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1. BÖLÜM 

MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

 

 Gündem No   : 97509404-301.03-10/2                                                 Toplantı Tarihi   :  16/10/2019  

 Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                                       Toplantı Saati     :  18.00 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI 

GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

 1. Ġzmir Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı Yurt DıĢı 

Görevlendirilmesine ĠliĢkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından meclis kararı 

alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirmenin 

Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye 

Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. 8-16 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın Saratov 

Ģehrinde gerçekleĢtirilen 15. Erkekler, 6. Kadınlar, 9. Genç Erkekler ve 5. Genç Kadınlar Ġtfaiye Arama 

Kurtarma ve Yangın Sporları Dünya ġampiyonası sürecini takip etmek, gözlem yapmak ve altyapı 

oluĢturmak amacıyla bu seneki yarıĢları izlemek, 2020, 2021, 2022 yıllarında Çocuk ve Gençler Takımı 

oluĢturup yarıĢlara katılmak, 2023 yılında da Cumhuriyetimizin 100. kuruluĢ yıldönümünde; Ġzmir' de 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ġtfaiye Sporları Dünya ġampiyonasını 

Çocuklar ve Gençler arasında düzenlemek üzere; Belediyemiz adına, Gençlik ve Spor Dairesi BaĢkanı Hakan 

ORHUNBĠLGE ve Spor Projeleri Sorumlusu Samet AKBOĞA katılmıĢ ve etkinliğin gerçekleĢtiği kente 

11/09/2019 tarihinde gidilerek, 16/09/2019 tarihinde dönülmüĢtür. UlaĢım ve konaklama giderleri Gençlik ve 

Spor ġube Müdürlüğünün ilgili bütçe tertibinden karĢılanacak olup, konu ile ilgili BaĢkanlık Olur'u yazımız 

ekinde sunulmuĢtur. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı. (Gençlik ve Spor Dai.BĢk.E.243334) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'in üyesi olduğu (YBYK) Avrupa Konseyi Yerel 

ve Bölgesel Yönetimler'in Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleĢtireceği kongreye 29- 31 Ekim 2019 

tarihleri arasında Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER ve 27-31 Ekim 2019 tarihleri 

arasında BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin katılması, söz konusu tarihlerde 

görevli izinli sayılmaları, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'in tüm seyahat 

masraflarının üyesi olduğu (YBYK) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimleri tarafından karĢılanması, 

BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'ye ait ulaĢım (havayolu ile) giderleri, 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.246480) 

 

 2. Ġtalya'nın Padova, Floransa ve Milano kentlerinde "Ġzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı Yapılması 

ĠĢi" kapsamında düzenlenecek olan toplantı ve eğitim faaliyetlerine katılmak üzere UlaĢım Planlama ġube 

Müdürlüğü personellerinden; Müdür Mimar Fatma GARĠP DĠLBER (S.9221), ġehir Plancısı ġef/Dr. Özlem 

TAġKIN ERTEN (S.12475), Harita Mühendisi ġef Demet ÖZKAN YURT (S.9226), Lojistik ve Deniz 

UlaĢtırması Uzmanı Dilek TOSUN (S.10555), ġehir Plancısı Burak TÜMER (S.31429), ĠnĢaat Mühendisi 

Uzay GENĠġOĞLU (S.31314), Mimar ġirin ELTĠMÜR (S.11811), Harita Mühendisi Özgür KARTAV 

(S.31426), ġehir Plancısı Aslıhan TEKĠN (S.31425)'in ile Yol ve YeĢil Alanlar Yapım Ġhaleleri ġube 

Müdürlüğünden Yasemin Ayçin HOROZ (S.11188)'un ulaĢım ve konaklama masrafları yüklenici firma 

tarafından karĢılanmak üzere 04/11/2019 - 08/11/2019 tarihleri arasında görevlendirilmeleri, harcırah, iaĢe ve 
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diğer yasal giderlerin ilgili Müdürlük bütçesinin 03.3.3.01.0 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu kaleminden 

karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.246490) 

 

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

Yönetmeliğe göre hazırlanan, Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün memur dolu kadro derece 

değiĢikliğinin iptal-ihdası için önerge eki cetvellerinin incelenerek karara bağlanması hususunun 

görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.BĢk.E.9513-E.155441) 

 

 4. Hazırlığı, yürütümü, gerekli iĢ birliği ve koordinasyon çalıĢmaları Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi DıĢ 

ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanlığı Akdeniz Akademisi ġube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmek 

üzere, UCLG Kültür Zirvesi 2021 ev sahipliği için baĢvuru yapılması; bu konuda baĢvuru yapan kentler 

arasından Ġzmir'in ev sahibi olarak seçilmesi durumunda, önerge eki anlaĢma metni doğrultusunda, UCLG 

Kültür Komitesine 2020 yılında yaklaĢık 45.000 Euro, 2021 yılında yaklaĢık 55.000 Euro olmak üzere 

toplam 100.000 Euro ödenmesi; anlaĢma metni çerçevesinde tüm sürecin yürütümü, tanıtımı, etkinlik 

programı için gerekli bütçenin ilgili bütçe kodlarından karĢılanması ve gerekli imza süreçlerinin 

tamamlanması konusunda Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi 

hususlarının görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢkiler ve Tur. Dai.BĢk.E.246495) 

 5. Bergama Ziraat Odasının talebi doğrultusunda, Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı ÇalıĢmaları'nda 

kullanılmak üzere 2 adet “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi” kurulması amacı ile imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai.BĢk.E.246499) 

  

 6. Meclisimizin 13/05/2013 tarihli ve 05.700 sayılı Kararı ile onaylanan Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı 

Kadın ÇalıĢmaları ġube Müdürlüğü Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

Kadın Sığınmaevi Harçlık Belirleme Komisyonu tarafından imzalanan ve önerge ekinde yer alan 2020 yılı 

Harçlık miktarının, 01 Ocak 2020 baĢlangıç tarihi olarak kabul edilerek onaylanması hususunun görüĢülmesi. 

(Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.243319) 

 

 7. ĠZULAġ A.ġ. otobüs alımıyla ilgili olarak kullanmak üzere 14.000.000,00-TL'lik banka kredisine ihtiyaç 

duymakta olup; söz konusu kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait 

gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu iĢlerle ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname ve protokollerin 

imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluĢabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü iĢlemlerin 

yapılması ve tamamlanması, sözleĢme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü 

hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapmak üzere BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER‟e yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. (ĠĢletme ve 

Des.Hiz.Dai.BĢk.E.246497) 

 

 8. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesi GeçiĢ Hakkı ve Saha Dolaplarına iliĢkin “Emlak 

ve Ġstimlak Müdürlüğü 2019 Yılı Tarife Cetvelleri Elektronik HaberleĢme Altyapıları GeçiĢ Hakkı 

Ücretleri”nin önerge ekinde yer alan listede gösterildiği Ģekilde belirlenmesi ve geçiĢ hakkı sözleĢmesinin 

imzalanmasına yönelik, 08/10/2019 tarihli ve 107/2019 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. 

Dai.BĢk.E.246494) 

 

 9. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Ücretinin 

uygulanmasının devamına ve bununla birlikte akĢam yemeği hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler 

için de 2019-2020 öğretim yılında kahvaltı, akĢam yemeği ve barınma hizmeti dâhil yurt ücretinin aylık 

1.290,00-TL (binikiyüzdoksantürklirası) olarak belirlenmesine yönelik, 08/10/2019 tarihli ve 108/2019 sayılı 

Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.246493) 

 

 10. Karabağlar Belediye Meclisinin; (08) Borç verme Ekonomik koduna ve (05.4.9.01) "Hane Halkına 

Yapılan Diğer Transferler" bütçe tertibine, Fen ĠĢleri Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Bütçesindeki yıl sonuna 

kadar kullanılmayacağı anlaĢılan ve önerge eki tabloda yer alan ödeneklerden toplam 8.800.000,00-TL 

aktarma yapılmasına yönelik, 08/10/2019 tarihli ve 105/2019 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve 

Kar.Dai.BĢk.E.246492) 

  

11. Belediyemiz mülkiyetinde olan ve satıĢı Belediyemiz Meclisinin 11.09.2019 tarih ve 05.775 sayılı 
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Kararıyla uygun bulunan kamu konutlarının 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satıĢı 

neticesinde Ġdareye yapılacak ödemelerin; önergede yer alan hükümler doğrultusunda yapılması hususunun 

görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.248066) 

 

 12. Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesi, 11288 ada, 1 no‟lu (22.144,97 m²) parsel ile 2 no‟lu (6.650,58 m²) 

parselde kayıtlı taĢınmazların imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, Karabağlar 

Belediyesine 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.243326) 

 13. Belediye Meclisimizin 14/10/2016 tarihli ve 05.1061 sayılı Kararı ile kabul edilen; 1/5000 ölçekli Ġzmir 

Yeni Kent Merkezi Nazım Ġmar Planı "Turizm + Ticaret + Kültür" plan notunun, Ġzmir 2. Ġdare 

Mahkemesinin 2017/804 Esasına kayden açılan davada verilen karar ile iptal edilmesi nedeni ile hazırlanan, 

1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım Ġmar Planı "Turizm + Ticaret + Kültür" Plan Notu önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.243331) 

 

 14. Gaziemir ilçesi, BinbaĢı RaĢat Bey Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında, 289 ada ile Raylı 

Toplu TaĢıma Hattı arasında, Akçay Caddesine paralel olarak geçen ve otoparkla sonlanacak Ģekilde 

düzenlenmiĢ olan 10 metrelik TaĢıt Yolunun, 08/08/2018 tarihinde onaylanan UlaĢım Master Planında 

belirtilen hedefler dikkate alınarak, devamlılığı sağlanacak Ģekilde 15 metre olarak yeniden düzenlenmesine 

iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.246501) 

 

 15. ÖdemiĢ ilçesi, Ovakent Mahallesi, 4762 ve 56 parsellerin, Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığının talebi 

doğrultusunda, "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ile 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.243321) 

 

 16. Bergama Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 19/73 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytindağ 

Mahallesi, 342 ada, 1 parselde (eski 4922 parsel) Akaryakıt + LPG ve Servis Tesis Alanı amacı ile hazırlanan, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve Ģehircilik Dai.BĢk.E.246500) 

 

 17. Bornova Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 259 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planına göre, E: 2.00 ve h max: 24.80 m yapılaĢma koĢuluna sahip "Özel 

Sağlık Tesis Alanı", Ayrık Nizam 8 Kat, TAKS: 0.60 ve KAKS: 2. 00 yapılaĢma koĢuluna sahip "Konut DıĢı 

Kentsel ÇalıĢma Alanı" ile "YeĢil Alan" kullanım kararlarında kalan Bornova ilçesi, 14156 ada, 3 parsel ile 

10 ada, 56 ve 66 parsel sayılı taĢınmazlar ile kamuya terkli alanları kapsayan alanda, TAKS: 0.60, KAKS: 2.0 

ve Yençok: 8 Kat yapılaĢma koĢuluna sahip "Hastane Alanı", "Otopark" ve "Park" belirlenmesine yönelik 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve Ģehircilik Dai.BĢk.E.246502)  

 

 18. Bornova Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 258 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere 

Mahallesinde, Park Alanı içerisinde 5 m x 8 m ölçülerinde 1 adet ve KemalpaĢa Mahallesinde, Otopark Alanı 

içerisinde 4 m x 6 m ölçülerinde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve Ģehircilik Dai.BĢk.E.243333)   

 

 19. Gaziemir Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli, 50 sayılı Kararı ile uygun görülen; Irmak Mahallesi, 

18M-Ia paftada, 2208 ada, 7 parselin güneyindeki yeĢil alan içerisinde 3 m x 7 m ebadında bir adet yer altı 

trafo yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve Ģehircilik 

Dai.BĢk.E.243332)     

 

 20. Aliağa Belediye Meclisinin 03/07/2019 tarihli ve 294 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yüksekköy 

Mahallesi, K18A-08C-3C, K18A-08C-3D, K18A-13B-2B, K18A-14A-1A paftalarda, 68.600 m² yüzölçümlü 

126 ada, 80 parselde kayıtlı taĢınmazın 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 

"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GüneĢ Enerji Santrali Alanı)" amaçlı, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve Ģehircilik Dai.BĢk.E.243330)       

 

 21.  Beydağ Belediye Meclisinin; Aktepe Mahallesi, 4565 numaralı parselin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planında 'Yüzme Havuzu' olarak kullanılmak üzere belirlenen 'Belediye Hizmet Alanı' kullanım kararının, 

'Soğuk Hava Deposu' olarak değiĢtirilmesine yönelik, 02/07/2019 tarihli ve 33 sayılı Kararının görüĢülmesi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E. 243328)    
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 22. Aliağa Belediye Meclisinin; Yeni Mahalle, 1409 sokaktan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar Ġmar 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer 

alabilmesine yönelik, 03/09/2019 tarihli ve 353 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E. 

243327)    

 23. Konak Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 148/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Akdeniz 

Mahallesi, 23M-2D paftada yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planında 

YeĢil Alan ve Yaya Yolu olarak belirlenen alanlarda 6 m x 4 m ebatlarında 3 adet yer altı "Trafo Alanı" 

belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E. 243329)    

 IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġnternet bağımlılığının yaygınlaĢması neticesinde insan hayatında meydana gelen olumsuz sonuçlar 

konusunda oluĢan ve oluĢabilecek sorunların tespiti, araĢtırılması ve sorunun çözümüne iliĢkin uygulamaların 

ve eğitimlerin düzenlenmesine yönelik Yazılı Önergenin; “Konunun hassasiyeti ve önemi sebebiyle, diğer 

paydaşların görüşlerinin alınacağı, detaylı çalışma yapılabilmesi amacıyla; her iki Komisyondan gönüllü 

üyelerle oluşturulacak bir „Alt Çalışma Grubu‟ kurulması” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Çevre ve Sağlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (CHP 

Grubu Mensubu Meclis Üyeleri ġamil Sinan AN, Sultan ĠPEKLĠ, Özkan YILDIZ, Fikret AKTAġ, Dolunay 

BAYER ile AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Hüsniye YILDIRIM, Ümit CĠNGÖZ, Fırat EROĞLU, 

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU E.135669)   

 

 2. 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 oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.224207) 

 

 3. 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 verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu. (ESHOT-Strateji GlĢ.Dai.BĢk.E.9393/E.153122) 

 

 4. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.220693) 

 

 5. 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 verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(ESHOT-Strateji GeliĢ.Dai.BĢk.E.9394/E.153115)   

 

 6. 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 oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonları 

Raporu. (ESHOT Strateji Gel. Dai. BĢk. E.9559/E.156094) 
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 7. Merkezi Ġstanbul'da bulunan Türkiye Kalite Derneği (KALDER)'ne üye olunması, üyelik konusunda 

gerekli iĢlemlerin yapılması ile Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Organizasyon Per. ġb. Md. E.153240) 

 

 8. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - 

Hukuk Komisyonları Raporu. (Muhtarlıklar ve Yerel Hiz.Dai.BĢk.E.243573) 

 

 9. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk - Esnaf ve Meslek Odaları 

Komisyonları Raporu. (Yapı ĠĢleri Dai.BĢk.E.238612) 

 

 10. “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 

verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Atık Yön. 

Dai.BĢk.E.243325)  

 

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

etmeye yetkili olmak üzere Av. Nurdan HERĠS'in görevlendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk. E.237026) 

 

 12. 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 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Muhtarlıklar ve Yerel 

Hiz.Dai.BĢk.E.243320) 

 

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

Gaziemir ġehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte sanayi sektörünün ihtiyaçlarını 

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

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

ġehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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.212120) 

 

 V. DĠLEK VE ÖNERĠLER 

 VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 VII. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 
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2. BÖLÜM 

2019 YILI EKĠM AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Gündem No   : 97509404-301.03-10/2                                              Toplantı Tarihi   :  16/10/2019  

 Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                                   Toplantı Saati     : 18.00 

 

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

KALMAZ, Muhittin SELVĠTOPU, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar 

GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan 

UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, 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, Sıla Ġlgi AKKAġ, 

Sultan ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Necati KIRMAZ, Ġzel 

ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa 

GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Sedat SARI, 

Oğuzhan ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Fatma EKĠCĠOĞLU, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet Onur BaĢar 

ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Ġbrahim Halil 

KILIÇ, Haydar GÜLTEKĠN, Ayhan KAYA,  Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars 

YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Nuri CAFEROĞLU, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özan 

PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Alpaslan 

BĠLEN, Mustafa SOLMAZ, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma 

KISA, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek 

YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, 

Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Hakan KOġTU, AyĢegül 

DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih 

YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Uğur DEMĠREZEN, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Hakan 

ERTANE, Halil AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Salahattin ġAHĠN, Cüneyt UMUTLU, Hakan ġĠMġEK, 

Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT. 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Mustafa ġafak BARAN, Mustafa 

ĠDUĞ, Abdül BATUR, Mustafa ÖZUSLU, Mehmet Atilla BAYSAK, Ramazan Ġsmail UYGUR, Serdar 

AKSOY, Ġbrahim ÖZKARA, Rıdvan KARAKAYALI, Mustafa KAYALAR, Gürsel RÜZGAR, Erkan 

ÖZKAN, Fatma ÇALKAYA, Ġbrahim Burak OĞUZ, Seda ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Ali ENGĠN, Onur 

YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Memet MALTEPE, Adil KIRGÖZ, Hüsniye YILDIRIM, Ġsmail YETĠġKĠN, 

Muammer Ekrem ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Hasan UYSAL, Özdem 

Mustafa ĠNCE, Feridun YILMAZLAR, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Raife KARABATAK, Burçin Kevser 

TOURCHIAN, Aydın PEHLĠVAN, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül 

ALTUĞ, Eda KILIÇ, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Sema YEġĠLÇĠMEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan 

AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Nafiz 

KÜKLER, Serkan ACAR. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Yılı Ekim Ayı Toplantısı II. BirleĢimini 

açıyorum. ġehrimize yararlar getirmesini diliyorum. Önce iki sunumumuz olacak. Ġzmir Ġl Sağlık 

Müdürlüğünden Halk Sağlığı Hizmetleri BaĢkan Yardımcısı Sayın Dr. NeĢe ZEREN NOHUTÇU ve 

EĢrefpaĢa Hastanesinden Toplum Sağlığı Birim Sorumlusu, önceki dönem Birim Sorumlusu Sayın Dr. Nihat 

MERMER kısa birer sunum yapacaklar. Evet, dinliyoruz efendim buyurun.  

 

(ĠZMĠR ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HALK SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ BAġKAN 

YARDIMCISI DR. NEġE ZEREN NOHUTÇU TARAFINDAN MEME KANSERĠ 

FARKINDALIĞINA ĠLĠġKĠN SUNUM YAPILDI.) 

 

BAġKAN: Sayın Dr. NeĢe ZEREN NOHUTÇU‟ya biz kıymetli sunumu için teĢekkür ediyoruz. Dr. Nihat 

MERMER Bey buyurun efendim.  

 

(EġREFPAġA HASTANESĠNDEN TOPLUM SAĞLIĞI ÖNCEKĠ DÖNEM BĠRĠM SORUMLUSU 
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DR. NĠHAT MERMER TARAFINDAN MEME SAĞLIĞI ÇALIġMALARINA ĠLĠġKĠN SUNUM 

YAPILDI.) 

 

BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz. Evet, Değerli ArkadaĢlar, Gündeme geçmeden bir küçük sunumumuz, bir 

video gösterimimiz olacak. O da dün Narlıdere metrosuna Narlıdere ve Balçova muhtarlarımızla beraber 

Meclis Üyelerimizin de katılımıyla bir ziyaret yaptık ve gerçekten hepimizin göğsünü kabartacak bir ziyaret 

oldu. Çünkü belki de Türkiye‟nin Ģu anda yürümekte olan en büyük projelerinden birine Ġzmir ev sahipliği 

yapıyor. O nedenle sizleri de bilgilendirmek ve sizlerin takdirlerinize de sunmak istedik. O videoyu da, kısa 

bir video. Onu da takdirlerinize sunuyoruz.  

 

(FAHRETTĠN ALTAY - NARLIDERE METRO ÇALIġMALARINA ĠLĠġKĠN VĠDEO GÖSTERĠMĠ 

YAPILDI.) 

 

BAġKAN: Evet, yani Ģu anda yaklaĢık %35 civarında tamamlanmıĢ ve önümüzdeki 6 ay içinde %50‟nin 

üzerinde tamamlanmıĢ olacak. 2022 sonu hedefleniyor. %50‟lik bölüm aĢıldıktan sonra çok daha hızlı 

yürümesi öngörülüyor. En zorlu kısım atlatılmıĢ olacağı düĢüncesiyle. Bu vesileyle orada görev yapan, 24 

saat çalıĢan tüm mühendislerimize, tüm iĢçilerimize, emekçilerimize buradan Ģükranlarımızı sunuyoruz. 

Onlarla iftihar ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Değerli ArkadaĢlar, Gündeme geçiyorum.  

 

II. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI 

GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

BAġKAN: ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi Doğrultusunda Yapılan Yurt DıĢı Görevlendirmelere ĠliĢkin 

Bilgilendirme. Bir bilgilendirmemiz var okutacağım. Buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı 

Yurt DıĢı Görevlendirilmesine ĠliĢkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından meclis 

kararı alınmasına imkân bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde 

görevlendirmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis 

toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. 8-16 Eylül tarihleri 

arasında Rusya'nın Saratov Ģehrinde gerçekleĢtirilen 15. Erkekler, 6. Kadınlar, 9. Genç Erkekler ve 5. 

Genç Kadınlar Ġtfaiye Arama Kurtarma ve Yangın Sporları Dünya ġampiyonası sürecini takip etmek, 

gözlem yapmak ve altyapı oluĢturmak amacıyla bu seneki yarıĢları izlemek, 2020, 2021, 2022 

yıllarında Çocuk ve Gençler Takımı oluĢturup yarıĢlara katılmak, 2023 yılında da Cumhuriyetimizin 

100. kuruluĢ yıldönümünde; Ġzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 

kapsamında Ġtfaiye Sporları Dünya ġampiyonasını Çocuklar ve Gençler arasında düzenlemek üzere; 

Belediyemiz adına, Gençlik ve Spor Dairesi BaĢkanı Hakan ORHUNBĠLGE ve Spor Projeleri 

Sorumlusu Samet AKBOĞA katılmıĢ ve etkinliğin gerçekleĢtiği kente 11/09/2019 tarihinde gidilerek, 

16/09/2019 tarihinde dönülmüĢtür. UlaĢım ve konaklama giderleri Gençlik ve Spor ġube 

Müdürlüğünün ilgili bütçe tertibinden karĢılanacak olup, konu ile ilgili BaĢkanlık Olur'u yazımız 

ekinde sunulmuĢtur. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Gençlik ve Spor Dai.BĢk.E.243334) 

BAġKAN: Evet. Değerli ArkadaĢlar, görevli arkadaĢlarımız raporu cuma gününe Meclisimize sunacaklar 

ama çok kısa bir bilgiyi paylaĢayım; bu itfaiye oyunları aslında çocuklarla yapılmayan bir oyun. Gençler, 

kadınlar, erkekler kategorilerinde yapılıyor ama biz çocuklar olarak yapılmasının da mümkün olduğunu 

düĢündüğümüz için böyle bir talepte bulunmuĢtuk. Kasım‟daki toplantıda bu karar çıkacak diye ümit 

ediyoruz. Yani 23 Nisan 2020‟de inĢallah Ġzmir bu organizasyona ev sahipliği yapacak. Dediğim gibi görevli 

arkadaĢlarımız cuma gününe kadar raporu da Üyelerimize sunmuĢ olacaklar.  

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi. Ek önergemiz var mı? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 1 tane ek önergemiz var. 

Buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine; Avrupa Birliği'nin HORIZON 2020 çağrısı kapsamında 

katılım sağlamıĢ olduğumuz "RURITAGE Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal 

Yenileme" projesine iliĢkin Ġtalya'nın Appignano Del Tronto Kentinde düzenlenecek olan, eylem planı 

çalıĢmalarımızla ilgili yönlendirmelerin yapılacağı toplantıları içeren "Launch Workshop" etkinliğine 

Belediyemiz adına katılım sağlanması amacıyla 26/10/2019 – 03/11/2019 tarihleri arasında, Ġmar ve 
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ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı, Nazım Plan ġube Müdürü Banu DAYANGAÇ ve ġehir Plancısı Demet 

Burçin GEZGĠN'in görevlendirilmeleri ve bu tarihler arasında görevli/izinli sayılmaları, 

görevlendirilen personelin konaklama ve uçakla gidiĢ-dönüĢ giderlerinin, günlük harcırahların, kent 

içi ve kentler arası ulaĢım giderlerinin, (ulaĢım bağlantıları zayıf bölgelerde gerektiğinde kiralık araç 

ile) iaĢe, müze giriĢ ücretlerinin ve diğer tüm yasal giderlerinin "RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı 

Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme" hesap adıyla T.C. Vakıflar Bankası T.A.O. Ġzmir 

Ticari ġubesi TR510001500158048016933107 IBAN no’lu Euro hesabından karĢılanması ve kiĢi baĢına 

10.000 TL (Onbin Türk Lirası) bütçe dıĢı avans verilmesi hususunda gerekli kararın alınmasını 

tensiplerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E. 248572) 

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin 

GörüĢülmesi. Buyurun Nilay Hanım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, maddeler olarak oylanmasını öneriyoruz, görüĢülmesini 

öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey yok galiba. Nezih Bey? Salahattin Bey? Değerli ArkadaĢlar, Gündem 

önceden dağıtılmıĢ olduğu için ve hepinizin okuduğunu bildiğimiz için madde numaraları okutularak oylama 

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

TeĢekkür ediyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

ġeyden sonra oylayacağız. Evet, evet 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın efendim. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Oylansın.   

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? Önergenin doğrudan oylanarak kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, bu maddenin de doğrudan oylanmasını istiyoruz ancak Meclis 

Üyelerimizden de iki kiĢinin gönderilmesi uygun olur, birisi AK Parti‟den olmak üzere. Gamze Gül 

ÇAMUR‟u CHP Grubu adına öneriyoruz, eklenmesini.  

BAġKAN: Siz efendim? 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, biz de AK Parti Grubu adına Sayın Semih YALIN Beyefendiyi öneriyoruz.  

BAġKAN: Semih YALIN Bey. Evet, Önergenin kabulünü ve Gamze Gül ÇAMUR ile Semih YALIN 

arkadaĢlarımızın da görevli olarak gitmesi hususunun kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın. 

BAġKAN: Fatih Bey? Nezih Bey? Salahattin Bey? 3 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonları uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? Nezih Bey? Salahattin Bey? 4 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk – Avrupa 

Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Tarım ve Orman Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Hukuk – Tarım – Bütçe aynı zamanda Sayın BaĢkan...  

BAġKAN: Bütçe... 

FATĠH TAġTAN: “Bir uyarı sistemi kurulması.” diyor, anladığım kadarıyla bir maliyet içerecek bu 

protokol.  

BAġKAN: Doğrudur. Plan ve Bütçeye de alıyoruz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? Evet. 5 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım ve Orman 

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

TeĢekkür ediyorum. 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 6 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 
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TeĢekkür ediyorum. 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları uygundur. Sadece aciliyet kaydı vardır. 

Cuma günkü toplantı için Komisyonun toplanmasını istiyoruz.  

BAġKAN: Peki. Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 7 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonlarına 

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

Komisyonlarımızın acil çalıĢmasını talep ediyoruz. 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 8 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 9 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 

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

TeĢekkür ediyorum. 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 10 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu.  

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 11 no’lu Önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu. Ancak bunda da yine bir acil istem vardır.  

BAġKAN: Peki. Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 12 no’lu Önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Yine acil toplanmasını rica ediyoruz 

Komisyon Üyesi ArkadaĢlarımızdan. 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonu. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 13 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk 

Komisyonlarımıza havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonu. Yine acil kaydı bulunuyor.  

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 14 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonlarına 

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

ediyorum. 15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.  

BAġKAN: Fatih Bey? Nezih Bey? Salahattin Bey? 15 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

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

ediyorum. 16? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BeĢli Komisyon.  

BAġKAN: Yani Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık –  UlaĢım – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları 

Komisyonları.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğru. 

FATĠH TAġTAN: Doğru. 
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BAġKAN: Fatih Bey? Nezih Bey? Salahattin Bey? 16 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve 

Sağlık – UlaĢım – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 17? 

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

BAġKAN: Fatih Bey? Nezih Bey? Salahattin Bey? 17 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve 

Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 18? 

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

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 18 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık 

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

TeĢekkür ediyorum. 19? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 19 ve 20 Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 19 ve 20 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık 

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

TeĢekkür ediyorum. 21? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.  

BAġKAN: Fatih Bey? Nezih Bey? Salahattin Bey? 21 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

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

ediyorum. 22? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 22 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına 

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

ediyorum. 23? 

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

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 23 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm – 

Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Bu Ek Önergemiz vardı; “RURITAGE Kültürel Miras Esaslı 

Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme Projesine Katılım.” Bunu tekrar okuyacağız herhalde. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Okumaya gerek yok, peki. 

Önerge üzerine söz vereceğim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, doğrudan oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Oylansın.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 

 

IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının GörüĢülmesine geçiyorum. 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, burada bir hata olmuĢ gördüğümüz kadarıyla. AK Parti Grubu 

Mensubu Meclis Üyeleri derken Hüsniye YILDIRIM yanlıĢlıkla yazılmıĢ, AK Parti Grubu Meclis Üyesi 

yerine CHP Grubu Meclis Üyesi olması gerekiyordu. Hüsniye Hanım açısından.  

BAġKAN: Düzeltiyoruz. Rapor üzerine de söz vereyim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekilde oylansın.  

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Oylansın.  

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 2? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 2, 3, 4 ve 5. maddelerin Komisyondan geldiği Ģekliyle 

oylanmasını istiyoruz.   

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

BAġKAN: Nezih Bey? Salahattin Bey? 2, 3, 4 ve 5 no’lu Komisyon Raporlarının Komisyondan geldiği 

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

ediyorum. 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. madde oyçokluğuyla uygun görülmüĢ. Bu konuda AK Parti Grubunun muhalefeti 

var. Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Buyurun Özgür Bey.  

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

ġimdi tabii burada esasında değerlendirmeyi yaparken, 5. ve 6. maddeyi birlikte değerlendirmek gerektiğini 

düĢünüyorum. 6. maddemizde bir fiyat tarifesinde değiĢiklik yapılması söz konusu. Esasında burada tabii 

teknik olarak fiyat tarifesinde değiĢiklik yapılması ibaresi yazılmıĢ ama ancak biz biliyoruz ki burada bir 

zam söz konusu. ġimdi tabii Ģunu belirtmek isterim; muhtemelen benim bu eleĢtirilerimin hemen arkasından 

Ģöyle bir savunma refleksi geliĢtirilebilir “Ülkemizde yaĢanan ekonomik hadiseler neticesinde enflasyon 

oranlarının geçmiĢ dönemlere nazaran biraz daha yüksek olması, döviz fiyatlarındaki yükseklik, dünya 

genelinde yaĢanan ekonomik hadiselerin ülkemize yansımaları neticesinde bazı verilerdeki değiĢiklik ve 

bunun ESHOT‟un girdilerine etkileri.” gibi bir savunma refleksi mutlaka geliĢecektir ki bunları siz 

söylemeden ben söyleyeyim. Ama burada garip olan bir durum söz konusu, izniniz olursa onu dile getirmek 

istiyorum. Bir taraftan 50 milyon gibi bir borçlanma söz konusu, öte yandan bakıyorsunuz bu borçlanmanın 

yanında yine ESHOT Bütçesini ilgilendirdiğini düĢündüğünüz, ki yaklaĢık yüzde herhalde 13 gibi totalde bir 

bütçeye katkısının olduğunu görüyoruz, bir zam söz konusu. Toplamda %18 gibi bir zam yapılmıĢ ama bir 

kısım indirimler söz konusu olduğunu görüyoruz ki bunlarla ilgili de esasında muhasebe tekniği açısından 

ortadaki garipliği de Meclis Heyetine sunmak isteyeceğim. Ama öncelikle itiraz ettiğimiz husus Ģu; bir 

taraftan 50 milyon gibi bir kredi talebi ki ona olumlu yönde oy kullanıyoruz. Çünkü bu noktada Ġzmirli 

hemĢehrilerimizin bütçesinin etkilenmemesini istediğimiz için. Ama diğer yanda bakıyoruz, bu 50 milyon 

yetmiyor ve bir zam söz konusu oluyor. Dolayısıyla temel olarak bu zamma itiraz etmemizdeki temel neden 

bu. Ġkincisi; Ģimdi burada enflasyon oranında bir zam yapıldığı söyleniyor ve hemen arkasından da bu 

zammın daha Ģirin gözüktürülmesi adına öğrenci tarifesinde bir indirim yapılıyor. Gerçi bu indirimin 

esasında benzer Ģehirlerdeki indirim sonrasında dahi, öğrenci tarifesinin benzer Ģehirlerdeki öğrenci 

tarifeleriyle uyuĢmadığını ve daha yukarılarda olduğunu biliyoruz. Bu indirimin de yeterli olmadığı 

kanaatindeyiz. Ama bakıyoruz öğrenci tarifesinde bir indirim yapılmıĢken, 60 yaĢ üstü tarifesinde neredeyse 

%60 oranında bir artıĢ söz konusu. Burada adeta tarife düzenlenirken muhasebe teknikleri de kullanılarak bir 

noktada gizli zam tekniğiyle bir dengeleme yapılmak söz konusu olmuĢ. Bir taraftan biz bir zam yapıyoruz, 

öte yandan bu zammın daha Ģirin gözükmesi adına bir indirim yapıyoruz. Aslında bir indirim söz konusu 

olmadığını biliyoruz. Çünkü 60 yaĢında, zammın çok üzerinde, neredeyse 3 katı üzerinde bir 60 yaĢ üzerinde 

zam yapıldığını biliyoruz, ki bu 60 yaĢ özellikle emekli vatandaĢlarımızın, emekli hemĢehrilerimizin 

kullandığı ve oldukça da faydalı olduğunu düĢündüğümüz bir tarifenin çok çok yukarılara çıkması söz 

konusu olduğunu görmemiz nedeniyle bu 6. maddeye AK Parti Grubu olarak olumsuz yönde oy 

kullanacağımızı bildirmek isteriz. 

BAġKAN: TeĢekkür ederim. Buyurun YeĢim Hanım.  

YEġĠM TEKOĞLU: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. 

Türkiyem‟de, sabah uyandığımızda zam haberleri, gece yattığımızda zam haberleri oluyor. Ama bunun adı 

nedense zam değil de fiyat düzenlemesi oluyor. Bizimkine gelince de zam diyorsunuz. Bizim hiçbir zaman 

Ģirin gözükmek gibi bir derdimiz olmadı. Biz gerçekten sosyal belediyecilik anlamında çok iyi Ģeyler 

yapıyoruz. Burada birlikte Meclis Üyeliği yapıyoruz 7 aydır, gördüğünüzü düĢünüyorum. Sayın BaĢkan‟ım, 

Değerli Meclis Üyeleri ESHOT‟a 16/07/2018 tarihinden beri hiç zam yapmadık. 16/07/2018 tarihinde tam 

ücret 3 lira, öğrenci 1.80, öğretmen 2.50 Türk Lirası olmak üzere tarife düzenlemesi yapılmıĢ ve o günden bu 

tarihe kadar yani yaklaĢık 17 aydır ESHOT‟a hiçbir zaman zam yapılmamıĢ. Bu süre içerisinde ÜFE 18.82, 

TÜFE 21.10 oranında artıĢlar gerçekleĢtirilmiĢ. Türkiyem‟de yeniden değerleme oranında da hep artıĢlar 

oluyor biliyorsunuz. Yeniden değerleme oranı artıĢı da %23.73‟tür. Biz bu tarifenin altında zam yaptık. 

Ayrıca tam 3 liradan 3.56 liraya, öğrenci, evet, 1.80‟den 1.64 liraya düĢüĢ yaĢadı. Öğretmen ve 60 yaĢ da 3 

liraya çıktı. Evet, çıktı diyorum aslında normal tarifemiz ne olacaktı? 3.56. Biz 3.56 değil de, yine de 

indirimli olarak 3 liraya bunu uyguladık. Ayrıca Gittiğin Kadar Öde ve Artı Para, yani ĠZBAN‟daki 

uygulamada hiçbir değiĢiklik yapılmamıĢtır, bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Yine ona keza 90 Dakika 
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Uygulamamız devam etmektedir. Halk TaĢıt Uygulamamız da devam ediyor. Bunu hep birlikte Meclis 

Kararıyla aldık. Sabah 05:00 ile 07:00, akĢam da 19:00 ile 20:00 arası. Burada da hâlâ %50 indirimli 

tarifelerimiz var. “Yığınlarca indirimimiz olduğu halde biz çok küçük bir fiyat düzenlemesi yaptık.” diyorum 

ben de. Bir tane küçük örnek vermek istiyorum; Ġzmir‟de sınırsız aktarma hakkıyla merkez ilçeler için 

uygulanan A Fiyat Tarifesinde yani 3.56 lira ile 90 dakika gidilebiliyor. Öğrenci ise %8.9 indirime gidilerek, 

1.64 liraya yine istediği yere gidebiliyor 90 dakikada. BaĢkan‟ım, 60 yaĢla ilgili eleĢtirilere cevap vermek 

istiyorum. ġimdi kent genelinde gerçekten çok daha zor durumda olan ve asgari ücretin 2200 lira, 2020 lira 

pardon, bizim genel politikamız gereği 2200‟dü onu söyledim. 2020 lira olduğu bir ücret grubunda gerçekten 

insanların geçinme, barınma, ulaĢım gibi dertleri var, biliyoruz. Biz tabii ki 60 yaĢı yine ben düĢük 

buluyorum ama size bununla ilgili… Pardon BaĢkan‟ım… ÖZHASEKĠ‟nin yaptığı bir açıklama var 60 yaĢla 

ilgili, 65 yaĢla ilgili, ben onu ifade edeceğim. “Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Mehmet ÖZHASEKİ düzenlemeye ilişkin detayları da CNN Türk‟te aktardı.” Ne dedi? “Yasada en 

çok dikkat çeken noktalardan birisiyse 65 yaĢ üstü vatandaĢların kullandığı ücretsiz ulaĢım hakkı oldu. Yasa 

çıktığı durumda sabah ve akĢam giriĢ ve çıkıĢ saatlerinde 65 yaĢ üstünden de ücret alınacaktır.” Ben 

öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. ESHOT Genel Müdürlüğümüzün en önemli harcama kalemlerinden 

birincisi akaryakıt, ikincisi yedek parça daha sonra iĢçilik maliyetleri gelmektedir. Akaryakıt da 2018‟den 

2019‟a kadar, yani bu döneme kadar zam oranıyla %13.4 olmuĢtur. Biz ise normalde 2018 yılında… Aslında 

2019 bütçesini yaparken biz zaten zamlı tarifeyi onaylamıĢtık Mecliste. Ama biz 2019 Ocak ayından beri 

hâlâ zam yapmadık bu döneme kadar. UlaĢım sektörü tek baĢına tabii ki akaryakıt fiyatlarındaki artıĢtan 

etkilenmemiĢtir. Sektördeki yatırımların maliyetleri, yedek parça, bakım-onarım giderleri, iĢçilik maliyetleri 

ve sosyal politikalar… Sosyal politikalar Merkezi Ġdarenin yaptığı ve kurumlar tarafından sübvanse 

edilememesinden dolayı bu ek maliyetler göz önünde bulunduruluyor ve bizim, Meclisimizin sosyal 

belediyecilik anlayıĢından ödün vermeksizin hizmet vermesi ön planda tutuluyor. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sübvanse evet. Bizler milyonlarca, ismini 

sayamayacağımız, belki indirim veya ücretsiz bindiriyoruz biliyorsunuz, emniyetlere, PTT, TÜĠK, 65 YaĢ 

Kartı bunların gerçekten maliyetleri üzerimizde kaldı. KeĢke Hükümetimiz bunları sübvanse etse de biz bu 

zor durumda kalmasak. Mesela ne gibi Ģeyler yapılabilir? Akaryakıtla ilgili… Bu aslında Türkiye‟nin 

problemi belki ulaĢımla ilgili. ÖTV, KDV onlarla ilgili muafiyet ya da istisna çıkarılabilir. O zaman bizim 

üzerimizdeki yükler gidebilir diye düĢünüyorum. Belediyemiz sosyal belediyecilik anlayıĢı içinde ulaĢım 

hacmini, büyük kısmını sübvanse ettiği takdirde inanın ki bizler de bu ağırlığın altında kalmamıĢ oluruz. 

BaĢkan‟ım teĢekkür ediyorum. Söyleyeceğim bu kadar Ģimdilik, sağ olun.  

BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum. Özgür Bey bir söz istemiĢti, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan, elbette ki burada sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmesini 

biz de destekliyoruz ve bu yönde de 50 milyon kredinin kullanılması anlamında desteklerimizi gerek 

Komisyon görüĢmelerinde, gerek Meclis görüĢmelerinde dile getirdik, bu çok açık. Bizim için garip olan 

taraf Ģu; bir yandan 50 milyon kredi kullanılacak, belki önümüzdeki günlerde bir 50 milyon daha 

kullanılacak, sosyal belediyeciliğin gereği olduğunu söylüyoruz ve bir diğer yandan da bu zamların 

vatandaĢa yansıtılması söz konusu. ġimdi burada ismini ister zam olarak uygulayın, ister fiyat tarifesindeki 

değiĢiklik yapın ama klasik olarak bir zamdır bu. Dolayısıyla zam oranları noktasındaki itirazlarımızı da dile 

getirdik. Öğrenci ücretlendirmesinin benzer Ģehirlerdeki, uygulamalardaki farklılıklarını da dile getirdik. 60 

yaĢ ve 65 yaĢ üstü ayrımını herhalde Sayın Hatip farklı değerlendirdi. Burada 60 yaĢ üzerinde tarifelerde 

%60‟ın üzerinde bir uygulama söz konusu. Burada tabii bunun da ciddi Ģekilde değerlendirilmesi gerekir. 

Geçen Meclis oturumunda muhtemelen yine, Meclis Üyemiz Hüsnü Bey bununla ilgili söz alacaktır, aynı 

zamanda Komisyon Üyesi olarak. Mesela BaykuĢ Seferleriyle ilgili bir soru soruldu burada ve siz Ģöyle bir 

açıklama yaptınız, dediniz ki: “Her geçen gün, her geçen gün artarak devam ediyor.” “Her geçen gün artarak 

devam ediyor.” ifadesi soyut bir ifade. Biz burada Meclis Heyeti olarak esasında BaykuĢ Seferlerinin 

gerekliyse, sosyal belediyecilik anlamında gerekliyse, bunun somut verilerle Meclis Heyetine sunulmasını 

istiyoruz. Yaz aylarında ne kadar bir getirisi var ya da ne kadar bir götürüsü var? Ya da ne kıĢ aylarında ne 

kadar bir getirisi var, ne kadar götürüsü var? Bunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunları bilmeden sadece 

Bürokrat ArkadaĢlarımın, bu soruyu soran, bu soruyu yönelten Hüsnü Bey‟e bilgi vermesi söz konusu 

olamaz. Meclise böyle bir bilgi verilmesi gerekiyor ve en baĢta Ģunu söyledim; ülkemizin ve özellikle 

dünyanın yaĢamıĢ olduğu ekonomik sorunlardan dolayı, dünyada yaĢanan ekonomik sorunların ülkemize 

yansımalarından dolayı birtakım girdilerdeki fiyat farklılıklarından biz de bahsettik. Bunu biz de görüyoruz. 

Ancak bir taraftan 50 milyon kredinin çekilmesi, öte yandan bu 50 milyon krediyi bir tarafa iterek, adeta 

öğrenci indirimi yaparak, ben yine aynı ifadeyi kullanacağım, “ġirin gözükerek”, öte yandan bir zam 

furyasının bu kurum içerisinde uygulanmasını kabul etmiyoruz. TeĢekkür ediyorum. 
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BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Hüsnü Bey buyurun. Vereceğim size de, Hüsnü Bey buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Komisyon BaĢkanımız YeĢim 

Hanım‟ı dinlerken aklıma Ģu söz geldi; eski Bakanlarımızdan Maarif Nazırı Emrullah Efendi‟nin “ġu 

mektepler olmasaydı, ben bu maarifi ne güzel idare ederdim.” sözü geldi. ġimdi Sayın BaĢkan, Ġstanbul‟da 

ben bir örnek vermek istiyorum… Sanırım Ġstanbul‟daki araçlarda herhalde mazotu ve akaryakıtı bizden 1-2 

kuruĢ daha da fazla ya da daha da düĢük alıyordur. Orada 205 liraya 180 kontör, yani 180 geçiĢ. Neye 

geliyor? 1 lira 14 kuruĢa geliyor. Aylık bunlar arkadaĢlar, 1 aylık, gidiyorsun 205 lira veriyorsunuz, size 180 

kontör veriyor. Bir geçiĢ 1 lira 14 kuruĢ. Yine öğrenciyse 40 lira aylık, 200 kontör veriyor, 200 geçiĢ, 200 

kere binme, 20 kuruĢa geliyor. Bizim… Hani indirim yaptık, biraz önce öğrencilere %10 indirim yaptık. 1 

lira 80 kuruĢtu, 1 lira 64 kuruĢ indirdik, %10 gibi bir indirim yaptık. Yine bu sosyal tarife denilen 

Ġstanbul‟da… Bu da arkadaĢlar 5. ayın 16‟sından itibaren uygulanan bu fiyat, bunu da size söyleyeyim.  Bu 

sosyal dedikleri de öğretmen ve 60 yaĢ üzeri. Orada da 125 lira 200 kontör, 200 geçiĢ veriliyor. Neye 

geliyor? 0,62. Yani 62 kuruĢa geliyor. Biz de ne oluyor Ģimdi? 3 lira. Ötekiler… Bizdekileri söyleyelim; 3 

lira 56 kuruĢ tam, öğrenci 1 lira 64 kuruĢ, 60 yaĢ üzeri ve öğretmenler de 3 lira oluyor. ġimdi bunun 

mantığını siz, akaryakıta gelen zamla ya da buna benzer olaylarla anlatamazsınız. Diğer kentlerde de aynı 

akaryakıt kullanılıyor. Oradaki otobüsler de aynı yakıtı kullanıyor. Herhalde onlardaki suyla çalıĢmıyor. 

Bizimkiler gibi onlar da akaryakıtla, mazotla ya da benzinle, buna benzer yakıtla da çalıĢıyor. Bizim burada 

eksiklerimiz Ģu olabilir; belki bu konuda bizim Komisyon Üyemiz Erhan Bey daha çok fikir sahibi, bu 

konuda araĢtırmaları da var, elektrikli otobüsle ilgili, bunlara geçebiliriz. Peki biz burayı nasıl karĢılayabiliriz 

Sayın BaĢkan? Kentimizde… Önümüzdeki yıl girecek, bu Denetim Komisyonlarına da bakacağız, 

toplayacağız, göreceğiz. Eğlenceye ne kadar para harcamıĢız? Yani havaya, suya gibi böyle ne bileyim iĢte A 

sanatçısına verdiğimiz milyonlara bakacağız. Bunlar çıkacak ortaya. Bunları kısabiliriz. Niye? VatandaĢımız 

daha uygun, daha iyi fiyata binsin. Ġstanbul örneğini sadece verdim, baĢka kentlerden örnek vermek 

istemiyorum. Eğer ki baĢka örnekler vereceklerse onları… Evet ÖZHASEKĠ, Sayın ÖZHASEKĠ‟nin 

söylediği lafı ben çok iyi biliyorum. O konuda Ģöyle bir haklılığı var. Biz de bunu bir kentte uygulayabiliriz. 

Sabah dediğimiz, sabah ve akĢam dönüĢlerindeki bizim indirim uyguladığımız saatlerde olabilir. Çünkü o 

saatler zaten 65 yaĢ üzeri insanlar da varsın 1 saat sonra çıksın, 1 saat sonra gitsin. Bundan dolayı söyledi, 

bunda kötü bir Ģey yok ki. Bunu biz de yapabiliriz. Böyle bir Ģey getirin bu Meclis hemen, biz AK Parti 

Grubu olarak destek veririz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama lütfen 20 kuruĢ nerede, 1 lira 64 kuruĢ nerede, 

öğrenci bu. Bununla ilgili de bizim Grubumuzun, benim bir çalıĢmam var. Önümüzdeki ay bu konuyla ilgili 

bir önerge vermeyi düĢünüyoruz, öğrencilerle ilgili. Çünkü çocuklarımız Türkiye‟nin her yerinden geliyorlar 

burada eğitim, öğrenim göremeye çalıĢıyorlar. Bu konuyla ilgili biz de aylık, bunlara bu Ģekilde bir sunum 

yapabiliriz. Buna karĢı ESHOT‟un çalıĢanları, Bürokratları ne diyor? Diyorlar ki: “Bizim direkt seferlerimiz 

var.” Yani iĢte Tınaztepe‟den KarĢıyaka‟ya, Bornova‟ya ya da diğer ilçelere… Bu indi-bindi 3-5 kere olacak. 

En uzun yere bakıyorsunuz “4 kere oluyor.” dediler, bize söyledikleri. 4 kere olduğu zaman bile 80 kuruĢ 

yapıyor. Yani bizim buradaki fiyatlarımız gerçekten de arkadaĢlar zamla, akaryakıta gelen zamla 

kıyaslanamaz. Bundan dolayı bizim önerimiz Sayın BaĢkan‟ım, geçen gün de konuĢtuğum gibi, eğer ki arka 

sıradakileri düĢünüyorsanız, bugün bu Meclis, bu zammı ileri bir tarihe bırakmalı diye sözümü bitiyorum. 

Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 

BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz. Beyefendi söz istemiĢti, ondan sonra size vereceğim. Buyurun efendim. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri söyleyeceklerim hiç kimseye cevap niteliği 

taĢımayacak, öncelikle onu söyleyeyim. Mutlaka bu fiyat ayarlaması yapılırken hem Komisyon, hem de 

Bürokratlar araçların durumuna, yolcu kapasitesine, aldığı mesafeye, iĢletme masrafına hepsini dikkate 

alarak oluĢturmuĢlardır. Benim sadece üzerine takıldığım bir konu var. 25-30 yıl çalıĢıp da emekli olmuĢ, 60 

yaĢ üzerine 1,80‟den 3 lira galiba olmuĢ. ġimdi bu bizim, Ġzmirimizin farklı olma olgusuna, öncü olma 

olgusuna çok yakıĢtıramadım. Biz hakikaten Ġzmiriz. Ġzmir örnek olmalı. Hiçbir Ģeyden devĢirme 

yapmamalı. Sizin geçen pazartesi günü bir, sokak hayvanlarıyla ilgili bir deyiminize istinaden söyledim. Yani 

bu biraz tuhaf bir durum. 25 yıl çalıĢacaksın, 30 yıl çalıĢacaksın, 2000 lira civarı Ģanslıysan bir emekli maaĢı 

alacaksın; belki hastaneye gidecek, belki çocuklarını, torunlarını ziyarete gidecek, burada 1,80‟den 3 liraya 

çıkması aylık 150-160 lira gibi bir maliyeti, 2 kiĢi olduklarını düĢünürseniz, minimum böyle bir maliyeti 

karĢılamak zorunda kalacaklar. Değerli Komisyonun sadece bu konuyu… Diğer konularla ilgili, tekniktir, 

yani bunlar araçların eskiliği, yeniliğiyle ilgili değiĢebilir ama bu konuyu tekrar gözden geçirmelerini 

istirham ediyorum. Bir Ģey geldi, söylendi, o daha da tuhafıma gitti Sayın BaĢkan. Yani 60 yaĢın üzerindeki 

vatandaĢların kurye hizmeti yaptıklarından bahsedildi Komisyonda. Galiba böyle bir Ģeyler söylendi. Yani 

çok kullanıyorlar otobüsü gibi… Eğer öyle bir Ģey varsa o zaten hepimizin ayrı bir ayıbıdır. Yani 25-30 yıl 

çalıĢacaksın, emekli olacaksın, hâlâ para kazanmak için o yaĢta o mücadeleyi vereceksin. O ayrı bir Ģey eğer 
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konuĢulduysa, böyle bir Ģey geldi. Lütfen istirham ediyorum, Komisyon Üyelerimizden de sizden de Sayın 

BaĢkan bu 60 yaĢ üzerini tekrar değerlendirelim. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. 

HAKAN ġĠMġEK: Ve bunu bu Ģekilde algılayalım lütfen. 

BAġKAN: Evet, Bülent Bey buyurun. Ondan sonra sizlere de vereceğim, buyurun.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinizi sevgiyle, saygıyla 

selamlıyorum. Ben AK Parti Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢımız konuĢmaya baĢlamadan, ben bu konuyla ilgili 

görüĢme yapacağım ama bizim de hemen savunmaya geçeceğimizi ve onların görüĢlerinin doğru olmadığını 

söyleyeceğini söyledi. Biz tabii ki gerçekleri savunacağız. Ülkenin içinde olduğu ekonomik durumu, Ģu 

andaki, bugüne kadar geçen süreçte doların, dövizin ne kadar arttığını bunları gizleyecek miyiz toplumdan? 

Dolayısıyla gider maliyetleri arttığı için masraflar da artmakta. Biz bir kamu kurumuyuz, kamu zararı 

oluĢması da bizim görevimiz değil. Biz nasıl vatandaĢın vergisini 1 kuruĢuna kadar korumak zorundaysak, 

kamunun da, buradaki kamu zararı oluĢmasından da bizler sorumluyuz. Burada konuĢulurken öğrenci 

indiriminde %10 indirim olduğu söyleniyor, biz daha ilk aylarda Meclisimizde indirim, %50 indirim yaptık 

belirli saatlerde, trafiğin yoğun olduğu ve akĢam iĢ dönüĢleri saatlerinde öğretmenlere, öğrencilerimize ve 

vatandaĢlarımıza %50 oranında indirim yaptık; bu da her asgari ücretli aileye 280 lira gibi bir girdi 

sağlamıĢtı. Bu da onlar için önemli bir gelir kaynağı olmuĢtu.  Yine öğrencilerimize Ģu andaki yaptığımız 

indirim %10 değil, 3.56 olan, belirlenen tarifede 1.64 kuruĢ olarak belirlenmiĢtir. Yeni, yani indirim oranı 

matematiksel olarak hesaplandığında %53.93‟tür. Bunun yanında öğretmenlerimize de aynı oranda, %15.73 

indirim yaparak, 3 TL olarak öğretmenlerimize ve Polis Emniyet TeĢkilatındaki yolcu taĢımacılığını kullanan 

vatandaĢlarımıza %15.73 indirim sağlanmıĢtır. 60 YaĢ Tarifesinde de yine toplam, 60 YaĢta bundan önceki 

süreçte öğrenci yolcu bileti olarak kullanılan yani 1.80 olarak kullanılmakta fakat Ģu anda toplam 3.56 

üzerinden 15.73… Biz yine 60 yaĢındaki vatandaĢlarımıza indirim sağlamıĢ bulunmaktayız. Zaten 65 yaĢın 

üzerindeki vatandaĢlarımız da ulaĢımdan ücretsiz olarak faydalanmaktalar. Bunun yanında 90 Dakika 

Uygulaması devam etmekte, yani kente gelen vatandaĢımız Ġzmir‟in bir ucundan, en ücra köĢesindeki ek 

ödeme tarifeleri dıĢında 90 dakikada 3.56 olarak yol taĢımacılığından faydalanmaktadırlar. Yine bu BaykuĢ 

Seferlerinden bahsedildi. Ġzmir 24 saat hareketli olan bir kent ve Türkiye'nin en iyi kentlerinden, en güzel 

Ģehirlerinden birisi. Diğer Ģehirlerden ve illerden gelen vatandaĢlarımız merkez ilçelerde sağlanan BaykuĢ 

Seferlerinde ulaĢım sıkıntısı yaĢamadan istedikleri yerlere sabaha kadar ulaĢmak zorundalar. Araçları 

olmayan vatandaĢlarımız ve gelir durumu düĢük olan vatandaĢlar sabah saat… 24 saat ulaĢım hizmetlerinden 

faydalanmak zorunda. Ben BaĢkanımıza BaykuĢ Seferlerine önem verdiği için teĢekkür ediyorum. Diğer 

noktalara da taĢınırsa imkânlar doğrultusunda yine sürdürülebilir. Yani biz Meclisimize baĢlamadan önce bir 

slayt izledik, Metro Ağıyla Ġzmir‟in Bornova‟dan Narlıdere‟ye iĢte yeni projelerle Havaalanına, Otogar‟a 

kadar uzanan metro ağı çalıĢmaları var. Biz, ulaĢım konusunda vizyonumuz belli. Biz kamunun malını, 

kamun gelirlerini korumakla mükellefiz. Meclis Grubumuz, Plan ve Bütçe Komisyonu olarak da bu 

doğrultuda karar aldık. Bürokratlarımız bunları düzenlerken titizlikle, savunma mantığıyla değil, titizlikle ve 

bunların üzerinde ciddiyetle durarak, girdi maliyetlerini ve masraflarını hesaplayarak çok güzel bir tarife 

belirlemiĢ. Ben Bürokratlarımıza teĢekkür ediyorum. Ġstanbul‟da, Ankara‟da, Kayseri‟de bizim gibi dengi 

olan illerde ulaĢım maliyetleri iki katı, bunları karĢılaĢtırabiliriz. Ben teĢekkür ederim. 

BAġKAN:  Ben de teĢekkür ediyorum. Cindi Bey… 

CĠNDĠ CAN POLAT : Sayın BaĢkan‟ım… 

BAġKAN:  Pardon arkadan da söz istiyor galiba, vereceğim. Evet. 

CĠNDĠ CAN POLAT : Çok kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız, ulaĢımda taĢıma bedeline getirilen bir miktar fiyat artıĢını 

eleĢtiriyorlar ancak Ģunu unutuyorlar sanırım; burası Türkiye ve biz hep birlikte Türkiye‟de yaĢıyoruz. 

Ġzmir… Ġzmir Türkiye'nin bir parçası ve ülke olarak çok ciddi bir ekonomik krizle karĢı karĢıyayız. 

Dolayısıyla Ġzmirliler olarak, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak, ülke olarak yaĢamıĢ olduğumuz bu krizi  

bizler  de yaĢıyoruz ve bize de yansıyor. Değerli ArkadaĢlar doların, mazotun ve yedek parçanın her gün 

arttığı, araç fiyatlarının her gün arttığı, elektriğe ve her türlü malzemeye her gün zammın geldiği bir ortamda, 

ulaĢım hizmetinin bu kadar, bu kadar artıĢın getirilmesinin çok makul olduğunu ve bu kadar eleĢtirilecek bir 

konu olmadığını düĢünüyorum. Ayrıca biraz önce arkadaĢım da ifade etti; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

kendi ölçeğindeki diğer BüyükĢehir Belediyeleriyle kıyaslandığında gerçekten de Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin çok daha sağlıklı, daha ekonomik ve daha uygun bir ulaĢım hizmeti verdiğini göreceğiz. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN:  Ben teĢekkür ederim. Gamze Hanım, sonra Özan Bey‟e vereyim. 

GAMZE GÜL ÇAMUR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlar, BaĢkan‟ım zaten teknik konularda 
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arkadaĢlarım gerekli bilgileri verdiler. Ġki konu var ben onunla ilgili düzeltme yapmak istiyorum. Pazartesi 

günü olan Meclisimizde siz “BaykuĢ Seferleri artıyor.” demediniz, “BaykuĢ Seferlerine talep artıyor.” 

dediniz. Yani vatandaĢımızın BaykuĢ Seferlerinin daha da sıklaĢtırılmasıyla ilgili ciddi talepleri var. Bu 

konuda zaten kamuoyunda sürekli gezen ve saha araĢtırması yapan Özgür Bey bunun da farkındadır diye 

düĢünüyorum. Ġkincisi; bizim bu krediyi kullanmamıza, oybirliğiyle geçirildi doğru, ancak krediyi 

kullanmamıza vesile olan sebeplerden biri de zaten ülkemizin Ģu anda içinde bulunduğu ekonomik durum. 

Yani dövizin sürekli arttığı ve her gün fiyatının ne olacağıyla karĢılaĢmadığımız sebeplerden dolayı Belediye 

Bütçesi zorlanıyor ve krediyi biz bu nedenle kullanıyoruz. Bunu da göz önünde bulundurmaları gerektiğini 

düĢünüyorum. Ve Hüsnü Bey Ġstanbulla karĢılaĢtırdı, ben de Ġstanbul‟da okudum üniversiteyi. Ġstanbul‟da 20 

milyon nüfus var Ģu anda. Oradaki toplu taĢımanın edebileceği kârla Ġzmir gibi bir yeri kıyaslamak bence 

mümkün değil. Ġzmir‟i de kendi düzeyinde değerlendirmek gerektiğini düĢünüyorum. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN:  Peki, Özan Bey buyurun. Sonra vereceğim size. 

ÖZAN PARLAR: Özan PARLAR. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, ulaĢımı bir bütün olarak 

değerlendirmek gerekiyor. Otobüs de bunun içinde olan bir parça. Gönlümüz istiyor ki otobüsü hiç 

kullanmayalım. Biraz önce BaĢkanımın sunduğu gibi toplu taĢımacılıkta metroyu kullanalım. Bakın Tramvay 

yapıldı. “Tramvayın faydaları, en direkt faydaları nedir?” derseniz, Mustafa Kemal Sahil Bulvarında egzoz 

emisyonları azaldı, temiz enerji kullanıldığından dolayı. UlaĢmak istediğimiz uzun eğimdeki nokta bu 

olmalı, zaten buna yönelik projeler devam ediyor. Ancak bugüne geldiğimizde, bugünü 

değerlendirdiğimizde, düĢünün ki bir Ģirket kamusal hizmet yapıyor, evet yapıyor ama girdisi yani geliri 

sadece akaryakıt giderinden daha az. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Maliyetlerinizi karĢılamanız 

gerekiyor. Eğer bu firma sizin kendi firmanız olmuĢ olsaydı ne yapardınız? Daha yüksek rakamlarda 

yapardınız. Sosyal Belediyecilik boyutu nedir? Biraz önce iĢte, toplu taĢımacılığı kullanan kimdir kentte? 

Amfi tiyatronun üst basamaklarında bulunanlardır. Onlar için toplu taĢımacılık modeli budur ve de bu toplu 

taĢımacılıkta ne yazık ki Ġstanbulla Ġzmir‟i kıyaslamak çok subjektif bir değerlendirme olur. Oranın özgün 

koĢulları veya o günün kontör nedir, ne değildir? Elma ile elmayı kıyaslamakta yarar var diye düĢünüyorum. 

Bir de BaykuĢla ilgili Ģunu paylaĢmak istiyorum; Ġzmir Türkiye'nin en çok göç alan bölgesi. Neden göç 

alıyor? Ġzmir‟de insanların yaĢamına karıĢılmıyor, Ġzmir‟de özgürlük var. Özgürlük 24 saat olmalı. ĠĢte 

sosyal belediyecilik gereği, 24 saat toplu taĢımayı da hizmete açtığınızda Ġzmir daha özgür bir kent olmaya 

baĢlıyor. Bunları paylaĢmak istedim, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: TeĢekkürler. Özgür Bey, size vereceğim ama daha uzatacak mıyız bilmiyorum. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Tamam, buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi özgürlük… Tabii tüm Türkiye‟de özgürlükler olduğu söz konusu, onu biliyoruz 

ama elmayla armut konusundaki ayrım noktasında, Ġstanbul kıyaslaması yapıldı. Aynı Ģeyleri tekrar etmek 

istemiyorum. Bir taraftan 50 milyon, bir taraftan zam meselesine girmek istemiyorum ama Ġstanbul‟daki 

toplu taĢımacılığın ya da Ġstanbul‟daki bu iĢi yapan Ģirketin kârlılığı noktasında bir değerlendirme yaparken, 

mesele sadece nüfus ya da Ġstanbul‟un kendine has özelliklerinden dolayı değil, çok açık ve net söylüyorum, 

mesele bu iĢin geçmiĢ dönemde, yaklaĢık 20 yıllık bir süreçte doğru yönetilmesiydi. Ġzmir‟de ise yanlıĢ 

yönetilmesinden kaynaklanan bir problem söz konusu. Biz ESHOT görüĢmelerinde araç yaĢ ortalamasının 

10 yaĢ civarında olduğunu söyledik ve eleĢtirdik. Tüm bu hataların üst üste gelmesinin neticesinde, ki 

konuĢmamın baĢında çok net söyledim, bir takım finansal meseleler ve finansal sorunlardan dolayı elbette ki 

bir fiyat ayarlaması yapılması söz konusu olabilir. Böyle bir savunma refleksi de geliĢtirilebilir dedim, bunda 

sözümün arkasındayım. Ama bir taraftan 50 milyon çekilmesi, bir taraftan bu tarz zamların yapılmasının ana 

temel unsuru, ESHOT‟un bugüne kadar doğru ve iyi yönetilmemesinden kaynaklanıyor. Yıllarca, uzun yıllar 

elektrikli otobüs mevzusu konuĢuldu ama elektrikli otobüslerle alakalı atılmıĢ doğru bir adım maalesef ki söz 

konusu değil. Araçların yaĢ ortalamasının düĢürülmesi konuĢuldu, maalesef hâlâ 10 yaĢında ve belki çok 

daha yukarıdaki araçlarla toplu taĢımacılık yapılmakta. Ve en doğruyu esasında son konuĢan Meclis Üyesi 

arkadaĢımız söyledi, doğru ifade, ifadenin bir kısmı Ģu, burada yapılan en temel hata metro ve demiryolu 

ağının uzun yıllardır Ġzmir‟de yeterince geliĢtirilememesi. Saygılar sunarım. 

BAġKAN: YeĢim Hanım, sonra size vereyim, sonra da size vereyim. 

YEġĠM TEKOĞLU: TeĢekkür ederim BaĢkan‟ım. BaykuĢ hatları ile ilgili gerçekten genel bir bilgi 

vereceğim ama ondan önce birkaç tane noktaya değinmek istiyorum. Hüsnü Bey, evet, “60 kuruĢ” dedi ama 

değerlendirme yaptı, herhalde atladı dediğimi. Türkiye‟de bir ilk, 90 dakika, Ġzmir‟de var; isterse 10 biniĢ 

yapsın. Onun fiyatı 10 kuruĢ da olabilir, 20‟de olabilir. 50 milyonla ilgili; 50 milyonu biz bunu sübvanse 

etmek için kullanmadık. 50 milyonu yatırımlar için kullandık, bir de bildiğiniz üzere ücret tarifeleriyle ilgili 

kullandık. Ücretlerdeki değerlendirmeleri sübvanse etmek için kullandık. Bununla ilgili gerçekten… Bir 

önceki Meclisimizde biliyorsunuz ki jandarmayla ilgili bir konu geldi. Onunla ilgili de yine BüyükĢehirimiz 
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çözüm aramakta, ki yasal düzenleme gerekli olduğu halde. BüyükĢehirimiz ESHOT‟u sübvanse etmese 

gerçekten daha da fazla kredi çekeriz. Bu, 50 milyon değil, 90 – 100 bile yapabilme imkânımız vardı. Ayrıca 

60 yaĢ üzeri 74 bin kart sahibimiz var, bunlarda sadece fiyat düzenlemesi yapıldı. Ama öğrenci sayısı, yani 

öğrenci kartı kullananların sayısı 435 bin, buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Onlarda ise %10‟a yakın bir 

indirim var. Toplam yolcumuzun %2‟sine denk geliyor. 65 yaĢ tabii ki ücretsiz. BaĢkan‟ım, BaykuĢlarla ilgili 

bilgi vermek istiyorum; BaykuĢ hatları Nisan-Eylül dönemi incelendiğinde, vatandaĢların bu hatlara 

gerçekten ilgi gösterdiğini görmekteyiz. ESHOT Genel Müdürlüğümüz BaykuĢ Seferlerini 21 Ocak 2008 

tarihinden bu yana 00.15 ile Saat 5 arasında Gaziemir, Çiğli, Bornova, Buca, ve Narlıdere yani 5 bölgede 

uyguluyor. Diğer toplu ulaĢım araçlarında ise yani metro, tramvay, ĠZDENĠZ bunlarda Nisan ayından 

itibaren hizmet verilmeye baĢlandı. ESHOT Nisan ayından tabii ki daha önce baĢladı ama ben Nisan ayından 

itibaren bugüne kadar kıyaslama yapayım. ESHOT Nisan ayında 16 bin 153 biniĢ, Temmuz ayında, Özgür 

Bey‟in gelmesi iyi oldu BaykuĢla ilgili bilgileri veriyorum, Temmuz ayında 24 bin 168 biniĢ, Eylül ayında 

ise 21 bin 294 bin artıĢ olduğu görülmüĢ. ĠZDENĠZ‟in ise Nisan ayında 963 biniĢ, Eylül ayında 7 bin 71‟e 

kadar yükseldiği görülmüĢ. Tramvayda ise Nisan ayında 2 bin 774 biniĢten, Eylül ayında 14 bin 833'e 

yükselmiĢ. Metronun ise Nisan ayında 11 bin 426 biniĢten Eylül ayında 30 bin 282‟ye, biniĢe yükseldiği 

görülmüĢtür. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Toplu UlaĢım KuruluĢlarından Nisan ayından BaykuĢ Hattı 

Seferlerinde biniĢ sayısı 31 bin 316‟dan, Eylül ayında 73 bin 716 biniĢ sayısına ulaĢmıĢtır. TeĢekkür 

ediyorum BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Evet, Nilay Hanım‟a söz vermiĢtim, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım, ben de artık sonlandırayım bu görüĢmeleri. ġimdi öncelikle BaykuĢla 

baĢlayayım; BaykuĢ aslında o kadar önemli bir hizmet ki… Burada neden BaykuĢ denilince sadece eğlence 

sektöründe olan vatandaĢlarımız dikkate alınıyor? Hastası olan var, hastaneye yetiĢmesi gereken var, hasta 

yakınları var, havalimanına belli bir saatten sonra gitmek zorunda olan insanlar var, kültürel etkinliklere 

katılan insanlar var. Yani aslında, bunun aslında çerçevesi çok geniĢ. O yüzden sadece bu açıdan bakmamak 

gerekiyor. Ben de BaykuĢ Seferlerinden çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü çok yakın bir zamanda 

Bostanlı Suat TaĢer Sahnesinde bir konsere gittik, konser çıkıĢında toplu ulaĢım aracı yok idi ve biz taksiyle 

dönmek zorunda kaldık, çok yüksek bir fiyata evimize dönmemiz gerekti. Yani Cuma-Cumartesi… Zaten 

hafta sonları konuluyor, bence hafta içine de belki zaman içerside yayılmalı. Bu hizmet önemli bir hizmet, 

mutlaka maliyeti de zaman içersinde düĢürülecektir. Belki tarifelerinde farklı değiĢkenler dikkate alınabilir. 

Ama BaykuĢ Servisleri mutlaka ve mutlaka yapılmalı, hele bir de Türkiye‟nin üçüncü büyük kenti, dünyaya 

turizm unsuruyla çıkan bir kent mutlaka gece-gündüz bir Ģekilde yaĢamak zorunda olan bir kent. BaykuĢa bu 

açıdan bakıyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Özgür 

Bey siz bari yapmayın ne olur. 

ÖZGÜR HIZAL: Bir yanlıĢ anlaĢılma var BaĢkan‟ım, o yüzden. 

BAġKAN: Bir bitirsin isterseniz, evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi gelelim diğer emekli yurttaĢlarımızla, kentlilerimizle ilgili, 60 yaĢ üstü, yani 

60-65 yaĢ aralığından bahsediyoruz. Sevgili Meclis Üyemiz dedi ki, iĢte, “Emekli maaĢları Ģu kadar. ĠĢte iki 

kiĢi çalıĢsa Ģu kadar. Esasında onlara bu  zam çok fazla.” Ģeklinde yaklaĢtı ama Ġzmir emekli kenti esasında. 

Yani emeklilerin en fazla olduğu kent ve emeklilerin hepsi de dar gelirli değil. Çok yüksek varlıkları olanlar 

da emekli, orta halli emeklilerimiz de var, dar gelirli emeklilerimiz de var. Dar gelirli emeklilerimiz için 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin zaten getirdiği bir takım imkânlar var. Daha önceki kart indirimlerinde veya 

5 yaĢ çocuğu olan aileler için kartlarla ilgili çalıĢma yaptığımızda biz bunu da gördük, bununla ilgili bilgileri 

de aldık. Ġzmir halkı makul olanı, mantıklı olanı anlayıĢla karĢılar. Biz burada yapmıĢ olduğumuz tarife 

değiĢikliğinde son derece uygun bir Ģekilde açıklıyoruz. 17 ay öncesinin fiyatlarıyla toplu ulaĢımın yürümesi 

mümkün değil. Yabancı paraya, Euro-Dolar parametresinde, altın parametresinde gelen değiĢiklikleri de 

biliyoruz. Sadece ulaĢım yolcu iniĢ-biniĢlerinden ibaret değil; bunun atölyesi var, personeli var, araç 

yenilemesi var. Çok değiĢkenli unsur. O yüzden, bana göre arkadaĢlarımız da teknik olarak açıkladılar, son 

derece makul, dikkatli ve dengeli bir ücret tarifesi belirlenmiĢ. Bizim kentimiz tabii ki metroyla, tramvayla 

çok fazla ulaĢım imkânı sağlayabilmeli ama bunun da önünde biliyorsunuz büyük projeler, maalesef 

belediyelerin parası olsa bile Bakanlık onaylarına tâbi. Çok yakın zamanda Buca Metrosuyla ilgili onay 

konusunu hep beraber burada tartıĢtık. 10 yıllık süreçten bahsettik ve en son CumhurbaĢkanımızın onayıyla 

da hepimiz burada sevindik. O yüzden konuya sadece tek bir açıdan bakmamamız gerekiyor. Ben teĢekkür 

ediyorum ve oylanmasını öneriyorum kabulü yönünde. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Kısaca ne olur, evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Burada bizim söylemek istediğimiz; “BaykuĢ Seferleri neden yapılıyor?” ya da 
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“Yapılmasın.” gibi bir ifade değildi. Burada bir yanlıĢ anlaĢılma söz konusu, ki Ġzmir'de öğrencilik yapmıĢ, 

çok keyifli bir öğrencilik geçirmiĢ biri olarak söylüyorum. BaykuĢ Seferlerinin yapılmaması gibi bir durum 

söz konusu değil. Geçen Oturumda BaykuĢ Seferleriyle ilgili sorulan sorunun cevabıyla alakalı kafamızdaki 

soru iĢaretlerinin giderilmesine iliĢkin olarak bir sorumuzdu. 

BAġKAN: Giderildi herhalde.  

ÖZGÜR HIZAL:  Giderildi tabii ki.   

BAġKAN: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Bizim tek Ģeyimiz buydu. 

BAġKAN: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Tamam, peki ben teĢekkür ediyorum. Hüsnü Bey ne olur kısa. Buyurun, sonra size de vereceğim, 

size de vereceğim.   

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Komisyon BaĢkanımız gene bu 50 milyon liranın yatırım için alındığını 

söyledi. Fakat Gündemde görüyoruz, Gündemde aynen Ģöyle yazıyor; “Bütçede öngörülen borçlanma 

kapsamında hizmetlerin gerektirdiği giderleri karĢılamak.” “Gerektirdiği giderler” yatırım değildir. ġimdi 

yatırım için de olabilir, ayrı konu. Yine, demin Bayraklı Belediye Meclis Üyemiz Ġstanbul‟da öğrenci 

olduğunu söyledi. Sanırım Nurettin ağabey zamanında öğrencilik yaptı. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Öyle mi? Hemen hemen yakın birbirine. Tabii çok 

zaman geçti. Benim demin verdiğim örnekler… Ġstanbul zaten. ArkadaĢlar ben örnek verdim. Tamamen, yine 

de, örnek verelim, örnek önümüzde, açın internetten bakın. Fiyatlar ortada. Bunu nasıl savunabilir? ġunu da 

gördüm bugün burada ben, bu da, Cumhuriyet Halk Partisi zammı savunmasını gördük. Bu da çok farklı 

geldi bana.     

BAġKAN: Ne yapacaktık? Zam yapmayacağız, böyle hayat devam edecekti. Hüsnü Bey, el insaf. TeĢekkür 

ediyorum. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Zammı savundunuz. Bunu da… Zam değil. Onu da… Fiyatlar da farklı Ģekilde. 

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Evet, buyurun.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım ESHOT'un da, BüyükĢehir 

Belediyesinin de Bütçesini burada hep beraber yaptık. ġirketlerde ve Belediyelerde aynı zamanda da 

Hükümetlerde öncelikle bütçeler yapılır ve bütçelere göre de uygulamalar yapılır. ġimdi bu bütçeler de 

tahmini bütçe, tahmini bütçede de öngörüler kullanılır ve bu öngörülerde de zam ve alınan krediler 

görüĢülür. ġimdi Özgür Bey Ģuna takılmıĢ anladığım kadarıyla; “ĠĢte bu kadar kredi alınıyor, bu, neden bu 

zam yapılıyor?” buraya takılmıĢ. Peki dönelim Hükümetin Bütçesine, Hükümet bu kadar krediyi almaya 

çabalıyor ve alıyor. Akaryakıtın %55'i, %60'ı vergi, toplanıyor bizden. Ve burada akaryakıta da yapılan 

zamma Ģunu mu diyeceğiz o zaman “KardeĢim bu kadar kredi alıyorsun, neden bu zammı yapıyorsun?” mu 

diyeceğiz acaba? ġimdi o açıdan lütfen doğru değerlendirelim… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) O açıdan lütfen doğru değerlendirelim… 

BAġKAN: Müsaade edin Özgür Beyciğim, lütfen. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Birbirine karıĢtırmayalım, kredi ayrı bir Ģeydir. Bu yapılan düzenleme veya zam da ayrı 

bir konudur. O açıdan buna dikkat çekmek istedim. Hüsnü Bey‟e ayrıca teĢekkür ediyorum. Ġstanbul örneğini 

veriyor ve Ġstanbul'u örnek almıĢlar, ne güzel. Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye kazanmıĢ ve sosyal 

belediyecilik anlayıĢını orada gündeme getirmiĢ ve ücretleri belli bir noktaya çekmiĢ. Ben bu anlamıyla hem 

AK Partili ArkadaĢlarıma hem Hüsnü Bey‟e çok teĢekkür ederim. En sonunda, en sonunda bizi takdir ettiler. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hüsnü Bey de zaten eski bir 

partili arkadaĢımızdı. Eskiyi de bildiğinden dolayı teĢekkür ediyorum kendisine.              

BAġKAN: Evet, son iki söz artık bitiriyoruz, buyurun.  

BÜLENT KÖKLÜ: Değerli BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyelerim konu baya uzadı ama ben de Plan ve 

Bütçe Komisyon Üyesi olarak birkaç cümle kurmak istiyorum. Ġlk önce sevgili Hüsnü ağabey sana. Takdir 

ediyorsunuz ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler zammı savunmuyor. Zamlı ortamlarda nasıl 

yaĢanacağını, nasıl krizden çıkılacağı için mücadele vermeye çalıĢıyor. 50 milyon lira krediye “Evet.” dedik, 

zammı tartıĢıyoruz. Ama hiç kimse geriye dönüĢün faizlendirilmesini “Nasıl geriye dönecek?” diye hesap 

etmedi. Her iĢletme sahibi faizleri, yüklendikleri kredinin maliyetlerini hesap ederek fiyat ayarlaması yapar. 

Burada yapılmıĢ olan fiyat ayarlaması da budur. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Nasıl?  

BAġKAN: ArkadaĢlar ne olur karĢılıklı konuĢmayın. Lütfen siz bitirin.          

BÜLENT KÖKLÜ: Ülkenin ekonomik Ģartlarından kaynaklanan… Ben iyi bir çalıĢma yapıldığını 
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düĢünüyorum aynı Komisyondayız, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: Çok teĢekkür ediyorum, sağ olun. Son söz sizde… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam peki. O zaman ben kifayeti müzakere deyip 

oylamaya geçiyorum. Ama bir iyi haberi paylaĢarak bitireyim. Ġki tane güzel haber var sizlerle paylaĢmak 

istediğim; bir tanesi, vatandaĢlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Ekim Pazartesi gününden itibaren 330 

no‟lu Bostanlı Ġskele – Evka 3 metro hattımız, 8 araç ve 12 dakika sıklıkla hizmete baĢlayacak. Hattımız 

Bostanlı Ġskeleyi takiben KarĢıyaka Sahil, Altınyol, Adnan Kahveci Köprülü KavĢağı, Smyrna Meydanı, 

Manas Bulvarı, Manavkuyu, Bornova merkez, Evka 3 güzergâhlarını kullanacak. Bu çok sıklıkla talep edilen 

bir Ģeydi. O nedenle ESHOT‟u, ESHOT‟taki Değerli ArkadaĢlarımızı kutluyorum. Uzun ve ince bir 

çalıĢmanın sonunda bu noktaya gelindi, teĢekkür ediyorum. Ġkincisi de… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Onu da iletelim. VatandaĢlarımızdan gelen yoğun talep 

üzerine yine 21 Ekim Pazartesi gününden itibaren 816 no‟lu Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi – Çiğli Aktarma 

Merkezi hattımız, 2 araç ve 15 dakika sıklıkla hizmete baĢlayacak. Hattımız Çiğli Bölge Eğitim Hastanesini 

takiben ġehit Ali Karaoğlan Lisesi, Kent Hastanesi, Ekol Hastanesi, AtaĢehir Mahallesi, Çiğli Aktarma 

Merkezi güzergâhlarını kullanacak. TeĢekkür ediyoruz. Ġzmirliler‟e güzel bir müjde oldu.  Evet, Komisyon 

Raporu üzerine söz alındı, değerlendirmeler yapıldı. Komisyon Raporunun kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Orada gene hep bir mantık hatası 

yapıyoruz. Değil mi? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Neyse 

bunu sonra konuĢalım. 7 no'lu Komisyon Raporu buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 7 ve 13 dâhil Komisyonlardan oybirliğiyle geçmiĢ. 

BAġKAN: Fatih Bey? 7 ve 13 dâhil. Nezih Bey? Salahattin Bey? 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 no'lu Komisyon 

Raporlarının Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

 

            V. DĠLEK VE ÖNERĠLER 

BAġKAN: Evet, Dilek ve Öneriler baĢlığına geçiyorum. Dilek Öneride bulunmak isteyen arkadaĢım? 

Buyurun Fatih Bey. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sonra 

siz, sonra siz. Buyurun.  

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, geçtiğimiz ĠZSU Genel Kurulunda, malumunuz olduğu 

üzere, tarifeleri bir üst tarifeye yani köyden mahalleye dönüĢen bölgelerimizde kullanılan tarımsal tarifeleri 

bir üst tarifeye eĢitledik, sabitledik. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)  
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen. Evet. 

FATĠH TAġTAN: Sonrasında çok büyük problemler yaĢanmaya baĢlandı. Sosyal medya üzerinden birçok 

Bürokratımızın ve muhtarımızın bu konuyla ilgili açıklamalar yaptığını gördük. Hatta tarifenin geri 

çekileceği ile ilgili bir takım söylentiler dolaĢtı ama bildiğim kadarıyla bunu yapmamız için de ĠZSU Genel 

Kurulunu toplamamız gerekiyor, yine tarife belirleyebilmek adına. Dolaylısıyla bunun en kısa sürede 

gerçekleĢmesini temenni ediyorum. Ayrıca bir diğer sorun da Sayın BaĢkan, uzun zamandan beri ĠZSU‟da bu 

kangren haline gelmiĢ bir sorun, sayaçlar özellikle zam dönemlerinde uzun süreli okunmuyor. Yani bugün 

kendi bölgem olan Bornova‟daki 12 köyde de ortalama sayaçların okunma süresi 70–75 günlere kadar uzadı. 

Siz 75 günlük sayacı gelip bir günde zamlı tarife ile birlikte okuyorsunuz ve vatandaĢlarımıza orada 

köylümüze iki, iki buçuk milyar liralara yakın faturalar gelmeye baĢladı. Bize sordukları Ģeylerde yani 

bununla ilgili olarak taksitlendirme, vesaire, artık kurumun önüne gelip de hak aramaktan vazgeçmiĢ 

vaziyetteler çünkü. “Nasıl ödeme koĢulunu sağlayabiliriz?” diye o insanlar sorular soruyor. Dolayısıyla eğer 

ĠZSU‟nun Genel Kurul Yönetmeliği buna da cevaz veriyorsa, Cuma gününe Sayın BaĢkan, böyle bir önerim 

var Grubum adına. Böyle bir toplantı yapıp buna bir düzenleme yapmamız gerekiyor. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Fikret Bey istemiĢti. Buyurun.  

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Bürokratlarımız, bizi 

izlemeye gelen Ġzmirliler ve Değerli Basınımız, BaĢkan‟ım, teĢekkür, temenniler-dilekler bölümünde oluyor 

değil mi? Bununla ilgili bir sıkıntı yok.  

BAġKAN: Buyursunlar.  

FĠKRET MISIRLI: Tabii 3 aydır yaklaĢık olarak burada ĠZENERJĠ‟yi konuĢuyorum. TeĢekkür edeceğim. 

YanlıĢ anlaĢılmasın. Çünkü onunla ilgili hemen bir tartıĢma ortamı doğuyor. Ben baĢta size ve CHP Grubu ve 

diğer Grup BaĢkan Vekillerine ve Gruplarına çok teĢekkür ediyorum. Ġyi ki de bu konuyu Gündeme getirip 

burada tartıĢtık. Ve biraz önce Hanefi PEHLĠVANOĞLU ile de anlaĢıldığı noktasında bir haber paylaĢıldı. 

Umarım doğrudur.   
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BAġKAN: Nasıl? 

FĠKRET MISIRLI: Bu 4500 kardeĢimizle ilgili olarak da kartlar basılıyormuĢ. O 425 lira yardım büyük bir 

ihtimalle yapılacakmıĢ. Hepinize çok teĢekkür ederim.  

BAġKAN: Sağ olun.  

FĠKRET MISIRLI: ġimdi Sayın BaĢkan‟ım, bu bizim Gülbahçe–Karapınar mevkii var. Orada mevcut bir 5 

no‟lu Sağlık Ocağının 80 metrekare fiziki altyapısı, çok kötü olan bir yapı ve burada insanlarımız… 

BAġKAN: Nerede dediniz? Yeri duymadım.  

FĠKRET MISIRLI: Gülbahçe–Karapınar mevkii. Bununla ilgili ben Komisyona da bu Raporumu 

vereceğim. ġimdi Sayın BaĢkan‟ım, sözünü ettiğim yerdeki, bu fiziki altyapısı çok kötü olan bu sağlık 

ocağında biraz önce zaten Meclisimizi de açarken, sağlık ocağı ile ilgili olarak açıldı, belki de  konu da tam 

buradan bununla örtüĢmek üzere. Burada Ġbrahim ağabey diye bir hayırsever geliyor, iyi niyetiyle iki sene 

önce, “Bir hayır iĢleyeceğim.” diyor ve gidiyor kamudan bir yer alıyor. Ve kamu o zaman bizim Belediye 

BaĢkanımız, Urla Belediye BaĢkanımız, partinizin mensubu “Sen binayı yap hallederiz.” diyor, bina bitiyor. 

YaklaĢık 16 ay önce biten bina Ģu an 1500 metrekare, yaklaĢık 1,5 milyon lira da para harcıyor ve bugünkü 

yapısına bakacak olursam, ben gezdim BaĢkan‟ım, Ġbrahim amcamızın size de çok selamı var, 16 tane odası 

ve çok modern bir yer yapmıĢ, kendisine çok teĢekkür ediyoruz. Ama 16 aydır burayı açamıyoruz. Biz 

bununla ilgili olaraktan biliyorum 1/1000‟lik ölçekte Uygulamalı Ġmar Planları galiba görüĢülüyormuĢ. 

Bunun özellikle yarın toplantısı varmıĢ.  

BAġKAN: O yüzden mi o açılamamıĢ? 

FĠKRET MISIRLI: O yüzden açılamamıĢ. Çünkü önceden yaptırmıĢlar, “Hallederiz.” demiĢ. O dönemin 

Belediye BaĢkanı demiĢ “Benden sonraki halletsin.” (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok Urla değiĢti, onu konuĢuyorum. O, “Sonraki gelen 

yapsın.” demiĢ. Dolayısıyla bu bundan dolayı kapalı kalmıĢ.  

BAġKAN: Tamam.  

FĠKRET MISIRLI: ġimdi benim sizden dilek ve temennim bunu hızlandıralım. Çünkü burası ciddi bir 

durum olmuĢ.  

BAġKAN: Tamam. Yalnız bununla ilgili bir söz var galiba onu da duyalım. Buyurun evet, evet. 

BÜLENT KÖKLÜ:  Çok affedersiniz. Dün, Pazartesi günkü Mecliste zaten bu konu Komisyonlara havale 

edildi Ģu anda. O konuyu biliyoruz.  

BAġKAN: Edildi mi? O madde mi? 

BÜLENT KÖKLÜ: Tamamıyla ilgili, 1/1000'lik Güzelbahçe'nin planlaması… 

BAġKAN:Tamam. O zaman Cuma günü gelir mi? 

BÜLENT KÖKLÜ: Gülbahçe'nin özür dilerim. Karapınar‟a kadar. ġu anda Komisyonda, Pazartesi günü 

sevk edildi.    

BAġKAN: Tamam peki. Evet, buyurun Özgür Bey.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Ģimdi konuĢmama baĢlamadan önce bir ifade kullanmak istiyorum, bunu 

çokça dile getirdik. Biz siyasetçiler kullanacağımız ifadeleri ve kelimeleri çok dikkatli seçmemiz gerektiği 

kanaatindeyim, bunu çokça söylüyoruz. Mesela siz bugün bir açılıĢta, Kültürpark Üretici Pazarı‟nın 

açılıĢında bir ifade kullandınız, aynen okuyorum: “Bugün 8. gününde olduğumuz ve sınırlarımızda devam 

etmekte olan, hepimizi huzursuz, mutsuz ve karamsarlığa sürükleyen bu savaĢın bir an önce bitmesini…” 

diye baĢlayıp ve devam eden bir açıklamanız. Biz bu Meclis Salonunda tartıĢtık, bu Meclis Salonunda 

desteklerimizi sunduk. Bugün yapılan operasyon bir terör operasyonu, bugün yapılan terör operasyonu 

bizleri karamsarlığa sürüklemiyor. Esasında güneyimizde kurulmak istenen terör devleti ve terör koridoru 

bizleri karamsarlığa sürüklerken ġanlı Türk Ordumuzun, milletimizin de desteğiyle bütün terör örgütlerine 

karĢı ve terör örgütlerinin destekçilerine karĢı bu operasyonu yapabilmesi bizleri gururlandırıyor. Dolayısıyla 

sizin bu tarz bir ifade kullanmanız bu açılıĢta bizleri gerçekten fazlasıyla üzmüĢtür. Burada sizlerin de 

karamsarlığa ve üzüntüye kapılmanız değil, esasında bu noktada bir gurur duymanız gerektiğini 

düĢünüyorum. Asıl bizi karamsarlığa sürükleyen mesele oradaki terör örgütlerinin faaliyetleriydi, ki inĢallah 

en kısa süre içerisinde de ordumuz, ġanlı Ordumuz bu terör odaklarının tamamını tüm destekçileriyle birlikte 

ortadan kaldıracaktır. Bu konuĢmayı yaparken Ģunu dile getireyim; hiçbir tartıĢma konusu açmak amacıyla 

yapılmıĢ bir konuĢma değil. Sadece kullanılan ifadenin ve dilin yanlıĢ olduğunu ve esasında, hangi saikle 

yapıldığını tabii ki bilmiyorum, mutlaka bir açıklamanız olacak ama bunların çok daha dikkat edilmesi 

gerektiği konusunda bir uyarı yapmak istedim, teĢekkür ediyorum.   

BAġKAN: Ben teĢekkür ederim ama tamamen bir yanlıĢ anlamayla değerlendirmiĢsiniz. Çünkü biz Tarım 

Bayramı yaptık. Bayram yaparken 1 saat önce gelen Ģehit haberlerini duymak her insan evladının vicdanını 

sızlatır. O nedenledir, baĢka bir Ģey değil. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 
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sesler ve sözler.) Ben sizinle aynı Ģekilde değerlendirmek mecburiyetinde değilim. SavaĢ, operasyon adına 

ne derseniz deyin. Farklı değerlendirebiliriz ama eminim sizin de yüreğinizi sızlatıyordur gelen Ģehit 

haberleri. Benim de yüreğimi sızlattığı için söyledim, baĢka bir manası yoktur. Buyurun efendim.  

AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum. Sayın BaĢkan'ım, görme engelli olan üstadımız ÂĢık Veysel'in bir dörtlüğüyle baĢlamak 

istiyorum; “Ben giderim adım kalır/Dostlar beni hatırlasın/ Düğün olur bayram gelir/ Dostlar beni hatırlasın/ 

Gün ikindi akĢam olur/ Gör ki baĢa neler gelir/ Veysel gider adı kalır/ Dostlar beni hatırlasın.” demiĢ görme 

engelli üstadımız. Sayın BaĢkan'ım, dün 15 Ekim Beyaz Bastonlu Güvenlik Günüydü, hepimizin bildiği gibi. 

ġimdi bu bağlamda kaldırım iĢgallerinin umuyorum ki daha aza indirmemiz için mücadelenin süreceğini ve 

artarak devam edeceğini umuyorum. Görme engelli arkadaĢlarımızın yürüme yollarının Ġzmir genelinde daha 

fazla geliĢeceğini ve geliĢtirileceğini düĢünüyorum, umuyorum. Ve trafik lambaları, otobüs ve otobüs 

durakları, ayrıca diğer toplu taĢıma taĢıtlarında sesli uyarı sistemlerinin yaygınlaĢtırılarak hizmete girmesini 

umuyorum. Sayın BaĢkan'ım, bu 15 Ekim Beyaz Bastonlu Güvenlik Gününde, biz Bornova Mevlana'da 

hizmet veren ÂĢık Veysel Görme Engelliler Okulunu ziyaret ettik. Orada ortaokulunu ziyaret ettik. Oradaki 

arkadaĢlarımızın da hem ortaokuldaki kardeĢlerimizin hem de velilerinin selamı var ve bir ricası var. ġimdi 

Sayın BaĢkan'ım, Bornova Mevlana'daki hizmet veren okulumuzun ön tarafında ciddi bir trafik akıĢı var. 

Çocuklarımız da hep görme engelli olduğu için karĢıya geliĢ-geçiĢlerde çok zorlanmaktalar ve bizlerden 

oraya bir trafik lambası rica etmekteler. Bununla alakalı ivedilikle bir ricada bulundular. Eğer giriĢimde 

bulunursak çok seviniriz. Çünkü hem çocuklar hem de aileleri çok zorlanıyorlar Ģu anda karĢıdan geliĢ-

geçiĢlerde teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Eser Bey, alıyorsunuz notunuzu. Evet, Hüsnü Bey buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan'ım geçen Pazartesi Mecliste söz vermediniz bana. Aslında ben Ģunları 

söylemek… Dilek temenni o gün anlattığım Ģekilde BaĢkan'ım, siz de yanlıĢ anladınız. Ben tabii ki burada 

kalkan arkadaĢlarımız “Aklına ne geliyorsa söylesin.” diye bir Ģey söylemedim. Mutlaka buradaki seçilen 

arkadaĢlarımız ne konuĢacaklarını, ne söyleyeceklerini bilen insanlar. Sonuçta aynı bu Meclis Üyeleri de 

sizin gibi seçilmiĢ insanlar. O yüzden Meclis Üyelerimizin kendilerini ifade etmesi, kentiyle ilgili, beldesiyle 

ilgili sorunları dile getirmesi, o anlamda söylemiĢtim. Yoksa ama kalkıp da “Aklına ne geliyorsa onu 

söylesin.” dememiĢtim. Sayın BaĢkan‟ım, o gün Nilay Hanım Ģöyle bir kelime kullandı, Grup Sözcünüz; 

“Haddini aĢmak olarak görüyorum.” dedi sosyal medyayla ilgili konuĢtuklarımdan. Ben sosyal medyada, 

Twitter‟da ya da Facebook‟da ya da herhangi bir yerde sizin eĢinizle ilgili ya da günün herhangi bir 

konusuyla ilgili ya da çocuğunuzla ilgili ya da yediğiniz yemekle ilgili bir paylaĢımınızdan söz etmiyorum. 

Ya da kalkıp da sabahleyin uyandığınızda kendi kendinize söylediğiniz bir Ģiiri, Ģarkıyı, “Bu sabah kalktım 

iĢte, ağaçların yaprakları dökülmüĢ.” buna benzer bir tweetinizi de eleĢtirmedim. Ben tamamen Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesini, Ġzmir halkını ilgilendiren tweetlerinizden bahsettim, ki demin Grup BaĢkan 

Vekilimiz de söyledi. Gerçekten de ben burada sözcüklerimi dikkatlice kullanmaya çalıĢan bir arkadaĢınızım. 

Fakat „haddini aĢmak olarak görüyorum.” kendisine aynen iade ediyorum. Ben asla haddimi aĢmadım. Ben 

bu Belediyenin iĢleviyle ilgili olan tweetlerden bahsettim. Daha sonra Murat Bey söz aldı, KarĢıyaka‟daki 

Meclis Üyemiz, Murat AYDIN. Dedi ki, Süt Kuzusu Projesini anlattı. Doğru, Süt Kuzusu Projesi Aziz 

Bey‟in projesi. ArkadaĢım bilmiyorsa öğrensin. “Muhtarlarla toplantı.” dedi. Bir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı da  yani bir muhtarla toplantı yapsın canım ne var bunda yani? O da 30 ilçe diye ben baktım, 30 ilçe 

olmaz. 30 ilçenin 1200 küsur mahalle muhtarlığı var. “Bergama, Kozak Yaylası, Çam.” dedi. ArkadaĢlar Aziz 

Bey‟in projesi yıllardır yapılıyor. ArkadaĢımız bilmediği için bunları duysun.  

BAġKAN: Niye bilmesin? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Devam ediyor BaĢkan‟ım, yani bunlar ama Aziz Bey‟in projesi. 

BAġKAN: Devam edin. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Yani bunlar yeni olan bir proje değil. “Kadına yönelik Ģiddet.” dedi. Yani bir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, zaten bin yıldır konuĢuluyor, bu dünyada kadına Ģiddeti kim savunabilir? 

Tabii ki Belediye BaĢkanımız bunu söyleyecek. Bunlarla ilgili konuĢtu. ġimdi Sayın BaĢkan‟ım, ben demin 

Ahmet Uğur ArkadaĢım da söyledi, lütfen buradaki, özellikle Belediye BaĢkanı arkadaĢımız varsa, kaldırım 

iĢgalleri çok kötü, fena halde. Yani arttıkça artıyor. Hele özellikle cami kenarları… Yani geçiĢ yolu yok ve bu 

konuda çok Ģikâyet var. KarĢıyaka bölgesi olsun, Konak‟ın bazı yerleri, yine büyük sokaklar, kaldırımlar 

tamamen iĢgal edilmiĢ. Masalar atılmıĢ, yemekler veriliyor. Yani bunlar kesinlikle çok ayıp, yazık yani 

insanlar yürüyemiyor. ÇarĢılar kapatılmıĢ tamamen, çadırlar kurulmuĢ. Böyle garip garip Ģeyler. Lütfen 

Sayın BaĢkan‟ım BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak Belediye BaĢkanları ile yaptığınız toplantılarda bunu 

dikkate alınız. Ben daha önce yine söylemiĢtim. Çöp varilleri ile ilgili Sayın BaĢkan‟ım hiçbir çalıĢma yok. 

Çok pisler, çok kirliler. Özellikle Sayın BaĢkan‟ım lokantaların dibinde olanlar, bakın okul kenarlarına. Bir 
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de çöp varillerini genellikle apartman sakinleri kendi kapısının önünde görmek istemiyor. Onlar hemen ya 

bir caminin etrafına ya da bir okul duvarının dibine götürüyorlar, taĢıttırıyorlar, kaldırtıyorlar ve 

çocuklarımız çok kötü bir hava teneffüs ediyor orada. Sinekler zaten gırla, kedisi, köpeği… Geçen gün Ali 

Bey de söyledi, oralarda birikiyorlar. ĠĢte oralarda insanlar da... Yoksa biz, hayvanlara karĢı bizim bir 

düĢüncemiz olabilir mi? Hayvanların da yaĢama hakkı var. Ama hiçbir çalıĢma yok. 7 aydır bunu 

söylüyorum Sayın BaĢkan‟ım. Geçen gün size bir resim gösterdim. Varillerin çoğu öyle, çöp 

konteynerlerinin çoğu öyle Sayın BaĢkan‟ım. Bu iĢgaliye konusuna da eğer ki el atarsanız sevinirim. Tekrar 

söylüyorum temenni dilekler bunlar için var.  

BAġKAN: AnlaĢıldı. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Meclis Üyeleri kendilerini ifade etsinler diye var.  Burada hep, biz burada %100‟ü 

temsil ediyoruz Ġzmir‟in. 

BAġKAN: AnlaĢıldı. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin. Sayın BaĢkan‟ım bu kadar. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Buyurun efendim. 

METĠN YAġAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 

Ģu anda sınırımızda belirlenen PKK, DEAġ ve diğer terör örgütlerini bir bir yok eden kahraman 

askerlerimize Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinden Meclis Üyeleri olarak selam ve dualarımızı yolluyorum. 

Sayın BaĢkan‟ım, ben KemalpaĢa Meclis Üyesiyim. Bizim Bağyurdu, Ören ve Ulucak bölgelerimizde 

asbestli su borularından su tüketildiğini biliyoruz. Bu ne zaman son bulacak? Programınız nedir? Ġzmir‟in 

baĢka nerelerinde daha insanlarımız asbestli borulardan su tüketmektedir? Bunu sormak istiyorum. 

BAġKAN: Bakacağım. 

METĠN YAġAR: TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ederim.  

METĠN YAġAR: Bir baĢka, bir baĢka sorum Ģu; Ulucak, Ġzmir‟e en yakın yerleĢim yerlerinden birisi, 

beldelerimizden birisi ama her nedense bizim belediye otobüslerimiz buraya girmiyor. Ġnsanlarımızın çok 

Ģikâyeti var bu konuda. Bu konuda da sizden destek ve çözüm istiyorum. Bir üçüncü temennim; Bağyurdu, 

Yukarıkızılca, Ulucak bölgelerinde yine kanalizasyon, stratejik planda yapıldı, planlandı. Biliyorum ama hâlâ 

ihale zannederim sonuçlanmadı...   

BAġKAN: 2020‟de, 2020‟de evet.  

METĠN YAġAR: Sonuçlanmadı. Yani atık su parası veren halkımız burada ayrıca bir de foseptiklerden 

çekme parası ödüyorlar. Bu konularda desteğinizi bekliyoruz. TeĢekkür ederim.   

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Evet, siz buyurun, sonra Cenap Bey. 

NECATĠ KIRMAZ: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar, Necati KIRMAZ, Gaziemir Belediye Meclis Üyesi. 

Çok küçük bir teĢekkürüm olacak Sayın Hüsnü BOZTEPE‟ye. Dilek ve öneri olmayabilir ama bir hatırlatma 

yapacağım çok önemli. Biz Gaziemir‟de birkaç aydır kaldırım iĢgalleriyle ilgili Belediye ve Sayın 

BaĢkanımız Halil ARDA ile birlikte büyük mücadele veriyoruz. Ve %70-80 civarında da büyük baĢarı 

sağladık ve halkımızın da büyük memnuniyetini kazındık bu konuda. Ancak her nedense gerek AK Parti 

Gaziemir Ġlçe BaĢkanı ve AK Partili Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız bizi gerek basın açıklamalarında ve 

Mecliste “esnaf düĢmanı” olarak sürekli lanse ediyorlar. Ben AK Parti Grubundaki bu değiĢim mi diyeyim, 

çeliĢki mi diyeyim bunu…   

BAġKAN: Hassasiyet diyelim. 

NECATĠ KIRMAZ: Evet, hassasiyet. Ben Hüsnü BOZTEPE‟ye çok teĢekkür ederim desteklerinden ötürü. 

BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyoruz. Hakan Bey buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri Ģimdi bütün Meclis Grubundaki arkadaĢlar 

kentindeki sorunlardan bahsettiler. Ben Meclis Grubumuzun bir sorunundan bahsetmek için söz aldım. 

Bütün Meclis Üyelerimizi ilgilendiren bir sorun Sayın BaĢkan. Takriben her ay 100‟e yakın, 100‟ün üstünde 

konu Komisyonlara havale ediliyor. Ancak Ģu an 3. katta bulunan Meclis Büroda çalıĢan tüm arkadaĢlara 

teĢekkür ediyorum, çok da yoğun çalıĢıyorlar ama fiziki Ģartlar bakımından Komisyonların sağlıklı 

toplanabildiği odalarımız yok. Bu ciddi bir problem çünkü Ġmar Komisyonu ayda 10 kere toplanıyor, yoğun 

da çalıĢan bir Meclis. Dün iki Meclis arasında konular ve Gündemler geldiğinde diğer bir odamız var. O 

odada 15 kiĢi, 6 kiĢilik odaya sığma Ģansı olmadığı için de artık aramızdan temsilciler seçerek 3‟lü 

Komisyonu tekli Komisyona fiziki olarak indirdik. ġimdi bu ciddi bir sorun Sayın BaĢkan. Ben sizden, ki bu 

soruna Cumhuriyet Halk Partili ArkadaĢlarımız da katılıyor, çünkü hep beraber oradayız. Aynı Ģekilde Meclis 

Grubunda, Grup odalarını temsil edecek, Grupları temsil edecek odalarımız da yok, maalesef  

bulunmamakta. Bu kendi kiĢiselliğimize istediğimiz bir durum değil; daha sağlıklı, daha doğru bir çalıĢma 

ortamı oluĢması açısından. VatandaĢlarımız sadece Meclis günleri Meclise geliyorlar. Çünkü burada Meclis 
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Üyeleriyle de birtakım taleplerini ve sorunlarını iletmek istiyorlar. Ancak onun dıĢında gidip herhangi bir 

Meclis Üyesinin bir odasında, daha doğrusu Meclis Grubunu temsil ettiği bir odada bulup sorunu iletme 

Ģansı olmuyor. Bizim sizden, dilek ve temenni dıĢında, acil bir çözüm olarak bunu getiriyoruz. Önümüzdeki 

ay bütçe var. ġimdi Bütçe Komisyonu yaklaĢık 30 gün toplanacak, Ġmar Komisyonu sürekli toplanıyor. 

Herhalde o odada nasıl bir çalıĢma Ģekli olacağı konusunda kaygılarımız var. Etüd ve Proje Daire 

BaĢkanlığımızın binamızın içindeki fiziki Ģartları belirlemede yetkili olduğunu biliyoruz. 7. katımız var, 

düzenlenebilir, bu konuda da biraz çalıĢtık. Eğer dört Gruptan Meclis Üyelerinden oluĢacak ve Daire 

BaĢkanlığımızla yapılacak bir ortak çalıĢmada, hızlı bir Ģekilde hem vatandaĢlarımızın geldiğinde Meclis 

Üyelerimizi bulabildiği, hem Komisyonları, toplantı yaptığımızda, Bürokrat ArkadaĢlarımızı ağırladığımızda 

konu üzerine tartıĢtığımızda fiziki ortamlarımızın uygun olduğu, Meclis Büroyla bir arada olduğu, belki 

bütün Grupların olmasa bile ittifakların en azından kendini temsil edebildikleri bir ortamın oluĢtuğu bir 

sağlıklı çalıĢma ortamı konusunda temel, birçok Meclis Üyemizin de buna katılacağını düĢünüyorum, bu 

Meclisin temel bir sorunu var. Bu konuya bir çözüm talep ediyoruz Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Cenap Bey… Buyurun efendim. Cenap Bey ondan sonra size vereyim. 

Beyefendi sözünü…  

CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Cenap Bey müsaade ederseniz daha önce onun eli kalkmıĢtı. Özür dilerim. 

CENAP BÖRÜHAN: Pekala, pekala. Estağfurullah. 

ALĠ GÖNEN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyelerimiz, Sayın Katılımcılar hepinizi öncelikle saygı ve 

sevgiyle selamlıyorum. Ġki konu üzerinde görüĢmek, konuĢmak üzere söz aldım. Bir tanesi Sayın Belediye 

BaĢkan Yardımcımızın ifadesi, Gaziemir Belediye BaĢkan Yardımcımızın ifadesine karĢılık söylemek 

istiyorum. ġöyle, elbette ki… Ali GÖNEN adım, Gaziemir Belediye Meclis Üyesiyim. Tabii ki orada 

vatandaĢlarımızdan gelen, özellikle esnaf vatandaĢlarımızdan gelen sıkıntıları, problemleri biz Belediyemize 

iletmek durumundayız ve çözüm üretmek zorundayız. Çünkü bazı esnaf kardeĢlerimizin ciddi mağduriyet 

yaĢadıklarına dair Ģikâyetler geldi ve bunları paylaĢtık. Bunlarla ilgili yapılan iyi uygulamaları da kendilerine 

anlatıyoruz. Bu uygulamaların da Gaziemirimiz‟de hayata geçirilmesini bu tür mağduriyetlerin ortadan 

kaldırılacağı noktasında faydalı olacağını söylüyoruz. Ama bu tür projelerimizi, önergelerimizi Gaziemir 

Meclisimize maalesef zaman zaman anlatmakta, okumakta zorluk çekiyoruz. Bu anlamda BaĢkanımız da 

burada, Belediye BaĢkanımız da bizim soru önergelerimize ambargo uyguluyor. Bunları anlatmakta 

gerçekten zorlanıyoruz. Bunları biz insanlarımıza anlatamazsak Gaziemir‟in sorunlarını, sıkıntılarını nasıl 

tartıĢabiliriz? Geçen toplantıda da rica etmiĢtim, burada da Belediye BaĢkanımız lütfen bu soru 

önergelerimize koyduğu sansürü bir an evvel kaldırmasını rica ediyorum kendisinden. Bir diğer konu 

müsaade ederseniz. 

BAġKAN: Estağfurullah. 

ALĠ GÖNEN: Biliyorsunuz BarıĢ Pınarı Harekâtımız devam ediyor. Ordumuz orada terör örgütüyle 

mücadele ediyor ve terör örgütü yandaĢları her türlü desteği veriyorlar. BaĢta Küresel Güçler, Amerika‟dır, 

Avrupa Birliği ülkeleridir ve bunların yandaĢları özellikle Türkiye‟yi bir savaĢçı olduğuna dair imaj yaymak 

ve Türkiye‟yi küçük düĢürmeye çalıĢıyorlar. SavaĢ bilindiği üzerine devletler arasında yapılır. Hâlbuki 

Türkiye bir devletle savaĢmıyor Ģu anda, bir terör örgütüyle, yıllardan beri, 40 yılı bulan zamandan beri terör 

örgütüyle uğraĢıyor. Dolayısıyla bizim yaptığımızı savaĢ olarak yorumlamak inanın orada görev yapan 

askerlerimizin yakınlarını ve bizleri incitiyor. Bu bakımdan da arkadaĢlarımızın sizin söylemelerinize dair 

getirdiği eleĢtiriyi bu anlamda değerlendirmenizi rica ediyoruz. Futbol karĢılaĢması oluyor, asker selamı 

verdik diye UEFA hakkımızda, Milli Takım hakkında soruĢturma açıyor. Diğer taraftan Fransız takımı 

oyuncuları selam verdiğinde onlara bir Ģey denmiyor. ĠĢte MACRON, TRUMP her gün asker selamı verirken 

suç olmuyor ama bizim askerlerimiz zaferi kutlamak anlamında, askerlerimize kazandıkları maç sonucu 

baĢarıyı, ki baĢarı orada, onu kutlamak adına selam verdiklerinde de bu suçlamalara muhatap olabiliyoruz. O 

bakımdan çok güzel bir ortam yakaladık ülkemizde Cumhuriyet Halk Partisi, ĠYĠ Parti, Milliyetçi Hareket 

Partisi ve AK Parti olarak, birlik beraberlik içinde BarıĢ Pınarı Harekâtını desteklediğini Millet Meclisinden 

parti yetkilileri açıkladılar. Bu birlik beraberliği sürdürmekte çok, ülkemiz ve milletimiz adına çok büyük 

faydalar olduğunu umuyorum. Bu anlamda da, sizi de bu anlamda daha özen göstermeye davet ediyorum. 

TeĢekkür ederim, iyi akĢamlar dilerim.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ederim ama Değerli ArkadaĢlar geçen toplantıda söylediğim noktaya doğru 

gidiyoruz. Biz konuĢmaları engellemedikçe, serbest bıraktıkça, sınırsız konuĢma hakkı tanıdıkça geldiğimiz 

nokta Ģu oluyor; siz Gaziemir Belediye BaĢkanımıza bir not iletiyorsunuz burada. SavaĢ mı, barıĢ mı 

diyeceğiz, uluslararasındaki, iĢte bir operasyon mu diyeceğiz, ne diyeceğiz bunu tartıĢmaya baĢlıyoruz. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin gerçekten dilek öneriler baĢlığı altındaki Gündem Maddesi bunlara izin veren bir 
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Ģey değil aslında. Siz Gaziemir Belediye BaĢkanımızla aranızda konuĢursunuz. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin Gündeminde olamaz böyle bir Ģey. Değerli ArkadaĢlar ben Ģunu… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Lütfen müsaade edin. Yani ben sadece bir 

hatırlatma yapıyorum. Gene söz vermeye devam edeceğim, hiç kuĢkunuz olmasın. Bana getirmeyin lütfen, 

ben anladığımı anladım. Ben sadece Ģunu söylemek istiyorum; bütün Meclis Üyesi ArkadaĢlarımdan rica 

ediyorum, dilek öneriler baĢlığı altında dilek, temenni, öneri neyse bulunurken lütfen Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin o toplantısının Gündeminde bir baĢlık olduğunu bunun unutmayınız. O Gündemin içinde bir 

baĢlıktan ibarettir. Söyleyeceğiniz her Ģey o Gündemin içine oturmak mecburiyetindedir. Dilek olur, öneri 

olur, kentle ilgili bir düĢünceniz olur; bunlara bir itirazım yok ama burada iĢ biraz Ģirazesinden kayıyor. Buna 

lütfen özen gösterin. Ben demiyorum ki Ģu doğru, bu hatalı, bu yanlıĢ, bu eksik; bunu sizin takdirinize 

bırakıyorum ama her Meclis Üyesi ArkadaĢımın da, rica ediyorum bu hassasiyeti göstermesini… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bitireceğim. Cenap Bey son… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar, evet tabii iĢte. 

Buyurun, evet Cenap Bey. 

CENAP BÖRÜHAN:  Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinizi sevgiyle saygıyla 

selamlıyorum. Ben dilek temenni üzerine konuĢacağım.  

BAġKAN: Öneriler, peki. 

CENAP BÖRÜHAN: Gündem dıĢına çıkmayacağım. Sayın BOZTEPE‟nin demin söylemiĢ olduğu çöp 

konteynerlerinin temizlenmediği ya da çok sıklıkla kirli görüldüğüyle alakalı bir konudur bahsedeceğim 

mesele. Evet, bunların birçoğu gerçekten kirli ama kirlenmenin asıl sebebi yurttaĢlarımızın tutum ve 

davranıĢlarından kaynaklanıyor, bilhassa esnaflarımızın. Biz Konak‟ta ve çok iyi biliyorum, ki 

Karabağlar‟da birçok kez Ģahit oldum, ki KarĢıyaka‟da ve Bornova‟da çöp konteynerlerini düzenli olarak 

temizliyoruz, yıkıyoruz onları. Hatta onların bulunduğu yerdeki zemin kirliliğini de yok etmek adına oraları 

da yıkıyoruz, temizliyoruz. Ancak restoranlar, kafeteryalar, bazen balık iĢletmecileri, balık satıcıları vesaire 

bu tür yerlerde kirlenme daha günübirlik oluyor, daha fazla oluyor. Burada vatandaĢlarımıza görev 

düĢtüğünü düĢünüyorum. Ben etrafımızdaki çok insana, çok kiĢiye HemĢehri ĠletiĢim Merkezi diye bir 

iletiĢim merkezimizin olduğunu ve buranın bu sorunu çözmek üzere kurulduğunu, buralara bilgi verildiği 

takdirde, talepte bulunulduğu takdirde bu kirliliğin, düzenlenen temizleme aralığı beklenmeksizin 

giderilebileceğine dair de notlarımı iletiyorum. Aynı Ģeyi daha önce bizim partimizde hizmet eden, benim de 

yakından tanıdığım Hüsnü BOZTEPE‟ye önereceğim. Eğer böyle talepler var ise ve kirlenmeler yoğunlukla 

oluyor ise eğer hiç kimseye ulaĢılamıyorsa, ki biz belediyelerimizin, tüm belediyelerimizin temizlik iĢlerine 

telefonla ulaĢtığımızda derhal temizliyorlar, derhal yıkıyorlar. Bunu ben sağlayabiliyorum BüyükĢehir ve 

Konak Belediye Meclis Üyesi olarak. Hüsnü BOZTEPE‟nin de sağlayabileceğini düĢünüyorum. Ama ki 

olmadı yurttaĢlarımıza ilgili telefonları arama bilincine ulaĢtırabilirsek onları ya da çok belediyemizin 

Whatsapp hatları var bu konularda, oralara baĢvurularını sağlayabilirsek bu temizlikler sağlanacak.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum.    

CENAP BÖRÜHAN: Bunu bir dilek gibi, bir öneri gibi aldım, katılıyorum. Ama bunu yok etmenin, bunu 

gidermenin çözümü de budur. Bunu söylemek istedim. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Biz de teĢekkür ediyoruz. Gamze Hanım. Son sözü size vereyim BaĢkan‟ım.  

GAMZE GÜL ÇAMUR: BaĢkan‟ım Bayraklı Belediyesinde aynı zamanda kooperatifimiz var,  Bayraklı 

Emek Dünyası Kadın Kooperatifi. Bu vesileyle bugün biz Tarımsal Kalkınma ġenliğinde bulunduk. Yani 

güzel Ģeylerden bahsetmek istiyorum, bu kadar olumsuz havanın üzerine. Ben size ilçem adına ve kooperatif 

adına çok teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Sağ olun.  

GAMZE GÜL ÇAMUR: Çünkü gerçekten bugün orada AK Partili arkadaĢlarımızı da görmek isterdik. 

Belki gelmiĢlerdir ancak biz görmemiĢizdir. Köylerden gelen üreticilerimiz çok memnundu. Özellikle 

hormonsuz yerel tohumla üretilen sebze ve meyveleri alabilme imkânı bulduk. Gerçi bu Pagos Üretici 

Pazarından beri bizim hayatımızda. Cumartesileri ben özellikle oradayım sürekli ve yaz boyunca gerçekten 

bu vesileyle pazarlarımıza kadar gelememiĢ ama köylüler tarafından bizzat kendileri için üretilmiĢ 

hormonsuz, yerli tohumu… O domatesi bile gerçekten kokulu kokulu yiyebilme Ģansına sahip olduk. 

ArkadaĢlarımızı ÇarĢamba günleri Kültürpark‟taki Üretici Pazarına ve Pagos‟a da davet ediyoruz. TeĢekkür 

ediyorum, sağ olun. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Buyursunlar Sayın BaĢkan‟ım. 

HALĠL ARDA: Sayın BaĢkan, Değerli Üyeler hepinizi saygıyla selamlıyorum. TartıĢma yaratmak için söz 

almadım. Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisinden Meclis Üyesi olan arkadaĢımızın engelli 

vatandaĢlarımızı düĢünerek kaldırım iĢgalleriyle ilgili söyledikleri, sonra da Hüsnü BOZTEPE‟nin yine 
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kaldırım iĢgalleriyle ilgili söyledikleri Ģey için çok teĢekkür ediyorum. Belediye Meclis Üyemiz Necati 

Beyin söylediği gibi bu konuda mücadele ediyoruz. Ben bu arkadaĢlarımızın Gaziemir Belediye Meclis 

Üyesi Ali GÖNEN‟le Meclis Toplantısından sonra bir araya gelerek uzlaĢmalarını bekliyorum. Soru 

Önergeleriyle ilgili ambargo uyguladığımı söylediler, böyle bir Ģey yok. Buradaki uygulamanın aynısı 

yapılıyor. Soru Önergelerini alıyorum, yazılı olarak cevaplıyorum ve bu cevaplar da gerek sosyal medyada 

gerek basında arkadaĢlar kullanıyor. Bunu arz etmek istedim. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar Dilek ve Öneriler baĢlığını bitirdim.  

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Mazeretlerin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? TeĢekkür ediyorum, 

oybirliğiyle kabul edilmiĢtir.  

  

VII. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: Bir sonraki BirleĢimimiz 18 Ekim Cuma günü, saat 18:00‟de, Meclis Salonumuzda. 

TeĢekkür ediyorum. 
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