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   1. BÖLÜM 

    MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

 Gündem No   : 97509404-301.03-11/3                                         Toplantı Tarihi    :15/11/2019  

 Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                               Toplantı Saati       :18.00 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. 2019-2020 yılları içerisinde Ġsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) tarafından “Ġleri 

Uluslararası Siyasi Liderlik Programı” baĢlığı altında 3 farklı zamanda düzenlenecek olan çalıĢtayların 

ilki olan „BaĢlangıç ÇalıĢtayı‟nın 3-5 Aralık 2019 tarihleri arasında Zambiya'nın Lusaka kentinde 

gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢ olup; söz konusu çalıĢtaya davet edilen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

Meclis Üyesi Saadet ÇAĞLIN'ın ulaĢım (havayolu ile) giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama 

ve yemek giderlerinin Ġsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi tarafından karĢılanması ile 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 

kaleminden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Özel Kalem Müd.E.273955) 

 2. Belediye Meclisimizin 14/01/2019 tarihli, 14 sayılı ve 10/06/2019 tarihli, 420 sayılı Kararlarına 

konu; tam zamanlı çalıĢtırılacak olan sözleĢmeli personellerden önergede yer alan kadroların iptali ile 

15/11/2019-31/12/2019 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve 

baĢlayacak olan sözleĢmeli personellere göreve baĢladığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar ödenmek 

üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadrolar karĢılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığının 

08/07/2019 tarihli ve 210975 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda; 1 adet Biyolog'a 3.402,18-

TL, 3 adet Uzman Tabibe her biri için 4.763,48-TL tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. 

maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve 

Eğt.Dai.BĢk.E.272779) 

 

 3. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığında, ilgili Sivil Toplum KuruluĢları ve Üniversiteler ile 

koordineli olarak, "5 Flamingo Çevreye Saygılı Endüstriyel Tesis Ödülü YarıĢması" düzenlenmesi 

hususunun görüĢülmesi. (Ġklim Değ. ve Çev.Kor.Kntrl.Dai.BĢk.E.276322) 

 

 4. Ġzmir Barosu ile Ortak Hizmet Protokolü yapılması öngörülmüĢ olup; ġiddet Mağduru Kadınlara 

Yönelik Güçlendirme ve Farkındalık ÇalıĢmaları ile ilgili iĢ birliğinin etkili bir biçimde 

yürütülebilmesine yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Barosu arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Ortak Hizmet Protokolü"nün görüĢülmesi. (Sosyal 

Hiz.Dai.BĢk.E.276324) 

 

 5. Bergama ilçesi, KaĢıkçı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1/25000 ölçekli Ġzmir Kuzey Bölgesi 

Nazım Ġmar Planında "Katı Atık Tesisleri Alanı" olarak belirlenen alanda "Bergama Düzenli Katı Atık 

Depolama Tesisi" sınırlarının 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planında, Atık Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda geniĢletilmesi ve Belediye Hizmet 

Alanı (Katı Atık Tesisleri Alanı – Biyogaz Enerji Üretim ve Ġletim Tesisi Alanı) olarak belirlenmesine 

yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

Ġlave ve DeğiĢikliği önerileri. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E. 272783) 
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 6. Bornova Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 294 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene 

Mahallesi, 251 ada, 1 parsel ve çevresine yönelik Ġzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 19/04/2018 tarihli ve 7394 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

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

kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.272778) 

 

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, 

Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2020 Mali Yılı 

Analitik Bütçesine yönelik, 10/10/2019 tarihli ve 100 sayılı Kararının değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.258259) 

 

 2. Bergama Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, 

Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2020 Mali Yılı 

Analitik Bütçesine yönelik, 17/10/2019 tarihli ve 19/123 sayılı Kararının değiĢiklikle oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai. BĢk.E.263794) 

 

 3. Menderes Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, 

Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2020 Mali Yılı 

Analitik Bütçesine yönelik, 11/10/2019 tarihli ve 200 sayılı Kararının değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.255323) 

 

 4. Dikili Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı 

Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2020 Mali Yılı Analitik 

Bütçesine yönelik, 04/10/2019 tarihli, 151 ve 152 sayılı Kararlarının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai. BĢk.E.263799) 

 

 5. ÇeĢme Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı 

Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2020 Mali Yılı Analitik 

Bütçesine yönelik, 15/10/2019 tarihli ve 2019/14-91 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.263816) 

 6. Foça Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı 

Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2020 Mali Yılı Analitik 

Bütçesine yönelik, 23/10/2019 tarihli, 166 ve 167 sayılı Kararlarının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.261576) 

 7. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, 

Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2020 Mali Yılı 

Analitik Bütçesine yönelik, 21/10/2019 tarihli ve 59 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.263805) 

 8. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin        

137.086.900,00-TL‟ye Gider Bütçesinin ise 148.792.864,00-TL‟ye yükseltilmesine yönelik önerge eki 

cetvellerde hazırlanan harcama birimlerinin bütçesine ek ödenek verilmesi ve araç alımına ait 

önergede yer alan T1 cetvelinde gösterilen araçların alınmasına yönelik, 07/10/2019 tarihli ve 62 sayılı 

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

Kar.Dai.BĢk.E.266408) 

 9. Mülkiyeti Belediyemize ait Ġstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Sururi Mahallesi, 853 ada, 17 no‟lu (697,00 

m²) parselin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu kapsamında ihale edilerek satıĢının yapılmasının Hukuk 

ve Plan ve Bütçe Komisyonlarınca; Komisyonlardaki AK Partili Meclis Üyeleri Mustafa Alper 

GÜLDALI, Burçin Kevser TOURCHIAN, Hakan YILDIZ, Erhan ÇALIġKAN, Hüsnü BOZTEPE ve 
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Fatih TAġTAN‟nın muhalefet Ģerhleri ile birlikte oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek 

Rapor. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.237028) 

 10. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına ait, Ġstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Sururi Mahallesi 853 ada, 

17 no‟lu parselde bulunan 697 m² arsanın üzerine Ġzmir‟i dünyada ve Türkiye‟de marka Ģehir haline 

getirecek çalıĢmalara katkıda bulunmak amacıyla “Ġzmir Evi” inĢa edilerek faaliyet gösterilecek bir  

proje yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin; Hukuk Komisyonunca oyçokluğu ile uygun 

bulunmadığına, Plan ve Bütçe Komisyonunca Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Meclis 

Üyelerinin muhalefet Ģerhi ile birlikte oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. 

(Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hakan YILDIZ, Erhan ÇALIġKAN E.171676) 

     

 11. Ġlimiz dâhilinde özellikle turizm sezonun baĢlaması ve buna bağlı nüfus yoğunluluğu nedeniyle 

halkın genel kullanımına açık Modüler Sistem Tuvalet ihtiyacı doğrultusunda; söz konusu Modüler 

Sistem Tuvaletlerin kullanım bedelinin 1,00-TL olarak tahsil edilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Atık 

Yön.Dai.BĢk.E.266406) 

 12. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Bornova ilçesi, Altındağ Mahallesi, 14512, 5057, 5058, 5059 ve 

5055 no‟lu parsellerde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım 

Tesisleri Su Kanalizasyon Ticaret ve Sanayi A.ġ tarafından "Hafriyat Toprağı Sahası ve Seyyar Geri 

Kazanım Tesisi" kurulması ile birlikte iĢletim süresi ve bedelinin belirlenmesi amacıyla, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ile ĠZBETON Aġ. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer 

alan „Protokol‟ün; 'Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda 

belirlenen 225.000-TL bedelle, 5 yıl süreyle söz konusu Protokolün imzalanması' Ģeklindeki müĢterek 

görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – ġirketler – 

Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (Atık Yön.Dai.BĢk.E.266407) 

 13. Belediye Meclisimizin 12/11/2018 tarihli ve 1221 sayılı Kararı ile kabul edilen; “Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Kıyı ve Sahil ġeridi, Yol, Meydan ve YeĢil Alan Yetki ve Görev Uygulama Yönetmeliği” ve 

eki “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sorumluluğunda Kalan Yollar ve Meydanlar Listesi”nde yer alan 

Bornova ilçesi, Süvari Caddesinin, Bornova Belediyesince yeniden düzenlenmesi ile Kullanım 

Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik ve Proje ÇalıĢmalarına baĢlanması için ilçe belediyesine 

devredilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – UlaĢım Komisyonları Raporu. 

(UlaĢım Dai.BĢk.E.263843) 

 14. Belediyemiz yetki alanının geniĢleyerek Ġzmir bütünü olarak belirlenmesi sonucunda adres ve 

numaralamaya iliĢkin yürütülen iĢlemlerde vatandaĢın mağduriyetini ve zaman kaybını önlemek 

amacıyla alınan 14/07/2014 tarihli ve 05.633 sayılı Meclis Kararının iptali ile belediyemizin yetki 

alanında kalan 30 ilçede adres ve numaralama iĢlemlerinin önergede tariflendiği Ģekilde 

uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve 

Cbs.Dai.BĢk.E.263841) 

 15. Belediye Meclisimizce alınan 08/07/2019 tarihli ve 557 sayılı Meclis Kararına konu; Karabağlar 

ilçesi, Arap Hasan Mahallesinde bulunan, 238 no‟lu Sokağın isminin, temsili olarak  “Müzeyyen Senar 

Sevgi Yolu” Ģeklinde değiĢtirilmesine yönelik, Karabağlar Belediye BaĢkanlığının talebi incelenmiĢ ve 

önergeye konu hususun; “Yapılan çalışma, yazılan rapor ve verilen Meclis Kararında açıkça yazıldığı 

üzere belirtilen sokağın isminin değişmediği, sokakta Müzeyyen Senar‟a dair plaket, yazı konularak 

anısının yaşatılmasına karar verildiğinin ilgili Belediyesine bildirilmesi”nin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.255320) 

 16. Sağlıklı Kentler yaratmak amacıyla sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, 

çevrenin korunması, iklim değiĢikliği, bilinçli enerji kullanımı ve enerji verimliliği gibi konularda 

toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluĢturmak amacıyla yürütülmekte olan çalıĢmalar kapsamında; 

Belediyemizin organize edeceği okullarda ve ilgili kuruluĢlarda düzenlemek istediği eğitim 

programları Ege Orman Vakfı ile ortak hizmet projesi gerçekleĢtirilerek oluĢturulmak istenilmekte 
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olup, bu doğrultuda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Ege Orman Vakfı arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – 

Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (Ġklim DeğiĢikliği ve Çev. Kor. Kont.Dai.BĢk.E.263848) 

 

 17. Mülkiyeti Belediyemize ait, Karabağlar ilçesi, YeĢilyurt Mahallesi, 13051 ada, 5 no‟lu parselde 

kayıtlı taĢınmazda önerge eki krokide iĢaretli alanda 3,70 m x 24,12 m ebatlarındaki alanın Ġl Emniyet 

Müdürlüğünce Trafo Yeri olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Ġmar ve Bayındırlık  - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (Emlak 

Yön. Dai.BĢk.E.263833) 

 

 18. Kentimizde otopark ihtiyacının karĢılanmasına yönelik alternatif çözüm yöntemi oluĢturmak adına, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yetki alanı içerisinde kalan Ġlçe Belediyelerinde uygulanmak üzere "Ġlke 

Kararı" alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Ġmar ve Bayındırlık  - UlaĢım 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.251275) 

 

 19. Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 2436 ada, 12, 16, 79 ve 81 parsellerin bulunduğu bölgede yaklaĢık 

14 hektar büyüklüğündeki alanın “Kentsel GeliĢme Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/25000 

ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢiklik önerisinin; “TaĢınmaz malikleri vekili tarafından iletilen 

11/11/2019 tarihli geri çekilmesi talep edildiğinden bu kapsamda konu hakkında karar verilmesine yer 

olmadığına” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.248589) 

 20. Urla ilçesi, Bademler, 259 ada, 1 ve 2 parsellerin, “Akaryakıt+Servis Ġstasyonu (LPG yer alabilir)” 

belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.248588) 

 21. Torbalı ilçesi, Torbalı Mahallesi, 830 ada, 20 ve 33 parsellerden “15 m‟lik TaĢıt Yolu”nun 

kaldırılarak “Sanayi Alanı”na dönüĢtürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik 

önerisinin; “söz konusu „15 m‟lik Taşıt Yolu‟nun 830 ada, 20 parsel üzerinde „Genel Otopark‟ kararı 

ile sonlandırılması ve 830 ada, 33 parsel üzerinden kaldırılarak „Sanayi Alanı‟na dönüştürülmesine 

ilişkin verilen 07/11/2019 tarihli Dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi 

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.248584) 

 22. Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

önerisinin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı kapsamında değiĢiklik gerektirecek hususlar içerdiği 

tespit edilmiĢ olup, söz konusu plan önerisi ile mevcut durum ve güncel veriler dikkate alınarak 

hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklikleri önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.267547) 

 23. KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığınca hazırlanan, Çiniliköy Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu önerisi ile plan raporunun değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar 

ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.248585) 

 

 24. Gaziemir Fuar Alanında, 2203 ada, 2 parselin batısından ve kuzeyinden geçen dere hattının, 2204 

ada, 2 parselin güneyinden ve 24 metrelik taĢıt yolunun içerisinden geçtikten sonra, 2260 ada, 1 

parselin güneyinden ve doğusundan geçecek Ģekilde yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.268965) 

 

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

Mahallesi ve Karapınar Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin değiĢiklikle oybirliği 

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

Dai.BĢk.E.230753) 
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 IV. DĠLEK VE ÖNERĠLER 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 VI. DÖRDÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 
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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 yılı Kasım Ayı 

Toplantısı 3. BirleĢimini açıyorum. Meclis çoğunluğumuz vardır. Değerli Meclis Üyeleri, biraz önce 

burada… Gerçekten biraz önce burada Meclisimizin eksikliğini hissettik. Muhalefet Partisi olarak 

MHP‟li arkadaĢlarımız buradaydı ama AK Parti Grubu sanıyorum biraz Grup Toplantıları uzadığı 

için Meclis baĢlarken gecikmeli olarak geldiler ama Meclis yerini aldığında bu sıraların boĢluğu 

aslında onların bu Meclis için ne kadar önemli olduğunun da göstergesi olduğunu bir kere gösterdi. 

Dolayısıyla bunu bu sayede anlamıĢ da olduk. Demokrasi muhalefet varsa vardır Değerli ArkadaĢlar. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bunu oybirliği 

geçebiliriz. Özgür HIZAL'dan hiç ses yok ama bak yani bir Ģeyler söylüyoruz burada... 

ÖZGÜR HIZAL: BaĢkan'ım duyamadım kusura bakmayın. 

MECLĠS BAġKANI: Bir Ģeyler söylüyoruz, kayıtlara bakarsınız sonra yani. 

ÖZGÜR HIZAL: Tamam, tamam. 

MECLĠS BAġKANI: Ġyi Ģeyler söyledik. Sayın BOZTEPE de yiyor. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon. ġimdi… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Afiyet olsun. Değerli Meclis Üyeleri, bugün 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluĢ yıl dönümü. Bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 

20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Hârekatına baĢlamıĢ ve Kıbrıs Fatihi olarak bilinen merhum Sayın Bülent 

ECEVĠT‟in; “Biz aslında savaĢ için değil, barıĢ için ve yalnız Türkler için değil, Rumlar‟a da barıĢ 

getirmek için adaya gidiyoruz.” sözleriyle baĢlayan süreçten 9 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti kurulmuĢtu. Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi'nin 15 Kasım 1983'te self determinasyon 

hakkını kullanarak aldığı kararla kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nin bu vesileyle 

Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı tüm Kıbrıslılara kutlu olsun. Kıbrıs‟taki Türk 

halkının her zaman yanında olduğumuzu Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi olarak buradan bir kere 

daha ifade ediyoruz. Bir teĢekkür de, bir teĢekkür de Sayın Akçakale Belediye BaĢkanı Mehmet 

YALÇINKAYA‟ya. Buradan, Meclisimizin aldığı karar ile BüyükĢehir Belediyemizin Akçakale‟ye 

yapmıĢ olduğu yardımlar yerini bulmuĢ. En azından görüĢ olarak ve karar olarak yerini bulmuĢ. Henüz 

dozer oraya ulaĢmamıĢ olsa da ekskavatör, yardımlar ama Sayın BaĢkanın bundan haberi olmuĢ ve 

Meclisimize, Ġzmir'e çok teĢekkür ediyor. Bu haberi de sizlerle paylaĢmak istedim. Doğru bir iĢ 

yaptığımızın da bir ifadesi bu arada.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: Evet Değerli Meclis Üyeleri, Meclisimizin 2., Gündemimizin 2. maddesine 

geçiyorum. ġimdi BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesini konuĢacağız. 

1. Madde, Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan öncelikle madde baĢlıkları halinde oylanmasını öneriyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Evet, madde baĢlıkları 

Ģeklinde oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Kabul edilmiĢtir. 1. 

madde? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. maddenin ve 2. maddenin doğrudan oylanmasını öneriyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 1. ve 2. maddenin kabul 

edilmesini… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, özür diliyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Pardon, özür diliyorum.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir dakika… 

MECLĠS BAġKANI: Ne oldu? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi 1. madde ile ilgili sanırım bir karıĢıklılık var.  

MECLĠS BAġKANI: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bizim, 1. maddede, kendi üyemiz Saadet ÇAĞLIN, Uluslararası Siyasal 

Liderlik Programından davet almıĢtı. Bu sebeple Özel Kalem Müdürlüğü kendisinin ismini bugün 

Meclise bildirmiĢ. Ancak AK Parti Grubunun AyĢegül Hanım‟ın da aynı daveti aldığı yolunda bir 

beyanı var. Bir sonraki Meclise alabiliriz dedim ama Ģeyden, bürokrasiden bunu teyit etmemiz lazım. 

Çünkü giderlerini o uluslararası platform karĢılıyor. Dolayısıyla bu konuyu isterseniz Gündemde 

bırakalım. Zaten Aralık ayında bu seyahat, Gündemde kalsın. AyĢegül Hanım‟ın da katılıp 
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katılmayacağı netleĢtikten sonra ikisini bir oylayalım.  

MECLĠS BAġKANI: ġunu da yapmak mümkün… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündemde tutalım. Evet… 

MECLĠS BAġKANI: Gündemde tutabiliriz...  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ya da Saadet Hanım‟ı oylayabiliriz. Daha sonraki Mecliste AyĢegül 

Hanımı… 

MECLĠS BAġKANI: Ama ikinci bir Önerge de gelebilir, bu da mümkün. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben de bunu söyledim. Aslında ikinci bir Önergeyle… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Nasıl? Hangisini uygun görürseniz… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir sonraki Mecliste yapalım, dedim.  

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, zaten bugün Cuma, Cumartesi Pazar bir iĢ yapılmayacak. Pazartesi 

sabah da zaten evrak ulaĢır. UlaĢmazsa zaten… 

MECLĠS BAġKANI: Peki. 

FATĠH TAġTAN: Bürokrasimiz varmıĢ gibi hazırlığını yapar bu esnada. 

MECLĠS BAġKANI: O zaman…   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündemde bırakalım, ikisi birlikte karar verilsin.  

MECLĠS BAġKANI: O zaman 1. maddenin Gündemde bırakılmasını… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon, buyurun.  

SAADET ÇAĞLIN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım bu çağrı geçen hafta geldi. 

Hemen yapılması gereken yazıĢmaları vardı, yapıldı. Bir süreç iĢledi ve Pazartesi günü bunun… 

Seyahatle ilgili program geldi. Benim pasaportla ilgili iĢlemlerimi Pazartesi günü baĢlatıyorum. 

ArkadaĢıma da aynı gün gelmiĢ olmalı. Gelip de ilgilenmediyse vakit kaybetmiĢ bence. Yani Pazartesi 

günü benim iĢlemlerimi baĢlatmam gerekiyor. Bunun aĢısı var, Ģusu var, busu var…  

FATĠH TAġTAN: Saadet Hanım‟ı bir Ģekil yollarız, mesele yok onda. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: Saadet Hanım mutlaka gidecektir. Bir endiĢesi bulunmasın da Saadet Hanım‟ın. 

Mutlaka göndereceğiz Saadet Hanım‟ı ama AyĢegül Hanım‟ın ilgilenmemesi gibi bir durum söz 

konusu değil. Burada kimseyi de zan altında bırakmak elbette ki istemiyoruz ama nasıl Saadet 

Hanım‟a bir bilgi verildiyse AyĢegül Hanım‟a da bu anlamda bilgi verilmesini beklerdik daha doğrusu. 

Dolayısıyla bugün oylanabilir Saadet Hanım‟ınki. Eksiklik, eksiklik, Saadet Hanım eğer bundan 

rahatsızlık duyuyorsa, elbette ki öyle alınsın ve Saadet Hanım‟ın iĢlemleri baĢlasın ama eksikliğin de 

tamamlanması gerektiğini düĢünüyoruz. Bu eğer böyle bir durum söz konusuysa AyĢegül Hanım olur 

ya da baĢka biri olur, hiç fark etmez ama biz burada bir Meclis olarak karar veriyoruz ve bütün Meclis 

Üyelerimizle alakalı bir durum söz konusu. Mesele, isimler üzerinden değil de ilkesel ve kurumsal 

açıdan bakılması gerektiğini düĢünüyoruz. Saadet Hanım‟ın iĢlemleri baĢlayabilir, oylayabiliriz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım Ģöyle yapalım o zaman…  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz arkadaĢımızın beyanına güvenerek her iki ismi birden bugün oylayalım. 

Eğer bir prosedürde eksiklik, eksik belge var ise… 

ÖZGÜR HIZAL: Yok yok. Saadet Hanım‟ı oylayalım. Bir sonraki Mecliste AyĢegül Hanım‟ı Ģey 

yaparız, ekleriz.  

MECLĠS BAġKANI: Saadet Hanım‟a söz verelim. Buyurun Saadet Hanım. 

SAADET ÇAĞLIN: Çağrı uzun süre önce yapıldı ve bizim Meclisimizden gerçekten baĢvuran bir 

arkadaĢımızın olduğunu da biliyorum. Bunun, teyidi gelen bütün baĢvurular incelenerek bir seçici 

kurul tarafından Ġsveç‟ten geldi. Yani BüyükĢehirden gelip, BüyükĢehirin bir Ģeyi değilim ben, burada 

seçilmiĢ bir üyesi değilim. Ġsveç‟ten seçici kurulun seçtiği biriyim ve Ġsveç‟ten geldi bana yazı.    

MECLĠS BAġKANI: Tamam, anladım.  

SAADET ÇAĞLIN: Yani yanlıĢ olmasın. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın… 

ÖZGÜR HIZAL: Aynı yazı AyĢegül Hanım‟a da gelmiĢ.  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, tamam bence mesele anlaĢılmıĢtır. Mesele anlaĢılmıĢtır. 

Sayın KÖKKILINÇ buyurun.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġöyle yapalım isterseniz; ben arkadaĢlarımıza Avrupa Birliği Daire 
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BaĢkanlığımızla bir iletiĢim kurun, dedim. Biz Gündem maddelerini oylarken bunu isterseniz son 

sıraya alalım. O sırada gelirse ikisini birlikte oylayalım.  

ÖZGÜR HIZAL: Tamam.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Böyle yapalım BaĢkan‟ım.  

MECLĠS BAġKANI: ġimdi, zaten benim Ģu anda elimde Özel Kalemden gelen bir önergede Saadet 

ÇAĞLIN adına bir Ģey var. ġimdi Sayın AK Parti Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢımız da beyan ettiler. 

Ġsterseniz Saadet Hanım‟ın Önergesini oylayalım ama Değerli ArkadaĢlarım da ek bir Önergeyle, 

ikinci bir Önergeyle ilk Meclise bunu getirip kabul edebiliriz yani.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım Ģöyle bir Ģey söyledi Saadet Hanım, Pazartesi günü sanırım 

iĢlemlerle ilgili son gün deniliyor. Pazartesi de Meclisimiz akĢam 6‟da olduğu için, bir mağduriyet 

doğmasın. 1. maddeyi biz, Komisyonlardan gelen Raporları oylayacağımız madde baĢlığına kadar yer 

değiĢikliğini oylayalım, 1. maddeyi daha sonra oylayalım. Bu arada Avrupa Birliği DıĢ ĠliĢkileri 

BaĢkanlığı ile bir iletiĢim kurulsun. Eğer varsa AyĢegül Hanım‟ın ismi onu da Ģimdi oylayalım, bugün 

oylayalım. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Ama 

kayıtlarınız ve evraklarınızı orası takip ettiği için. Yani 1 numarayı biz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) BaĢkan‟ım Ģöyle yapalım, 1 numarayı…   

MECLĠS BAġKANI: AnlaĢılmıĢtır. Değerli ArkadaĢlar… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 numarayı, 3 numaradan önce oylayalım.   

MECLĠS BAġKANI: 1. maddeyi Gündemin sonuna bırakıyorum.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, teĢekkürler.  

MECLĠS BAġKANI: Gündemin sonunda, Gündemin sonunda eğer bize ilgili Bürokrat 

ArkadaĢlarımızdan davetle ilgili bir Ģey gelirse o zaman orada tekrar oylarız.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: TeĢekkürler.  

MECLĠS BAġKANI: Ama eğer gelmezse Saadet Hanım‟ınkini oylarız, o maddeyi. Sonra ilave bir 

önergeyle Değerli ArkadaĢımızın da iĢlemini yaparız. Tamam mıdır arkadaĢlar? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Peki. Bunu oylamaya sunmamıza 

gerek var mı? Yok. Peki, madde 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın efendim.  

FATĠH TAġTAN: Oylansın.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN?  2. maddeyi doğrudan oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 3?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları uygundur.  

FATĠH TAġTAN: Uygun.  

MECLĠS BAġKANI: 3. maddenin Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına sevkini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Plan ve Bütçe Komisyonlarına 

gönderilmelidir. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Sadece Bütçe ve Hukuk Komisyonu uygundur Sayın BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: Sadece Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, bu 4. madde Ġzmir Barosu ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

arasında 25 Kasım‟da kadına karĢı Ģiddetin önlenmesi ile ilgili mücadele haftasına yönelik ve 

sonrasında da yine bugünlerle ilgili iĢ birliği yapılmasına dair bir Protokol‟dür. Dolayısıyla Toplumsal 

Cinsiyet EĢitliği Komisyonunun alanındadır. Hem Plan ve Bütçe, hem Toplumsal Cinsiyet EĢitliği, 

hem Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz, oylanmasını öneriyoruz. Oyçokluğu ile… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın BaĢkan‟ım, ilgili madde, Grup Sözcünüz kadına Ģiddetten bahsederken doğru da ama bizim artık 

o Komisyonumuz Kadın-Erkek EĢitliği Komisyonu değil. Ne olduğu belli olmayan bir Komisyon 

aslında yani. Çünkü ismi Türkiye Büyük Millet Meclisinde de Kadın ve Erkek EĢitliği Komisyonu. O 

yüzden burada kadına mı Ģiddet, erkeğe mi Ģiddet, aradakilerine mi Ģiddet, kime Ģiddet belli değil. O 

yüzden burada Grup Sözcümüze aynen katılıyorum. Bundan dolayı böyle bir Komisyonu biz AK Parti 

Grubu olarak, Grup BaĢkan Vekili mutlaka söyleyecektir, Grup Sözcümüz söyleyecektir, ben Ģahsen 

kendim yok hükmünde sayıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.  
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MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, tabii ki Meclisimizin ilk BirleĢiminde kurulan ve daha 

sonra adı Toplumsal Cinsiyet EĢitliği olarak değiĢtirilen Komisyonumuz Meclis Komisyonudur, vardır 

ve çalıĢmaya devam etmektedir. Ben 4. maddenin Plan ve Bütçe – Hukuk – Toplumsal Cinsiyet 

EĢitliği Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Buyurun. 

FATĠH TAġTAN: Mikrofonu, evet… 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun, buyurun.  

FATĠH TAġTAN: Böyle yapacaksak olmaz Sayın BaĢkan. Bunların her birini ayrı ayrı, Gruplara da 

ayrı ayrı söz vererek oylamanız gerekiyor usulen. Ben hangisine oyçokluğu verdim, hangisine evet 

dedim bilinmesi açısından.    

MECLĠS BAġKANI: Tek tek Komisyonları… 

FATĠH TAġTAN: Tek tek Komisyonların okunarak oylanması gerekiyor. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Yönetmelik böyle söylüyor, sizin ne 

söylediğinizin bir ehemmiyeti kalmıyor.  

MECLĠS BAġKANI: Doğru, doğru. Değerli ArkadaĢlar, ikisi de olur ama, ikisi de olur, ama bu daha 

uyumlu bir… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tabii 

tabii diğer Gruplara da… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) ġimdi 4. maddenin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini, Plan ve Bütçe – 

Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar 

bakın, Değerli ArkadaĢlar, üzerine basa basa lütfen, söylüyorum. O zaman düzelterek söylüyorum. 

Biraz önce Ģu kararın konusunda ben oylamayı böyle yapacağımı söylemiĢtim. Dedim ki; AK Partili 

ArkadaĢlarımızın bir önerisi var. Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonuna gitmesini uygun 

bulmadılar, bu bir. Diğeri de, Sayın KÖKKILINÇ‟ın Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisi, bunun 

aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonuna gönderilmesi Ģeklindeydi. Yani Cumhuriyet 

Halk Partisi 3 Komisyona gönderilmesini öneriyor. AK Partili ArkadaĢlarımız, Diğer ArkadaĢlarımıza 

da soracağım tabii ki 2 Komisyona… Ben biraz önce AK Partinin önerisini Meclisin oylarına sundum. 

Tekrar ediyorum, 4. maddenin AK Partili ArkadaĢlarımızın önerdiği Ģekliyle Plan ve Bütçe – Hukuk 

Komisyonlarına… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Peki, Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN?  (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Sayın SEVĠNÇ bununla ilgili görüĢ belirtmenizi istiyor Değerli Üyemiz, buyurun.  

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Belediyemizin Değerli 

Birim Amirleri, Değerli Konuklar, Yazılı, Görsel Basınımızın Saygın Temsilcileri hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Bu maddedeki konuyla ilgili 3 tane Komisyona havalesi söz konusu. Bizce bu 

Komisyonların üçü tarafından da incelenmesinde bir sakınca yok. AK Partili KardeĢlerimin 

hassasiyetine saygı duyuyorum. 3 Komisyon tarafından görüĢülüp karara bağlanmasını arzu ediyoruz. 

Saygılar sunuyorum.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar Ģimdi Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE… 

ArkadaĢlar, 4. maddeyi tek tek oyluyorum. 4. maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini 

uygun bulanlar, bulmayanlar? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 4. maddenin Hukuk Komisyonuna 

gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 4. 

maddenin Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonuna gönderilmesini kabul edenler, kabul etmeyenler? 

Oyçokluğu ile MHP ve AK Partili ArkadaĢlarımızın… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon, itiraz var bir dakika. 

OSMAN MERT: Söz alabiliyor muyum?   

MECLĠS BAġKANI: Tabii lütfen, buyurun. 

OSMAN MERT: ġimdi BaĢkan‟ım, saygılar sunuyorum. Ġsmindeki farklılık mutlaka bir anlaĢmazlık 

sebebi olabilir ama içeriği itibariyla kadına Ģiddet varsa bence Komisyonda görüĢülmesinin uygun 

olduğunu Ģahsen düĢünüyorum.   

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederiz. Dolayısıyla AK Partinin ve MHP‟li Üyelerin bir kısmının 

muhalefet Ģerhiyle diyelim. Sayın Osman MERT‟in, Sayın Osman MERT‟in… O zaman isim 

belirterek söyleyeyim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)  

Dolayısıyla 4. Madde, 1 Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonuna gitmesi oyçokluğuyla, Hukuk – 
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Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmesi de oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Peki. 5?    

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

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

MECLĠS BAġKANI: 5. maddenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 

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

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

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

MECLĠS BAġKANI:  Sayın SEVĠNÇ? Sayın TAġTAN? 6. maddenin Ġmar ve Bayındırlık – Kültür 

ve Turizm Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir.  

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis, Sayın Meclis Üyeleri Ģimdi Gündemimizin 3. maddesi olan 

BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi bölümüne geldik. 

Burada ilk 7 madde Ġlçe Belediyelerimizin Bütçelerinin görüĢüleceği maddeler. Geçen Mecliste bu 

maddeleri madde baĢlığı Ģeklinde oylamıĢtık ama burada bunları madde baĢlığı Ģeklinde ben 

oylamayacağım her maddeyi. Çünkü bir Bütçe geçiyor, ilgili Belediye BaĢkanımız burada, dolayısıyla 

bu önemli bir Ģey, tek tek üzerinden gideceğim ve her madde kabul edildikten sonra da ilgili Belediye 

BaĢkanına söz vereceğim ama ondan önce Ģunu… Ġlgili Belediye BaĢkanının burada olup 

olmadığından… Buradan sizlere sormak istiyorum. Bayraklı Belediye BaĢkanımız burada mı acaba? 

Sayın SANDAL burada. Evet, okuyalım isterseniz Ģeyi. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  1. maddeyi.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Bayraklı Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, 

Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden 

oluĢan 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 10/10/2019 tarihli ve 100 sayılı Kararının 

değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  

MECLĠS BAġKANI: Bayraklı Belediyemizin Bütçesini, 1. maddedeki hususun Komisyondan 

değiĢiklikle oybirliğiyle uygun bulunduğuna dair Ģeklinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Sayın SANDAL buyurun.  

SERDAL SANDAL: Evet Sayın BaĢkan, öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonumuza ve bütün Meclis 

Üyelerimize huzurunuzda teĢekkür ediyorum. Bir de bir nezaket gösterisi olarak bütün Meclis 

Üyelerimizi uygun gördükleri bir tarihte Bayraklı‟da ağırlamak isteriz. Çok teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz Sayın SANDAL. Sayın TAġTAN, Sayın TAġTAN buyurun. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki, teĢekkür ederiz 

Sayın SANDAL. Evet, Ģimdi Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri 2. maddemiz Bergama 

Belediyemizin bütçesiyle ilgili madde. Evet, madde 2? 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Bergama Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, 

Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden 

oluĢan 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 17/10/2019 tarihli ve 19/123 sayılı Kararının 

değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  

MECLĠS BAġKANI: Evet, Bergama Belediyesinin Bütçesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Değerli BaĢkan‟ım burada, aramızda bugün, hemĢehrim. 

Buyurun Sayın BaĢkan‟ım.  

HAKAN KOġTU:  Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın 

ÖZUSLU, tabii ki Bergama‟yı iyi biliyor, hemĢehrimiz kendisi. Bergama tabii coğrafi ve tarihi 

özellikleri bakımından Ġzmir‟de farklı bir özelliğe sahip ilçe. Tabii bunun Bütçesini yapmak da 

oldukça zor. Yani yapılacak iĢ çok, yapacağımız birçok Ģey var. Ben özellikle Ģuna değinmek 

istiyorum; Bergama Belediyesinde Spor ĠĢleri Müdürlüğü yoktu, yeni kurduk ve ona bir Bütçe koyduk, 

Tabii spora verdiğimiz öneme binaen. Bergama‟da yaklaĢık Bergama Belediyesi Spor altında birçok 

branĢta üç bine yakın sporcumuz var ve bunların birçoğunu Bergama Belediyesi olarak bizler 

destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz önümüzdeki yıllarda. Tabii Bergama aynı zamanda bir 

turizm Ģehri, tarım Ģehri ve orman Ģehri. Birçok ihtiyacı var. Kendine öz bazı özellikleri vardır. 
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Özellikle Ġzmir‟in en büyük ilçesi, coğrafi olarak en büyük ilçesi, 1544 km
2 

alana sahip. En 

kuzeyindeki çöp konteynerinden, en güneyindeki çöp konteynerine 80 km
 
mesafe var. Bu doğu-batı 

için de aynı Ģey geçerli, yarıçapı 45 km olan büyük bir ilçe. 600 km üzerinde köy yolları, eski köy 

yolları ağı olan bir baĢka ilçe. Ġzmir‟in en çok orman alanlarının olduğu ilçe, verimli toprakların 

olduğu bir ilçe. Bir açık hava müzesi, UNESCO Dünya Mirası listesine girmiĢ önemli bir ilçemiz. Bu 

gibi özelliklere sahip olan bir ilçenin tabii ki birçok harcaması olacak. Stratejik Planda da konuĢtuk 

Sayın BüyükĢehir Belediye BaĢkanıyla. Yapacağımız birçok ortak proje var. Bizlerin yapacağı proje 

var ve BüyükĢehrimizin burada yapacağı iĢler var. Bunlar bizim için çok önemli. Özellikle ben, Ģehrin 

merkezinde bulunan Çamlı Parkla ilgili ben yine BüyükĢehire teĢekkür ediyorum. Ġçerisinde daha 

önceki dönemden planlanmıĢ ve devam edegelen bir proje var. Onu tamamlamaya çalıĢıyoruz, bu 

2019‟un zor Ģartlarında. ĠnĢallah 2020‟de BüyükĢehirin marifetiyle de merkezdeki Çamlı Parkı 

peyzajının da yapılıp halkımızın hizmetine sunulmasını sağlayacağız. Yine birçok alt yapı sorunlarımız 

var. Tabii burada koordinasyon çok önemli, ben onu çok önemsiyorum. En baĢından beri söylüyorum. 

Bugün için Bergama‟da biz yolları yapmaya baĢlasak seneye belki baĢka sorunlar çıkabilir, alt yapı 

sorunlarıyla ilgili. Ben Ģunu söylüyorum; alt yapısı olmayan yolun geleceği yoktur. Özellikle Ģu anda 

doğalgaz çalıĢmaları hız kazandı. Doğalgaz Bergamamıza ulaĢtı. Bir an önce bitirilmesi için 

çalıĢıyoruz. Yine alt yapıda yağmur suyu kanalları, içme suyu Ģebekeleri tabii ki ĠZSU tarafından takip 

ediliyor. Bunları koordinasyon içerisinde, yine Telekom‟la fiber optik çalıĢmalar var. Bunların hepsini 

birlikte değerlendirirsek ondan sonra üst yapıya geçersek Ģehrin, yapılan iĢlerin tekrardan geriye 

dönüĢü olmayabilir. Bu yüzden kaynakları iyi kullanmamız gerekiyor. Evet, koordinasyonu çok 

önemsiyorum. Tabii bölgenin avantajları da var. Bölge, aynı zamanda Çandarlı Limanı bizim mücavir 

alanı içerisinde ama bu Bergama için değil, Ġzmir için değil, Türkiye için önemli bir proje. Yine 2,5 

yıldır, 3 yıldır fizibilitesi devam eden serbest bölge Bergama‟da kurulacak. Bu da Gaziemir‟deki 

örneği hepimiz biliyoruz. 20 bin kiĢinin çalıĢtığı önemli bir serbest bölge ve Türkiye‟deki en iyi 

örneği. ġimdi izinleri çıktı, Bergama‟da da inĢallah, Batı Anadolu Serbest Bölgesi adı altında 

önümüzdeki yıl inĢallah yükselmeye baĢlayacak. Tabii Kuzey Ege Otoyolu 29 Ekim‟de 

hemĢehrilerimizin hizmetine açıldı ve Ģu anda kullanıyoruz. Bergama‟ya olan yolculuk süresi çok 

kısaldı. Havalimanına olan uzaklığımız süre olarak oldukça kısaldı ve turizmle ilgili yaptığımız 

çalıĢmalara da bu destek sağlayacak bir yatırım. Yine Ġzmir-Ġstanbul Otoyolunun açılması, ki biz daha 

kuzeyden bağlanıyoruz, Soma üzerinden, bölgenin önemini bir kez daha arttırmıĢtır. Eskiden Bargama 

Ġzmir‟in çıkmaz bir ilçesi olarak görülürdü. Kimsenin uğramadığı, kimsenin gitmediği, çoğu 

metropolde yaĢayan hemĢehrimizin tanımadığı bir ilçe olarak bilinirdi ama artık Bergama-Bakırçay 

Havzası, ben öyle diyorum; artık her yol Bergama‟ya çıkıyor ve Bergama‟nın önemi gün geçtikçe 

artıyor. Bu Ģartlar içerisinde tabii bir kısıtlı bütçe oluĢturduk, imkânlar dâhilinde. ĠnĢallah bunu 

gerçekleĢtirmek hep birlikte nasip olur. Ben bu çalıĢmada emeği geçen BüyükĢehirdeki Komisyon 

Üyelerimize, ilçemdeki Komisyon Üyelerine ve Değerli Meclis Üyelerimize teĢekkür ediyorum, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Evet çok teĢekkür ederiz BaĢkan‟ım, sağ olun. Evet Değerli Meclis Üyeleri, 3. 

maddeyi lütfen okur musunuz? 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Menderes Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider… 

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

MECLĠS BAġKANI: Özür dilerim, pardon. Vallahi BaĢkan‟ım, o kadar uzun bir Bergama 

güzellemesi yaptı, oylamayı unuttuk. O zaman… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bana kıyak yaptı evet. Peki ama ben bu arada 

oylamayı unuttum tabii. Değerli… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

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

ve sözler.) Oylamadık diyen kim? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Peki o zaman Ģöyle; arkadaĢlar bakın, kayıtta sonra sorun olmasın diye, eğer Sayın 

KÖKKILINÇ oylanmadı diyorsa… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: OylanmıĢ efendim tamam.  

MECLĠS BAġKANI: Yani… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: TeĢekkür aldığımıza göre evet oylanmıĢ. 

MECLĠS BAġKANI: Tabii yani. Peki okuyalım 3. maddeyi.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Menderes Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, 
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Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden 

oluĢan 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 11/10/2019 tarihli ve 200 sayılı Kararının 

değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Menderes Belediyemizin Bütçesini Komisyondan 

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

Buyurun Sayın KAYALAR. 

MUSTAFA KAYALAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinize iyi akĢamlar 

diliyorum. Öncelikle Plan Bütçe Komisyonu BaĢkanı YeĢim TEKOĞLU‟na ve diğer Komisyon 

Üyelerine teĢekkür ediyorum. Herkesin emeğine teĢekkürler ediyorum. 23 Kasım‟da, Menderes‟te 

Gümüldür Mandalina Festivalimiz var. Bütün BaĢkanlarımızı ve Meclis Üyelerimizi buraya davet 

ediyorum. Ayrıca Plan Bütçe Komisyonu Üyelerine de birer kasa mandalina göndereceğim.  

MECLĠS BAġKANI: Peki. 

MUSTAFA KAYALAR: TeĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz. Ondan bize de düĢer yani. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki madde 4. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Dikili Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, 

Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden 

oluĢan 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 04/10/2019 tarihli, 151 ve 152 sayılı 

Kararlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 
MECLĠS BAġKANI: Dikili Belediyemizin Bütçesini Komisyondan geldiği Ģekilde oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun Sayın BaĢkanım, 

buyurun. 

ADĠL KIRGÖZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de öncelikle 

Plan Bütçe Komisyonumuza ve tüm Meclisimize teĢekkür ediyorum. Ayrıca her geçen gün geliĢen, 

büyüyen ve güzelleĢen Dikilimiz‟de tüm Meclisimizi ağırlamaktan ben de büyük onur duyarım. 

Hepinize teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Adil BaĢkan çok teĢekkür ederiz. Evet madde 5, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: ÇeĢme Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile… 

MECLĠS BAġKANI: Pardon Ekrem BaĢkan burada mı acaba? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: ÇeĢme Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, 

Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden 

oluĢan 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 15/10/2019 tarihli ve 2019/14-91 sayılı 

Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, ÇeĢme Belediyemizin Bütçesini Komisyonumuzdan 

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

Buyurun Sayın Ekrem Bey. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Öyle mi? Peki buyurun. 

MUAMMER EKREM ORAN: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinizi 

yeryüzündeki cennet ÇeĢme halkı adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye‟nin turizmdeki göz 

bebeği ÇeĢme, maalesef 43 bin 400 nüfusa göre kadro ve bütçe almakta, oysa yazın milyonlara hizmet 

etmektedir. Bizim amacımız sezonu 2,5-3 aya kısmıĢ ÇeĢmemizi öncelikle 6 aya, daha sonra da 10-12 

aya sezonu uzatmaktır. ÇeĢmemize gelmeyeniniz yoktur ama ben bütün Meclisimizi Bayraklı Belediye 

BaĢkanımızdan farklı olmak üzere, yatılı olarak bir gece, bir hafta sonu Tunç BaĢkanımızın uygun 

gördüğü tarihte ağırlayacağımı ve Dalyanköy Dalyanımızda ÇeĢme‟nin lezzetli balıklarıyla bir 

yemekten sonra ÇeĢme‟nin güzel termal otellerinde ağırlayacağımı hepinize saygılarımla söylüyorum. 

Hepinizi bekliyorum, sağ olun.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın ORAN, Sayın Ekrem ORAN çok teĢekkür ederiz. Meclisimize göstermiĢ 

olduğunuz bu teveccüh bizleri çok mutlu etti. Aslında doğrudan, böyle tek maddeler baĢlığında değil 

de tek tek böyle okuyarak oylamanın ne kadar yararlı bir Ģey olduğunu Ģimdi herkes daha iyi görüyor.  

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Biliyorum, biliyorum. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, Sayın Meclisim, 

ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Sayın BOZTEPE... Evet madde 6, okuyalım. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Foça Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir 
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Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2020 

Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 23/10/2019 tarihli, 166 ve 167 sayılı Kararlarının oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  
MECLĠS BAġKANI: Sayın Meclis Üyeleri, Foça Belediyemizin Bütçesinin Komisyondan geldiği 

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

BaĢkan. 

FATĠH GÜRBÜZ: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyelerimiz, Plan Bütçe Komisyonumuza ve bütün 

Meclisimize teĢekkür ediyorum. Ben de tüm Meclisimizi balık yemeye davet etmek isterdim ama balık 

tutmaya davet edebilirim isterseniz. Hep birlikte… Tekrar teĢekkür ediyorum, hayırlı olsun Foçamız 

için. 

MECLĠS BAġKANI: Çok teĢekkür ederiz. Evet, madde 7. Buyurun arkadaĢlar.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider 

Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife 

Cetvellerinden oluĢan 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 21/10/2019 tarihli ve 59 sayılı 

Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Güzelbahçe Belediyemizin Bütçesinin 

Komisyonumuzdan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun Sayın ĠNCE. 

ÖZDEM MUSTAFA ĠNCE: Değerli BaĢkan‟ım, Çok Değerli BaĢkan ArkadaĢlarım, Çok Değerli 

Meclis Üyesi ArkadaĢlarım 2020 yılı Güzelbahçe Belediye Bütçesini önce oybirliği ile onaylayan Plan 

Bütçe Komisyonumuza ve Değerli Meclisimize çok teĢekkür ediyorum. Yarımadanın kapısındaki 37 

bin 500 taslak Bütçesiyle gelen Güzelbahçe Belediyesinin, ilk, 3030 sayılı Kanunla ilk 9 metropol Ġlçe 

Belediyesi olmasına rağmen çok düĢük bir Bütçeyle, hatta 3, 30 ilçenin içerisinde 3 ilçeyle 

düĢündüğünüzde Güzelbahçe‟den bir ev edinmek isteyen kiĢinin fiyatlarıyla bu Bütçemizin ne kadar 

küçük bir Bütçe olduğuna inancıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Tunç SOYER‟in ve 

Çok Değerli Meclis Üyelerimizin Güzelbahçe‟deki projeleriyle, Güzelbahçe‟ye güç katacağına ve bu 

Bütçelerin aslında sadece BüyükĢehir değil, Hükümetin yapacağı yatırımlarla birlikte bölgede büyük 

bir Bütçe yaratacağına inanıyorum, temel amacımız budur. Her zaman Güzelbahçe‟de Belediye Meclis 

Üyelerimizi, BüyükĢehir Belediye Bürokratlarımızı, Meclisin Değerli Gruplarını ağırlamaya hazırız, 

bu konuda açığız. Katkı veren tüm Meclise çok teĢekkür ediyorum. Güzelbahçe ve Ġzmir için hayırlı 

olmasını diliyorum.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz Sayın BaĢkan. Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
ÖZDEM MUSTAFA ĠNCE: Her zaman. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Gündemimizin bundan sonraki maddelerinde normal, 

Bütçe oylaması yok. Diğer maddelere geçiyoruz o açıdan… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) O Bütçe değil. 8 Bütçe değil.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım… 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Gaziemir yok mu? Gaziemir… 

MECLĠS BAġKANI: Gaziemir Bütçe değil. BaĢka bir madde o yani…  Buyurun, buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, biz Bütçeyle ilgili Plan Bütçe Komisyon Üyelerinden biri 

olarak gördüğümüz bir Ģeyi söylemek istedik. Evet, hepimiz oybirliği ile geçirdik. Çünkü her BaĢkan 

kendisi hedeflerine göre planlamıĢ. Ancak Ģunu gördük ki; belediyelerimizin büyük bir bölümü 

Bütçelerini BüyükĢehir Belediyesine kamulaĢtırma yoluyla devredecekleri arsalardan gelecek gelirlere 

dayamıĢlar. Ben Ģimdiden size diyorum ki; BüyükĢehir Belediyesinin Değeli Yöneticilerine, 2020 

Bütçesinde umarım bunu dikkate almıĢsınızdır, umarım buna hazırsınızdır. Galiba da hazır gibi 

görünüyorsunuz. Onu ileriki Ģeylerde konuĢacağız.  

MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ederiz. Evet madde 8. Buyurun KÖKKILINÇ.   

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu uygundur. 

MECLĠS BAġKANI: Pardon, özür dilerim buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben de 

bugün Bütçeyle ilgili birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Ġlk önce Ġzmir‟in en borçsuz belediyesi 
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Konak Belediye BaĢkanı Sayın Abdül BATUR‟a teĢekkür ediyorum, tebrik ediyorum, hiç borcu yok, 

öyle geldi bize. ĠnĢallah 5 sene sonra da öyle olur.  

ABDÜL BATUR: Garanti veremem.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben de… Ben de Komisyonda öyle söylemiĢtim. Ben, garanti veremem ben de 

demiĢtim. Sayın BaĢkan, ÇeĢme Belediye BaĢkanımız da güzel cümleler kullandı. Dalyan‟a geleceğiz 

BaĢkan‟ım balık yemeye. ÇeĢme nüfusu 43 bin küsur, 45 bin diyelim. Bütçesi de 202 milyon. Güzel 

bir bütçe BaĢkan‟ım. 43 bin, buna benzer Güzelbahçe Belediyesi 32 bin, Bütçesi… Tam... Evet. Yani o 

yüzden ÇeĢme… 

ERHAN ÇALIġKAN: Balçova 80 bin. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun Sayın BOZTEPE.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Balçova, Balçova dediğiniz gibi öyle. Yani ÇeĢme‟nin Bütçesi gayet güzel. 

Fakat esasen Sayın BaĢkan, Bütçelerin gerçekleĢme oranı çok düĢük. Hemen hemen bütün 

ilçelerimizde, birkaç ilçemiz hariç %90‟ları bulan, genelde %55 ile %70 arasında, %80 gibi olan birkaç 

ilçemiz daha var. Bunların genelde aslında Bütçelerin yüksek olması, yüksek gösterilmesi 

borçlanmayla ilgili ve yine ayrıyeten doğrudan teminle ilgili. Çünkü %10‟unu geçemiyor doğrudan 

temin. Gerçi birçok belediye bunları geçti, geçmiĢte de herhangi bir Ģey de olmadı ama… Bu yüzden 

Bütçeleri yüksek gösterir. Örneğin; Bütçesi aslında 250 milyon  gerçekleĢmesi gereken ve biliyor da, 

kendisi de biliyor. Ġlgili belediye, ilgili bürokratlar da biliyor fakat Bütçesini 400 bin, 350 bin gibi 

rakamlar gösteriyor. Burada doğrudan temin 250 bin olsa 25 milyon olacak ama oysa 350 milyon ya da 

370 milyon olunca da 35 milyon, 37 milyon gibi bir doğrudan temin yapılacaktı. Yine ayrıyeten Özel 

Kalem Bütçesi; Bütçe yüksek olunca bir bakıyorsunuz Özel Kalem Bütçesi Bütçeye göre %5‟lerde. 

“Uygun.” diyorsun. Ağırlama Bütçesine bakıyoruz “%1,5-2” diyorsun. “O da uygun.” diyorsunuz. 

Çünkü Bütçe yüksek fakat ne hikmetse bu iki kalem mutlaka %100-%120 gerçekleĢiyor. Diğer 

Bütçeler gerçekleĢmiyor. Diğer Bütçeler %50‟lerde, %40‟larda kalıyor. Bu konuda da diyecek bir Ģey 

yok. Ama Ġzmir‟deki belediyelerimizin birçoğu iyi durumda ama büyük bir kısmı, özellikle kenar 

belediyelerimiz sıkıntı içinde. Bu konuda da tabii ki biz de hem Hükümet olarak, hem de BüyükĢehir 

Belediyesi olarak desteklerimiz olmalı. Bu desteklerimiz de hiç ayrım yapmadan, herhangi bir 

belediyede yapmalıyız. Hepinize teĢekkür ediyorum. Sayın BaĢkan‟ım, Konak Belediye BaĢkanımı 

unutmayalım, borçsuz belediye. Diğer belediyelerin durumları güzel.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz.  

HÜSNÜ BOZTEPE: O bizi nereye davet edecek? Saygılar sunuyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Evet, Değerli ArkadaĢlar Gündemimize devam ediyoruz. Evet Sayın 

KÖKKILINÇ, madde 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi uygundur. 

MECLĠS BAġKANI: Hayır. 

ÖZGÜR HIZAL: Hayır, Komisyon Raporu.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Çok özür diliyorum.  Komisyondan geldiği Ģekilde oylansın.  

ÖZGÜR HIZAL: Haftanın son günü… 

       MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 8. maddenin Komisyondan geldiği Ģekilde 

kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Madde 9?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet Sayın BaĢkan‟ım, 9. madde de Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 

oyçokluğu ile kabul ettiği, uygun bulduğu bir madde, kabulü yönünde oylanmasını istiyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL? 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bu konuda Komisyon Üyesi ArkadaĢlarımızın sunumları olacak, söz 

verirseniz mutlu olacağız.  

MECLĠS BAġKANI: Tabii ki, tabii ki. Kim konuĢuyor? Buyurun Erhan Bey. 

ERHAN ÇALIġKAN: BaĢkan‟ım, Ģimdi söze nasıl baĢlayacağımı bilemiyorum. Arsa satılır, her Ģey 

satılır ama proje yapılacak bir yer satılır mı bilmiyorum. ġimdi 1959 yılında Demokrat Partili Belediye 

BaĢkanımız Faruk TUNCA büyük bir aĢkla, Avrupa güzelimizle evleniyor. Avrupa gören Ġstanbullu bir 

bayan olan Günseli BAġAR‟ın yönlendirilmesiyle de bu arazi Ġzmirli çocuklarımıza yurt olmak üzere 

alınıyor. Tabii aĢkla alınıyor, aĢk var, Ġzmir aĢkı var Demokrat Partili BaĢkanımızda, Ġzmir‟e âĢık. 

Yıllar sonra bir Belediye BaĢkanımız da  “AĢkla Ġzmir” diyor. Her yer AĢkla Ġzmir; billboardlar, 

köprülü kavĢaklar, üst geçitler… Ama sanırım bu araziyi satmakla Ġzmir aĢkına galiba ihanet ediliyor. 

“AĢkta ihanet var.” diyorum. Ġhanet, satan... (Salondan ses kayıtlarında 
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anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tabii yani değiĢir. ġimdi nasıl ki 60 sene sonra 

Faruk TUNCA‟yı herkes hatırlıyorsa, bu arsayı satan kiĢiyi de, bu arsayı satan Belediye BaĢkanı olarak 

60 yıl sonra herkes hatırlayacak, diyorum. Bunu biz burada not ediyoruz, not düĢüyoruz. Ne olur, ne 

biter çok merak ediyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin paraya ihtiyacı var muhtelemen. Öyle 

gözüküyor ki, böyle bir arsayı satmak istiyor. Bunu da nerden anlıyoruz? Bürokratlar söylemedi ama 

belediyeye iĢ yapan müteahhitler para alamadıklarını ifade ediyorlar. Demek ki ödeme güçlüğü var. 4-5 

aydır hak ediĢlerini alamayanlar var. ĠĢi yaptığı halde hak ediĢlerini bağlatamayanlar var. 

Ġmzalanmıyor ki hak doğmasın diye ama iĢler yapılmıĢ. Bu kadar çok paraya ihtiyaç varsa, yani bu 

arsayı satınca borçların ödemesi bitiyorsa baĢka yerlerden kısalım. Ġzmir halkı anlar, anlatalım. 

Diyelim “Evet, zor durumdayız, ihtiyacımız var.” burayı satmayalım. Bunun yerine ne yapalım? Bazı 

yerlerden kısalım. Nerelerden kısalım? Biz AK Partili arkadaĢlarımızla Grupta konuĢtuk; biz 6 ay, ne 

kadar gerekiyorsa hep birlikte karar verelim, almayalım, oturumlardan almayalım, Komisyonlardan 

almayalım. YaklaĢık Ģöyle bir kabataslak hesapladık, 3-4 milyon lira gibi bir rakam tutuyor. ġirket 

yöneticilerimiz var; hayırlı olsun, kimisi 10 binken, 15 bin olmuĢ maaĢları. O da yaklaĢık 5 milyon, 6 

milyon gibi bir Bütçe tutuyor. Onları da bir Ģekilde ayarlayalım. Bunları topladığımızda zaten, o arsayı 

satmayalım, fedakârlıkta bulunalım ama aĢka ihanet etmeyelim. Biz… KiĢisel Ģahsi görüĢüm olarak 

söylüyorum; bu arsanın satılması doğru değil. Biz her Ģeye uyumlu olarak ilk 6 ayda 544 karar, bu 

sizin verileriniz, 544 kararın 44 tanesini oyçokluğu ile geçirmiĢiz, 500 adedini oybirliği ile geçirmiĢiz. 

Biz bir Ģeyi çok böyle, evet, tartıĢtığımız zamanlar da oldu ama bilimin, aklın, yüreğin oturmadığı 

Ģeylere itiraz ediyoruz. Onun dıĢındaki her Ģeye “Tamam.” diyoruz. Burada da bilmiyoruz tabii, biz 

aĢka ihaneti, her türlü ihaneti hoĢ görmediğimiz için belki içimize oturmuyor. KeĢke BaĢkanımız 

burada olsaydı. Böyle bir Ģey… Sanki Pazartesi günü verdiğimiz Ġzmir Evi önergesini kabul edip, Salı 

günü Komisyonda görüĢüp, ondan sonra da bugün getirip oylamada burayı satıp, reddedip… Yani 

Ģöyle düĢünüyorum. Biz hazırlık yapacağız, proje hazırlıyoruz. Meclis Üyemiz bir sürü emek sarf etti. 

“Bir dinleyin en azından” dediğimiz önergeye bir cevap alamadık, sizlerden, yönetimden. Demek ki bu 

kadar acil paraya ihtiyaç var herhalde ki, gerekçesini de dinlemeyi çok isteriz, neden bu kadar acil 

satıldığını. Çok fazla da daha ileri gidip baĢka bir Ģey söylemek istemiyorum. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz. Sayın KÖKKILINÇ, Sayın KÖKKILINÇ buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Ģimdi öncelikle Ģunu söylemek isterim. Bir kere aĢk varsa 

ihanet yoktur. Bu ikisi birbiriyle son derece çeliĢen iki kavram. Dolayısıyla öncelikle bunu 

reddediyorum bu kavramları bir kadın olarak, Grubumuz adına. ġunu söylemek istiyorum; söyledi 

Meclis Üyemiz, “1959 yılında alınmıĢ bir gayrimenkul.” dedi. O günden bugüne kadar da bir tasarrufta 

bulunulamamıĢ bu gayrimenkulle ilgili ve giderleri var. Dolayısıyla Belediye Meclisinin yetkisi 

dâhilinde olan bir konudur, bir gayrimenkulun satılıp satılmayacağı, takas edilip edilmeyeceği, tahsis 

edilip edilmeyeceği, bu konuda da Komisyonlarımız bir değerlendirme yaptılar ve satıĢı yönünde bir 

karar aldılar. Dolayısıyla satılmasında herhangi bir yanlıĢ durum yoktur. ġunu da söylemek isterim; 

biz, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak bir bütçemiz var ve bu bütçemizi Ġzmir ili sınırları içerisinde 

kullanıyoruz, burada tasarruf ediyoruz. Dolayısıyla Ġzmir ilinin sınırları dıĢında bir gayrimenkule 

hakim olmak, idare etmek veya baĢka tasarrufları idare etmek hiç kolay değil, hiç rantabl değil. Zaten 

bugüne kadar gelen süreç de bunu göstermiĢ. Dolayısıyla belediyenin ihtiyacı var, ihtiyacı yok, yahut 

Ģuralardan tasarruf edelim, burasını koruyalım gibi bir mantığı ben hayatın olağan akıĢına uygun 

bulmuyorum. Bu gayrimenkulun satılmasında bir yarar görüldü. Hem Plan ve Bütçe Komisyonundaki 

CHP‟li ArkadaĢlarımız, hem Hukuk Komisyonundaki ArkadaĢlarımız… Dolayısıyla bu yolda 

oylanmasını öneriyorum. Bir Ģey daha söyleyeceğim; her zaman AK Partili Üyelerimiz önergeleri 

veriyorlar. Geçen Meclislerden birisinde, tam, saydım 10 Meclis Önergesini de burada dinlemek 

durumunda kaldık. Ben Grup Sözcüsü olarak hukuki bulmadığım yahut Meclis kapsamıyla ilgili, 

Meclis konularıyla ilgili bulmadığım konuların zaten reddini istiyorum ve bu konuda yine bir tartıĢma 

çıkıyor ama önemli olan burada çoğulcu demokrasi. Belediye Meclisi neden var? Burası demokratik 

bir ortam, demokratik bir platform öyleyse her gelen önergenin bir değeri var. Dolayısıyla bu önergeyi 

de kabul edip Komisyonlara göndermemizde herhangi bir yanlıĢ yok, bir çeliĢki de yok. Burada da 

arkadaĢlarımız belki bir madde sonra gelecek değerlendireceğiz. Bunu da tartıĢtılar. Dolayısıyla bu 

maddede, satıĢ yolunda alınan kararda herhangi bir yanlıĢ yoktur. Oylanmasını öneriyorum, 

teĢekkürler. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Buyurun Sayın YILDIZ, buyurun. 
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HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri herkesi saygıyla selamlıyorum. Biz oturuma 

geç kaldığımızda çok güzel, demokrasi anlamında, AK Parti Grubunun burada olması gerektiği 

noktasında çok güzel sözler söylediniz. Yine Bütçeler oylanırken burada katılımcı anlamda oybirliği 

yaptığımız için Değerli BaĢkanlarımızdan çok güzel davetler aldık. Yani ortak akıl üzerinden sohbet 

ediyoruz. ġimdi Sayın Tunç SOYER‟in dün fuarda, Turizm Fuarında söylediği bir söz, diyor ki: “Çok 

daha iyi bir sonucun çıkacağına inanıyorum. Ne kadar kullanabiliyorsanız beni orada kullanın. Hiçbir 

mahsuru yok, ben zaten bunun için varım. Sizin rehberlik etmeniz lazım. Bana ne derseniz yapmaya 

hazırım. Kullandığım, biriktirdiğim neyim varsa burada kullanmak için biriktirdim. Ben sonuna kadar 

buna açığım. Yol gösterin, „Ģunu yap‟ deyin, ben yapayım.” diyor. Bu Sayın BaĢkanımızın sözleri. 

Erhan Bey, biraz önce değindi, yaklaĢık 8 aylık Meclis Oturumumuzda biz neredeyse %90‟ını oybirliği 

yapmıĢ bir Grubuz. Biz birçok konuda Merkezi Hükümet anlamında, Buca Metrosu örneğinde olduğu 

gibi, elimizden gelen gayreti göstermeye çalıĢıyoruz. ġimdi bu nedenden dolayı da bu arsanın satıĢı 

gündeme geldiğinde Komisyonda ret vermiĢtik. Sonra buna bir proje hazırladık, bir proje sunduk. 

Cesareti kimden aldık? Sayın Tunç SOYER‟in söylemlerinden aldık. Peki bu sunduğumuz önergenin 

ve satıĢ kararının tekrar Komisyonlara havale edildiğinde bir Meclis Üyesi olmanın çok ötesinde, 

Ġzmirli biri olarak açıkçası umutlanmıĢtım. Yine bu Komisyonun bir Üyesi olarak dün bir kiĢisel 

seyahatim nedeniyle Ġstanbul‟daydım ve bu arsanın bulunduğu yere gittim. Arsanın bölgesinde 

incelemeler yaptım. Yine bu Komisyonun bir Üyesi olarak bugüne kadar baĢta Sayın KÖKKILINÇ 

olmak üzere, aynı Komisyonda görev yapıyoruz, Hukuk Komisyonu içerisindeki tüm arkadaĢlarımla 

uyumlu, birbirimizi anlayan, hatta Ģöyle de bir ironimiz var; bir kararda Sayın KÖKKILINÇ ile biz ret 

verdik, diğer üyeler kabul verdi. Belki ilk kez Meclis tarihinde bir AK Partili, bir Cumhuriyet Halk 

Partili Meclis Üyesinin ret verdiği bir karar bile çıktı. ġimdi ben bu Komisyonun önergesini veren bir 

Meclis Üyesiyim. Benim… ġu nezaketi ben Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi ArkadaĢlarımdan 

beklerdim, bu kadar aceleye ihtiyacımız yoktu. Önerge sahibi bir Meclis Üyesi olarak benim olduğum 

bir toplantıda önergenin nedenlerini, projenin detaylarını keĢke arkadaĢlarımız bizden dinleselerdi. 

Ama Pazartesi günü ki bugüne kadar Hukuk Komisyonunun 2 toplantısına katılmamıĢ bir Meclis 

Üyesiyim, bir yurt dıĢı seyahatim vardı, bir de dün, yani tutanaklarda kayıtlı. Üzerimize düĢen görevi 

hassasiyetiyle yapmak prensibini edinmiĢ bir insanım. ġimdi Pazartesi Meclis yaptık. “Acil” dediler, 

akĢam gruba mesaj geldi, Salı toplandık. Acil konularımızı görüĢtük. ÇarĢamba Meclis yaptık. 

ÇarĢamba akĢamı mesaj geldi. Dediler ki; “PerĢembe acil toplanmamız lazım.” Katılamayacağımızı da 

bildirdim. ġunu çok isterdim; “Bu konuyu görüĢeceğiz.” deselerdi bile samimiyetimle söylüyorum 

programımı iptal ederdim. ġimdi diyorlar ki; “Tasarrufta bulunuyoruz, oranın masrafları vardı.” ġimdi 

Sayın BaĢkan‟ım, ben tüm Hazıruna dün çektiğim bazı resimleri göstermek istiyorum. ġimdi masrafı 

olan yer üstünde iki tane iĢgalci iĢletme var. ġimdi bu Değerli Meclis Grubumuz bunun bilgisi 

dâhilinde mi? Yani burada iki tane mekân sahibi iĢletme yapıyor. Kimin arazisinde yapıyor? Bu 

milletin, bu kentin arazisinde yapıyor. Peki hangi masraf? Biz bugüne kadar 50 yıldır buradaki 

iĢletmelerden herhangi bir kira geliri elde ettik mi? Bu kadar, bugüne kadar biz bu arazinin varlığından 

haberdar mıydık? Yine Sayın BaĢkan‟ım, çok ilginç, arazinin bahçesine baktığım zaman Türkiye 

Cumhuriyetinin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK‟ün bir büstü var. Büstün etrafı leĢlik 

içinde. Bütün harabeler orada. Kırık sandalyeler burada. ġimdi ben Cumhuriyet Halk Partili Meclis 

Üyelerimin vicdanına sesleniyorum, vicdanlarına. Bu büst baĢka bir yerde olsaydı ne tepki verirlerdi? 

Bu bizim kendi mülkiyetimizin arazisi içerisinde. Belki de bu büst, 1959'da satın alındığında belki 

dikildi bilmiyoruz ama Ģu an maalesef kırık sandalyelerin, tentelerin bulunduğu bir alanda. Yine Sayın 

BaĢkan‟ım, Ģu fotoğrafa Değerli Meclis Üyelerimiz bakarsa, bu arsamızın bulunduğu köĢedir, bu da 

karĢısında yükselen projedir. Yani Ģöyle gelirsem, Ģu proje bu projenin tam karĢısı, tam karĢısı, satıĢ 

fiyatı metrekaresi 20 bin TL, yani bugün burada 5000 metrekare yaklaĢık satılabilir alan olduğunu 

söylüyoruz yani 100 milyonluk bir geliri olan bir arsayı konuĢuyoruz. Ben yine Ģunu da göstereyim, bu 

da köĢeden baktığımızda manzaramız Değerli ArkadaĢlar. Yani Beyoğlu‟nda yeniden yükselen 

Sheraton otellerinin, ileride Koç Ailesinin yaptığı müzenin bulunduğu, sergi salonunun bulunduğu bir 

cadde burası. Peki, AK Parti Grubu satıĢa karĢı mıydı? Hayır. 450 tane lojman geldiğinde oybirliği ile 

satıĢa karar verdik. Biz bir fikir ortaya koyduk, ben baĢka bir rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum, 

Tunç SOYER adına, keĢke burada olsaydı BaĢkan‟ım ama ben onun adına getirmek istiyorum. Çünkü 

neden? Ġlginç olan Ģey Ģu; Değerli Komisyon Üyesi ArkadaĢlarım ret gerekçelerine aynen Ģöyle 

yazmıĢlar, Değerli Meclis Üyeleri; “Görev ve yetki alanı dıĢındaki bir yerde bulunan taĢınmazın 
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idaresinde ve iĢletmesinde yaĢanabilecek olası güçlükler dikkate alınarak…” diyor. Biz dünya kenti 

olmayacak mıydık? Newyork‟ta, Bürüksel‟de, Moskova'da ofisler açmayacak mıydık? Sayın 

BaĢkanımız Ģu ana kadar neredeyse ayın yarısını yurt dıĢında geçirmiyor mu? Oradaki Avrupa 

Konseyinde BaĢkan Yardımcısı Temsilciliği, diğer yerlerde baĢka görevler üstlenmiyor mu? Buralarda 

açtığımız ofisler, biz Türkiye‟nin kalbinde, Ġstanbul‟da iĢletme derdi sorunu nedeniyle reddediyorsak 

Bürüksel‟de bir ofise nasıl sahip olacağız? Newyork‟ta bir ofise nasıl sahip olacağız Sayın BaĢkan‟ım? 

MECLĠS BAġKANI: Sayın Meclis Üyem toparlayabilir miyiz? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, toparlamak isterim ama cidden bir Meclis Üyesi olarak 

Önergemizi bir kenara bırakınız, Sayın Tunç SOYER‟in çizdiği dünya vizyonunun maalesef 

Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyelerinin yazdığı gerekçeli kararla sonlandığını bu Mecliste ilan 

etmek istiyorum. Artık bu Meclisten ne Bürüksel‟de bir ofis geçer, ne Newyork‟ta ofis geçer, ne 

Moskova‟da ofis geçer. Sayın BaĢkan'ım, biz Ġzmir'e… Sözlerimi toparlıyorum, affınıza sığınıyorum 

ama…  

MECLĠS BAġKANI: Lütfen, lütfen. 

HAKAN YILDIZ:  8 katlı bu yerde sergi müzelerinin olduğu, Ġzmir‟in yemek kültürünün tanıtıldığı, 

Sayın BaĢkanımızın dünya vizyonuna uygun Ģekilde resepsiyonların verildiği, çok kapsamlı, “Çok 

sesli ve çok renkli” söylemine uygun bir binanın inĢaasından bahsettik. Topu topu 20 milyon liraya bu 

belediyenin ihtiyacının olmadığı kanaatindeyiz. Üzerine 20 milyon harcayarak çok büyük bir reklam 

değeri olabilecek bir proje ortaya koyduk ve dedik ki, muhalefet olarak, “Hem satmayalım”, hem de 

bir fikir ortaya koyduk. Gördük ki yangından mal kaçırılır gibi önerge sahibi Meclis Üyesinin olmadığı 

bir toplantıda bu kararın alınmasını da üzüntüyle karĢıladığımı bildirmek isterim, teĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim, sağ olun. Buyurun Sayın BOZTEPE.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 2008 

yılında ben Balçova Termal Tesislerinin Yönetim Kurul Üyesiydim. Halil ARDA BaĢkanım, yok galiba 

bugün Meclisleri vardı onların. Gene eski Buca Belediye BaĢkanı Ercan TATI, Mehmet TÜRKMEN 

CHP'de, Ģimdi aklıma gelmedi arkadaĢlar vardı. Fakat çoğunluk, il genelde çoğunluk bizde olduğu 

için, AK Partide, aynı zamanda Genel Sekreter, Vali Bey de Yönetim Kurul Üyesi olduğu için... Bu Ģu 

an Kaya Termal dediğimiz yerin o zamanki ismi Prenses Otel‟di. Oranın satıĢı geldi. Bizim AK Parti 

Grubu buranın satılmasını istiyordu, biz de AK Parti Üyesiydik. Fakat o günü… Toplantılar uzun 

sürdü,  birkaç toplantı oldu. Ġzmir‟deki yerel basın, hepsi hemen hemen günlerce manĢetlerde verdi bu 

yerle ilgili, ben karĢı çıktım. Fakat sayım yetmiyordu benim. Daha sonra iki kiĢi, hem de bir arkadaĢın 

birisi de bizim Ġl Genel Meclisin Grup BaĢkan Vekiliydi, Ali Naci ERDEM, O arkadaĢımız da son anda 

destek verdi. Ve biz sekize yedi oturduk, Vali Bey Yönetim Kuruluna BaĢkanlık ediyor, tek tek söz 

verdi. Ve Vali Bey‟in karĢısına biz çıktık. Biz buranın satılmasına karĢı çıktık ve o günü ben çıktım 

yine dedim ki; “Sayın Valim…” dedim, “burayı…” dedim, Vali Hüseyin ÖĞÜTÇEN burayı kurmuĢ, 

bu bölgeyi, burası çok önemli, bütün dünya artık burayı tanıyor. Biz burayı satarsak, bir Ģekilde yarın, 

öbür gün burayı alacak kiĢi bir yolunu bulur ve burayı imara açar ve burası bir beton yığınına döner. Ve 

sizin de çocuklarınız yarın, öbür gün torunlarınız burdan geçtiği zaman da size lanet okur.” gibi 

cümleler de kullanmıĢtım orada, ki Sayın BaĢkan, biliyorsunuz nasıl ki bugün belediyenin bir Ģirketi 

var ise o Ģirketin Yönetim Kurulu BaĢkanı… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ağabey Ģu telefonu kapat Allah aĢkına, on kere 

çaldı. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE, lütfen… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım  ama devamlı…  

MECLĠS BAġKANI: Tamam siz devam edin, devam edin.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, nasıl ki bir Ģirketin Yönetim Kurulu BaĢkanlığını yapıyorsa, ki o 

yönetimi kendisi atıyorsa, bu aynı Ģekildedir, yani bizim il genelde de bizi atayan kiĢi Vali Bey‟di. Vali 

Bey orada beĢ dakika ara verip bütün hepimizi görevden alabilirdi. Fakat bunu yapmadı, biz sekize 

yedi oranın satıĢını yapmadık.  

ERHAN ÇALIġKAN: CHP‟lilerle beraber…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Tabii CHP‟lilerle birlikte olduk biz. Üç arkadaĢımız CHP ile birlikte hareket 

ettik ve bizim hakkımız da herhangi bir ihraç gibi bir olay olmadı ve saygı duyuldu ve biz orayı 

satmadık. ġu anda hâlâ daha duruyor. Bu konuları Sayın Mehmet Ali ÇALKAYA çok iyi biliyor. O 

zaman da kendisi ile de görüĢmüĢtük. Kendisi de bize teĢekkkür etmiĢti, hatta geçen ay gene bazı 
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arkadaĢlar varken CHP‟li arkadaĢlarla beraberdik. Yine bir iki arkadaĢımız “Hüsnü BOZTEPE'yi iyi 

tanıyın.” demiĢti. ArkadaĢlar burada Ģimdi isimleri söylemek istemiyorum, karĢı çıkmıĢtık. ġimdi 

Sayın BaĢkan‟ım…  

MECLĠS BAġKANI: Evet buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bizim, on beĢ yıldır Sayın Aziz KOCAOĞLU ben yer sattığını pek 

hatırlamıyorum. SatılmıĢtır, mutlaka olmuĢtur ama o öyle büyük yerler satılmadı. ġu son altı aydır, 

yedi aydır biz gelir gelmez herhalde bizim Seferihisar‟dan kalma bir alıĢkanlık olması gerekir ki  

neyimiz var neyimiz yok satıĢa çıkarıyoruz. Dört yüz daire, demin Hakan kardeĢim de söyledi, biz 

çıktık, “Satılsın.” dedik. Çünkü niye? Buranın bakımı, onarımı, Ģuyu, buyu belediyemize herhangi bir 

katkısı olmuyor, “Satılsın” dedik. Hatta o zaman ben yine söylemiĢtim, yani arkadaĢlar bunlarla 

beraber ġatoyu da satalım, ki ben satılsın anlamında söylemiyorum. Yani herĢeyi satıyoruz, oradan 

baĢlayalım, ki ġatonun da satılmaması gerekiyor. Çünkü yerine asla bir daha konmayacak bir yer. Aynı 

Ģekilde demin, bir kere Hakan kardeĢimi tebrik ediyorum ve kendisine teĢekkür ediyorum; çıkıyor, 

gidiyor burada, Ġstanbul‟da bu yerle ilgili resimler çekiyor, geliyor. Burada bu Mecliste herkesin kalkıp 

ayakta bu arkadaĢı alkıĢlaması gerekir. Bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Bizim Grupta değil, CHP 

Grubunda ya da ĠYĠ Parti Grubunda ya da MHP Grubunda bir arkadaĢımız yapmıĢ olsaydı yine aynı 

tepkiyi ben burada gösterirdim. Sayın BaĢkan‟ım, yine bugün, burada çok acı ve bir hukukçunun 

ağzından çıkan bir cümle çıktı. Ben hakikaten hayretler içindeyim. Sayın Nilay Hanım dedi ki; 

“Buradaki verdiğniz önergeleri dinlemek zorundayım.” Korkunç bir Ģey. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) “Zorunda kalıyorum.” aynı Ģey. Korkunç bir Ģey 

bu, korkunç bir Ģey. Bizim verdiğimiz hangi önergeyi acaba dinlemek zorunda kalmıĢ hanımefendi? 

Merak ediyorum. Bizim verdiğimiz önergenin hepsinin ayağı yere basıyor. Ben geçen Mecliste yine 

söyledim. Burada… Burası Meclis arkadaĢlar. Bir kere ilk önce arkadaĢlar Meclisin ne olduğunu çıkıp 

araĢtırsınlar, okusunlar, ne olduğunu görsünler. Bir insan bir… Biz engellileri seviyoruz değil mi? Bir 

engelli insan, konuĢmayan çıkıp bir Ģeyler anlatmak istiyor, yani anlayamıyorsun ama o adamın bir 

derdi var, yani doktora gidiyor, rahatsız, anlatmak istiyor bir Ģeyi. Meclis de öyle arkadaĢlar. Bir 

Meclis Üyemiz kalkar burada, dili baĢkaları gibi tam anlamıyla dönmeyebilir. Ya da yazdığı önerge 

tam anlamıyla anlaĢılmaya da bilir ama biz onu burada, burada Meclis, Meclis BaĢkanı ve buradaki 

arkadaĢlarımız bunu dinlemek zorundayız.  

MECLĠS BAġKANI: Bunun aksi mi oluyor Sayın BOZTEPE?  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE  bunun aksi mi oluyor? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım lütfen görüntüleri hemen geriye çevirin.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE, bakın konuĢuyorsunuz, her konuda söz alıyorsunuz. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Vermek zorundasınız Sayın BaĢkan'ım.  

MECLĠS BAġKANI: Tabii ki vermek zorundayım ama aynı zamanda vermemek durumunda da 

kalabilirim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Tabii. 

MECLĠS BAġKANI: Tabii ki vermek zorundayım, böyle bir zorunluluğum yok. Söz veririm ama siz 

istediğiniz gibi uzatamazsınız, onu da söylemek isterim. Sizinle üslup tartıĢmayacağım, “Süreniz 

doldu”, süre de koyarım, “Süreniz doldu;” kısmıyoruz bunları.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım ne yaptık yani? Ne oldu yani, Ģimdi ne oldu? Yani ne güzel… 

MECLĠS BAġKANI: Ne olduğunu görüyorsunuz, bakın lütfen. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ama… Peki o lafı söylerken siz niye BaĢkanı uyarmadınız?  

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE, söz veriyorum… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Hukukçu kimliği olan bir… 

MECLĠS BAġKANI: Bakın söz veriyorum, derdinizi anlatıyorsunuz. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Tamam Sayın BaĢkan‟ım. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Hiçbir zaman da kısmadık. Değerli ArkadaĢlar, bakın ne olur hakkaniyetli 

olalım. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben, bir 

müsade buyurun, bitireyim, Allah aĢkına bitireyim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Buyurun BaĢkan‟ım.  

MECLĠS BAġKANI: Hakkaniyetli olalım. Her Meclis Üyesi bir söz vaaz edebilir. Bazen bu yanlıĢ 

bir Ģekilde anlaĢılabilir, bazı arkadaĢlarımızın söylediği gibi Ģu anda herhangi bir Ģey izafe etmiyorum, 
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herhangi bir Ģey söylemiyorum. Olabilir ama bu Ģu anlama gelmez; Meclis Kürsüsünden herhangi bir 

Ģekilde sizin özgürce söz söyleme hakkınızı gasp ettiğimiz hiç vaki değildir. Ġstediğiniz gibi de 

konuĢuyorsunuz, bu da çok doğal, olması gereken bir Ģey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Zaten öyle bir Ģey demedim BaĢkan‟ım, demedim. 

MECLĠS BAġKANI: Tamam, buyurun tamamlayalım. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım, zaten öyle bir Ģey söylemedim. Ben sadece Nilay Hanım‟ın 

söylediği cümleleri kullandım.  

MECLĠS BAġKANI: Anladım buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım, bakın biraz önce güzel baĢladınız. 1. Maddeyi, biz burada 15 

dakikada bu kadar basit bir maddeyi kalkıp… 

MECLĠS BAġKANI: Olabilir. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Tabii ki bir Ģey demiyorum, olabilir ama tartıĢmak lazım biz buraya geliyorsak 

biz bunun için geliyoruz Sayın BaĢkan‟ım. O yüzden ben yine iki cümle daha kullanayım Sayın 

BaĢkan'ım.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun, buyurun tamamlayalım lütfen. 

HÜSNÜ BOZTEPE: “AĢka ihanet olmaz, aĢk varsa ihanet yoktur.” deyince Nilay Hanım, hayır, olur 

mu öyle Ģey? Bugüne kadar, 1910 yılından bugüne kadar bakın, aĢka ihanetle ilgili 1000 tane film var; 

Kanlı AĢk var, AĢka Ġhanet var, 50 tane var, yani aĢkın olduğu yerde ihanet de olur, sevgi de olur, karĢıt 

da olur, bunların hepsi olur. Burada Erhan kardeĢimin söylediği gerçekten de yani...  

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE, ne olur iĢimi zorlaĢtırmayın. 

HÜSNÜ BOZTEPE: “AĢkla Ġzmir”, AĢkla Ġzmir‟se, AĢkla Ġzmir‟i Ġstanbul‟da da yaĢatalım, sevgiler 

sunuyorum. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Sayın KÖKKILINÇ buyurun.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Cevap hakkım doğdu. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun, buyurun, tabii ki, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġunu söylemek istiyorum; öncelikle Hakan Bey‟in sözlerine yanıt vereyim. 

Lojmanlarla ilgili satıĢta oybirliğiyle karar verdik. Çünkü bu konuda bir yasal düzenleme vardı ve 

lojmanların satıĢıyla ilgili bu konudaki yasal düzenlemeye uygun hareket ettik ve oybirliğiyle satıĢı 

yönünde karar verdik. Ġkincisi; gerçekten bir Meclis Üyesi olarak çok takdire değer, Ġstanbul‟a 

gidildiği zaman bu taĢınmaza bakmak, incelemek, değerlendirmek önerge sahibi olarak çok takdire 

değer ama Ģunu söylemek istiyorum; burada da bizim ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor, yani 

Ġzmir‟den Ġstanbul‟daki bir taĢınmaza hakim olmak ne kadar zor. Oraya diyelim ki o iĢgalcileri aldınız, 

götürdünüz, yarın bir baĢka iĢgalci gelecek, yarın baĢka bir Ģey gelecek o taĢınmazla ilgili baĢka 

tasarruflar olacak. Ben burada Ģunu söylemek isterim; BüyükĢehir Belediyesinin burada bir geliri 

olmadığına göre, oradaki taĢınmazlar muhtemelen kaçak yapılar, o kaçak yapıları da tespit etmek o 

tarihteki Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinin yetkisinde, görev alanında olan bir konu. O tarihte Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi görevini yapmamıĢsa burada Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin kusurunu nerede 

göreceğiz? Ben bu açıdan ecri misil hakkı doğar, geriye doğru 5 yıl süreyle eğer orada haksız 

kullanımlar varsa bir takım hukuki tasarruflar vardır BüyükĢehir Belediyesi lehine ama bir tek Ģunu 

görüyoruz çok net ve açık, Ġzmir‟den baĢka bir kentte yer alan bir taĢınmazın idaresi çok zor bir konu, 

hatta zarara sebebiyet verecek olan bir konu. O yüzden satılmasında sakınca yok… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben özür diliyorum bir Ģeye… 

Cevap hakkımı kullanmak istiyorum, izin verirseniz.  

BAġKAN: Sayın KÖKKILINÇ devam ediyor, lütfen. Buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Önergeler konusunda Hüsnü Bey‟i açıkçası anlamak mümkün değil. “Bir 

hukukçu olarak bunu nasıl söyleyebiliyor, ĢaĢırıyorum” diyor. Peki, tamam demokratik platform, 

ĢaĢırabilir kendisi. Ben de burada yanıt hakkımı kullanarak Ģunu söylüyorum; geçen Mecliste biz 10 

Önergeyi yaklaĢık dinlemek zorunda kaldık uzun uzun. Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğini 

Hükümet çıkarıyor ve biz bu Hükümetin çıkarmıĢ olduğu ÇalıĢma Yönetmeliğine bağlı hareket etmek 

zorundayız ve ÇalıĢma Yönetmeliğinin de bir takım eksikleri var, bunu görüyoruz, revize edilmesi 

lazım, yenilenmesi lazım. Dolayısıyla biz kendi içimizde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak kendi 

Önergelerimizi, kendi Grubumuz içerisinde eliyoruz ve Meclis Önergesi olabilecek olanları Meclise 

sunuyoruz. Meclisin değerli vaktini almamak için. Biz AK Parti Grubundan da bunu bekliyoruz ve 

bunu da daha önce de dile getirdik. ġimdi Önergelerin hepsi de Belediye Meclis alanının konusu 
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içerisinde olmayanları var, görev alanı içerisinde olmayanları var veya yeterli yasal donanıma veya 

çerçeveye sahip olmayanlar var. Ben bunu eleĢtirmek adına hepsini dinlemek durumunda kalıyoruz 

dedim ve bir Ģeyi söylemek isterim, bunu buradaki bütün AK Partili Komisyonlarda çalıĢan Meclis 

Üyelerimizin kabul edeceğine inanıyorum, Ben, AK Partili Meclis Üyelerimizden gelen bütün 

Önergelerin Meclis Kararı olması için çok çaba sarf etmiĢ bir hukukçuyum. O yüzden bu konuda biraz 

daha saygılı bir eleĢtiri haklarını kullanırlarsa daha memnun olurum. Ben Yeterlilik Önergesi 

veriyorum, bu konu yeterince aydınlandı, oylanmasını öneriyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım 2. konudan baĢlamak 

gerekirse, Önerge meselesi; Ģimdi her Grubun usulleri çok farklı olabilir, meseleye bakıĢ açıları çok 

farklı elbette ki olabilir. Biz de mümkün olduğunca Ģehrimizi ilgilendiren konularla alakalı Önerge 

veriyoruz ve bunların da Komisyonlarda görüĢülüp karar verilmesi noktasında bir mücadele veriyoruz. 

Tabii dönem dönem vermek istediğimiz Önergelerle ilgili usuli anlamda bazı problemler çıktığında da 

karĢılıklı konuĢuyoruz. Ben size bir örnek vermek istiyorum bununla ilgili; Kiraz Meclis Üyemizin bir 

Önergesi vardı, Kiraz‟daki 32 mahalledeki su sorunuyla ilgili. Kiraz‟ın 32 mahallesindeki su sorunuyla 

kim ilgilenecek? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ilgilenecek. 

MECLĠS BAġKANI: Doğru.  

ÖZGÜR HIZAL: Burada Sayın SOYER‟le ben ve Meclis Üyesi ArkadaĢımız gidip görüĢtüğümüzde 

“Tabii ki bizim görevimiz.” deyip, önergenin verilmesi bir noktada engellendi. Biz de tabii ki 

“Vermeyelim”, dedik. Sonuç itibarıyla ne oldu biliyor musunuz Sayın BaĢkan? 6 aylık süre içerisinde, 

yazı da atlattık, Kiraz‟daki 32 mahallenin su sorunu çözülmedi. Devlet Su ĠĢlerinin müdahalesiyle bir 

kısım mahallelerdeki su sorunu çözülmeye çalıĢılıyor. Mesele bu, Önerge meselesi. 2‟nci konumuz, 

aslında ilk konumuz olan, birazdan muhtemelen Hakan Bey bununla ilgili cevap hakkını da kullanacak 

ve gerçekten de güzel bir çalıĢma yaptı ve o anlamda da Önergelerin veriliĢ noktasındaki amacını 

söylemek istiyorum. Sayın SOYER Ģu anda nerede? Güney Afrika da değil mi? Ne amaçla gitti? 

Turistik bir gezi ile gitmedi herhalde. Bildiğimiz kadarıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak 

Ġzmir Ģehrini temsil amacı ve tanıtmak amacıyla gitti oraya. Biz bir Önerge verdik, çok güzel bir 

Önerge hazırlandı ve verildi. Neydi bu Önerge? Biz oraya bir Ġzmir Evi açalım dedik. “Ġzmir Evi 

açalım”, Meclis Üyeleri olarak oraya gidip çay, kahve içelim kastıyla söylenmiĢ bir Önerge değildi. 

Bugün Ġzmir‟e gelen turist sayısı 1 milyon, yıllık, nüfusunun dörtte biri. Ġstanbul‟a gelen turist sayısı 

14 milyon. Dünyanın her ülkesinden, dünyanın her Ģehrinden gelen turistleri var Ġstanbul‟un. Ne kadar 

değerli bir arsa olduğu konusunda bilgiler verildi, bunun tartıĢmasını istedik, bunun konuĢulmasını 

istedik, bunun Komisyonlarda uzun uzun konuĢulmasını ve tartıĢılmasını istedik. Bizim yaptığımız 

eleĢtirileri anlamsız eleĢtiriler görmeyin. ĠZTAV meselesinde biz burada tartıĢma yaparken Sayın 

SOYER‟in kardeĢinin orada Genel Sekreter olması noktasında eleĢtirilerimizi getirdik ve bugün 

geldiğimiz noktada Sayın SOYER‟in kardeĢinin ĠZTAV‟dan istifa ettiğini basından duyduk, 

muhtemelen de gerçek. Dolayısıyla biz eleĢtirilerimizi iĢ olsun diye yapmıyoruz. Biz eleĢtirilerimizi bu 

Ģehrin menfaatleri için yapıyoruz. Biz eleĢtirilerimizi bu Ģehirdeki hemĢehrilerimizin menfaati için 

yapıyoruz. Elbette ki bakıĢ açılarımız farklı olabilir, siz farklı noktadan bakabilirsiniz, biz farklı 

noktadan bakabiliriz. Meclis bunun için vardır. Mecliste bir saat sınırlaması elbette ki yoktur. saat yedi 

buçukta mesaimiz bitti, hadi kapatalım Meclisi gidelim mi diyeceğiz?                                                     

MECLĠS BAġKANI: Hayır. 

ÖZGÜR HIZAL: Saat gece 12‟lere kadar çalıĢırız, tartıĢırız ama en iyisini, en doğrusunu Ġzmir için 

ve Ġzmirli hemĢehrilerimiz için çıkartmak için mücadele ediyoruz, saygılar sunuyorum.    

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, yani tabii ki Mecliste her Ģeyi 

konuĢacağız. Çünkü sonuçta burada Ġzmir‟in meselelerini konuĢuyoruz. Bunda bir beis yok. Burada 

kimsenin farklı düĢündüğünü de söylemiyoruz. Burada iĢi çabuk bitirelim, çekelim gidelim gibi bir 

anlayıĢla zaten hiç hareket edilmedi, edilmez, edilemez. Meclisin çünkü tabiatına aykırı bir Ģey ama 

tabii ki her tartıĢma değerlidir, anlamlıdır ve her tartıĢmada o tartıĢmanın tarafları vardır ve farklı 

fikirleri savunur insanlar. ġimdi sonuçta Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi idari olarak bir karar alıyor, bir 

tasarrufta bulunuyor. Ben size sormak isterim; 1959 yılında aĢkla mı alınmıĢ, neyle mi alınmıĢ onu 

bilmiyorum yani, okudum gazetelerde nasıl oldu. Türkiye Güzellik YarıĢmasını birincilikle bitirmiĢ 

hanımefendiyle… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Romantik kısmı orasına girmiyorum…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 
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sesler ve sözler.) Ama yahu bugüne kadar kimler o tarihten bugüne kadar, Faruk TUNCA‟dan buraya 

kadar, kimler yönettiyse bu Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini kimse bu arsadan söz etmemiĢ. Kimse bu 

arsayla ilgili herhangi bir Ģekilde ortaya bir Ģey getirmemiĢ. En azından benim bildiğim yok. O kadar 

tecrübeli arkadaĢlarımız var, burada iki dönemdir, üç dönemdir, dört dönemdir Mecliste görev yapan 

arkadaĢlarımız var, gelmemiĢ. Burada Sayın Tunç SOYER‟in, bunu fark etmiĢler ve orada bir arsa 

olduğu ortaya çıkmıĢ. Bu arsayla ilgili bir tasarrufta bulunulmuĢ. ġimdi tabii ki mümkündür, yani bu 

arsa da bulunduğu konum itibarıyla çok önemli bir yerde, ben de biliyorum o yerin çok önemli bir yer 

olduğunu. Değerli Meclis Üyemiz gitmiĢ fotoğraflamıĢ, gelmiĢ ama sonuçta bir karar almıĢız, bu karar 

konusunda arkadaĢlarımız zaten demokratik haklarını kullanarak eleĢtiriyorlar ama Ģunu söylemek 

isterim; siyaset, siyaset kurumu böyle bir Ģeydir. GenelleĢtirilmiĢ örnekler de veriliyor. Herhalde 

Sevgili AK Partili ArkadaĢlarım da hak vereceklerdir, bu memlekette ilk defa arsa satan belediye biz 

değiliz yani, ya da ilk defa arsa dıĢında özelleĢtirilmiĢ binlerce örnek, yani Ģimdi bunları çıkarmak 

istemem, ki gerek yok bunlara. Bu bir tasarruftur, siyasi bir karardır bu. Bu kararı alırsın, yaparsın. 

Bunu muhalefet eleĢtirebilir, eleĢtirecektir, biz de eleĢtirebiliriz. Biz de Sakarya‟daki silah fabrikasının 

satıĢını Cumhuriyet Halk Partisi olarak eleĢtiriyoruz... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Fark etmiyor, devredildi, verildi. Sonuçta satılmıĢ 

olması değil… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Yapılan iĢlemin ne olduğu belli, özelleĢtirme iĢlemi, kullanım hakkını veriyorsun, onu veriyorsun... 

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

Ya da petro kimya tesislerinin ya da baĢka tesislerin yani… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġimdi dolayısıyla bakın… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bunları eleĢtirmek bizim hakkımız 

ve görevimiz. Çok normal. Biz çünkü katılmıyoruz o görüĢlere. Bu arsanın kullandığımız tasarrufuna 

Ģerh konulması ve muhalefet edilmesini de anlıyorum, bu da bir normaldir ama sonuçta bunları 

konuĢuruz, bu Meclisi buradan halkımız da seyrediyor, sonuçta nihai kararı Ġzmir halkı takdir eder, 

değerlendirir. Bizim burada bunun dıĢında yapabileceğimiz baĢka nedir? Meclise gelmiĢ olan kararın 

lehinde ve aleyhinde ilgili Meclis Üyeleri tarafından, Parti Grupları tarafından görüĢler vaaz edilir ve 

sonuçta oylanır. Ben de Ģimdi birazdan onu yapacağım, bu kadar basit…(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ne için söz istediniz? ArkadaĢlar bir dakika, eğer 

bir sataĢma olduğunu söylüyorsa arkadaĢımız… Çünkü önerge sahibi arkadaĢımız söz istiyor. Hakan 

Bey ne olduğunu düĢünüyorsunuz? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, o konuya da girmeyeceğim. Bakın, ben herkesi… 

MECLĠS BAġKANI: Tamam ama kısa lütfen, oylayacağım çünkü. 

HAKAN YILDIZ: ġunu söylemek istiyorum; baĢarı imkânlarla doğru orantılı mı, değil mi? Eğer 

baĢarılar imkanlarla doğru orantılı olsaydı biz bugün bu Mecliste olamazdık. Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK ve silah arkadaĢları o imkansızlıkla bu ülkeyi kuramazlardı.  

MECLĠS BAġKANI: Doğru. 

HAKAN YILDIZ: ġimdi Ģu eleĢtiriyi kabul edemem ben Ġzmirli olarak, bu Meclise soruyorum; 

uzaktan bir yeri iĢletemediğimizden iĢgalciler var, koskoca Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ben bunu, 

lütfen, yakıĢtıramam. Ġki; ömrü hayatı projelerde geçmiĢ bir insanım. Ben oraya sırf resim çekeyim de 

burada kartonlarla göstereyim diye gitmedim. "Bir fikrin altı dolu mudur değil midir, ortaya 

koyduğumuz bir tezin gerçekleĢme imkanı var mıdır yok mudur" samimiyetiyle ve iyi niyetiyle 

programı bozarak gittim. Ve bugün bütün samimiyetimle söylüyorum ki bize bu cesareti veren, bugüne 

kadar da artık bu da söylemleriniz ortadan kalktı, zatıaliniz ve Tunç SOYER‟in seçim vaatleriydi, 

dünya kenti olma vizyonuydu, bir araya gelmekte ve fikir üretme tarzıydı. Bunun da çürüdüğünü 

gördüm ama ben Ģunu söylemek istiyorum; bakın, bazı kararlar siyasi olabilir ama bazı kararların 

dönüĢü olmaz. Bu bugün, yarın da satıĢ kararı alabiliriz. Gelin bu belediyenin Bürokratlarıyla… Ben 

de yanılıyor olabilirim. Tekrar burayı irdeleyelim, tekrar bir projelendirelim. Ben inanın Ģunu hayal 

etmiĢtim; Komisyon Üyeleri ArkadaĢlarımızla bunu uzun bir, bir dahaki Meclislere kadar, ki, dört kere 

toplanacağız ama aciliyeti yoktur ve mimarlık bürosuna talimat vermiĢtim aplikasyonunu aldım, dedim 

ki; “Buraya bana bir vaziyet planı çizin, kaba bir kurgu yapın, bunu sunalım. Bunu Ġzmir‟e 

kazandıralım.” ġimdi ben yine Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyelerimize ve size… Lütfen bu kararı 

daha sonra alma yetkiniz var, her zaman oyçokluğu ile geçirme yetkiniz de var ama bunu bütün 

etrafıyla tartıĢalım. Bu belediyenin Çok Değerli Bürokratları var, inceleme yaparlar. O büst ne zaman 
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gitmiĢ, o büstü bir an önce oradan alıp gelsinler, ne için orada duruyor buna da baksınlar ama burasını 

kaybetmeyelim. Bizim ortaya koyduğumuz vizyonu, bu vizyonun temelinde eğer artık bundan sonra 

Tunç SOYER “Burası dünya kenti olacak.” diyorsa, Ġstanbul‟daki bu yerin kıymetini bilmesi lazım, 

teĢekkür ederim.               

MECLĠS BAġKANI: Evet Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Gündemimizde yer alan 9. maddeyi 

Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul 

edilmiĢtir arkadaĢlar. 10. madde, Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Komisyondan oyçokluğuyla gelmiĢ ve uygun bulunmamıĢ 

olan bir madde. Bu da yine aynı taĢınmazla ilgili. Komisyondan geldiği Ģekliyle diyelim, oylansın. 

Oyçokluğuyla, biz, uygun bulunmamıĢtır reddi yolunda öneriyoruz.   

FATĠH TAġTAN: Bir hükmü kalmadı zaten Sayın BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: Bir hükmü kalmadı, doğru söylüyorsunuz. Buyurun Sayın ÇALIġKAN, 

buyurun lütfen.  

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, Meclisin iĢleyiĢine baktığımız zaman bizler muhalefet partisi, 

muhalefet görevi üstlenmiĢ Meclis Üyeleri olarak yönetimde olmadığımız için Önergelerle ancak 

yönetime katılmaya çalıĢıyoruz. Ancak CHP‟li ve ĠYĠ Partili Meclis Üyelerimiz zaten bir Önerge 

vermek zorunda değiller. Çünkü onların vereceği Önergeleri de zaten siz hazırlıyorsunuz. Siz 

hazırlayıp onlara veriyorsunuz. Yani aranızda  tartıĢıp da… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)   
MECLĠS BAġKANI: Hayır, hayır, yok, yok sevgili ÇALIġKAN… 

ERHAN ÇALIġKAN: Ben uzaydan geldim BaĢkan‟ım, bilmiyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Sevgili ÇALIġKAN yani… ġöyle söyleyeyim; Ģimdi bakın… 

ERHAN ÇALIġKAN: Kusura bakmasınlar arkadaĢlar da. Ben hayatımda ilk defa, yeni Meclis 

Üyeliği yapıyorum ve belediyelere hiç girmediğim için bu konuyu hiç bilmiyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Sevgili kardeĢim Ģimdi… 

ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi Sayın BaĢkan‟ım müsaade ederseniz… 

MECLĠS BAġKANI: Müsaade edeceğim ama bakın, müsaade edeceğim ama o yaptığınız genelleme, 

bakın o yaptığınız genelleme doğru bir Ģeyi iĢaret etmiyordu onun için, yani bunu bütün 

samimiyetimle söylüyorum. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, ben genelleme yapmadım. Bakın, zorunda değiller dedim, öyle 

demedim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Benim 

Türkçem çok net, “Zorunda değiller.” dedim. Çünkü o Önergeler… 

MECLĠS BAġKANI: Hayır, Değerli ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri, Sayın Erhan Bey, 

söylediğim Ģey Ģu; yani “Siz o Önergeleri veriyorsunuz zaten onlara da” cümlesini buradan 

reddediyorum. Çünkü niçin reddediyorum? Öyle olmadığı için reddediyorum. Biraz önce Grup 

Toplantısında daha yeni üzerinde bununla ilgili bir konuĢma yaptığım için, bunu kendime yapılan bir 

haksızlık olarak aldığım için söylüyorum. Çünkü ben arkadaĢlarımı bu Önergeler meselesinde 

uyardım. Eğer biz zaten, biz zaten kendimiz yazıp arkadaĢlara veriyor olsaydık ben niçin arkadaĢlara 

Ģu verdiğiniz Önergelere “Bizim haberimiz olmadı kardeĢim” diye bir eleĢtiri yapmayacaktım Grup 

toplantısında. Dolayısıyla gerçekten, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum kayıt altına alındığı için 

de, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu bu anlamda istediği Önergeyi hazırlayıp Grup yönetimine 

getirebilir, hatta hatta, Grup yönetimine getirmeyerek, direkt Meclis kürsüsünden, Pazartesi günü 

olduğu gibi, burada, Meclis BaĢkanlığına da veriyor. Bunun bilinmesini istedim. Buyurun, teĢekkür 

ederim.  

ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi Sayın BaĢkan, yine bir sapla samanın karıĢtığı durum oluyor. Ben Ģunu 

söylemiyorum, bakın yine oraya doğru gidiyor söz, tartıĢmaya dönüyor. Ben tartıĢma yapmak için 

söylemiyorum. ġimdi sözüm Ģu değil; “Sayın BaĢkan ya da sizler Gruba talimat veriyorsunuz hiç 

kimse Önerge vermeyecek demiyorsunuz.” demedim. Benim söylediğim Ģu; Önergelerle ilgili zaten 

gerekli çalıĢmaları BaĢkanlık yapıyor, yaptıklarının da bir kısmını kendisi BaĢkanlık Önergesi olarak 

getiriyor… 

MECLĠS BAġKANI: Doğru. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bir kısmını da Meclis Üyelerine takdim ediyor, “Bu sizden gelsin.” diyor. 

MECLĠS BAġKANI: Hayır tersi oluyor, tersi oluyor, bunun tersi oluyor… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Pardon Değerli ArkadaĢlar, evet, 
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Erhan Bey, Erhan Bey, Erhan Bey, tamamlayalım. Değerli ArkadaĢlar, söz vereceğim. Erhan Bey 

tamamlayalım… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Tamam, tamam… 

ERHAN ÇALIġKAN: Evet… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın Erhan Bey buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi bu Meclis olarak, eğer Meclisi bir bütün olarak düĢünürsek yüzlerce, 

tabii ki belediyenin yönetilmesi için Önerge gelecek, tabii ki onları da burada görüĢeceğiz, arada da 

hani zorunda kalınabiliyor olabilir, biz bazen çok Önerge veriyor olabiliriz. Bunu da herhalde olumlu 

karĢılayacaksınızdır diye düĢünüyorum. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Değerli arkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri, yani bir Ģey 

söyleyerek bunu burada bırakacağım; yani bütün Meclislerin nasıl çalıĢtığını biliyoruz, muhalefetle 

iktidar Meclislerde karĢı karĢıya gelir, memleket meseleleri için farklı farklı görüĢleri vaaz ederler, 

öneri getirirler, kanun teklifi hazırlarlar. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bizim, Ģimdiye kadar bir 

tek, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun bir tek kanun tasarısı, önerisi geçmedi. Ġktidarın oylarıyla 

hepsi reddedildi. Bu normal, bakın bu normal. Çünkü demokratik teamüller iĢliyor, böyle alınıyor, yani 

biz onları yapmaya devam edeceğiz. Türkiye için faydalı olan iĢleri orada, oradan örnek veriyorum, 

Çünkü buraya onu teĢbih edeceğim. Burada da ama burada Ģu var, farklı bir Ģey var. Ortak Önergeler 

hazırlandı arkadaĢlar, ortak Önergeler hazırlandı. Yani demek ki biz burada aslında temel mantalite 

olarak, mantalite olarak birlikte iyi Ģeyler üzerine bir Ģeyler yapabilme iradesini ve eylemini koymuĢ 

insanlarız ama bu demek değildir ki her konuda, her önerge üzerinde mutabık kalacağız. Dolayısıyla 

demokrasinin iĢlemesi güzel bir Ģey, Meclisin kuvvetli olması güzel bir Ģey. ġimdi zaten 2 madde 

birbiriyle doğru orantılı olduğu için, yani eĢ anlamlı olduğu için ve birbirini tamamlayan, biraz önce 

Değerli KardeĢimin söylediği gibi “Aslında hüküm kalmadı.” sözü de oradan geçerli. 10. maddeyi 
oylarınıza sunuyorum; Komisyondan geldiği Ģekli ile kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. Evet, 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, 11 ve 25. maddeler dâhil, tüm maddeler Komisyonlardan geldiği 

Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS BAġKANI: 11 dâhil ve 25 dâhil bütün maddeler Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylarınıza 

sunacağım. Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Oylansın. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Evet, 11 dâhil ve 25 dâhil bütün maddeleri 

Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. ġimdi Değerli ArkadaĢlar biliyorsunuz 1. maddeyi sona bırakmıĢtık, geldi mi acaba 

istediğimiz Ģey? Yurt dıĢı maddesi vardı arkadaĢlar, Değerli KardeĢimizin… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım Ģöyle; 1. maddeyi biz bugün, bu haliyle doğrudan oylayalım. 

AyĢegül Hanım‟la ilgili olan Meclis önergesi ek önerge olarak Meclisimize sunulsun…  

MECLĠS BAġKANI: Pazartesi günü Ek Önerge olarak getirelim diyorsunuz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: O tarihte oylayacağız, evet. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL? 

ÖZGÜR HIZAL: Uygun. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN? O zaman. 1. Önergeyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Ama Sayın ArkadaĢımız için Pazartesi günü yeni bir 

önerge getirip bunu ilave edebiliriz, bunu yapmamız gerekiyor ayrıca. Eğer o davet orada duruyorsa. 

 

IV. DĠLEK VE ÖNERĠLER  

MECLĠS BAġKANI: ġimdi Dilek ve Öneriler maddemize geçtik Değerli Meclis Üyeleri. Buyurun 

Sayın ÖZUYAR. 

NEZĠH ÖZUYAR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri az önce Sayın AK Partili Meclis 

Üyesinin bizi de hedef alarak söylemiĢ olduğu önergelerin hazırlanması ile ilgili konuyu kesinlikle 

reddediyorum. Bunu bizim emeğimize bir saygısızlık olarak kabul ediyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Doğru. 

NEZĠH ÖZUYAR: Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz, ki hatta AK Partinin Bergama Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarım, Sayın BaĢkan buradan gitti herhalde veya AyĢegül Hanım, Bergama‟nın menfaatini en 

azından Bergama‟yı da kapsayan 2. Kademe Bölgesel Merkez kurulması çalıĢmalarını sizler çok iyi 
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biliyorsunuz. Biz bugün bu Mecliste 3. madde olarak 5 flamingo, Çevreye Saygılı Endüstriyel Tesis 

Ödüllerini Çevre Sağlık Komisyonunun AK Partili Üyeleriyle birlikte hazırladık, verdik. Onun için bu 

emeğimize bir saygısızlıktır. Bu kadar söylüyorum ve üzgünüm. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz Sayın ÖZUYAR. Sayın MERT? 

OSMAN MERT: Sayın BaĢkan‟ım, Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Saygıdeğer Bürokratlar; 

Nisan 2019, ilk BüyükĢehir Meclisinde Foçamızın Garaj ve Sanayi Sitesi yatırımlarının açıldıktan 13 

ay sonra hâlâ atıl ve kapalı durduğunu dile getirmiĢtim. Bunun Sanayi Sitesi tarafıyla alakalı 

BüyükĢehir Belediyesi ve Foça Belediyesinin yapmıĢ olduğu çalıĢma neticesinde dün itibarıyla Sanayi 

Sitemiz ihtiyaç sahiplerine teslim edildi, öncelikle çok teĢekkür ediyorum. Fakat aynı duyarlılığın Ģu 

anda 17. ayını geçmiĢ olan, Foça‟nın en değerli, en güzel yerinde, garajın 17 aydır atıl ve kapalı 

durduğunu, çevresel faktörleri itibarıyla kullanımının çok zor olduğunu ve bundan sonra kullanımının 

çok mümkün olmadığının görüldüğünü ve sizden buradan rica ediyorum, ya BüyükĢehir Belediyesi 

farklı bir Ģekliyle bu garaj yerini değerlendirme yöntemini araĢtırabilmeli veyahut da Foça 

Belediyesine devriyle Foça Belediyesi vasıtasıyla bunun topluma hizmet noktasında dönebileceğinin 

burada kayıtlara geçmesini rica ediyorum, teĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: Ben teĢekkür ederim Sayın MERT. Buyurun efendim, Sayın ġAHĠN, Sayın 

Grup BaĢkan Vekilimize... Buyurun ġAHĠN. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Evet Sayın BaĢkan‟ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın 

Temsilcileri, Saygıdeğer Ġzmirliler evet, ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nin 36. KuruluĢ Yıl 

dönümünü kutluyorum. Kurucu CumhurbaĢkanımız Rauf DENKTAġ‟ı rahmet ve minnetle yâd 

ediyorum. ġehit düĢen Kıbrıs Türklerine ve Kahraman Türk Askerlerine Allah‟tan rahmet diliyor, tüm 

Gazilerimize saygılar ve Ģükranlarımı sunuyorum. Yine 2020 Avrupa Futbol ġampiyonası‟na katılmayı 

garantileyen A Milli Takımımızı tebrik ediyorum, baĢarılarının devamını diliyorum. Evet, efendim ben 

de zannediyorum dilek ve temenniler değil mi? ġimdi tabii ki de bu taĢınmaz satıĢları, biraz önce çok 

söz alan oldu, satıĢları aslında iyi değil. Belediyemizin tabii ki ihtiyacı var. Hani borçlanma yetkisi 

alıyor, kredi alıyor tamam, bunlar güzel ama bu hiçbir belediye için, yani bu taĢınmazların satılması, 

bilhassa Ġstanbul‟da böyle değerli bir yerin satılması, bunu kabullenmek mümkün değil. Ayrıca Hakan 

Bey de Ġstanbul‟a kadar gidip böyle bir çalıĢma yapmıĢ, konuyu daha iyi anlatmak için. Kendisine de 

teĢekkür ediyorum, güzel bir çalıĢma. Hani bu yer Ģu an itibarıyla da çok değerli bir yer. Hani daha 

önümüzdeki süreçte de çok değer kazanabilecek bir yer hani. Bu anlamda iyi düĢünülmesi, iyi 

irdelenmesi gereken bir durum diye düĢünüyorum. Evet, onun için yani belediyemizin evet, borçlu bir 

belediye, maddi sıkıntıları var ama baĢka Ģekilde bu giderilemez mi? Hani zaten borçlanma yetkisi 

alınıyor, kredi alınıyor. Bu önemli, bir de mesela bu çalıĢmalar gerçekten Komisyonlarda uzlaĢıyla 

yapılıyor. Evet, yani bütün Komisyon Üyeleri ArkadaĢlarımız çalıĢıyor ama bu manada burada 

muhalefete daha da iyi anlatılarak, daha bu durumlara kulak verilerek, anlatılarak daha iyi yapılamaz 

mı? Aslında uzlaĢılmayacak bir konu yok diye düĢünüyorum. Ana muhalefet de burada Ġzmir için 

çalıĢıyor, yani Ġzmir‟in değerleri, Ġzmir‟in taĢınmazları ya da belediyenin daha borçsuz bir belediye, 

daha çok proje yapan, daha çok hizmet eden bir belediye olmasını istiyor. Bu bakımdan aslında bu 

çalıĢmalar oybirliği ile Komisyonlarda, Mecliste yapılabilir diye düĢünüyorum. TeĢekkür ediyorum 

efendim. 

MECLĠS BAġKANI: Çok teĢekkürler Sayın ġAHĠN. Evet buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri pek tarzım değil ama 9. maddede söz 

istedim, siz de beni gördünüz ama o tarafa döndünüz. 

MECLĠS BAġKANI: Özür dilerim, keĢke ısrarcı olabilseydiniz. 

HAKAN ġĠMġEK: ġey değil ama Meclisin bu tarafı da var, bu tarafı da görün diye… 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. 

HAKAN ġĠMġEK: Tekrar Dilek Temennilerde bu konuyla ilgili bir iki cümle sarf etmek istiyorum. 

ġimdi ben, herhalde birçoğunuz tanıdınız, inĢaat mühendisiyim. Yapı iĢleriyle de meĢgulüm ama diğer 

iĢlerim de var uluslararası. Bir mülkün nasıl değerlendirilebileceğini, bir taĢınmazın nasıl daha aktif 

hale getirilebileceğini gayet iyi bilirim. O konuda mütevazı olmayacağım. Bunlardan bir tanesi satıĢ 

olabilir, çok değerlidir, baĢka konularda yatırımlara ön ayak olabilecek satıĢ olabilir ama BüyükĢehir 

Belediyesinin Bütçesine baktığınızda bu Ġstanbul‟daki arazinin satıĢ bedeli çok cüzi miktarda bir bedel. 

AdaĢım çok güzel bir çalıĢma yaptı. Aslında CHP‟li Meclis Üyelerinin de herhalde, ĢaĢkınlıkla 

bakıĢlarını izledim birkaç arkadaĢı yerle ilgili görselleri gösterdiğinde. Kendilerince zihinlerinde 
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herhalde bir sorgulamıĢlardır. SatıĢ olabilir hiç dert değil, yalnız Pazartesi Gündeme gelip de hiç 

konuĢulmadan, hiç tartıĢılmadan tekrar Cuma günü Komisyonlardan alelacele böyle bir Ģey çıkınca 

çok sağlıklı bir karar ortaya çıkmıyor ve ortaya konulan bahaneler, Ġzmir dıĢında olması ya da 

masrafının olması gibi bahaneler çok da tatminkâr değil bana göre. ġöyle bir örnek verebilirim; yani 

Sayın BaĢkanımızın Güney Afrika ziyaretini bir hafta, altı günlük değerlendirilirse, ben iki defa gittim, 

Johannesburg‟a, iĢ nedeniyle. O arazinin bir yıllık emlak vergisinden daha fazladır. Dolayısıyla böyle 

bir masrafın bahane edilmesi çok komik kaldı. Biraz evvel sizin zatıalinizin zikrettiği, hani “Hükümet 

de satıyor, diğer belediyeler de satıyor.” konusuna gelince, Sayın BaĢkan‟ın bir vizyonu vardı, ilk 

Mecliste çıktı, dedi ki; “Biz farklıyız, Ġzmir farklı.” Ben de o ilk Mecliste evet Ġzmir‟in farklı 

olduğunu, bu Meclis Ġzmir‟in farklı olduğunu, önce Ege, sonra Türkiye ve sonra da sınırlarımız dıĢında 

göstermeli dedik ve bu vizyona uygun olması için de böyle bir yerde bu kadar acele bir karar alınması 

çok hoĢ olmadı. Sayın BaĢkan burada olsaydı, büyük ihtimalle, tahmin ediyorum ki bu maddeyle ilgili 

daha geniĢ bir konsensüs sağlanmasıyla ilgili ertelemeyi düĢünebilirdi ama Ģimdi gıyaben 

konuĢuyoruz, burada değil. Belki siz iletiĢim kurmuĢsunuzdur. Sadece eleĢtirim Ģudur ki; bu tür 

konularda daha verimli çalıĢma yapabilme adına Ġzmirimizi hakikaten, Ģu andaki temsil ettiği yerlerde, 

arkadaĢlarımızın gittiği görevlerde Ġzmir‟i hakikaten canı gönülden temsil ettiklerine inanıyorum ve bu 

böyle olmalı, dünyaya Ġzmirimizi, ülkemizi bu Ģekilde tanıtabiliriz, farklılığımızı bu Ģekilde ortaya 

koyabiliriz. Ancak iĢte, Hakan kardeĢimizin dediği gibi, diğer Meclis Üyeleri ArkadaĢlarımızın 

koyduğu katkılar gibi, biz eğer Ġzmir‟in vizyonunu, ülkemizin vizyonunu dünyanın en geliĢmiĢ 

ülkelerin merkezlerinde tanıtım ofisleri açarak anlatmayı düĢünüyor isek, kafamızdan böyle Ģeyler 

geçiyor ise önce kendi ülkemizde, en önemli illerde, en çok ziyaret edilen yerlerde bu performansımızı 

göstermeliyiz ki dıĢarıdaki ülkelerde en azından orada edindiğimiz tecrübeleri, diğer tanıtım ofislerine 

de aktarabilmeliyiz, diyebilmeliyiz ki; “Evet, gelin Ġstanbul‟da da bizim böyle bir binamız var, böyle 

etkinlikler yapıyoruz.” Sadece Ġzmir için değil, ülkemizin diğer illeri için, büyük illeri için de örnek bir 

yaklaĢım olurdu. Yani bu konuyu dile getirmek istedim. Bunlar önemli konular, daha detaylı 

görüĢülürse ve mesela yani “Demokratik çözüm” diyoruz ya, bunu Ġzmir‟e de sorabilirdik, halka da 

sorabilirdik, böyle bir Ģeyde “Satılsın mı, böyle bir proje mi yapılsın?” Çok daha yararlı olurdu diye 

düĢünüyorum, teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Çok teĢekkür ederim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben bir Ģey... Kısa, yanlıĢ anlaĢılmayı düzeltmem lazım burada. Geri kalan 

dilek ve temenniden önemli görüyorum, izin verin bunu açıklamak isterim. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi bu satıĢa çıkarılan taĢınmazla ilgili hep bir fiyat üzerinden gidiliyor, bir 

değerlendirme üzerinden gidiliyor ve çok değerli bir taĢınmaz olduğu ama düĢük değerlerle hareket 

edildiği söyleniyor, oysa… 

ÖZGÜR HIZAL: Öyle bir iddiamız yok. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hayır, Ģimdi Meclis Üyemiz az önce… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yani düĢük bir… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Tamam. Ben sadece Ģunu, sadece Ģunu söylemek 

isterim; taĢınmazın satıĢıyla ilgili olarak 2886 sayılı Devlet Ġhale Yasasında, açık arttırma, kapalı teklif 

arttırma yoluyla yapılacak bu satıĢ ama bunun yapılabilmesi için Belediye Meclisinin buna öncelikle 

izin vermesi gerekiyor, yani bu taĢınmazın ne Ģekilde tasarruf edileceği konusunda. Eğer satıĢı yolunda 

bir karar çıkar ise o zaman ilgili müdürlüğü bununla ilgili bir kıymet takdiri yaptırıyor ve ihale 

hazırlıklarına giriyor. Bunu da Resmi Gazete dâhil Türkiye çapında yayınlıyor. Yani bunun fiyatı da o 

zaman yayınlanacak, bilinecek ve arttırmaya giren kiĢilerden en çok arttıran üzerinde kalacak. Yani bu 

gayrimenkulden 100 milyon liranın da üzerinde bir gelir elde edebilir BüyükĢehir Belediyesi. Ben 

bunu bütün Belediye Meclis Üyelerimizin bilgisine sunmak istedim. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz. Buyurun Sayın Beydağ Belediye BaĢkanımız. Buyurun 

Feridun Bey. 

FERĠDUN YILMAZLAR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyelerim 27 Ekim‟de bir festival 

yaptık, Kestane Festivali. Festivalimizin amacı, katma değeri çok yüksek olan bir ürün, bu ürün için de 

Sayın Belediye BaĢkanım Tunç SOYER de bize katıldı. Tunç SOYER‟in katılımıyla sosyal medyada 

bir görüntü oluĢtu, herkes oradan gördü. Yalnız Sayın Meclis Üyeme önerge konusunda bir Ģey 

söylemek isterim. Biz geçen hafta ÇarĢamba günü ÖdemiĢ, Beydağ ve Kiraz Meclis Üyeleri olarak 
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kestane hastalıklarına dikkat çekmek için bir önerge vermiĢtik. Bu önergeyi benim Değerli 

ArkadaĢlarım hazırladı. Tunç SOYER gelip bize bu önergeyi hazırlayıp elimize vermedi. Bu önergeyi 

benim Değerli ArkadaĢlarım hazırladı. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: Peki, TeĢekkür ederiz. Sayın BÖRÜHAN, sonra Ali Bey‟e vereceğim. 

CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan‟ım… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın BÖRÜHAN buyurun, sonra da ALĠ Bey‟e vereceğim. 

CENAP BÖRÜHAN: Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, BüyükĢehir Bürokrasisinin Çok Saygın 

ÇalıĢanları ve Konuklarımız hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aslında dilek ve önerilerde, 

dilek ve öneri dıĢında yine, hep aynı Ģeyi konuĢuyoruz. Ben de o konudan söz etmek üzere birkaç 

kelam etmek istiyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

CENAP BÖRÜHAN: Efendim ben Hakan KardeĢimle aynı Mecliste çalıĢıyorum, Konak Belediye 

Meclisinde. Kendisini gerçekten takdir ediyorum, araĢtırmalarını da beğenerek izliyorum, bu yaptığı 

araĢtırmadan da mutlu olduğumu söylemek isterim. Saygın bir çalıĢma, hatta bunu anlatırken hepimiz 

pür dikkat kesildik ve istifade etmeye çalıĢtık. Ancak ben Değerli KardeĢime Ģunu sormak isterim; 

acaba, çünkü bağlı bulundukları, mensup oldukları parti AK Parti, AK Parti, 95 milyar dolar tutarında 

TÜPRAġ, PETKĠM, Etibank, Sümerbank, ġeker Fabrikaları, Tank Palet Fabrikası, 2B Arazileri ve 

onlarca değerini satarken bir tanesinin fotoğrafını çekip iradeye gidip gösterdi mi? Oralarda bir değer 

tespiti yaptı mı? Sattığınız yer 500 milyon dolar ama asıl değeri 2 milyar dolar dedi mi? 

(SALONDAN: Yaptığınız Ģeyin doğru olduğunu kabul ettiniz.) Merak ediyorum. Değerli 

ArkadaĢlarım, izninizle beni bir dinleyim bakın, biz sizi sabırla dinledik. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, önce hatibi… KarĢılıklı olarak, Cenap Bey siz lütfen, lütfen 

BaĢkanlık Makamına… Müdahale etmeyin. 

CENAP BÖRÜHAN: Tek kelime etmeden, Hakan Bey‟in ve diğer arkadaĢlarımızın… 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun, buyurun Sayın BÖRÜHAN. 

CENAP BÖRÜHAN: Ben kesinlikle, samimiyetime inanın bir siyasi tartıĢma açmak için, bir siyasi 

tartıĢmaya ön vermek, yol açmak için yapmıyorum bunu. Yani eğer böyle bir görev yapıldıysa ki 

istifade etmeye çalıĢtım gerçekten çok samimi söylüyorum, diğer satıĢların olduğu günlerde niye 

yapılmadı? Eğer satılacak yer kaldıysa ve yine böyle bir durum ortaya çıkarsa, ben Hakan Bey‟e Ģunu 

söylüyorum; ben fotoğraf sanatçısıyım, fotoğrafları ben çekeceğim, o fotoğrafları alsın götürsün 

iradenin baĢına, onu satanlara göstersin, desin ki; “KardeĢim burayı satmayın.” Eğer bunu yaparsa 

kendisine çok büyük saygı duyacağım. Çok teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. Buyurun, Sayın HIZAL‟a önce söz vereceğim. Ali Bey 

vardı pardon. Buyurun, buyurun, buyurun. Ali Bey buyurun. 

ALĠ GÖNEN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri, Çok Kıymetli Bürokratlar, Kıymetli 

Misafirler hepinizi saygı ile selamlarım. Sayın BaĢkan‟ım benim söz alma maksadım verdiğimiz bir 

önergeyle ilgili. Ben aynı zamanda Gıda ÇarĢısı‟nda da ticaretle uğraĢıyorum. Orada bir, çalıĢmayan 

Katlı Otopark var, yaklaĢık 5-6 katlı filan. 15-20 yıldan beri, yaklaĢık 15 yıldan beri boĢta duruyor bu 

otopark. Size daha önce de anlatmıĢtım, araç çıkamıyor yukarıya, araç çıkamadığı için de aĢağıdaki 

iĢyerleri çalıĢıyor ama otopark atıl vaziyette. Gıda ÇarĢısı biliyorsunuz hem Ġzmirimizin, hem 

Egemizin de ticaret merkezi. Çok ciddi anlamda orada otopark ihtiyacımız var. Bununla ilgili Sayın 

BaĢkanımıza, sanıyorum Haziran ayındaydı bunu Gündeme taĢıdığımda, “Takibindeyiz, onunla ilgili 

gerekli iĢlemleri yapacağız.” demiĢti ama ne yazıktır ki 2 ay önce de bir önerge verdik onunla ilgili, 

“Ģimdiye kadar ne yapıldı?” Bu otoparkın tadilat yapılarak ya da baĢka Ģekilde değerlendirilerek, yani 

en azından otopark olarak oradaki esnafın, halkımızın hizmetine açılması noktasında ne yapıldığını 

sormuĢtuk. Maalesef soru önergelerimize henüz bir cevap gelmedi. Bu anlamda bir dönüĢ yapılmasını 

rica ediyorum. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın Meclis Üyem, soru önergenize mutlaka ilgili birimler tarafından gerekli 

cevaplar verilecektir ve geçen Mecliste biliyorsunuz Sayın MISIRLI‟ya bir soru önergesinin cevabını 

vermiĢtik ama bunu bir kere daha buradan, Meclis Kürsüsünden belirtmiĢ olalım. Sizlerden gelen soru 

önergelerine ilgili Bürokrat ArkadaĢlarımız ve Belediye Bürokrasisi gereken cevapları hızlandırsınlar 

ve bunları düzenli olarak Meclis Üyesi ArkadaĢlarımıza verelim. TeĢekkür ederim. 

ALĠ GÖNEN: Ben teĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: Evet Değerli ArkadaĢlar, kapatacağım artık ama peki, arkadaĢlar yani 



 27 

bitmeyecek ama bakın, yani… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, bizzat ismimle bir soru sordukları için cevap verme hakkımı 

kullanıyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Biliyorum, biliyorum, biliyorum… 

HAKAN YILDIZ: Ben de Cenap Ağabeyle aynı Mecliste görev yapıyorum. Kendisinin entelektüel 

duruĢunu… 

MECLĠS BAġKANI: Zaten Ģunu söylüyorum… 

HAKAN YILDIZ: ġahsileĢtirmiyorum. Size hitaben konuĢuyorum.  

MECLĠS BAġKANI: O olduğu için söylüyorum. Ondan sonra kapatacağım Meclisi arkadaĢlar, yani 

tamam. 

HAKAN YILDIZ: Entelektüel duruĢunu, olayları yorumlama tarzını severim. Ancak yaptığı eleĢtiriyi 

biraz haksız bulmaktayım. Çünkü hem genel siyaset yapma anlamında, Mecliste yapmama ilkemiz 

vardı ama AK Parti Hükümetleri iktidara geldiğinde Türkiye‟nin gayrisafi millî hasılası 230 milyar 

dolar civarındayken, bugün yaklaĢık 1 milyar dolar civarında, yani 5 katı artmıĢtır. Demek ki, demek 

ki bazı Ģeylerin nasıl satılıp nasıl satılmadığı, ekonomiye nasıl kazanıp kazanmadığını bir iĢ adamı 

olarak ben de biliyorum. ġimdi benim ortaya koyduğum tez, bir vizyondu ve bu vizyon benim 

vizyonum değildi. Düne kadar Sayın Tunç SOYER‟in Ġzmir‟e vaat ettiği vizyondu. Ve yine Cenap 

Ağabey‟in tarzını bildiğim için… Lütfen, söz aldım, kesmeyin. 

MECLĠS BAġKANI: Yok, kesmiyorum, kesmiyorum. 

HAKAN YILDIZ: ġimdi, biz burada keĢke, Aliağa‟dan Meclis Üyemizin belirttiği gibi, Hakan 

Bey‟in, keĢke tartıĢsaydık ve bütün bu tartıĢmaların sonucunda belki bizim hayalimizle… Ben 

samimiyetle söylüyorum, dün gitme iradem buranın gerçekleĢme olasılığıydı. Ancak bakınız, biz 

burada Sanat Galerilerini, biz burada, biz burada Ġzmirli çocukların… 

MECLĠS BAġKANI: Bakın Ģunu söyleyeceğim; bunları söylediniz ama yani dinledik, doğruydu, yani 

dinledik. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, bakın, peki buyurun siz devam edin Mustafa Bey, ağabey siz devam 

edin. Bırakın, söz verdiniz tamamlayayım… 

MECLĠS BAġKANI: Hayır hayır, Ģunu söylemeye çalıĢıyorum; bakın, Cenap Bey‟e bir cevap hakkı 

doğdu, bunu verdiniz ama bir daha aynı Ģeyi dinlersek, buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Hayır ama Cenap Bey… Cenap Bey‟in cevap hakkında Ģu vardı; “Fotoğraf 

sanatçısıyım.” dedi, “Birlikte gidelim.” dedi. Bakın, bütün kalbimle söylüyorum, eğer bir Ģey, 

ülkemizin geleceği ile ilgili bir konuda negatif bir satıĢ varsa beraber gideriz, ben onda hiç AK Parti 

siyaseti yapmıyorum. Bu Grubun hiç kimsesi yapmıyor. Biz burada, biraz önce yaptığı eleĢtirmeyi 5 

katına büyüyen ekonomiyle ortaya koydum, bunu daha geniĢ platformda tartıĢacak bilgi düzeyimiz de 

var, hiçbir sıkıntımız yok. Ancak burada tekrar söylüyorum; önümüzdeki günlerde bu karardan 

dönülebilir, bakılabilir, ihale kanunlarından bahsediyorlar, belki kat karĢılığı değerlendirilebilir, baĢka 

Ģekilde bakılabilir ama gönlüm isterdi ki bir Ġzmirli olarak, Cenap Ağabey‟e özellikle bunu söylemek 

istiyorum, tarzını bildiğim için, keĢke bu fikri birlikte tartıĢıp ondan sonra oylasaydık. Bence Ġzmir 

vizyonu kaybetmiĢtir. TeĢekkür ederim.   

MECLĠS BAġKANI: Peki.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben güzel bir haber vereceğim sadece, onun için söz aldım. 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar Meclisi kapatacağım, buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi az önce gelen bir habere göre de BaĢkanımız Uluslararası Kentler ve 

Bölgeler Birliği‟nin 2021 yılında kültür zirvesinin Ġzmir‟de yapılacağına dair bir karar alındığını 

bildirmiĢ Suat Bey‟e, bunun sevinciyle… 

MECLĠS BAġKANI: Bunu geçen Mecliste ben duyurmuĢtum, bunu duyurmuĢtum. Değerli 

ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri. BirleĢimi kapatacağım… 

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin GörüĢülmesi; kabul 

edenler, kabul etmeyenler? Mazeretler kabul edilmiĢtir.  
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VI. DÖRDÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS BAġKANI: Bir sonraki Meclis BirleĢimimiz 18 Kasım 2019 Pazartesi günü, saat: 18.00‟de 

Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır, teĢekkür ederim. 
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