T.C.
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
2019 YILI KASIM AYI TOPLANTISI V. BĠRLEġĠMĠ
MECLĠS GÜNDEMĠ VE TOPLANTI TUTANAĞI
1. BÖLÜM
MECLĠS GÜNDEMĠ
Gündem No : 97509404-301.03-11/5
Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu

Toplantı Tarihi : 20/11/2019
Toplantı Saati : 18.00

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI
GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME
1. Ġzmir Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06.11.2007 tarih ve 4399 sayılı YurtdıĢı
görevlendirilmesine iliĢkin genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından meclis kararı
alınmasına imkân bulunmadığı ve yurt dıĢı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde
görevlendirilmenin Belediye BaĢkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye iliĢkin olarak ilk Meclis
toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüĢtür" denilmektedir. Belediye
Meclisimizce alınan 15/05/2019 tarihli ve 05.369 sayılı kararla "Cittaslow (YavaĢ ġehir) Ağı dâhilinde
kurulan "Cittaslow Metropol ve Kent" ÇalıĢma Grubu çerçevesinde Belediyemizce ortak faaliyetler ve
projeler yürütülmesi ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Tunç Soyer'in bu hususta yetkilendirilmesi"
uygun bulunmuĢtur. Söz konusu karara istinaden, 6-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs
Türkiye Cumhuriyetinin Yeniboğaziçi kentinde gerçekleĢtirilen "Cittaslow Uluslararası Koordinasyon
Toplantısı"na Gençlik ve Spor Dairesi BaĢkanlığı Buz Sporları ġube Müdürlüğü personeli ve Cittaslow
Türkiye DıĢ ĠliĢkiler Koordinatörü Samet AKBOĞA ile Cittaslow Türkiye ĠletiĢim Ağı Teknik
Koordinatörü Bülent KÖSTEM 6245 sayılı Harcırah Kanununun 4(b) maddesi kapsamında 7-10 Kasım
2019 tarihleri arasında Belediyemizi temsilen görevli olarak katılmıĢlardır. Sayın Meclisimizin
bilgilerine arz olunur. Mustafa ÖZUSLU Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Vekili. (DıĢ
ĠlĢk.ġb.Md.E.276321)
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin üyesi olduğu Akdeniz Kentler Birliği (MedCities) tarafından 27- 28
Kasım 2019 tarihlerinde Tunus'ta gerçekleĢtirilecek olan Akdeniz'de Yerinden Yönetilme ve
BüyükĢehirleĢme konulu uluslararası bir seminer ve 2019 Yıllık Raporu, Eylem Planı, 2020 Bütçesi ve
diğer farklı konuların görüĢüleceği Genel Kurul Toplantısına, seyahat giderleri, konaklama giderleri,
Ģehir içi ulaĢım ve yemek giderleri (MedCities) Akdeniz Kentler Birliği tarafından karĢılanmak üzere
davet edilen, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri Burhan Suat ÇAĞLAYAN ve Metin YAġAR'ın
katılmaları, 26-29 Kasım 2019 tarihleri arasında görevli-izinli sayılmaları, söz konusu seyahatte Ġzmir
BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN'a ait günlük harcırah giderleri ile
BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Metin YAġAR'a ait ulaĢım (hava yolu ile), konaklama giderleri,
Ģehir içi ulaĢım giderleri, günlük harcırah ve seyahatle ilgili yapılacak olan diğer (pasaport harcı, yurtdıĢı
çıkıĢ harcı, alan harcı vb.) yasal giderlerin Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici
Görev Yolluğu Kaleminden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Özel Kalem Müd.E.280291)
2. BüyükĢehir Belediyemizin üyesi olduğu Akdeniz Kentler Ağı (MedCities) Genel Kurulu 27-28 Kasım
2019 tarihlerinde Tunus’ta yapılacak olan Genel Kurulun ilk gününde, MedCities üyeleri ve uluslararası
uzmanların katılımıyla Akdeniz'de Yerinden Yönetim ve MetropolleĢme konulu uluslararası bir seminer
gerçekleĢtirilecek, ikinci günündeyse kuruluĢun iĢleyiĢiyle ilgili yıllık tartıĢmalar yapılarak 2019 Yıllık
Raporu, Eylem Planı, 2020 Bütçesi ve diğer farklı konular görüĢülecek olup; BüyükĢehir Belediyemizi
temsilen 2. BaĢkan Vekili ve Belediye Meclisi Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonu BaĢkanı
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Burhan Suat ÇAĞLAYAN ve Belediye Meclisi Üyesi Metin YAġAR'ın katılım sağlayacağı söz konusu
toplantı için heyete mihmandarlık yapmak üzere DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü personeli ġelale
DALYAN BAYIR'ın 26-29 Kasım 2019 tarihleri arasında görevlendirilmesi, anılan tarihlerde görevliizinli sayılması, uçakla ulaĢım, konaklama, iaĢe ve diğer yasal giderlerinin Belediyemiz ilgili
Bütçesinden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢkiler ġub.Müd.E.280292)
3. Belediyemizin yatırımı olan, Balçova ilçesi, Deniz Feneri Sokak ve MithatpaĢa Caddesi üzeri yol
geniĢleme ve düzenleme çalıĢmaları yapılacağından; söz konusu çalıĢmalarda bakım, onarım ve
iĢletmesi GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ.’ne ait olan yol aydınlatma direkleri yol kotunda kalmakta olup,
projesine uygun imar yolunun açılabilmesi ve sürüĢ güvenliğinin sağlanabilmesi için deplase
edilmelerine yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. arasında imzalanmak
üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol kapsamında yer
alan iĢlerin Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapılması hususlarının görüĢülmesi. (Fen ĠĢl. Dai.
BĢk.E.280295)
4. Tasarruf hakkı Menderes Belediye BaĢkanlığına ait olup, Belediyemize tahsis edilmiĢ olan Menderes
ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 105 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı taĢınmaz üzerindeki Sosyal Tesisin iĢletme
hakkının Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedeller ile ĠZELMAN A.ġ.'ye devri ile konuya
iliĢkin imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Emlak
Yön.Dai.BĢk.280296)
5. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 116 sayılı Kararı ile uygun görülen; ġemikler
Mahallesi, mülkiyeti KarĢıyaka Belediyesine ait 25080 ada 1 parsel ve 25071 adan 1 parselde Belediye
Hizmet Alanı (Ġdari, Sosyal Tesis ve Spor Alanı) ve Park Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.276333)
6. ÇeĢme Belediye Meclisi'nin 15/10/2019 tarihli ve 2019/14-92 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Sakarya Mahallesi, 204 ada, 18 parsele iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.276330)
IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
1. Buca 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, 02/10/2019 tarihli ve 2019/117 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.263800)
2. Buca Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli ve 2019/121 sayılı Kararı ile uygun görülen; Buca
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün ücret tarifesinde yer alan Dar Gelirliler için;
Evlenecek olan çiftlerin toplam aylık net gelirinin sehven yazılan 1.700,00-TL ibaresinin, 2.600,00-TL
olarak düzeltilerek, Buca Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli ve 2019/117 sayılı Kararının tashihinin
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve
Kar.Dai.BĢk.E.273501)
3. Torbalı 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 53172231/12/115 sayılı Kararının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.263795)
4. Gaziemir 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 68 sayılı Kararının değiĢiklikle oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai. BĢk.E.261575)
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5. ÖdemiĢ 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 301-05-141,142,144 sayılı Kararlarının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai. BĢk.E.263804)
6. Tire 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 05/233 sayılı Kararının değiĢiklikle oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.263807)
7. Urla 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 363 sayılı Kararının değiĢiklikle oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.263793)
8. Seferihisar 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, 09/10/2019 tarihli ve 22530694/105.04-116 sayılı Kararının değiĢiklikle
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.255325)
9. Kınık 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, 10/42 ve 10/43 sayılı Kararlarının değiĢiklikle oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.263814)
10. Karaburun 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, 04-92 ve 11/10/2019 tarihli, 04-100 sayılı Kararlarının
değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.263809)
11. Konak Belediye Meclisinin; Konak Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesine önerge ekinde yer alan
listede belirtilen tertiplerine toplam 2.069.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 05/11/2019 tarihli ve
213/2019 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
(Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.269921)
12. Ġzmir Barosu ile Ortak Hizmet Protokolü yapılması öngörülmüĢ olup; ġiddet Mağduru Kadınlara
Yönelik Güçlendirme ve Farkındalık ÇalıĢmaları ile ilgili ĠĢbirliğinin etkili bir biçimde
yürütülebilmesine yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Barosu arasında imzalanmak üzere
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Ortak Hizmet Protokolü"nün; Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet
EĢitliği Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca, AK Parti Grubu
mensubu Komisyon Üyelerinin muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin
MüĢterek Rapor. (Sosyal Proj.Dai.BĢk.E.276324)
13. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planına göre "Yol"da kalmakta olan Buca Ġlçesi, Ġnönü
Mahallesi, 680/2 Sokak, No:5'de kayıtlı taĢınmazın kamulaĢtırılmasının Buca Belediyesinin 2015- 2019
yıllarını kapsayan VI. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye
Meclisinin 01/10/2019 tarihli ve 2019/103 sayılı Kararının; Ġlçe Belediyelerinin imar programlarına
iliĢkin olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarih ve 05.863 sayılı Kararı
doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar
ve ġehircilik Dai.BĢk.E.266404)
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14. Güzelbahçe ilçesi, Maltepe Mahallesi, 55 Sokak üzerinde bulunan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planına göre imar yolunda kalan duvar ve yapıların zemin üstü kamulaĢtırılması için Güzelbahçe
Belediyesinin 2017-2021 yıllarını kapsayan V. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasına yönelik,
Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli ve 56 sayılı Kararının; Ġlçe Belediyelerinin imar
programlarına iliĢkin olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863
sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.263838)
V. DĠLEK VE ÖNERĠLER
VI. TOPLANTIYA
GÖRÜġÜLMESĠ

KATILAMAYAN

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

MAZERETLERĠNĠN

VII. ALTINCI BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ

2. BÖLÜM
2019 YILI KASIM AYI V. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI
Gündem No : 97509404-301.04-11/5
Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu

Toplantı Tarihi
Toplantı Saati

: 20/11/2019
: 18.00

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa ÖZUSLU, Serkan KALMAZ, Ġlhan DAL, Bülent
SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Ali Emrah
KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ,
Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK,
Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Selim Utku
GÜMRÜKÇÜ, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ramazan
Ġsmail UYGUR, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL,
Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ
DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan
DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Sedat
SARI, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Fatma ÇALKAYA,
Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Murat CĠHAN, Ġbrahim Burak OĞUZ, Ġsmet ORHAN,
Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Ayhan
KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU,
Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Nuri CAFEROĞLU, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit
DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI,
Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN,
Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI,
Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır
ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Hüsnü BOZTEPE, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel
DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL,
Metin YAġAR, Çile ÖZKUL, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Ali
AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK,
Ümit CĠNGÖZ, Uğur DEMĠREZEN, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN,
Sadık DOĞRUER, Hakan ERTANE, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih
ÖZUYAR, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Nafiz KÜKLER, Salahattin ġAHĠN,
Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU,
Fikret AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Yahya YILDIZ, Abdül
BATUR, Mehmet Atilla BAYSAK, Serdar SANDAL, Sabahattin UÇAR, Serdar AKSOY, Mustafa
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KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Halil ÇULHAOĞLU, Ufuk YÖRÜK, Seda ÖZTÜRE, Ali ENGĠN,
Onur YĠĞĠT, Haydar GÜLTEKĠN, Adil KIRGÖZ, Muammer Ekrem ORAN, Filiz CERĠTOĞLU
SENGEL, Hasan UYSAL, Özan PARLAR, Dilek YILDIZ, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Hakan
KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, Eda KILIÇ, Saliha ÖZÇINAR, Ġlhan AVCI, Cüneyt
UMUTLU, Serkan ACAR.
I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 yılı Kasım Ayı V.
BirleĢimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız mevcuttur.
II. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI
GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME
MECLĠS BAġKANI: Gündemimizin II. maddesi ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi Doğrultusunda Yapılan
YurtdıĢı Görevlendirmelere ĠliĢkin bir bilgilendirme var. Okuyabiliriz bunu, buyurun.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarih ve 4399 sayılı
YurtdıĢı görevlendirilmesine iliĢkin genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından
meclis kararı alınmasına imkân bulunmadığı ve yurt dıĢı görevlendirmenin zorunlu olduğu
hallerde görevlendirilmenin Belediye BaĢkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye iliĢkin
olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüĢtür"
denilmektedir. Belediye Meclisimizce alınan 15/05/2019 tarihli ve 05.369 sayılı kararla "Cittaslow
(YavaĢ ġehir) Ağı dâhilinde kurulan "Cittaslow Metropol ve Kent" ÇalıĢma Grubu çerçevesinde
Belediyemizce ortak faaliyetler ve projeler yürütülmesi ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın
Tunç Soyer'in bu hususta yetkilendirilmesi" uygun bulunmuĢtur. Söz konusu karara istinaden, 610 Kasım 2019 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinin Yeniboğaziçi kentinde
gerçekleĢtirilen "Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısı"na Gençlik ve Spor Dairesi
BaĢkanlığı Buz Sporları ġube Müdürlüğü personeli ve Cittaslow Türkiye DıĢ ĠliĢkiler
Koordinatörü Samet AKBOĞA ile Cittaslow Türkiye ĠletiĢim Ağı Teknik Koordinatörü Bülent
KÖSTEM 6245 sayılı Harcırah Kanununun 4(b) maddesi kapsamında 7-10 Kasım 2019 tarihleri
arasında Belediyemizi temsilen görevli olarak katılmıĢlardır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz
olunur. Mustafa ÖZUSLU.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, önergeyi okuduk, bilgilendirmeyi yaptık.
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: ġimdi Gündemimizin III. maddesine geçiyorum. BaĢkanlık Makamınca
Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi. Bunların madde baĢlıkları Ģeklinde görüĢülmesini
oylarınıza sunuyorum; Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygundur efendim.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Evet, BaĢkanlık Makamınca
Gündeme Eklenen Önergelerin Maddeler Halinde GörüĢülmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 1?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 ve 2. maddelerin de doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 1. ve 2. maddelerin doğrudan oylanmasını
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? 1. ve 2. maddeler kabul edilmiĢtir, oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. 3?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – UlaĢım Komisyonları uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Sayın TAġTAN? Buyurun efendim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Efendim, Tüketiciyi Koruma Komisyonunu da ekliyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Hukuk – UlaĢım – Tüketiciyi Koruma Komisyonları? (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın Meclis bir dakika. Sanıyorum
daha henüz yerleĢemedik. Ġsmail BaĢkan buyurun. Değerli Meclis Üyeleri, 3. maddenin
Hukuk – UlaĢım – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
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kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Madde 4?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 4. maddenin Plan ve Bütçe – Hukuk
Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. Madde 5, buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları.
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 5. maddenin Ġmar ve
Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu uygundur.
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 6. maddenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna
gönderilmesini oylarınızı sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
ġimdi Gündeme bir Ek Önergemiz var onu okutacağım. BaĢkanlık tarafından geldiği için Gündeme
alınmasını oylamayacağım. Sadece okutacağım, buyurun.
DĠVAN KÂTĠBĠ: 2019-2020 yılları içinde Ġsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD)
tarafından ''Ġleri Uluslararası Siyasi Liderlik Programı'' baĢlığı altında 3 farklı zamanlarda
düzenleyeceği çalıĢtayların ilki olan baĢlangıç çalıĢtayının 3-5 Aralık 2019 tarihleri arasında
Zambiya'nın Lusaka kentinde gerçekleĢtirilmesi planlandığından, ulaĢım (havayolu ile) giderleri,
Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama ve yemek giderlerinin Ġsveç Uluslararası Yerel Demokrasi
Merkezi tarafından karĢılanmak üzere davet edilen ve katılım gösterecek olan Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi Meclis Üyeleri Saadet ÇAĞLIN ve AyĢegül ALTUĞ'un, 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 karĢılanmak üzere söz
konusu çalıĢtayda görevlendirilmelerine yönelik alınan Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve
999 sayılı kararı ile 18/11/2019 tarihli ve 1026 sayılı kararının adı geçen meclis üyelerinin 1(dahil)
– 6 (dahil) Aralık 2019 tarihleri arasında görevlendirilmeleri Ģeklinde düzeltilmesi hususunun
Sayın Meclisimizce görüĢülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, biliyorsunuz bununla ilgili karar almıĢtık. Hem Saadet
Hanım ve hem de AyĢe Hanım’ın bu toplantıya gönderilmesi konusunda kararımız zaten var idi. Peki
niye bunu yapıyoruz? ġundan dolayı; uçak yolculuğu ile ilgili detaylar toplantının yapılıĢ tarihi itibari ile
bir gün önceye alınıyor, yani orada bir tarih değiĢikliği oluyor. Aslında oylayacağımız da, bu önerge o
tarih değiĢikliğine ait bir önergedir. Aslında biz bunu zaten kabul etmiĢtik Meclisimizde. ġimdi o uçak
değiĢikliklerini oylamıĢ olacağız bu maddeyle, bu önergeyle. Önergeyi oylarınızı sunuyorum; kabul
edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir.
IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Ģimdi BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen
Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi bölümüne geldik. Burada bugün yine bütçelerimiz olacak. Önce
onları görüĢeceğiz. Daha sonra da diğer maddelerimiz var, onlarla devam edeceğiz. Burada özellikle
bütçeler görüĢülürken, hem bütçeyle ilgili maddeyi okutarak, hem de daha sonrasında yine ilgili BaĢkan
ArkadaĢlarımıza da söz vererek devam edeceğiz. 1. maddede Buca Belediyemizin Bütçesi var ama Buca
Belediye BaĢkanımızın çocuğu ani bir ateĢlendiği için hastanede kendisi, oradan da bizi kendisi aradı.
Dolayısıyla Buca Belediyemizin Bütçesini Gündemde tutacağız ve önümüzdeki BirleĢimde onu
görüĢeceğiz. Kendisi çünkü o BirleĢimde burada olacak. Dolayısıyla… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, 2. Madde de keza aynı Ģekilde o bütçeyle
bağlantılı olduğu için keza onu da Gündemde tutarak önümüzdeki BirleĢimde, ilk BirleĢimde bunları
görüĢeceğiz. O zaman 1 ve 2. maddelerin Gündemde tutulmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 3, buyurun okuyalım.
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DĠVAN KÂTĠBĠ: Torbalı 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 53172231/12/115 sayılı Kararının
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Torbalı Belediyemizin 2020 yılı Bütçesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun Ġsmail BaĢkan.
RAMAZAN ĠSMAĠL UYGUR: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri hepinize saygılar sunuyorum.
2020 yılı bütçemizin Meclisten geçmiĢ olmasından dolayı ve Komisyondan geçmiĢ olmasından dolayı
hem Komisyon Üyelerine hem bütün Meclis Üyesi ArkadaĢlarıma teĢekkürler ediyorum. Torbalımıza da
hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum, saygılarımla.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim BaĢkan’ım, hayırlı uğurlu olsun. 4. madde, lütfen okuyalım.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Gaziemir 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 68 sayılı Kararının değiĢiklikle
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
MECLĠS BAġKANI: 4. maddemiz Gaziemir Belediyemizin 2020 yılına ait Bütçesi. Gaziemir
Belediyemizin 2020 yılına ait Bütçesini Meclisimizin oylarına sunuyorum; kabul edenler, kabul
etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Buyurun BaĢkan’ım.
HALĠL ARDA: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Giderlerimizin
arttığı, gelirlerimizin azaldığı zorlu bir yıl bizi bekliyor. 160 milyon liralık denk bir bütçe hazırladık. Bir
önceki yıla oranla %15.40 artıĢla hazırlandı bütçemiz. GerçekleĢmesi için çok çalıĢacağız. Emeği geçen
belediye çalıĢanlarına, Meclis Üyesi ArkadaĢlarıma çok teĢekkür ediyorum. Ġlçemize hayırlı, uğurlu
olmasını diliyorum. Köyü olmayan bir ilçe olduğum için dağıtacak bir tarım ürünüm yok ama tüm
Meclis Üyelerini makamımda ağırlamaktan onur duyarım. Ġyi akĢamlar diliyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ediyorum BaĢkan’ım, bütçemiz Gaziemir’e hayırlı olsun. Madde 5,
okuyalım lütfen.
DĠVAN KÂTĠBĠ: ÖdemiĢ 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 301-05-141,142,144 sayılı
Kararlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, ÖdemiĢ Belediyemizin 2020 yılı Bütçesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun Sayın ERĠġ.
MEHMET ERĠġ: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ve Belediye BaĢkanı ArkadaĢlarım
bütçemizin özellikle hazırlanmasında Ġlçe Belediyemiz personeline ve kabulü yönünde beraber
olduğumuz, oybirliği ile karar aldığımız tüm Meclis Üyesi ArkadaĢlarımıza, yine burada Plan ve Bütçe
Komisyonunda inceleyerek bütçemizi uygun gören Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarımıza, Komisyon
Üyelerine ve Yüce Meclisimize teĢekkür ediyoruz. Bu bütçenin hem BüyükĢehir hem ilçemiz adına
hayırlı olması dileğiyle, biz de köyü bol olan bir ilçe olarak sizlere patatesimizle ünlü, özellikle Hüsnü
Ağabeyim çok ısrar ettiği için bir kamyon getirdik. Evet, kestanesi ile beraberiz Beydağ’ın, iĢte cevizi
ile patatesi, sütü ve süs bitkisi ile… Böyle bir kent, bir de Cumhuriyete bağlılığını 2003 kiĢinin zeybek
oynamasıyla adını hem ülkemizde hem de dünyada duyuran ÖdemiĢ halkına hayırlı uğurlu olsun.
Destek veren tüm arkadaĢlarımıza teĢekkür ediyoruz.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ediyorum Sayın ERĠġ ama kayıtlara geçti.
MEHMET ERĠġ: Patates dıĢarıda.
MECLĠS BAġKANI: Kayıtlara geçti. Bir kamyon dediniz yanılmıyorsam.
MEHMET ERĠġ: Evet, bir kamyon getirdik.
MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederiz. 6?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Tire 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 05/233 sayılı Kararının değiĢiklikle
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Tire Belediyemizin 2020 yılı Bütçesini oylarınızı
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun Sayın BaĢkan’ım.
SALĠH ATAKAN DURAN: Sayın BaĢkan’ım, Sayın Meclis Üyelerimiz öncelikle bu bütçenin
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oluĢmasında emeği geçen tüm Bürokratlarımıza ve personellerimize teĢekkürlerimi sunuyorum. Plan
Bütçe Komisyonunun Kıymetli Üyelerine ve Değerli Hazıruna vermiĢ oldukları destek için ve güvenoyu
için teĢekkürlerimi arz ediyorum. Bölgemizin en eski belediyesi olan Tire Belediyesinin mevcut olan bu
bütçeyle mutlu insanların yaĢadığı güzel bir Tire ve mutlu insanların yaĢadığı güzel bir Ġzmir hayaliyle
güzel icraatlar yapacağına inanıyorum. Hepinize teĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: BaĢkan’ım, çok teĢekkür ederiz, sağ olun. Madde 7?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Urla 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 363 sayılı Kararının değiĢiklikle
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Urla Belediyemizin 2020 yılı Bütçesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, bütçesini diyoruz ama biz hepsinde Komisyon olarak değiĢiklik
yaptık. Komisyon kararını oyluyoruz burada, bütçeyi oylamıyoruz. Yani bütçe ama Komisyonun almıĢ
olduğu Ģekliyle diye eklersek bir sıkıntı olmaz. Çünkü değiĢiklik yaptık hemen hemen birçok bütçede.
MECLĠS BAġKANI: Anladım, zaten Komisyondan geldiği Ģekliyle…
FATĠH TAġTAN: ġekliyle oyluyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Bütçenin oylanmasını, o zaman Sayın TAġTAN’ın uyarısıyla Urla
Belediyemizin 2020 yılı Bütçesinin Komisyondan geldiği Ģekliyle oylanması için oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun Sayın BaĢkan’ım.
ĠBRAHĠM BURAK OĞUZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri Urla Belediyemizin 2020 yılı
Bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen baĢta belediyemizin, Urla Belediyemizin Bürokratları, Meclis
Üyeleri olmak üzere, aynı Ģekilde BüyükĢehir Meclisimizin Plan Bütçe Komisyonunda emeği geçen
bütün Meclis Üyelerimize ve burada oylayan bütün Meclis Üyelerimize çok teĢekkür ediyorum.
Bütçemizin Urlamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bütün Meclisimizi de tabii ki teker teker
hepsini aynı anda değil ama Urla’mıza bekliyoruz, ağırlamaktan mutluluk duyarız. GeliĢ saatine göre
ikramlarımız mevcuttur. Hepinize teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
MECLĠS BAġKANI: Peki BaĢkan’ım, çok teĢekkür ederim. Ġsmail BaĢkan burada mı? Evet, 8?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Seferihisar 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, 09/10/2019 tarihli ve 22530694/105.04-116 sayılı
Kararının değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Seferihisar Belediyemizin 2020 yılı Bütçesini Plan ve
Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylarınızı sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun Ġsmail BaĢkan’ım.
ĠSMAĠL YETĠġKĠN: Ġlk öncelikle herkese selamlar Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinize
buradan çok teĢekkür ederim. 2020 yılı bütçemiz inĢallah Ġzmir’imize Seferihisar’ımıza hayırlar getirir.
Ben de buradan bir dahaki Meclis Toplantısına, bütün Meclis Üyelerimize mandalina gönderiyorum.
Turuncu bayramımızdan yeni çıktık, kıĢa hazırlanalım.
MECLĠS BAġKANI: Peki, Sayın BaĢkan çok teĢekkür ederiz.
ĠSMAĠL YETĠġKĠN: Sağ olun, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz. 9?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Kınık 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, 10/42 ve 10/43 sayılı Kararlarının
değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Kınık Belediyemizin 2020 yılı Bütçesini Plan ve Bütçe
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylarınızı sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. Buyurun BaĢkan’ım.
SADIK DOĞRUER: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri ben de hepinizi saygı ve sevgi ile
selamlıyorum. 2020 yılı Plan ve Bütçe Komisyonundaki tüm arkadaĢlarımıza, Meclis Üyelerimize,
Ģahsımıza ve sizlere oybirliği ile geçen bütçemizi hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum ve
Ģahsınıza ve tüm Meclis Üyesi ArkadaĢlara teĢekkür ediyorum. Uygun bir tarihte, programlı bir Ģekilde
de tüm arkadaĢları da Kınık’ta misafir etmekten onur ve gurur duyacağımı bildirmek istiyorum, hayırlı
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akĢamlar.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim BaĢkan’ım, hayırlı olsun Kınık’ımıza. Madde 10?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Karaburun 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, 04-92 ve 11/10/2019 tarihli, 04-100
sayılı Kararlarının değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Karaburun Belediyemizin 2020 yılına ait Bütçesini
Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun Ġlkay BaĢkan.
ĠLKAY
GERGĠN
ERDOĞAN:
Sayın
BaĢkan’ım…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon. Sayın BaĢkan’ım, Değerli Belediye
BaĢkanlarım ve Meclis Üyesi ArkadaĢlarım öncelikle bu bütçeyi hazırlayan Bürokratlarıma sağ olsunlar,
çok teĢekkür ederim. Ayrıca Plan Bütçe Komisyonuna oybirliği ile geçtiği için teĢekkür ediyorum.
Karaburun Yarımadasına hayırlı olsun. Tabii ki biz küçük bir belediyeyiz ama mavi ile yeĢilin
kucaklaĢtığı gizli bir cennetiz de. Bizim gönlümüz bol. Herkesi balık yemeye bekliyorum. Büyük
Belediyeler de bundan ders alsın, öyle diyorum. TeĢekkür ediyorum, sağ olun.
MECLĠS BAġKANI: Sayın BaĢkan’ım, çok teĢekkür ederim, sağ olun. Evet Değerli ArkadaĢlar,
sanıyorum bugünlük bütçe ile ilgili belediyelerimizin Ģeyi bitti. ġimdi 11. maddeye geçiyorum. Sayın
KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 11. maddeyi Komisyondan geldiği Ģekliyle
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Kabul edilmiĢtir oybirliği ile. Madde 12?
Buyurun KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, buradaki konu 3 Komisyona gönderilmiĢti. Plan ve Bütçe
Komisyonunda oybirliği ile uygun bulunmuĢ. Hukuk Komisyonu ve Toplumsal Cinsiyet EĢitliği
Komisyonunda oyçokluğu ile uygun bulunmuĢ. Dolayısıyla Hukuk Komisyonu ve Toplumsal Cinsiyet
EĢitliği Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Pardon, bir daha tekrar eder misiniz?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği
Ģekliyle, yani oyçokluğuyla…
MECLĠS BAġKANI: Nasıl kabul edilmiĢ Toplumsal Cinsiyet EĢitliği?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Oyçokluğu ile… Pardon, özür diliyorum Toplumsal Cinsiyet EĢitliği oybirliği.
Ben hâlâ AK Partili ArkadaĢlarımızın, Meclis Üyesi…
MECLĠS BAġKANI: Tekrar alabilir miyim?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Özür diliyorum. Evet, Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği
Komisyonlarında oybirliği fakat Hukuk Komisyonunda oyçokluğu ile geçmiĢ. Hukuk Komisyonundan
geldiği Ģekliyle, oyçokluğuyla oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Buyurun.
FATĠH TAġTAN: Her Komisyon kendi ilgi alanına göre değerlendirme yapıyor malumunuz olduğu
üzere Sayın BaĢkan. Burada Hukuk, hukuk alanında, diğer Komisyonlar diğer alanlarda değerlendirme
yapıyor. Ancak Mecliste biz bildiğiniz üzere, Komisyonlar üzerine değil Parti Grubu olarak bu konuda
görüĢ beyan ediyoruz. Dolayısıyla bu konuda Ģerhimizi de ilgili arkadaĢlarımız ifade edecekler
müsaadenizle.
MECLĠS BAġKANI: Tabii ki buyurun. Söz almak isteyen? Buyurun. ġerh dediğiniz için, yani bir
arkadaĢ… Ben onun için Ģey yaptım, buyurun.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis bu Önergeyle ilgili olarak dün
yaptığımız Hukuk Komisyonu Toplantısında ret oyu verdiğimizi bildirmiĢtik. Buna yönelik Protokol’e
iliĢkin bizim iki noktada ret oyu vermemizin gerekçesi var. Birincisi Protokol’ün esasına iliĢkin
itirazlarımız. Ġkincisi ise AK Parti Grubu olarak siyasi duruĢumuz gereği ve aslında ret oyu vermemizin
de yüksek sebebini oluĢturan Ģey. Protokol’ün esasıyla ilgili olarak daha önce de bir önceki Belediye
BaĢkanı yine bir önceki Baro BaĢkanı döneminde de yapılmıĢ bir Protokol. Burada süre ve aynı
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zamanda içerik açısından muğlâklıkların olması, sürenin bir yıla düĢürülmüĢ olması, feshedilme hakkı
verilmiĢ olmasına rağmen taraflara, taraflar irade beyanında bulunmazlarsa bir yıl daha uzayacağı
Ģeklinde karara bağlanmıĢ olması açıkçası bizim esasa yönelik itirazlarımızın en önemlilerini
oluĢturuyordu. Ġkinci noktamız Ģuydu; öncelikle Ģunu belirtmek istiyorum, Hukuk Komisyonu ve
aslında AK Parti Grubu olarak Ģiddetin her türlüsüne karĢıyız. ġiddetin her türlüsüne karĢıyız derken,
bunu da Ģu Ģekilde izah etmek gerekirse ve özellikle kadına karĢı fiziksel, duygusal, psikolojik,
ekonomik hiç fark etmez ya da kimden geldiği, nasıl geldiği hiçbir önem arz etmeksizin biz burada
Ģiddetin karĢısında olduğumuzu beyan ediyoruz. Burada biz Ģunu söylüyoruz;biz Tuğçe SELVĠ’yiz.
Geçtiğimiz yaz aylarında çalıĢtığı uçak firmasında kendi hemcinsi tarafından sözlü ve fiziksel Ģiddete
uğramıĢ Tuğçe SELVĠ’yiz. Biz aynı zamanda geçtiğimiz hafta sevgilisi tarafından vahĢice katledilerek
öldürülmüĢ Gül Eda CANSEL’iz. Biz aynı zamanda çocuğunun gözleri önünde öldürülmüĢ Emine
BULUT’uz ve 25 Kasım geliyor. Bunun yaĢanmıĢ olması da gerçekten üzücü. Bir önceki gün Mecliste,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda baĢka bir Meclis Üyesi baĢka bir Milletvekili tarafından
“Ulan” diye hitap edilip, ardından da “bu kadına haddini bildirin” Ģeklinde bir ithama maruz kalmıĢ
Avukat Özlem ZENGĠN’iz aslında. Biz burada bunu özellikle vurguluyor ve üzerinde duruyoruz. Ancak
burada Ģöyle bir nokta var; ülkemizin birliği ve bütünlüğü, ulusal ve uluslararası güvenliği konusunda
ortak sorumluluklarımız ve hassasiyetlerimiz var. Burada da Protokolün yapıldığı Kurum olan Ġzmir
Barosu, en son BarıĢ Pınarı Harekâtında hem Twitter üzerinden hem kendi internet sitesi üzerinden bir
açıklama yapmıĢtı.Ve burada kullanmıĢ olduğu “Siyasi iktidarı daha fazla can kaybı yaĢanmadan savaĢa
son vermeye çağırıyoruz.” ifadesini hiçbir Ģekilde kabul etmediğimizi, bu sebeple de Baro, bu kullandığı
cümleyi ve savaĢ söylemini geri çekmediği takdirde de Baroyla yapılacak herhangi bir protokol, iĢ ve
eyleme kabul oyumuzun olmadığını buradan bildirmek istiyorum. Protokol’ün içeriğine bakıldığında 25
Kasımla ilgili olmuĢ olması, kadına Ģiddetle ilgili olmuĢ olması önem arz ediyor olabilir. Ancak burada
Ģöyle bir durum var; bu protokolün içeriğinde… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Pardon, Değerli Meclis Üyeleri lütfen Sayın Üyemizi dinleyelim. Buyurun.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Bu protokolün içeriğinde yer alan kadına yönelik Ģiddetle alakalı
afiĢlerin basılması, bunların dağıtılması, bunların sergilenmesi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin kendi
kadın birimi aracılığıyla da yapabileceği bir faaliyettir. Baroyla bu noktada bir Protokol yapmasına
gerek yoktur. Keza, Baro, kendi mali gücü, kendi Yönetmeliği ve kendi Kanununu çerçevesinde de bunu
yapabilecek kudrete ve güce sahiptir. Bu Protokol’ün maddeleri arasında sadece bizim BüyükĢehir
Belediyesi birimine sağlayacakları ücretsiz avukatlık hizmeti noktası dikkatinizi çekmiĢ olabilir ama
burada da zaten Baro kendi yine Yönetmeliği çerçevesinde Adli Yardım Kurulunda Belediye’ye baĢvuru
olsa da olmasa da ihtiyaç sahibi Ģiddete maruz kalmıĢ her kadına avukat desteği vermektedir.
Dolayısıyla bu Protokolü de bu noktada yani içerik anlamında da, çok amaca doğru olmamasını da engel
olarak görmüyoruz. Bu sebeplerle biz ret oyu veriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi Sayın BaĢkanım, bir kere Ģunu ayırmamız lazım; Baro bir Meslek
Örgütü, avukatların üye olduğu ve hukuk alanında çalıĢan bir Meslek Örgütü. Burası da yerel yönetimler
alanında çalıĢan Belediye Meclisi, bir yerel yönetim. Her iki Kurumu birbirine karıĢtıramayız. Baronun
kendi faaliyetleri çerçevesinde yapmıĢ olduğu söylemler, icraatlar, faaliyetler Baroyu ilgilendirir. Yani
burada biz yerel yönetimler olarak bir meslek örgütüyle yapacağımız ĠĢbirliğinde Baronun
faaliyetlerinden veya söylemlerinden dolayı neden yerel hizmetin önünü açmayalım? Veya bu herhangi
bir Ģekilde protokol yapılmasının önüne geçecek bir konu değildir. Birbirinden farklı alanlardır. Bir kere
bu konuyu, bu yaklaĢımı hiçbir Ģekilde doğru bulmuyorum, bunu söylemek istiyorum. Diğeri Ģu;
protokolde esasa yönelik bir sıkıntı yoktur. Ben de uzun yıllardır hukuk mesleğini icra ediyorum. Hukuk
Komisyonunda da yine hukukçu arkadaĢlarımız var. Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonunda dört
hukukçu arkadaĢımız var. Biz hep beraber bunu değerlendirdik. Ayrıca Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin
Hukuk MüĢavirliğinden de geçmiĢ ve onay almıĢ bir protokol. GeçmiĢ dönemlerde de yapılmıĢ,
imzalanmıĢ fakat süresi bittiği için yeniden süre uzatımı sebebiyle Meclisimize gelmiĢ bir protokol. 1 yıl
süre ile yapılır, taraflarca feshedilmediği takdirde de 1’er yıl süreyle uzar. Bu tamamen hukuki bir
konudur, tekniktir, bunda da esastan hukuka aykırı bir durum yoktur. Bir diğer nokta; belediyemizin
kadınlara yönelik yapmıĢ olduğu hizmetlerde kadın sığınma evi vardır, kadın danıĢma merkezi vardır;
yine ilçelerde seminerler düzenlenmektedir, bunlarla çalıĢacak hukukçulara ihtiyaç vardır. Bizim kadın
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sığınma merkezinde belki bir hukukçumuz çalıĢıyor, kadın danıĢma merkezinde bir hukukçumuz
çalıĢıyor ve yeterli değildir. Üstelik ücretsiz hizmet veriyor hukukçu arkadaĢlarımız, gönüllü hizmet
veriyorlar. Dolayısıyla bu protokolün Ģiddetin önlenmesi noktasında, kadına karĢı Ģiddetin önlenmesiyle
ilgili mücadele konusunda önemi büyüktür. Dolayısıyla bizler, oyçokluğuyla da, karĢı tarafın, AK
Partinin muhalefeti sebebiyle protokolün oylanmasını öneriyoruz. TeĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Sayın KÖKKILINÇ. Buyurun Sayın AYDIN.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkanım, Değerli Meclis, Hukuk Komisyonunun düzenlemiĢ olduğu rapora
AK Partiden arkadaĢlarımızın sunduğu muhalefet Ģerhini irdelemek için söz aldım. Her Ģeyden önce
teknik itirazlara cevap vermek isterim. Daha önceki protokolde ortak etkinliklerde iĢin organizasyon
ayağını yürütmeyi taahhüt eden BüyükĢehir Belediyemiz bu protokolle ortak etkinliklerde destek
vermeyi taahhüt etmektedir. Ġkisinin arasında muğlâklık bakımından ya da genellik bakımından bir fark
yok, hatta BüyükĢehir Belediyesinin bu protokolle üstelendiği, taahhüt ettiği faaliyetlerin daraldığı
söylenebilir. Dolayısıyla artık bu etkinliklere destek vermeyi taahhüt eden bir belediye durumundayız.
Önceki protokol 2 yıllıktı, doğru, bu protokol 1 yıllık. Çünkü genellikle bu tür protokoller ya Meclisin
ya da BaĢkanlığın seçildiği dönemle sınırlanır, 5 yıl gibi ya da 1 yıl için yapılır, bu 1 yıllık sürelerin
sonunda taraflar aksine bir irade ortaya koymuyorlarsa yani feshetmiyorlarsa protokolü kendiliğinden 1
yıl daha uzar. Fesih konusunda yetki verilmesi de tarafların karĢılıklı iradelerine saygının gereğidir
esasen. Zira her ikisi birbirinden değerli iki Kurum arasındaki bir protokol söz konusu. 25 Kasım
Kadına ġiddetle Mücadele Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günüyle ilgili doğrudan bir etkinlik
protokolde yok, zira bu protokolün tamamı zaten bu tür etkinlikleri içeren, bu tür etkinlikler için
oluĢturulmuĢ bir protokol. Bu yüzden böyle bir vurguya da ihtiyaç yoktu. O yüzden burada 25 Kasımla
ilgili bir çalıĢmadan bahsedilmiyor, esasen bu protokolün tümü 25 Kasımla ilgili zaten. Diğer bir teknik
itiraz olarak da Belediyemizin Kadın DanıĢma Merkezine verilecek hizmetlerin belediyenin birimlerince
de yapılabileceği söyleniyor. Elbette daha önce baĢka bir vesileyle de konu olduğu üzere BüyükĢehir
Belediyemiz imkânları bakımından bu tür hizmetlerin tamamını yapmakta muktedirdir, bir eksikliği yok
burada elbette. Bazı sorunlar, bazı sayısal eksiklikler olabilir, Nilay Hanım bahsetti, bazı yetersizlikler
olabilir ama bunları da tamamlayabilir tek baĢına. Ama bu tür protokollerin temel amacı birlikte
yönetmek kavramını, demokrasi kavramını hayata geçirmektir. Yani BüyükĢehir Belediyesinin halkla
birlikte, halkın temsilcileriyle birlikte, sivil toplum kuruluĢlarıyla ve meslek kuruluĢlarıyla birlikte,
birlikte üretme faaliyetinin, iradesinin bir yansımasıdır. Yoksa bizim belediyemizin ya da ilçe
belediyelerimizin yaptığı pek çok protokol için buna kendi imkanınız var mı, yok mu tartıĢmasını
yapabiliriz. Ama bu bir dayanıĢmadır, bu birlikteliktir. Değerli Meclis, Ġzmir Barosu 1908 yılında
kurulmuĢtur. 111 yıllık, Türkiye’nin en önemli Barosudur. Mensubu olmaktan onur duyduğum Ġzmir
Barosu bütün tarihi boyunca demokrasiden, hukuktan, adaletten ve özgürlüklerden yana olmuĢtur. Ve
Ġzmir Barosu 111 yıllık tarihi boyunca her sözünü tartarak söylemiĢtir, her açıklamasını ortaya
koymuĢtur ve her açıklamasını hukuk bilinciyle, özgürlük ve demokrasi bilinciyle yapmıĢtır. Siyasi
duruĢlarımız farklı olabilir, kullandığınız terimler farklı olabilir ama sizin kullandığınız terimi
baĢkalarının kullanmasını dayatmak özgürlükçü bir anlayıĢ değildir, demokrasi anlayıĢı değildir.
BaĢkalarının söylediği kelimelerle, aynı jargonla konuĢmak siyasetçilerin birbirine dayatacağı bir Ģey
değildir. Çünkü eğer böyle yaparsanız dün söylediğiniz kavramları bugün değiĢtirmek zorunda
kalırsınız, dün hitap ettiğiniz kiĢilere yaptığınız hitapları bugün değiĢtirmek zorunda kalırsınız. Yani
sizin siyasi söyleminizi bir baĢkasının aynen tekrar etmesini beklemek söylenenler kadar neyi, nasıl
söyleyeceğini dayatmak özgürlük ve demokrasi anlayıĢı olmaz. Ġzmir Barosu yapılan sınır ötesi harekâtı
savaĢ olarak görmüĢ olabilir. Bu, Ġzmir Barosuyla BüyükĢehir Belediyesinin bundan sonra her iliĢkisini
kesmesi anlamına gelmez. O zaman biz, birbirimizle nasıl konuĢacağız? Birbirimizle nasıl birlikte
hareket edeceğiz? Bu Ģehirde yaĢayan onlarca Kurum, kuruluĢ var, binlerce, milyonlarca insan yaĢıyor;
hepsiyle aynı deyimleri mi kullanıyoruz? Hepsiyle aynı Ģekilde mi düĢünüyoruz? Hepsiyle dünyaya aynı
yerden mi bakıyoruz? Ġzmir Barosunun kullandığı terim üzerinden Ġzmir Barosunu açıklamaya davet
etmek, bunu yapmadığı takdirde de artık Ġzmir Barosuyla hiçbir faaliyete giriĢilmemesini teklif etmek
bu Meclise de, bu BüyükĢehir Belediyesinin Kurumsal kimliğine de yaraĢır bir tavır değildir. O yüzden
tüm bu nedenlerle Komisyondan geldiği Ģekliyle raporun kabulü yönünde görüĢ bildiriyorum, saygılar.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ediyorum Sayın AYDIN. Evet, buyurun Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.
Tabii konu hassas bir konu, Ģiddet ve özellikle de kadına yönelik Ģiddet konusu. Bu konuda iĢin esası
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noktasında Meclis Üyesi ArkadaĢımız detaylı açıklamaları yaptı. Ama burada bir duruĢ meselesi var.
ĠĢin teknik boyutu açısından içerik noktasında birkaç hususa değineceğim ama onun öncesinde mensubu
olduğum Baro, yani hukukçuluğuna çok güvendiğim Murat Beyle çok farklı düĢünüyoruz. Biz burada
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve ġanlı Silahlı Kuvvetlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör
odaklarına yönelik olarak yapılmıĢ operasyonla alakalı hepimiz destek açıklamalarımızı yapmıĢtık.
Meclis olarak ve Meclis Heyeti olarak desteklerimizi belirtmiĢtik. Demokrasi, özgürlük ve farklı
düĢünmek demek, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini iĢgalci bir devlet ve
iĢgalci bir ordu gibi göstermek demek değildir. Bu ne demokrasiye sığar, ne de özgürlüğe sığar. O
anlamda, belki bu konuĢmamdan dolayı Baro tarafından bir disiplin soruĢturmasına da maruz
kalabilirim, hiç önemli değil. Ama bizim için önemli olan bazı hususlar vardır. Bu hususlardan bir tanesi
bağımsızlığımızdır. Ġzmir Barosu 1908 yılında kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluĢ
aĢamasında ve bağımsızlık mücadelemizde bir mücadele verdi. Ama maalesef ki bugün bulunduğu
nokta ve bugün bulunduğu yer, bu verilmiĢ olan mücadeleyi ve bu mücadeleyi verenlerin kemiklerini
sızlatmaktadır. Bu anlamda biz net bir duruĢ sergiliyoruz. Ġkincisi Ģunu söylüyorum bize burada bazı
yükümlülükler verilmiĢ. Önümüzdeki hafta biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bütçesini tartıĢacağız.
Dün Komisyondaki arkadaĢlarımızla birlikte, Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaĢlarımızla birlikte
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin ve ilgili müdürlüklerin bütçesini tartıĢtık. Devasa bir bütçemiz var. Çok
güzel iĢler yapacağımızı temenni ediyorum ve düĢünüyoruz. Bunları önümüzdeki hafta tartıĢacağız.
ġimdi hassas bir konu olduğunu söylüyoruz, önemli bir konu olduğunu söylüyoruz ve bir protokol
hazırlanıyor o bahsettiğimiz Kurumla birlikte. Esasında bir protokol hazırlanırken, bu kadar hassas
konuda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine verilmiĢ olan yükümlülükler… Bir Ģeyi yapmak için yapmamak
lazım. “Merkeze iliĢkin bilgilerin yer aldığı afiĢleri olanaklar dâhilinde tasarlar, belediye tarafından
belirlenen alanlara tasarımı yapılmıĢ olan afiĢlerin asılmasını sağlar. Merkeze ait tanıtım broĢürlerini
olanaklar dâhilinde bastırır. Tanıtım broĢürlerinin dağıtılmasını sağlar.” Biz, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi olarak Ġzmir Barosunun reklam ajansı değiliz Sayın BaĢkan. Burada Murat Bey dahil olmak
üzere, Nilay Hanım dahil olmak üzere, ben dahil olmak üzere, Burçin Hanım dahil olmak üzere avukat
arkadaĢlarım, Ģu anda isimlerini sayamadığım arkadaĢlarımla birlikte, hukukçu arkadaĢlarımızla birlikte
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bu konudaki bütün eğitimlerini biz Meclis Üyesi olarak ücretsiz elbette
ki yapacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak yaparız. Bu anlamda da hassasiyetimizi, düĢüncelerimizi
dile getirdik. Komisyon Raporunda da dile getirdik. Burada Meclis Üyesi arkadaĢlarımızla birlikte dile
getirdik. Bu bakıĢ açısıyla ve bu hassasiyet noktalarından dolaylı bu hususta AK Parti Grubu olarak
olumsuz yönde oy kullanacağımızı belirtmek isteriz.
MECLĠS BAġKANI: Peki Sayın HIZAL. Buyurun Sayın DAL.
ĠLHAN DAL: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis. Ben de Burçin Hanım hazır kadına Ģiddet konusuna
değinmiĢken daha evvel burada bahsetmiĢtim, kadına Ģiddet konusunda düĢüncelerimi aktarmıĢtım.
Eksik bıraktığı birkaç konu, yani bu kınama konusunda kullanılan dile iliĢkin eksik bıraktığı birkaç Ģey
olduğunu düĢündüm onu tamamlamak istiyorum.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
ĠLHAN DAL: Baktım son yıllarda bu konuda kullanılan dil, nasıl bir dil kullanılmıĢ. Mesela denmiĢ ki;
“Kahkaha atan kadın iffetsizdir.” DenmiĢ ki; “Kadının fıtratında köle olmak vardır.” DenmiĢ ki;
“Tecavüze uğrayan kürtaj yaptırmasın.” “Hamile kadın sokakta dolaĢamaz.” “Kadınlar için tek kariyer
annelik.” “Türk kadını evinin süsüdür.” “Ananı da al git.” “Kız mıdır kadın mıdır belli değil.”
Dolayısıyla ben de bu dili kullananları kınıyorum ve bu zihniyeti de kınıyorum. Saygılar sunuyorum.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis, buyurun Sayın AYDIN. Bir Ģey mi söyleyeceksiniz? Aynı
konuda da mı?
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan’ım, aynı konuda sadece iki Ģey söylemek istiyorum. Ġzmir Barosunun
eleĢtiri konusu yapılan açıklamasında bir iĢgalcilikten bahsedilmiyor. Cümle Ģöyle; “Siyasi iktidarı daha
fazla can kaybı yaĢanmadan son vermeye çağırıyoruz.” (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir saniye.
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar bir dinleyelim. Değerli ArkadaĢlar bir dinleyelim. Murat Bey bir
dakika. Bir dinleyelim. Söz hakkı vereceğim.
MURAT AYDIN: ġimdi bunun bir savaĢ olmadığını, operasyon olduğuna iliĢkin farklı kavramı burada
biz de kullanıyoruz. ġunu anlatmaya çalıĢıyorum; baĢkaları, yani birileriyle birlikte bir Ģey yapabilmek
için ortaklaĢtığımız noktalarda bir Ģey yapabilmek için, ki kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi konusunda
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hepimiz hem fikiriz, bütün bu Meclis, bütün Kurumlar hem fikiriz. Birlikte bunu yapabilmek için
birlikte çalıĢacağımız insanlarla her Ģeyimizin uyuĢmasına gerek yok. Bunu anlatmaya çalıĢıyorum.
Bakın, bir polemik olsun diye söylemiyorum ama niyet farklı olursa farklı yorum yapılabileceğini
anlatmak için söylüyorum. AK Parti Üyesi ArkadaĢlarımızın rapora sunduğu muhalefet Ģerhinin bir
yerinde Ģöyle söylüyor; “Bugün tüm halklarıyla Türkiye.” ġimdi ben burada Türkiye halkları lafını
söylesem burada bir sürü laf olur. Bu niyetle söylemediklerini biliyorum. Bu tartıĢmayı bunun için…
Yani kavramların üzerinden, dilimiz üzerinden bu kadar meseleye girersek ya da birlikte bir iĢ yapmak
için illa aynı cümleleri kullanmak gerektiğini söylersek bir arada yaĢayamayız. Birlikte bir Ģey
üretemeyiz. Yani marjlarımız olabilir, farklı düĢünüyor olabiliriz, Baronun açıklamasını beğenmiyor
olabiliriz, eleĢtirebiliriz. Ama Ģu bana incitici geliyor; “mademki sen bunu böyle kullandın bu cümleyi, o
halde ben seninle kadına yönelik Ģiddet dâhil hiçbir konuda ĠĢbirliği yapmam” demek yanlıĢ bir Ģey.
Bunu anlatmaya çalıĢıyorum. Son olarak Ġzmir Barosunun bizim reklamımıza ihtiyacı yok. Ġzmir Barosu
dünyada tanınan bir Barodur zaten. Bizim reklam ajanslığımıza ihtiyacı filan yok Ġzmir Barosunun.
8.000’in üzerinde üyesi olan dünyanın en büyük 3. Barosudur Ġzmir Barosu. Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi, Türkiye’nin 3. BüyükĢehir Belediyesidir. Ġki güçlü Kurumdan bahsediyoruz. Kimsenin
kimseye ihtiyacı yok. Birlikte üretmekten, birlikte yönetmekten, birlikte bir Ģeyler yapmaktan
bahsediyoruz. Bunun için her Ģeyimizin aynı olmasına gerek yok. Bakın farklı siyasi akımlardayız.
Farklı bakıyoruz siyasete, hayata, dünyaya ama pek çok konuda uyuĢabiliyoruz. ArkadaĢların
kullandıkları her terimi ben beğenmiyorum. Benimkini onlar beğenmiyor ama pek çok konuda
anlaĢabiliriz. Bunu anlatmaya çalıĢıyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Buyurun Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, elbette ki, ĠĢbirliği yapmak için her konuda anlaĢmamız söz konusu
değildir elbette ki. Farklı düĢünebiliriz, farklı bakıĢ açılarımız olabilir. Ama bir konuda anlaĢmamız
gerek; ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığı. Bu konuda anlaĢmamız gerekiyor.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Sayın Meclis Üyeleri. Sayın HIZAL, sözlerinize devam edeceksiniz. Sayın
Meclis Üyeleri, Değerli Meclis Üyeleri, Sayın Hatibin söylediği noktada bir gram bile bir tereddüt
yaĢamadığımızı, yaĢamayacağımızı sizlerin adına da ben bu kürsüde bir kez daha ifade edeyim.
Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bakın burada bu ifadeyi kullanırken Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızı ya
da Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu itham altında tutmak adına söylemedim. Protokolü yapmıĢ
Kurumun meseleye bakıĢ açısını eleĢtirmek açısından söylüyorum. Yoksa Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız
ya da Meclis Heyetimizi bu anlamda hiçbir Ģekilde suçlamıyorum. Sakın sözlerim yanlıĢ anlaĢılmasın.
Ama dediğimiz gibi, bir konuda anlaĢmamız gerekir. Burada bir duruĢ sergilememiz gerekir. Bunun için
biz bu anlamda olumsuz yönde oy kullandığımızı bildirdik. Ve iki büyük Kurumdan bahsediyor; Ġzmir
Barosu ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi. Elbette ki, söylediği gibi, Ġzmir Barosu mensupları tarafından
ödenen aidatlarla bunları yapabileceğini düĢünüyoruz. Ama kadına yönelik Ģiddete iliĢkin olarak bir
Protokol hazırlanıyor. Bu Protokol’ün içeriği hakkında az önce ben size bilgi verdim. Bu iĢ bu kadar
basit olmaması gerekiyor. ġiddetin her türlüsüne karĢıyız; kadına, çocuğa, insana, hayvana, canlıya her
türlüsüne karĢıyız. ġiddetin her türlüsüne, ister psikolojik Ģiddet olsun, ister fiziksel Ģiddet olsun sonuna
kadar karĢıyız. Biz bunu Kadın-Erkek EĢitliği Komisyonuyla alakalı görüĢmelerde de dile getirdik.
Sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Ama burada Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Ġzmir
BüyükĢehir Meclisi olarak bir duruĢ sergilememiz gerektiğini dile getirmeye çalıĢıyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, aslında söz alan arkadaĢlarımızdan, ifade ettikleri
düĢüncelerden ben maalesef gelecek için kaygıya kapılıyorum. Neden kapılıyorum? Bizim ülkemizdeki
Ģiddetin kaynaklarından birisi nedir? Birbirini yok saymak. Burada Ġzmir Barosunun açıklamıĢ olduğu
bir düĢünceden dolayı yerel yönetimle hiçbir konuda ĠĢbirliği yapmayacağı anlamını nasıl çıkarabiliriz?
Bir konuda söylemde bulunmuĢ olabilir. Ġzmir Barosu konuya hukuki açıdan bakar, farklı açılardan
bakar. Yerel Yönetimler ise hizmet noktasında yaklaĢır. Dolayısıyla her iki Kurumun birbirine ihtiyacı
vardır, dayanıĢma içerisinde olmak durumundadır. Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de bazen
maalesef görüyoruz, yani farklı partilerin birbirini yok sayması, birbirinin önergelerini her Ģekilde
reddetmeleri, konuĢamamaları, bizim ülkemizin en büyük problemlerinden birisi bu. Üslubumuz ve
siyasi diyalogdan, diyalogdan uzak kalmamız. Bizim Ģiddetle mücadelede amacımız eğer samimi ise
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sonuç almak istiyorsak, mutlaka her Kurum birbiriyle uyumlu bir Ģekilde çalıĢmak durumunda. Ġzmir
Barosu bugün, dediniz Ģimdi, 1908 yılında kurulmuĢ köklü bir Kurum. Herhangi bir Ģekilde yasal
olmadığına dair de bir söylem olmadığına göre söylemlerinden dolayı ben nasıl yok sayarım Ġzmir
Barosunu? Nasıl yok sayarım TMMOB’u? TMMOB da pek çok Belediye Meclisinin Kararlarına iptal
davası açmıyor mu? Ama ben yeri geldiğinde TMMOB’un da görüĢlerine baĢvuruyorum. Lütfen
uzlaĢıya açık olalım, birbirimizi dinleyelim, birbirimizi anlayalım, birbirimizi yok saymayalım. Bence
bizim ülkemizin en çok ihtiyacı olan Ģey bu. TeĢekkür ediyorum. Reklam konusuna ben de takıldım, o
konu da bir Ģey söyleyeyim; Ġzmir Barosunun reklama ihtiyacı yok. Ticari kâr düĢüncesi ile hareket
etmiyor. Tamamen dayanıĢmadan kaynaklı bir Ģey. Bu afiĢler Belediye ile Ġzmir Barosunun ortak
afiĢleri de olabilir, tek baĢına da olabilir. Buradaki amaç, Ġzmir yerelinde yaĢayan kadınların avukata
ihtiyacı olduğunda ücretsiz olarak Barodan yararlanabileceğinin duyurusunun yapılmasıdır, baĢka bir
Ģey değildir. TeĢekkür ederim. Oylamaya geçilmesini öneriyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Sayın KÖKKILINÇ. Söz isteyen arkadaĢlarımız da var. Ama
bir konuda bu Meclisin hakkını eslim etmek zorundayız. Bu Mecliste gerçekten Türkiye’deki diğer
Meclisler ile ilgili bir mukayese yapmayacağım ama izlediniz, gördünüz Meclislerimiz var. Bu Mecliste
demokrasi sonuna kadar bütün hakkıyla, hukukuyla iĢliyor ve hakikaten bu Meclisin Üyeleri birbirlerini,
bugüne kadarki en azından oturumlar dikkate alındığında, zaman zaman tansiyonu yüksek oturumlar da
oldu, olabilir ama üslup itibariyle birbirine son derece saygılı ve hiçbir Ģekilde bir kısıtlama olmadan
görüĢlerini ifade edebilme imkânlarına sahip olabiliyorlar. ĠĢte esas itibariyle demokrasi de budur. Sayın
Ġlhan TEKELĠ Hocanın da geçenlerde katıldığım bir toplantısında çok güzel bir sözü vardı, dedi ki
“Demokrasi demokrat insanların yaĢadığı ortamda yaĢanır, yeĢerir ve büyür.” Yani demokrasi demokrat
insanlar varsa aslında yaĢanır. Bu güzel bir sözdü. Söz isteyen ArkadaĢlarım var konuyla ilgili. O açıdan
önce Özkan Hocaya, sonra size vereceğim. Buyurun Özkan Hocam.
ÖZKAN YILDIZ: Değerli BaĢkan’ım, Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım ben de tabii Sosyolog
olarak birkaç Ģey bu konuda söylemek istiyorum. Konu kadına yönelik istismar olduğu için. ġimdi
aslında Türkiye’de geldiğimiz noktanın ne kadar tehlikeli bir düzey olduğunu aslında görüyorum.
Sadece buradaki Meclis düzleminde konuĢulan bir konu değil. Aslında Türkiye genelinde son yıllarda
özellikle belli toplumsal sorunların, belli yapısal sorunlarımızın aslında hepimizi ilgilendiren, yani hiçbir
politik merciin kendi tekeline alamayacağı kadına yönelik Ģiddet konusu, iĢte bir madde bağımlılığı
konusu yada bir iĢsizlik konusu hepimizi çok yakından ilgilendiren ve etkileyen konuların nasıl politik
bir vizyona dönüĢtürülerek aslında gündemimizden uzaklaĢtırılarak ne kadar tehlikeli boyutlara
götürüldüğünün de bir göstergesi olarak görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir Ģey. Bence bu söylemi aĢmak
lazım. Yani Meclis Üyemizin belki söylediği Ģey kısmen doğru olabilir. Yani Baro’yu ilgilendiren bir
konudur onların söylediği. Yani biz parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak BarıĢ Pınarı Harekâtına
iliĢkin destek verdiğimizi çok net bir Ģekilde söyledik zaten o dönemde. Bununla ilgili bir kuĢkumuz
yok. Ama sivil toplum ve bunun temel tanımlayıcı özellikleri içerisinde yer alan Meslek Odalarının,
Baroların ülkelerin demokratikleĢmesinde ne kadar etkili olduklarını, demokratik yaĢam standartlarının
geliĢtirilmesinde Baroların üst iĢlevlerinin çok kıymetli olduğunu burada tekrar söylemek istiyorum ve
bir örnek vermek istiyorum. 2015 yılı Arap Baharının baĢladığı ülke neresiydi hepimiz biliyoruz,
Tunus’tu. Tunus’ta bir isyancı kendisini yaktı ve Tunus’ta aĢırı Ġslamcı radikal bir El Nahda Hareketi
iktidar oldu, GannuĢi, belki biliyorsunuzdur ve bir süre sonra Tunus’ta olaylar durulmadı. Ġç savaĢa
doğru giden Tunus, en sonunda Ġslamcı hareketin lideri GannuĢi geri çekilme kararı aldı. Laikliğin
değerini, kıymetine yeniden önem verdi ve geri çekildi ve ne oldu biliyor musunuz? 2015 yılında
Tunus’ta 5 büyük Sivil Toplum Örgütü, Meslek Odası, ki içinde bir tanesi Baroydu, bakabilirsiniz,
Nobel BarıĢ Ödülüne layık görüldüler. Yani bir ülkeyi uçurumun kenarından alıp çeviren 5 büyük sivil
toplum örgütüne Nobel BarıĢ Ödülü verildi. Yani biz bence burada toplumsal meseleleri ele alırken…
Mesela çok basit bir Ģey çözüm meselesi, sürecinde hatırlasanız, AKP’li arkadaĢlarımız da çok iyi
hatırlar. Çözüm sürecinde bizim partimiz Ģunu söylemiĢti; gelin bu mesele terör meselesi, Güneydoğu
meselesi hepimizin sorunu, hepimizi yakıyor. Yani bu ülkede yaĢayan, bu gemide olan hepimizin temel
sorunu. “Gelin…” Bunun çözüm yeri neresiydi? Parlamentoydu. “Parlamenter demokratik sistem
içerisinde oturalım, bizler de katkı verelim. Bizleri de dinleyin.” dedik, demiĢtik sizlere. Ama ne oldu?
Gizli ajandalar, gizli görüĢmeler vesaire zaten hepimizin malumu olan konular Türkiye’yi nereden
nereye doğru götürdü. Yani o yüzden toplumsal meselelerde bence politik ajandalarımızı bir tarafa
bırakıp, daha bilimsel, daha sosyolojik çözümlerle gidersek sanki bu tür konularda daha mesafe
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alacağımızı düĢünüyorum, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim hocam. Sayın HIZAL vereceğim ama Değerli ArkadaĢım
bekliyor epeydir, buyurun Sayın Meclis Üyem.
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri Ģimdi çok ilginç bir Ģey… Hukukçu
arkadaĢlarım alınabilirler ama yani bir iĢin bir noktadan olmaz bir noktaya nasıl gittiğini biraz evvel
tanık oldum ve ĢaĢırdım. Ben teknik olduğum için ben çok anlayamadım bu mevzuyu. Yani içinden, bir
Hatip konuĢuyor, içinden bir cümle çekiliyor, baĢka yere gidiyor, oradan baĢka yere gidiyor. ġimdi
kardeĢimin söylediği Tunus’taki iĢte baĢlayan Arap Baharına gittik. ġimdi çok basit bir Ģey vardı.
Kadına Ģiddet maddesiyle ilgili bir Protokol. AK Parti Grubu dedi ki: “Biz buna Ģu sebeplerden dolayı
muhalefet koyduk.” Bu kadar basit. Bu iĢin lastik gibi o tarafa uzatılması, bu tarafa uzatılması…
KonuĢalım elbette ama iĢ mecrasından çıkıp baĢka noktalara gidiyor. ġimdi bazı ülkelerde, bazı
coğrafyalarda, bazı Kurumlar o kültürel birikimlerin getirdiği bazı noktalarda baĢarılı ya da baĢarısız
olmuĢ olabilir ya da tarihsel olarak baĢarılı ya da baĢarısız olmuĢ olabilir. Ama bizim coğrafyamız,
bizim kültürümüz, bizim insanımız bambaĢka. Bunu kendi özelimizde değerlendirmemiz gerekiyor.
Hukukçu arkadaĢlarım alınmasın lütfen. Çok basit bir Ģey; oyçokluğu ile geçecek, bu kadar uzatmaya,
bu kadar baĢka mecralara çekmeye de hiç gerek yok. Hepimizin hassasiyeti belli. Hepimiz bu
memleketin birliği, düzeni için uğraĢıyoruz. Canımızı veririz, her Ģeyimizi feda ederiz. Bundan hiç
kimsenin Ģüphesi yok. Çok basit bir Ģeyi ne olur baĢka noktalara çekmeyelim, huzurumuz bozulmasın.
Yani oyçokluğu ile geçecek bu kadar basit. TeĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyem, Değerli ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyemizin görüĢlerine,
Ģu açıdan buna katılmak mümkün değil; belki kendisi bir mühendis olarak tabii mühendis verimli olmak
mecburiyetindedir yani eldeki malzemeyle en kolay zamanda iĢ yapmak isteyebilir ama takdir edersiniz
ki Değerli ArkadaĢım, Değerli Meclis Üyeleri biz burada bu konuĢmalarımızı, evet BaĢkanlık Makamına
yapıyoruz ama aslında Ġzmir halkına yapıyoruz.Yani Ġzmir halkı bizi canlı yayında buradaki yaptığımız
tartıĢmalardan izliyor ve Meclis hakkında, Meclis Üyeleri hakkında, herhangi bir görüĢülen konu
hakkında bilgi sahibi oluyor ve bununla ilgili kendisi de bir düĢüncenin sahibi oluyor. Onların
aydınlatılmasına da yol açıyor buradaki tartıĢmalar. Yoksa Ģunu da yapabiliriz, çok doğal değil midir; o
zaman Pazartesi, Salı ve PerĢembe günleri ben yönetiyor olsaydım burayı Değerli Meclis Üyemin de,
Değerli Meclis Üyemin de dediği Ģekilde yapmıĢ olsaydım, zaten muhalefetin, iktidarın bütçesine
“hayır” diyeceği kesin haydi bakalım kabul edenler, kabul etmeyenler? Hiçbir tartıĢma yapmadan
oylayabilirdik, rasyonel olurdu değil mi? Ama siyaset öyle bir Ģey değil, siyaset baĢka bir Ģey. Yani bu
açıdan bu tartıĢmaların belli bir düzeyde tutulması doğru ama ben sizin bu girdinizden, bu yaptığınız
konuĢmadan Ģöyle bir sonuç elde ediyorum; kifayeti müzakere demek istediniz yani, yanlıĢ
anlamadıysam. Hocama söz vereceğim ama gerçekten kifayeti müzakereye geldik, amaç hâsıl olmuĢtur.
Sayın Gamze Gül ÇAMUR da bir söz istemiĢti gördüm sizi, vereceğim de kapatalım diyorum. Hocam
buyurun.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: ġimdi Sayın BaĢkan, gerçekten Hakan KardeĢime biraz olsun
katılıyorum. Avukatlar baĢladılar mı, Hukukçular “ayvayı yedik” demektir. Bu böyle olur yani, çünkü Ģu
nedenle; onlar belki de haklıdırlar gerçekten ülkenin duyarlıklarını bekli de diğer bizlerden daha baĢka
teknik insanlardan belki daha da iyi biliyorlardır, bunu içtenlikle söylüyorum. Ama Ģöyle tabii mesela bu
konu bir Tabip Odasıyla, Tabipler Birliğiyle bir sözleĢme yapsaydı Belediye, Ģimdiden de uyarmıĢ
oluyorum aynı zamanda, böyle bir sözleĢme yapılmasın diye, onun için söylüyorum…
MECLĠS BAġKANI: Neden?
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: YapılmıĢ olsaydı…Çünkü Türk Tabipler Birliğinin kırdığı ceviz kırkı
aĢtı ondan dolayı. Yani onlarla yapılan bir Ģeyle, ben orada mesela vallahi sessiz kalmazdım…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ama, ama, ama yalnız
bir dakika, yalnız bir dakika Değerli AK Parti Grubu arkadaĢlarıma da Ģöyle bir Ģey söyleyeyim; yani
burada da Baroyla yapılan ve kadına özgü bir korumayı gerektiren bir eylem için bir ĠĢbirliğinden söz
ediliyor. Burada da doğrusu buna spesifik olarak da konu öyle belirlenmiĢ, öylesine sınırlanmıĢ ki
vallahi buna karĢı çıkmanın da doğru olduğu kanısında değilim. Ama duyarlılıklarını tabii tanımladılar,
gerek yok uzatmaya, onlar zaten muhalefet koydular, biz de kabul ettik. Muhalefet zaten öyle geldi
buraya. Ama birinci söylediğim doğru yani bir Kurum eğer kırdığı ceviz kırkı aĢmıĢsa, onu Baroyu tabii
öyle görmüyorum onu düzelteyim, altını çizeyim, kırkı aĢmıĢsa, bazı Ģeyler olabilir. Ben de korkuyorum
ki bir gün gelecek Türk Tabipler Birliği ile bir, böyle bir anlaĢma…Tabii ki çok doğrudur, çok yapıcı
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olacaktır ama yani korkarım doğrusu. Yani çünkü yapısından Türk Tabipler Birliğinin 2. Cumhuriyetçi
yapısından korkarım. Açıklamalarından korkarım. Ülke bütünlüğü konusundaki farklı
değerlendirmelerinden korkarım. Onun için teĢekkür ederim, sağ olun… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Hatibe, Sayın hatibe müdahale etmeyelim Sayın BOZTEPE. Hatibe müdahale
etmeyelim lütfen. Hocam tamam mı, bitti mi? Değerli hocam tamam mı?
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: TeĢekkür ederim sağ olun.
MECLĠS BAġKANI: Rica ederim. Sayın Gamze Gül ÇAMUR istemiĢti, sonra MERT size de vereyim.
Buyurun, Erhan Bey gördüm. Konuyla mı ilgili Erhan Bey?
ERHAN ÇALIġKAN: Evet.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım aslında gerçekten bu
konunun bu kadar konuĢulması bir yandan da iyi bir Ģey olduğunu düĢünüyorum. ArkadaĢlarımızın
zamanını alıyoruz ama ben çok fazla vakit almak istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, BarıĢ
Pınarı Harekâtına zaten bizim bakıĢ açımız belli. Partimizin bu konudaki siyasi duruĢunun arkasındayız.
Ancak Belediye Meclis Üyeliğinden ve siyasetten öte hukukçu kimliğimiz de var. Bir kiĢi veya Kurum
açıklama yaptığında, bunu Ģöyledir diye nitelendirdiğinde “ya ben seninle küstüm” deme lüksümüz yok
bizim. Özellikle biz hukukçular buna örnek olmamız gerekiyor. Sorduğumuzda, bu konu gerçekten
hassas bir konu “Ama niçin savaĢ?” diye sorguluyorsunuz veyahutta “SavaĢ diye
değerlendiriyorsunuz?” dediğimizde aldığımız bir cevap var ki gerçekten her Ģeyi tuzla buz edebiliyor.
Yani baktığınızda diyorlar ki “BarıĢ Harekâtı adı altında biz terör örgütlerine destek veren gizli
kuvvetlerle
ve
devletlerle
savaĢıyoruz
aslında”…(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)Bu da,hayır bu da bir bakıĢ açısı…
MECLĠS BAġKANI:ArkadaĢlar lütfen dinleyelim bakın buyurun.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Ben burada, niyet okumak çok önemlidir, Baronun bu konuda Türkiye
Cumhuriyetinin aleyhine bir söylemde Cumhuriyetimizin, Devletimizin haksız olduğu yönünde ve karĢıt
bir duruĢ sergilese, net bir Ģekilde sergilese kendilerince belki haklı olabilirler ama burada söylenen söz
belli, savaĢın, ne için söylendiği belli. Bence iyi niyetle bakarak, iyi niyetli bir çözüm oluĢturup, dünya
çapında saygın bir Kurum olan Baroyla ĠĢbirliği noktasında birlikte hareket edebiliriz diye
düĢünmekteyim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Sayın MERT buyurun. Sayın ġAHĠN size de vereceğim.
OSMAN MERT: Sayın BaĢkan'ım, Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım belki de bu konuyla
alakalı… (MECLĠS BAġKANI: Buyurun değerli arkadaĢım.) Değerlendirme yapabilme hassasiyetini
bu Mecliste herhalde en baĢlarda göstermem gerekecek. Çünkü geçen Mecliste, bizim Meclisimizin
almıĢ olduğu kararın dıĢında bir karar almıĢ bir Meclis Üyesiyim. Bunun sebebinin ne olduğunu izah
etmemin belki de bu mevcut konunun özünün ne olduğunu anlatabilmek konusunda iyi bir özet
olacağını düĢünüyorum. Bu konu önüme geldiğinde tek Ģeyi düĢündüm; Ġzmir Barosuyla ilgili söylem
sıkıntısının avukatlar tarafından konuĢulması gereken yer Genel Kurul. Çıkarım Genel Kurulda, eğer
avukatsam, Ġzmir Barosunun yönetiminin olduğu süre içerisinde hatalarını, yanlıĢlarını, eksiklerini,
katılmadığım konularını Genel Kurulunda dile getiririm. Saygı duyuyorum, kendilerine de saygı
duyuyorum, verdikleri mücadeleyi de haklı buluyorum. Ancak konuya benim bakıĢ Ģeklimin
içerisinde… Ben bir Ģekilde mağdur edilmiĢ, avukat tutabilecek parası olmayan, bu mağduriyetinden
dolayı sıkıntı yaĢayan bir kadının, erkeğin, çocuğun empatisini yaptım, yerine kendimi koydum '' bu
mağduriyeti bir Ģekilde nasıl izah edebilir'' in yolunu BüyükĢehir Belediyesi bu Ģekilde bulacaksa buna
destek verdim. Onun haricinde konuya inanın son 25 dakikadır yapılan değerlendirmelerin en ufağını
bile değerlendirmedim, tek Ģey konuĢtum. Avukatsam Genel Kurulda çıkarım yanlıĢları söylerim ama
BüyükĢehir Meclis Üyesi olarak bu vatandaĢlara destek olunması gerekiyor, değerlendirmem budur, çok
teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Sayın ġAHĠN buyurun.
SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Ġzmirliler evet efendim bu konu
konuĢulduğu zaman birçok yöne gidiyor, yani mecrasından çıkıyor. Bu konuyla ilgili zaten Komisyon
Üyesi arkadaĢlarımız istifa etti bu Komisyondan. Bu Komisyonu zaten AK Parti ve MHP olarak biz bu
anlamda yok hükmünde sayıyoruz, diye de söyledik. Çünkü neden hani kadın erkek eĢitliği, kadın erkek
aslında anlamı çok önemli olan, çok büyük olan bir değer, aileyi temsil ediyor. Ama bu hani hâlâ bu isim
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tartıĢmasına gitmeyeceğiz ama burada bir adım atılmadı. Bu Komisyon eksik olarak devam ediyor yani
AK Partili arkadaĢlarımız istifa etti bu Ģekilde de yasa uygun dendi, devam ediliyor.Yani esasında biraz
hani geri adım atılsa, hani muhalefete birçok konuda kulak verilse, birçok konuda uzlaĢılıyor. Ama
atılmıyor, neden? Çoğunluk olduğu için. Hani bu çoğunluk, hani “ne de olsa çoğunluktayız istediğimizi
yaparız, yapıyoruz” anlayıĢı doğru değil. Onun için evet Ġzmir bu anlamda tabii biz de buna evet
demeyeceğiz, onu da belirteyim. Bu anlamda hukuk… Evet, Ġzmir Barosu tabii ki de önemli bir Baro,
hukukçular tabii ki de önemli arkadaĢlarımız yani. Türkiye'nin biraz önce de söylendiği gibi, 3. büyük
Barosu, 3. büyük Ģehri. Bu anlamda bizim Baroya ya da hukukçulara söyleyeceğimiz hiçbir Ģey olamaz
ama burada Ģu anki Baro BaĢkanı üzerine vazife olmayan bir açıklama yaptı. Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün bir sözü var “Ne mutlu Türküm diyene.” diye, niye söylemiĢ? Anlatabiliyor muyum? “Ne
mutlu Türküm diyene.” diye söylemiĢ. Bunun bir sebebi var. Kadına Ģiddet hadisesi kabul edilir bir
durum değil ki. Bu bir cehalet. Aslında toplumun baĢka alanlarında da Ģiddet var. Bu kadına Ģiddet
olayında bizim kendimizi de sorgulamamız lazım. Kızları erkeklerden ayırıyoruz, yetiĢtirirken
ayırıyoruz. Geçen gün bir arkadaĢım anlatıyor; “Benim bir kızım var, bir oğlum var. Kızı ikinci
üniversiteye gönderiyorum. ĠĢte, mağdur olmasın, iĢte memur olsun bir an önce.” Oğlan? “Ona da Ģu
kadar sermaye verdim, o da araç alıp satıyor, inĢaat yapıyor falan.” Kız nerede? Ayrımcılık aileden
baĢlıyor efendim. Ben neysem kız da o. Erkek neyse hanımefendi de o. Onun için, yani inĢallah
önümüzdeki süreçte bu kadın erkek eĢitliği ya da kadına Ģiddet ya da bu sevgisizlik, bu cehalet…
Anlatabiliyor muyum? Her alanda cehalet var. Böyle bir Ģey olmaz ki, Ģurada bile uzlaĢamadığımız
hiçbir Ģey yok. Gidiyor, yasaya dayanıyor uzlaĢılamayan konu. Yasanın dıĢında hareket ediliyor mu?
Edilmiyor. Ediliyorsa ancak kılıfına uydurularak ediliyor. Onu da kendi vicdan hesabını verecek.
Anlatabiliyor muyum? Onun için kadına Ģiddet, aile ve inĢallah eğitim kariyeriyle önümüzdeki süreçte
inĢallah çözülecek. Bu bir cehalettir, bu bir ayrımcılıktır, bu kabul edilemez. Ama burada da BarıĢ Pınarı
aynı zamanda bir harekâttır, operasyondur. Buna savaĢ demek de doğru değil. SavaĢ devletler arasında
olur. KarĢımızdaki bizim bir terör grubu. Evet bu terör grubu baĢka devletler tarafından destekleniyor.
ĠĢte DEAġ’ın yurt dıĢı edilenler hep yabancı uyruklu genelde. ĠĢte operasyonda hep yabancı uyruklu
keskin niĢancılar tespit edildi. Anlatabiliyor muyum? Bunu da ne yapacağız? Birlik ve beraberlik
içerisinde aĢacağız. Birlik, beraberlik, bir olacağız, beraber olacağız. Evet, bugün BarıĢ Pınarı Harekâtı
Mecliste, CHP’nin de desteği olmuĢtur, iĢte dört parti, beĢ partinin desteğiyle… Yani BarıĢ Pınarı
Harekâtı’na destek olmayan tek bir parti, diğer partilerin hepsinin oybirliğiyle geçti. Ama bu konu, çok
Ģey söylenilebilir, hani söyleniliyor, ''genel siyasete değinmeyelim.'' Aslında değiniliyor, baĢka yere
gidiyor. Falan zaman Ģunu dedi, bunu dedi…Çok Ģey söylenilebilir ama madem Ġzmir’i konuĢalım,
Ġzmirliyi konuĢalım, önümüze gelen konuyu konuĢalım. Evet efendim teĢekkür ederim, saygılar.
MECLĠS BAġKANI: Sağ olun. Evet Değerli ArkadaĢlar, ilgili maddeyle ilgili zaten yeteri kadar
tartıĢma oldu.
ERHAN ÇALIġKAN: BaĢkan’ım, söz vereceğinizi söylemiĢtiniz…
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, bu konuyla ilgili bütün görüĢler vaaz edildi, konuĢulmayan,
açıklanmayan hiçbir görüĢ kalmadı. Her partideki arkadaĢ kendi zaviyesinden, kendi bakıĢ açısından
fazlasıyla durumu yerine getirdi. Ben ilgili maddeyi… Maddenin sayısını da unuttum.
ERHAN ÇALIġKAN: Niye niyetimi okuyorsunuz BaĢkan’ım? Benim ne söyleyeceğimi
bilmiyorsunuz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın ÇALIġKAN… Kaçtı efendim? 12. madde değil mi? 12. maddeyi
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir.
ÖZGÜR HIZAL: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi…
MECLĠS BAġKANI: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon, kayıtlara geçiyor. AK Parti ve Milliyetçi
Hareket Partisi’nin…
OSMAN MERT: Ben yine dün hangi noktadaysam aynı noktadayım. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Tamam o zaman Osman MERT’in kabul oyuyla, oyçokluğuyla 12. madde kabul
edilmiĢtir. Peki, madde 13?
MECLĠS BAġKANI: 13 ve 14’ün Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir.
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V. DĠLEK VE ÖNERĠLER
MECLĠS BAġKANI: Dilek ve Öneriler buyurun Sayın ÇAMUR. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
GAMZE GÜL ÇAMUR: ArkadaĢların çok vaktini almayacağım, zaten yeteri kadar uzadı.
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar bir dakika… Sayın Meclis… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar… Lütfen Değerli Meclis
Üyelerimiz yerlerinize oturun, Sayın Hatip konuĢacak, Değerli ArkadaĢımız konuĢacak. Dilek ve
Önerilerde söz istemediniz mi Sayın Erhan? Yani Dilek ve Önerilere geldik…
ERHAN ÇALIġKAN: Niyet okuyorsunuz.
MECLĠS BAġKANI: Hayır estağfurullah, yok hayır…
ERHAN ÇALIġKAN: Niyet okuyorsunuz, her Ģeyin söylendiğini söylüyorsunuz.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ediyorum. Buyurun Sayın ÇAMUR.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Sayın BaĢkan’ım…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun ÇAMUR.
GAMZE GÜL ÇAMUR: YetiĢmemiz gereken bir toplantı var o yüzden bir duyuru yapmak için söz
almıĢ bulunmaktayım.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
GAMZE GÜL ÇAMUR: 4-8 Kasım arasında Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢım Semih YALIN’la
beraber UlaĢım Daire BaĢkanlığının Ġtalya’da düzenlediği teknik geziye katıldık. Orada ġehir Lojistiği
ve Katı Atıkla ilgili çok güzel gözlemleme ve değerlendirme yapma fırsatımız oldu ve belediyecilik
anlamında gerçekten vizyonumuz geliĢti. Ġzmir’de de buna iliĢkin çok güzel çalıĢmalar yapılabileceği
hakkında hemfikir olduk. Bu konuyla ilgili olarak 25 Kasım 2019 Pazartesi oluyor sanırım, saat 13:00
ile 17:00 arasında Havagazı Fabrikasında ilgili projeden, proje yöneticisi arkadaĢlar bir sunum
yapacaklar. Vakti olan Belediye Meclis Üyesi ArkadaĢlarımın bu sunuma katılması için davette
bulunuyoruz. Meclis Üyesi ArkadaĢım Semih YALIN’la. Bey’le birlikte.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyemiz, 25 Kasım bizim açımızdan çok önemli bir tarih çünkü o
gün saat 17:00’de Meclisimiz toplanacak ve ĠZSU Bütçesini 25 Kasım Pazartesi…
GAMZE GÜL ÇAMUR: Pazartesi günü.
MECLĠS BAġKANI: Tamam, yani Grup Toplantılarımız var dolayısıyla…
GAMZE GÜL ÇAMUR: Katılmak isteyen arkadaĢlar için bilgi verelim.
MECLĠS BAġKANI: Buradaki Meclis Üyesi ArkadaĢlarıma bunu birazdan tekrar duyuracağım, o
açıdan buradaki yapacağımız görüĢmeler Ġzmir açısından çok önemli görüĢmeler, bunu özellikle
belirtmek zorundayım. Buyurun. Sayın BOZTEPE, değil arkasındaki Sayın ArkadaĢıma veriyorum
sonra size, buyurun.
EROL ÇOMAK: Sayın BaĢkan’ım, Kıymetli Meclis Üyelerim öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. Ben Kiraz Belediye Meclis Üyesiyim. Malumunuz üzere geçen hafta Pazartesi günkü
oturumda Konak Meclis Üyemiz Kiraz Devlet Hastanesindeki ATATÜRK Büstüyle alakalı bir konuyu
gündeme getirmiĢti. Taleplerinin daha büyük bir Atatürk Büstü olduğunu ifade etmiĢti. Kendisiyle de
toplantı sonrasında görüĢtük. Ben bugün… Dün ve bugün Kiraz Devlet Hastanesine giderek ATATÜRK
Büstünü yerinde inceledim. ATATÜRK Büstü malumunuz resmi Kurum ve kuruluĢlarda Bayrak
Yönetmeliği vardır, Bayrak Direği Yönetmeliği vardır, ATATÜRK Büstünün konulma yönetmeliği
vardır. Yani bir hastanenin bahçesine ya da bir okulun bahçesine bir büst yapılırken oranın idarecileri o
büstü kendi iradeleriyle değil, devletin yönetmeliklerle belirledikleri bir iradeyle koyarlar. Bu iradeye
baktığımızda, ATATÜRK Büst Yönetmeliğine baktığımızda, Kiraz Devlet Hastanesinin bahçesindeki
ATATÜRK Büstü gayet temiz, 10 Kasım öncesi bakımı yapılmıĢ, Ulu Önder ATATÜRK’e gereken
saygı, gereken hürmet gösterilecek bir Ģekilde bakımı ve temizliği yapılmıĢ ve aynı zamanda da kanun
ve yönetmeliklere uygun büyüklüktedir. Bunu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda Sayın Meclis
Üyem, belki o gün… Bu hassas bir konu olduğu için ifade etmek istiyorum. Çünkü bu Meclis çok
önemli bir Meclis. Bu Meclisi kuran Ulu Önder ATATÜRK de çok önemlidir bizim için. Dolayısıyla Ulu
Önder ATATÜRK’ün büstü de bizim için çok kıymetlidir. Kendisiyle konuĢtuğumda dıĢının boyalarının
“Meclis sonrası da görüĢtüğümüzde dıĢının boyalarının dökülmüĢ olduğunu ifade ettiler.” demiĢti.
Orada görüĢtüğü kiĢilerin… Ben onlarla da görüĢtüm, büstü yerinde de inceledim, aynı dakikada büstün
fotoğrafını da aldım. Böyle bir Ģey yoktur. Kiraz halkı Ulu Önder ATATÜRK’e gerekli sevgiyi, gerekli
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saygıyı göstermektedir. Bu konunun Meclis kayıtlarına geçmesini istiyorum ve Meclisin bilgisine arz
ediyorum. Aslında biraz da siyasi bir atıĢma Ģeklinde söylemek isterse, Sayın Meclis Üyemiz Kiraz’ın
Ovacık Köyü’nde yazları ikamet ettiğini söylüyor. ġimdi Ovacık Köyü kırsal bir köydür, benim de her
zaman veteriner hekim olmam sebebiyle çok sık hastaya gittiğim ama yolları itibarıyla bazı yerlerde,
özellikle PınarbaĢı ve Uzunköy kısmındaki yollarının ulaĢım noktasında bazı sıkıntılar olduğunu
biliyorum. Ben Meclis Üyemden bu konuda bir… Ġfade etmesini daha doğru görürdüm. Daha o bölgenin
insanına uygun bir hizmet biçimi Ģekli olduğu için onu ifade etse teĢekkür ederdim. Ama Ulu Önder
ATATÜRK’ün ben bu Meclisteki herkes tarafından çok değerli bulunduğunu, saygı gösterildiğini
biliyorum, saygılar sunuyorum, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Buyurun Sayın BOZTEPE.
HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli BaĢkan, geriye kalan Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Değerli
ArkadaĢlar hepimiz siyasete baĢlarken çok iddialı sözler konuĢuruz ama 1 saat 15 dakika burada
arkadaĢlarımız dayanamadı. Bunu hem bizim Gruba söylüyorum, hem Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna
söylüyorum, MHP ve Ġyi Partiyi tebrik ediyorum onlar duruyorlar yerlerinde. Sayın BaĢkan, ben daha
önce gene dile getirdim bunu… Bu geçmiĢ yıllarda hem Özel Ġdarede, il genelde, hem de BüyükĢehir
Meclisinde uygulanan bir yöntemdi. Dilek Temennilerde de tekrar, bir daha imza föyü dağıtılıyordu,
tekrar bir daha imza alınıyordu. Bunu lütfen, bu Mecliste gelenek haline getirelim. Çünkü
arkadaĢlarımızın bazıları gelip imza atıp gidiyorlar ya da terk ediyorlar tam Temenni ve Dileklerde,
belki de önemli bir Ģeyler olacak, bu yüzden ben hayatım boyunca hangi Mecliste, hangi toplantıya
katıldıysam en baĢtan gelmiĢimdir, en sonuna kadar kalmıĢımdır. Bunu da söylemek istiyorum. Sayın
ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri, Sayın BaĢkan, ben farklı bir Ģeye gireyim bugün. Dünyayı verelim
çocuklara hiç değilse bir günlüğüne/Allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar/Oynasınlar türküler
söyleyerek yıldızların arasında/Dünyayı çocuklara verelim/Kocaman bir elma gibi verelim, Sıcacık bir
ekmek somunu gibi/Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar/Dünyayı çocuklara verelim/Bir günlük de olsa
öğrensin dünya arkadaşlığı/Çocuklar dünyayı alacak elimizden/Ölümsüz ağaçlar dikecekler. Nazım
Hikmet RAN. Değerli ArkadaĢlar, bugün biliyorsunuz dünya siyaset… Özür dilerim. Dünya Çocuk
Günü. 1989, 20 Kasım’ından beri Ģu an 193 ülkede kabul edilmiĢ bir gün. Bir böyle bir gireyim, sonra
da siyaset kısmına baĢlayalım. Değerli ArkadaĢlar, siyaset hakikatten de kavga iĢi değil. Demin Mehmet
ağabey… Gittim… Mehmet ağabey çok eski dostum, ağabeyim, biz kendisini aradık, orada
Komisyonda, Kemal ağabey de konuĢmuĢ. Dedik ki; “ÖdemiĢ’ten patates yollasınlar kardeĢim bize.
Bize bir kamyon patates yollasınlar.” bunlar aslında çok güzel, çok hoĢ anılar. Yani burada Meclis
Üyelerine 3’er kilo patates yollamıĢ, o kadar güzel bir Ģey ki bu, anı diye kalacak. Yani biz burada
gittiğimiz zaman 5 yıl sonra, kendi darağacımıza anılarımız olacak, birçok arkadaĢımız, birçok Belediye
BaĢkanımız bizi yemeklere davet… Hiçbirisi olmayacak, hiçbirisine gidilemeyecek. Çünkü herkesin bir
iĢi var ama burada iĢte o güzelliği, o beraberliği burada oluĢturmanın bir anlamı var. (SALONDAN:
Kestane) Biz burada, BaĢkanımdan özür dilerim, BaĢkan’ım hatta akĢam dedi ki: “Bazı arkadaĢlar
kestane alamamıĢlar herhalde yetmemiĢ, geri kalanları da söylesinler, getirelim.” ArkadaĢlar bilginiz
olsun. Kestane almayanlar Beydağ Belediye BaĢkanımız, en küçük, Belediye BaĢkanlarımız,
Belediyelerimizden birisi, o da yine kestane yollayacak, bilinsin. Sayın BaĢkan, biliyorsunuz bu son
zamanlarda ilimizin, ilçelerimizin birçok yerinde büyük büyük billboardlar, afiĢler var. Bu meĢhur
Karakılçık’la ilgili bir efsane yaratılıyor, Yüzüklerin Efendisindeki gibi bir efsane. Değerli ArkadaĢlar,
bununla ilgili 15-20 gündür, 1 aydır soruyorum, soruĢturuyorum. Yani bir sandık açılmıĢ, bir hazine
sandığı. Orada böyle ıĢıklar altında, böyle bir torba bulunuyor. O torba böyle ıĢıklar altında yine ele
alınıyor ve getiriliyor o tarlalara serpiliyor. Yeniden bir tarım üretimi… Böyle bir Ģey yok arkadaĢlar.
Böyle bir Ģey yok.
MECLĠS BAġKANI: Böyle bir Ģey var.
HÜSNÜ BOZTEPE: Yok. Sayın BaĢkan, böyle bir Ģey olup olmadığını…
MECLĠS BAġKANI: Var.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sizin… Bunu Tarım Ġl Müdürlüğüne, ilgili birimlere sorun, böyle bir Ģey
olmadığını göreceksiniz. Böyle bir Ģey yok. Hatta sizin Ģu an Genel BaĢkan Yardımcınız olan Okyay
SINDIR’a da sorabilirsiniz. Sayın BaĢkan, bir kere bunu bir efsane gibi, bir gizem gibi… 500 dönüme
Ģu an Menemen’de ekiliyor. Ġnanın ki, verilen reklam gideri, burada 500 dönümde çıkacak buğdayın,
mahsulün en az 10 katı, 20 katı kadar bir harcama oluyor. Bir; bir kere Türkiye’de yine sordum,
Türkiye’de GDO'lu hiçbir buğday olmadığını söylüyor. Emin ol, soruĢturdum, sonuç bu. Bu konuyla
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ilgili… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Önümüzdeki
Meclislerde söyleyebilirsiniz. Sayın BaĢkan, yine baĢka bir konu, Cumhuriyet Halk Partisinde Kasım
ayında baĢlayan bir delege seçimleri var. Tebrik ediyorum. Sonucun partinize, ülkemize, ilimize hayırlı
olmasını diliyorum. Fakat ne hikmetse bazı, hepsini söylemiyorum bazı Belediye BaĢkanları bunu
kendilerine iĢ edinmiĢler. Sokak sokak parti üyelerini bir bir dolaĢarak sadece bu konuyla ilgili
çalıĢıyorlar. Sayın BaĢkan, Belediye BaĢkanlığı biliyorsunuz seçimle olan bir sistem. Yani nasıl ki bir
apartmanda, nasıl ki bir sitede bir yönetim seçiliyorsa, Belediye BaĢkanlığı da ona benzer bir seçimle
geliyor. Sonuçta diyor ki: “Ben seni seçtim, benim yolumu yap, benim suyumu getir, benim çöpümü
topla, benim parkımı, bahçemi yap.” Fakat nedense Belediye BaĢkanları bu iĢleri bırakmıĢ, sadece
delege seçimlerinin peĢinde koĢuyorlar. Yani Kasım ile Nisan ayında geçici olarak devre dıĢıyız,
belediyelerin durumu bu. Burada bazı belediyelerimiz var, gerçekten de iĢini gücünü bırakmıĢ, yan
mahallelerde ya da ilçelerde, ya da Ankara’da… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Cevap verecek, zaten Belediye BaĢkanlarımız herhalde cevap verecek, yoksa…
Evet, buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bu yüzden, bundan dolayı Sayın BaĢkan, tabii ki veren versin…
MECLĠS BAġKANI: Pardon, pardon Sayın BOZTEPE…
HÜSNÜ BOZTEPE: Tabii ki de verebilirsiniz sıkıntı yok.
MECLĠS BAġKANI: Devam edeceksiniz ama birçok… Konudan konuya geçtiğiniz için farklı Ģeyler
oluyor ama Sayın ĠNCE, yani…
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım ben bitireyim, Sayın ĠNCE cevap versin.
MECLĠS BAġKANI: Vereceğim, vereceğim Sayın ĠNCE, BOZTEPE’den sonra mutlaka yanıt
vereceksiniz tabii ki, buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, burada ben zaten bütün Belediye BaĢkanları demedim. Bazı
Belediye BaĢkanlarını söyledim ama burada kalkar bir Belediye BaĢkanımız konuĢursa derim ki: “Ben
seni kastetmemiĢim.” Ama eğer ki, o arkadaĢ, onun içindeyse onun da ne yaptığını tek tek söylerim.
Bunu da söyleyeyim peĢin peĢin. Evet Sayın BaĢkan, siyaset, siyaset… Burası Meclis, burada birçok
konular konuĢulur, birçok tartıĢmalar olur ama biz burada hiçbirimiz birbirimize düĢman değiliz. DıĢarı
çıkıyoruz, birçoğu ile kol kola giriyoruz, birçoğuyla dostluklarımız var, birçoğuyla dostluklarımız
ölünceye kadar devam edecek, birçoğuyla geçmiĢte dostluklarımız var. Yine bir önerim var BaĢkan’ım
burada. Ben geçen gün arkadaĢlara söyledim ama Mecliste söylemem gerekiyor herhalde. ġimdi burada
canlı yayın yapılırken kimin konuĢtuğunu bilmiyoruz. Ġzmir halkının birçoğu… Mesela Tunç Bey’i
herkes tanımıyor daha. ġu an izleyenlerin bazıları sizi Tunç SOYER sanıyordur, bilmiĢ olasınız. O
yüzden…
MECLĠS BAġKANI: Sadede gelelim.
HÜSNÜ BOZTEPE: O yüzden…
MECLĠS BAġKANI: Lütfen.
HÜSNÜ BOZTEPE: Yani burada… Ben bunun doğrusunu söylüyorum. Yani bu yapılan canlı
yayınlarda Ankara’sı, Ġstanbul’u diğer… Altında kim konuĢuyor; AK Parti Grup BaĢkan Vekili, CHP
Grup Sözcüsü, Grup BaĢkan Vekili, Meclis 1. BaĢkanı Mustafa ÖZUSLU gibi… Bu terimler olması
gerekiyor. Yani biz burada… Buna bir bedel… Bunun yapılmasını da teklif ediyorum. Sayın BaĢkan, en
son olarak bu Harmandalı Çöp Tesisiyle ilgili de iki cümle konuĢup kapatacağım.
MECLĠS BAġKANI: Lütfen.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, yarın buranın açılıĢını yapıyorsunuz.
MECLĠS BAġKANI: Cumartesi efendim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Cumartesi mi? Ben… Pardon. Cumartesi günü açılıĢını yapıyorsunuz. Hayırlısı
olsun. Bizim kendi bölgemizde, Çiğli’de yıllarca oradaki o kokuyu, oradaki sıkıntıyı biz yaĢıyoruz.
Daha önce yine ben dile getirmiĢtim. Burada lütfen… Geçen gün 10 milyon lira gibi, aylık, ayda bir
gelir getireceğini dile getirmiĢti. Bunun bir kısmını biz Çiğli’ye istiyoruz. Yalnız Genel BaĢkanınızı
oraya getirirken, kara yoluyla herhalde götüreceksiniz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE, yani ne olur, lütfen, lütfen…
HÜSNÜ BOZTEPE: Bir Ģey söyleyeceğim BaĢkan’ım. Bir Ģey söyleyeceğim, kara yoluyla mı
getireceksiniz?
MECLĠS BAġKANI: Buyurun tamamlayın. Sözlerini tamamlar mısınız ne olur.
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HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: 1 saattir burada dinliyoruz, lütfen.
MECLĠS BAġKANI: Tamam, buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ben de bir Ģey demedim. Ben Ģunu söylüyorum Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Lütfen buradan gelecek olan paradan biz pay istiyoruz, hepinizi sevgiyle
selamlıyorum.
MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ederim. Sayın ĠNCE buyurun.
ÖZDEM MUSTAFA ĠNCE: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri. Sayın BaĢkan’ım, ben tabii bu
Meclisin, Meclis Üyeleri açısından ilçelerin ve ilin sorunlarını dile getirdikleri bu Dilek Temenni
bölümünün çok önemli olduğuna inanıyorum ama Ģu Mecliste hepimizin çok değerli vakitleri, Belediye
BaĢkanlarının bu zamandan sonra nikâhları var. Ayrılmak zorunda kalacakları programlar var, aynı
Meclis Üyeleri gibi. Sadece ben Ģunu belirtmek istiyorum, sadece bu Sayın BOZTEPE’ye değil. Biz
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, birinci olarak; tartıĢırız, yarıĢırız. Bizim partimizin kültüründe bu
vardır. Bu da doğal sonucudur. Bu da bizi ilgilendirir, partimizi ilgilendirir. Partimizin bu iç meselesidir.
Bir de önemli bir konu var. Bu Belediye Meclisinde zaman, biraz önce söylediğim gibi çok kıymetlidir.
Bir arkadaĢım ilçesindeki bir Belediye Meclis Üyesinin verdiği… Bir Meclis Toplantısı öncesi, bir
taleple ilgili kendi Belediye Meclisinde bunu görüĢebilir. Sayın Belediye Meclis Üyemiz de eğer bu
sorun kendi ilçesindeyse kendi Meclisinde tartıĢabilir. Bu zamanı biz burada, en iyi Ģekilde kullanırsak,
bu kente en uygun kararları hemfikir olarak ve daha fazla gereksiz konuları konuĢmadan çözmüĢ oluruz,
zamanı değerlendirmiĢ oluruz. Hepimiz bu bilincin içerisindeyiz. Bence hiç kimse bir sorumluluk bilinci
taĢımadan Ģu kapıdan ayrılıp gitmiyor, bence. Bence esas ayrılma noktası, tartıĢmaların Gruplar arasında
belli bir tartıĢma zeminin artmasından, aĢmasından kaynaklanıyor. Gruplar bu Ģekilde, Grup BaĢkan
Vekilleri zannediyorum bunu çalıĢmalarında değerlendirecektir. Saygılar sunuyorum efendim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Buyurun Saadet Hanım, buyurun.
SAADET ÇAĞLIN: BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri ben Sayın BOZTEPE’nin uzun yıllara sair bir
emeği yok sayması üzerine söz almıĢ bulunuyorum. Karakılçık Buğdayının yaygınlaĢtırılmasını “Yok
öyle bir Ģey.” diyerek Meclisimizde anması çok üzücü bence. Çünkü tohumculuk sektöründe olan bir
kiĢi olarak, bir tarafımda onla ilgilendiği için, 500 dönüm kimine göre büyüktür, kimine göre çok
küçüktür. Ama bir çeĢidin Ġzmir genelinde, Menemen için değil o, 500 dönüme ulaĢtı. Ġzmir içinde
ekilen alandır o Ģey, reklam. O hepimizin gurur duyması gereken bir olay, bir… Bizim kendi
zenginliğimize, kendi öz varlığımıza sahip olduğumuz bir örnek. Beni geçenler bir çiftçi arkadaĢımız
aradı, ''ben'' dedi, “Saadet Hanım ben siyez buğdayı ekmek istiyorum.” dedi. “Siyez buğdayı
ekemezsiniz” dedim, çünkü siyez buğdayı Bolu, Kastamonu yüksek rakım buğdayıdır, o da yerel çeĢittir
ama “Siz Karakılçık ekebilirsiniz.” dedim. Çünkü Seferihisar’dan baĢlamıĢ bir çoğaltma hikâyesi var,
bir emeği var. Hatta ben Menemen’den, burada… Ġlçede, Ģu anda kim var bilmiyorum ama…
Menemen’in kendine has da bir çeĢidi vardır. ġu anda Menemen AraĢtırma Enstitüsünün Gen
Bankasındadır, belki bir avuçtur ama o da bir proje olarak Menemen’e kazandırılabilir. Yani yerel çeĢit,
bizim bir zenginliğimiz ama üretilen miktar küçüktür fakat yaygınlaĢtırılması emeği çok büyüktür, ari
olarak çoğaltılması açısından, ben bu konuda BOZTEPE’nin bu konuyu yani… Yok olarak görmesi
konusunda bir geri adım bekliyorum.
MECLĠS BAġKANI: Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım, geri adım atıyorum.
MECLĠS BAġKANI: Hayır hayır, geri adım falan attırmıyorum. ArkadaĢlar bitirmek üzereyim.
Buyurun BÖRÜHAN, buyurun BÖRÜHAN. Kısa kısa arkadaĢlar, kısa kısa yoksa bakın hakikaten…
Buyurun.
CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan’ım, Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Değerli
Bürokratlarımız ve Konuklar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geçen Meclisimizde Kiraz
Devlet Hastanesinin yetkililerinin, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinden bir ATATÜRK Büstü talep ettiğini
söylemiĢtim ve bunun karĢılanması için de burada sizlerden ricacı olmuĢtum. Ben Kiraz Devlet
Hastanesine bir dostumu ziyaret amacıyla gittim. Oradaki büstü görmedim bile öncelikli olarak, onlara
“Size bir büst göndereyim.” diye teklifim de olmadı. “Bir eksiğiniz varsa bunları halledelim.” de
demedim. Ancak oradaki idareciler… Yanımda iki tane muhtarım da vardı, o muhtarlar da benim
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Ģahidimdir. Geldiler benimle tanıĢmak istediler, tanıĢtılar. Ondan sonra birkaç talepte bulundular,
bunların bir tanesinin karĢılanabilir olduğunu düĢündüm. O da büst meselesiydi, sonra büstü görmek
istediğimi söyledim, büstün yanına gittim, aslında çok, öyle çok yıpranmıĢ bir büst değildi. ATATÜRK
Büstünün boyaları sıyrılmıĢtı üzerinden, yapılabilirdi, dolayısıyla bunu talebi dikkate aldım. Yani sanki
ben suçluymuĢum gibi bir Ģey ortaya çıktı, amacım o değil, hizmet etmekti sadece. Ben veteriner hekim
arkadaĢımızı, Kiraz’a gittiğimde ziyaret etmeyi planlamıĢtım, bu plandan vazgeçmiĢ değilim, yine
gideceğim, kendisiyle konuĢacağım, görüĢeceğim.
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar…
CENAP BÖRÜHAN: Eğer arzu ediyorlarsa, bu bir yönetmelik meselesiyse, yönetmelik bu büstü
bizden istemelerine engel ise, onların sorunu, bizim sorunumuz değil. Bana böyle söylediler, benden bu
büstü talep ettiler, dolayısıyla ben burada bunu söyledim.
MECLĠS BAġKANI: Tamam, Değerli Meclis Üyem.
CENAP BÖRÜHAN: Eğer bunu geri çekerlerse…
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim.
CENAP BÖRÜHAN: Büstü göndermeyiz. Bir konumuz daha var onu söyleyeceğim. Dedi ki: “Sayın
Cenap BÖRÜHAN, bu büst yerine köy yollarımızla ilgili bir Ģey söylemiĢ olsaydı, daha doğru olurdu.”
onu da söyleyeyim; ben Kiraz’ın Ovacık Köyünde yazlıkçı değilim, oradaki evime her zaman
gidiyorum. Bulunduğum ev Ġzmir’in en yüksek yerleĢkeli evidir, 1200 metre o köyün rakımı ve
yollarımızı da…
MECLĠS BAġKANI: Sayın BÖRÜHAN…
CENAP BÖRÜHAN: 4 ay evvel…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
CENAP BÖRÜHAN: Çok önemli ama Sayın BaĢkan’ım, izin verirseniz bunu bitirmek zorundayım.
MECLĠS BAġKANI: Çok kiĢiselleĢti mesele ama lütfen, çok kiĢiselleĢti.
CENAP BÖRÜHAN: KiĢiselleĢmedi efendim ben Kurumsal olarak söylüyorum. Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi…
MECLĠS BAġKANI: Çok kiĢiselleĢti yani…
CENAP BÖRÜHAN: Kiraz’ın 53 köyünün yolunu 4 ay evvel yaptı, tamamladı. Hatta bizim Mercan
Yurdu diye bir Mahallemiz var, Kiraz’da. 1325 metre 6 tane konut var, 3,5 kilometre, oranın yolunu dahi
yaptı. Eğer yapmamıĢ olsaydı onun için de ön ayak olurdum.
MECLĠS BAġKANI: Doğru.
CENAP BÖRÜHAN: Amacım sadece hizmet etmektir, Kurum ve siyasi parti ayrımı yapmam,
yapmadım da.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim.
CENAP BÖRÜHAN 2. dönem Ġl Genel Meclisi Grup BaĢkanlığı yaptım, o köylerin tamamını bilirim.
Ġzmir’in 700 köyünün tamamına gittim, hizmetim vardır, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Sayın BÖRÜHAN. Değerli ArkadaĢlar… Peki, devam edelim.
Yani buyurun, buyurun.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Sayın BaĢkan, Ģimdi Hüsnü Bey Çocuk Hakları Gününden
bahsetti, umarım evrensel bildirgelerine dayalı, bütün dünya çocukları bir yaĢam sürdürürler ama burada
Yerel Yönetimler olarak üzerimize ne düĢüyor diye bir bakmamız gerektiğine inanıyorum ben.
Ġnanmaktan da ziyade bunun bir zorunluluk olduğunu düĢünüyorum. Tam da konunun üzerine dün
Twitter’da “ġikâyet Var Ġzmir” adlı sayfaya bir parktan görüntü atılmıĢ ve salıncağın demiri kırılıp,
orada bir yavrumuz yaralanmıĢ. Dolayısıyla ben burada Dilek ve Temennilerde sizden Ģunu rica
ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Uhdenizdeki bütün parkları tekrar bir kontrol ettirebilirsek,
tamirini ve bakımını sağlarsak, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda… Zaten binalara tıkılmıĢ bir
Ģekilde yaĢıyorlar, daha sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmelerini ve hem duygusal, hem de motor
geliĢimlerini sağlayabiliriz diye düĢünüyorum. Bunun dıĢında da Ġzmir genelinde bulunan çocuklarla
ilgili Bilim Parkı, Trafik Parkı gibi Tema Parklarının sayısının arttırılmasını temenni ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim, sağ olun. Buyurun KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet Sayın BaĢkan’ım, esasında pek çok Meclis Üyemiz, Belediye BaĢkanımız
söz aldılar, pek çok konuya da karĢılıklı olarak yanıt verdiler, o yüzden ben bunları tekrarlamayacağım.
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Öncelikle bütçeleri onaylanan ilçelerimizi kutluyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Burçin arkadaĢımız
hukukçu, o da bahsetti, evet bugün BirleĢmiĢ Milletler Dünya Çocuk Hakları Günü, çok önemli bir gün.
Yerel Yönetimlerden beklentiler olduğu gibi Merkezi Hükümetten de çok beklentilerimiz var. Çünkü
bizim ülkemizde çocuklar mutsuz maalesef. Bizim ülkemizde çocuklarımız Ģiddet mağduru, Ģiddet
görüyorlar, gittikleri okullarda, okul kapılarında sıkıĢıyorlar, hayatlarını kaybediyorlar. Servis
araçlarında unutuluyorlar, hayatlarını kaybediyorlar, bakıcılara teslim ediliyorlar, hayatlarını
kaybediyorlar, aile Ģiddeti görüyorlar, hayatlarını kaybediyorlar. Bizim ülkemizde çocuklarımız doğru
eğitim alamıyorlar, uluslararası standartlarda maalesef çok geri alanlarda kalıyoruz ülke olarak.
Dolayısıyla hem Merkezi Hükümet olarak, hem de Yerel Yönetimler olarak hepimizin üzerine düĢen çok
büyük sorumluluklar var. Ben burada öncelikle BüyükĢehir Belediyemizin güzel bir projesi var, ondan
bahsetmek istiyorum; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Çocuk Belediyesi kuracak, bugün örneği Seferihisar
Belediyesinde var. Çocuk Belediyesi bundan böyle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde de demokratik
hayatın, katılımcı hayatın içinde olacak ve değer görecek. Onların düĢünceleri projelere yansıyacak.
Nasıl park istiyorlarsa o Ģekilde parklarımız olacak. Ben de yaĢıma rağmen çok fazla parka giden ve
parkı çok seven bir insanım. Her gittiğim parkta da eksiklikler arayan bir insanım, “Hani bir eksiklik
bulayım Muhtarına ileteyim, tamamlansın.” Ģeklinde yaklaĢımı olan bir kiĢiyim. Gerçekten Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi bu konuda çok yol katetti ama Burçin arkadaĢımızın dediği gibi hâlâ eksiği olan,
kusurları olan parklar varsa bu konuda da muhtarlarımız bize iletirlerse veya o semtte yaĢayan
vatandaĢlar iletirlerse, mutlaka BüyükĢehir Belediyesi o konudaki hizmeti de yapacaktır. Biliyorsunuz
Masal Evleri açıyoruz çocuklarımız için, bu çok önemli bir proje, Tunç SOYER’in, BüyükĢehir
Belediye BaĢkanımızın projesi. ĠZELMAN kreĢlerimizle yol alıyoruz, kreĢler noktasında da. Yine
Kadifekale’den Toros’tan yelken ile buluĢturuyoruz çocuklarımızı, arka sahnelerde olan yurttaĢlarımızın
çocuklarını buluĢturuyoruz, denizle buluĢturuyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi çocukları çok
önemsiyor, hepimiz çok önemsiyoruz. Dolayısıyla onlar için elimizden ne geliyorsa, her Ģekilde
yapılacak. Sivil Toplum Örgütlerinin bu konuda önerileri varsa alacağız, vatandaĢların taleplerini de
alacağız ve uygulayacağız, çok teĢekkür ediyorum söz verdiğiniz için.
MECLĠS BAġKANI: Sayın Meclis Üyem, ben de teĢekkür ederim. Buyurun Sayın HIZAL. (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: Burçin arkadaĢımız gerçekten çok iyi niyetli bir hususu belirtti ve bu hususun
sonrasında gittiği nokta… Nilay Hanım umarım ilerleyen yıllarda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde,
iddia ettiği sorunları Meclis çatısı altında dile getirir. Tabii biz burada Ġzmir’i konuĢuyoruz, Ġzmir’de
mutlu çocukların olması noktasında Yerel bir Meclis olmamız nedeniyle, elbette ki bizim buradaki
getirdiğimiz eleĢtiriler üzerinden, altında baĢka gerekçeler aranmaması gerektiğini düĢünüyoruz. Biz
burada yapıcı bir eleĢtiri yapmak istiyoruz. Bir parkta sorun var ve bu parktaki sorunun giderilmesi
noktasında bir eleĢtiri getirdik. “Buna benzer sorunlar varsa, bunları hep beraber giderelim.” dedik.
Çocuk bizim en değerlimiz, dolayısıyla burada meseleyi baĢka noktalara taĢımak çok doğru olmaz ama
ülke genelinde bir sorun olduğunu iddia ediyorsa bunu inanıyorum ki, ilerleyen yıllarda Türkiye Büyük
Millet Meclisi çatısı altında, Nilay Hanım herhalde değerlendirir diye düĢünüyorum.
MECLĠS BAġKANI: ġeyi unutmayalım arkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, 125.000 çocuktan, 250.000
çocuğa Süt Kuzusu Projesinde süt dağıtıldığını Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bu hizmetini de ben bu
kürsüden not düĢmüĢ olayım. Buyurun Sayın Meclis Üyem.
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım, o konuda Aziz Bey’e teĢekkür ediyoruz.
MECLĠS BAġKANI: 250.000, devam eden projeyi, 250.000’e çıkarıyoruz haklısınız. Aziz Bey’in
sürdürdüğü projeyi devam aldık ve 125.000’den, 250.000’e çıkartıyoruz. Buyurun.
SEMĠH YALIN: Değerli BaĢkan’ım, Meclis Üyesi ArkadaĢlarım bu geç vakitte ben de kısaca bir söz
alıp, inĢallah bundan sonra Meclisin kapanmasını bekleyeceğiz. Herkesi sevgi ve saygıyla
selamlıyorum. Gamze Hanım’ın belirttiği konuyla ilgili söz aldım. Çok kısa anlatabildi, çok yoğun
görüĢmeler olduğu için uzatamadı konuyu. ġimdi bu Ġtalya Gezisi ile ilgili… Ben de katıldım, birlikte
katıldık bu geziye. Pazartesi günü olduğu için görüĢme, sunum bu iĢle ilgili. Yani iĢin kapsamı da Ģu;
Ġzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Plan ĠĢi. Bununla ilgili nihai sunum yapılacak Pazartesi günü ve
Pazartesi gününün seçilme sebebi de Tunç BaĢkanımızın olduğu bir zaman diliminde sunumu yapılsın
istendiği için o güne denk getirildi. O da katılacaktır diye düĢünüyorum. ġimdi en büyük
sorunlarımızdan bir tanesi; trafik lojistiğin düzgün planlanması. BüyükĢehir Belediyemizin bence en
büyük sorunlarından bir tanesi bu, geleceğimizi planlamak açısından. Pazartesi günkü bu sunum bence
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çok önemli. Ġlerisi için çözüm önerileri açısından da önemli. O yüzden bunun bildirisini sekretaryanız
tarafından bence bütün Meclis Üyelerine tekrar hatırlatılması gerekmektedir ve mümkün olan en fazla
sayıda temsil etmek gerekmektedir diye düĢünüyorum, bunun için söz aldım, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Bahar Hanım buyurun. Özür dilerim, Dilek ve Önerilerde söz
isteyen herkese söz vereceğim, adil ve eĢit davranacağım arkadaĢlar. Sabaha kadar da burada beklesek,
bunu yapacağım, buyurun.
BAHAR GÜRSUL: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis sizleri saygı ile selamlıyorum. Aslında ben Sayın
BOZTEPE’nin bir cümlesi üzerine söz almak istedim. Karakılçık Buğdayı ile ilgili “Yok öyle bir Ģey.”
dedi, ekimiyle ilgili ve kendisinin Tarım Ġl Müdürlüğü ile görüĢtüğünü, tüm ürünlerin GDO’lu olduğunu
söyledi. Ben Ģunu merak ediyorum, çünkü bu toplumda bu konuda bir hassasiyet var. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Pardon Bahar Hanım. “Türkiye’de GDO’lu tohum yok.” dedi. “Yok.” dedi.
Bakacağız.
BAHAR GÜRSUL: Ya da ben mi yanlıĢ…
MECLĠS
BAġKANI:
Bakacağız.
Hayır…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Buğdaydan bahsetti. Buyurun.
BAHAR GÜRSUL: Ya da ben yanlıĢ anladım. Kendisi… ġimdi AKP’li Meclis Üyelerimizin tabii…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) AK Partili Meclis
Üyelerimizin Kurumlarla irtibatı çok iyi olduğu için ve dolayısıyla daha rahat bir bilgi alabildikleri için
hazır bu noktada bu sorumu da sormak istiyorum. GDO’lu ürünlerin ülkeye giriĢi ile ilgili toplumda bir
hassasiyet var, yani biz Ģu anlamda; organik ürünlere ulaĢmak istiyoruz, tüketmek istiyoruz. Bu konuda
da kendileri acaba bir bilgi edinip bizi aydınlatırlarsa, mutlu olacağım. Yani bununla ilgili… Aslında ben
tabii soruyu yanlıĢ anladım. “GDO’lu ürünler var.” diye anladım. Ama Ģu var; hani bu konuda da
toplumda hassasiyet olduğu için bununla ilgili de bilgi almak isteriz. Çünkü bu konuda toplum sağlıklı
bilgilendirilemiyor, bu konuda kendilerinden bilgi almak isterim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Sağ olun.
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım bir cümle söyleyebilir miyim?
MECLĠS BAġKANI: Hayır siz... Kaç kere konuĢtuk? Buyurun Sayın Meclis Üyem.
TURGUT PINAR: Ben de Kiraz’dan katılıyorum. Ondan önce ben de bir Ģey söylemek istedim. Sayın
BaĢkan’ım, bizim hastanemizde bir tane değil, iki tane ATATÜRK Büstü var. Selfie yaptım
ATATÜRK’le, benden daha bakımlı, benden daha büyük. ArkadaĢımız neden böyle bir Ģey yaptı? ġimdi
burada bizi izliyorlar. DıĢarıda sanki bize ATATÜRK’e karĢı bir… BakmıyorlarmıĢ gibi bir izlenim
yarattı. TeĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim, Sayın Meclis Üyeme. Kiraz’da, hastanede, ATATÜRK Büstü
olduğunu konusunda bir mutabakata vardık, iki tane peki. Değerli ArkadaĢlar, öncelikle Ģunu… Değerli
ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri… Öncelikle Ģunu söylemek istiyorum. Kapatacağım Meclisi
birazdan. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, o…
Bitti o iĢler. ġimdi bitti, söz vermeyeceğim. Değerli ArkadaĢlar, söz vermeyeceğim, ben konuĢuyorum
Sayın BOZTEPE bir dakika. Evet, bir avuç sandıktan çıkan tohumla baĢlayan… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Benim sözümü öyle kesemezsiniz.
BaĢkanın sözünü böyle kesemezsiniz. Bakın bu saatte bunu yapmayın, ne olur yapmayın, lütfen, sizi
dinliyoruz, burada konuĢtunuz, hiçbir sözünüzü kesmedik, bunu yapmayın, ne olur yapmayın, Allah
aĢkına yapmayın. Değerli ArkadaĢlar, bir avuç buğdayla, bir tohumla baĢlayan bir hikâye var, bu açık. O
bir avuçla baĢlayıp, bugün UlamıĢ’ta üretilen Karakılçık ekmeklerini yiyebiliyoruz. Acaba 10 sene önce,
15 sene önce niye yiyemiyorduk? Sorarım size, sorarım. Değerli ArkadaĢlar, bu ülkenin Tohum Kanunu
niçin tohum takasını, tohumun, atalık tohumların, yerli tohumların satıĢına engel teĢkil ediyor, niçin?
Neden tohum satamıyoruz da takas yapıyoruz? Neden uluslararası tohum tekellerinin halkımıza sağlıklı
gıda yedirmesinin önündeki en büyük olan, büyük tekellerin bu boyunduruğunu kabul ediyoruz? Niçin?
Sorarım size. Bu Meclisin aslında bunları da konuĢuyor olması gerekir. Sonuçta… Çünkü tarım Ġzmir’in
önemli bir problemi ve bu tarımı geliĢtirmek… Bizim BüyükĢehir Belediyemiz… KonuĢacağız
performans kriterlerinde. Tarımla ilgili yatırımlarımız ve harcamalarımız epeyce olacak. Peki, neden,
niçin Tohum Takas ġenlikleri yapıyoruz? Çünkü Tohum Kanunumuz, atalık tohumları, bu ülkenin
gerçekten yerli, gerçekten, bu ülkenin topraklarıyla uyumlu tohumları unutturuyor. “Satamazsın
kardeĢim.” diyor. Bu uluslar arası, bu büyük tekeller “Dünyada açlıkla mücadele edeceğiz.” diyerek
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Afrika’da ve diğer ülkelerde pirinç, buğday üzerinden çok ciddi girdiler yapıyorlar ama açlıkla problem
çözülmüyor. Yani burada baĢka hikâyeler var, onu söylemeye çalıĢıyorum. Dolayısıyla Menemen
Ovası’nda baĢlatılan bu tohumun geliĢtirilmesi ve giderek tohumun… Aslında buradaki bitki türü olarak
bütün Menemen Ovası’na ve Ege Ovaları’na Karakılçık Buğdayının yayılması ve halkımızın gerçekten
kendi normal bir tohumdan üretilmiĢ bir ekmek, bir besine ulaĢması önemli bir hizmet iken bunu, daha
küçükleĢtirmek, bunu görmemek ne kadar adil ve adaletli bir Ģeydir? Bunu özellikle Sayın Meclisimin
takdirine bırakmak istiyorum. Değerli ArkadaĢlar, evet bu Mecliste demokrasiyi yaĢatacağız. Yani zor
olduğunu biliyorum, Meclis sıralarının da boĢaldığını görüyorum. Bu konudaki eleĢtirilere de hak
veriyorum ama sonuçta Değerli BaĢkanımın biraz önce söylediği gibi; hani Dilek ve Öneriler konusu
aslında baĢka mekanizmalarla halledilebilecek bir iĢ değil. Bunu bizatihi bizim kendi olgunluğumuz, bu
Meclisteki arkadaĢlarımızın genel olarak bu konuyu algılama biçimleriyle ilgili bir Ģey. Ben Meclis
BaĢkanı olarak, Dilek ve Önerilerde söz alan her arkadaĢıma söz vermek durumundayım. Çünkü nasıl
sınırlayacağım onu? Birinin Dilek ve Önerisi daha kötü, diğerinin daha az diye sınırlamam en azından
benim açımdan mümkün değil. Dolayısıyla eğer burada bir sıkıntı görüyorsak, Grup BaĢkan Vekilleriyle
belki sadece bu madde ile ilgili olarak bir toplantı yapmamız gerekebilir ama ben burada bugün hiçbir
arkadaĢımın sözünü kesmedim, hiçbir arkadaĢımın sözünü kısıtlamadım. Her söz alan arkadaĢım da
konuĢtu ve Meclisi de burada kapatacağım, kapatırken de neyi söyleyeceğim size?
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: Öncelikle Mazeretli Olan ArkadaĢlarımızın Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Kabul edilmiĢtir.
VII. ALTINCI BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
BAġKAN: Bir sonraki Meclis, 25 Kasım 2019 Pazartesi günü, saat 17:00’de, bu salonda toplanmak
üzere, BirleĢimi kapatıyorum, teĢekkür ediyorum.
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