Belediye BaĢkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi 

suretiyle ihtiyacın karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (ESHOT- Araç Bak. Onarım 

Dai.BĢk.E.9201/E.149896) 

 

9. Merkezi Ġstanbul'da bulunan Türkiye Kalite Derneği (KALDER)'ne üye olunması, üyelik konusunda 

gerekli iĢlemlerin yapılması ile Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususlarının 

görüĢülmesi. (Organizasyon Per. ġb. Md. E.153240) 

 

10. Belediyemiz ile Malatya ili Hekimhan Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal iliĢkileri geliĢtirmek; 

kültür, sanat ve spor gibi faaliyetler ve projeler gerçekleĢtirmek; ihtiyaç fazlası araç, gereç, makine ve 

teçhizat bakımından yardımlaĢmak; arsa, bina ve benzeri tesisler yapmak ve yaptırmak gibi Belediyecilik 

hizmetlerinin sağlanması amacıyla, KardeĢkent iliĢkisi kurulmasına yönelik, Malatya ili Hekimhan Belediye 

Meclisinin 03/09/2019 tarihli ve 61 sayılı Kararının görüĢülmesi.  (Yazı ĠĢ.ve Kar.Dai.BĢk.E.237036) 

 

11. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin hissedarı olduğu tüm Ģirketlerin genel kurullarında, Belediyemizi temsil 

etmeye yetkili olmak üzere Av. Nurdan HERĠS'in görevlendirilmesi hususunun görüĢülmesi. (ĠĢletme ve 

Des.Hiz.Dai.BĢk. E.237026) 

 

12. 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanlarımızın geniĢlemesi sonucunda Sosyal Hizmetler ġube Müdürlüğü 

görev tanımları içerisinde olan, ilimizde yaĢayan ihtiyaç sahibi hasta ve yaĢlılara yönelik evde sağlık ve 

destek hizmetlerini kapsayan ihalenin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/01/2020 

tarihinden itibaren 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilmesi hususunun görüĢülmesi. (Sosyal Hiz. Dai. BĢk. 



 3 

E.232247) 

 

13. Belediyemize devri yapılan Konak Tünellerinin elektro-mekanik sistemleri ve kent genelinde kurulu 

bulunan DeğiĢken Mesaj Sistemleri için 36 ay süre ile hizmeti alımı yapılabilmesi hususunun görüĢülmesi. 

(UlaĢım Dai.BĢk.E.240746) 

 

14. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 23/07/2019 tarihli ve 32250 sayılı yazısı ile teklif edilerek Bakanlık 

Makamının 23/07/2019 tarihli Olur'u ile 35-63 K.K no’lu Ġzmir Çevre Otoyolu Ayrımı YeĢildere - Konak il 

yolunda ağ değiĢikliğinden dolayı yol üzerinde bulunan Konak Tüneli ve yapılarının Belediyemize devri 

amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde bulunan "Protokol"ün görüĢülmesi.(UlaĢım Dai.BĢk.E.240745) 

 

15. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırlarında kalan 

ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında, Karayolları KamulaĢtırma Sınırı içerisinde yer 

alan "300-02 Kontrol Kesim no’lu Ġzmir Turgutlu Devlet yolunun (Ankara Caddesi) 2+100 (283/1 Sokak) ve 

2+950 (Özkanlar) km'lerinde bulunan yaya üst geçitlerinin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından yıkılıp 

yenisinin yapılması kapsamında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü arasında 

yeniden imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Protokol"ün görüĢülmesi. (UlaĢım 

Dai.BĢk.E240744)   

 

16. Mülkiyeti Belediyemize ait, KemalpaĢa ilçesi, Hamzababa Mahallesinde 106 ada, 22 parseldeki 

mezarlığın içerisindeki türbenin, açılıĢ-kapanıĢ saatlerinin belirlenmesi, temizliğinin yapılması, güvenlik 

sorununun ortaya çıkması halinde kolluk kuvvetleriyle irtibata geçilmesi iĢinin, Hamzababa Kültürünü 

YaĢatma ve Koruma Derneği ile yürütülmesi amacı doğrultusunda, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile 

Hamzababa Kültürünü YaĢatma ve Koruma Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde 

yer alan "Ortak Hizmet Protokolü"ün görüĢülmesi. (Mezarlıklar Dai.BĢk.E.218094) 

 

17. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Meslek Fabrikası ġube Müdürlüğü ve 

Torbalı Ġbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte sanayi sektörünün ihtiyaçlarını ve vatandaĢ 

taleplerini karĢılamak ve ortak teknik eğitimler düzenlenmesi amacıyla Meslek Fabrikası ġube Müdürlüğü ile 

Torbalı Ġbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde 

yer alan "ĠĢ Birliği Protokolü"nün görüĢülmesi. (Sosyal Proj.Dai.BĢk.E.218096) 

 

18. Ġzmir-Aydın Otoyolu, 0-31/02 (Pancar KavĢağı) Kontrol Kesimi 6+000 kilometresinde, Pancar Organize 

Sanayi Bölgesinden Otoyola bağlantı için Oğlananası (D tipi) hizmet alanının üzerine, Torbalı Belediyesince 

oluĢturulacak kavĢağın yapılması iĢine ait Ģart ve esasların belirlenmesi  için, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile 

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

"Protokol"ün görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.219504) 

 

19. Belediyemizce yapılacak olan "Uzundere II. Etap Kat KarĢılığı Anahtar Teslimi ĠnĢaat Yapım ĠĢi" 

kapsamında, 11184 ada 10 parselde imar adası sınırlarının imar planına uygun hale getirilmesi ve ada içi 

altyapı ile peyzaj imalatlarının yapılarak 3959 sokağın imar planında belirlenen güzergâhına alınabilmesi için 

imar planına göre yol gövdesinde kalan trafonun bulunduğu direğin, inĢaatın tamamlanma süresinde 

gecikmeye neden olmaksızın deplase edilmesine yönelik Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Türkiye Elektrik 

Dağıtım A.ġ. ve GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

“Protokol”ün görüĢülmesi. (Kentsel DönüĢüm Dai.BĢk. E.237032) 

  

20. "Kınık Katı Atık Transfer Ġstasyonu", "Buca Sosyal YaĢam Kampüsü" ve "Urla Terminal Tesisleri"nin 

enerji ihtiyaçlarını karĢılamak için hat ve DTM tesisleri iĢlerinin Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı 

tarafından yapılması amacıyla; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Dağıtım Sistemi Bağlantı AnlaĢması Eki Tesis 

SözleĢmesi”nin görüĢülmesi. (Etüd ve Projeler Dai. BĢk.E.238610) 

 

21. Bergama ilçesi Ġslamsaray Mahallesi Vakıflarüstü Mevkii, 1369 ada, 1 parselde Belediyemiz tarafından 
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yapılacak olan Bergama Sebze Hali'nin enerji ihtiyacının karĢılanması için 630 kVA trafo tesis edilmesi 

amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. arasında imzalanmak üzere hazırlanan 

ve önerge ekinde yer alan “Dağıtım Sistemi Bağlantı AnlaĢması Eki Tesis SözleĢmesi”nin görüĢülmesi. (Etüd 

ve Projeler Dai.BĢk.E.239676) 

 

22. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğince, 43 no'lu Katlı Bölgesel Otopark ve Çiğli Çocuk ve Gençlik 

Merkezi (ÇOGEM) Uygulama Projelerinin Yaptırılması ĠĢleri kapsamında Tasarım Gözetimi ve Kontrolü 

Hizmet Alımının (TGUA-1 ve TGUA-2) gerçekleĢtirilebilmesi amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol'ün görüĢülmesi. (Etüd ve Projeler Dai.BĢk.E.239675) 

 

23. Belediye Meclisimizin 15/02/2019 tarihli ve 140 sayılı Kararı ile kabul edilen; “Menemen Merkezde 

PerĢembe Pazar Yeri Olarak Bilinen Yerde Prefabrik Kapalı Pazar Yeri-Ofis-Dükkan Yapılması Kaba ĠnĢaat 

ĠĢleri Yapım ĠĢi”nin tamamlanabilmesi için bir önceki yardıma ilaveten KDV dâhil 5.900.000,00-TL tutar 

karĢılığı yardımın yapılabilmesi amacıyla imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ek 

Protokol”ün görüĢülmesi. (Yapı ĠĢleri Dai.BĢk.E.238612) 

 

24. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında görev ve 

hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karĢılamak amacıyla 50.000.000,00-TL krediye ihtiyaç duyulmakta olup; 

bu kapsamda Belediye Meclisimizin Kararı ile borçlanılması, söz konusu kredi için Belediyemizin garantör 

olması, garantörlük kapsamında her türlü iĢlemin yapılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü sözleĢme, 

taahhütname, protokolleri düzenleyip imzalanması için münferiden iĢlem yapmak üzere BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanına yetki verilmesi hususlarının görüĢülmesi. (ESHOT-Strateji GeliĢ.Dai.BĢk.E.9394/E.153115)   

 

25. ESHOT Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı’nın Diğer TaĢıma Giderleri bütçe tertibinde 

kullanılmayacak tutardan 16.000.000,00-TL'nin, Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığının Akaryakıt 

ve Madeni Yağ Alımları bütçe tertibine,  Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı bütçesine 

Yüklenicilere Yapılacak Tazminat Ödemesi tertibi açılarak 13.950.000,00 TL’nin aktarılması ile Ġnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığının Diğer Hizmet Alımları bütçe tertibine toplam 76.000.000,00-TL 

tutarında ek ödenek verilmesi hususlarının görüĢülmesi. (ESHOT-Strateji GlĢ.Dai.BĢk.E.9393/E.153122) 

26. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yapı ve ruhsat 

müracaatlarında geçerlilik süresi dolmuĢ çizili imar durumlarının "değişiklik yoktur onayının" yapılmasına 

iliĢkin ücretin 250,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 06/09/2019 tarihli ve 319 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.224207) 

 

27. Bergama Belediye Meclisinin; mülkiyeti Bergama Belediyesine ait, Bahçelievler Mahallesi, 1400 ada, 5 

parselde bulunan bir açık ve bir kapalı Tenis Kortu kullanımı hizmet karĢılığı ile ilgili olarak önergedeki 

tabloda gösterilen miktarların belirlenmesi ve 2019 Mali Yılı Tarife Cetveline eklenmesine yönelik, 

05/09/2019 tarihli ve 19/98 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.230754) 

 

28. Çiğli Belediye Meclisinin; Çiğli Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan binaların tamamının Çevre 

Temizlik Vergisi mükellefi yapılması yönünde 1. Derece olarak belirlenmesine yönelik, 05/09/2019 tarihli ve 

05/65 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.232251)    

 

29.  Bergama Belediye Meclisinin; 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeleri Listesinin 1. Bölümünde yer alan Mali 

Hizmetler Müdürlüğü ücret tarifesi baĢlıklı 9. maddenin (b) fıkrasında belirtilen yol güzergahları üzerinde 

bulunan otopark ücretlerinin önergede belirtildiği Ģekilde güncellenmesine yönelik, 05/09/2019 tarihli ve 

19/99 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.230756)  

  
30. Bergama Belediye Meclisinin; 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeler Listesinin 9. bölümünde yer alan Sosyal 

Yardım ĠĢleri Müdürlüğü ücret tarifelerine yönelik, 05/09/2019 tarihli ve 19/102 sayılı Kararının görüĢülmesi. 

(Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.230755) 
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31. Bergama Belediye Meclisinin; 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeler Listesinin 1. bölümünde yer alan Mali 

Hizmetler Müdürlüğü ücret tarifesi baĢlıklı 9. maddenin (a) fıkrasında belirtilen otopark ücretlerinin önergede 

belirtildiği Ģekilde güncellenmesine yönelik, 05/09/2019 tarihli ve 19/101 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı 

ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.232250) 

 

32. Bergama Belediye Meclisinin; 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeler Listesinin 6. bölümünde yer alan Temizlik 

ĠĢleri Müdürlüğü ücret tarifesine 33. ve 34. madde olarak önergede yer alan tabloda gösterilen miktarların 

belirlenmesi ve 2019 Mali Yılı Ücret Tarifesine eklenmesine yönelik, 05/09/2019 tarihli ve 19/100 sayılı 

Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.232248)  

 

33. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi Ġmar Müdürlüğünce içki satıĢı yapılan iĢ yerlerine 

yönelik yerinde tespitler yapılarak krokilendirilen hizmet karĢılığı ücretin 150,00-TL/adet olarak belirlenmesi 

ve 2019 Mali Yılı Tarifeler Listesine eklenmesine yönelik, 05/09/2019 tarihli ve 30418101-105.04-081 sayılı 

Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.232249) 

 

34. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne, önergede yer alan tabloda 

belirtildiği Ģekilde toplam 5.600.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 05/09/2019 tarihli ve 189 sayılı 

Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.220694) 

 

35. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Ġzmir Atlı Spor Ġhtisas Kulübü 

Derneğinin Cumhuriyetimizi coĢkuyla kutlamak, Belediyemizin ve Ġzmir'imizin tanıtılması, hayvan sevgisi 

ve biniciliği aĢılamak amacı ile 27-28-29 Ekim 2019 tarihinde gerçekleĢtireceği T.C. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı Cumhuriyet Kupası yarıĢmaları için, Ġzmir Atlı Spor Ġhtisas Kulübünün yapacağı 

harcamalara katkı sağlamak üzere; Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğünün ilgili bütçe tertibinden 50.000,00-

TL verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Gençlik ve Spor Dai.BĢk.E.235363) 

 

36. Belediyemizin harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda 2019 Mali Yılı Bütçesinin bazı 

tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaĢılmıĢ olup, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Mali Yılı 

Bütçemizin tertipleri arasında toplam 119.232.000,00-TL aktarma yapılması hususunun görüĢülmesi. (Mali 

Hiz.Dai.BĢk. E.235368) 

 

37. Belediyemizce projelendirilen, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında ''YeĢildere Caddesini Bornova 

IĢıkkent Otogara bağlayan 35 m geniĢliğindeki Ekspres Yol'' projesi kapsamında bulunan, Konak ilçesi, 

GürçeĢme Mahallesi, 41882 ada, 32 no'lu parselin kamulaĢtırma dıĢı kalan 1,85 m²'lik konut alanında kalan 

kısmı için 4.118,10-TL kamulaĢtırma bedelinin taĢınmaz malikine ödenerek Belediyemiz adına tescil 

edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.220695) 

 

38. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, Önergede adresleri belirtilen, 6 adet ekmek satıĢ büfesinin 

iĢletme hakkının Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedeller ile Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm 

ĠĢletmeleri A.ġ.'ye devrine yönelik imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün 

görüĢülmesi.  (Emlak Yönetimi Dai.BĢk.E.237035) 

 

39. Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 36839 ada, 6 no’lu (312.00 m²) taĢınmazdaki Belediyemize ait 45/312 

(45,00 m²) hissenin diğer hissedarlar adına satıĢının yapılması hususunun görüĢülmesi. (Emlak 

Yön.Dai.BĢk.E.237027)  

 

40. Mülkiyeti Belediyemize ait Ġstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Sururi Mahallesi, 853 ada, 17 no’lu (697,00 m²) 

parselin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu kapsamında ihale edilerek satıĢının yapılması hususunun 

görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.237028) 

 

41. Meriç ÖNOĞLU'nun Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezi (HĠM)'ne yaptığı, 16/07/2019 tarihi ile 

kayıtlı elektronik posta baĢvurusuna konu; Torbalı ilçesi, Pancar Mahallesinde bulunan, mevcut “Umurbey” 

Sokak isminin "Fahri Önoğlu" olarak değiĢtirilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs.Dai.BĢk.E.230748) 
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42. Urla Belediye BaĢkanlığının 06/09/2019 tarihli ve 25322 sayılı yazısına konu; Ġçmeler Mahallesinde 

bulunan Umut Köy Yapı Kooperatifi’nin bulunduğu alanda, önerge eki krokide yeni açılacak olan yollara 

"Umut 10" Sokak, "Umut 11" Sokak isimlerinin verilmesi, ayrıca 1176 no’lu Sokağın ise isim verilmesi 

düĢünülen “Umut 11” Sokağa kadar uzatılması taleplerinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs.Dai.BĢk.E.230751) 

 

43. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Yol" ve "Park" kullanımında kalan Buca ilçesi, 

Kızılçullu Mahallesi, 21M2A pafta, 40537 ada, 1 parselde kayıtlı taĢınmazın zemin kamulaĢtırılmasının 

yapılabilmesi için Buca Belediyesinin 2015-2019 yıllarını kapsayan VI. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak 

alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 2019/92 sayılı Kararının; Ġlçe 

Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 

tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.235364) 

 

44. Bornova Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 261 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik 

Mahallesi, 30 J IId (24N IIc) paftada yer alan, 296/2 Sokağın güneyinde kamuya terkli park alanında, 4 m x 4 

m ebatlarında 1 (bir) adet Regülatör Alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.230749) 

 

45. Bornova Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 263 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik 

Mahallesi, Üniversite Caddesi - Sanayi Caddesi arasında yer alan 14197 ada, 1 parsel ile 9 ada, 28 parselin 

"Yüksek Öğretim Alanı" olarak belirlenmesine, 14197 ada, 1 parsele Yençok:10 kat, 9 ada, 28 parsele 

TAKS:0.60, E:2.00 ve Yençok:10 kat yapılaĢma koĢulu getirilmesine ve plan onama sınırı içerisinde kalan 

alanlara iliĢkin, plan notu belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.237031) 

 

46. Konak Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 129/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1. Grup 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli Melez Deresi üzerinde yer alan Kervan 

Köprüsü'nün koruma alanı ile birlikte imar planlarına iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

doğrultusunda iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.237029) 

 

47. Konak Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 128/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir 3. Ġdare 

Mahkemesinin 26/02/2014 tarih, 2012/1902E., 2014/224 sayılı kararı ile dayanağı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı bulunmadığından 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı iptal edilen Güzelyalı Mahallesi, 921 ada 33 ve 

34 parsellere yönelik, Konak 2. Etap (Üçkuyular-KarataĢ Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda  iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.237033) 

 

48. Torbalı Belediye Meclisinin 13/06/2019 tarihli ve 66 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Ayrancılar 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planında, 229 ada, 6 parsel içinden geçen Dere Drenaj Kanalı’nın Islah Projesi 

doğrultusunda yol güzergâhına aktarılarak, BitiĢik Nizam 2 Kat YapılaĢma KoĢullu Ticaret Alanı kullanımının 

belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.230752) 

 

49. Gaziemir Belediye Meclisinin 10/04/2019 tarihli ve 12 sayılı Kararı ile uygun görülen; kamuya terkli 

trafo yerlerinin önergede yer aldığı Ģekilde belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢiklikleri önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.237030) 

 

50. Urla Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli ve 276 sayılı Kararı uygun görülen; Gülbahçe Mahallesi ve 

Karapınar Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.230753) 

 

51. Urla Belediye Meclisinin 14/06/2019 tarihli ve 214 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı 

Mahallesinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında Ayrık Nizam 2 Kat yapılaĢma 

koĢullu konut alanında kalan 2869 ve 2870 parsellerin güneyindeki kamuya terkli alanlar ile kamuya terkli 
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otopark alanının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.235366) 

 

VI. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

1. Üyesi olduğumuz (UCLG) BirleĢmiĢ Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya TeĢkilatının, Güney Afrika 

Durban kentinde 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olan kongresi öncesinde, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'in baĢkanlık divanı üye seçimine katılabilmesi için, kongre 

öncesinde seçim süreci ve kongre hazırlıkları hakkında (UCLG) BirleĢmiĢ Kentler ve Yerel Yönetimler 

Dünya TeĢkilatı Sekreteryası ile ikili görüĢmeler yapmak üzere BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı 

Onur Kadir ERYÜCE'nin Ġspanya'nın Barselona kentinde 17-18-19 Ekim 2019 tarihlerinde görevlendirilmesi, 

söz konusu seyahate ait ulaĢım (havayolu ile) giderlerinin ilgili firmaya ödenmesi, Ģehir içi ulaĢım giderleri, 

konaklama giderleri, günlük harcırah ve seyahatle ilgili yapılacak olan (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, 

alan vergisi vb.) tüm yasal giderlerin Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev 

Yolluğu harcama kaleminden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Özel Kalem Md.E.244617) 

 

2. Rusya'nın Volgograd Ģehrinde 30 Ekim 2019 - 02 Kasım 2019 tarihleri arasında ''Volga'da Diyalog: 21. 

Yüzyılda BarıĢ ve KarĢılıklı AnlayıĢ'' teması altında Halk Diplomasisi Uluslararası Forumu gerçekleĢtirilecek 

olup; Belediyemizi temsilen BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan Vekili Mustafa ÖZUSLU'nun davetli olduğu 

forumda DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü personeli Cansu Pelin AKSAKOĞLU'nun tercüman olarak 

görevlendirilmesi, 30 Ekim 2019 – 02 Kasım 2019 tarihleri arasında görevli izinli sayılması, uçakla ulaĢım ve 

ilgili diğer tüm yasal giderlerinin DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev 

Yolluğu harcama kaleminden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢkiler ġb.Md.E.243322) 

 

3. 15/10/2019 – 31/12/2019 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve 

baĢlayacak olan SözleĢmeli Personele göreve baĢladığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar ödenmek üzere, 

adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karĢılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığının 08/07/2019 

tarihli ve 210975 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda; 1 adet Veteriner Hekim’e 3.960,91-TL tespit 

edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi 

hususlarının görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eği.Dai.BĢk.E.243324) 

Oybirliği ile Kabul Edildi.  

 

4. “Deniz Araçlarının Atıklarının Toplanması, TaĢınması ve Geri Kazanım/Bertarafı Hizmetlerinin 

Yürütülmesi ĠĢi” kapsamında gemilerden atık alınması hizmetine yönelik 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 

çerçevesinde ihaleye çıkılması için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına ve Belediye Encümenine yetki 

verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Atık Yön. Dai.BĢk.E.243325)  

 

5. ESHOT Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından iĢletilmekte olan Yazılım Tabanlı IP 

Telefon Santral sistemlerinin sorunsuz Ģekilde iĢletilmesi, geliĢtirilmesi ve iĢlemlerin zamanında yapılması, 

uygulamaları geliĢtirme, güncelleme ve teknik destek hizmetlerini kapsayan Yazılım Güncelleme, GeliĢtirme 

ve Destek Hizmeti Alımı iĢinin 36 aylık süre ile yapılması hususunun görüĢülmesi. (ESHOT- Bilgi ĠĢlem 

Dai.BĢk.E.9514/E.154959) 

 

6. Belediye Meclisimizin 14/06/2019 tarihli ve 491 sayılı Kararı ile yeniden düzenlenen teĢkilat Ģeması ve iĢ 

yürütümüne iliĢkin 2019/4 sayılı Genelge ile ĠĢletme ĠĢtirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi BaĢkanlığının 

teĢkilat Ģemasındaki tanımı ve iĢ yürütümü değiĢtiğinden dolayı revize edilerek yeniden hazırlanan 

Muhtarlıklar ve Yerel Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’in 

görüĢülmesi. (Muhtarlıklar ve Yerel Hiz.Dai.BĢk.E.243320) 

 

7. Muhtarların görevleri süresince mesai gün ve saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla görev gereklerinin ifasında 

kent dâhilinde toplu taĢıma araçlarını adlarına düzenlenmiĢ Muhtarlık Kimlik Kartlarıyla kullanmalarının 

sağlanmasına yönelik Belediye Meclisimizin 10/07/2019 tarihli ve 580 sayılı Kararın gereğinin önergede yer 

alan hususlar doğrultusunda yerine getirilmesinin görüĢülmesi. (Muhtarlıklar ve Yerel Hiz.Dai.BĢk.E.243573) 
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8. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesi Ek Ödenek tablosunda yer alan Finansmanın Ekonomik 

Sınıflandırma tablosu ve gider bütçesinde bulunan kalemler uyarınca toplam 3.000.000,00-TL ek ödenek 

verilmesine yönelik 05/09/2019 tarihli ve 188 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve 

Kar.Dai.BĢk.E.220693) 

 

9. Temmuz 2018 dönemi itibarıyla bugüne kadar 15 aylık dönemde, ÜFE’de %18,82, TÜFE’de %21,10 ve 

akaryakıtta da artıĢ olmuĢ, ayrıca döviz kurundaki artıĢlar otobüs ve yedek parça alımlarının dövize endeksli 

olması nedeniyle maliyetleri etkilemiĢ olup; bu kapsamda toplu ulaĢım hizmetine yönelik hazırlanan yeni 

fiyat tarifesinin görüĢülmesi. (ESHOT Strateji Gel. Dai. BĢk. E.9559/E.156094) 

 

9. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin almıĢ olduğu kararların özetlerinin; Ġzmir özelinde yayın yapan, 

istihdam yaratan, muhabir çalıĢtıran Ġnternet Gazetelerinde de yayımlanmasına yönelik Sözlü Önergenin; 

Plan ve Bütçe Komisyonunun AK Partili Meclis Üyeleri Erhan ÇALIġKAN ve Hüsnü BOZTEPE’nin 

muhalefet Ģerhine karĢılık, Komisyonların, „henüz internet yasası bulunmadığından ve bu hususta faaliyet 

gösteren internet sitelerinin yasal yapılarında dağınıklık bulunduğundan bu hususta merkezi idare tarafından 

bir çalışma da yürütüldüğünden‟ Ģeklindeki müĢterek görüĢü doğrultusunda oyçokluğu ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (AK Parti Grubu 

Mensubu Meclis Üyesi Fatih TAġTAN. E.130829) 

 

10. "Yerel ve Bölgesel Yönetimlere Katılan Tüm KiĢiler Ġçin Avrupa DavranıĢ Kuralları" ve "Yerel 

Yönetimler Ġçin DavranıĢ Ġlkeleri" raporları dikkate alınarak seçilmiĢ Belediye BaĢkanı ve seçilmiĢ Belediye 

Meclis Üyeleri ile yükleniciler de dâhil olmak üzere tüm kiĢileri kapsayacak Ģekilde, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesine özgün "Etik DavranıĢ Ġlkeleri" belirlemek ve "Etik (DanıĢma) Kurulu" oluĢturmak için gerekli 

çalıĢmaların yapılması amacıyla “Etik Komisyonu”nun kurulmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Özel Kalem Müd.E.216360) 

 

11. KarĢıyaka ilçesi, Aksoy Mahallesi, 9375 ada, 1 no’lu taĢınmazdaki Belediyemize ait 15960/914280 (7,00 

m²) hissenin, talep sahibi bağımsız bölüm malikleri adına arsa payları nispetinde Belediyemiz Encümenince 

tespit edilecek bedel karĢılığında tapu sicilindeki Belediyemiz hakkına yönelik beyanın tashih edilerek 

satılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak 

Yön.Dai.BĢk.E.194660) 

 

12.  Konak ilçesi, 1. KarataĢ Mahallesi, 598 ada, Eski:8 Yeni:31 no’lu taĢınmazın diğer malikleri tarafından 

açılan Ġzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/13 Esas ve 2019/14 sayılı davanın Mahkeme Kararının, 

ilgili Tapu Müdürlüğünde uygulatılması sonucu ifrazen oluĢan 104,45 m²’lik 598 ada, 31 parseldeki Yurdan 

SUTAġ'ın 1/10 hissesinin (104,45 x 1/10 = 10,45 m², 10,45 m² x 6.928,00-TL= 72.397,60-TL) 72.397,60-TL 

bedel ile yol olarak terkini ve her türlü takyidattan arî olarak Belediyemize rızaen devretmesi karĢılığında 

tarafına ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak 

Yön.Dai.BĢk.E.215551) 

 

13. Bornova ilçesi, Çamdibi Mahallesi, 5 pafta, 9542 parselin kamulaĢtırma dıĢı kalan 55,50 m²'lik Ticaret 

Alanı Ġmarlı Yapı Adasında kalan kısım için, 47.119,50-TL kamulaĢtırma bedelinin taĢınmaz malikine 

ödenerek Belediyemiz adına tescil edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu 

Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.215549) 

 

14. Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 37176 ada 2 (127,00 m²) no’lu taĢınmazdaki Belediyemize ait 11/127 

(11,00 m²) hissenin diğer hissedarlar adına satıĢının yapılmasının  oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.204002) 

 

15. Ġzmir ili, KarĢıyaka ilçesi, MaviĢehir Mahallesinde Belediyemiz tarafından yapılacak olan Peynircioğlu 

Dere ÇıkıĢı Yaya Köprüsü ve Yakın Çevre Düzenlemesi ĠĢinin enerji ihtiyacının karĢılanması için yer altı 

kablosu tesis edilmesi gerekmekte olup; bu kapsamda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım 

A.ġ. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Tesis SözleĢmesi"nin oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Etüd ve Proj. Dai.BĢk.E.212117) 
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16. Belediyemizce yaptırılacak olan "Ġzmir ili, Menemen Ġlçesi Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Asfaltı 

Üzeri Koyundere Yaya Üst Geçidi Uygulama Projelerinin Yaptırılması ĠĢi" kapsamında proje alanında 

bulunan yüksek gerilim havai hat Ģebekesinin deplase edilmesi gerekmekte olup, bu kapsamda Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge 

ekinde yer alan "Protokol"ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (UlaĢım 

Dai.BĢk.E.211656) 

 

17. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Meslek Fabrikası ġube Müdürlüğü ve 

Türkiye Kızılay Derneği Ġzmir Toplum Merkezi (Türk Kızılay) ile birlikte sanayi sektörünün ihtiyaçlarını ve 

vatandaĢ taleplerini karĢılamak amacıyla ortak mesleki ve teknik eğitimler düzenlenecek olup; bu kapsamda 

gerçekleĢtirilecek ortak çalıĢmaların esaslarını belirleyen, Meslek Fabrikası ġube Müdürlüğü ile Türkiye 

Kızılay Derneği Ġzmir Toplum Merkezi (Türk Kızılay) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge 

ekinde yer alan "ĠĢ Birliği Protokolü"nün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Sosyal Pro.Dai.BĢk.E.212121) 

 

18. Beydağ Belediye BaĢkanlığının; Beydağ Belediyesi'ne ait Atatürk Mahallesi 5 pafta, 1593 parselde 

bulunan Beydağ Kalesinde yapılacak olan KDV dahil 3.363.910,96 TL sözleĢme bedelli "Beydağ Kale 

Surları ile Kaleiçi Yapıların Restorasyon Rekonstrüksiyon ve Çevre Düzenleme Uygulama ĠĢi"nin 

Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılması talebi doğrultusunda, söz konusu iĢin yapımı için 

sözleĢme tutarı KDV dahil 3.363.910,96-TL'nin 1.500.000,00-TL'lik kısmı "Ġzmir Kalkınma Ajansı" 

tarafından karĢılanmakta olup, geriye kalan KDV dahil 1.863.910,96-TL tutar karĢılığı yapılacak yardımın 

önerge ekindeki Protokol kapsamında oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporu. (Yapı ĠĢ.Dai.BĢk.E.213706) 

 

19.  Konak Belediye Meclisinin 05/09/2019 tarihli ve 162/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; HaberleĢme 

altyapısı geçiĢ ücretlerinin tahsilinden sonra kullanıcılardan alınan altyapı kiralama bedelleri Ġlçe 

Belediyelerinin hakkı iken Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından tahsil edildiği, bundan sonra bu iĢlemler 

için ilçe belediyelerine müracaat edilmesi gerektiği bildirilmiĢ olup; geçiĢ hakkı ücretleri, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına bağlı Altyapı Koordinasyon ġube Müdürlüğü tarafından 

uygulanmakta olan ve önerge ekinde yer alan tarifenin, Konak Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe ekinde yer 

alan gelir tarife cetvellerine eklenmesi ve buna göre tahsil edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. Dai. BĢk.E.216122) 

 

20. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesince görülen ihtiyaç üzerine önerge eki listede belirtilen 

harcama kalemlerine aktarma yapılmasına yönelik, 02/09/2019 tarihli ve 286 sayılı Kararının oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.215559)  

 

21. Karaburun Belediye Meclisinin; 2019 Mali Yılına ait tarifeler listesinin 2.2.2 Evsel Katı Atık Ücreti 

baĢlıklı bölümde, 1- MESKENLER kısmında uygulanmak üzere bölüm sonuna (8) no'lu ve "1. Derece ġehit 

yakınları, gaziler ve engellilerden alınmaz." Ģeklinde dip not ilave edilmesine yönelik, 04/07/2019 tarihli ve 

30418101-105.04-060 sayılı Kararının, Hukuk Komisyonu görüĢü alındıktan sonra değerlendirilmesinin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve 

Kar.Dai.BĢk.E.212118) 

 

22. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında tamamı “Belediye Turistik Tesis Alanı” kullanımına 

isabet eden; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 559 ada, 1 no’lu parselin kamulaĢtırılması amacıyla 

Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.200494) 

 

23. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Yol"da kalan, Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 

735 ada, 552 parselde kayıtlı taĢınmazın kamulaĢtırılmasının 2015-2019 yıllarını kapsayan VI. BeĢ Yıllık 

Ġmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 2019/63 
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sayılı ve 01/08/2019 tarihli, 2019/79 sayılı Kararlarının; Ġlçe Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin 

olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.216128) 

 

24. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Koruma Alan Sınırı" içerisinde, "Tescilli Parsel" 

olarak belirlenmiĢ olan Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 99 ada, 29 ve 30 parselde kayıtlı taĢınmazların 

kamulaĢtırılmasının 2019-2023 yıllarını kapsayan V. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasına 

yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 275 sayılı Kararının; Ġlçe Belediyelerinin imar 

programlarına iliĢkin olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı 

Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.215553) 

 

25. Belediye Meclisimizin 13/05/2019 tarihli, 05.345 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 

04/07/2019-02/08/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Urla ilçesi, Yağcılar Mahallesi, Ömer Ali Boğazı 

Mevkii'nde yer alan 363, 627 ve 628 parsellerin, çevre kullanımlar ile bütünleĢecek Ģekilde Tarım Alanı 

olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı 

DeğiĢikliğine; 363 parselin (yeni 243 ada 1 parsel) maliklerinden Senem TUNCEL GÜL, Ersun 

KARABIYIK, Ahmet YABABA, Ali Rıza KARACA adına Hakan ERTAġOĞLU ve 627 parsel (yeni 239 ada 

1 parsel) ile 628 parselin maliklerinden Olgar YUMLU, Turgay YUMLU, Sedef ALAGĠL adına Mehmet 

Murat ÇĠM tarafından yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.211507)  

 

26. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404, 05.506, 05.408, 

05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir 

Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu DeğiĢikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle, TMMOB 

ġehir Plancıları Odası (Ġzmir ġubesi) tarafından, Ġzmir 6. Ġdare Mahkemesinin 2018/1137 esasına kayden 

açılan davada, 21/05/2019 tarihli, 2019/663 sayılı Kararla dava konusu iĢlemin iptaline ve TMMOB 

Mimarlar Odası Genel BaĢkanlığı tarafından Ġzmir 2. Ġdare Mahkemesinin 2018/1327 esasına kayden açılan 

davada, 20/06/2019 tarihli ve 2019/799 sayılı Kararla dava konusu iĢlemin iptaline karar verilmiĢ olup; 

1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümlerinin ilgili 

maddelerinin “Marjinal Tarım Arazisi”ne iliĢkin bölümünün Komisyon Raporunda belirtildiği şekilde 

düzenlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.194661) 

 

27. Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesinde, Katip Çelebi Üniversitesinin doğusunda yer alan ve 1/25000 ölçekli 

Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Küçük Sanayi Alanları" olarak belirlenen bölgenin, 

Belediye BaĢkanlığımızca hazırlanan Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzey Doğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonu dikkate alınarak, "Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanları" 

olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.216124) 

 

28.  Yürürlükte bulunan KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında “Eğitim Alanı” olarak 

belirlenmiĢ olan, ġemikler Mahallesi, 26534 ada, 3 parselin kullanım kararının “Özel Eğitim Alanı” olarak 

düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, Karşıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 

önerisinin; “Özel Eğitim Alanı 2000 m
2
 olacak şekilde 26534 ada 3 parselin geriye kalan kısmının güneyinde 

yer alan 26534 ada 1 parseldeki kamuya ait „Eğitim Alanı‟na ilave edilmesi ve kamuya bedelsiz terk edilmesi 

sağlanarak mevcut eğitim alanı ile bütünleştirilmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.207330) 

 

29. Çiğli ilçesinde, kuzeyde Harmandalı Mahallesi, güneyde Yeni Mahalle ve Ġstasyonaltı Mahalleleri, batıda 

Katip Çelebi Üniversitesi ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, doğuda KarĢıyaka ilçe sınırı ile sınırlandırılan 

ve Büyük Çiğli Ova Kesimi Nazım Ġmar Planı ile bütünleĢen alanda; 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir 
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Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzey Doğu Bölümü ve 

Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonu ve Plan Raporunun  oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216123) 

 

30. KemalpaĢa ilçesi, Çiniliköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonu önerisi ile plan 

raporunun incelenerek, karara bağlanması hususunun oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.116736) 

 

31. Aliağa Belediye BaĢkanlığının 07/08/2019 tarihli ve E.9360 sayılı yazısı ile sunulan "1/5000 ölçekli 

Aliağa Merkez Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesi" önerisi; nde değiĢiklikler yapıldığı belirtilerek 

yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesinin değiĢiklikle 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.211521) 

 

32. Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi, 803 ve 804 parsellere iliĢkin, parsel malikince hazırlatılarak Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.213511) 

 

 

33. Bergama ilçesi, Pınarköy Mahallesi sınırları içinde bulunan, 116 ada 21 parselin (eski 103 parsel) 

Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı'nın talebi doğrultusunda artan ihtiyaçlar göz önüne alınarak, "Mezarlık Alanı" 

olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.211511)  

 

34. Buca Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 2019/66 sayılı Kararı ile uygun görülen; Güven 

Mahallesi, 22M-IIIc paftada kamuya terkli park alanında 4 m x 4 m ebatlarında Regülatör Alanı ayrılmasına 

yönelik, 1/1000 ölçekli Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.211513) 

 

35. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7586 ada, 29 ve 30 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı (ĠZSU Hizmet 

Tesisleri)” olacak Ģekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216127) 

 

36. Karabağlar ilçesi, Bahçelievler bölgesindeki yağmur sularının toplanarak, Karabağlar ilçesi Halide Edip 

Adıvar Caddesi ve Konak ilçesi Mehmet Akif Caddesi boyunca yer altından Melez Deresine ulaĢtırılması 

amacıyla hazırlanan proje kapsamında, 5 metre geniĢliğindeki “Yağmursuyu Tüneli” ile Melez Deresine 

bağlanan kısmında üzeri açık yapı niteliğinde “Enerji Kırıcı Havuz”un imar planına iĢlenmesine yönelik 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.204001) 

 

37. Bornova-Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Ankara Caddesi üzerinde 283/1 Sokak kesiĢiminde yer alan 

mevcut yaya üst geçidinin kaldırılarak yerine yürüyen merdiven ve asansör özelliği bulunan yeni “Ankara 

Caddesi Üzeri 283/1 Sokak KesiĢimi Yaya Üst Geçidi Projesi”nin imar planına iĢlenmesine yönelik 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.198725) 

 

38. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarihli ve 184 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet 

Mahallesinin tamamı, Ġnönü ve Örnekköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaĢık 136 hektarlık alanı 

kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonunda re'sen tespit edilen konular ve askı sürecinde 

plana yapılan itirazlar dikkate alınarak planın uygulamaya geçirilmesinde sorunlar yaĢanacağından, planın 

iptal edilmesi ve söz konusu bölgede yeniden 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme Amaçlı Revizyon Ġmar Planı 

yapılmasına iliĢkin, KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 91 sayılı Kararının oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216126) 
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39. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 71 sayılı Kararı ile uygun görülen; DedebaĢı 

Mahallesinde yer alan "Park Alanı"nda 4 m x 6 m ebatlarında 1 adet yer altı trafo alanı ayrılmasına yönelik, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.213514) 

40. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 72 sayılı Kararı ile uygun görülen; 26L-4D pafta, 

32208 ada, 14 parselin kuzeyinde bulunan yeĢil alanda, 4 m x 6 m ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına 

yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.213512) 

 

41. Bergama ilçesi, Ġslamsaray Mahallesi, 1369 ada, 1 parselde proje çalıĢmaları yürütülen “Bergama Sebze 

ve Meyve Hali”nin enerji ihtiyacının karĢılanması için söz konusu parselin doğusunda yer alan Park Alanı 

içinde 3 m x 6 m ebatlarında trafo alanı ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik 

önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.215554) 

 

42. Bergama Belediye Meclisinin; Ġslamsaray Mahallesi Kınık Caddesinin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

dıĢında kalan kısmından cephe alan parsellerin Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 01/06/2019 

tarihli ve 19/66 sayılı Kararının; "Kınık Caddesinin Bergama Belediye Meclis Kararında sehven 3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak ifade edilen ancak 1. Derece Arkeolojik Sit olduğu belirlenen alan dışında kalan 

kısmından cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında belirtilen 

ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesi" Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.   (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.215555)  

 

43. Aliağa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 244 sayılı Kararı ile uygun görülen; ġehitkemal 

Mahallesi, 16K-3D, 15K-2A pafta, 358 numaralı imar adasında, ada sınırları ile imar uygulamasıyla oluĢan 

parsel sınırları arasındaki kayıklığın düzeltilmesi ve imar parselleri sınırlarının korunması amacıyla 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.202283) 

  
44. Tire Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli 165 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tire 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planında BitiĢik Nizam 2 Kat "Süt Kooperatifi Yeri" olarak belirlenmiĢ, Turan Mahallesi, 

1115 ada 1 parselin, BüyükĢehir Belediye Meclisimizin 29/11/2017 tarihli ve 05.1381 sayılı Kararı ile uygun 

görülerek onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği doğrultusunda, E:2.00 Yençok:5 kat 

yapılaĢma koĢullarında "Ticaret+Konut Alanı, Park ve Otopark Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.215558) 

 

45. Urla Belediye Meclisinin 14/06/2019 tarihli ve 215 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sıra Mahallesi, 2245 

ada 1 ve 2246 ada 1 parseller arasında kalan yaya yolunun kaldırılarak parsellerin yeniden düzenlenmesine 

yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.211514) 

 

46. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 2019-62 sayılı Kararı ile uygun görülen; 22J-IVa, 

22J-IVd ve 22Ġ-IIIb paftalarında yer alan Pir Sultan Abdal Parkının Rekreasyon Alanına dönüĢtürülmesine 

yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.215556) 

 

47. Konak Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 127/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planında, ''Konut (Zemin Kat 

Tercihli Ticaret) Alanında (K-F)'' yer alan, Altınordu Mahallesi, 23M3B pafta, 1543 ada, 11 parselin, Ġzmir I 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/03/2019 tarihli, 8862 sayılı Kararı doğrultusunda 
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tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı 

DeğiĢikliği ve 1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216125)  

 

48. Konak Belediye Meclisinin 03/06/2019 tarihli ve 89/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planında, ''Ticaret Seçenekli Konut Alanında (TM)'' yer alan, Akdeniz 

Mahallesi, 23M2D pafta, 957 ada, 2 parselin, Ġzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

15/05/2018 tarihli ve 7471 sayılı Kararı doğrultusunda tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 

1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/500 ölçekli Ġmar Planı DeğiĢikliğinin 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesinin oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin, Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.211509)  

 

VIII. DĠLEK VE TEMENNĠLER 

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

X. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

 

 

2. BÖLÜM 

2019 YILI EKĠM AYI I. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

  Gündem No   : 97509404-301.04-10/1                                               Toplantı Tarihi   : 14/10/2019  

  Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu                               Toplantı Saati     : 18.00 

 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU, Serkan 

KALMAZ, Ġlhan DAL, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, 

Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, 

Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa 

ÖZUSLU, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail 

SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Selim Utku 

GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, 

Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sultan ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil 

ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet 

ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, 

Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Sedat SARI, Musa ÖZCAN, Mustafa 

KAYALAR, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif 

SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Ġbrahim Burak OĞUZ, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan 

CERTEL, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Haydar 

GÜLTEKĠN, Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Ġsmail YETĠġKĠN, 

Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Muammer Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü 

SÜREROĞLU, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, 

Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun 

YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Raife 

KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa 

Alper GÜLDALI, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, 

Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Ali GÖNEN, 
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ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Hakan 

KOġTU, AĢkın UYAR, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, 

Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail 

EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal 

SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Nafiz 

KÜKLER, Salahattin ġAHĠN, Cüneyt UMUTLU, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, 

Osman MERT. 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Fikret AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, 

Mustafa ĠDUĞ, Mehmet Atilla BAYSAK, Ramazan Ġsmail UYGUR, Sıla Ġlgi AKKAġ, Serdar AKSOY, 

Oğuzhan ÖZġAHĠN, Fatma EKĠCĠOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Seda ÖZTÜRE, Filiz CERĠTOĞLU 

SENGEL, Fırat EROĞLU, Aydın PEHLĠVAN, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Orçun ERSEZGĠN, Eda KILIÇ, 

Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Serkan ACAR. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Yılı Ekim Ayı 

Toplantısı I. BirleĢimini açıyorum, hayırlı, uğurlu olsun diliyorum. Meclisi açarken, 6 gün önce Suriye 

sınırımızda baĢlayan harekâtın bir an önce askerlerimizin canı yanmadan, bir an önce tamamlanarak hepsinin 

memlekete geri dönmesi dileğiyle ve Ģehitlerimize Allahtan rahmet dileyerek açıyorum.  Geçen… Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Tabii sizin de belirttiğiniz gibi çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerini… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen, Meclisi açtık. Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötemizde barıĢı tesisi etmek adına yapmıĢ olduğu bir 

terör operasyonuyla alakalı kısa bir metin okumak istiyorum: 40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle 10 

binlerce vatandaĢımızın hayatına kasteden, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz baĢta olmak üzere ülkemizin 

geliĢmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör 

örgütü yok edilmesi gereken bir cinayet Ģebekesidir. Devletimiz güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü 

PKK'ya karĢı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karĢı 

değil, uluslararası destekçilerine karĢı da  verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar 

sınırlarımız dıĢında da yürütülmektedir. Teröre karĢı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da 

BarıĢ Pınarı Harekâtı oluĢturmaktadır. DEAġ, PKK, PYD, YPG aynıdır. Suriye'de 8 yıldır sürmekte olan iç 

savaĢta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaĢanmaktadır. Bu savaĢta milyonlarca insan 

yurtlarından olmuĢtur, binlerce insan barbarca katledilmiĢtir. Ġç savaĢla birlikte doğan otorite boĢluğunda 

terör örgütleri geniĢ bir alan bulmuĢtur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DEAġ, PYD, YPG gibi terör 

örgütlerinin eline geçmiĢtir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD, YPG Kuzey Suriye’de geniĢ bir 

alanı kontrol etme imkânı bulmuĢtur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör 

örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dıĢ destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalıĢılmaktadır. Bu 

terör örgütleri Suriye’de yaĢanan iç savaĢla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve 

otorite imkânı bulmuĢlardır. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden 

ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri, isimlendirilme ve görünüĢ 

ve üniformaları açılarından farklılaĢsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeĢleridir. Etnik temizlik 

uygulayan, demokratik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiĢtiren bu zalim örgütlere karĢı milli 

güvenliğimizi sağlamak için uluslararası anlaĢmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusuyla birlikte 

BarıĢ Pınarı Harekâtı düzenlenmiĢtir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve 

yurtlarından edilmiĢ Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar barıĢ ve refahına karĢı en 

büyük tehdit olan DEAġ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını 

zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiĢ yüz binlerce Suriyeli’nin vatanlarına dönüĢlerini sağlamak için 

düzenlenen BarıĢ Pınarı Operasyonunu tüm Meclis Üyesi ArkadaĢlarım olarak destekliyor, ordumuza 

muvaffakiyetler diliyoruz. Saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyoruz. Buyurun Mustafa Bey. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyeleri AK Parti Grup BaĢkan Vekili 

ArkadaĢımızın okuduğu bu metinle ilgili ben de birkaç Ģey söylemek istiyorum. Bugün 6. gününde 

olduğumuz BarıĢ Pınarı Harekâtının, öncelikle orada vatan ve millet sevdasıyla savaĢan askerlerimize, 

subaylarımıza, çocuklarımıza hiçbirinin canına halâl getirmeden, hiçbirin ayağına taĢ değmeden 
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sonuçlanmasını ve muvaffakiyetlerini öncelikle diliyorum. Biliyorsunuz bu önerge Meclisten, tezkere, AK 

Parti, MHP, Ġyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi oylarıyla geçti. Dolayısıyla orada belli bir ittifak sağlandı. 

Çünkü bu önemli bir konuda, ülkenin bekasını ve geleceğini ilgilendiren bir konuda siyaset yapılamaz ve 

ülkenin geleceği için böyle bir karar alınması da… Bu konuda gereken destek siyasi partiler tarafından ve 

özellikle bütün Cumhuriyet tarihi boyunca sorumlu davranmıĢ Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da 

desteklenmiĢtir. Ama bir sözü de etmeden geçmeyeceğim, Atatürk der ki; “SavaĢ mecbur kalınmadıkça bir 

cinayettir.” der. Hiç kimse tabii ki savaĢmayı istemez, hiçbir ülke savaĢmayı istemez. Aslında savaĢ, 

diplomasinin bittiği yerde baĢka bir araçlar kullanılarak yürütülen bir politik giriĢimdir. Dolayısıyla umarım 

en kısa zamanda baĢarıyla bu harekât neticelendirilir, diğerlerinde olduğu gibi ve orada savaĢan askerlerimiz 

ülkelerine, çocuklarına kavuĢurlar. TeĢekkür ederim.                                    

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Kemal Bey buyurun. Mikrofon… Evet. 

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Grup 

BaĢkan Vekili ArkadaĢlarımın bu iyi niyetli, güzel düĢüncelerine aynen katılıyorum. Benim de dileğim, 

burada görev yapan tüm askerlerimizin kazasız, belasız bir Ģekilde barıĢı temin etmeleri ve huzur içerisinde 

ülkemize dönmeleridir. Bunu temenni ediyorum efendim.    

BAġKAN: Çok teĢekkür ediyoruz. Salahattin Bey buyurun.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Basınımızın Temsilcileri, misafirlerimiz, 

Ġzmirliler. Evet Kuzey Suriye’de, Orta Doğu’da Ģu anda belki de Cumhuriyet tarihinin en önemli ve en etkin 

operasyonu sürdürülmekte. Evet, gördüğümüz gibi BarıĢ Pınarı Harekâtı en yüksek sayıda Mehmetçiğimizin 

katıldığı harekât, evet. Orta Doğu’da huzur yoksa Türkiye’de huzur yok demektir. Onun için bu anlamda bu 

operasyon önemli. ĠnĢallah amacına ulaĢır, istediğimiz gibi sonuç alır Mehmetçiğimiz. ĠnĢallah 

Mehmetçiğimizin de daha fazla ya da sınırımıza yakın kentlere düĢen bombalar, silahlar, toplar neticesinde 

yaralanan ya da vefat eden insanlarımız var. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil Ģifalar 

diliyorum. ġehit olan askerlerimize yine Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemiz için, bölge için bu operasyon 

önemli. Allah’ın izniyle, ben inanıyorum ki Mehmetçiğimiz buradan, burada bu operasyonla ilgili amacına 

ulaĢacak. BaĢarılı bir Ģekilde inĢallah daha fazla zayiat vermeden çıkmasını temenni ediyorum. Onun için 

bakın, görüyoruz birlik, beraberliğimiz her Ģeyden önemli. Bu iĢin bir görünen tarafı var, bir görünmeyen 

tarafı var. Burada DEAġ, YPG, PKK, Amerika ya da iĢte baĢka ülkeler, dıĢ güçler tarafından 

desteklenmekte. KarĢımızda bir terör örgütü… Burada zaten bir terör devleti kurulmak isteniyor. Onun için 

Allah’ın izniyle bu devleti kuramayacaklar. Türk Milleti’nin kararlılığı, Türk Ordusu’nun kararlılığı, 

Hükümetimizin ve Parlamentomuzun kararlılığı, birlik ve beraberliği Allah’ın izniyle her Ģeyin üstesinden 

gelecek. Ben de AK Parti Grup BaĢkan Vekilimize, Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekilimize, Ġyi 

Parti Grup BaĢkan Vekilimizin söylediklerine de katılıyorum. Ġlave olarak da bunları söylüyorum. Allah’ın 

izniyle ülkemiz ve ordumuz burada, yüzünün akıyla çıkacak buradan. Ben, evet bu durumlardan ders 

almamız, birlik, beraberlik içerisinde olmamız, kenetlenmemiz gerektiğini düĢünüyorum, saygılar 

sunuyorum efendim.                     

BAġKAN: Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Zannedersem dili sürçmüĢtür diye düĢünüyorum. SavaĢ bildiğiniz üzere iki devlet 

arasında söz konusu olur. Ve dolayısıyla Ģu anda sınırlarımız ötesinde meydana gelen bir terör 

operasyonudur. KarĢımızda herhangi bir meĢru devlet söz konusu değildir. Az önce isimlerini saydığımız 

PKK, YPG ve DEAġ gibi terör örgütlerinin ülkemizle alakalı olan tehditlerin ortadan kaldırılması adına 

verilmiĢ bir mücadeledir. Bunu düzeltmek istedim, saygılar sunuyorum.   

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar hepimizin ciğeri yanıyor. Bütün arkadaĢlarımın da ifade 

ettiği gibi en kısa sürede barıĢ diliyoruz, en kısa sürede askerlerimizin vatana dönmesini, kimsenin canının 

yanmamasını diliyoruz. Hepimizin daha güler yüzlü, daha barıĢ dolu günlere uyanmasını diliyorum.     

 

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Geçen Toplantı Tutanağında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının GörüĢülmesi. Geçen Meclis 

Tutanağı ile ilgili görüĢ bildirmek isteyen arkadaĢım var mı? Olmadığına göre, olduğu gibi kabulünü 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.    

 

III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin GörüĢülmesi. 1 önergemiz var, onu okutuyorum. 
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Buyurun. Aslında Gündeme alınmasını… Neyse okutalım, tamamını okutalım.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Belediye Meclisimizde aylık 

olarak ve genellikle 3 Oturumda almıĢ olduğumuz kararların bir bölümü prosedürsel kararlar 

olmakla birlikte, bir bölümü de doğrudan vatandaĢlarımızın günlük yaĢamını ilgilendiren niteliktedir. 

Ancak yapmıĢ olduğumuz saha çalıĢmalarında birçok konunun vatandaĢlarımız tarafından 

bilinmediği görülmüĢ ve bu anlamda Meclisimizin tanıtım ve reklam faaliyetlerinde bulunması 

gerektiği sonucuna varılmıĢtır. Bu anlamda almıĢ ve alacak olduğumuz, doğrudan vatandaĢımızın 

bilgisine hızla sunulması gereken karar ve faaliyetlerin internet siteleri de bulunan basın kuruluĢları 

üzerinden reklam ve tanıtımının yapılması ile sağlanabilir. Yasal altyapısı anlamında; 1) Basın Ġlan 

Kurumu Reklam Yönetmeliği kriterlerine uyan. 2) En az 3 personelle çalıĢan ve bu personellerden en 

az birinin basın sigortalı olması veya iletiĢim fakültesi mezunu olması veya meslekte en az 10 yıl 

çalıĢmıĢ olması. 3) Ġzmir hudutları içerisinde resmi bir ofisin olması ve genel olarak Ġzmir özelinde 

yayın yapması. 4) En az bir haber ajansı aboneliği bulunması. 5) Aktif internet yayınında günlük 

olarak en az 20 haber ve videolu haberin internet sitesinde yayınlanması. 6) Yayınlanması istenilen 

konunun aylık basılı olması yanında internet sitelerinde de ilgili ay boyunca aktif olarak bulunması. 7) 

Müracaat etme ve istenilen evrakları belediyemiz ilgili birimlerine verme koĢulu. Kriterlerini 

sağlayan basın kuruluĢu sahiplerine aylık olarak bahsi geçen tanıtımların yapılması koĢulu ile 

bütçesinin hazırlanmasını Meclis Olur’larına saygılarımla arz ederim. (AK Parti Grubu Mensubu 

Meclis Üyesi Fatih TAġTAN) 

BAġKAN: Evet, Önergenin Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile… Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben söz alabilir miyim? 

BAġKAN: Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi internet gazeteleriyle ilgili daha önce biliyorsunuz önerge verilmiĢti ve bu 

Mecliste de Komisyonun bu konuda bir kararı var ve Meclis bu konuda bir karar verecek ve Komisyon 

Raporu da aleni. Bunu da biliyoruz, görüyoruz her ne kadar Meclis bununla bağlı olmasa da. Bu konuda 

henüz verilmiĢ bir karar yokken aynı konuda yeniden bir Meclis önergesi verilmesi Belediye Meclis ÇalıĢma 

Yönetmeliğine aykırı. Bu sebeple ben önergenin reddini öneriyorum kendi Grubum adına.  

BAġKAN: Evet, o zaman Ģöyle yapabiliriz Fatih Bey; eğer uygun görürseniz bugünkü… Gördüm. Eğer 

uygun görürseniz bugünkü Meclis Gündeminde var zaten konu. Bu konuyla ilgili bir karar çıkar. Ondan 

sonraki Meclisimiz de ÇarĢamba günü, arzu ederseniz aynı önergeyi getirirsiniz. Buyurun Fatih Bey. 

FATĠH TAġTAN: BaĢkan’ım, ÇarĢamba günü önerge veremiyoruz bildiğiniz üzere. Bir sonraki aya 

kalacak.  

BAġKAN: Evet. 

FATĠH TAġTAN: Ama asıl daha önemlisi aynı önerge değil BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Efendim? 

FATĠH TAġTAN: Aynı önerge değil. Bahsi geçen önergede Komisyondaki arkadaĢlarımla görüĢme fırsatı 

yakalayamadım. Toplantıya, son toplantıya katılamadım. Bu nedenle yasal altyapısını getirememiĢtim. Yani 

dedem vefat etmiĢti ve il dıĢında olmak zorundaydım.  

BAġKAN: BaĢınız sağ olsun.  

FATĠH TAġTAN: Sizler sağ olun. Dolayısıyla Sayın BaĢkan, bunun yasal altyapısıyla, nasıl olması 

gerektiğiyle ilgili verilmiĢ bir önergedir bu. Diğer önerge tamamen internet basınıyla alakalıydı. Bu önerge 

öyle değil. Bu önerge bizim bildiğimiz basınla alakalı. Sadece internet ayağı olanla da. Yani aslında ikisi 

birbirinden farklı iki önerge. Zaten diğer önerge de yasal olmadığı, yasal altyapısı olmadığı gerekçesiyle 

reddedilecek birazdan. Dolayısıyla bu anlamda Komisyona sevk edilmesinin bir mahsuru yok. Hele ki 

önümüzdeki ay da alacaksak, eğer Cumhuriyet Halk Partisi Grubu da uygun görürse… Çünkü vaktim de 

olmadı, onlara da sunamadım, burada dinlediler ama içeriğin aynı olmadığına emin olabilirler.  

BAġKAN: Buyurun Bülent Bey. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan’ım, Değerli ArkadaĢlar, Nilay Hanım bahsetti ama Basın ve Ġlan 

Kurumu Kanunundaki düzenlemeler genellikle yazılı basına yönelik. Biz de yazılı basınla ilgili kararımızı 

bir önceki Mecliste aldık. Bu önergeyle ilgili yasal bir düzenlemesi gerekiyor Meclisimizin. Eğer yasal 

düzenleme alındıktan sonra tekrardan Gündeme getirilirse, yasa koyucu bunu yasa olarak gerçekleĢtirirse, 
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biz de Grubumuzda ve Meclisimizde konuĢulması bizce uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey bir Ģey… Özgür Bey bir Ģey söyleyeceğim. Değerli ArkadaĢlar Fatih Bey önergenin 

içeriğinin farklı olduğunu söylüyor. Eğer uygun görürseniz Komisyonumuz bir kere daha değerlendirsin. 

Farklı Gündeme getirilmemiĢ gerekçeler olduğunu ifade ediyor. Bir daha değerlendirilsin. Komisyon eğer 

uygun görürse geçebilir, görmezse geçirmez. Ama bunu Komisyona tekrar gönderelim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam Sayın BaĢkan’ım Ģöyle yapalım; önergeyi Gündeme alalım, yeni bir önerge 

olarak. O zaman Meclis Komisyonda değerlendirsin. Bunu öyle yapalım, farklı olduğunu söylediği için.  

BAġKAN: Peki. Önergenin Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Efendim Hukuk Komisyonuna da giderse iyi olur. 

BAġKAN: Hukuk Komisyonu dedim. Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonu. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonu evet. 

BAġKAN: Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Gündeme geçiyorum.  

 

IV. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI 

GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

BAġKAN: ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi Doğrultusunda Yapılan Yurt DıĢı Görevlendirmelere ĠliĢkin 

Bilgilendirme. Buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Çin'in Türkiye Büyükelçiliği ile CIDCA (Çin Uluslararası Kalkınma ĠĢbirliği 

Ajansı)'nın ortaklaĢa Pekin ve diğer Ģehirlerde 05 Eylül 2019 - 25 Eylül 2019 (03 Eylül 2019 Ġzmir 

çıkıĢ 27 Eylül 2019 dönüĢ olmak üzere) tarihlerinde gerçekleĢtirdikleri "GeliĢmekte Olan Ülkelere 

Yönelik Kentsel GeliĢim ve Yönetim" konulu seminere Belediyemiz adına katılmak üzere Nazım Plan 

ġube Müdürlüğü ġehir Plancısı (S.12470) Yağmur Han ġENEL görevlendirilmiĢ olup, ulaĢım ve 

konaklama bedeli Çin Hükümeti tarafından karĢılanmıĢ, Çin Hükümeti tarafından istenilen sağlık 

raporu, pasaport ve vize iĢlemleri (Ankara ulaĢım uçak ile vize harçları vb.) için yapılacak olan 

masraflar ve günlük harcırah giderleri ise Nazım Plan ġube Müdürlüğü 2019 bütçesinin 03-3-3-01 

(Yurt DıĢı Geçici Görev Yolluğu) kodundan karĢılanmıĢtır. Meclisimizin bilgilerine arz olunur. 

Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk. E.235365) 
BAġKAN: Evet Bilgilendirme yapılmıĢtır. 2. madde. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Çin'in Türkiye Büyükelçiliği, CIDCA (Çin Uluslararası Kalkınma ĠĢbirliği Ajansı) 

ile ortaklaĢa Pekin ve diğer Ģehirlerde 03 Eylül 2019 - 30 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleĢtirilecek 

olan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin de davet edildiği "GeliĢmekte Olan Ülkelere Yönelik Kentsel 

Raylı Sistem TaĢımacılığının Uygulaması ve Yönetimi" konulu eğitim ve seminere 03 Eylül - 23 Eylül 

2019 (01 Eylül 2019 Ġzmir çıkıĢ, 25 Eylül 2019 dönüĢ olmak üzere) tarihlerinde Yatırımlar Denetim 

ġube Müdürü (S.11813) Arzu ÇORAPÇIOĞLU katılmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgisine arz ederim. 

Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Banliyö ve Raylı Sis. Yat. 

Dai.BĢk.E.237025) 

BAġKAN: Evet Değerli ArkadaĢlar, Bilgilendirme yapılmıĢtır. BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin GörüĢülmesi 

maddesine geçiyorum. Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi bu konuyla alakalı, bu gezilerle alakalı daha önceki Meclis Toplantılarımızda da 

dile getirmiĢtik. Fazlasıyla önemsendiğini görüyoruz. Mutlaka ki önemli konular o seyahatlerde, o gezilerde 

ele alınıyordur. Ama Ģöyle bir durumla karĢılaĢmak istemiyoruz; sadece bunun bir gezi niteliğinde kalması 

değil, sonuçlarının Meclis Heyeti tarafından bilinmesi, sadece Gündeme bu kadar kısa bir bilgi verilmesi, 

yasal olarak bilgilerin verilmesi değil, orada neler yapıldığını, Ġzmir'in, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

kazanımlarının ne olduğunu, önümüzdeki süreçte neler olacağı noktasında siz ya da geziye katılan Meclis 

Üyesi ArkadaĢımız olabilir, Bürokrat ArkadaĢımız olabilir Meclis Heyetimizi de bilgilendirirse mutlu oluruz 

diye düĢünüyorum.      

BAġKAN: Doğru söylüyorsunuz. Bu Uluslararası Kalkınma ĠĢ Birliği Örgütü tarafından, Çin'in ve Çin 

Hükümetinin bedellerini karĢıladığı, tamamen teknik bir eğitim gezisi. ArkadaĢlarımızın bu konuyla ilgili 

raporlarını size de ulaĢtıracağız. 
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V. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Evet BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin GörüĢülmesi. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım… 

BAġKAN: Özgür Bey, önergeler üzerindeki yöntem için söz vereceğim. Fatih Bey siz buyurun. Madde 

numaraları üzerinden mi devam edeceğiz? 

FATĠH TAġTAN: Evet uygundur. 

BAġKAN: Nilay Hanım? Kemal Bey? Salahattin Bey? Evet, Gündemler daha önce dağıtıldığı için 

önergelerin görüĢülmesinin madde numaraları okutularak yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 1, 2, 3, 4 ve 5 no’lu Gündem maddelerinin doğrudan oylanmasını 

öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Ayrı ayrı oylanmasını talep ediyoruz.  

BAġKAN: Ayrı ayrı.  

FATĠH TAġTAN: Evet Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Yorum yok. 1 numarayı oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. 2, Nilay Hanım?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz uygun görüyoruz efendim.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 2 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygundur efendim.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 3 numaralı Önergenin kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygundur. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 4 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygundur. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 5 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Engelsiz Ġzmir – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonlarına 

gönderilmesi uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 6 no’lu Önergenin Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – 

Engelsiz Ġzmir Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygundur. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 7 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygundur. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 8 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına gönderilmelidir.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 9 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 10 ve 11 numaralı Gündem maddeleri Hukuk Komisyonuna gönderilmelidir.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 10 ve 11 no’lu Önergelerin Hukuk Komisyonuna 

havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum. 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Sosyal Hizmetler Komisyonları uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 12 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Sosyal Hizmetler 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu uygundur. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 13 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna 
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havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum. 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 14 ve 15 Hukuk – UlaĢım Komisyonları uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 14 ve 15 no’lu Önergelerin Hukuk – UlaĢım 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 16? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonları uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 16 no’lu Önergenin Hukuk – Kültür ve Turizm 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları uygun.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 17 no’lu Önergenin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik 

ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 18? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: UlaĢım – Hukuk Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 18 no’lu Önergenin Hukuk – UlaĢım Komisyonlarına 

havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum. 19? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 19, 20, 21 Hukuk Komisyonu.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 19, 20, 21 no’lu Önergelerin Hukuk Komisyonuna 

havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum. 22? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 22 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 23? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları uygundur. Ancak 

aciliyeti olduğu için Komisyonlarımızın yarın toplanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 23 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk – Esnaf ve 

Meslek Odaları Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle 

kabul edilmiĢtir. Komisyonlarımızdan rica ediyoruz ivedilikle toplanıp… YeĢim Hanım… 24? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu 24 ve 25 no’lu Gündem baĢlıkları aciliyeti var. Bunlar 

için de hemen toplanılmalı. 

BAġKAN: Peki, Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 24 ve 25 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

Yine acil YeĢim Hanım. Evet, 26? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 26, 27, 28 Plan ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Evet, 26, 27 ve 28 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 29? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 29 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 30? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 30, 31, 32, 33 ve 34 Plan ve Bütçe Komisyonu.  

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 30, 31, 32, 33 ve 34 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 35? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 35 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
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Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 36? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 36 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum. 37? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 37 ve 38 Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 37 ve 38 no’lu Önergelerin Hukuk – Plan ve Bütçe 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 39? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 39, 40, 41, 42 Hukuk Komisyonu.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 39, 40, 41, 42 no’lu Önergelerin Hukuk Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 43? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 43 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 44? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 44 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 45? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 45 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik 

ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 46? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 46 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 47? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonları.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 47 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm – 

Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 48? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 48 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 49? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 49 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve 

Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 
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edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 50? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 50 ve 51 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 50 ve 51 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 52? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 52 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum.  

 

VI. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 
BAġKAN: Ek Önergelerin görüĢülmesi maddesine geçiyorum. Buyurun, 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1, doğrudan oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 1 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 2 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 3 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonuna gönderilmesi gerekiyor. Ancak aciliyeti olduğu için bunun 

için de toplanılmasını istiyoruz Salı günü.  

BAġKAN: Evet Hukuk Komisyonuna havalesi… Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 4 no’lu 

Önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle 

kabul edilmiĢtir. Rica ediyoruz Hukuk Komisyonumuzdan ivedilikle toplanmasını. 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 5 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonuna gönderilmeli ancak aciliyeti olan bir Gündem maddesi. 

BAġKAN: Bu da acil. Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 6 no’lu Önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Yine aciliyeti nedeniyle ivedilikle 

toplanmasını rica ediyoruz. TeĢekkür ediyorum. 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları, yine aciliyeti var.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 7 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına 

havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Yine acil 

olmasını rica ediyoruz. 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu, acil. 

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygun. 
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BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 8 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Yine aciliyeti var. TeĢekkür 

ediyorum. 9?   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları, yine acil.  

BAġKAN: Plan ve Bütçe ve? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tüketiciyi Koruma Komisyonu. Sonradan talep geldi.  

BAġKAN: Peki. Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygun ama ne aciliyeti var BaĢkan’ım bu kadar Ģeyin? Zam yapacağız, acil mi?  

BAġKAN: Belki çok geciktik, belki çok geciktik. Evet, Kemal Bey? Salahattin Bey? 9 no’lu Önergenin 

Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Ġvediliği nedeniyle yine acil toplanmanızı rica ediyoruz.  

 

VII. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 
BAġKAN: Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesine geçiyorum. Komisyon Raporlarıyla ilgili, 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Plan ve Bütçe Komisyonu incelemiĢ ama Hukuk Komisyonunun 

görüĢüne ihtiyaç duymuĢ. Hukuk Komisyonuna havalesini ve aynı Komisyona iadesini öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Komisyon Raporunun Komisyona iadesini ve Hukuk Komisyonu 

tarafından da değerlendirilmesi için Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 2?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 2 no’lu Gündem maddesi de aynı Ģekilde Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonlarının görüĢü alındıktan sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna iadesine.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Aynı Ģekilde 2 no’lu Raporun da Komisyonuna iadesine ama 

ayrıca Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 no’lu baĢlıklar oybirliğiyle geçmiĢ 

Komisyonlardan. Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: BaĢkan’ım 3 ile ilgili bir konuĢma, müsaade istiyorum.  

BAġKAN: Buyurun.  

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, 3. maddede bir yazıĢma bekleniyor. Daha evvel Komisyonda bir 

yazıĢmanın yapıldığı ancak içeriğin değiĢtiğiyle ilgili bilgi verdiler. BaĢka illerde de uygulama var 

hâlihazırda. Bu uygulama yapılıyor. O yazıĢmanın neticesiyle alakalı olarak… 

BAġKAN: Bekleyelim. 

FATĠH TAġTAN: Gündemde bırakabilirsek memnun olurum BaĢkan’ım. Çünkü diğer illerde bu 

uygulanıyor. Bir yazıĢma yapılmıĢ eski tarihli, Ģimdi kurumların bağlı olduğu kurumlar da değiĢtiği için 

tekrar bir yazıĢma yapıldı.  

BAġKAN: Bekleyelim. 

FATĠH TAġTAN: Sonucunu bekliyoruz.  

BAġKAN: Mustafa Bey? 

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyelerimiz Ģimdi bu tabii önemli bir konu. Burada 

aslında Meclisin bütün üyeleri hemfikir. Yani polislerimize sağlanan imkânların, aynı sınıftan telakki 

edilmesi gereken ve aslında ĠçiĢleri Bakanlığının emrine de bağlanmıĢ olan jandarmadaki subay, astsubay ve 

uzmanlara da sağlanmıĢ olmasını isteriz, bu önemli bir Ģey. Ama ne yazık ki bu konuda bizim bugün bu 

kararı almamızı engelleyen hem Çevre ve ġehircilik Bakanlığının bir görüĢü var, hem de ĠçiĢleri 

Bakanlığının 2018 tarihli bir yazısı var. Ama bu yeni bir talep, yeni bir yazı, yeni bir görüĢ istenerek Ģimdi 

bu görüĢe göre hareket etmemiz doğrultusunda AK Partili ArkadaĢlarımızın söyledikleri Ģeye ben de 

katılıyorum. Gelecek görüĢe göre, umarım ki yine benzer bir görüĢ gelmez.  

BAġKAN: Değerlendiririz biz.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Bunu… Meclisimiz oybirliğiyle kabul eder. TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyorum. Kemal Bey? Salahattin Bey? 3 no’lu Komisyon Raporunun, 
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Komisyonda bekletilmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim? Komisyona iade… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok, hayır yanlıĢ söylemiĢim. 

Komisyona iadesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım… 

BAġKAN: 4, 5, 6, 7 ve 8 demiĢti Nilay Hanım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

BAġKAN: Fatih Bey?   

FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan’ım.   

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 4, 5, 6, 7 ve 8 no’lu Komisyon Raporlarının, Komisyonlardan 

geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 9 oyçokluğuyla Komisyondan geçmiĢ. Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Komisyon Raporunun, Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Oybirliğiyle. Yani Ģey…  

FATĠH TAġTAN: Zaten oyçokluğuna oybirliği dediğimizde aynı Ģey oluyor. 

BAġKAN: Mantık oyunu yapıyoruz. Evet, 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 10 ve 20 dâhil, aradaki maddelerin de Komisyondan geldiği 

Ģekilde oylanmasını istiyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 no’lu Komisyon 

Raporlarının, Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 21? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, bu da yine aynı Ģekilde Hukuk Komisyonunun görüĢüne ihtiyaç 

duyulmuĢ. Komisyona iadesini istiyoruz, Hukuk Komisyonuna da havalesini istiyoruz.  

BAġKAN: Evet, Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Hangi maddenin?  

BAġKAN: 21. Yine Hukuk görüĢü istenmiĢ. Evet, Kemal Bey? Salahattin Bey? 21 no’lu Komisyon 

Raporunun Komisyona iadesini ve Hukuk Komisyonuna da değerlendirmek üzere havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 22? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 22 – 48 dahil tüm maddelerin Komisyondan geldiği Ģekilde oylanmasını istiyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey.  

FATĠH TAġTAN: Tabii arada Ģerh koymak isteyen Meclis Üyemiz muhakkak ki buyursunlar.  

BAġKAN: Olursa tabii ki dinleriz. 21 ve 48 Kemal Bey? Salahattin Bey? 21’den itibaren… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 22 efendim.  

BAġKAN: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

ve 48 no’lu Komisyon Raporlarının, Komisyonlarından geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir.  

 

VIII. DĠLEK VE TEMENNĠLER 

BAġKAN: Dilek ve Temenniler baĢlığına geçiyorum. Dilek Temennide bulunmak isteyen? Olmadığına 

göre... Buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Bürokratlarımız bizi 

izlemeye gelen Ġzmirliler… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen Dilek ve Temennileri dinliyoruz.    

FĠKRET MISIRLI: Hep nedense öyle oluyor BaĢkan’ım. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Lütfen, biraz sessiz lütfen. Evet.  

FĠKRET MISIRLI: Ve Değerli Basınımız hepinize iyi akĢamlar diliyorum. Sayın BaĢkan’ım bir önceki 
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Mecliste CHP Meclis Üyesi Bülent SÖZÜPEK, Eylül ayı son Meclis Toplantısında Dilek Temennide 

bulunacağım diye söz aldı ve Ģahsım ve sektörümle ilgili bir takım sorular yöneltti. Kendisine saygı 

duyuyorum. Her ne kadar biz burada kendi sektörümüz ve Ģirketlerimizle ilgili açıklama yapmak gibi bir 

nedenlerden bulunmuyorsak da. Ama enteresan, Ģöyle geliĢti; “Fikret MISIRLI iĢinde, tekstil iĢinde çalıĢıyor 

diye biliyorum. Dolayısıyla tekstil iĢinde çalıĢanların kaç para maaĢ aldıklarını, kaç saat çalıĢtıklarını, sosyal 

haklarının ve sendikal haklarının olup olmadıkları…” gibi buna benzer, uzar, gider bir sorusu vardı. Ne 

hikmetse aynı bu dizilimdeki bir soru benim Ģahsıma, bu yapmıĢ olduğumuz Meclisten 2 gün öncesinde 

DĠSK Ege Bölge Temsilcisi tarafından canlı yayında soruldu. Ben, kendisi bizim Meclisle ilgili bizim 

muhatabımız olmadığı için ki burada da ben sadece Bülent kardeĢimizin merakını gidermek için bu 

açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Sayın BaĢkan’ım, ben 8 yıl Ege Ġhracatçılar Birliğinde sektörümü temsil 

ettim. ġu anda bir Ģirketim var ve kendi Ģirketimde benim hiç sigortasız iĢçim yok. Asgari ücretin üzerinde 

maaĢ vermekteyim. 45 saat çalıĢma saatlerimiz var ve bunun altında da bulunmamaktadır, haftalık tabii bu 

ve özlük haklarının da hepsini vermekteyim. ġimdi bu açıklamayla birlikte devamında da “Sendikaları var 

mı, hakları?” diye sordu. Tabii ki benim kendi Ģirketimde ve sektörümüzde sendikal hakları vardır bu 

iĢçilerimizin. Ama bunu tercih etmemelerinin bir takım nedenleri var. Yani geçmiĢ, 1980 yılı öncesi 

sendikaların özellikle siyasete bulaĢmıĢ olmaları ve bunun dıĢında Ģimdiki günümüzde ise yapmıĢ oldukları 

pahalı binalar, araçlar ve bununla ilgili olarak da yurt dıĢında pahalı toplantıları yurt dıĢında yapmaları. Hatta 

sosyal medyada da bunlarla ilgili olarak o kadar çok iĢte sahtecilik ya da zimmete para geçirme gibi de bir 

sürü haberler dolaĢmakta. Tahmin ediyorum sektörüm ve benim kendi çalıĢanlarım bu ayrıntılar sebebiyle 

belki de sendikalaĢmayı uygun bulmamıĢtır. Onlara da bu konuda saygı duyuyorum. Sayın BaĢkan, firmam 

uluslararası denetim firmaları tarafından BSCI, SMETA ve SEDEX gibi özlük hakları olsun, sosyal 

sorumluluk projeleri ve ekoloji ve çevreyle ilgili olarak biz sürekli denetlenmekteyiz. Yani ben, Fikret 

MISIRLI olarak kendi Ģirketimde bu kurallara ve kaidelere uyuyorum. Tabii Bülent BaĢkanımız bunu 

sorarken acaba bir SGK veya bir Maliye MüfettiĢi olarak mı kendisini addederek bu soruları sordu? Onu 

anlamakta zorluk çektim. Ama sonuç itibarıyla Sayın Bülent SÖZÜPEK bildiğim kadarıyla muhasebecilik 

yapıyor ve kendi sektöründe… ġimdi ben kalkıp kendisine sorsam; “Hayali Ģirket kurdu mu? Sektöründe 

naylon fatura kesenler var mı?” desem tabii bu bana yakıĢmaz, böyle bir soruyu da sormam, çok da etik 

değil. Ama sonuç itibarıyla biz burada kendi Ģirketlerimizle ilgili ve çalıĢanlarımızla ilgili herhangi bir 

açıklama yapmak veya Ģahsımıza böyle bir soru yöneltilmemesi bence dilek ve temennilerde belden aĢağı 

buna benzer soruların sorulmasının yerinin burası olmadığını düĢünüyorum. Dolayısıyla biraz önce dediniz; 

“Bir önceki Mecliste maddi hata var mı?” Bunlar da kayda geçeceği için onları maddi hata olarak görmedim. 

Bunlar da bu Ģekilde kayıtlara geçecek. Neyse Sayın BaĢkan’ım, Ģimdi, biliyorsunuz son kez soracağım ve 

her defasında da bunu gündeme getirmekten biliyorum hepiniz bıktınız. Bizim ĠZENERJĠ’deki 

kardeĢlerimizle ilgili… Bunu 3 aydır gündeme getiriyorum. Grup BaĢkan Vekilimiz, Grup Sözcümüz hatta 

Bülent SÖZÜPEK de bunun arkasından söz almıĢtı. Gündemimizde bununla ilgili olarak iĢte özellikle 

Gündeme getirmedik ve ĠZENERJĠ’nin Yönetim Kurulu bir karar aldığını söyledi. Bir de bir evrak gösterdi. 

Yani evrağa da bakarak saygı duydum. Ancak ben bu evrağa bakarak saygı duymama rağmen ve bununla 

ilgili de arkadaĢlarımız buradaki hassasiyetlerini belirtmesine rağmen “18/07’de 425 lira iyileĢtireceğim.” 

dediği gıda yardımı bugün itibarıyla hâlâ yapılmadı. Sonuç itibarıyla yaklaĢık 3,5 aydır bu iĢçi kardeĢlerimiz 

bizim belediye Ģirketimizi finanse ediyor. Yani bizim buna belediye olarak ihtiyacımız var mı? Varsa da bu 

kardeĢlerimize niye o gün bu sözleri verdik? Yoksa da sizden ricam bu kardeĢlerimize ne gün bu paraların 

ödeneceğine dair… Çünkü sosyal medyada onları bir pazar gibi gören birçok sendika bunları sahiplenmek 

adına, belki yönetim kurulu kararı olmayan veya kendiliğinden ortada dolaĢan birtakım fikirler var. Sizden 

ricam ve temennim lütfen bana bu soruyu son kez sordurun. Bu kardeĢlerimize bir tarih verebiliyorsak 

verelim. Ben bir daha da bu konuyu bir daha gündeme getirmeyeyim. 

BAġKAN: Peki. 

FĠKRET MISIRLI: TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Önce bir Ģey söyleyeceğim, sonra size söz vereceğim. Değerli ArkadaĢlar, buyurun Fikret Bey. 

Özellikle kiĢilik haklarınıza saldırı olarak değerlendirdiğiniz bir yorum olduğu için konuĢmanıza müsaade 

ettim. Ancak sadece size değil, tüm Meclis Üyesi ArkadaĢlarıma rica ediyorum. Gündem baĢlığımız Dilek ve 

Temennilerdir. Ġzmir’i, BüyükĢehir Belediyemizi ilgilendiren Dilek ve Temenniler. Aslında burada önerisi 

Cenap Bey’in dilek ve temenniler değil, Dilek ve Öneriler olması. Çünkü TDK sözlüğünde dilek ve temenni 

aynı sözcükler... Kendisi, ben de aynı fikirdeyim. Bu tür Dilek ve Önerileri dinleyeceğiz. Yoksa Meclis 

Üyesi ArkadaĢlarımın kendi aralarında konuĢabilecekleri konular, birbirleriyle ilgili söyleyebilecekleri Ģeyler 
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bu Meclisin Gündemi de, konusu da olmamalı. Ben bu nedenle kiĢisel yapılacak bu tür görüĢmelere bundan 

sonra izin vermeyeceğim. Sadece Ġzmir ve BüyükĢehir Belediyemizle ilgili temenni, öneri… Bunların 

dillendirilmesini izin vereceğim. Bunu bilgilerinize sunmuĢ olayım, buyurun Mustafa Bey. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri öncelikle Fikret Bey’e çok teĢekkür 

ediyorum. Sayın MISIRLI daha önceki konuĢmalarında aslında ĠZENERJĠ’de çalıĢan arkadaĢlarımız için, 

iĢçiler için böyle bir toplu sözleĢmesinde hüküm olmadığını ve böyle bir haktan o arkadaĢların 

yararlandırılmadığından bahsediyordu ama bugün geldiğimiz nokta Ģu ki; sadece 425 lira gıda yardımı 

konusunda “Bize Ģimdi ne zaman bunu ödeyeceksiniz?” diye sorduğu için öncelikle kendisine teĢekkür 

ederim. Bu konuyu bildiğim için ve ilgilendiğim için söylemek istiyorum. Öncelikle Yönetim Kurulu 

kararıyla bu KHK’lı arkadaĢlarımız için böyle bir yol izleyerek Yönetim Kurulu karar alıyor ve gıda 

yardımını 425 lira olarak bu arkadaĢlarımıza ödemeyi taahhüt ediyor Yönetim Kurulu. Fakat bunu bir gıda 

çeki, gıda kartı olarak bir marketten, bir gıda paketi için, bir kart olarak uygulamayı düĢündüklerinde 

karĢılarında Ģöyle bir zorunluluk çıkıyor; yani bir ihale yapma Ģartı ortaya çıkıyor. Yani neden a’dan değil de 

bu 425 lirayı, b’den almadınız, b’den değil de c’den almadınız gibi. Bu sefer ciddi anlamda bir denetimle, 

SayıĢtay Denetimiyle de karĢı karĢıya kalabilme ihtimalimiz ortaya çıkıyor. Bunun formülünü araĢtırdılar. 

Sendikayla da bu konuda görüĢüyoruz. Evet sendika da bu konuda bir an önce önlem alınmasını ve bu 

ödemelerin yapılması konusunda gerekli giriĢimlerin yapılmasını da söylüyor. ġu anda büyük ihtimalle bu iĢi 

finalize ediyorlar ve bitiriyorlar. Bu paralar ödenecek. Taahhüt ettiğimiz gibi sözleĢme tarihinden bugüne 

kadar olan birikmiĢ hakları da verilerek, hiçbir hak kaybına uğramadan bu arkadaĢlarımıza bu paralar 

verilecek. Ben de bunların kayıt altına alınması için söz aldım. TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Peki, ben de teĢekkür ediyorum. Buyurun efendim. Sonra size geleyim, böyle dönelim, evet. 

ÖZAN PARLAR: Özan PARLAR. 

BAġKAN: Buyurun. 

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis olağanüstü dönemler geçirdiğimizden dolayı, bir orman 

yangını, bir ay sonrasında deprem, ardından Ģimdi savaĢ süreci… GecikmiĢ olan bir konuyu ben 

değerlendirmeye almak istedim, hatırlatmak istedim, bilgilendirmek istedim. Bu konu Ģudur: UlaĢım ve 

toplu taĢımacılıkla ilgili Tunç BaĢkanımın önderliğinde Ġsmet Ġnönü Kültür Merkezinde bir toplantı yapıldı. 

Bu toplantı saat 19:00’da baĢladı. Halkın katılımı, halkın ulaĢımla ilgili konularda sorularının 

cevaplandırılması ve de bir data bilgi birikimi oluĢturulmasıyla ilgiliydi. Biz de UlaĢım Komisyonu olarak 

bu toplantıya katıldık. Saat 19:00’da baĢlayan toplantı saat 22:00 olmasına rağmen, 100’ün üzerinde 

hemĢehrimiz söz almıĢ olmasına rağmen bu toplantı hâlâ devam etti. Ben bu konuda Belediye BaĢkanıma bir 

Ġzmirli hemĢehri olarak, Meclis Üyesinin ötesinde çok teĢekkür ediyorum. Katılımcı belediyeciliğin somut 

bir örneği, bir göstergesi olarak bunu gördüm, değerlendirdim. Bir de burada Meclis Heyetine yine bir 

bilgilendirme yapmak isterim. Burada UlaĢım Daire BaĢkanımız vardı. Biliyor musunuz UlaĢım Daire 

BaĢkanlığında, UlaĢım Daire BaĢkanı dâhil ve onun altındaki müdürler makam aracı kullanmıyorlar, toplu 

taĢım araçlarıyla seyahat ediyorlar. Bu bir farkındalık oluĢturmak için, yaratmak için doğru bir Ģeydir. 

Bundan sonraki önerim naçizane Ģudur; bu tür toplantıların yine halkın katılımıyla devam edilmesi, 

yapılması ve de Belediye Meclis Üyelerimizin hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi görüĢten olursa 

olsun, bu toplantılara katılmaları ve bunların içeriğiyle ilgili bilgi edinmeleri, bilgi edindikten sonra fikir 

sahibi olmak daha doğru olacak diyorum. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Vallahi doğrusu ben bu Dilek ve Temenniler faslında söz almak istemiyorum ama çok güzel bir 

pas attınız bana öyle söylemek lazım belki. Evet çünkü bunu çok önemsiyoruz. Bu halk toplantılarını, halk 

buluĢmalarını çok değerli buluyoruz. Bir arkadaĢımız söylemiĢti: “BaĢkan geldik toplantıya ama her kafadan 

bir ses çıktı.” diye. Ben de demiĢtim ki: “Evet tam da bunu istiyoruz, tam da bunu arzuladığımız için 

yapıyoruz bu toplantıları.” ġimdiye kadar tarımla ilgili iki kez yaptık, ulaĢımla ilgili yaptık, Kültürparkla 

ilgili yaptık. Önümüzdeki günlerde 4 baĢlık daha tespit ettik; sağlık, turizm, enerji ve spor. Bu 4 baĢlıkta da 

yine halk buluĢmaları yapacağız, teĢekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Buyurun efendim. Ondan 

sonra size vereceğim, buyurun.   

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) YanlıĢ mı oldu? 

BAġKAN: Pardon Salahattin Bey söz istemiĢ miydi? Ben görmedim sizi. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Yok yok, buyurun konuĢsun, ben sonra konuĢurum. 

BAġKAN: Tamam peki, evet. 

HAKAN ġĠMġEK: Evet. Komisyondan gelen önergelerin, raporların neticesinde 31. ve 43. madde 



 26 

Aliağa’yı ilgilendiren konular idi. Yeni dönemde Nisan ayında baĢlayan ilk toplantılarda bekleyen imar 

planlarıyla ilgili bir…  

BAġKAN: Evet. 

HAKAN ġĠMġEK: GörüĢ belirtmiĢtim. Bu süreç içerisinde hem Aliağa Belediyesi’nin hem BüyükĢehir 

Belediyemizin ilgili Bürokratları, Daire BaĢkanları ciddi mesai harcayarak, özverili ve anlayıĢlı bir çalıĢma 

içerisinde ortak bir çalıĢma sergilediler. Bunun için kendilerine teĢekkür ediyorum. Ayrıca Ġmar 

Komisyonumuzun tamamına, özellikle Ġmar Komisyonu BaĢkanımız Ufuk Bey biraz evvel ayrıldı 

aramızdan.  

BAġKAN: Evet. 

HAKAN ġĠMġEK: Kendisine ayrı bir teĢekkür etmek istiyorum. 

BAġKAN: Sağ olun. 

HAKAN ġĠMġEK: AnlaĢamadığımız bazı konular var. Onları da ileriki süreçte çözebileceğimizi umut 

ediyorum. Bu konuyla ilgili görüĢ belirtmek istedim. 

BAġKAN: Çok teĢekkür ediyorum.  

HAKAN ġĠMġEK: Diğer konularla ilgili de yine anlayıĢlı olduğunuzu biliyorum. Ay sonunda sanırım bir 

söz vermiĢtik birbirimize.  

BAġKAN: Evet. 

HAKAN ġĠMġEK: BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak sizi Aliağa’da ağırlamaktan onur duyacağız. 

BAġKAN: ĠnĢallah. 

HAKAN ġĠMġEK: O programı beraber yaparız. 

BAġKAN: HaberleĢiriz. 

HAKAN ġĠMġEK: Peki, kolay gelsin, iyi çalıĢmalar diliyorum. 

BAġKAN: Ben çok teĢekkür ediyorum. BaĢkan’ım buyurum.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Basınımızın Temsilcileri, Bürokratlarımız, 

Ġzmirliler. Evet efendim, ben de belli konulara da değinmek istiyorum. Aynı zamanda milliyetçi iradenin, 

Milliyetçi Hareket Partimizin lideri Sayın Devlet BAHÇELĠ beyefendi yaklaĢık 20 gündür rahatsızdı. Tekrar 

görevine döndü. Bu nedenle de sizlerle sevincimi paylaĢmak istiyorum. Ġlgilenen bütün camiamıza, bütün 

insanlarımıza teĢekkürlerimi iletiyorum. Bugün mesaisine baĢladı, görevine döndü sağlıklı bir Ģekilde. Evet, 

aynı zamanda yine Ġzmir’de ĠZBAN iĢletmemiz var. ĠZBAN istasyonlarımızda insanlarımızın, Ġzmirlilerin 

tuvalet talepleri var. Havalimanında var örneğin ama baĢka yerlerde 1 tane ya da 2 tane küçük varmıĢ, 

personel kullanıyormuĢ. Ama Ġzmirlilerin kullanması, halkımızın kullanması için de böyle bir talep var. 

Efendim bunu belirtmek istiyorum. Evet… Aynı zamanda, evet, biraz önce belirttik, Grup BaĢkanlarımız da 

söyledi, ben de belirttim. Aslında Kuzey Suriye’de ülkemizin sürdürdüğü bir operasyon var. Yani bizim 

karĢımızda bir devlet yok. Birkaç tane terör yapısı var. DıĢ destekli terör unsurları ve terör yapıları. Hani 

bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü bu bir operasyon. Allah’ın izniyle askerlerimiz bu operasyonu 

tamamlayacak. Tabii ki de… ĠnĢallah halk anlamında da askerlerimiz, birliklerimizle kazasız belasız 

dönecek diye temenni ve dua ediyoruz. Saygılar efendim, hayırlı akĢamlar. 

BAġKAN: TeĢekkürler. Bu tuvalet meselesiyle ilgili çok haklısınız tespitinizde. Biz de bunu gördük ve bir 

ihaleye çıkıyoruz. Birçok noktada mobil tuvaletler alımına çıktık, yerleĢtireceğiz. 2020’nin hemen baĢında 

yerleĢtireceğiz. Buyurun efendim.  

OSMAN MERT: Evet, Sayın BaĢkan’ım, Çok Değerli Meclis Üyesi… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
BAġKAN: Buraya geliyorum. Sizden sonra buraya geliyorum. 

OSMAN MERT: Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Bürokrat ArkadaĢlarım, Çok Değerli Basın 

Mensuplarımız. Açıkçası benimki dilek mi, temenni mi, öneri mi, korku mu, hatırlatma mı, bir karar 

veremedim, artık bunu böyle Meclisin Gündemine bırakıyorum. 

BAġKAN: Buyurun. 

OSMAN MERT: Yine üstünü cüruf alanları… Çandarlı-Aliağa Körfezindeki son 1 yıl içerisindeki 2. petrol 

sızıntıları. Bununla ilgili, Allah var, Değerli Foça Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız, Kent Konseyimiz bir 

çalıĢma yapıyor. Bunu gündeme taĢımaya ellerinden geldiğince çalıĢıyor. 2,5 ay evvel bir önerge de verdiler. 

Benim korkum Ģu; anlaĢılan o ki, çok daha ciddi, çok daha örgütlü, çok daha bölgesel bir halk birlikteliği 

yaratmaz isek, bu arkadaĢlarımızın yaptıkları 2012 yılından beri bu Ģekliyle devam ediyor. 2012 yılından beri 

bu müracaatı, bu mücadeleleri yapıyor isek ama 7 yıldır da aynı sıkıntıları her gün, her an yaĢıyor isek, 

demek ki bugüne kadar yapılanlar çok sonuç odaklı olmamıĢ. Dolayısıyla bir toplumsal hareketi ve bu 
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toplumsal hareketi Aliağasıyla, Menemeniyle, Çiğlisiyle, belediyeleriyle benim 10 yaĢlarındayken yaĢadığım 

Ģekliyle, el ele, kol kola olarak organize olması gerektiğini, bir gün burada “Hay Allah yandık.” diye bir 

Gündem maddesi yaĢamamamız açısından önemli olduğunu düĢünüyorum. Çok teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Evet, önce bu tarafa vereceğim. Sonra da size geleceğim efendim 

buyurun.  

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: BaĢkan’ım, az önce bahsettiğiniz bu Ġzmir buluĢmaları… Ben de 

yakından takip ediyorum en son ekoloji de yapmıĢtınız. Ekoloji formu da düzenlemiĢtiniz. 

BAġKAN: Doğru bir de o vardı.  

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: ġimdi burada bence önemli olan aslında sistemin hep birlikte ele 

alınması. ġuraya bağlayacağım; CumhurbaĢkanımızın eĢi Emine ERDOĞAN’ın öncülüğünde baĢlatılmıĢ 

olan Çevre ve ġehirciliğin de desteklediği bir Sıfır Atık Projesi var ve BüyükĢehir Belediyesi olarak da Ġlçe 

Belediyeleri koordine etme göreviyle birlikte, 31 Aralık 2020’ye kadar da bizim bu sisteme geçmemiz 

gerekiyor. Bu yapılan Ġzmir buluĢmaları dolayısıyla ben az önce saydığınız baĢlıklara Sıfır Atık konusunun 

da eklenmesinin önemli olduğunu düĢünüyorum. Bu plastik poĢetlerin ücretlendirilmesi ve kullanımın 

azalması da yine çok faydalı ve etkin oldu. Burada Yerel Yönetimler olarak bence üzerimize büyük pay 

düĢüyor ve Ġzmir bu konuda… Yine cumartesi temizliklerini biliyoruz. Biraz daha üzerine inmemiz 

gerektiğine inandığım için Sıfır Atık konusunun da bu baĢlıklara eklenmesini ve aynı zamanda bu projenin 

baĢlaması için de bir an önce adımların atılmasını dilek ve temenni ediyorum.  

BAġKAN: Peki ben de bir dilek ve önerimi söyleyeyim. ġu cumartesi fasıllarına katılın. Niye 

katılmıyorsunuz? Gelin. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Doğru. Buyurun Hüsnü Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Ekim Ayı Meclisi Ġzmir'imize hayırlar getirmesini diliyorum. Sayın 

BaĢkan’ım, ilk önce dilek ve temenniler dediğimiz konu aslında Meclis Üyelerinin kendini ifade etmesidir. 

Yani oradaki ismin dilek temenni olması o gün öyle yazılmıĢ, böyle bir gelenek haline gelmiĢ bir konu. 

Aslında bu en sondaki dilek temenniler sadece ben bunu diliyorum, bunu temenni ediyorumun dıĢında 

Meclis Üyelerinin kendini ve ilçeleriyle ilgili, beldeleriyle ilgili ya da mahalleleriyle ilgili kendini ifade 

etmesidir. Bundan dolayı bu dilek ve temennilerde konuĢtuğumuz zaman, sadece “Ben Ģunu diliyorum, Ģunu 

temenni ediyorum.” dediğim zaman da,    en sonda konuĢuruz konuĢuruz, ben bunu diliyorum, temenni 

ediyorum gibi sözcükler ağzımızdan çıkar, biter. Sayın BaĢkan, siz Twitter’da ara sıra “Güzel bir haberimiz 

var.” gibi tweetler atıyorsunuz. Bugüne kadar attığınız tweetlerin hepsi, hemen hemen, tamamen ön 

sıradakileri temsil eden tweetler. Bir tanesini hatırlatayım size; 31 Mayıs’ta attığınız tweet... Ben onun altına 

yorum yaptım “99 gün kaldı.” diye. Bu konuyla ilgili bilgim yok. Hatta bu… Bilgilenmek de istiyorum 

burada. Bu Harmandalı Katı Atık Depolama Alanında 100 gün sonra devreye girecek projemize, hem çöp 

sorunumuzu çözecek hem de yılda 160 bin megabayt enerji üreteceğiz. Bugün 135 gün oldu. Bu konuyla 

ilgili… Belki de devreye girmiĢtir benim bilgim yok, ki kendi ilçem. Eğer ki, devreye geçmiĢse, benim 

bilgim yoksa bu da benim ayıbım, bunu da burada söyleyeyim. Sayın BaĢkan, yine geçenlerde Ġtalya’da 

sanırım bu Terra Madre Gastronomi Fuarı… Bunun için de “Bir müjdemiz var.” diye tweet attınız. Ben 

buradaki Gastonomi Fuarının… Tabii ki ilimizde yapılması çok güzel bir Ģey. Bu konuda tebrik ediyorum. 

Resimlerde de… Eğer o resimlerde katılanlar o kadarsa, bir 15-20 kiĢilik bir katılım vardı. Belki de o en son 

bir resimdi ya da neyse Twitter’daki resimden bahsediyorum ben. Haberlerde geçen, basında geçen 

resimlerden bahsediyorum. Bunun da yine aynı Ģekilde ön sıraları temsil eden, yani bizim… Sizin bu amfi 

tiyatro dediğiniz ön sıradakiler yine temsil ediliyor. Bu konuda da sizin eski Ġl BaĢkanınız Sayın Kemal 

KARATAġ’ın çok da değiĢik, güzel bir yazı da yazmıĢtı kendi Facebook sayfasında. Sayın BaĢkan yine bu 

Pagos Pazar Yeri dediğimiz… Bunu da kentimize büyük bir müjdeyle verdiniz. Tabii ki güzel Ģeyler ama 

koskoca Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bunların aslında, öyle küçük STK’ların… Bırakın yani Konak 

Belediyesinden de bahsetmiyorum, Konak Belediyesi de değil. STK’ların yapabileceği, belediyelerin de 

destek vereceği… Sanırım orada da bir kooperatif var galiba, o kooperatife destek veriliyor. Burada da bu 

Pagos Kadifekale’deki yerin de yine iĢgal olduğunu öğrendik. Burası Kadifekale’nin, o bölge olduğu gibi 

tamamen vakıflara ait. Yine aynı yerde, Konak Belediyesinin de sanırım bir Ģantiyesi var, o Ģantiye… 

ġantiyesi var galiba. O da aynı Ģekilde yeni ortaya çıktı. Görüyoruz ki bazı projeler Sayın BaĢkan, çok da 

üzerinde durulmadan çalakalem yapılıp geçiliyor. Bu konuda ben sizi… Sayın BaĢkan yani sizi, sizi olarak, 

sizi tamamen, direkt sizi suçlamıyorum. Buradaki çalıĢan arkadaĢlarımızın mutlaka sizleri uyarması lazım. 

Siz doğal olarak, tabii ki bir projeyi sunuyorsunuz ve o projenin hayata geçmesini istersiniz. Bu Pagos Pazar 

Yeri’nin… Aslında belediyemizin yeri değil, orada bizim Ģu an bir iĢgalci olduğumuz da bilinsin. Yine bu 
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konuda da ben bilgi sahibi olmak istiyorum. Biz bazı öneriler veriyoruz, bu ulaĢım ile ilgili indirim 

yapılması, bazı saatler daha uzatılması konusunda. Bu konuda her an arkadaĢlarımız ESHOT olsun, diğer 

kurumlar olsun, bu konular hemen çok masraflı olduğunu, zarar ettiğini… Fakat ben bu BaykuĢ Seferleri’nin 

yani bu BaykuĢ Seferleri’nin toplamında, Ġzmir genelinde kaç yolcu taĢıyoruz ve bu aslında bu BaykuĢ 

Seferleri’nin yapılmasının temel amacını öğrenmek istiyorum. Çünkü sabaha kadar bu BaykuĢ Seferleri 

yapıldığı zaman gece 12’den sonra Ġzmir çok da hareketli bir kent değil. Yani bizim bir Alsancak’ın bazı 

kısımları dıĢında. KarĢıyaka bile, KarĢıyaka ÇarĢısı saat 9’dan sonra hiç, in cin top oynar. Bu BaykuĢ 

Seferleri’nin de belediyemize ciddi bir yük getirdiğini düĢünüyorum. Belki de doğrudur, bilemiyorum yine 

de. Sadece öğrenmek istiyorum. Yine Sayın BaĢkan’ım Komisyonlara gelecektim ama aklımdayken 

söyleyeyim. Bu Ġstanbul’da bizim, Beyoğlu’nda satılacak yer ile ilgili… Neyse onu Komisyonlarda bakarız. 

Bu konuda Sayın BaĢkan’ım, eğer ki bu Ġstanbul’da yerle ilgili de bilginiz yok ise ben size… Haberlerde de 

oldu bu. Burasını bundan 60 yıl önce belediyemiz Ġzmir çok da güzel bir çalıĢma yapmıĢ. Bizim Ġzmir’den 

giden yoksul çocuklar için orda bir yurt yapılmasını fakat sanırım hayata da geçmemiĢ, hayata geçmediği 

için de biz belki bu Meclis olarak, biz kendimiz imalatını yapabiliriz. Çünkü 750 metreye kadar yakın bir 

yer, küçük bir yer değil. Bölge de çok güzel bir bölge. Bu konuda Sayın BaĢkan’ım, bu arada eğer ki bir 

arkadaĢlarımıza bir çalıĢmayı yaptırırsanız seviniriz. Sayın BaĢkan’ım, Ģimdilik teĢekkür ediyorum. Saygılar 

sunuyorum. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Önce bir Ģeyi düzelteyim sonra bu Dilek ve Öneri ne kadar kabul 

edilebilir bilmiyorum, onlarla ilgili söyleyeceklerim olacak ama Dilek Öneri maddesi, Dilek Öneri olduğu 

için Dilek Öneri. Yani herkes istediğini konuĢsun diye bir baĢlık olsaydı öyle bir baĢlık konurdu. (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben Ģunu söylemeye çalıĢıyorum. 

Dediniz ki; “Bu kiĢisel görüĢlerini belli etmek için, ortaya koymak için bir baĢlıktır.” Meclis Üyeleri için 

söylüyorum, öyle bir Ģey yok. Yani onu yanlıĢ biliyorsunuz. Meclis Üyelerinin Dilek ve Öneride bulunması 

için konulmuĢ bir madde. Dolayısıyla herkesin her istediğini, her düĢündüğünü söyleyeceği bir madde değil. 

Bunun yol ve yöntemleri Meclis Tüzüğünde belirtilmiĢ; Soru Önergesi, Meclis Önergesi, Komisyon 

GörüĢmeleri… Dilek Öneri de bunlardan biri sadece. Diğerleri ile ilgili görüĢ söyleyeceğim ama önce 

arkadaĢlarıma söz vereceğim. Buyurun Cenap Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım yanlıĢ düĢünüyorsunuz. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Olabilir, farklı…  

MUSTAFA ÖZUSLU: Usul için bir Ģey söyleyeceğim BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Evet. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Mecliste BaĢkanın sözü kesilmez, BaĢkanla karĢılıklı konuĢmaya girilmez. Sayın 

BOZTEPE’nin bu yaptığı doğru bir Meclis Üyesi yaklaĢımı değildir. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Tamam teĢekkür ediyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 

MUSTAFA ÖZUSLU: Hayır kestiniz.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ne zaman kestim? 

MUSTAFA ÖZUSLU: Kayıtlarda var, biraz önce kestiniz. BaĢkanın sözü kesilmez. Eğer BaĢkanın sözünü 

kesmeye bu Ģekilde, bu birleĢimlerde devam ederseniz bunu yürütmemiz mümkün değil.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Hayır, sözünü ne zaman kesmiĢim? 

BAġKAN: Evet, Cenap Bey buyurun. 

CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım demin Adalet ve Kalkınma 

Partisinin Üyelerinin de “Yurt dıĢı seyahati varsa döndüğünde gidenler Meclisi aydınlatsın.” talebinden de 

hareketle, izniniz olursa Meclisin seçimiyle katıldığım, 9 ve 16 Eylül 2019 tarihleri arasında gözlemci 

olduğum, Fransa’nın Arles kentinde yapılan Dünya Uluslararası Fotoğraf Festivali ile ilgili bilgiler vermek 

istiyorum. Biz belediyemiz bürokrasisini de temsilen üç tane Kültür Müdürlüğü çalıĢanının, Ģef ve uzman 

seviyesinde arkadaĢlarımızın da benimle birlikte gelmesiyle öncelikle Ġzmir’den doğrudan Marsilya’ya 

gittik. Daha sonra gene izniniz olursa Marsilya ile ilgili de bir izlenim sunacağım size. Kontrolsüz göçün bir 

ülkeyi ne hale getirdiğini anlatmaya çalıĢacağım ama öncelikli olarak konumu izah etmeye çalıĢayım. 

Fransa’da gitmiĢ olduğumuz kent, Arles kenti. Marsilya’ya hızlı trenle bir saat mesafede. 40 bin nüfusu olan, 

çok ciddi bir tarihe sahip, pırıl pırıl bir kent ve buradaki Uluslararası Fotoğraf Festivali’ne yaklaĢık her yıl 

100 bin kiĢi geliyor. Nüfusunun 40 bin olan bir kente 100 bin kiĢinin gelmesinin o ülkeye, o kente kattığı 
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ticari katkıyı lütfen değerlendirmeye çalıĢsın Değerli ArkadaĢlarım. 50’inci yılı; 1970 yılında temeli atılmıĢ 

bu festival “Yaz Festivali” diye anılıyor. Bu yıl 137 sanatçı, 48 küratör ve resmî programındaki 32 sergi ile 

gerçekleĢtirildi. Sergi sayısının daha sonra aldığımız bilgilere göre 40 olduğu ifade edildi. Modern 

yönelimlerin ve çağdaĢ fotoğrafların daha ziyade sergilendiği bir yer oldu Arles’deki bu etkinlik. Geçen sene 

Türkiye’den de davetli sanatçılarımızı çağırmıĢlar. Ġstanbul, Trabzon ve Diyarbakır temalı fotoğraflar 

sergilenmiĢ ve çok baĢarılı bulunmuĢ. Bu tür katılımların Türkiye ile iliĢkili olumlu dönüĢleri de elbette 

oluyor bunu da ataĢlamak istedim. 2018’de 95 bin kiĢiymiĢ, bu sene 100 bin kiĢiymiĢ gelenlerin sayısı. 

“YaklaĢık.” denmiĢti çünkü biz döndüğümüzde daha bitmemiĢti. Sonra bilgi aldım; 107 bin kiĢi olmuĢ. Eğer 

40 bin kiĢilik Arles kentinde otel ve konuk ağırlaması daha yüksek olsaydı, inanınız orada 150 bin tane turist 

olacaktı. Fotoğraf sanatının o kadar baskın bir sanat olduğunu gördüm ki orada, ki ben de fotoğrafçıyım, 

hatta fotoğraf sanatçısıyım, 35 yıldır fotoğraf çekiyorum. Aynı zamanda Güzel Sanatlar Fotoğraf 

Bölümünden de mezunum, primer mesleğimin dıĢında. Biz bu konuyu Konak Meclisinde, Sayın Konak 

Belediye BaĢkan’ım Abdül BATUR ve Meclis Üyesi ArkadaĢlarımla değerlendirdik. Mikro ölçekte, hatta 

medium, orta seviyede bir değerlendirme yaptık. Biz bu festivalin âlâsını burada yapabiliriz.  

BAġKAN: Güzel. 

CENAP BÖRÜHAN: Çok daha ötesinde bir festival yapabiliriz.  

BAġKAN: Peki.  

CENAP BÖRÜHAN: Eğer oralara 150 bin kiĢi geliyorsa, burada kaç kiĢi geleceğini tahmin etmekte 

zorlanmam. Ġzniniz olursa bir de Marsilya ile ilgili ve göçle bir ülkenin ne hale geldiğiyle ilgili kısa bir bilgi 

aktarmak istiyorum. Çünkü ülkemizde 4 milyon Suriyeli’yi konuk ediyoruz, ağırlıyoruz. Düzensiz göçle 

gelmiĢ, hatta 600 bin de Afgan’ın olduğu söyleniyor. Havaalanına indiğimde kendimi geri kalmıĢ bir Afrika 

ülkesinde zannettim. Her tarafta yerlerde yatan, oralarda biçimsiz hareketlerde bulunan birçok mülteci var 

idi. 1 milyon 500 bin nüfuslu Marsilya’nın sadece 300 bin kiĢisi Fransız kökenli, diğer 1 milyon 200 bin 

kiĢisi de düzenli düzensiz, önlenen önlenmeyen ya da zapturapt altına alınamayan, göçle gelen insanlar 

olduğunu gördüm. 1980 öncesi ve sonrası Türkiye’den giden çok sayıda dönemin Türk kökenli, Türkiye 

kökenli Ermeni, Kürt yurttaĢlar, Tunuslular, Cezayirliler, Sudanlılar, Faslılar, Kuzey Afrika’dan gelen 

Nijeryalılar, Çadlılar, Cibutililer vesaire. Marsilya kentini yerle bir etmiĢler, çok üzüldüm. Her taraf kirli. 

Onun için Türkiye’de bu tür göç akımlarına karĢı bir ulusal birliktelikle dikkat sarf edip tedbir almak çok 

önemli olacaktır, arz ederim.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.  

CENAP BÖRÜHAN: Saygılarımı sunuyorum.  

BAġKAN: Sağ olun. Nilay Hanım… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Sonra size vereceğim. Nilay Hanım buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Dilek ve Temennilerde Meclis Toplantı düzeninin bir parçası ve 

kayıtlara geçen bir konu. Az önce Hüsnü Bey’in söylediklerinin bazıları ile ilgili yanıt vermek istiyorum 

kayıtlara geçmesi yönünden. Öncelikle siz bugün bizlere Türk Bayrağı armağan ettiniz belediye binamızın 

çevresinde de bir Türk Bayrağı asılı olduğunu gördük. Bu ülkemizin birlik ve beraberliği içerisinde son 

derece önemli bir konu. Bu konudaki hassasiyetiniz için çok çok teĢekkür ediyoruz öncelikle. ġimdi 

Pagos’taki pazara ben de gittim. Bilmiyorum Belediye Meclis Üyelerimizden gitmeyenler varsa da lütfen 

gitsinler, gezsinler. Orada Kadın Üretim Kooperatiflerinin stantları var ve o kadar mutlular ki böyle bir 

imkânın kendilerine sunulmasından dolayı. Kadifekale bir turizm merkezi aynı zamanda ve biz burasının 

Ġzmir’in en önemli turizm hazinelerinden biri olduğunu düĢünüyoruz. Kooperatifler, kadın kooperatifleri, 

turizm alanı, tarih, doğa manzarası hepsi bir bütün ve bu konuda bence siz çok önemli bir baĢlangıç yaptınız. 

Bu Ġzmir’in markası haline gelecek olan bir yer. Sayılarının da çoğaltılması gerektiğini düĢünüyorum. Bu 

konuda Hüsnü Bey’in düĢüncelerine kesinlikle katılmıyorum. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim bakın biz sizi dinledik. 

BAġKAN:  Evet lütfen, lütfen.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben de usule uygun davranayım ama lütfen yani. 

BAġKAN: Ama siz müdahale etmeyin lütfen. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Etmiyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 

BAġKAN:  Ediyorsunuz.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Burama geldi.. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) 
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BAġKAN: Herkesin burasına geliyor olabilir.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sosyal medya hesaplarınıza… 

BAġKAN: Ama herkes sizin gibi yaparsa burada biz asayiĢi sağlayamayız. Siz lütfen müdahale etmeyin. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sosyal medya hesaplarınıza yönelik nasıl kullanacağınıza dair… 

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gelen eleĢtirileri de ben haddini aĢmak olarak değerlendiriyorum. Burası bir Meclis 

Toplantı Salonu. Belediyenin, Ġzmir ile ilgili konularının konuĢulduğu bir yer. Yasa ile tanımlanmıĢ bir karar 

organı. Sosyal medya hesaplarının nasıl kullanılacağı sizin takdirinizde olan bir konudur. Ġstanbul taĢınmazı 

ile ilgili de bir Ģey söylemek istiyorum; bu, Mecliste Hukuk Komisyonuna havale oldu. Belediyenin 1960 

senesinde edinmiĢ olduğu bir mülk. Sene 2019. O tarihten bugüne kadar da herhangi bir iĢlevinin olmadığını 

kendisi zaten ifade etti. Dolayısıyla Ġzmir’in içinde olmayan ve Ġzmirliler’e de bir faydası olmayan 

taĢınmazın satılması kadar doğal bir nokta yok. Hukuk Komisyonu da zaten bunu değerlendirecektir, 

hukukiliği yönünden.  

BAġKAN: Evet.. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben çok teĢekkür ediyorum. Çok vaktinizi almak istemiyorum.  

BAġKAN: Sağ olun. Ben teĢekkür ediyorum.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, sağ olun. 

BAġKAN: Murat Bey buyurun. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Ondan sonra vereceğim efendim. Evet. 

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, siz Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanısınız. Ġzmir halkının oyları ile 

seçildiniz ve Ġzmir’in temel sorunlarını çözmek iddiası ile seçildiniz. Bizler de, bütün partilerden seçilen 

Meclis Üyeleri de kendi sorumluluklarımızı bu çerçevede yapma çabasında olacağımızı söyledik. Sosyal 

medya hesabınızda ve bütün faaliyetlerinizde arka sıraları aslında temsil ettiğinizi söylediniz ve dile 

getirdiniz. Sayın BOZTEPE bunun böyle olmadığını söylüyor ama birkaç tanesini söyleyeyim. Kendisi 

sanırım Twitter hesabınızın sadece bir kısmını görüyor. Mesela Süt Kuzusu Projesini paylaĢmıĢsınız. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Süt Kuzusu Projesi… 

BAġKAN: Müdahale etmeyin lütfen. 

MURAT AYDIN: Bu Ģehrin arka sıralarındaki insanlar için yapılmıĢ bir projedir. Bergama Kozak 

Yaylası’ndaki çam fıstığı üretiminin düĢüĢüyle ilgili Orman Müdürlüğü ile yaptığınız Protokol’ü 

paylaĢmıĢsınız. Bergama Kozak Yaylası’ndaki çiftçiler, bu Ģehrin arka sıralarını temsil eden insanlar. BaĢka 

bir çalıĢmada, kadına yönelik Ģiddetin önlenmesiyle ilgili giriĢimi desteklediğinizi ve buna iliĢkin 

protokolleri imzaladığınızı paylaĢmıĢsınız. Bu Ģehrin Ģiddet gören kadınlarının yanında olmak, BaĢkanlık 

için de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu için de en temel değerlerdendir. BaĢka bir paylaĢımınızda, 9 Ekimde 

Bornova’da yarı olimpik yüzme havuzunun temelini atmıĢsınız. Bu Ģehrin kendi imkânlarıyla yüzmeye 

gidemeyen, spor yapamayan gençleri için bir adım attığınızı dile getirmiĢsiniz. BaĢka bir paylaĢımınızda, 

1906 köpeğe yuva kazandırdığınızı, sahiplendirdiğinizi… Belediyenin faaliyetlerinden bahsediyorsunuz, 

söylemiĢsiniz. BaĢka bir paylaĢımınızda, 30 ilçenin muhtarlarıyla bir araya gelerek bütün mahallelerin tek 

tek sorunlarını çözmek konusunda çaba sarf ettiğinizi paylaĢmıĢsınız. BaĢka bir paylaĢımınızda, 5 bin 

hektardan fazla alanı etkileyen yangın ile ilgili yaptığınız çalıĢmaları dile getirmiĢsiniz. Bu faaliyetlerin 

hepsi bu Ģehrin arka sıraları içindir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil ettiği değerler, bir grup insanı 

zenginleĢtirmeyi değil, halkı halkla birlikte zenginleĢtirmeyi, tarımsal kalkınmayı, sanayideki kalkınmayı, 

esnafın geliĢmesini yani geniĢ halk kitlelerinin geliĢmesini, kalkınmasını hedefleyen politikalar üretir. Bir 

kısım insan zengin olsun, sermaye orada biriksin ondan sonra da toplum zengin olur anlayıĢını değil, toplum 

zengin olsun herkes birlikte kalkınsın anlayıĢını temsil eder. Sosyal medya hesaplarınız da BüyükĢehir 

Belediyesi’nin bu politikalarını duyurmaya yöneliktir. Tabii görmek isteyenler görmek istediği kadarını 

görür. Ama sosyal medya hesaplarınız da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin faaliyetleri de ortadadır. TeĢekkür 

ederim.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Suat Bey buyurun. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ondan sonra size vereceğim efendim, sonra size 

vereceğim. Böyle gideceğiz. Evet.  

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Sayın BaĢkan’ım, Cenap’ın, Değerli ArkadaĢım Cenap’ın konuĢmasına bir 

ek yapmak istedim. Bir de bir öneri olarak da arkasından gelsin istedim. ġimdi bir sanat etkinliğine bir, 

Cenap’ın resimden anladığı için katılması… Tabii resimden anladığı için katılması çok normal, fotoğraftan 

anladığı için katılması normal. ġimdi ancak biz bundan sonra yurt dıĢı etkinliklerine böylesine davetleri 



 31 

mutlaka Ġzmirli sanatçıların, derece alan Ġzmirli sanatçılarla yapmayı da öne almalıyız ve bunu sağlamak için 

de daha Ģimdiden gelecek yıl için birtakım yarıĢmalar yapıp ve bununla da o etkinliklere katılmak 

durumundayız. Yani Fransa’da yapılan eğer yarıĢmaya, oradaki yarıĢma sonuçlarının sergilendiği toplantıya 

eğer biz sanatçılarımızla da katılırsak çok daha etkili olur. Kültür Müdürlüğümüze bu konuda, çok iĢ düĢüyor 

Müdürlüğümüze.  

BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyorum. Sağ ol. Buyursunlar. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sonra da size vereyim görmemiĢtim, buyurun. 

ALĠ GÖNEN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. BaĢkan’ım, 

benim söz alma sebebim Ģu; sahipsiz sokak hayvanları ile alakalı. Son zamanlarda vatandaĢlarımızdan da 

bize gelen tepkiler o Ģekilde. Bizim de gözlemlerimiz… Hastane ziyaretlerinde görüyoruz. Genellikle acil 

servislerin etrafları ve kantinlerin olduğu bölgelerde çok sayıda maalesef sahipsiz köpeklerin çoğaldığını 

görüyoruz ve onların da orada vatandaĢlarımızı rahatsız ettiğini, hayatlarını tehlikeye attığına dair birtakım 

Ģikâyetler geldi. Bunları sizinle paylaĢmak istiyorum. Bir diğer konu da;  yine okullarımız açıldı. Eğitim 

yılının açılmasıyla birlikte okulların çevresinde de çok sayıda sahipsiz sokak köpekleri bulunmakta. Bunlar 

da oradaki öğrencilerimizin yaĢamını tehlikeye atmaktadırlar. Bilindiği üzere geçmiĢ yıllarda EĢrefpaĢa 

Hastanemizin caddesinde bir yaĢlı, yine bir sokak köpeğinden kaçarken aracın altında kaldı ve hayatını 

kaybetti. Umarız böyle hadiselerin hem öğrencilerimiz hem de diğer vatandaĢlarımızın baĢına gelmemesi 

için Ģimdiden gerekli önlemlerin alınması noktasında gerekli tedbirler alınmasını öneriyorum. Bu çok 

önemli. TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Buyurun Hanımefendi.  

DĠLEK YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri ben de hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 

Söz verdiğiniz için çok teĢekkür ediyorum. Çünkü geçen ayki Oturumda söz istememe rağmen söz 

alamamıĢtım. Önemli bir konuydu. Biz geçen ay, Eylül ayında Cumhuriyet Halk Partili kadın Meclis 

Üyelerimizle beraber Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonu Üyeleri olarak ortak bir önerge hazırlamıĢtık. 

Belki de Ġzmir Meclisinde ilk defa olacaktı bu. Ancak maalesef CHP Grubu tarafından bu önerge Gündeme 

dahi alınmadı. Meclise taĢınmadı. Biz Ekim ayı baĢında AK Partili Kadın Meclis Üyeleri olarak bu Önergeyi 

Ġlçe Meclislerimize taĢıdık. Önergemiz de Ģuydu: Son zamanlarda artan kadına Ģiddet ve kadın cinayetleri 

noktasında gördük ki bir öfke kontrol bozukluğu ve Ģiddete eğilimli bireylerde maalesef kadına Ģiddet 

olayları son derece yüksek oluyor. Bu noktada bir eğitimin verilmesi gerektiğini, bu eğitimin de belediyeler 

aracılığıyla olması gerektiğini düĢündük. Bu kapsamda 9 belediyemizde bu önerge kabul edildi. Ben buradan 

Bayraklı, kendi ilçem baĢta olmak üzere; Konak, Buca, ÖdemiĢ, Selçuk, KarĢıyaka, Karabağlar, KemalpaĢa 

Ġlçe Belediye BaĢkanlarımıza çok teĢekkür ediyorum. Ancak bir kadın Belediye BaĢkanı olarak 

Karaburun’un da bu Önergeye destek vermesini arzu ederdik. Ancak maalesef Karaburun ilçemizde bu 

önerge kabul edilmemiĢtir. Bir diğer konu; az önce Meclis Üyemiz bahsetti, kadın STK’larla yaptığımız 

Protokol’ü de önemsiyoruz. Özellikle TMMOB ve kadın inĢaat mühendisleri öğrencileri ile ilgili yaptığımız 

önerge… Ben de bir kadın inĢaat mühendisi olarak gurur duydum. Ancak Ģunu ifade etmek isterim ki; 

geçtiğimiz ay 81 ilde kadın STK temsilcilerinin tamamı Diyarbakır’daki annelere destek amacıyla bir basın 

açıklaması düzenledi. Fakat iĢ birliği yaptığımız maalesef kadın STK’ların hiçbirini bu basın bültenlerinde, 

basın açıklamalarında göremedik. Bu da bizleri son derece üzmüĢtür. Ben bu vesileyle tekrar 3 Eylül’den bu 

yana direniĢe devam eden, 42 gündür Diyarbakır’da eyleme devam eden annelerimizi sevgiyle, saygıyla 

selamlıyorum. Yine sınırımızda ülkemizin birliği ve bütünlüğü için baĢlatılan Pınar BarıĢ Harekâtı’nda tüm 

Mehmetçiklerimize kolaylıklar diliyorum, teĢekkür ederim.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Buyurun.  

AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinize sevgi saygılarımı 

sunuyorum. Sayın BaĢkan’ım, bundan iki hafta evvel… ġimdi bugün hem Meclis Üyesi olarak söz aldım 

hem de BüyükĢehir Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak söz almıĢ bulunuyorum. Bundan 

iki hafta önce Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi baĢladı biliyorsunuz ve biz BüyükĢehir Belediyesi Gençlik 

ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız son lig maçında Ģampiyonluğu kıl payı kaçırmıĢ 

oldu, Fenerbahçe ile ilk maçını oynadı. Ligin ilk maçını bu sene Fenerbahçe ile oynadık. Ve biz Engelsiz 

Ġzmir Komisyonu olarak BüyükĢehir Grubumuza bir mesaj gönderdik. 

BAġKAN: Nereye? BüyükĢehir? 

AHMET UĞUR BARAN: BüyükĢehir Meclis Üyelerimize. 

BAġKAN: Meclis Üyelerine. 

AHMET UĞUR BARAN: Size de gelmiĢ o mesaj, olması lazım. Dedik ki; “Ġlk maçımızda lütfen 
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arkadaĢlarımızı yalnız bırakmayalım ve gelip maçımızı seyredelim, destek olalım.” dedik. Maalesef Engelsiz 

Ġzmir Komisyonundan 3 Belediye Meclis Üyesi ArkadaĢımın dıĢında kimse maça gelmedi. ġimdi eğer bu 

arkadaĢlarımızın baĢarılarıyla övüneceksek, onlara taraftar olmamız lazım ve onları tribünde desteklememiz 

lazım. Fenerbahçe taraftarı, Ġstanbul’dan kalkıp geldiler, biz orada maalesef 3 kiĢi arkadaĢlarımızı 

desteklemeye çalıĢtık. Bununla alakalı sizden de ayrıca rica ediyorum… 

BAġKAN: Tamam. 

AHMET UĞUR BARAN: Bundan sonraki davetlerimize icabet etmenizi istiyoruz. Artı, arkadaĢlarımızı 

artık önümüzdeki Mecliste davet edelim… 

BAġKAN: Tamam, tamam. 

AHMET UĞUR BARAN: Uygun görürseniz. Sayın BaĢkan’ım birde bir konu daha var; BüyükĢehir 

Belediyesi Farkındalık Merkezimiz var biliyorsunuz. Geçtiğimiz biz Kırmızı Bayrak Komisyonunu da orada 

yaptık ve Farkındalık Merkezinde Ģu anda hem görme engelli arkadaĢlarımızın yaĢadığı problemler, normal 

engelsiz olan vatandaĢlarımıza ve Ģu anki ilkokul çağındaki çocuklara orada birebir yaĢatılarak gösteriliyor. 

Otizmli çocukların yaĢadığı sıkıntılar, tekerlekli sandalyeli bedensel engelli çocukların yaĢadığı sıkıntılar Ģu 

anda engelsiz arkadaĢlarımıza da yaĢatılarak bir farkındalık yaratılıyor. ġimdi benim Ģöyle bir arzum var; 

bilmiyorum nasıl olur ama bir Meclis Toplantımızı ben orada yapmayı umuyorum ve BüyükĢehir 

Grubumuzun da farkındalık merkezindeki o çeĢitli engel gruplarımız için hazırlanmıĢ olan parkurlarda bir 

yaĢamalarını rica ediyorum. Bunun için söz aldım BaĢkan’ım, teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Sağ olun. Kim vardı arkada? Buyurun. Arkada… Ġlhan Bey pardon sizi 

unuttum. Önce Ġlkay Hanım buyursun.  

ĠLKAY GĠRGĠN ERDOĞAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım öncelikle sevgi ve 

saygı ile hepinizi selamlıyorum. Söz almayacaktım esasında ama bayan Meclis Üyemizin, bir kadın Belediye 

BaĢkanı olarak bana yönelttiği eleĢtirileriyle ilgili… Yalnız Ģeyi iletmemiĢler, reddetme nedenimizi. Biz 

zaten o önergeyi uyguluyoruz. O nedenle biz yaptığımız bir iĢlem için ek bir karar almamıza gerek olmaması 

nedeniyle reddettik. Bu konuda bilgi sahibi değiller herhalde. TeĢekkür ediyorum, sağ olun. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: KarĢılıklı olmasın isterseniz. Yani bu karĢılıklı olacak bir Ģey değil. Yapıyoruz diyor, sizin 

sevinmeniz lazım, buyurun. 

DĠLEK YILDIZ: Böyle bir uygulama varsa ben diğer Belediye Meclislerimize de örnek olması açısından 

Sayın BaĢkanımızdan rica ediyorum… 

BAġKAN: Tamam. 

DĠLEK YILDIZ: Çünkü Ģu an Komisyonda çalıĢan arkadaĢlarımız bir içerik hazırlıyorlar. 

BAġKAN: Tamam. 

DĠLEK YILDIZ: Kendisinden bu içeriği rica ediyorum. 

BAġKAN: Tamam, peki. Evet, Ġlhan Bey buyurun. Sonra size de vereyim. 

ĠLHAN DAL: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, hepinize iyi akĢamlar diliyorum. Bugünkü Meclisimizin 

açılıĢında Grup BaĢkan Vekillerimizin değindikleri Sınır Ötesi Harekâtla ilgili duygularına, düĢüncelerine 

ben de tüm kalbimle katılıyorum. Biz biliyoruz ki bizim toplumsal hafızamız çok zayıf. En önemli konularda 

bile birkaç gün konuĢtuktan sonra unutuyoruz. Bu konulardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde sadece 

Ġstanbul’un değil tüm Türkiye'nin, Ġzmir’in de, tüm Türkiye'nin de oldukça etkilendiği deprem konusu. 

Deprem siyaset üstü bir konu ve gördük ki 5.8 ile bir kez daha çok hazırlıksızız, depreme çok hazırlıksızız. 

Ve üzerinden, 1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçmiĢ olmasına rağmen biz hâlâ oradayız, hiç mesafe 

almamıĢız. O gün konuĢtuklarımızı hâlâ konuĢuyor olmamız çok acı. Bununla beraber hızlı hareket 

etmediğimizi görüyoruz; Hükümetiyle, belediyesiyle, medyasıyla, halkıyla birlikte hızlı hareket 

etmediğimizi, hiçbirimizin üzerimize düĢenleri yapmadığımızı görüyoruz. Ve bunun sonucunun hepimizin, 

biraz evvel yukarıda saydıklarımızın, saydıklarımın hepsinin bu enkazın altında hep birlikte kalacağımız 

anlamına geldiğini biliyoruz. Bu açıdan gördük ki, bu 5.8’lik deprem bize gösterdi ki; haberleĢme 

sorunumuz var, toplanma alanları sorunumuz var, deprem bilincimiz yok, bilinçlenme seferberliğimiz çok 

elzem, oturulan binalarımız güvenli değil, kentsel dönüĢüm yetersiz, konutlar, hastaneler, okullar, yurtlar, 

kamu binaları hazırlıksız. Ve ne acıdır ki bir deprem halinde ilk terk edilen yerler kamu binaları oluyor, bu da 

çok çok önemsenmesi gereken bir diğer konu. Bu noktada biz de Ġzmir olarak bütün diğer Ģehirlere örnek 

olacak uygulamalarla bir yerden baĢlayabiliriz, güzel iĢlere imza atabiliriz diye düĢünüyorum. Deprem 

konusunu bir hatırlatmak istedim. Kadına Ģiddet konusu konuĢuldu. Bir erkek olarak bu konuda bir cümle 

kurmak istiyorum, bugün gelirken okudum, sanırım bir yargı paketi hazırlığı var Mecliste ve Ģöyle bir 
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hazırlıktan bahsediliyor; “Tecavüzcüsüyle çocuk arasındaki yaĢ farkı 10’u geçmiyorsa, yani 10 yıl değilse 

evlenmesi halinde bunun bir iyi hâl sayılacağı.” Böyle bir konunun geçtiğini bugün okudum maalesef. 

Bununla beraber tabii kullanılan siyaset dili çok önemli. Biz biliyoruz ki bugüne kadar kadına karĢı Ģiddet 

konusunda hiç de doğru olmayan bir dil kullanılıyor. Kimi çıkıp “Onlar bizim emanetimizdir.” diyor. 

Hâlbuki sadece, sadece kadın insan, bu kadar, bitti. Onun dıĢında söylenecek hiçbir Ģeyin önemi yok. Ve son 

olarak geçtiğimiz gün, 10 Ekim’de 4. yılını geride bıraktığımız, sadece barıĢ diyenlerin, bu ülkenin 

baĢkentinde, Ankara’da, sadece barıĢ diyenlerin bir araya geldiği bir mitingde IġĠD’li teröristlerce katledilen 

insanlarımızı saygı ile anıyorum, hepinize iyi akĢamlar diliyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, Hasan Bey buyurun. 

HASAN ÜNAL: Sayın BaĢkan’ım Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir orman yangınları sonrasında Türkiye 

Ormancılar Derneği’nin bu yangınlarla alakalı bir raporu ile alakalı bir içeriği paylaĢmak istiyorum, raporda 

da yer alan bir içeriği paylaĢmak istiyorum. Ġçerik Ģu; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Buca 

Tınaztepe’de bir Yangın Eğitim Merkezi, daha doğrusu Türkiye'nin ilk Yangın Okulu yapıldı. Son teknolojik 

donanımla yapıldı. Ancak hizmete dahi açılamadan 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 

devredildi ki Türkiye Yangın Haritasında Ġzmirimiz 1. derecede riske sahip. Dolayısıyla bu değerli olan 

yatırımın tekrar gündeme getirilmesini, konuyla alakalı gerekli görüĢmelerin yapılmasını temenni ediyorum, 

teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Buyurun efendim. 

HAKAN BARÇIN: TeĢekkürler BaĢkan’ım, iyi akĢamlar herkese. Ġyi niyetinden hiç Ģüphe etmediğim, her 

seferinde, her Mecliste cüruf alanlarını gündeme getiren Osman kardeĢimiz burada değil ama bir bilgi 

eksikliği var ya da bir Ģekilde haberdar olamıyor olanlardan, onu da bilgilendirmek, bu arada da Meclisimizi 

de bilgilendirmek istiyorum. Verdiğimiz önerge sadece Foça değil, Aliağa, KarĢıyaka ve Menemen Meclis 

Üyeleri ile verilmiĢ bir önerge. Ve bu önergenin arkasından da siz Sayın BaĢkanımızın da bizi kabul etmeniz 

ve daha da bunu geniĢletme yönünde bize yol açmanız Bürokratlar, Bilim Adamları ve Daire BaĢkanlarıyla 

bir tür komite oluĢturulması, bu Aliağa’nın sadece cüruf alanı değil, Aliağa’nın tümüyle, tüm envanterinin 

çıkartılıp neler yapılabileceğinin masaya yatırılmasını arkadaĢım herhalde kayıtlardan öğrenecektir. Bunun 

için söz aldım. Bir de kooperatif konusuyla ilgili iki cümle söylemek istiyorum. Çok geç oldu, kooperatif 

konusunda saatlerce görüĢülebilir. Kooperatif... Ġzmir’li, çok uzun süredir kooperatifler ve kırsal kalkınmada 

öne çıkaran çok ciddi bir kalkınmada, sosyal alanda ve öğretimde bir modeldir. Bence bunu partiler üstü çok 

ciddi anlamda hatta tam da iĢte Ģu anda dilek ve temenniye çok uygun, bütün herkese, buradaki bütün Meclis 

Üyesi ArkadaĢlarıma bunu diliyorum, temenni ediyorum, gelin buna sahip çıkın. TeĢekkürler. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, son sözü Özgür Bey size vereyim, ondan sonra Erhan Bey ile bitireceğim. 

Hüsnü Bey, size söz vermeyeceğim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Size vermeyeceğim Hüsnü Bey… 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım. Üç kiĢi bana sataĢtı. 

BAġKAN: Özgür Bey buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Üç kiĢi sataĢtı. 

BAġKAN: Özgür Bey buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Olur mu öyle Ģey canım. 

BAġKAN: Vermeyeceğim, vermeyeceğim. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın… Hüsnü ağabey, bir saniye Hüsnü ağabey ben konuĢuyorum.  

BAġKAN: Evet, evet, Özgür Bey buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Üç kiĢi bana sataĢtı BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Özgür Bey buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Değerli Meclis, Ģimdi tabii siyasetçiler olarak ve hele hele Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri olarak iddialarımıza çok dikkat etmemiz gerektiği kanaatindeyim ve 

kaynağını özellikle belirtmemiz gerekir. Az önce bir Meclis Üyesi ArkadaĢımızın bir iddiası vardı, iddiası Ģu; 

kadın cinayetleri ve kadına yönelik Ģiddetle ilgili. Çok hassas bir konu hepimiz biliyoruz, siyaset üstü bir 

mesele olduğunu biliyoruz ve bunu defalarca burada konuĢtuk kamuoyunda paylaĢtık. Ve önümüzde bir 

yargı paketi var. Bir Ġzmir BüyükĢehir Meclis Üyesi olarak bu yargı paketinin içeriğini okumasını tavsiye 

ederim ya da bir siyasetçi olarak yine orada bulunan Komisyon Üyesi diğer siyasetçi olan parlamenterlerden 

bir bilgi almasını isterdim ki ben Ģu anda aldım. Sadece ve sadece bununla ilgili olarak ben hemen kısaca 

bilgi vereyim size; ifade alımlarına iliĢkin olarak özel, mağduru koruyucu yenilikler var. Yani mağdur lehine 
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yenilikler getirilmiĢ. Burada kaynak olarak eğer sosyal medya araçlarını Facebook, Twitter gibi araçları 

kullanıyorlarsa ve bu araçlardan elde ettikleri bilgileri aktarıyorlar ise gerçekten çok acı bir tabloyla karĢı 

karĢıyayız ve bu noktada da daha dikkat etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Saygılar sunuyorum.  

BAġKAN: Evet, Erhan Bey buyurun. 

ERHAN UZUNOĞLU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri bugün sosyal medya paylaĢımlarınız 

hakkında epey konuĢuldu. Ben de bir paylaĢımınızdan bahsetmek istiyorum, bugün gördüğüm bir 

paylaĢımınız. Bu böyle medyada yer alabilecek, Hüsnü Bey’in biraz evvel bahsettiği tarzda bir paylaĢım 

falan da değildi. Yani herhangi bir yatırımdan, Ģundan, bundan da bahsetmiyordu. Bir iddia da içermiyordu. 

Ama benim için çok önemliydi. O kadar büyük bir memnuniyetle gördüm ve izledim ki, sizlerle de 

paylaĢmak istiyorum, muhtemelen görmüĢ, bu paylaĢımı izlemiĢ arkadaĢlarımız var. ġuydu; sizin bir 

belediye çalıĢanını takdir ettiğiniz, çalıĢmalarını beğendiğiniz ve izlediğiniz, bir ĠZSU çalıĢanı bildiğim 

kadarıyla, görevini tam olarak hatırlamıyorum Ģu anda ama galiba bir bölüm, kanal… 

BAġKAN: Kanal. 

ERHAN UZUNOĞLU: Evet. Bu çalıĢanın sizin tarafınızdan takdir edilmesi ve performansının ölçülerek 

belli bir Ģekilde kamuoyu önünde takdir edilmesini çok önemsiyorum. Bunun belediyemizde 

yaygınlaĢtırılmasını, liyakatin ve baĢarının yüceltilmesini diliyorum. Dilek ve temennileri konuĢuyoruz. 

Hatta Meclis, bu Meclis çatısı altında bile bu çalıĢanların, Bürokratların olabildiğince takdir edilmesi 

gerektiğini, onların performansını, motivasyonunu çok yükselteceğini düĢünüyorum. Bu davranıĢınızdan 

ötürü tekrar teĢekkür ediyorum size, sağ olun. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Cenap Bey bitireceğim, kusura bakmayın. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Size bir saldırı yapılmadı, hayır Hüsnü Beyciğim… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Size bir saldırı olmadı. Hüsnü Beyciğim, ben bunu ayırt edecek durumdayım, müsaade edin, ben 

size söz vermiyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben 

size söz vermiyorum. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben o zaman basın açıklaması yapacağım… 

BAġKAN: Buyurun istediğinizi yapın. Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar birkaç noktayı netleĢtirmek 

istiyorum, birincisi; BüyükĢehir Bürokrasisi öyle rastgele proje yapmaz. BüyükĢehir Bürokrasisi ince eler, 

sık dokur, son derece titiz çalıĢır ve bir projeye baĢlıyorsa da sonuna kadar götürür son derece de titiz, 

olgunlaĢmıĢ, belki Türkiye'nin hiçbir belediyesinde olmadığı kadar kurumsallaĢmıĢ bir bürokratik yapıdır. O 

nedenle bunu bana hatırlattığı için teĢekkür ediyorum ve bu vesileyle de bütün Bürokrat arkadaĢlarımı, Daire 

BaĢkanlarımı, Genel Sekreter Yardımcılarımı tebrik ve teĢekkürle selamlıyorum, birincisi bu. Ġkincisi; 

Harmandalı meselesi 100 gün taahhüdümüzün üzerinden 35 gün geçti ancak enerji nakil hattı konulması 

çalıĢması nedeniyle 45 günlük ek süre verdik. Tamamen bizim irademizin de dıĢında, firmanın iradesinin de 

dıĢında bir gündem ortaya çıktığı için, 28 Ekim’de de açılıĢı yapılacak. Sokak Hayvanları meselesi ile ilgili 

çok haklısınız ve fakat orada trajikomik bir durum var, o da Ģu; sokak hayvanları ile ilgili yasal düzenleme 

biliyorsunuz “Eğer sokakta bir hayvanı yakalarsanız; götüreceksiniz, hayvan barınağına koyacaksınız, 

bakımını yapacaksınız, tedavisi neyse kısırlaĢtırmasını yapacaksınız sonra tekrar aynı yere koyacaksınız.” 

der. Neden bunu der? Çünkü o hayvan mutlaka sahiplidir, sahibi tekrar onu bulsun veya o sahibini bulabilsin 

diye. Bu yasal düzenleme batıda var olan düzenleme, çünkü orada sokak hayvanı diye bir Ģey yok. Ama siz 

bunu kopyala-yapıĢtır aldığınız zaman ne yazık ki böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Biz o hayvanı bırakmazsak 

hayvanseverleri ve baĢka bir takım duyarlı vatandaĢları üzüyoruz ve yasaya uymamıĢ oluyoruz. Bırakırsak 

dediğiniz gibi vatandaĢ, çocuklar… ĠĢte korkan, okul kenarındaki, hastane yakınındaki onlar mağdur oluyor. 

Dolayısıyla burada aslında belediyelerin, bütün belediyelerin durumu aynı. Yani biz Belediye BaĢkanları ile 

bir araya geldiğimiz zaman Edirne’den Ardahan’a herkesin sıkıntısı aynı ve fakat çözümü yok. Çünkü yasal 

düzenleme bize bunu mecbur bırakıyor. Bırakmak zorundasınız, alıkoyamıyorsunuz. Ġstediğiniz kadar iyi 

koĢullar sağlayın onlara tutamıyorsunuz. Bir vatandaĢ dediğinde bırakmak zorundasınız, yasa böyle diyor. 

Dolayısıyla aslında çözüm bir yasal düzenlemeden geçiyor ama biz bu yasal düzenleme, değiĢik, daha 

sağlıklı bir Ģey yapılana kadar çare olarak kısırlaĢtırmayı bulduk. Ve o nedenle, zannediyorum 21 

civarındaydı değil mi Yıldız Hanım? 

YILDIZ DEVRAN: Evet. 

BAġKAN: 21 yeni veteriner alımı yaptık, bu veteriner arkadaĢlarımız sadece kısırlaĢtırma yapacaklar. 

YaklaĢık 4-5 dakika sürermiĢ, veterinerler mutlaka daha iyi biliyorlar ama, bir operasyon. Dolayısıyla biz bu 

arkadaĢlarımızı sadece kısırlaĢtırmayla görevlendirerek uzun soluklu bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani 
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yaptığımız hesaplara göre de 2 sene sonunda ciddi oranda hafifleteceğimizi varsayıyoruz. Çünkü 

kısırlaĢtırmaktan baĢka çaresi yok. Onun için böyle bir yola giriyoruz. Dilerim bundan önce bir yasal 

düzenleme çıkar, daha sağlıklı, daha tutarlı ve hepimizin mağduriyeti giderilir. Bu Terra Madre Projesi ile 

ilgili de bir iki cümle söyleyeyim; 2021 Mayıs’ında ev sahipliği yapacağız. Bakmayın ismi yabancı ama 

tamamen arka sıradakilere yönelik bir projedir. Çünkü küçük üreticiyi destekler, küçük üreticinin ürününü 

satmasını, pazarlamasını mümkün kılar. Üstelik bunu da enternasyonal ölçekte yapar. Dolayısıyla Terra 

Madre dediğimiz organizasyon, hem Ġzmir’in küçük üreticisini, onun mutfağını dünyayla, hem de dünyanın 

mutfağını Ġzmir’le buluĢturacak olağanüstü bir organizasyon. Ve ilk kez Ġtalya dıĢında bir ülkede 

yapılmasına izin verildi,  karar verildi; o da Türkiye ve Ġzmir. O nedenle bütün Meclis Üyesi ArkadaĢlarım 

gurur duyabilirler. BaykuĢ Seferleri ile ilgili rakamlar sürekli yükseliyor. ArkadaĢlarım lütfen sonra Hüsnü 

Bey’e de, diğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarıma da iletsinler. BaĢlattığımız andan itibaren nasıl yükselen bir 

trend, yükselen bir talep var onu da görmüĢ olurlar. Evet son olarak ben de yine sınır dıĢında görev yapan 

askerlerimize, orada Ģehit olan bütün vatandaĢlarımıza baĢsağlığı diliyorum ve bir an önce hepsinin 

ayaklarına taĢ değmeden memlekete geri dönmelerini diliyorum. 

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.   

 

X. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: Ġkinci BirleĢimimiz 16 Ekim 2019 ÇarĢamba, saat: 18.00’de, Meclis Salonumuzda yapılacaktır. 
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Divan Kâtibi 

(Bulunmadı) 

 

 


