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MECLĠS GÜNDEMĠ VE TOPLANTI TUTANAĞI 

 

1. BÖLÜM 

     MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

 Gündem No   : 97509404-301.03-11/8                                           Toplantı Tarihi    :28/11/2019  

 Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                                 Toplantı Saati     :16.30 

      

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI 

GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

 

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

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

alınmasına imkan bulunmadığı ve yurtdışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirilmenin 

Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında 

Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. Belediye Meclisimizce alınan 

17/05/2019 tarihli ve 05.393 sayılı Kararla Ġspanya'nın Barselona kenti ev sahipliğinde gerçekleĢtirilen 

"9. Akıllı Kent Expo Dünya Kongresi"ne (Smart City Expo World Congress) BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı Sayın Tunç SOYER'in görevlendirilmesi uygun bulunmuĢtur. 18/11/2019 tarihli ve 278619 

sayılı BaĢkanlık Olur'u ile 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında "9. Akıllı Kent Expo Dünya Kongresi"ne 

Finansman ġube Müdürü Vekili Övünç ÖZGEN görevlendirilmiĢ olup; ulaĢım (hava yolu ile) giderleri 

ile konaklama giderleri Uluslararası Finans KuruluĢu (IFC) tarafından karĢılanmıĢtır. ġehir içi ulaĢım 

giderleri, günlük harcırah ve söz konusu seyahat ile ilgili yapılan giderler (pasaport harcı, yurt dıĢı çıkıĢ 

harcı, alan harcı vb.) ise Finansman ġube Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici Görev 

Yollukları tertibinden karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Strateji Gel.Dai.BĢk.E.287361) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Kent ArĢivi ve Müzeler ġube Müdürlüğümüzce bastırılmıĢ olan önergede ismi yazılı kitapların 

maliyetleri ile kitabevlerine satılırken uygulanacak %25 indirimi ve kitabın BaĢkanlık Makamı Olur'u ile 

ücretsiz dağıtımı göz önüne alınarak oluĢturulan satıĢ fiyatları teklifleriyle söz konusu kitapların 

satıĢının, 03.1.1.2 Kitap, Yayın vb. SatıĢ Gelirleri tertibine gelir kaydedilmek üzere gerçekleĢtirilmesi 

hususunun görüĢülmesi. (Kültür ve San. Dai.BĢk.E.287360)   

 

 2. Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığınca, "Pagos Üretici Pazarı" ve "Kültür Park Üretici Pazarı"na 

üreticilerin ve ürünlerin transferlerinin sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan; ESHOT Genel Müdürlüğüne 

ait 1998 model 35 CSA 83 ve  35 UF 809 plaka no'lu 0345 Solo Mercedes marka 2 (iki) adet otobüsün, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüĢülmesi. 

(ESHOT-Araç Bak. Ona. Dai.BĢk.E.11306/E.180997) 

 

 3. Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı Kütüphaneler ġube Müdürlüğünce, Gezici Kütüphane olarak 

kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan; ESHOT Genel Müdürlüğüne ait 2007 model 35 DTF 14 ve 35 DTF 

96 plaka no'lu Iveco Eurocity marka 2 (iki) adet otobüsün, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına 

bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Araç Bak. Ona. 

Dai.BĢk.E.11307/E.181022) 
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 IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġzmir il sınırları içerisinde hizmet eden otobüslerimizin iç ve dıĢ yüzeyleri ile aktarma merkezleri, ara 

duraklar ve son duraklarda bulunan otobüs durakları alanları reklam karĢılığında kiraya verilecek olup, 

yapılan toplu taĢıma hizmetinin yerine getirilmesinde Ġdaremiz tasarrufunda bulunan otobüslerimizin, iç 

ve dıĢ yüzeyleri ile aktarma merkezleri, ara duraklar ve son duraklarda bulunan otobüs durakları 

alanlarında “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Otobüs Durak Yerlerindeki 

Reklam Alanları, Otobüs DıĢ Yüzeylerinin Reklam Alanları, Otobüs Ġçi Dijital Bilgi Platformu 

Kurulumu, Otobüs Ġçi, Otobüs Durakları ve Aktarma Merkezleri Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurulumu 

ve Sabit Reklam Alanları Kullanım Hakkı Ġhalesi ĠĢi”nin 7 yıl süre ile kiraya verilmesinin; "5 Yıl süre ile 

ihale yapılması" Ģeklinde değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk 

Komisyonları Raporu. (ESHOT-Yapı Tes. Dai.BĢk.E.10057/E.164292)   

 

 2. Foça Belediye Meclisinin; Foça Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Uygulamaları için, 2019 Mali Yılı 

içerisinde Fen Hizmetleri, Ġmar Hizmetleri, Zabıta Hizmetleri, Basın ve Halkla ĠliĢkiler, ĠĢletmeler ve 

ĠĢtirakler Hizmetleri ile Çevre Koruma Hizmetlerinin (Temizlik ĠĢleri) yılsonuna kadar ihtiyaca 

yetmeyeceği anlaĢıldığından önerge eki listede belirtildiği üzere toplam 8.900.000,00-TL ek bütçe 

yapılmasına yönelik, 04/11/2019 tarihli ve 187 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.273506) 

 

 3. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Strateji Gel.Dai.BĢk.E.263836) 

 

 4. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesi ve Ġzleyen Yıllar Bütçesinin oyçokluğu ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.BĢk.E.258257) 

 

 V. DĠLEK VE ÖNERĠLER 

 VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 VII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

    

 

2. BÖLÜM 

2019 YILI KASIM AYI VIII. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

 Gündem No   : 97509404-301.04-11/8                                            Toplantı Tarihi     : 28/11/2019  

 Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                                  Toplantı Saati      : 16.30 

 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Serkan KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret 

AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim 

UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah 

KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, 

Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, Mehmet Atilla BAYSAK, Birgül SURAL ÜNER, 

Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan 

ÖNAL, Cindi Can POLAT, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, 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 
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KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Sedat SARI, Oğuzhan 

ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan 

ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk 

YÖRÜK, Murat CĠHAN, Ġbrahim Burak OĞUZ, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Onur YĠĞĠT, Dolunay 

BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, 

Hasan KORKMAZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Muammer Ekrem ORAN, 

Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Nuri CAFEROĞLU, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit 

DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, 

Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, 

Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, 

Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hakan 

YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, 

Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, 

ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül ALTUĞ, Ali AYYILDIZ, 

Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail 

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

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

KÜKLER, Hakan ġĠMġEK, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU, Mustafa ĠDUĞ, Serdar 

SANDAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ramazan Ġsmail UYGUR, Serdar 

AKSOY, Seda ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Ali ENGĠN, Haydar GÜLTEKĠN, Filiz CERĠTOĞLU 

SENGEL, Hasan UYSAL, Metin YAġAR, Galip ATAR, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun 

ERSEZGĠN, Eda KILIÇ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Saliha 

ÖZÇINAR, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Salahattin ġAHĠN, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Turgut 

PINAR. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 yılı Kasım Ayı Toplantısı VIII. 

BirleĢimini açıyorum, Ģehrimize faydalar getirmesini diliyorum. 

 

II. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI 

GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

BAġKAN: ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi Doğrultusunda Yapılan Yurt DıĢı Görevlendirmelere ĠliĢkin 

Bilgilendirme.  Buyurun.  

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

YurtdıĢı Görevlendirilmesine iliĢkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından 

meclis kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve yurtdışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde 

görevlendirilmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis 

toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. Belediye 

Meclisimizce alınan 17/05/2019 tarihli ve 05.393 sayılı Kararla Ġspanya'nın Barselona kenti ev 

sahipliğinde gerçekleĢtirilen "9. Akıllı Kent Expo Dünya Kongresi"ne (Smart City Expo World 

Congress) BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Tunç SOYER'in görevlendirilmesi uygun 

bulunmuĢtur. 18/11/2019 tarihli ve 278619 sayılı BaĢkanlık Olur'u ile 18-22 Kasım 2019 tarihleri 

arasında "9. Akıllı Kent Expo Dünya Kongresi"ne Finansman ġube Müdürü Vekili Övünç 

ÖZGEN görevlendirilmiĢ olup; ulaĢım (hava yolu ile) giderleri ile konaklama giderleri Uluslararası 

Finans KuruluĢu (IFC) tarafından karĢılanmıĢtır. ġehir içi ulaĢım giderleri, günlük harcırah ve söz 

konusu seyahat ile ilgili yapılan giderler (pasaport harcı, yurt dıĢı çıkıĢ harcı, alan harcı vb.) ise 

Finansman ġube Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları tertibinden 

karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı.  

BAġKAN: Evet, Bilgilendirme yapıldı. 
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III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi. Evet, buyurun Nilay 

Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, madde baĢlıklarıyla oylanmasını öneriyoruz. 

BAġKAN: Fatih Bey hoĢ geldiniz. Oylansın. Kemal Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, Gündem 

dağıtılmıĢ olduğu için Gündem maddelerinin madde numarası okunarak oylanmasını oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. maddenin Plan ve Bütçe - Hukuk - Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına 

gönderilmesini öneriyoruz.  

BAġKAN:Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? 1 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe - Hukuk - Tüketiciyi Koruma 

Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 2 ve 3. numaraların doğrudan oylanmasını öneriyoruz. 

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? 2 ve 3 no’lu Önergelerin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

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

 

IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi. Buyurun 

efendim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 ve 2. maddelerin Komisyonlardan geldiği Ģekilde oylanmasını öneriyorum. 

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? 1 ve 2 no’lu Komisyon Raporlarının Komisyonlardan geldiği 

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

TeĢekkür ediyorum. 3? Buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Performans 

Programı ve Bütçesi görüĢülecek, 3. ve 4. maddeler. Raporlar okutularak görüĢülsün ve oylansın ayrı 

ayrı. 

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: BirleĢik görüĢelim BaĢkan’ım. 

BAġKAN: BirleĢik görüĢülsün. Kemal Bey? Hakan Bey? 3 ve 4 no’lu Komisyon Raporlarının birleĢik 

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

Buyurun, raporu okutuyorum. Evet, önce Performans Raporunu okutalım. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. Belediye Meclisimizin 11/11/2019 tarihli 

toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 04/11/2019 tarihli ve E.263836 sayılı, Strateji 

GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı ifadeli Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Performans 

Programı ile ilgili BaĢkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 19/11/2019 tarihli toplantısında incelendi 

 

2020 Mali Yılı Performans Hedeflerinin Toplam Kaynak Ġhtiyacı 

Performans 

Hedef No 
Performans Hedefleri Kaynak Ġhtiyacı 

1.1.1 
Altyapı ÇalıĢmalarının ve Mevcut Altyapının Bakım-Onarım 

Faaliyetlerini EĢgüdüm Ġçerisinde Yürütmek 
1.372.116.000,00 

1.2.1 
Kent Ġmarı Odaklı Planlama ve KamulaĢtırma Faaliyetlerini 

Yürütmek 
192.650.000,00 

1.2.2 Kentsel DönüĢüm ve Sağlıklı YapılaĢma Faaliyetlerini Yürütmek 36.496.000,00 

1.3.1 YeĢil Alanları Sürdürülebilir Kılmak ve Ġklim Dostu YeĢil Alanlar 441.414.000,00 
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Ağı OluĢturmak 

2.1.1 
Deniz UlaĢım Hizmetleri Ġle Raylı Sistem Ağının GeniĢletilmesine 

Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
974.916.000,00 

2.2.1 
ġehir Ġçi UlaĢım Faaliyetlerini Güvenli ve Sürdürülebilir Bir 

ġekilde Yürütmek 
294.000.000,00 

2.3.1 
Ġnsan ve Çevre Sağlığına Yönelik Hizmetlerin, Kapasitesini ve 

Hizmet Kalitesini Artırmak 
167.810.000,00 

2.3.2 Hayvan Türlerini ve Sağlığını Korumak 21.351.000,00 

2.3.3 
Spor Odaklı Organizasyonları Düzenlemek ve Spor Tesislerinin 

Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
63.524.000,00 

2.4.1 
Temiz Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik 

Faaliyetleri Yürütmek 
13.449.000,00 

3.1.1 
Teknoloji, Sanayi, Ġnovasyon, Ticaret ve Fuarcılık Alanlarında 

Kent Ekonomisini Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
2.291.000,00 

3.2.1 
Ekonomiyi GeliĢtirmeye ve Yerel, Ulusal ve Uluslararası Alanda 

ĠĢbirliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
3.682.000,00 

3.3.1 
ĠĢ Olanaklarını Artırarak Yoksulluğa Çözüm Üretecek 

Faaliyetleri Yürütmek 
47.365.000,00 

3.4.1 

Gıda Güvenliği Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması ve Yerel 

Tarım ve Kooperatifçilik Uygulamalarının GeliĢtirilmesine 

Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 

201.669.000,00 

3.5.1 

Turizmi GeliĢtirmeye ve Ġzmir'i Ulusal ve Uluslararası  Alanda 

Tanıtmak Ġçin ĠĢbirliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetleri 

Yürütmek 

52.008.000,00 

4.1.1 
Toplumsal BarıĢ ve Adaleti Sağlamaya Yönelik, Hak Temelli 

Faaliyetleri Yürütmek 
753.000,00 

4.2.1 Gençlik ve Çocuk Dostu ġehir Faaliyetlerini Yürütmek 30.824.000,00 

4.2.2 
Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri 

Yürütmek 
5.306.000,00 

4.2.3 
Dezavantajlı Grupların Hak ve Ġhtiyaçlarına Yönelik Faaliyetleri 

Yürütmek 
57.941.000,00 

4.3.1 
Ġhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal DayanıĢma ve Destek 

Hizmetlerini Yürütmek 
77.442.000,00 

4.4.1 Ġtfaiye Hizmetlerini Etkin Bir Ģekilde Sunmak 228.238.000,00 

4.4.2 

Toplum Sağlığı ve Esenliğine Yönelik Zabıta Denetim 

Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Hizmet Sunulan Alanların 

Koruma ve Güvenliğini Sağlamak 

162.261.000,00 

4.4.3 Defin Hizmetlerini Yürütmek 192.659.000,00 

4.5.1 Dijital DönüĢüm Faaliyetlerini Sürdürmek 74.603.000,00 

5.1.1 
Atık Yönetim Sisteminin GeliĢtirilmesi Odaklı Faaliyetleri 

Yürütmek 
300.113.000,00 

5.2.1 Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Sağlayıcı Faaliyetleri Yürütülmek 2.790.000,00 

5.3.1 
Ġzmir Körfezi'nin ve Kıyılarının Sürdürülebilir Kullanımına 

Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
39.639.000,00 

5.4.1 
Doğal Alanların Korunması ve BiyoçeĢitliliğe Ġmkan Tanıyan 

Ortamların Sağlanmasına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
8.080.000,00 

6.1.1 
Kentlinin YaĢayarak ve Hayat Boyu Öğrenmesini Sağlayacak 

Fırsatları Sunmak 
15.271.000,00 

6.2.1 
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı Ġçin Yönetim ve Hizmet 

Verimliliğini Artırmak 
364.732.000,00 
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6.2.2 

Belediye Mali Dengesinin, Mali Disiplinden Taviz Vermeden, 

Hizmetlerin Kalitesini Artıracak ġekilde Sürdürülebilirliğini 

Sağlamak ve Raporlamak 

15.315.000,00 

7.1.1 
Kültürel ve Sanatsal Üretime Dair TeĢvik Edici Bir Ġklim 

Yaratmak 
175.404.000,00 

7.2.1 
Kentin Sahip Olduğu Tarihi Kültür Varlıklarını Korumak ve 

ġehir Hayatına Kazandırmak 
117.116.000,00 

7.3.1 
Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri ġehrin Tüm Alanında 

Yürütmek 
79.725.000,00 

2020 Mali Yılı Performans Hedeflerinin Toplam Kaynak Ġhtiyacı 5.833.403.000,00 

   

  

2020-2024 Stratejik Planındaki stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda 

hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programı’nda yer alan stratejik amaçlara, stratejik 

hedeflere ulaĢmak için performans hedeflerinin Toplam Kaynak Ġhtiyacı ayrı ayrı incelenmiĢ 

olup, 2020 Mali Yılı Performans Hedeflerinin Faaliyet Toplamı 5.833.403.000,00-TL olarak teklif 

edildiği Ģekliyle Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

 

 

 

2020 Mali Yılı Toplam Kaynak Ġhtiyacı Tablosu 

B
Ü

T
Ç

E
 K

A
Y

N
A

K
 Ġ

H
T

ĠY
A

C
I 

EKONOMĠK KOD 
FAALĠYET 

TOPLAMI 

GENEL 

YÖNETĠM 

GĠDERLERĠ  

TOPLAMI 

DĠĞER 

ĠDARELERE  

TRANSFER 

EDĠLECEK 

KAYNAKLAR 

TOPLAMI 

GENEL 

TOPLAM 

1  
PERSONEL 

GĠDERLERĠ 

442.579.000,

00 
92.770.000,00 0,00 

535.349.000,

00 

2  

SOSYAL GÜVENLĠK 

KURUMLARINA 

DEVLET PRĠMĠ 

GĠDERLER 

58.531.000,0

0 
11.571.000,00 0,00 

70.102.000,0

0 

3  
MAL VE HĠZMET 

ALIM GĠDERLERĠ 

1.568.992.00

0,00 
184.006.000,00 0,00 

1.752.998.00

0,00 

4  FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 335.230.000,00 0,00 
335.230.000,

00 

5  CARĠ TRANSFERLER 
70.928.000,0

0  
465.825.000,00 

536.753.000,

00 

6  
SERMAYE 

GĠDERLERĠ 

3.045.591.00

0,00 
18.195.000,00 0,00 

3.063.786.00

0,00 

7  
SERMAYE 

TRANSFERLERĠ 

30.282.000,0

0 
0,00 60.000.000,00 

90.282.000,0

0 

8  BORÇ VERME 0,00 0,00 570.000.000,00 
570.000.000,

00 

9  YEDEK ÖDENEKLER   379.000.000,00 0,00 
379.000.000,

00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK 

ĠHTĠYACI 

5.216.903.00

0,00 

1.020.772.000,0

0 

1.095.825.000,0

0 

7.333.500.00

0,00 
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B
Ü

T
Ç

E
 D

Iġ
I 

K
A

Y
N

A
K

 

DÖNER SERMAYE      

DĠĞER YURT ĠÇĠ      

YURT DIġI 
616.500.000,

00 
0,00 0,00 

616.500.000,

00 

TOPLAM BÜTÇE DIġI 

KAYNAK ĠHTĠYACI 

616.500.000,

00 
0,00 0,00 

616.500.000,

00 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 
5.833.403.00

0,00 

1.020.772.000,0

0 

1.095.825.000,0

0 

7.950.000.00

0,00 

 

 2020-2024 Stratejik Planı’ndaki stratejik amaç ve stratejik hedeflere yönelik hazırlanan 

2020 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; faaliyetlerin 

toplam kaynak ihtiyacı 5.833.403.000,00-TL, genel yönetim gideri toplam kaynak ihtiyacı 

1.020.772.000,00-TL, diğer idarelere transfer edilecek toplam kaynak ihtiyacı 1.095.825.000,00-TL 

olarak Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiĢ olup, teklif edildiği 

Ģekliyle Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.  

 

 SONUÇ: 2020-2024 Stratejik Planı’ndaki stratejik amaç ve stratejik hedeflere yönelik  

hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programı’nın Toplam Kaynak Ġhtiyacı teklif edildiği Ģekliyle 

5.995.000.000,00-TL olarak Performans Programı’nın bütçe teklifleri ile uyumlu olduğu 

incelenmiĢtir. Komisyonumuza sunulan performans göstergeleri de teklif edildiği Ģekliyle 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Diğer raporu da okutuyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. Meclisimizin 11/11/2019 tarihli toplantısında 

Komisyonumuza havale edilen, 28/10/2019 tarihli ve E.258257 sayılı, Mali Hizmetler Dairesi 

BaĢkanlığı ifadeli, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesi ve ekli Gelir Tarife 

Cetvelleri ile ilgili BaĢkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 19/11/2019 tarihli toplantısında incelendi. 

2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 

 

Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 

7.950.000.000,00-TL'lik ödenek verilmiĢtir, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde 

gösterildiği gibi toplam 6.374.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiĢtir, ifadesi Komisyonumuzca 

oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

Madde 3- 2020 Yılı gider bütçesinde yer alan 7.950.000.000,00-TL ödeneklere, gelir bütçesinde 

tahmin edilen 6.374.000.000,00-TL gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 

tablosundaki 1.576.000.000,00-TL Net Finansman karĢılık gösterilmek suretiyle toplam 

7.950.000.000,00-TL'lik bütçede  denklik sağlanmıĢtır, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu  ile 

kabul edilmiĢtir. 

 

Madde 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal dayanağı bulunmayan 

gelir tahsil edilemeyecektir, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü 

birden çok yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. 

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli 

olmayanların yurt içi ve yurt dıĢı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) 
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cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 

 

Madde 7-  Bütçe aĢağıda belirtilen cetvellerden oluĢur: 

A- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14), 

B- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15), 

C- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 

Ç- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17), 

D- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18), 

E- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli 

(Örnek-8), 

F- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19), 

G- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20), 

H- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)  Cetveli (Örnek-21), 

I- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları  Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), 

Ġ- Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23), 

J- Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli (Örnek-24), 

K- 237 sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25), 

L- Mevcut TaĢıtları Gösterir (T2)  Cetveli (Örnek:26), 

M- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek:27), 

N- Finansman Programı (Örnek:28), ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

Madde 8- Vergi, resim, harçların tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile yol 

harcamalarına katılım payının tahsil süresi ise; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına iliĢkin yönetmeliğin 22. maddesi 

gereği Belediye Meclisince kararlaĢtırılır, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

Madde 9- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine göre, BeĢ Yıllık Ġmar Programı 

uygulanması, beldenin kalkınması bakımından yapılması uygun görülen iĢler için borçlanmada 

bulunmaya,  yapılmıĢ veya yapılacak olan sözleĢmelerde ek protokollerle değiĢiklik yapmaya 

Belediye Meclisi yetkilidir, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 10- Ġmar Programının uygulanması, beldenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve 

dıĢ kaynaklı borçlanmalarla ilgili olarak gerektiği takdirde teminat gösterme konusunda Belediye 

adına BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. 

Madde 11- Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasında 

öngörülen iç borç tutarını aĢmamak üzere, 2020 Mali Yılı Bütçesinde yatırım, kamulaĢtırma ve 

diğer harcamalar için nakdi veya gayri nakdi kredi kullanılmak üzere bankalardan 650.000.000,00-

TL'ye kadar, kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme 

koĢullarının belirlenmesi, kredi sözleĢmesi üzerinde değiĢiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi 

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

protokol ve temlik sözleĢmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü 

yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapılabilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e maddesi 

gereği BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu  ile kabul 

edilmiĢtir.  

Madde 12- BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine ĠZSU Genel 

Müdürlüğüne yaptırılacak su tesis bedelleri ile gerekli onarım tutarları, bakım ücretleri ve su 

sarfiyat bedelleri nakden veya mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir, ifadesi Komisyonumuzca 

oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.  

Madde 13- BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine ESHOT Genel 

Müdürlüğüne yaptırılacak gerekli bakım onarım, mal ve hizmet alımı bedelleri nakden veya 

mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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Madde 14- 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesine göre Devlet Malzeme Ofisinden 

yapılacak olan alımlarda avans ödemesi yapılır, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul 

edilmiĢtir.  

Madde 15- Görevin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve Ġtfaiye 

personelleri fazla çalıĢma ücretleri görevin yapılması esnasında veya görevden dolayı hastalanma, 

yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla 

çalıĢma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktarı geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst 

miktar uygulanır. Kanun gereği hak sahiplerine ödenir, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 

Madde 16- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer, ifadesi 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 17- ĠĢ bu Bütçe Kararnamesi 17 (on yedi) maddeden ibaret olup; hükümlerini üst yönetici 

yürütür, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

2020 MALĠ YILI GĠDER BÜTÇESĠ: 

 

Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyi 

01- Genel Kamu Hizmetleri        2.904.826.000,00-TL 

03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri             586.576.000,00-TL 

04- Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler                                 2.440.090.000,00-TL 

05- Çevre Koruma Hizmetleri                               367.649.000,00-TL 

06- Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri           630.463.000,00-TL 

07- Sağlık Hizmetleri                                              144.524.000,00-TL 

08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri                    616.142.000,00-TL 

09- Eğitim Hizmetleri                                                  10.036.000,00-TL 

10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri         249.694.000,00-TL 

 

Genel Sekreterlik Ödeneği Genel Kamu Hizmetleri 4.583.000,00-TL, 

Özel Kalem Müdürlüğü Ödeneği Genel Kamu Hizmetleri 6.742.000,00-TL, 

Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 108.815.000,00-TL, 

Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 63.787.000,00-TL, 

Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 270.357.000,00-TL, 

ĠĢletme ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Kamu Düzeni ve 

Güvenlik Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri 743.680.000,00-TL, 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 2.263.000,00-TL, 

Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 2.069.000,00-TL, 

Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 376.422.000,00-TL, 

Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 884.885.000,00-TL, 

1.Hukuk MüĢavirliği Genel Kamu Hizmetleri 17.932.000,00-TL, 

Basın, Yayın Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Dinlenme Kültür ve Din 

Hizmetleri 42.729.000,00-TL, 

Protokol ġube Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri 15.960.000,00-TL, 

DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler, 

Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 16.746.000,00-TL, 

Ġklim DeğiĢikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Çevre Koruma Hizmetleri, Sağlık 

Hizmetleri 83.565.000,00-TL, 

Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 247.411.000,00-TL, 

EĢrefpaĢa Hastanesi BaĢhekimliği Sağlık Hizmetleri 92.433.000,00-TL, 

Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler, Ġskan ve Toplum Refahı 
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Hizmetleri, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 46.641.000,00-TL, 

Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 572.714.000,00-TL, 

Muhtarlıklar ve Yerel Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 32.898.000,00-TL, 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 13.163.000,00-TL, 

Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Eğitim Hizmetleri, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 

51.101.000,00-TL, 

Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 223.818.000,00-TL, 

Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 92.918.000,00-TL, 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 6.552.000,00-TL, 

UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler  

374.078.000,00-TL, 

Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 844.603.000,00-

TL, 

Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı Sağlık Hizmetleri, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

381.259.000,00-TL, 

Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 6.516.000,00-TL, 

Zabıta Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 58.913.000,00-TL, 

Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 27.122.000,00-TL, 

Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım 

Hizmetleri  

255.603.000,00-TL, 

Gençlik ve Spor Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 43.074.000,00-TL, 

Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 147.449.000,00-TL, 

Atık Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Çevre Koruma Hizmetleri 296.563.000,00-TL, 

Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 1.387.870.000,00-TL, 

Ġmar Denetim Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 6.993.000,00-TL, 

Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 69.492.000,00-TL, 

Yapım Ġhaleleri Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 6.914.000,00-TL, 

Harita ve CBS Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Ġskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 

23.367.000,00-TL. 

 

2020 Mali Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyi itibarıyla incelenmesi 

sonucunda;  toplam 7.950.000.000,00-TL teklif edildiği Ģekilde; Komisyonumuzca oyçokluğu  ile 

kabul edilmiĢtir. 

 

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi  

01- Personel Giderleri                                                                      535.349.000,00-TL  

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                70.102.000,00-TL 

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                 1.752.989.000,00-TL 

04- Faiz Giderleri                                                                             335.230.000,00-TL 

05- Cari Transferler                                                                         536.753.000,00-TL 

06- Sermaye Giderleri                                                                   3.680.286.000,00-TL 

07- Sermaye Transferleri                                                                   90.282.000,00-TL 

08- Borç Verme                                                                                 570.000.000,00-TL 

09- Yedek Ödenek                                                                            379.000.000,00-TL 

 

2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin incelenmesi sonucunda; toplam 7.950.000.000,00-TL teklif 

edildiği Ģekilde; Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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2020 MALĠ YILI GELĠR BÜTÇESĠ: 

01- Vergi Gelirleri                                                               57.883.000,00-TL 

03- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                            289.272.000,00-TL 

04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler                               22.000,00-TL 

05- Diğer Gelirler                                                                            5.527.253.000,00-TL 

06- Sermaye Gelirleri                                                                   500.250.000,00-TL 

09- Red ve Ġadeler (-)                                                                     680.000,00-TL 

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin incelenmesi sonucunda; toplam 6.374.000.000,00-TL teklif 

edildiği Ģekilde; Komisyonumuzca oyçokluğu  ile kabul edilmiĢtir. 

 

2020 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 

     01- Ġç Borçlanma                                                               300.000.000,00-TL 

        02- DıĢ Borçlanma                                                             756.000.000,00-TL 

        03- Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve      520.000.000,00-TL 

              Menkul Kıymetlerdeki DeğiĢiklikler        

        05- Net Finansman                                                          1.576.000.000,00-TL 

 

2020 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının incelenmesi sonucunda; 

1.576.000.000,00-TL Net Finansman teklif edildiği Ģekilde; Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. 

 

 

 

2020 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı 

 Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini                    2.083.793.150,00-TL  

 Ġkinci Üç Aylık Dönem Tahmini                      2.144.481.250,00-TL  

 Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini                   2.168.686.660,00-TL 

 Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini                2.253.038.940,00-TL  

 

2020 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programının incelenmesi sonucunda; teklif edildiği Ģekilde; 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

2020 Mali Yılı Finansman Programı 

 Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini                   2.085.956.660,00-TL  

 Ġkinci Üç Aylık Dönem Tahmini                     2.145.924.620,00-TL 

 Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini                  2.169.767.360,00-TL 

 Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini               2.248.351.360,00-TL  

 

2020 Mali Yılı Finansman Programının incelenmesi sonucunda; teklif edildiği Ģekilde; 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TARĠFE CETVELLERĠ: 

2020 Mali yılı bütçe tasarısında yer alan gelir tarifelerinin teklif edildiği Ģekilde; 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

SONUÇ: 

        Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 17 (on yedi) madde üzerinden 

madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin 

Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi, Finansmanın 

Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 
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Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla 7.950.000.000,00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey 

Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları 

üzerinden; izleyen iki yılın (2021-2022) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri, çok yıllı 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması, 2020 Mali Yılı Bütçesi ekinde yer alan Gelir Tarife 

Cetvelleri ve diğer ekli cetvellerin incelenmesi sonucunda teklif edildiği Ģekilde; Komisyonumuzca 

oyçokluğu  ile kabul edilmiĢtir. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. 

 

BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyoruz. Değerli Meclis Üyelerimiz, Komisyon Raporlarımızı dinlediniz. 

Raporları müzakereye açıyorum. Buyurun Mustafa Bey. Onların hepsi konuĢma metni değil inĢallah. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım Kasım ayındaki bütçe 

maratonumuzun bugün son gününe geldik. Bugün hep birlikte BüyükĢehir Belediyemizin Bütçesini 

görüĢeceğiz ve 2020 yılına ait Bütçe görüĢmelerini de bu Ģekilde, bugün hayırlısıyla tamamlayacağız. 

ġimdi, tabii konu Bütçe olunca, BüyükĢehir olunca aslında yaĢadığımız ülkeden bağımsız bir Ģey 

konuĢmuyoruz. Bu ülkede ekonomi anlamında ne oluyorsa, ne bitiyorsa sonuçta Ġzmir Ģehri de, Ġzmir 

Ģehrinin BüyükĢehir Belediyesi de bu olup bitenlerden olumlu ya da olumsuz etkileniyor. Bundan daha 

tabii bir Ģey olamaz. ġimdi, ülkemize baktığımız zaman, tabii her Ģeyin iyi olmasını isteriz ama “Her Ģey 

çok iyidir” diyemiyoruz. Mesela önemli bir ekonomik veri; iĢsizlik. 2002 yılından beri iĢsiz sayısı %90 

oranında artarak bugün resmi verilerle 4 milyon 600 binlere ulaĢmıĢtır. %14’e ulaĢan bir iĢsizlikten söz 

ediyoruz. Bu kimi analizcilere göre, kimi görüĢlere göre… Aslında realiteye de baktığımızda daha yüksek 

oranlarda tecelli ettiğini görüyoruz. Hele hele bizim açımızdan çok önemli olan, genç iĢsizler açısından, 

her üç gençten birisinin iĢsiz olduğunu söyleyebiliriz. Genç iĢsizlerde bu oran çok yüksek çünkü. Daha da 

acısı kalifiye, eğitimli, üniversiteli iĢsizler. Tüm iĢsizlerin dörtte birini oluĢturmaktadır. ġimdi, bunu en 

yakınca olarak burada hepimiz görüyoruz aslında. Bazen Meclis Toplantısında görüyoruz, kürsüye 

CV’lerle insanlar geliyorlar. Bu salonda bulunan herkes iĢsizliğin kabul edilebilir bir Ģey, iyi bir Ģey 

olmadığını biliyor ama bu gerçekle de yaĢıyoruz. Bu ülkede iĢsizlik var ve ciddi anlamda bizi zorlayan, 

BüyükĢehir çalıĢanlarını da, BüyükĢehirde siyaseten kurumu yönetenleri de zorlayan bir süreç olarak 

görüyoruz, burada görüyoruz, kapıdan çıkarken görüyoruz, her yerde görüyoruz. Bu bizim bir gerçeğimiz. 

DEMĠREL’in bir sözü vardır; “Aç it duvar deler.” diye. Yani iĢsizliğin tek baĢına bir rakam olarak 

söylenmesi kolay gibi gelebilir ama “ÇarĢıya gideceğiz beyefendi…” kocasına sesleniyor,  “Haydi bir 

çarĢıya gidelim, pazara gidelim, eve bir Ģeyler alalım.” dediğinde gidemeyen, cebinde parası olmadığı için 

gidemeyen ve mutfağa girip intihar eden insanın halini ne anlatabilir ki yani? Burada hangi siyaseti 

konuĢsak o insanı, o dramı, ölüm kadar gerçeği bizim gözümüzün içine ne sokabilir ki? Ya da dört kardeĢ 

siyanür içerek intihar ediyorlar, iĢsizlikten dolayı. Yani, Ģimdi, Ģimdi bu... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen, müdahale etmeyin... 

MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli ArkadaĢlar, bunları dinleyeceksiniz, bunları dinleyeceksiniz. Ülkenin 

gerçeği bunlar...  

BAġKAN: Evet. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Bunlar olmadan, bunlar olmadan bu ülkede ekonomi ve bütçe konuĢmak ülkeye 

de, Ġzmir’e de haksızlık olacaktır. ġimdi, TÜĠK enflasyon rakamlarını açıklıyor ama bakıyoruz TÜĠK 

enflasyon rakamlarına güven nedir? Anketler geliyor, %81’i “Güvenmiyoruz.” diyorlar. Yani, bir devlet 

kurumuna vatandaĢ güvenmiyor. Diyor ki; “Senin açıkladığın enflasyon rakamları yanlıĢ.” Hani baĢka 

verilerden, baĢka kaynaklardan almayacağım. Kendi ülkemizde yapılan, vatandaĢın söylediği... Kendi 

gerçeklerimizden de söyleyebiliriz. Hazine %20 ile borçlanırken, enflasyon 9 diye ilan ettiğiniz zaman 

bunu ekonomi bilimini bilen insanlara bırakalım, hadi ben bir yorum yapmayayım yani. Niye o zaman 

%20 ile borçlanıyorsun kardeĢim? Niye 9’la borçlanmıyorsun? Neden? Kağıdı satamıyor musun? 

Satamıyorsun herhalde. Tabii ki baktığımız zaman, 2002 yılından bu zamana kadar baktığımız zaman 

elbette küresel ekonominin zaman zaman konjonktür olarak sunduğu nimetlerden yararlanarak 

ilerlemeler, rakamların daha iyi göründüğü dönemler de olmuĢtur, bu da normaldir ama 2002 yılında 129 

milyar dolar olan dıĢ borç stoğu bugün %350 artarak 450 milyar doları aĢmıĢ durumdadır arkadaĢlar, 

rakam bu. Ġç borç 2002 yılında 155 milyar dolar iken, %400 artarak 625 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır, rakam 

bu. Merkezi Yönetimin toplam borcu da 283 milyar TL iken, %440 artarak 1 trilyon 240 milyar TL’ye 

ulaĢmıĢtır. Özel sektör de bundan nasibini alıyor. Çünkü oraya doğru çekiliyor kendisi de. Özel sektörde 

toplam dıĢ borç 29 milyar iken, 2002 yılından bahsediyorum, %1000 neredeyse artarak 280 milyon dolara 
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ulaĢmıĢ durumdadır. ĠĢte belki düĢ kırıklığı burada olabilir arkadaĢlar, bu düĢ kırıklığı… 2002 yılında dıĢ 

borçlar için ödenilen faiz yıllık ortalama 6 milyar dolar iken, artık yıllık 14 milyar dolara yakın dıĢ borçla 

faiz ödemesi yapılmaktadır. Bu da tabii bütçeleri ciddi anlamda sıkıĢtırmaktadır, yük getirmektedir. 

Devlet kağıtlarının ve ekonomiye güven göstergesi olan CDS Notuna bakarsanız 300’ün üzerindedir, ki 

dünyanın en kötü CDS Notuna sahip ülkelerini vereceğim; Venezuela ve Arjantin’in de bulunduğu 5 ülke 

arasında maalesef bizim ülkemiz de vardır. Hani girdileri, BüyükĢehir Bütçesini birazdan konuĢacağız 

ama oraya girdiler var. Biz mazot kullanıyoruz, petrokimya ürünleri kullanıyoruz, asfalttır, Ģudur ve 

benzeri, daha birçok ürünler kullanıyoruz. Yani ĠZBETON nasıl asfalt yapıyor sokakları? Yapmadığı 

zaman bağırıyoruz, “Burayı yapmadın, Ģurayı yapmadın...” eleĢtiriyoruz. Nisan ayında, Faaliyet 

Raporlarında “ġu kadar yapacağız.” demiĢtiniz, “Bu kadar yaptınız.” diye. Eğer yapmazsak o eleĢtirileri 

de biz karĢılayacağız tabii ki ama onlar ne ile alınıyor ve o ürünler ne karĢılığı artıyor? Dolar karĢılığı 

artıyor. 2002 yılında dolar 1.6 TL, bugün 5.7 TL. Siz de bütçe yapacaksınız ve bu bütçeleri de buna göre 

yapacaksınız. Doğrudur, buna göre yaptık ve bunu hesaplayarak bütçemizi Ġzmirliler’e hizmet edecek bir 

bütçe haline getirdik. Ondan Ģikâyet ederek değil. Ben sadece durumu özetlemeye çalıĢıyorum. Genel 

olarak tabii ki vatandaĢımızın alım gücünün azalması aslında yoksullaĢmayı beraberinde getiriyor. Resmî 

rakamlara göre nüfusun %14’ü yoksulluk sınırının altında yaĢıyor bu ülkede, dolayısıyla bununla da bu 

ülkenin ve hepimizin mücadele etmesi lazım, bununla da yüzleĢmemiz lazım. Merkezî Hükümetin de 

bununla ilgili yaptıkları var. Biz de, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, biz olarak da, sosyal yardımlarla ve 

ücret artıĢında izlediğimiz, iĢçimizi, çalıĢanımızı düĢünerek uyguladığımız artıĢlarla, bununla savaĢmak 

istiyoruz, buna katkıda bulunmak istiyoruz. Tarım, bizim çok önemli, iddialı olduğumuz BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanımızın da gerçekten tarımla ilgili projelerini, hem Seferihisar’da, hem de burada 

baĢarıyla uyguluyoruz ve uygulayacağımız yeni projelerle bunu geliĢtireceğiz ama tarım dediğimiz zaman 

çiftçiyi konuĢmak durumundayız. Çiftçinin borçları malum. 2002 yılında bir litre mazot 1.3 TL idi, bugün 

6.65 TL Değerli ArkadaĢlar. Yani, buğday fiyatlarını ve diğerlerini sonra... Bu rakamları vererek sizleri 

daha da fazla Ģey yapmak istemiyorum ama yani çiftçinin de hal-i pürmelâli, ülkenin genel halinden çok 

farklı değil. Mazotu pahalıya alırsan, girdin pahalıysa sen ürününü mecburen pahalıya satmak istersin, 

onu satamazsan ürünün pazarda kalır, elinde kalır. ġimdi, yine reddedilemeyecek bir Ģey söyleyeyim, yani 

bunlar benim söylediğim Ģeyler değil. Ekonomi biliminin, istatistiklerin, ülkedeki bu iĢleri yapan 

insanların söylediği Ģeyler. Bunu, Hükümetin de bunu kabul ettiğini biliyoruz. Ekonomi son üç çeyrekte 

küçülüyor mu arkadaĢlar? Küçülüyor. Yani büyüyor diyen var mı? Yok, küçülüyor. Peki ekonomi 

küçülüyor mu? Küçülüyor. ĠĢsizlik var mı? Var. Peki enflasyon var mı bu ülkede? Var. ġimdi enflasyon, 

iĢsizlik ve ekonominin küçülmesi... Ben ekonomist değilim, ekonomi bilimini burada bilen ekonomist 

insanlar var. Bunun adına ne diyorlar ekonomi teriminde? Yani bu terimi burada okumaya çalıĢıyorum. 

“Slumpflasyon” deniyor arkadaĢlar. Ekonomi biliminde buna bu deniliyor, “Slumpflasyon.” ġimdi… 

Ama basit, vatandaĢın, burada bizi izliyor Ġzmirliler, anlayacağı dilden söylemek istiyorum. Enflasyon 

var, var; küçülme var, var ve iĢsizlik var. Buna bu deniliyor. Peki, Bütçe Açığı nedir arkadaĢlar? Ġlk on 

aylık Bütçe Açığı... Burada Ģunu da teslim etmek lazım; AK Parti iktidarının aslında en baĢarılı olduğu ve 

övündüğü ve haklı olarak belli bir zamana kadar övündüğü, ekonomik parametrelerin baĢında Bütçe Açığı 

geldi. Bütçe Açığı Avrupa Birliği’nin, girmek istediğimiz ve orada gerçekten hedef olarak Hükümetin de, 

muhalefetin de hep beraber bir hedef olarak ortaya koyduğumuz Avrupa Birliği’nin %3’tür. Eğer Bütçe 

Açığınız %3’ün üzerinde ise, bu sizin o birlik içinde yer almayacağınızı gösteren önemli ekonomik 

göstergelerden biridir. ġimdi 2019’da ilk 10 ayında 100 milyar TL bir Bütçe Açığı var arkadaĢlar. Yıl 

sonuna kadar bu 125 milyar TL olacak ama sizi yanıltmasın, bu sizi yanıltmasın. Bu aslında 170 milyar 

TL. Diyeceksiniz “Nereden çıkarıyorsunuz bunu?” Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir Ģey oldu 

arkadaĢlar, ilk defa bir Ģey oldu. Eğer… Merak edenler gider bakarlar olmuĢ mu, olmamıĢ mı. Merkez 

Bankası nedir? Bizim güvencemizdir. Merkez Bankası rezervleri bu ülkenin güvencesidir, kefen parasıdır 

onlar. 45 milyar TL’yi oradan alıp, hazine marifetiyle sen ekonomiye soktun mu? Hadi sokmadın deyin. 

Peki bu ne? Koy bakalım 125’in üzerine ne yapar? 170 milyar liraya çıkar. O da Bütçe Açığını, o Avrupa 

Birliği kriterlerinin, istenen kriterlerin üzerine doğru çeker Değerli ArkadaĢlar. Yani gayrisafi millî 

hasılanın, yurt içi hasılanın %3’ünün üzerine çıkartır Değerli ArkadaĢlar. ġimdi biz, bu ortamda Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin Bütçesini yaptık ve onu konuĢuyoruz. Bunları konuĢacağız, bunları 

konuĢmamak diye bir Ģey yok ki. Esas doğru olan, burada hakikaten ülkeye örnek olacak, davranıĢ ve 

tarzımız Ģu; büyük bir olgunlukla, demokrat insanların olduğu bir Meclisin olduğunu cümle âleme, 

Türkiye’ye göstererek bunları konuĢuyoruz. Doğrusu da budur, konuĢacağız, dinleyeceğiz, dinliyoruz. 
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Değerli BaĢkan’ım, Sevgili Meclis Üyesi ArkadaĢlarım 2020 Mali Yılı Bütçesini konuĢuyoruz, bu aslında 

bizim Performans Programımıza dayanan bir bütçemiz oluyor. Tabii ki bu bütçe, gücünü, farklılıklarını 

hayat içinde bir arada yaĢamasından alan, dünyadan ve kendi ülkesinden öğrenen, dünyaya ve kendi 

ülkesine ilham kaynağı olan, adaletin, doğayla uyumun, yaĢamın refahın… Yani bütün bunların içinde 

hepsinin harmanlandığı, birleĢtiği bir Ģehir olmak vizyonuyla çıkıyoruz biz bu yola. Tabii ki altyapı 

burada önemli, yaĢam kalitesi önemli, demokrasi önemli, ekonomi önemli, doğa önemli. Bütün bu 

faaliyetleri, zaten hepsini, Stratejik Planımızdan alıyoruz, bütün bu faaliyetler oradan neĢet ediyor bize. 

Burada bütçeyi yaparken, yerel zenginliklerimizden aldığımız gücü, halkımızdan aldığımız kuvveti 

biliyoruz, yani onlara da güvenerek, birtakım borçlanmalara ve birtakım finans arama iĢlerine de 

giriĢiyoruz. Çünkü yatırım yapmak istiyoruz, büyümek istiyoruz, Ġzmir’i dünya kenti yapmak istiyoruz. O 

yatırımsız olmaz. Onun için, ona göre bir bütçe ortaya koyuyoruz. Bakarsanız rakamlara… Biraz sonra, 

detaylı olarak arkadaĢlarımız tabii dile getirirler. Geçen yıla göre %32.6’lık bir artıĢ göstermiĢ bütçemiz. 

ġimdi genel olarak vergi toplamadaki baĢarısızlığımız gerçekten sıkıntı yaratan bir konu. Bu reel olarak 

bizim gelirlerimizi ister istemez etkiliyor tabii ki yani. Dolayısıyla döviz kurları, elektrik, inĢaat gibi 

hammaddeleri olan girdiler de hepsi düĢünülerek, bu bütçe artıĢının neden enflasyon üzerinde yani 

açıklanan enflasyon diyeyim hadi, onun üzerinde olduğunu, açıklamaya yeter verilerdir bunlar. Çünkü 

bunlar hakikaten vatandaĢı zorladığı gibi aslında bütçe yapan BüyükĢehir Bürokratlarını, BaĢkanımızı, bu 

iĢlerle uğraĢan insanları da zorlamaktadır. Bütçenin %47’si yine baktığınızda sermaye yatırımlarına 

ayrılmıĢtır Değerli ArkadaĢlar. Bu da demektir ki; raylı sistem baĢta olmak üzere önemli projelerde kredi 

kullanımı öngörülmüĢ ve Ģimdiden önemli bir yol alınmıĢtır, bu anlama gelmektedir. Ġzmir gibi bir kentte 

sürdürülebilir bir hayatın mümkün kılınabilmesi için raylı sistem projelerine öncelik verilmelidir. Evet, 

Ģimdi bizim, bütün yatırım planımız içinde ilk 20 proje, bütün o yatırım rakamlarımızın çok önemli bir 

kısmını kullanıyor ilk 20 proje ama bunun ilk 10 tanesi, ilk 10 proje, ulaĢım projeleri, bu çok önemli. 

Çünkü bu kentin önemli bir rolü ulaĢım, buna ihtiyacımız var. Metroya ihtiyacımız var ve metroyu… 

Temel olarak tekerlekli sistemi azaltarak metroya, raylı sistemlere geçeceğiz ama mevcut… Dün 

konuĢtuk, ESHOT’u konuĢurken bugün de aynı yere geldik. Hâlâ tekerlekli, lastik tekerlekli sistemi de 

kullanmak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla ulaĢım, altyapı harcamalarına yatırımda ciddi bir para 

ayırmamızdan daha doğal bir Ģey olamaz. Gelecek yıl Narlıdere Metrosu için 450 milyon, Buca Metrosu 

için 100 milyon TL, Çiğli Tramvayı için 97 milyon TL ayrıldığını görüyoruz bütçede de, bunlar önemli 

rakamlar. Bu Buca Metrosu için tabii ki çok az bir rakam, onun önümüzdeki yıllarda rakamlarının 

artacağını görüyoruz. Çünkü münavebeli olarak gidecek ama totalde 1 milyar dolarlık bir yatırımdan 

bahsediyoruz aslında. Yani dolayısıyla raylı sisteme, hem yer altındaki raylı sisteme, hem de Tramvay’a 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak önem veriyoruz, yatırım yapıyoruz ve halkımızın bu sistemlerle 

konforlu ulaĢımını sağlamayı düĢünüyoruz. Peki Ġstanbul’da kim yapıyor bu raylı sistemleri arkadaĢlar? 

Antalya’da kim yapıyor? Ankara’da kim yapıyor? Bursa’da kim yapıyor? Bu soruları sormayacak mıyım 

ben? Soracağım. Burada niye yapmıyor mesela Merkezi Hükümet, değil mi? Yapmadı, yapmıyor ama 

Ġstanbul, Ankara, Bursa’ya baktığımızda… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Antep, evet hocam Antep. Buralarda Merkezi 

Hükümet yaptı bunları. Ġzmir’de de yapsın ama Ġzmir’de biz yapıyoruz. Kaynağı da buluyoruz, kendi öz 

kaynaklarımızla kredi alıyoruz, oradan, buradan… Yapacağız. Çünkü hizmet etmek istiyoruz, derdimiz bu 

bizim. Buca Metrosu tabii önemli, 500.000 nüfusuyla en kalabalık ilçemiz olan Buca’ya bir an önce bu 

metronun yapılması ve o ulaĢımın sağlanması herkesi rahatlatacaktır. Ġzmirli bunu bekliyor aslında, 

bizden de bekliyor, biz de bunu zaten yapacağız. Ayrıca deniz ulaĢımını çok kullanmadık. 2 gün önceki 

tartıĢmalarda da çok söylendi. Haklı da arkadaĢlar. %3 oranında kullanıyoruz denizi. Daha fazla 

kullanalım. %3 dünya standartlarının üzerindeymiĢ, olsun, yetmez. Biz Ģu anda daha fazla kullanıyoruz da 

yetmez, yeni gemiler alacağız, alıyoruz, 2 tane arabalı vapur 137 milyon TL, bütçede göreceksiniz. 

Geliyor onlar da sırayla. Otoparklar yapıyoruz, bunları yapmaya devam edeceğiz. Bütçe bunun için var, 

bütçede bunları gördüğünüz için söylüyorum, yoksa bunlar yani zaten yapmamız gereken iĢler. Bunun 

yanında sosyal sorumluluk ve o dayanıĢma, o yoksullukla mücadele ve çocuklarımıza verdiğimiz önemin 

karĢılığı olarak bir Süt Kuzusu Projemiz var, daha önceden gelen Ģeyiyle. ġimdi bunu Ġstanbul’da Halk 

Süt adıyla uygulamaya baĢladılar. Biz de, Ġzmir’de, önümüzdeki yıl, yaklaĢık 76 milyon TL bütçe ayırdık 

bu iĢe. 160 bin çocuğa, 15.3 milyon litre süt dağıtmayı hedefliyoruz. Bu da çocuk baĢına 96 litre eder 

arkadaĢlar. Çok değerli bir proje, çok değerli bir iĢ. Gerçekten eğer bir ülke çocuklarına değer vermiyor, 

onlara yatırım yapmıyorsa, geleceği yoktur yani, çok açık. ġimdi 2 tane üretici pazarı kurduk; bir tanesi 
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Pagos, Kadifekale’de o kurduğumuz Pazar, bir tanesi Kültürpark’ta kurulan üretici pazarları. Aracıyı 

ortadan kaldırarak, vatandaĢla köylüyü, vatandaĢla üreticiyi, kim üretiyorsa, birlikte aracıyı kaldırarak 

onlardan alıĢveriĢ yapmasını sağlıyoruz. Bunlar önemli iĢler, kooperatifleĢmeyi teĢvik ediyoruz, yerel 

tohumu destekliyoruz. ArkadaĢlarımız bunların üzerinde dururlar. Karakılçık meselesini de anlatırlar. 

Önemli bir nokta, gerçekten bizim açımızdan çok değerli bir Ģey. Bu, yine projelerimiz içinde yer alan 

Ġzmir Mozzarellası Projesi… Manda dağıtarak Bergama’da ve Selçuk’ta, oradaki çiftçilerimize, oradaki 

köylülerimize yeni bir iĢ, aĢ imkânı yaratacağız ve iyi tarım uygulamaları bu iĢin yanında, ona ait projeler 

Bütçede, Performansta ve Planda göreceksiniz. Hayvancılığın desteklenmesi, küçükbaĢ hayvan 

dağıtımı… Ben bilfiil Aliağa’daki bir dağıtıma katıldım. Oradaki kadınların, köylü kadınların 4 tane 

koyun alarak, hayata nasıl tutunduklarını, nasıl sevindiklerini gözlerimizle orada gördük arkadaĢlar. 

Bunlar önemli Ģeyler arkadaĢlar. Menemen’in Bozalan Köyü’nde, Muhtar Ġncir Festivalinde o kadar veciz 

Ģey söyledi ki arkadaĢlar, hem içim cız etti, hem de gittim alnından öptüm o muhtarı. Muhtar dedi ki: 

“Bizim gençler Foça’da demir-çeliklere gitmesin. Oralara gidiyorlar, köyden uzakta kalıyorlar, biz 

istemiyoruz onların gitmesini.” dedi, “Eğer…” dedi, “biz…” dedi... Oranın inciri çok güzel, gerçekten 

çok güzel, inĢallah bir gün hepimiz gideriz oraya, o festivalde görürüz o inciri. Ayrı bir iklimi var, 

coğrafyası var. “Eğer…” dedi, “biz…” dedi, “burada…” dedi, “gençlerimize 50 tane incir ağacı verirsek, 

50 tane incir ağacı, bir genci aĢ sahibi yapar, iĢ sahibi yapar, ev sahibi yapar, çoluk çocuk sahibi yapar, bu 

gençler de aĢağıya, demir-çeliğe gitmez.” dedi. ĠĢte bu mantıkla, bu felsefeyle üreticinin yanında olmak 

gerekiyor. Köyünde tutmalıyız insanları, köylüyü geliĢtirmeliyiz. Bugün Tarımsal Destek Projelerinin 

altında yatan mantık budur Değerli ArkadaĢlar. Bunları söyleyeceğiz, bütçe bu zaten. Bizim bütçemizde 

bunlar var arkadaĢlar. Çevre dostu bir anlayıĢ ortaya koyuyoruz. Sayın BaĢkanımızın çevreyle ilgili 

duyarlılığını ve faaliyetlerini hepimiz biliyoruz. Bir tane vecize söz söyleyeceğim, ki onunla ilgili daha 

baĢka hiçbir Ģey söylemeye de gerek yok. Bir BaĢkan düĢünün ki; “Ben flamingoların da Belediye 

BaĢkanıyım.” diyebiliyorsa, bu onun çevreye ve o çevrede yaĢayan tüm canlılara, insan dâhil, tüm 

canlılara verdiği değerin ifadesidir. Biz zaten bir bütünüz, ayrı değiliz ki, hep beraber biziz, hep beraber 

biziz yani. Bu Gediz Deltası Ekolojik Restorasyonunu yabana atmayalım, önemli bir projedir, destek 

vermek gerekir, büyütmek gerekir o iĢi, önemlidir. Çünkü o bizim doğal, kendi zenginliğimiz. “Ġzmir” 

dediğiniz zaman bu havza, Gediz Deltası demektir yani. YeĢil alan… Evet Ġzmir’in yeĢile ihtiyacı var, 

doğru var, daha fazla var, daha fazla var… Olacak. Önümüzdeki YeĢil Alan ve Rekreasyon Alanları için 

121 milyon 800 bin TL gibi bütçeye bir rakam ayırdık. Biz… Bunu gösteriyoruz, bunu yapacağız. Bu 

rakamı ayırdık, bütçede var, bunu tartıĢalım, “Az” desin arkadaĢlar mesela, evet biz de daha fazla 

yapalım, ona uğraĢalım. Verimli tartıĢmalar, yararlı tartıĢmalar, Ġzmir halkına hizmet eden tartıĢmalar… 

Tüm yeĢil alan çalıĢmaları içinde… Tüm yeĢil alan çalıĢmalarıyla… Sadece bu Rekreasyon değil, diğer 

bütün yeĢil alanla ilgili yapacağımız ağaçlandırma ve benzeri Ģeyler için de 441 milyon TL gibi bir bütçe 

ayırıyoruz, baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Yani önümüzdeki yıl 500.000 metrekare daha bu yeĢili 

arttıracağız inĢallah. Mevsimlik çiçekler, süs bitkileri, ağaçlar, hepsi dâhil bunun içinde. Geçenlerde gittik 

Harmandalı’da bir tesis açtık değil mi Değerli ArkadaĢlar? Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız da oradaydı, 

gördük. ġimdi ne oluyor orada, çöp toplama alanında? Bir kere müthiĢ bir orman yaratılıyor, değiĢik 

ağaçlardan. Zeytin de var, zeytin yolu yapılmıĢ, zeytin ağaçları yükseliyor. 5 sene sonra orada ciddi bir 

zeytin rekoltesi oluĢacak. Onun altındaki metan gazını, ilginç bir sistem… Alıyorlar borularla, 

getiriyorlar, birtakım borulu sistemle yakıcı mekanizmaların içine… Teknik arkadaĢlar gayet iyi bilirler o 

iĢleri. Benim hiç aklım ermez onlara. O metan gazından, hani patlayıp… “Çöp dağları patladı.” falan 

derler, o metan gazından elektrik üretiyorlar. O elektriğin de %58’ini BüyükĢehir Belediyesi alıyor. 

Yatırıma bir kuruĢ para vermedi, %58’ini de alıyor. Buyurun size kaynak, buyurun size para. Doğru proje. 

Bunun benzerlerini Bergama ve ÖdemiĢ’te, Bergama ihaleye çıktı, ÖdemiĢ’in de ihalesi hazırlanıyor 

BaĢkan’ım burada. ġimdi düĢünebiliyor musunuz? Çöpü değerlendiriyorsunuz, çöpten elektrik elde 

ediyorsunuz, o elektrikten, %58’ini de o Ģirketten “Ver kardeĢim, bu benim. AnlaĢmamız bu Ģekilde.” 

satıyorsunuz. ġimdi rakamı hatırlamıyorum ama yakın bir gelecekte eğer biliyorsa arkadaĢlar söyleyebilir.  

BAġKAN: 10 milyon dolar yıllık. Yıllık 10 milyon dolar.  

MUSTAFA ÖZUSLU: BaĢkan’ım söyledi, yıllık 10 milyon dolar, yani iyi iĢ arkadaĢlar. Ekonomistler, bu 

iĢi bilen iĢ adamı arkadaĢlarımız var. Stratejik Planda altyapı kavramı, Kentsel Altyapı, Kentsel Planlama 

ve YeĢil Altyapı olarak 3 baĢlıkta ele alınmıĢtı, dikkat ederseniz arkadaĢlar. 2 milyar TL’yi aĢan bütçe 

büyüklüğüyle altyapı yatırımlarının öne çıktığını görebiliyoruz bu bütçede. Altyapı, yani hani gömüyoruz 

parayı… Ama ihtiyaç var, bu Ģehrin buna ihtiyacı var, yapacağız. O parayı oraya gömeceğiz. Çünkü niye? 



 16 

Halkımızın daha kaliteli yaĢam sürmesi için buna ihtiyaç var. ġimdi bu Homeros Bulvarı-Otogar bağlantı 

yolu tasfiye nedeniyle durdurulmuĢtu. Üretici gitti… Yüklenici, özür dilerim, gitti. Oluyor bunlar. Çünkü 

Ġhale Kanununa getirilen bir takım Bakanlıklardan verilen yetkiyle… Haklı olarak insanlar o yükü 

taĢıyamıyorlar, gidiyorlar ama duruyor iĢ. Ancak bakarsanız bütçede 73 milyon 400 bin TL bir Ģey 

görüyorsunuz, ödenek ayrıldığını oraya. ĠĢ kaldığı yerden devam edecek arkadaĢlar. Ayrıca otogar için 

baĢlatılan proje yarıĢmasıyla, Ġzmir’de kendine yakıĢan, gerçekten kendine yakıĢan bir otogarı da 

göreceğiz. Kentsel dönüĢüm bizim problemimiz mi? Bizim problemimiz. Bu memleketin bir yapı stoğu 

sorunu var mı? Var. Bu memleket bir deprem kuĢağı mı? Deprem kuĢağı. Bu önlemleri hep beraber 

almamız gerekir mi? Almamız gerekir arkadaĢlar, burada bir sıkıntı yok. Muhalefetiyle, iktidarıyla 

Ġzmirliler için bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Rant odaklı değil, kentsel dönüĢüme insan odaklı 

bakıyoruz arkadaĢlar, insan odaklı. Yerindelik ilkesi… Yerinde kentsel dönüĢüm ilkesi. Bunun kötü 

örnekleri var arkadaĢlar, kötü örnekleri var, yani insanları yerinden alacaksın, Sulukule’de olduğu gibi, 

oraya baĢka Ģeyler yapacaksın. O insanları nereye gönderiyorsun? Yani adam orada yaĢamıĢ. Orada 

yaĢamıĢ, Ege Mahallesi’nde yaĢamıĢ, yıllardır orada insanlar yani. ġimdi zaten onların o problemlerine 

çözüm bulmak için uzuyor bu süreç, yerindelik... Orada yaĢasın insan, onu da orada tutalım, 

ötekileĢtirmeyelim. Buna “SoylulaĢtırmama” diyoruz biz, “SoylulaĢtırmama” Yani kentsel dönüĢüm 

yaparak orayı soylulaĢtır… Hayır, hep beraber, burada kim yaĢıyorsa hep beraber… Kolay değil ama onu 

söyleyeyim, yani yatırımcı bulmak zor oluyor iĢte o Ģeylerde. ġimdi tabii burada biz yapım sürecini kat 

karĢılığı ihale ederek yürütüyoruz. Ayrıca üst yapıya bir bütçe ayırmıyoruz, bu da bizim bir modelimiz 

olarak ortada görülen bir Ģey. Bir de göreceksiniz bütçemizde, bir takım bu konuĢulabilir, arsa satıĢı 

falan… Sattığımız değil de satma kararı aldığımız… Bir tane Ġstanbul’daki arsa var, onu da BaĢkan’ımız 

söyledi, Hakan kardeĢimizin değerli uyarılarıyla. BaĢkan’ım bunların dikkate alınacağını ve bu konuda 

pekâlâ farklı Ģeylere açık olduklarını söylediler ama o kararı aldık biz, o duruyor orada, dursun. 

Lojmanlar… Devlet de lojman satıyor. Bugün hatta bir gazeteye baktım. Birtakım Bakanlıklar satma 

kararı almıĢlar. Normaldir, satabilir, bu sorun değil. Zaten o önerilen bir genelge ile… Biz de BüyükĢehir 

Belediyesi olarak 400 lojmanımızı satma kararı almıĢtık. Bütçede görülen o gelirlerdeki “SatıĢlar” 

bölümünde o 500 milyon lirayı, odur. Onun dıĢında da hani derler, kenarda, köĢede kalmıĢ, ıvır zıvır, iĢe 

yaramayacak arsalar dıĢında satılacak bir Ģey de yok zaten yani. O anlamda satmayı düĢündüğümüz bir 

Ģey de yok. Kültür-sanat… Belediyelerin görevleri arasında, önemli Ģeyler. Ama kültür-sanatı sadece 

konser, sergi gibi düzenlenen birtakım organizasyon iĢi olarak değil aslında… ATATÜRK ne demiĢti? “Bu 

ülkenin temeli kültürdür.” demiĢti. Kültür geçmiĢten gelerek, onun üzerine koyarak geliĢtirdiğimiz bütün 

o faaliyetlerin bir bütünüdür. YaĢam biçiminden, kültürümüzden, değerlerimizden, Ģiirimizden, 

edebiyatımızdan, âĢıklarımızdan, resmimizden, romanımızdan, sinemamızdan, dizilerimizden… Bu arada 

Haluk BĠLGĠNER’e de bir selam çakalım buradan. Emmy Ödülü’nü alan bu Değerli Sanatçımıza, ilk defa 

böyle bir Ģey sağladığı için. ĠĢte bu kültür iĢi içinde, bir bütçede en büyük payı burada, tabii dikkat 

ederseniz 150 milyon TL ile Opera Binası inĢaatı alıyor. ĠnĢallah o binayı da zamanında bitireceğiz ve 

Ġzmir’e büyük bir kültür-sanat merkezini ve opera binasını sağlamıĢ ve kavuĢturmuĢ olacağız. Tarihi 

Kemeraltı meselesi var arkadaĢlar; Kemeraltı, tek baĢına Kemeraltı değildir. Yani Pasaport’tan girip, 

Konak Pier’den girip, Konak’ı geçip Kemeraltı’na girdiğiniz zaman, Ģuradan, bizim önümüzden, bu 

binanın önünden geçip, girip, oradan devam edip, bütün Kemeraltı Caddesi’ni, Havra Sokağı’nın oradan 

ĠkiçeĢmelik yokuĢuna çıkıp, oradaki kazı alanlarımızı, Agora’daki, Antik Tiyatro’yu çıkartın, oradan o 

bütün spotçuların yıkıldığını, çıkarıldığını düĢünün ve buraların kafeler, kültür merkezleri, insanların cıvıl 

cıvıl oturduğu… O sinagogların orada, tekrar tarihsel mekânlar olarak yaratıldığı Kemeraltı’nın bütün o 

güzelliğiyle tekrar Ġzmirli’nin önüne konulduğu, Ġzmirli’nin gelip orada hem alıĢveriĢ yapıp, hem de 

yaĢadığı bir alan düĢünün yani. Ġzmirli buna aç, ihtiyaç bu. En büyük projemiz olarak ortaya koyduğumuz 

projelerden bir tanesi. BaĢkanımızın, Sayın Tunç SOYER’in çok önem verdiği… 2023’de inĢallah onu da 

bitireceğiz. O proje için de ciddi bir para konuluyor. Burada bakarsanız, 15 milyon lira, bu Ģeyler var; 

bölgenin üstyapı ve altyapı tamamlanması, bir de “Tarih Projesi” diyoruz ona, 63 milyon TL bir kaynak 

ayrıldığını görüyoruz. Bunların içinde olan, böyle değerlendirmek lazım. KamulaĢtırma çalıĢmaları için 

ayrılan 168 milyon TL’miz var.  

BAġKAN: Evet, Sevgili BaĢkan’ım...  

MUSTAFA ÖZUSLU: Topluyorum, topluyorum BaĢkan’ım. ġimdi, yani insanlar için çok naif geliyor 

ama çok önemli, çok büyük bir karĢılığını aldığını görüyoruz; “Seyyar Makam”, diyeceksiniz “Ne var 

Seyyar Makamda?” “Seyyar Makam”, maçı değiĢtiren bir Ģey. Ġnsanın ayağına gidiyorsun, oradaki 
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insanlarla görüĢüyorsun. Yani basit bir Ģey aslında ama farklı bir anlayıĢı da ortaya koyuyor. Birlikte iĢ 

yapabilme mantığını da, ortak bir zeminde, ortak akılla birlikte yönetebilmeyi, mahallelere gitmeyi, 

muhtarın ayağına gitmeyi de içerdiği için çok önemli bir proje olarak ortaya koyuyoruz. Yurtlar açmak, 

gençler için sosyal donatıları yaratmak… Bunlar, meslek fabrikamızda yapılan iĢler… Bunları Değerli 

ArkadaĢlar… Spor… Belki ilgili arkadaĢlarımız bu konuda sporla ilgili de çok Ģey söyleyecekler ama 

bütçede bunun için de bir para ayrıldığını göreceksiniz, 63 milyon lira gibi ciddi bir rakam. Dolayısıyla 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020 Yılı Bütçesinde, özellikle ĠZBAN, ĠZULAġ, ĠZDENĠZ Ģirketleri için 

bir takım fonlar ayrılmıĢtır. Bunları bir anlamda da desteklemektedir, bu da normaldir, bunları konuĢtuk 

iki gün boyunca. Bütçede bunların olmasından daha doğal da bir Ģey olamaz. 7 milyar 950 milyon TL’lik 

bütçenin neredeyse yarısı yatırım harcamalarına ayrılmıĢ arkadaĢlar. Yatırımı… Evet, yatırım yapacağız. 

Kaynağı da bulacağız, borçlanacağız ve yatırım yapacağız. Burada tabii ki tekrarı olmayacak ama raylı 

sisteme tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum.  

BAġKAN: Evet tekrarı olmasın BaĢkan’ım.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Evet, BaĢkan’ım toparlıyorum. Değerli ArkadaĢlar, bunu el birliğiyle yapacağız. 

Muhalefetiyle, iktidarıyla, bu Meclisin aldığı kararlarıyla, BaĢkanımızla, Bürokratlarımızla, el birliğiyle 

yapacağız arkadaĢlar. Ġzmir farkı burada. Birlikte konuĢacağız, elbette her zaman hem fikir olmayacağız. 

Farklı fikirlere açık olacağız, dinleyeceğiz. Bazen yanlıĢı söyleyeceğiz, bazen öğreneceğiz, öğreneceğiz. 

Bazen doğru önerilere Ģapka çıkaracağız ama burada hep birlikte bunları yapacağız, konuĢacağız 

sorunlarımızı. Demokratik olgunluğumuzu göstereceğiz. Birbirimize saygı göstererek, birbirimizi 

eleĢtirmeyi ve kendi görüĢlerimizi söylemeyi öğreneceğiz ve böylelikle bu Ġzmir’e ciddi bir hizmet 

yapacağız. Bu hizmet aĢkıyla dolmuĢ bir BaĢkanımız var. “AĢkla Ġzmir” diyen, hizmeti aĢkla yapmayı 

taahhüt eden bir BaĢkanımız var. Biz de o BaĢkanımız ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu 

olarak onun bu “AĢkla Ġzmir” sevdasına katılıyoruz, biz de diyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 

Grubu olarak, AĢkla 2020 Yılı Performans Programına ve Bütçesine “Evet” diyoruz. TeĢekkür ederim 

Değerli ArkadaĢlar.  

BAġKAN: Evet, biz de teĢekkür ediyoruz. Özgür Bey buyursunlar.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, tabii dosyaların tamamını aldım ama endiĢe buyurmayın, ben Mustafa Ağabey 

kadar çok uzun uzun konuĢmayacağım. Sayın BaĢkan’ım, Kıymetli Meclis Üyeleri, Çok Değerli 

Bürokratlarımız, ÇalıĢanlarımız…  

BAġKAN: Biraz mikrofona yaklaĢırsanız… 

ÖZGÜR HIZAL: Basınımızın Kıymetli Temsilcileri, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Tabii biz 

bugün, dün olduğu gibi, ondan önceki gün olduğu gibi Ġzmir’i konuĢacağız, Ġzmir’in Bütçesini 

konuĢacağız. ġimdi, esasında Mustafa Bey’e de söz veriyorum, Mustafa Ağabeye de söz veriyorum. 

Çünkü kendisiyle çok iyi de bir hukuk geliĢtirdiğimizi düĢünüyorum. Eğer çok anlatacak bir Ģey 

bulamazsanız bu kez meseleleri farklı noktalara taĢıyabiliyorsunuz. Yani ben burada çok anlatacak bir Ģey 

bulamazsam ya da çok eleĢtirecek bir noktayı bulamazsam Fenerbahçe-Galatasaray maçından 

bahsedebilirim ya da Galatasaray’ın Avrupa Kupasındaki performansından bahsedebilirim. Mustafa 

Ağabey de biraz bütçede, performansta herhalde çok önemli meseleler göremedi ki, önemli hususları 

göremedi ki meseleyi biraz daha derinlemesine, geniĢ bir Ģekilde değerlendirmek istedi. ġimdi konuyu 

çok yaymak istemiyorum tabii. Sadece bir veri vereceğim. ĠĢsizlikten bahsetti, genç iĢsizlikten bahsetti, 

genç iĢsizlik oranlarından bahsetti ama Ģunu söylemedi; Ġzmir’in genç iĢsizlik oranında en yüksek orana 

sahip olan kent olduğunu söylemedi mesela. Bunun nedeni olarak Ġzmir’e yatırımcıların gelmediğinden 

bahsetmedi. Mesela Volkswagen’in, reklama girer mi bilmiyorum ama girmez diye düĢünüyorum, 

dünyaca ünlü bir firmanın Manisa’ya yatırım yapıp Ġzmir’e yatırım yapmamasından bahsetmedi. 

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

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen müdahale etmeyin. ArkadaĢlar, rica ediyorum, lütfen. Müsaade buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Demokrasiden bahsettik, Mustafa Bey’i dinlerken hiç müdahale ettik mi? Etmedik. Siz 

de notunuzu alın. Çünkü ben dün herhalde bir üç saat benim söylediklerimin üzerine verilen cevapları not 

aldım ve mümkün olduğunca cevap vermeye çalıĢtım. “TeĢvik var.” diyeceksiniz, baĢka Ģeyler 

diyeceksiniz, diyeceksiniz… Az önce Mustafa Ağabey’in söylediği gibi, hiç mi belediyenin suçu yok? 

Hiç mi belediyenin kabahati yok? Hiç mi Yerel Yöneticilerin bu konuda kabahati yok? Bir örnek 

vereceğim size; konuya girdikten sonra, girmeden önce; mesela bundan yaklaĢık bir, iki yıl önce, bunda 

da teĢvik var herhalde diye düĢünebilirsiniz, Türkiye’de organizasyonu yapılması istenilen, düĢünülen, 

mücadelesi verilen bir Avrupa Finalleri vardı, Avrupa… Futbol ile alakalı ve Almanya’ya verildi. Politik 
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gerekçelerle verildiğini hepimiz biliyoruz. Esasında Türkiye’de yapılabilirdi. Türkiye’de yapılsaydı 

yapılacak illerin arasında Ġzmir’in olmadığını biliyordunuz değil mi arkadaĢlar? Biliyorsunuz değil mi? 

Bunun sebebi ne? Bunun sebebi, az önce Mustafa Ağabeyin saydığı ekonomik gerekçeler miydi? Bunun 

sebebi uzun yıllardır bu Ģehri yöneten zihniyetin, esasında bu Ģehre yeterince yatırım yapmamasıydı. 

ġimdi, biz tabii uzun bir maratonun sonuna geldik. Ġki gün önce ĠZSU Bütçesini konuĢtuk, dün ESHOT 

Bütçesini konuĢtuk, değerlendirdik, biz bazı eleĢtiriler ortaya koyduk, dün de söylediğimiz gibi, 

eleĢtirilerimizin bir kısmı kabul gördü, bir kısmı kabul görmedi ama Ģunu söylemek isterim; biz AK Parti 

Grubu olarak Meclisin ilk açıldığı gün nerede duruyor isek bugün de aynı yerde duruyoruz. Meclisin ilk 

açıldığı gün, bize söz verildiğinde Ģunu söyledik, dedik ki; “31 Mart Seçimleri sonrasında Ġzmirli 

hemĢehrilerimiz bize muhalefet görevi verdi.” “Bize oy veren ya da vermeyen hemĢehrilerimiz…” 

demedik, “Bütün hemĢehrilerimizin bu anlamdaki haklarını korumak adına bir mücadele vereceğiz.” 

dedik ve yine Ģunu söyledik; “Ġzmir’in lehine yapılacak, Ġzmirlinin lehine yapılacak her türlü iĢ ve 

iĢlemlerde yanınıza olacağız.” dedik ama “Ġzmirlinin aleyhine olduğunu düĢündüğümüz her konuda da 

karĢınızda olacağız.” dedik. ĠĢ olsun diye eleĢtiri yapmadık. Sırf muhalefet olsun diye bir muhalefet 

anlayıĢı içerisine hiçbir zaman girmedik, ki bunu herhalde sekiz aylık süreç içerisindeki 

performansımızdan da anlamıĢ olabilirsiniz. Toplam kaç birleĢim yapıldı, çok net sayısını bilmiyorum. 

Kaç karar çıktı? Herhalde altı yüze yakın karar çıktı ve bunların yüzdelik olarak bakıldığında büyük bir 

bölümü de oybirliği ile bu salondan geçti. Önümüze koyduğunuz hususlarda oybirliği yaptık birçoğunda 

ama bir kısmında dedik ki; “Burada hata yapıyorsunuz, burada yanlıĢ yapıyorsunuz, burada eksiğiniz Ģu.” 

ve bir iki örnek vereceğim; esasında bunları söylerken ne kadar haklı olduğumuzu sizler de gördünüz. 

Belki siyasi gerekçelerle bunları dile getiremiyor olabilirsiniz ama ne oldu? Mesela ĠZTAV ile ilgili bir 

eleĢtiri getirdik, dedik ki; “Sayın BaĢkan, kardeĢinizin orada bulunması siyasi etik açısından uygun 

değildir.” Ġstifa etti. Mesela dedik ki; “Ġstanbul’daki arsa satıĢı ile alakalı, bu arsanın satıĢ yolu ile elden 

çıkartılması değil, bu arsanın baĢka bir Ģekilde değerlendirilmesi ve sunduğumuz öneri ile 

değerlendirilmesini talep ediyoruz.” dedik ve geldiğimiz noktada o eleĢtirimizde de haklı olduğumuzu ve 

sizlerin de bu satıĢın iĢlemini en azından Ģu an için durduğunuzu ve inceleyeceğinizi söylediniz. Demek 

ki biz, burada sadece eleĢtiri yapmak için eleĢtirmiyoruz. Sadece muhalefet yapmak için muhalefet 

yapmıyoruz ama Ģu anlayıĢla meseleye bakılırsa, ki bakarsanız gerçekten hata olur. Bu kadar önergemiz, 

bu kadar kararımız oybirliği ile geçti, bundan sonraki kararlarımızın belki büyük bir bölümü oybirliği ile 

geçecek ya da geçmeyecek. Geçirdiğiniz bu önergelerin, oybirliği ile geçirdiğiniz bu önergelerin hiçbir 

önemi yok, sadece bunu oybirliği ile geçirseydiniz, diğerlerini geçirmeseydiniz demek ve bu Ģekilde 

iktidar olarak hareket etmek çok doğru değil. Bir hata ve bir yanlıĢ görüyorsak eleĢtiriyoruz. Dolayısıyla 

burada bizim eleĢtirilerimizin sizler için değerli olduğu kanaatindeyiz. ġimdi, Ġzmir’i konuĢurken, 

Ġzmir’in Bütçesini, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin önümüzdeki yıl göstereceği performansı konuĢmadan 

önce bir Ģey okumak istiyorum size. Biliyorsunuz hepimizin belki her gün kullandığı, protokol giriĢi 

demek çok istemiyorum. Çünkü vatandaĢlarımızın da çok rahat girip çıkabildiğini düĢündüğümüz ama 

Komisyon görüĢmeleri için ama baĢka görüĢmelerimiz için kullandığımız bir ana kapımız var. Kapıdan 

hemen sol tarafta bir asansör var ve bu asansörün giriĢine bir tabela çakılmıĢ, dikkat edeniniz mutlaka 

vardır. O tabelada bir yazı yazıyor, diyor ki; vizyon belirlemiĢ. “Uygarlıkların mirasını…” önce misyonu 

okuyayım, düzeltiyorum. “Halkın verdiği gücü eĢitlik ve güvenle mayalayıp Belediyecilik hizmeti olarak 

tüm kente taĢımak.” misyon olarak belirlenmiĢ. Vizyon olarak da; “Uygarlıkların mirasını geleceğe 

taĢıyan Akdeniz’in zenginliklerini kentlisine ve dünyaya sunan, hizmet felsefesiyle akıllarda iz bırakan 

gözde Belediye olmak.” Hangi Belediye BaĢkanı döneminde bu tabela asılmıĢ bilmiyorum ama ben her o 

asansöre bindiğimde o yazıyı okuyorum. Gerçekten bir Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak, 

bir Ġzmirli olarak, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bu yazılanları gerçekleĢtirebiliyor mu ya da 

gerçekleĢtiriyor mu? Ya da gerçekleĢtirecek mi? Tabii belediye denilince bir insanın her aĢamasında var. 

Doğduğunda hizmet vermeye baĢlıyor, öldüğünde, son yolculuğunda da yine belediye hizmet veriyor. 

Belediye demek yeĢil alan demek, belediye demek park demek, belediye demek trafik demek, belediye 

demek yol demek, belediye demek altyapı demek, belediye demek kültür demek, belediye demek sanat 

demek, belediye demek çocuk demek, belediye demek kadın demek, belediye demek insan demek. Peki, 

bunların tamamına Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yeterince katkı koyabiliyor mu? Bakacağız. Koydu mu 

ya da önümüzdeki süreç içerisinde bunları nasıl sağlayacak? ġimdi, ĠZSU görüĢmelerinde de dile 

getirmiĢtik, ESHOT’ta da dile getirmiĢtik. Bir bütçeyi değerlendirirken, bir performansı değerlendirirken 

esasında sorunları önümüze koymamız gerekiyor. Bu sorunları “var” dediğimizde, eğer ben Muhalefet 
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Grubunun Sözcüsü ve Grup BaĢkan Vekili olarak söylersem herhalde itiraz edersiniz ama bu sorunları 

sizler tarafından hazırlanmıĢ olan 5 Yıllık Strateji Plan hazırlığı içerisinde biz gördük. VatandaĢ Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinden ne bekliyor? Altyapı bekliyor, altyapı çalıĢmalarını bekliyor, raylı sistemle 

ilgili çalıĢmaları bekliyor, imar ve Ģehir planlaması ile ilgili çalıĢmaları bekliyor, yeĢil alan 

düzenlemelerini bekliyor, çevre koruma faaliyetlerini bekliyor, çevre faaliyetlerini bekliyor, kentsel 

dönüĢümü bekliyor. Az önce Mustafa Ağabeyin bahsettiği, körfez temizliğinden bir beklentileri var, ki 

körfez temizliğini ĠZSU’da görüĢtük. Otopark sorunundan bahsediyor, çocuklara yönelik sorunlardan 

bahsediyor, kadınlara yönelik sorunlardan bahsediyor, gençlere yönelik sorunlardan bahsediyor. Ġzmirli 

bizden bunları bekliyor, yani Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinden birçok sorunun ortadan kaldırılmasını 

bekliyor. Peki, bu süreç içerisinde bu yapısal sorunların ortadan kaldırılması için neler yapıldı? Biz bu 

eleĢtiriyi getirdiğimizde de önümüze koyduğunuz en önemli argüman Ģuydu; biz sekiz aylık bir -ya da 

süre çok önemli değil- altı aylık, yedi aylık yeni bir yönetimiz. Elimizde sihirli değnek yok. Elbette ki 

belediyelerin sihirle ve sihirli değnekle yönetilmediğini bizler de biliyoruz. Akılla yönetildiğini hepimiz 

çok net bir Ģekilde biliyoruz. ġunu da söyleyebilirsiniz; “Biz 31 Mart seçimleri sonrasında yönetime 

geldik. Bizden önceki yönetimin bütçesi ile hareket ettik, dolayısıyla o ölçekte yatırım yaptık bu sekiz 

aylık süre içerisinde.” de diyebilirsiniz ama Ģunu yaptınız, iki tane çözüm ortaya koydunuz. Bir, dediniz 

ki; “Bu Ģehirde bir trafik sorunu var. Bir çözüm ortaya koyalım” dediniz. Altınyol’da üç Ģeritli yolu dört 

Ģeride çıkarma çalıĢmasına girdiniz. 3 ayda bitirilecek yolu 6 ayda bitirdiniz. Herhalde bu da yaĢanan 

ekonomik meselelerden dolayı olmamıĢtır diye düĢünüyorum. Dediniz ki; “Havalimanından Ģehrimize 

giriĢ yapan bir yerli ya da yabancı turistimiz sağına, soluna baktığında, YeĢildere’de, çarpık yapılaĢma, 

kötü bir görüntü var. Burada kent estetiğini düzeltelim.” Ne yaptınız? Metruk binaların boyama iĢini 

yaptınız. Bunlar 8 aylık süreç içerisinde ortaya konulan çözümler. ġimdi 2020 yılına gireceğiz ve 2020 

yılında artık Tunç SOYER’in bütçesiyle gireceğiz. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER’in 

bütçesiyle biz gireceğiz. Peki, neler yapılacak? Bütçenin durumu ne? Performans Programındaki hususlar 

ne? ġimdi bakıyoruz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2020 yılı tahmini Gelir Bütçesi 6 milyar 374 

milyon. Gider Bütçesi 7 milyar 950 milyon. Bütçe açığı ne kadar? 1,5 milyar. 1,5 milyar Değerli 

ArkadaĢlar. 4,4 milyar Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin borcu olduğunu düĢünürsek, üzerine 1,5 milyar 

daha eklendiğini düĢünürsek sadece Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 6 milyarın üzerinde bir borcu…  

ĠZSU, ESHOT ve diğer Ģirketlerin borcunu bir kenara itiyoruz. Sadece bu yılki görüĢtüğümüz bütçe 

görüĢmelerinde ESHOT, ĠZSU ve BüyükĢehirin bu yıl, 2020 yılında ek olarak ortaya koyulacak borç 

miktarı 3 milyar. Aslında ben bir Ġzmirli olarak bütçe kitapçığını elime ilk aldığımda ve bu aradaki farkı 

gördüğümde heyecanlanmadım desem yalan olur. Heyecanlandım. Çünkü dedim ki; bugüne kadar 2016, 

2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki bütçe açığı ortalama 750 milyon civarında. Dedim ki;  “Yahu geçmiĢte 

750, 700 milyon, 800 milyon gibi bütçe açığı olan bir kuruluĢ, eğer bugün 1,5 milyar gibi bir bütçe açığı 

ile 2020 yılına baĢlayacaksa, herhalde Ġzmir’deki bazı yapısal sorunların ortadan kaldırılması için bir 

faaliyetin içerisine girecek diye düĢündüm.” Gerçekten heyecanlandım. Trafik sorununu çözecek dedim, 

kısmen de olsa. Otopark problemini çözecek dedim, altyapı sorununu çözecek dedim, deprem kuĢağında 

olmasına rağmen uzun yıllardır çözülemeyen kentsel dönüĢüm sorununu çözecek dedim. Yerinde 

dönüĢüm yapılabilmesi için tabii önce bir imar planlaması yapılması gerekiyor ama herhalde imar 

planlamalarının yapılması için de çok büyük bütçelere gerek yok diye düĢünüyorum ama derinlemesine 

baktığımda, incelemeye baĢladığımda 2020 Yılı Performans Programıyla, 2019 Yılı Performans Programı 

arasında inanın çok ciddi hiçbir farkın olmadığını gördüm ve yine karamsarlığa kapıldım. Sadece bir 

takım faaliyetlerin ismi değiĢmiĢ, bir takım faaliyetlerde de küçük de olsa miktar artıĢları olmuĢ ama 

sonuç itibarı ile bakıldığında 2019’da ne varsa, Performans Programında, 2020 Performans Programında 

da aynı Ģeyler var. ġimdi, dilerseniz çok da vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü gerçekten çok uzun bir 

maratonun sonuna geliyoruz artık. Uzun ve yorucu bir maratonun sonuna geliyoruz ama yorucu olmak ya 

da yorulduk anlamında söylemiyorum. Aynı zamanda mutluyuz. Çünkü burada Ġzmir’i konuĢuyoruz, 

Ġzmir için neler yapabileceğimizi konuĢuyoruz. ġimdi performans kitapçığımızın 45. sayfasına bir 

bakacak olursak, Ġzmir’in en önemli sorunlarından biri olan altyapı, ulaĢım, bağlantılı olan bir sorun. 

Herkesi kapsayan sürdürülebilir bir altyapı oluĢturmak isteniyor. Ayrılan toplam bütçe arkadaĢlar,                    

1 milyar 372 milyon. Bu rakamı ilk gördüğümde herhalde dedim ki; Sayın BaĢkanın, Sayın SOYER’in, ki 

burada bütün, 8 ay önce ortaya koymuĢ olduğu tüm vaatleri var arkadaĢlar. Herhalde dedim ki; Sayın 

BaĢkan, bu kadar bütçe ayırmıĢ, bu kadar da gelir-gider arasında fark var, vaat edilen altyapı projelerini 

gerçekleĢtirecek. Mesela Alsancak’ta, söylenen yerde trafik yerin altına alınacak, KarĢıyaka’da trafik 
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yerin altına alınacak, Basmane Meydanında trafik yerin alınacak hatta hatta o kadar umutlandım ki bir 

Bayraklılı Meclis Üyesi olarak, bir Bayraklılı olarak dedim ki; Altınyol’da da trafik yerin altına alınacak. 

Ama baktım, bu bütçenin 950 milyonu UlaĢım Yollarında Bakım-Onarım Faaliyetleri ve Asfaltlama 

Faaliyetlerine ayrılmıĢ. 950 milyon. Sonra biraz daha aĢağıya indik, baktık; Yapıların Bakım-Onarımı 

denmiĢ 100 milyon. Bir iki satır daha aĢağıya indik, Yolların Bakım-Onarımı denmiĢ, 110 milyon. 

Toplamı ne yapmıĢ? 1 milyar 160 milyon. Geriye ne kalmıĢ? 200 milyon. 1 Milyar 300 milyonluk 

bütçeden kalan, yatırıma ayrılan 300 milyon, 200 milyon arkadaĢlar. ġimdi, bakıyoruz sayfa 48 ve 49’da 

yine, ġehir Ġçi UlaĢımını Güvenli ve Sürdürülebilir Bir ġekilde OluĢturma. Burada en ciddi sorunlardan 

biri otopark sorunu. Herhalde otopark sorunu yaĢamayan hiçbir arkadaĢımız yok ya da hiçbir Ġzmirli yok. 

Ayrılan bütçe payı 50 milyon. Muhtemelen Sayın BaĢkan vatandaĢın otopark noktasında ortaya koymuĢ 

olduğu, kendince ortaya koymuĢ olduğu bir çözümü görmüĢtür. Konutuna giderken ya da konutundan 

dönerken Varyant üzerinde Ġzmirli vatandaĢın-vatandaĢların, Ġzmirli hemĢehrilerimizin otopark 

noktasındaki çözümlerini herhalde görmüĢtür. Bunları görürken de bu otopark sorununun 50 milyon TL 

ile çözülmeyeceğini tahmin ediyordur diye düĢünüyorum. Çok ilginç, yine bir son zamanlarda 

billboardlarda gördüğümüz Çocuk Meclisleri. Umarım bir an önce hayata geçirilir. Bizler de burada 

geliriz Ġzmirli çocuklarımızla Ġzmir’in yönetimi konusunda kendilerine destek olmaya çalıĢacağız. Tweet 

atıldı, Sayın BaĢkan tarafından; “Ġzmir’in her mahallesine Masal Evleri yapacağız.” dendi. Buradaki 

faaliyetlerinde görüyoruz Masal Evlerinden ve Çocuk Köylerinden bahsediliyor. Sayfa 56’da gençlere ve 

çocuklara ayrılan toplam pay 30 milyon arkadaĢlar. Masal Evlerine ayrılan pay 250 bin TL. ĠnĢaattan çok 

anlamıyorum teknik olarak ama 250 bin TL ile herhalde Masal Evi yarım yamalak yapılır diye 

düĢünüyorum. Bir tanesi, küçük de olsa bir Ģeyler yapılır ama bir tane. Hadi bütün mahalleleri geçtik, o 

imkânsız dedik ama en azından 30 ilçenin 30’una Masal Evi yapılması için önümüze bir Performans 

kriteri konulabilirdi. Hadi bunun da bir yıl içerisinde yapılamayacağını düĢünelim ama en azından üçte 

birine yapılabileceğini hepimiz biliyoruz. ġimdi, yine baktığımızda sayfa 57, kadınlarımızla alakalı, 

kadınlarla ilgili bir yatırım kalemi. GeçmiĢteki tartıĢmaları yeniden alevlendirmek istemiyorum elbette ki 

ama birkaç veri vereceğim size. Sadece o verileri verdikten sonra da sizin düĢünmenizi isteyeceğim. 

Kentsel olanaklara eriĢimi kısıtlı kadınlara yönelik etkinlikler, 620 bin TL. Dün çok övündük, dedik ki; 

“40-50-60-80-400 kadınımızı ESHOT’a Ģoför olarak aldık.” Hatta ben o esnada Mustafa Ağabeye Ģunu 

söyledim; bu güzel bir uygulama. Sadece meseleye Ģoför, makinist olarak bakmayın. Bizim kadınlarımız 

çok değerlidir, çok daha iyi noktalarda olmasını bekliyoruz. Biz beklerdik ki, tabii burada politik bir 

tartıĢma yaratmak da istemiyorum. Biz beklerdik ki, Sayın BaĢkanın iki Meclis BaĢkan Vekilinden birini 

bayanlarımız arasından seçmesini. Bu kadar meseleye hassas baktık ama Ģimdi bakıyoruz; Kentsel 

Olanaklara EriĢimi Kısıtlı Kadınlara Yönelik Etkinlikler 620 bin TL, Kadın DanıĢma Merkezi yapılması 

için ayılan para 1 milyon 250 bin TL. Bunu çok anlayamadım, ki bu tartıĢmaların içerisinde isim 

değiĢikliği yaparken, yapılırken ısrarla bunu dile getirmeye çalıĢıyorduk; Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 

faaliyetlerinin yürütülmesi için 3 milyon 436 bin TL. Yani yukarıdaki iki kalemde kadınlarla ilgili küçük 

de olsa bir miktar ayrılmıĢ, aĢağıda Toplumsal Cinsiyet… Aradaki farkı gerçekten ben anlayamadım. 

Sizin herhalde anlayabileceğinizi düĢünüyorum. Çevre Atık Yönetimi, Ġzmir’deki çöp sorunu ve çöp 

problemi. Biz, Ġzmir’de çöp problemi var dediğimizde Sayın BaĢkan, “Hayır çöp problemi yok, algı 

yaratılmak isteniyor.” dendi. Evet, yakın bir zamanda bir tesisin açılıĢı yapıldı. Elbette ki yapılanları 

eleĢtirmeyeceğiz, yapılanlar konusunda da tebriklerimizi sunacağız ama Ģu da bir gerçek ki; çok övülen 

bu tesis geç kalınmıĢ bir tesis. AraĢtırırsanız, incelerseniz, mesela Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinin web 

sitesine girerseniz buna benzer tesislerin hangi yıllarda yapıldığını görebilirsiniz. Ya da daha küçük 

ölçekli belediyelerin web sitelerinde de bunları görebilirsiniz. Artık teknoloji çok daha farklı noktalara 

geliyor ama Ģu da bir gerçek ki; o yapılan tesisin sonucunda Ġzmir’deki çöp sorunu ortadan kalkmadı. 

Oradan bir enerji üretilecek, bir katma değer elde edilecek ama hâlâ Kiraz’daki çöp sorunu devam ediyor, 

hâlâ Tire’deki çöp sorunu devam ediyor, hâlâ Bergama’daki çöp sorunu devam ediyor. Sadece kâğıt 

üzerinde ya da bazı tweetlerle, bazı reklam ajanslarıyla “Tarıma destek veriyoruz.” demekle olmuyor bu 

iĢler arkadaĢlar. Kiraz’da tarım arazilerinin, o çöp depolarıyla nasıl kirlendiğini dilerseniz bir gün birlikte 

gidelim, görelim. Bugün ben Tire’de aynı sorunun nasıl yaĢandığını, ki muhtemelen Tire Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımız dile getirecek, Tire Belediye BaĢkanımız da burada, bunları konuĢalım. Açtık, sorun bitti 

mi? Hayır, hâlâ devam ediyor. Peki, Performans Programında bu sorunun ortadan kaldırılması için 

herhangi bir bütçe ayrıldı mı? Maalesef, hayır. ġimdi, satıĢlarla ilgili Mustafa Ağabey bir, muhtemelen 

bizim eleĢtirimizi düĢünerek artık bu bütçe görüĢmeleri Ģuna döndü biraz; bir satranç turnuvası gibi, 
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herkes bir hamle düĢünüyor ve bu hamlelerle hareket ediliyor. ġimdi, 500 milyon ayrılmıĢ Gelir 

Bütçesinde. Geçen yıl 99 milyon, 100 milyon. Bu yıl 500 milyon. 400 lojmanı düĢünürsek ortalaması 300 

milyon olsa herhalde 120 milyon falan yapar. Hani bir söz vardır ya; “Miras en kolay satılan maldır.” 

Evet, Miras en kolay satılan maldır. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) ArkadaĢlar ben sizi dinledim, beni de dinlemenizi rica ediyorum. Ben CHP Grup BaĢkan Vekili 

ArkadaĢımız, Ağabeyimiz, BaĢkanımız konuĢurken hiç müdahale etmedim ve Grubumdan da hiçbir 

arkadaĢımızın müdahale etmesine izin vermedim. Dolayısıyla sizden ricam beni sükûnetle dinlemeniz 

noktasında. Eğer bir cevabınız varsa… 

BAġKAN: Dinliyoruz Özgür Beyciğim, devam edin. 

ÖZGÜR HIZAL: Tabii kürsüden söyleyebilirsiniz. 500 milyon arkadaĢlar. Bunlar peyderpey karĢımıza 

çıkacak, ortaya koyacağız. Bir kez daha tekrar ediyorum; miras en kolay satılan maldır. Çünkü emek 

verilmemiĢtir. Dolayısıyla bu noktada da zannedersem Sayın BaĢkan, tabii Seferihisar’da bununla ilgili 

çok ciddi eleĢtiriler vardı. Oradaki alıĢkanlıkların da buraya devamı niteliğinde olduğunu düĢünüyorum 

ama tabii Ģöyle bir öneri getiriyorum; Seferihisar daha küçük ölçekli bir ilçemizdi, Ģirin, güzel bir ilçemiz 

ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi herkesin dikkatle izlediği bir Ģehir ve belediye. O yüzden bu satıĢlar 

konusunda Seferihisar’daki alıĢkanlıkların devam etmemesini temenni ediyorum. Bir Seyyar Makam 

anlayıĢı Ģu anda konuĢuluyor ve hatta ĠZSU görüĢmelerinde Ģöyle bir eleĢtiri getirdim, dedim ki; “Sayın 

BaĢkan, Ģu Ģu durumlarda yurt dıĢında olmasaydınız ya da Ġstanbul’da bir organizasyonda olmasaydınız, 

Ģu mahallelerde olsaydınız belki bu sorunlar ya da bu tablo karĢımıza çıkmazdı.” diye bir eleĢtiri getirdim 

ve Sayın BaĢkan Ģöyle bir cevap sundunuz, dediniz ki; “Biz Seyyar Makam diye bir organizasyon 

yapıyoruz. Bu Seyyar Makamla mahallelere gideceğiz, sorunları yerinde inceleyeceğiz.” dediniz. ġu ana 

kadar kaç mahalleye gidildiğini bilmiyorum. ġu ana kadar kaç ilçeye gidildiğini de bilmiyorum. Yani 

onun muhtemelen Sayın BaĢkan cevabını verecektir ama seyyarın anlamını sizler biliyorsunuz. Hareket 

halindedir ya da iĢte sözlükte katlanabilir, taĢınabilir manasına gelir. Herhalde makamı katlayıp 

taĢımayacağız ama bunu sağlamak için de kapının önünde bir araç görüyoruz, dizayn edilmiĢ bir araç 

görüyoruz. Bir veri vereceğim ben bunu gerçekten anlayamadım. 2020 yılı Seyyar Makam ile gidilecek 

olan ilçe sayısı 12. Ġzmir’de 30 ilçemiz var arkadaĢlar. Eğer bir Belediye BaĢkanı vaatleri arasında da 

bulunan ve çokça övgüyle bahsettiği bir hususta bir yıl boyunca, 365 gün boyunca sadece ve sadece 12 

ilçeye gidiyorsa gerçekten durum vahim demektir arkadaĢlar. Umarım sürecin sonunda bu gidilen ilçe 

sayısı ve gidilen mahalle sayısı Sayın BaĢkanın yurt dıĢındaki gittiği ülke sayısından ve mahalle 

sayısından çok daha yüksek olur diye düĢünüyorum Ġzmir için. Aslında biraz da sorun Ģöyle; tabii burada, 

yine nasıl bir tabir kullanacağımı çok düĢündüm. Sayın BaĢkan çok ciddi vaatlerle göreve geldi ve 

özellikle göreve baĢladığı ilk günlerden bu yana… Ġlk günlerde sürekli ya iĢte basın aracılığıyla, ya sosyal 

medya aracılığıyla bir projeden bahsetti, bir organizasyondan bahsetti. Bir gün bisiklete bindi, bir gün 

baktık Seyyar Makam ortaya atıldı. Bir gün baktık üretici pazarlarından bahsedildi ya da buna benzer 

birçok konudan bahsedildi ama aslında Ģunu gördük ki; Sayın BaĢkan bunlardan çabuk sıkılıyor. Mesela 

bisikletten çok çabuk sıkıldı, mesela Seyyar Makamdan çok çabuk sıkıldı. Üretici pazarından da 

muhtemelen çok çabuk sıkıldı, sıkılacak. Burada kullanacağım tabiri gerçekten Sayın BaĢkan mazur 

görün. Çünkü çocuk çok değerli bir varlık. Hani vardır ya, çocuklar bazen oyuncaklardan çok çabuk 

sıkılırlar ve yeni yeni oyuncaklar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Biraz, biraz… Bakın, ben bu ifadeyi kullanırken tabii sakın yanlıĢ anlamayın anlamında 

söyledim. Anladıysanız… ArkadaĢlar lütfen, çıkarsınız eleĢtirirseniz, lütfen. Çok rica ediyorum. 

BAġKAN: Evet arkadaĢlar. Evet, Özgür Bey devam edin.  

ÖZGÜR HIZAL: Ben bu ifadeyi kullanırken kötü manada kullanılmıĢ bir ifade olarak değerlendirmeyin. 

Sayın BaĢkanı çocuklaĢtırma anlamında da söylemedim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ne demek olduğunu gelirsiniz, dıĢarıda anlatırım ben 

size.       

BAġKAN: Hayır, hayır burada anlatmanız iyi olur. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

ÖZGÜR HIZAL: Bu meselelerden… (SALONDAN: Geri alın lafınızı.) ArkadaĢlar geri alınacak hiçbir 

ifade kullanmadım.                                  

BAġKAN: O zaman açarsanız iyi olur Özgür Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Belediye BaĢkanlığının ilk döneminde, “Ben bu Ģehri bisikletle barıĢık 

bir kent yapacağım” dedi mi? Dedi. Buradan Ticaret Odasına kadar bisikletle gidip, arkasından 
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kameralarla gidildi mi? Gidildi. ġu anda bu bisikletler nerede? Merdivenin altında. Sıkılındı mı? Sıkılındı. 

Sayın BaĢkan, makam aracı, Seyyar Makamdan bahsetti mi? Bahsetti. Ne oldu? ġu anda nerede makam 

aracı? Makamının önünde, mevcut makamın önünde. 

BAġKAN: Özgür Bey toparlarsanız… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bitiriyorum, toparlıyorum.  

BAġKAN: Mustafa Bey’in süresini de geçtiniz. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, toparlıyorum. Toparlıyorum Sayın BaĢkan. ġimdi, çok net ifadeler kullandığımı 

düĢünüyorum ve diyorum ki; gerek 2020 Yılı Bütçe Tasarısı, gerek 2020 Yılı Performans Taslağı...  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Programı Ġzmir’in ve Ġzmirlinin beklentilerini karĢılar yönde olmadığını düĢünüyoruz 

ve bu nedenle de AK Parti Grubu olarak her iki konuda da olumsuz yönde oy kullanacağımı belirtir, Yüce 

Meclisi saygıyla selamlarım.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. BaĢka söz almak isteyen arkadaĢım? Nilay Hanım buyurun. Sonra size de 

vereceğim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Özgür Bey’in konuĢması üzerine bazı konularda yanıtlar 

vermemiz gerekiyor. Ben öncelikle sıralayayım. Ancak, tabii BaĢkan Vekillerimizin, Muhalefet Grubunun 

daha saygılı bir üslupla hareket etmesini beklemek en doğal hakkımız. Bu konuda dikkat edilirse çok 

büyük memnuniyet duyarız. Çünkü devam edecek görüĢmeler. Lütfen saygıda kusur etmeyelim, saygılı 

bir üslupla düĢüncelerimizi dile getirelim, teĢekkür ederim. ġimdi, öncelikle Ģunu söyleyelim. 2014’ten 

beri Halkapınar-Otogar Metrosu UlaĢtırma Bakanlığının Yatırım Planında var. 5 yıldır ihalesi yapılmadı. 

2020 Yatırım Programında olup olmadığını da Ocak ayındaki bütçede göreceğiz. Diğer bir konu, Merkezi 

Ġdarenin ortak ĠZBAN yatırımı dıĢında Ġzmir’de bir metre ray döĢemiĢliği yoktur. YapılmıĢ Raylı Sistem 

Projelerimizde, finansmanında garantör de değildir. 2002 yılından beri Ġzmir’e yapılan devlet yatırımları, 

diğer illerle karĢılaĢtırıldığında Ġzmir ilk üçte bile değildir, ki Türkiye’nin üçüncü büyük kentidir. Sayın 

BaĢkan’ım, Manisa’ya yatırımı büyük ölçüde iptal eden Volkswagen Ceosu geçen hafta bunu açıklarken, 

AK Partinin iç ve dıĢ politikalarına güvenmediğini bu konuyu ertelediklerini ifade etmiĢtir. Kendi 

ülkelerinde daha az risk bulunduğunu söylemiĢtir. Dolayısıyla bu konunun Yerel Yönetimimizle hiçbir 

alakası yoktur. Merkezi Hükümetin politikaları buna gerekçe gösterilmiĢtir. YeĢildere’de metruk 

binalardan bahsediliyor, boya ile geçiĢtirildiği söyleniyor. Hâlbuki Gecekondu Yasası denilen bir Ģey var, 

2981 sayılı Yasa. Gecekondular maalesef Ġzmir’de, göç sebebiyle, çok fazla göç alan bir kent. 

1950’lerden 1960’lardan gelen bir konudur ve o günden bugüne devam etmektedir. 2981 sayılı Yasa ile 

Gecekondu Yasasıyla eğer vatandaĢın müracaatı olmuĢsa zaten bunları yıkma Ģansınız yok, imar affına 

girmiĢse. Öte yandan yeni gelen bir Ġmar BarıĢı konusu da vardır. 2017 Aralık’ına kadar yapılmıĢ olan 

binalar Ġmar BarıĢına sokulmuĢtur. Yıkamadığınız yeri güzelleĢtirmek zorundasınız veya kentsel dönüĢüm 

yetkilerini belediyenin arttırmak durumundasınız. BeĢ hektara kadar belediyenin kentsel dönüĢüm yetkisi 

vardır. Bu konudaki asıl sorumluluk Merkezi Ġdareye aittir. Bir turizm kenti olmaktan bahsediyorsak, biz 

öncelikle bu görselliğe önem vermek durumundayız. Dünyada da baĢka örnekleri vardır. Kamuda istikrar 

esastır. Deniliyor ki; “Performans Programında geçmiĢten gelen bir takım projelerin aynen yeniden yer 

aldığını görüyoruz.” Yeniden yer alacak. Biz beĢ yıl boyunca pek çok projeyi aynı Ģekilde tekrar 

sunacağız bütçeye. Çünkü 2020 yılının, yani 1 yıllık bütçeyi görüĢüyoruz. Bir metro yapıyorsunuz. Bakın, 

10 yıldır hani onay alamadığımızı söylemiĢtik, Buca Metrosunun. Bir Tramvay onayının hani 3 yıl 

geciktiğiniz söylemiĢtik. Bir de bunun yapım süreci var, öyle değil mi? Öyleyse etap etap bu onayların 

her yıl belki de Performans Programına gelmesi gerekecek, Belediye Meclisine gelmesi gerekecek. 

Kamuda, devlette istikrar esastır. GeçmiĢ dönemde ne yarım kalmıĢsa bu dönem üzerine yenilerini 

ekleyerek devam edecektir. Yine Merkezi Hükümet, 2019 yılında 125 milyar bütçe açığı vermiĢtir. Sorun, 

döviz fiyatları ve enflasyondan kaynaklanmaktadır, küçülen ekonomiden kaynaklanmaktadır. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin 1,5 milyar gider-gelir farkın da Merkezi Ġdare gibi her kaleme, her daim zam 

yapmasının mümkün olmamasından ileri gelmektedir. Bakım – Onarım kalemlerinden bahsedildi. Bakım-

Onarım kalemleri, yatırım kalemleridir. Performans Programında yer alan her iki alt geçit de 2020 yılında 

ihale edilecek ve bunların harcamaları da 2021 yılında gerçekleĢecektir. Otopark sorununun tüm Ġzmir’e 

yayılan raylı sistemle çözülmesi beklenmektedir. GeçmiĢ büyük kent yönetimleri Merkezi Hükümetten 

destek almıĢtır. Az önce altyapıda, raylı sistemde çok ileri gittiklerinden bahsediliyor geçmiĢ dönem 

Ġstanbul, Ankara gibi büyük kentlerin. Ama dikkat edilirse o tarihlerde büyük kentler Merkezi Ġdare ile 

aynı partiden olduğundan Merkezi Ġdareden çok büyük destek görmüĢlerdir. Ġzmir kendi imkânları ile 
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kendi kendine bu hizmetleri karĢılamak durumunda kalmıĢtır. Çöp ile ilgili ilave bir bütçe ayrılmamasının 

sebebi; bunların yap-iĢlet-devret modeliyle ihale edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bergama ve 

ÖdemiĢ’in ihaleleri yapılmaktadır. Menderes-Çakaltepe içinse izin gelmiĢtir. Kiraz’da döküm durduğu 

bilgisi geldi. ÖdemiĢ’e geliyor. Tire için de hazırlıklar sürüyor. Seyyar Makamla 30 ilçeye gidilecek. Bu 

da tabii ki bir süreç getiriyor, yani Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanının 30 ilçeyle ilgili pek çok görevi 

var yurtiçi ve yurtdıĢında. Bu bir süreç, baĢlamıĢtır, devam etmektedir. 12 ilçe, geçmiĢ ay süresince çok 

iyi bir orandır. Bugün itibarıyla devletin çeĢitli Bakanlıklarında 50 bin konutun satıĢı ilk etapta çıkarılması 

haberi gelmiĢtir, satıĢa çıkarılması haberi. 249 bin lojman da sırada beklemektedir. ġunu da söyleyelim; 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin lojman satıĢlarının sebebi, bu konuda Merkezi Ġdarenin çıkarmıĢ olduğu 

bir genelgedir. Bu genelgelerle Belediye Meclisinin inisiyatifinde olmaksızın genelgeyi uygulamak 

yükümlülüğü ile gelen satıĢ kararlarıdır. Bunun da bilinmesinde fayda var. Ben Ģu aĢamada sadece yanıt 

vermek amacıyla kayıtlara geçmesi için söz aldım. TeĢekkür ediyorum.     

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Hüsnü Bey buyurun efendim. Buyurun buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 2020 

Bütçesi ilimize, ilçelerimize, tüm Türkiye’ye hayırlı, uğurlu olsun. Evet Sayın BaĢkan, son günlerde 

Gaziemir’de yaĢanan bir olay… Değerli ArkadaĢlar, biz Alevi’yiz, biz Sünni’yiz, biz Kürt’üz, biz Türk’üz 

biz Çerkez’iz. Biz hepimiz birlikte Türkiye’yiz. Gaziemir’de yaĢanan olayı kim ne düĢünceyle, hangi 

kafayla yaptıysa lanetliyorum. Yine burada Nazım’ın çok güzel bir Ģiiri var bunu size okuyayım; 

Kardeşlerim, bakmayın sarı saçlı olduğuma,/Ben Asyalıyım./Bakmayın mavi gözlü olduğuma,/Ben 

Afrikalıyım./Ağaçlar kendi dibine gölge vermez benim orada./Sizin oradakiler gibi tıpkı./Benim orada 

aslanın ağzındadır ekmek,/Ejderler yatar başında çeşmelerin./Ve ölünür benim orada ellisine 

basılmadan,/Sizin oradaki gibi tıpkı./Bakmayın sarı saçlı olduğuma,/Ben Asyalıyım./Bakmayın mavi gözlü 

olduğuma,/Ben Afrikalıyım. Değerli ArkadaĢlar, bu olayı Gaziemir’deki yaĢanan olaydan dolayı belki de 

Sayın BaĢkan’ım bize bu konuyla ilgili daha sonra bir açıklama getirir. Evet, bir 2020 Yılı Bütçesini ve 

Performansını görüĢüyoruz. Değerli ArkadaĢlar, demin Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili 

burada 47 dakika konuĢtu. Haksızlık etmeyelim, son 4 dakikasını Ġzmir Bütçesi ile ilgili konuĢtu. Diğer 

konuĢmaları tamamen Türkiye’nin geneli ile ilgili, baĢka sorunlarla ilgili. Değerli ArkadaĢlar, 8 aydır 

Allah için ne yatırım gördünüz Ġzmir’de?  Bakın Sayın Aziz KOCAOĞLU, Aziz Ağabey çok iyi bir bütçe 

bıraktı. Eğer ki burada çok borçlu bir belediye bırakmıĢ olsaydı, biz Ģahsen Çiğli’de bütçeyi ve 

performansı oybirliğiyle geçirdik. Çünkü çok büyük bir borç bırakmıĢtı. Gerçekten de Çiğli bir bataklık 

halindeydi ve biz orada tamamen oybirliğiyle geçirdik ve destek olduk. Burada ama öyle gözükmüyor. 

Biliyorsunuz, Aziz Bey bununla çok övünürdü geçmiĢ yıllarda. Dünyadaki bütün bankalar hemen hemen 

Ġzmir’e kredi vermek için sıraya giriyordu. Ne yaptık biz bu 8 yılda? Sadece Belediye BaĢkanımız Sayın 

Tunç SOYER’in yaptığı Pagos Pazarı. BaĢka ne yaptı? Kültürpark Pazarı. BaĢka ne yaptı? Karakılçık. 

Değerli ArkadaĢlar, Karakılçık… Daha önce anlattım gene ben burada. Öyle bir sandıktan çıkan bir 

efsane değil. Bir tane köylü, bir muhtar, evinde çıkarıyor bir yarım çuval kadar, taĢıyabildiği kadar 

yüklüyor ve geliyor makamda Sayın BaĢkanıma arz ediyor. Bu muhtarın kendi anlatıĢı. BaĢka ne var? 

Demin Grup BaĢkan Vekilimiz girdi; Seyyar Makam. Değerli ArkadaĢlar, bakın ismi güzel de hatırlar 

mısınız siyasette bazı adetlerimiz olurdu? Arkasından birisi de… VatandaĢla el sıktıktan sonra birisi de 

kolonyalı mendil çıkarırdı, elini silerdi. Sanırım buradaki Seyyar Makam da gittiği ilçelerde, gittiği 

köylerde hepsinde kahvesi var, yerler var, mekânlar var, partinizin ocakları var, partinizin ilçeleri var… 

Yani orada oturulup görüĢülebilecek çok daha mekânlar, makamlar var. Sanırım makamını da yanında 

taĢıyor burada Sayın BaĢkan. Ne diyeyim? O kendi çalıĢması, bir Ģey diyemeyiz. Biz sadece burada 

söyleyelim. BaĢka ne yaptı? Gelir gelmez kendisini bir Ģatoya taĢıdı. Değerli ArkadaĢlar…  

BAġKAN: Bir Ģatoya mı taĢıdı? 

HÜSNÜ BOZTEPE: ġato. BaĢkan’ım orası, bir Ģato değil mi?  

BAġKAN: Adından baĢka nesi Ģato?  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım, 6 dönüme yakın bir yer. Ġzmir’in en değerli mülkü orası. 

Buyurun, soralım. 

BAġKAN: 3 oda 1 salon… Allah Allah, yani bunu yapmayın Allah aĢkına. 6 dönüm…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Pardon, buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım, Değerli ArkadaĢlar bakın… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, bakın ben size bir Ģey 
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söyleyeyim. Ben çok alıĢkınım, istediğiniz kadar konuĢun. Niye biliyor musunuz? Bakın... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

BAġKAN: Buyurun, lütfen, siz devam edin.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben, arkadaĢlar, birçoğunuz tanır, ben Cumhuriyet Halk Partisinde kürsüye 

çıktığım zaman salonun yarısı karıĢırdı, yarısı yanımızdaydı. Değerli ArkadaĢlar, Aziz Bey, Aziz Ağabey 

tam iki milyar liralık yer satın aldı. Demin Grup BaĢkan Vekilimiz söyledi, doğrudur. Her yıl 100 milyon 

liraya yakın satıĢlar oldu ama bunlar hak sahibi olanlar var, satma zorunluluğu olanlar var… Birçoğunu 

da direkt belediye çağırdı, gelin burayı alın, bu sorunlar bitsin. Devamı bütçede gözüküyor, bunlar 

ĢiĢiriliyor. Değerli ArkadaĢlar, bütçemizi, 2020 yılında %32 gibi bir artıĢ yapmıĢız. Bu ne demek biliyor 

musunuz? Biz 2020’de %32 büyümeyeceğiz. %24 gibi daha da borçlanacağız. Yani orada bir borçlanma 

var. Bu bizim gelir olarak %30 gibi bir artıĢımız olsa, eyvallah. Bakıyoruz geçmiĢ yıllara, %8… 2016’da 

15’e yakın, daha sonraki yıllar %10 gibi… Bu yıl %32. Ne demek bu Değerli ArkadaĢlar? Batmaya doğru 

gidiyoruz. Değerli ArkadaĢlar, bizim… Biraz sonra gerçi Hakan Bey girecek konuya ama bizim bir tane 

Beyoğlu’nda, Ġstanbul’da yerimiz var. Ben daha önce ilk en baĢta bu teklifi söylemiĢtim. Fakat bizim 

arkadaĢlar baĢka bir teklif de götürdüler. Bu yerin kız yurdu olması konusunda… Orada bir yerimiz var. 

Zaten o amaçlanmıĢ Sayın BaĢkan. Sizin, Belediye BaĢkanlarıyla, Cumhuriyet Halk Partili Belediye 

BaĢkanlarıyla bir araya geliyorsunuz. Aynı zamanda Genel Sekreterler de hepsi bir araya geliyor, güzel, 

çok güzel bir dayanıĢma. Burayı Ekrem Bey ile görüĢerek, orada Ġzmir’den giden fakir çocuklara, kız 

çocuklarımıza bir yurt yapılmasını burada tekrar yine dile getirmek istiyorum. Geçenlerde Karabağlar’da 

açıldı, Muhittin BaĢkan’ım buradaydı, demin görmüĢtüm, tebrik ediyorum, kutluyorum Muhittin Ağabeyi 

de. Burada açılıĢ yaptınız. Aynısını Ġstanbul’da da gerekirse, biz de Ġstanbul’dan gelen çocuklar için 

Ġzmir’de böyle bir çalıĢma yapabiliriz. Sayın BaĢkan, yurt dıĢı gezileri yapıyorsunuz. Hiçbir Ģey 

demiyoruz. Diyorsunuz ki; “Ben Ġzmir’i tanıtıyorum.” Yalnız Ġzmir’den çıkıyorsunuz, Asya’yı, Avrupa’yı, 

Afrika’yı dolaĢtınız. Allah rızası için bir kez bile her gün önünden geçtiğiniz, aĢağıda bizim toplandığımız 

Grup Odamız var, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber. Bir kere ziyaret etme gereği bile duymadınız. Biz 

beklerdik ki %39, %40’a yakın oy almıĢ bir partinin Grup Odasına gelip ziyaret etmenizi beklerdik. Sayın 

BaĢkan, yine dıĢarılarda arıyoruz biz birçok Ģeyi, oysa Ġzmir’deki seçime girmiĢ ve Parlamentoya girmiĢ 

Ġl BaĢkanlarını bir araya toplayıp, bunlarla da fikir alıĢveriĢi yapabilirdiniz. Sadece Afrika’da, Asya’da, 

Avrupa’da değil hemen dibinizde, hemen kentimizin esas dinamikleriyle de bir araya gelmeyi 

yapabilirdiniz. STK konularında çok iyisiniz ama STK konularındaysa BaĢkan’ım, ayrım yapmadan 

bütün Sivil Toplum KuruluĢlarının hepsini bir araya getirerek fikir alıĢveriĢi yapmanızı bekliyoruz, bu da 

çok iyi olur. ArkadaĢlar, bu performans ile ilgili, ilk önce aldım elime ben, biraz baktım, ettim fakat 15. 

sayfada “Belediye Meclisi 174 kiĢi” arkadaĢlar. Bizim Meclis sayımız kaç arkadaĢlar biliyor musunuz? 

176. Yani bunların hepsi arkadaĢlar, çoğu kopyala yapıĢtır. Bizim burada Meclis Üyesi sayımız 176. Yani 

bu performans kitapçığını hazırlayan arkadaĢlar bizim Meclis Üyesi sayısını bilmiyor. Hepsini boĢ verin. 

Dedim, ben bununla çalıĢmayayım. Bunu kenara bıraktım. Sonra kendi bildiklerimle yola gittim. 

ArkadaĢlar, gerçi BaĢkan’ım bunu bütçeye koymuĢsunuz, bu akıllı trafik sistemini. Bu konu da çok güzel. 

Bu Tramvaylar arkadaĢlar… O kırmızı ıĢık var ya, bazen fark ediyor musunuz, arkadaĢ, tramvay gidiyor, 

biz iki dakika daha bekliyoruz? Sonra “niye oluyor bu? dedim, sonra baktım ki arkadaĢlar makinist 

unutuyor bazen önündeki düğmeye basmayı. Çünkü gelince basıyor kırmızı yanıyor, geçince basıyor yeĢil 

yanıyor. Bazen unutuyor arkadaĢlar, bunu da öğrenmiĢ olduk. Bu konuda da Sayın BaĢkan’ım, o akıllı, 

Tam Adaptif Akıllı Trafiğin… ĠĢte bakıyoruz, 78 milyon lira gibi bütçeye koymuĢsunuz. Bu konuda da 

sizi tebrik ediyorum. Bu aynı zamanda, akıllı trafik sisteminin bir ĠZUM’u var arkadaĢlar. ĠZUM’u, daha 

önce Aziz Bey döneminde devreye girmiĢti; burada arkadaĢlar, masa baĢında ekran var önlerinde. Bakın 

arkadaĢlar, bilmiyorsanız bilin. Buradaki arkadaĢlar… Fakat bir de trafik zabıtası var. Yani bu arkadaĢlar 

Ģunu yapacaklar; orada nerede trafik sıkıĢtıysa trafik zabıtasına hemen orada bilgi vererek oranın açılması 

için yapılacak olan bir sistem. Değerli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkanın yine geçen gün bir tane tweeti vardı: 

“Türkiye’nin en önemli alanlarında Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için 

resmi baĢvurumuzu Çevre ve ġehircilik Bakanlığına ilettik. ġehrimizin hemen kıyısında flamingo 

görebildiğimiz bir doğa harikasını çıkaracağız.” çok güzel. Buradaki KuĢ Cenneti’ni arkadaĢlar bilirler. 

Bu konuda da Sayın BaĢkanla da birkaç kez konuĢtuk. Bir ara ĠZKUġ’u… ArkadaĢlar biz bu birliği 

kapatmayı dahi düĢündük. KuĢ Cenneti’nde, biliyorsunuz elektrik tellerine takılıp ölen kuĢlar var 

arkadaĢlar. Değerli ArkadaĢlar, bu kentin tarımını, kooperatifçiliğini, hayvancılığını eğer ki biz eĢimize 

bırakırsak, eğer ki bu kentin kültürünü, sanatını ve turizmini kardeĢimize bırakırsak neyse ki Grup BaĢkan 
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Vekilimiz söyledi; o arkadaĢımız, orada istifa etti, bu böyle olmaz, böyle olmamalı. Bunu derhal 

düzeltmeliyiz. Değerli ArkadaĢlar, “Yamanlar Çöp Tesisini yapmayacağız.” dedi BaĢkan. Geçenlerde bir 

gazetede okudum. Harmandalı ile ilgili de… Biliyorsunuz daha önce açıklamaları vardı. Ben daha önce 

gene burada açıklama yapmıĢtım. Burada en az 15 yıl daha çöp dökülecek, ki sağ olsun bizi gene yalancı 

durumuna düĢürmedi, kendisi burada açıklama yaptı. Pardon, basına açıklama yapmıĢ. 

“Kapatmayacağız…” diye “Harmandalı’yı”, devam edilecek çöp dökülmeye. Değerli ArkadaĢlar, kentsel 

dönüĢüm ile Grup BaĢkan Vekilimiz bazı konulara girdi ama kentsel dönüĢüm boyamakla olmaz. Eğer ki 

siz kentsel dönüĢümü boya yaparak kapatmayı düĢünüyorsanız, bu kentsel dönüĢüm falan değil. 

Tamamen boya, geç gibi bir Ģey çıkıyor ortaya. Biliyorsunuz daha önce Bayraklı ile ilgili çıkan bir karar 

var, kentsel dönüĢüm ile ilgili. Aynı Ģekilde yine Kadifekale’den, oradan baĢlayan, Ballıkuyu’dan iĢte 

havayoluna gelirken, oranın durduruldu. Aziz Bey daha önce baĢlamıĢtı. Yine oradan Agora’ya kadar 

inecekti, burada Konak Belediye BaĢkanımız var. Orada bir teleferik yapılacaktı. Yani aĢağıdan, 

Agora’dan Kadifekale’ye kadar. Bunu dört ay önce sormuĢtum, “BaĢlayacağız.” demiĢti. Sanırım bu 

teleferik olayından da vazgeçilmiĢ. Bu konuda da bir Ģey diyemiyorum. Değerli ArkadaĢlar, Cumhuriyet 

Mahallesi planları iptal edildi, kentsel dönüĢümle ilgili. Niye iptal edildi? Planlar daha yeni yapıldı. Daha 

bundan bir sene önce yapıldı, iki sene önce yapıldı. Niye iptal edildi? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ġptal edilmedi. Sonuç? ArkadaĢlar, eğer ki Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi borsada bir kağıt olarak olsaydı, bir borsada, bir kağıt olsaydı bu 7 ay içinde, 8 ay 

içinde %50 gibi değer kaybederdi. Yani eğer ki 100 liranız var ise bugün orası 50 liraya düĢmüĢ olacaktı. 

BaĢkan gitti buradan ama Sayın BaĢkan bu da… 

MECLĠS I. BAġAN VEKĠLĠ: Siz devam edin, ben buradayım.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Temenni dilekler kalmadı ama kalmaz temenni dilekler. Sayın BaĢkan’ım, burada 

basındaki arkadaĢlarımız çok zor Ģartlarda çalıĢıyorlar. Yani bu da salonun… Daha önce bu salon 50 

kiĢiye göre… 50 kiĢiydi Meclis Üye sayısı, Ģimdi tabii çoğaldı, 176 kiĢi oldu. Onunla ilgili de bir çalıĢma 

yaparsak sevinirim. Evet, noel baba gibi hep vaat, hep vaat. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.   

MECLĠS I. BAġAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın BOZTEPE. Özan Bey size vereceğim; Erhan Bey 

vereceğim, Özan Bey’e vereceğim. 

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri. Bugünkü görüĢtüğümüz, görüĢmeye açılan 

bütçemiz ile ilgili konu baĢlıklarından baktığımızda, konu baĢlıkları her ne kadar hizmet yapmasının 

ötesinde belediyenin, kentte yaĢayan insanlara yönelik yapılacak olan aktiviteler, etkinlikler, eğitimler 

boyutunda bir yaĢam kalitesi sunma baĢlığı var. “Nedir bu yaĢam kalitesi sunma?” dediğimizde, yaĢam 

kalitesi; kentte yaĢayan hemĢehrilerimizin standardını arttırmak yönünde yapılan çalıĢmalardır. Dün 

ESHOT’u görüĢmüĢtük ulaĢımın bir parçası olarak. UlaĢım tabii ki bir bütündür. UlaĢımı bir bütün olarak 

değerlendirdiğimizde, biraz önce arkadaĢlarımız söyledi, ben tekrardan kaçınmak istiyorum. Raylı 

sisteme ulaĢan bir ulaĢım ağını arttırmak istiyoruz. Bunun ötesinde Ģunu paylaĢmak istiyorum; Ġzmir 

Belediyesi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi öyle güçlü bir yapıdır ki daima Türkiye’de önderlik yapmıĢtır. 

Elektrikli Otobüs Filosunu ilk kez 2017 yılında Aziz KOCAOĞLU’nun BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

olduğu dönemde Elektrikli Otobüs Filosu Ġzmir’e gelmiĢtir. Bu tabii ki teknolojinin geliĢmesiyle ve de 

merkezi uygulamalarla gerçekleĢebilir. ġöyle ki; elektrikli otobüsler çevreci, sıfır karbon emisyonu 

sunmakta ve de bununla ilgili olarak Avrupa ülkelerinde, örneğin, Norveç’te vergi indirimi uygulamakta. 

Paralı yollar ücretsiz hale getirilmekte. Almanya’da yine aynı Ģekilde. Norveç’te bir algı yaratma 

anlamında Ģu an 2019 yılında satılan iki araçtan bir tanesi elektrikli araç olmuĢ durumda. ĠĢte biz de 

Ġzmir’de böyle bir algı yaratmak, bizim misyonumuzun birisi de budur arkadaĢlar. Kentte yaĢayanlara, 

halkımıza bu tür algıları yaratmamız gerekiyor. Aynı Ģekilde güneĢten elektrik elde edilmesi, fotovoltaik 

sistemler… Bu fotovoltaik sistemlerle elektrik elde edilmesinde, yaratılması yine Merkezi Hükümetin 

sübvansesiyle gerçekleĢir. Yine Avrupa ülkelerinde, Ġsrail’de, bu tür tesislerin yapımında ve alternatif 

enerji kaynakları dediğimiz, yenilenebilir enerji kaynaklarının, biyogaz üretim tesisleri de bunun 

içindedir. Bu tür tesislerin yapımında, evet devlet tarafından bir sübvansiyon uygulanmaktadır. En 

önemlisi; küresel ısınma. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin kullanılmasında farkındalık 

oluĢturmak için önümüzdeki dönem bütçede gördüyseniz, ciddi bir eğitime ayrılan bir pay vardır. Eğitim 

her Ģeyin baĢıdır. Eğitimi vererek kentimizdeki hemĢehrilerimizin daha bilinçli olmasını sağlayabiliriz.  

BAġKAN: Özan Bey, bir saniye Melek Hanım biraz dinlenin. Evet, Özan Bey lütfen devam edin.  

ÖZAN PARLAR: TeĢekkür ediyorum. Ġnsanların ve tüm canlıların arkadaĢlar, sağlığının korunması ile 

ilgili olarak hava kirliliği ölçümleri, Gürültü Eylem Planları oluĢturulması, Çevre Koruma Kontrol 
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Hizmetlerinin yapılması… Bunlar da Yerel Yönetim olarak belediyemizin hizmetlerindendir. Bu arada 

sizinle paylaĢmak istediğim, yanlıĢ yapılan, bir faciaya yol açacak bir konuyu sizinle paylaĢacağım. 

Güzelbahçe’de tarım toprakları üzerinde bir Go-Kart pisti yapılmak isteniyor. Bununla ilgili olarak 

buranın imara açılması veya burada bu tesisin yapılmasının yetkisi tabii ki Yerel Yönetimlerde olmalıdır. 

Yani Ġlçe Belediye ve BüyükĢehir Belediyesinde. Ancak Ģu anda nerededir biliyor musunuz? 1/5000 ve 

1/1000 Planlar Çevre ġehircilik Bakanlığında askıya çıkmıĢtır. Yerel inisiyatif, yerelde yaĢayan insanlar 

yok varsayılmıĢtır. Bununla ilgili olarak düĢünün, bunun yanında 540 dönümlük BüyükĢehir 

Belediyesinin Rekreasyon Alanı vardır. Bu Rekreasyon Alanında bundan önce yine, burada göletler 

yapıldı diye 1 no’lu Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan geriye dönmüĢ proje var iken, orada 

bir Go-Kart pisti yapılmak istenmektedir. Bu Go-Kart pistinin yapılacağı noktada otopark yoktur. Bu 

bölgede imar yolu yoktur ve de bu planda aramızda imardan sorumlu arkadaĢlarımız vardır, DOP oranı, 

zayiat oranı %0’dır. Elektrik yoktur, su yoktur, kanal yoktur. Ne vardır? Zeytin ağacı vardır, tarım toprağı 

vardır, doğa vardır. 300 metre üstünde Ġnkaya Mağarası vardır. Temiz hava vardır. Bir de BüyükĢehir 

Belediyesinin planladığı EuroVelo bisiklet parkuru vardır bu bölgede. Ne yazık ki burada böyle bir 

katliam yapılmak isteniyor.  Hepimiz… Bunun siyaseti yoktur arkadaĢlar, bu Ġzmirlinin siyasetidir, 

Ġzmirlinin hakkını korumaktır. Lütfen, sizlerden rica ediyorum Çevre ġehircilik Bakanlığındaki bu yanlıĢ 

uygulamaya hep birlikte dur diyelim. Gerekli detay bilgileri isterseniz daha sonra sizlerle paylaĢmak 

isterim. Dezavantajlı hemĢehrilerimize destek olmak vardır, hasta, yaĢlı, engellilerle ilgili. Bu konuda da 

sizlerin eğer gitmediyseniz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yine bir Farkındalık Merkezi vardır. Bu 

Farkındalık Merkezine gruplar olarak gidin, daha sonra engelli ve dezavantajlı gruplar için neler 

yapılacağına dair bu konuları görebiliriz. EĢrefpaĢa Hastanesi, BüyükĢehir Belediyesinin bir simgesidir. 

BüyükĢehir Belediyesi EĢrefpaĢa Hastanesine ciddi katkılar bulunmaya devam edecektir. Seçim 

öncesinde de dolaĢtığımız, halen daha bir problem olarak gördüğümüz, en büyük sorun olarak 

değerlendirdiğimiz iki tarafın var olduğu sokak hayvanları; sokak hayvanları ile ilgili 2020 yılında 

rehabilite edilecek hayvan sayısı 6 bin olarak değerlendirilmiĢtir. Veteriner hizmetliği ve yeni bir hayvan 

barınağının yapılması söz konusu olmuĢtur. Bu anlamda bu konu da çok önemlidir, ki halen daha Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde olan bir yasa vardır. O yasa da bu tarafların uzlaĢamamasından, hiçbir çözüm 

üretemediğimizden dolayı ne yazık ki bunu çözememekteyiz. Tüm Ġzmirlilerin sağlıklı olmaları için bir 

politikamız vardır, bir siyasetimiz vardır BüyükĢehir Belediyesinin. BüyükĢehir Belediyesi Ģampiyon 

olacak takımlar yaratmak istememektedir ama BüyükĢehir Belediyesi hemĢehrilerinin hepsinin spor 

yapması için destekler oluĢturmaktadır. Amatör spor kulüplerine yardımlarda bulunmak, okullara ayni 

malzeme yardımlarında bulunmak, spor tesisleri yapmak, ücretsiz bisiklet faaliyetleri gerçekleĢtirmek ve 

de iĢte, sorunsuz bisiklet binmemiz için bisiklet yollarını imar yolları ile birlikte oluĢturmak, bunları 

yapmak. Bakın bizim BüyükĢehir Belediyemizin bir buz spor salonu var. Buraya engelli ve öğrencilerin, 

ulaĢamayanların ulaĢmasını sağlamak, bedelsiz olarak buraya gitmelerini sağlamak çok önemli çok güzel 

bir projedir. Evet, biz sosyal belediyecilik olarak neler yapabileceğimize dair konu baĢlıklarını getirdik. 

Ekonomik sorunlarla birlikte sosyal sorunlardaki çoğalma, sosyal sorunlarla mücadele devletin ana görevi 

olarak kabul edilse de Yerel Yönetimler son dönemde öne çıkmaktadır. Biz de Ġzmir’de bu sosyal projeleri 

yapan, betona yatırım değil, insana yatırım yapan, betonu seven değil, insanı seven uygulamalarla 

iktidarımızı devam ettirmek istiyoruz. Fiyat tarife cetvellerinde… Son olarak Ģunu paylaĢmak istiyorum; 

bu kadar zam gelmiĢ, bu kadar yaĢamın içinde artıĢlar olmuĢ, BüyükĢehir Belediyesi Tarife Cetvellerinde 

cenaze hizmetlerine zam yapmamıĢ, eğitim ücretlerine zam yapmamıĢ, tarımsal hizmetlere zam 

yapmamıĢ, halka açık spor salonu ücretlerine zam yapmamıĢ, Ģoför esnafın yıllık olarak aldığı belgeler 

var, bu belgelere zam yapmamıĢ. ĠĢte bu bizim belediye anlayıĢımızı göstermektedir. Hepinize teĢekkür 

ederim.  

BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum. Fikret Bey buyurun.  

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

izlemeye gelen Değerli Ġzmirliler ve Değerli Basınımız hepiniz hoĢ geldiniz. Tabii ki bu Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye Meclisimizin Ģu anki bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere de çok teĢekkür 

ediyorum. Fakat tabii ben de farklı gündemde konuĢmak için arzu ediyordum ama o kadar farklı ve yanlıĢ 

bilgiler aktarıldı ki, bu bilgilere de mutlaka bir cevap hakkımın doğduğunu düĢünüyorum. Mesela en 

önemlisi Ġzmir’de Merkezi Hükümetin spora destek olmasını söyledi. Biz Göztepe Stadını yapıyoruz, 

bitmek üzere. Öbür tarafta bizim Alsancak Stadımız bitmek üzere, diğer tarafta da Atatürk Stadı da 

yapılıyor bitmek üzere ve bu çok ciddi ve kapsamlı olarak da geliĢiyor. Hatta buna ilave olarak da 
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KarĢıyaka Stadını imar barıĢından yararlanarak, bütün bu engellere rağmen yapmaya gayret ediyoruz. 

Dolayısıyla Hükümetimiz bu konuda gerekli desteği gösteriyor. ĠĢte Sayın BaĢkan’ım, tabii bu arada bu 

Volkswagen konusu geldi, Nilay Hanım’ın aktardığı, herhalde biraz daha hissi oldu ama biliyorsunuz biz 

bu Mecliste özellikle 9 Ekim’deki bu BarıĢ Pınarı Harekâtıyla ilgili hep beraber destek gösterdik. Ancak 

Volkswagen bu arada gelip, burada bir yatırım yapmak için yaklaĢık 943 milyon lira bir bedel ödüyor ve 

“Bunu Manisa’da yapacağım.” diyor. 4 bin kiĢi çalıĢtıracak. Bu yatırımının da 2020’nin sonunda inĢaatını 

ve 2022’de de bitireceğim diyor. Ama aynı tarihlerde bu yaklaĢık 1,4 milyar euro civarında bir yatırımdan 

bahsediyoruz. Aynı zamanda bizim bu BarıĢ Pınarı Harekâtı baĢladığı gün bununla ilgili olarak 

biliyorsunuz Alman Hükümeti, bu harekâtı desteklemediğini ve bu harekâttan da vazgeçmemiz 

gerektiğini Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte deklarasyon yayınladı diyemeyeceğim ama bir görüĢ belirtti. 

Bu arada da Volkswagen bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. BarıĢ Pınarı Harekâtının, bizim 

kuzeyimizde böyle bir… Bunlar “savaĢ” diyor, biz bunu hâlâ kendi topraklarımızı korumak olarak 

görüyoruz. Eminim bu Meclis çatısı altında olan bütün arkadaĢlarım da böyle düĢünüyor ama bu, bize 

atılmıĢ bir tweet olarak, bunu bir savaĢmıĢ gibi gösterip bu kararını 2019 sonuna ertelediğini söyleyen, 

bizi savaĢ olarak gösteren bir Volkswagen firmasının, kalkıp burada ekonomik sebep farklı bir neden veya 

ülkenin içinde bulunduğu farklı bir sebeplere bağlamak… Hepimize yazık. Bizim derdimiz Ģu; buraya bir 

yatırım yapılacaksa, hepimiz onu buraya getirmek için gayret etmemiz lazım ama ülke bütünlüğüne ve 

savaĢla ilgili olarak bizi bu konuda itham edenler varsa da hep birlikte olmamız lazım. Neyse Sayın 

BaĢkan, yani bunlar evet politik konuĢmalara bir cevap niteliğinde oldu ama Ģimdi kentsel dönüĢüm 

biliyorsunuz, 7 bölgede bizim BüyükĢehir Belediyesinin bununla ilgili olarak uygulamaları var. Ve bunu 

da 7-8 senedir, 2017’den bu yana, 7 bölgede, birisi Uzundere, Güzeltepe, Ballıkuyu, Ege Mahallesi, 

Aktepe, Emrez, Örnekköy ve Bayraklı olmak üzere buralarda kentsel dönüĢümde evet, yerinde dönüĢüm, 

uzlaĢıyla bunu yapmaya gayret ediyor. Biliyorum birçok dönüĢüm merkezlerindeki açılmıĢ ofisleri de 

gezdim. Bunların içerisinde yapa yapa bir tanesini yaptı. O da 280 tane Uzundere’de, 12... 7 yıl 

içerisindeki… Sonuç itibarıyla 280 tanesi bitti. Herhalde Uzundere’de 2. Etap 360 taneyi Mart ayında 

planlıyorlar ama inĢaatın önünden geçilmiyor, herhalde onun Mart ayında bitme ihtimali yok, keĢke bitse. 

Fakat biz bu bölgede 40.000 tane konutu dönüĢtüreceğiz diyoruz. Biz yapa yapa 280 tane yapmıĢız 7 

yılda. Bununla ilgili de… Biz, bakıyorum bütçede kamulaĢtırma bedeli olarak da 6 milyon koyuyoruz. 

Yani biz bu kentsel dönüĢümü, her ne kadar… Biraz önce imar barıĢı, iĢte 2981 sayılı Yasadan dolayı da 

girilse… Onlara da atıfta bulunacağım. Ancak bu kentsel dönüĢümün… Bugün Ege Mahallesi’nde 

yapılamıyor, yoğunluktan dolayı. Bayraklı’da… Ballıkuyu’da pardon, yapılamıyor, yoğunluktan dolayı 

yapılamıyor. Aktepe, Emrez bunlar içerisinde en avantajlı yer. Havaalanı, arazi yapısı, yola yakınlığı… 

Orada da yapılamıyor ne hikmetse. Yani biz BüyükĢehir Belediyesinin kentsel dönüĢümünde bir baĢarı 

hikâyesi yazdığını hiç bu verilerde veya bugüne kadar yapmıĢ olduğu icraatlarda görmüyoruz. Ġmar barıĢı, 

bugün AK Parti Hükümetimizin, yani bundan belki 35-40 sene öncesinin kanayan yarası. Biz o günlerde 

yoktuk ki iktidarda, parti yoktu. Kaçak yapıların ortaya konması… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Müsaade ederseniz bitireyim. Çünkü biz müdahale 

etmemeye gayret ediyoruz böylece kısa… 

BAġKAN: Kimse müdahale etmiyor. Buyurun siz devam edin.  

FĠKRET MISIRLI: Ama bir laf soktuktan sonra benim bütün cümlem baĢka yere gidiyor BaĢkan’ım.  

BAġKAN: Gitmesin o kadar canım, siz devam edin.  

FĠKRET MISIRLI: BaĢkan’ım, o zaman siz müsaade etmeyin ama bakın Ģahsınıza bir Ģey olunca nasıl 

müdahale ettiniz hemen.  

BAġKAN:  Hayır. Fikret Bey, devam edin lütfen.  

FĠKRET MISIRLI: Lütfen ama kesmeden bitirelim hiç olmazsa.  

BAġKAN:  Buyurun.  

FĠKRET MISIRLI: ġimdi bu süre içerisinde kalkıp, yani biz imar barıĢını buraya koyduğumuz 

noktada... Biz burada sadece vatandaĢı değil, aynı zamanda bunlara göz yuman Yereldeki Yöneticileri de 

affettik. Affettik dediğim; kanun bunlara da cevaz veriyor. Yoksa bu yasaya kalkıp AK Parti Hükümeti 

kimseyi bu Yerel Yönetimlerde getirip, “Burada bu yapını, kaçak yapını kur.” diye olanak sağlamadı, 

bunlara bizler müsaade ettik ve bu Meclis Çatısı altında çalıĢanlar… Bunlara müdahale edilmedi ama 

burada, 2017’nin sonuna gelip, bunu bir mali milat olarak koyup, bunu da önüne almak için gerekli 

çalıĢmaları yapıyor. Zaten buradan toplanan para da kentsel dönüĢümdeki, yaklaĢık 5 milyon tane Türkiye 

genelindeki yapılacak olan konuta harcanacak olan bir paradır. Yani bu Ģekilde bunu düzeltmekte fayda 
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var. ĠĢte Sayın BaĢkan’ım, evet biraz önce bu çöpten enerji, ki siz 10 milyon euro yıllık olarak söylediniz. 

Bu, biliyorsunuz bizim Ġzmir’de yaklaĢık, turisti ve gelecek, gidecek insanları da sayacak olursak 5 

milyon kiĢinin günlük 1.12 kilogram çöp ürettiğini, istatistiksel ortalamasına göre, günde yaklaĢık 5 

milyon 600 bin ton, 365 günde 2 milyon 44 bin ton, ki rakamlara boğmak için söylemiyorum ama 

buradan gelecek olduğum bir konu var ve bunun yaklaĢık %60’ını da enerjiye dönüĢtürmek mümkün. Bu 

enerjinin tamamını biz enerjiye dönüĢtürdüğümüzün, kalan o %40’lığını da bir sürü metal atıklar ve 

benzeri Ģeylerde… Onlar da ekonomiye mutlaka kazandırılacaktır ve bunların biz tamamını sağladığımız 

zaman, yani yılda 1 milyon 300 bin ton çöp, o arındırılmıĢ halinden 0.87 megavat… Neyse o kadar detaya 

girmeyeceğim ama 4 kiĢilik aileye böldüğüm zaman, bu da yaklaĢık olarak, nereden baksan 590 bin 

konuttan bahsediyoruz ama basında çıkan 14 bin tane konutun elektriğini sağlamaya çalıĢıyoruz, yani 

proje çok küçük. Bunun içerisinde, bu 590 binin %3ü, %5i gibi bir rakamdan bahsediyoruz.  

BAġKAN:  96 bin Fikret Beyciğim, bir düzeltme yapayım.  

FĠKRET MISIRLI: Basın bunu böyle yazmıĢ. 

BAġKAN: YanlıĢ yazmıĢ.  

FĠKRET MISIRLI:  Yani bu bir yerlerden alınmıĢtır. Ben de çok bu sunumlara gelmedim ama Ģimdi 

açarım gördüğüm haberi de hemen Ģey yaparım.  

BAġKAN:  Yok ben… Yani söylemiĢ olayım 96 bin. 

FĠKRET MISIRLI: Yani, sonuçta %10 diyelim ama sonuçta yine Ġzmir’de tabii ki önemli ama bunu, 

belki de bundan 8-10 sene önce geçmiĢ, daha küçük Ġlçe Belediyeler bunu çözmüĢ durumda. Biz, bu sizin 

sorumluluğunuzda niye yapmadınız değil ama niye biz bunu 15 yıldır ıskaladık da bugüne kadar geldik? 

Belediyenin bugüne kadar ekonomisini konuĢuyorsak, yıllık bazda %7 artmıĢ bir doları, onun dıĢında 

%13 artmıĢ, ki bunu defalarca söylememize rağmen farklı rakamlar verdikleri için bunu maalesef 

tekrarlıyorum. %13’de bir elektrik zammını, %8,5… Ekim ayına kadar olan, yıllık açıklanmıĢ olan 

enflasyon rakamı bizim ne ESHOT’taki zammımızı, ne de ĠZSU’daki %30’luk zammımızı telafi etmek 

veya bunu tarif etmek de hiç mümkün değil. ġimdi Sayın BaĢkan’ım, yani konular tabii cevap niteliğine 

dönüĢtü. Bunlarla ilgili olarak da çok fazla bu detaylara girmeyeceğim ama son olarak bu söylediklerimi 

de Ģöyle toparlamak istiyorum; nasıl bir Ġzmir’deyiz? Bunu bir iyi tahlil etmek lazım. Kentimiz 

yenilenmiyor. ġehir merkezinde Ege Mahallesi, Kuruçay, Kadifekale, YeĢildere, Ege’nin Ġncisi denen 

Ġzmir gibi bir Ģehirde Yerel Yönetimin ayıbı olarak muhafaza edilmektedir. Selvili Mescit, Altınpark, 

Basmane, ĠkiçeĢmelik ve diğer Ġzmir’in ilk yerleĢim alanları, uzun vadeli Ģehir planlaması yapılmamıĢ 

olması nedeniyle bugün harabe bir bölge haline gelmiĢtir. Bu bölgelerin tekrar nezih semtler olarak 

Ġzmir’e kazandırılması gerekmektedir. YeĢilden yoksun, gecekondulaĢtırılmıĢ, Ġzmir’i plansız, estetikten 

yoksun, beton yığını, sahiller halka kapalı, köyleĢmiĢ, kanserojen üreten bir Ģehir kenti haline getirmiĢtir. 

Kordon Boyu sadece yeĢil alanların bulunduğu bir mera alanı haline dönüĢtürülmüĢtür. YaĢam ve kültür 

etkinliklerden uzak alan olarak kullanılmakta. Kültürpark, Kemeraltı, Basmane Meydanı gibi merkezi ve 

Ģehrin en önemli noktaları bilimsel projeler ile Ģehrin saygınlık alanları haline getirilmemiĢtir. Ġzmir’de 

tiyatrosuyla, spor alanlarıyla, dinlence ve kültürel etkinlik alanlarıyla, canlı ve yaĢayan, günün 24 saati 

ayakta olan bir kültür ve sosyal yaĢam alanları yaratılamamıĢtır. Cadde ve sokak kaldırımlarının esnaf 

tarafından gasp edilmiĢ olması, iĢgaliye harcı denen bir uygulama ile yasal hale getirilmiĢtir. Ġzmir’de 

mevcut alt yapıya uygun olarak bina kat sayıları belirlenememiĢtir. Daha önceki üç kata izin verilmesi 

gereken bölgelerde altı, yedi, on katlı binalar yapımına izin verilerek, otopark, hava kirliliği ve trafik 

sorunları ortaya çıkmıĢtır. Turizmle ilgili de; Agora, Kadifekale gibi tarihsel mekânlar yıllardır çöplük 

halinde, ki bunlar son dönemlerde birazcık bir iyileĢme oldu ama yıllara sari olarak söylüyorum, çöplük 

alanlarına dönüĢtürülmüĢtür. Kültürpark’ı açık otopark olarak kullanmaktayız. Sahillerimiz Ģehir 

yaĢamına kapatılmıĢ olması nedeniyle, Ġzmir Ģehir merkezinde turizm sezonunda, en yoğun olduğu 

dönemde bile bir tek turist görmek mümkün değildir. Turizm sezonunun haricinde Ġzmir’de artık Ege 

Kültüründen eser yoktur. KöyleĢmenin sonucu olarak Ģehir kimliğinin kaybedilmesi ve kültürel 

yozlaĢmanın, Ġzmir’in bugün yaĢadığı sorunun ana kaynağıdır. Bu Ģehir yıllarca keyfi, bilimsellikten 

yoksun olarak yönetilmiĢ ve bununla ilgili olarak otopark sorunlarımızdan tutun, birçok sorunları daha 

beraberinde getirmiĢtir. Ġzmir’de nüfus olarak çok katlı binalara imkân sağlandığı için sıkıĢık alanlarda 

daha çok bunlar planlanmıĢtır. Ortaya çıkan otopark sorunumuz için okul bahçeleri otopark olarak 

kullanılmakta, okullardaki öğrencilere egzoz gazı, kanserli hava solutulmaktadır. Toplu ulaĢımda belli bir 

kaliteye ulaĢamazken, Halkapınar Metro’dan Güzelbahçe’ye 40 km’lik yolu 2 saatte kat eden bir toplu 

taĢıma sistemimiz vardır. Ġzmir’in caddelerinde, kavĢaklarında trafik lambası ormanına dönüĢmüĢtür. 



 29 

Örneğin; Ģehrin düğüm noktasın Basmane’deki döner kavĢakta altı adet trafik lambası konmuĢtur. Ben 

saydım BaĢkan’ım, doğru bu. Oysa döner kavĢağın asıl amacı, trafiği durdurmadan akıĢın sağlanmasıdır. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ana caddesinde, asfalt ile aynı seviyede ızgara kapağı koyma tekniğine sahip 

değildir. Ana caddelerde asfalt seviyesinden 20 cm aĢağıda ızgara konularak vatandaĢın can ve mal 

emniyetlerini hiçe saymaktadır. Sayın BaĢkan’ım, son olarak da Ģu metro ile ilgili olarak “Hükümetimiz 

buraya yapmadı.” dediği yatırımlarla ilgili olaraktan o kısımdaki konuyla da toparladıktan sonra 

sözlerime son vereceğim. ġimdi BüyükĢehir Belediyesi Fahrettin Altay- Evka hattını, 20 km hattı 17 hat 

olaraktan bitirdi. Bununla birlikte bizim yaklaĢık olarak Tramvay hattımız iĢte, 8.38 km                     

KarĢıyaka-Alaybey-AtaĢehir arası. Fahrettin Altay ve Halkapınar da 12.83. Bütün yaptığımız bu. Biz 

burada ĠZBAN, ki bizim altyapımız kullanılarak, buradaki yapılan %50 ortaklıkla, 136 km’lik olan hattı, 

Selçuk ve Aliağa hattını biz Ġzmir halkının kullanımına açtık ve bu hat bugüne kadar yapılmıĢ olan, 

sizlerin gene ortalamasına koyduğumuz zaman %77’si bizim ĠZBAN’ın alt hattıdır ve Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının hattıdır. Burayla ilgili olaraktan, evet Tramvay %12’dir bunların 

içinde Metro da %11’dir. Yani Hükümet ulaĢımda hiçbir Ģey yapmadı demek veya bunları görmeden yok 

saymak hakikaten, yani gerek ĠZBAN’a, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına da 

haksızlık olur. Sözlerime burada son veriyorum. Çok teĢekkür ederim Sayın BaĢkan’ım.  

BAġKAN: Ufuk Bey, buyurun. Sonra size vereyim. Evet. 

UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan’ım, “Kentsel DönüĢüm” baĢlığı altında söz almıĢ bulunuyorum. Ancak 

daha önce Fikret Bey’i yanıtlamak isterim. Son 15 dakikasını dikkatlice dinledim. Gerçekten Fikret Bey’e 

biraz inansak hep beraber Ġzmir’i terk etmemiz lazım, o kadar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)   

BAġKAN: Evet, siz müdahale etmeyin lütfen, evet. 

UFUK YÖRÜK: Evet, sanki burada… Bunu özellikle belirtelim. Ġkinci bir husus; daha önceki 

sohbetlerde de hep bu dile getirildi ve beni çok rahatsız ediyor; ĠZBAN’la ilgili Ġzmir’e verilenin Devlet 

Demir Yollarının mevcut hatları olarak söyleniyor. Bu Ġzmirlinin malı değil mi? Bu Ġzmirlinin malının 

kullanımında olan bir yer değil mi? Ankara’dan birileri bunu cebine alıp da mı Ġzmir’e getirdi ve 

Ġzmirlilere bağıĢladı? Niye bunu, devletin malını Ġzmir’e farklı, Ankara’ya farklı, Ġstanbul’a farklı 

yorumluyoruz? Bunu özellikle belirtmek istedim. Kentsel dönüĢümle ilgili de Grup BaĢkan Vekillerimize 

gerçekten teĢekkür ediyorum. Konunun önemine ve Ġzmir’in Kentsel DönüĢüme bakıĢını çok iyi ifade 

ettiklerini düĢünüyorum ancak Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE “Kentsel dönüĢüm bir boyamaktır.” 

Dedi, öyle ifade etti, ben onu not almıĢım. Fikret Bey de “BüyükĢehirin ayıbı” olarak ifade etti, bugüne 

kadar kentsel dönüĢüm alanında yapılan çalıĢmaları “BüyükĢehirin bir ayıbı” olarak ifade etti. Genel bir 

bilgi; çok rakamlara boğmadan, Sayın Meclisle paylaĢmak istiyorum. BüyükĢehirin inisiyatifinde bugüne 

kadar toplam 6 ilçede, 354 hektar alanda kentsel dönüĢüm çalıĢmaları yapılıyor. Bu kentsel dönüĢüm 

çalıĢmaları Afete Maruz Alanlar ve Yerinde DönüĢüm Alanları olarak ikiye ayrılmıĢ. Afete Maruz 

Alanların çalıĢmaları bitti, bu konuda 2141 konut sahiplerini buldu, hiçbir sorun yok. ġu an mevcut 

çalıĢmalarda, hiçbir Ģey yapılmıyor gibi ifade edilen çalıĢmalarda teslimi yapılan ve inĢaatı devam eden 

958 konut/birim Uzundere ve Örnekköy’de yerinde dönüĢüm olarak hayata geçti, geçme aĢamasında. 

Ġhalede, 5496 konutumuz bulunuyor; Ege, Karabağlar, KarĢıyaka, Örnekköy, Gaziemir, Emrez 

bölgelerinde 5496 konut ihale bekliyor. Türkiye genelindeki inĢaat sektöründe ve müteahhitlerin elde 

ettikleri bağımsız bölümleri, konutları satmaktaki sıkıntıları, bizim bu iĢlerimize de kentsel dönüĢüm 

çalıĢmalarına da birebir yansımıĢ durumda. Yani ihaleye çıkıyoruz, bütün aĢamaları tamamlanmıĢ, bütün 

alt yapısı oluĢturulmuĢ, bu çalıĢmalarda Ģu an ihalede bekleyen 5496 konutumuz var. Ülke gerçeği ile bu 

gerçeği paralel düĢünmek gerekiyor. UzlaĢmada olan çalıĢmalarımızda, mevcut alanların 

değerlendirildiğinde karĢımıza daha 30-35 bin, bir konut gibi bir kentsel dönüĢüm hazır, bekliyor. Bunun 

da uzlaĢma çalıĢmaları devam ediyor. Tabii bu kentsel dönüĢümün sosyal yönünü ifade etmek gerekiyor; 

burada BüyükĢehirin en önemli kentsel dönüĢüm alt yapısı, yerinde değiĢim, yani kiĢilerin sosyal ve 

kültürel kazanımlarını muhafaza ederek, komĢuluk iliĢkilerini muhafaza ederek, oradaki alıĢkanlıklarını 

muhafaza ederek yerinde bir dönüĢümü amaçladığı için belki uzun, meĢakkatli bir yol ama olması 

gereken, yapılması gereken çalıĢma da bu. “Bütçede kentsel dönüĢüme yer ayrılmadı.” Ģeklinde bir 

eleĢtiri söz konusu, tabii burada kentsel dönüĢümün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi açısından benimsenen 

modelini konuĢmak lazım. Bizim BüyükĢehir olarak kentsel dönüĢümlerde; kira, zorunlu kamulaĢtırma, 

altyapı ve peyzaj yükümlülüğümüz var. Yani BüyükĢehir Belediyesi bugüne kadar gerçekleĢtirdiği kentsel 

dönüĢümlerde ve bundan sonra önünde proje olarak ihalede veya uzlaĢmada olan bölümler için 
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harcayacağı para bu kalemlerle sınırlı, yani kira yardımı yapıyor, zorunlu kamulaĢtırmaları 

gerçekleĢtiriyor, altyapı, peyzaj çalıĢmalarını yapıyor. Bu da toplam proje bedelinin ancak %2’si gibi bir 

harcama. Yani BüyükĢehir, kentsel dönüĢüm deyince devasa bütçeleri, kendi bütçesinde yer verip de 

bunları harcayacak bir metot içerisinde, bir model içerisinde kesinlikle değil. Bunu iyi anlamak ve 

algılamak, bu Ģekilde yürütmek gerekiyor. Bunun böyle olmasının hem sosyal ve hem kültürel, hem de 

yerinde dönüĢüm olarak katkılarını uzun uzun anlatmaya gerek yok, bunu hem projede, hem ilgili 

vatandaĢlarla, hem kamuoyuyla da yeterince paylaĢılıyor. Tabii burada kentsel dönüĢüm deyince 

vurgulanması gereken en önemli unsurlardan birisi de Ģu; bu BüyükĢehirin boynunda bir yafta değil. Yani 

sadece BüyükĢehirin yapması, hayata geçirilmesi ve kenti yenilemesi gereken bir iĢ olarak bunu 

görmememiz gerekiyor. Bu aynı zamanda yasal yükümlülük olarak Bakanlığın da yükümlülüğünde. 

Bakanlık ne yapmıĢ Ġzmir için? Ona da bakalım. Bakanlık, 754 hektar alanı kentsel dönüĢüm olarak 

Ġzmir’de ilan etmiĢ, 754 hektar alan. Peki, 754 hektar alan için yapılan çalıĢma ne? Bildiğimiz 

Karabağlar, Aktepe, Yenitepe dediğimiz, yeni adıyla Yenitepe dediğimiz alanda yaptığı bir çalıĢma var. 

Bu yapılan çalıĢmanın da niteliği önemli. Nitelik ne? BoĢ bir arsa edinmiĢsin, inĢaatı ihale etmiĢsin, orada 

konut üretiyorsun, ki bunlar bitmedi, henüz sonuçlanmıĢ değil. Bu kısmî elde ettiğin konutları da 

vatandaĢa kentsel dönüĢüm diye sunuyorsun, kentsel dönüĢüme dıĢarıdan veya iĢte orada yeni bir mahalle 

oluĢturuyorsun. OluĢturduğun mahalle yeni yerinde yenilenmeyle ilgili bir altyapısı yok, bu Ģekilde bir 

inĢaat sektörünü yine kendi bildik usulleriyle yürüten bir zihniyetin kentsel dönüĢümü söz konusu. Ve bu 

da biraz önce ifade ettiğim gibi, Ġzmir bunun yarı ölçüsünde Bakanlık onayıyla ilân ettiği bir kentsel 

dönüĢüm alanı varken, yani 350 hektar iken, Bakanlık onu 754 hektar olarak ilan etti. Yüzdeye 

vurduğumuzda BüyükĢehirin ne kadar büyük yol kat ettiğini çok net bir Ģekilde görebiliyoruz. Kentsel 

dönüĢümlerde son olarak Ģunu vurgulamak istiyorum Sayın BaĢkan; sadece kentsel dönüĢümler mevcut 

binaları, Bakanlık veya BüyükĢehir eliyle yıkıp, yeniden yapmakla olmuyor. Kentsel dönüĢümü plan 

revizyonlarıyla da gerçekleĢtirmek mümkün. Bu anlamda da BüyükĢehirin Planlama Dairesinin gerçekten 

çok ciddi çalıĢmaları var; Karabağlar, Bayraklı, Çay Mahallesi, Cumhuriyet, KarĢıyaka, Menemen, Buca, 

Konak, Gültepe, GürçeĢme çalıĢmaları hem 1000’lik, hem de 5000’lik plan bazında yürüyor. Buradaki 

amaç ne? Eğer bir kentin mevcut dokusunu imar planlarıyla yenileme imkânı getirir, bu anlamda da hem 

mülk sahipleri açısından, hem yapımcı firmalar açısından cazip hale getirirseniz, kendiliğinden bir 

yenilenmeyi sağlamıĢ olursunuz. Buna yönelik de BüyükĢehirin planlama çalıĢmalarını dönem dönem 

ilân suretiyle de kamuoyuyla paylaĢıyoruz. TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Erhan Bey buyurun, ondan sonra Ġlhan Bey size vereyim. Gördüm. 

ERHAN ÇALIġKAN: BaĢkan’ım, benim biraz, Mustafa ağabey kadar uzun olmasa da, uzun olacak.  

BAġKAN: Herkesin uzun konuĢma hakkı var. 

ERHAN ÇALIġKAN: Uzun konuĢmayı istemiyorum ama…    

BAġKAN: Buyurun, buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Mustafa Ağabeyin konuĢmasından sonra… 

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

ERHAN ÇALIġKAN: Mustafa Ağabey anladı, bizim aramızda, kötü bir Ģey söylemedim. Bir söz 

vermiĢtim. Senden özür diliyorum Ağabey, sözümü geri aldım, tutamadım. Sadece hatırlatmak istediğim 

birkaç konu var. ġimdi tabii ki ben iki konuda, iki ayrı bölümde konuĢacağım. Birinci bölüm: “Kentsel 

DönüĢüm” dedik ve Ġzmir yatırımlarıyla ilgili. Sayın BaĢkan’ım, siz yeni seçildiniz ve bu sizin 

döneminiz. Biz burada konuları ve Ġzmir’i konuĢurken hep geçmiĢ dönemin olumlu yapılanlarını tabii 

olarak Sayın CHP’li Meclis Üyelerimiz ifade ediyorlar ama eksik kısımları biz söylediğimiz zaman onlar 

kabul edilmiyor ve “Yeni dönem, bu sayılmaz.” deniliyor. En azından biz böyle algılıyoruz. Buna da 

itirazımız yok. Ancak hatırlatmak istediğim çok önemli Ģeyler var. ġimdi kentsel dönüĢüm Türkiye’de, 

baĢka illerde TOKĠ eliyle yürüdü. Eğer Ankara’da, Esenboğa Hava Alanı’nda indiğinizde Kuzey Ankara 

Projesine bakarsanız, 30 binin üzerinde konut TOKĠ eliyle dönüĢtürüldü. Tamamı yerinde yıkıldı ve 

insanlara yer verildi. ġimdi o dönem Sayın Aziz Bey, bakın basına, “TOKĠ’yi Ġzmir’in kapısından içeri 

sokmam.” dedi. ġimdi Kentsel DönüĢüm hepinizin bildiği gibi, Sayın BaĢkanların daha iyi bildiği gibi; 

bir, Belediye Kanunundaki uygulamaya göre, yasaya göre yapılır, bir de Merkezi Hükümetin çıkardığı, 

Bakanlığın uyguladığı kanunla yapılır ve Aziz Bey yıllarca bu kanunu uygulamayacağını, Merkezi 

Hükümetin… Bakın basına, ben basından okuyarak söylüyorum bunları. Hepsinin tarihi var, hepsinin 

tarihini de sunabilirim. ġimdi siz TOKĠ’yi almadığınızda Merkezi Hükümetin yatırımının bir kısmını 

dolayısıyla reddediyorsunuz. Yani o da bir Merkezi Hükümet yatırımı olacak, TOKĠ yapacak kentsel 
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dönüĢümü de. Ve TOKĠ yatırımları çok büyük montanlıdır. Yaptığı zaman, inĢaat sektörü o ilin 

ekonomisine de fayda sağlar ama buna belediye eliyle iĢte karĢı çıkıyorsunuz, iĢte bunlar uygulamalar. 

Ġkincisi; Konak Tünelleri. Hani “Yatırım yapmıyor Merkezi Hükümet…” Konak Tüneli’nde yıllarca, üç 

sene dava açtı Konak Belediyesi, üç sene, üç dava açtı, yatırım yapmamakla suçladığımız Merkezi 

Hükümetin yatırımını durdurdu. Sonra Aziz Bey çıktı, 2017 yılında dedi ki; “Bu Konak Tünelleri düzgün 

oldu, bu iĢ doğru iĢmiĢ.” dedi. Bu da basında. ġimdi… 

BAġKAN: Erhan Bey, çok özür dilerim bir Ģey söyleyeceğim, çok özür dilerim.  Yani Aziz Bey burada 

yok ve gerçekten cevap verme hakkı da yok, ben o nedenle sizin vicdanınıza bırakıyorum. 

ERHAN ÇALIġKAN: TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan ama bu uyarıyı beklerdim ki Mustafa Ağabey 

konuĢurken, burada olup da cevap veremeyecek, uygulamaları… Çünkü biz Meclis Üyeleriyiz. Millet 

Vekilleri değiliz ya da Bakanlar değiliz. Merkezi Hükümetin aldığı kararları ya da ülke ekonomisinin 

kararlarını… 

BAġKAN: Burada AK Parti Grubu olarak hepsine cevap veriyorsunuz zaten, hiçbir sıkıntı yok. 

ERHAN ÇALIġKAN: Efendim ben de, bakın… 

BAġKAN: Ama Aziz Bey burada yok. Ben sadece… 

ERHAN ÇALIġKAN: Esas aynı efendim. Ben de size diyorum ki… 

BAġKAN: Evet. 

ERHAN ÇALIġKAN: TeĢekkür ediyorum uyarınız için, vicdanımın neden bu konuda rahat olduğunu 

söylüyorum. Çünkü burada Aziz Bey’le çalıĢmıĢ, geçmiĢ dönemde Belediye Meclis Üyeliği yapmıĢ ve 

bana eminin ki cevap verecek pek çok Belediye Meclis Üyesi var ve onlar da cevap verecektir, buna da 

eminim. ĠĢin bir diğer yanı; “Yatırım yapılmıyor.” Çok güzel ifade etti. Bu kentin raylı sisteminin bel 

kemiği ĠZBAN’dır. ĠZBAN’ı çıkardığınızda kalan ortadadır. ġimdi ĠZBAN’ı Merkezi Hükümet cebinden 

alıp getirmedi, evet ama ĠZBAN ilk yapıldı. Ġlk yapılan, Merkezi Hükümetin bir belediyeye ilk yaptığı 

raylı sistemdir. Daha uygulaması olmadan, daha yaygınlaĢmadan yapılan yatırımdır. ġimdi evet, vücut 

diliyle, ağzınızla olmasa da vücut diliyle itiraz ettiğinizi görüyorum. Biz sizi dinledik, ben size en ufak 

saygısızlık yapmadım, yapmayacağım da. Çünkü demokrat olduğunuzu, Ģeffaf olduğunuzu defalarca 

ifade ettiğiniz için ben sizlere inanıyorum, her zaman da inanmaya devam edeceğim. Bu vasıfları da 

taĢıdığınızı, Meclise yakıĢan Meclis Üyeleri olduğunuza da inancım hiç sarsılmadı, asla da sarsılmayacak. 

ġimdi devam edersek Sayın BaĢkan’ım, bu tamamıyla size yönelik söyleyeceğim, bu bir eleĢtiri değildir, 

söylediklerimi yapmak zorunda da değilsiniz. Ben, ĠZBAN ve her ay 200 liranın üzerinde Kent Kart 

kullanıcısı her gün ĠZBAN’a ve Metro’ ya binen, otobüs kullanan bir Ġzmirliyim. Yani imkânlarım bunu el 

veriyor ve bunu kullanıyorum. Sizi bisiklete binerken görüyorum, beğeniyorum, takdir ediyorum, evet her 

gün bisiklete binmeyeceksiniz, sadece bisikletin önemini hatırlatmaya çalıĢtığınızı düĢünüyorum ama 

otobüse en son ne zaman bindiğinizi ya da bindiyseniz bilmiyorum, sabah iĢe giderken ya da sabah 

saatinde ĠZBAN’a binip binmediğinizi bilmiyorum. Ben her sabah saat 8’e 10 kala ĠZBAN’a biniyorum. 

Bindiğimde ĠZBAN’ın hâli sizin takdirinizedir, binip görmeniz gerekir, anlatmak mümkün değil. ġimdi 

bunları niye anlatıyorum? Çünkü hepsi bütçeyle ilgili. Neden bütçeyle ilgili olduğunu konuĢmamın, 35 

dakikalık konuĢmamın son 4 dakikasında anlatacağım. ġimdi söylemlerde bugüne kadar hep sizin 

takdirinizle, genel siyasetle uğraĢmayacağımız, Meclisin konusuna girmeyen konuları burada 

konuĢmayacağımızı siz hep ifade ettiniz, sık sık hatırlattınız ama aynı hatırlatmayı beklerdim ki Mustafa 

Ağabeye de yapasınız. ġimdi demokrat olmak ve Ģeffaf olmakla ilgili birkaç Ģey söyleyeceğim; Ģimdi 

eğer bir sunum yapıyorsanız, Hükümete de “ġu kadar zamandır bizim yazıĢmalarımız 10 aydır bekliyor.” 

derseniz “yatırımımız” ve sunumda sadece belediyenin yazılarını koyarsanız, düzeltiyorum, Bakanlığın 

yazılarını koyarsanız ama arada belediyenin yazıĢmalarını o sunuma koymazsanız bunun Ģeffaflığın ne 

kadarına girdiğini ben sizin takdirinize ve vicdanınıza bırakıyorum. Çünkü o yazıĢmaları okuduğunuzda 

Bakanlığın söylediği Ģeyler içerisinde… Bir de Bakanlığın tüm yazıĢmaları da o sunumda yoktu. Çünkü 

Bakanlık diyor ki; “ġunu eksik yapmıĢsınız.” diyor, “ġu gerekçeyle eksik yapmıĢsınız.” diyor. Bizim 

Belediye Bürokratlarımız da Bakanlığa ders veriyor, “O öyle değil, Ģuradaki uygulamadan dolayı böyle 

olacak.” diyor ve “Bunu da yapmayacağım.” diyor. Hâlbuki dediği çok basit bir Ģey, yapsa belki 

kazanılacak. Bunu neden söylüyorum? Kayıkçı kavgası ya da birbirimizle itiĢmek doğru değil. Ben 

burada bir Meclis Üyesi olarak partiden önce, önce Ġzmirliyim. Ġzmir’e faydalı olacağına inandığım bir 

Ģeyi mutlaka söylüyorum. Ġnanmadığım hiçbir Ģeyi de ifade etmiyorum. Siyasi saikler ya da ait 

olduğumuz partilerin ideolojileri, Ġzmirliliğin üzerinde değil arkadaĢlar. Ben böyle inanıyorum ve Plan ve 

Bütçe Komisyonundaki arkadaĢlarım da, çalıĢtığımız süre içerisinde de hangi partiden olursa olsun bunun 
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dıĢına da çıkmıyorum. ġimdi bütçeyle ilgili bir konuyu hatırlatayım Sayın BaĢkan’ım; Değerli Ġlçe 

Belediye BaĢkanlarımızın Bütçelerini Ģöyle bir inceledim, hepsini bitiremedim, 22 tanesine baktım. 

KamulaĢtırma Gelirleri var. ġimdi baktığım zaman Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin o ilçe sınırları 

içerisinde yapacağı KamulaĢtırma Gelirlerinden bahsediyor. Sayın BaĢkan’ım, sizin bütçenizdeki 

KamulaĢtırma Gideriniz 160 milyon lira civarında, 163 milyon lira gibi. Sadece 21 ilçenin 

kamulaĢtırmadan beklediği gelir 200 milyon liranın üzerinde. Burada Belediye BaĢkanlarımızın 

hazırladığı bütçenin BüyükĢehir Belediyesinden alamayacağının belli olduğunu dikkatinizi çekmek 

istiyorum sadece. Beklenti büyük, bütçelere konulan KamulaĢtırma Geliri büyük ama BüyükĢehir 

Belediyesinin koyduğu gelir onunla aynı değil. Biz borçlanmaya karĢı değiliz, Belediye Meclis 

Üyelerimizden mali müĢavir bir arkadaĢımız çok güzel ifade etti, aile bütçesinden bahsetti. ġimdi tabii ki 

borçlanılır, herkes borçlanır ama borcu nereye kullandığınız çok önemlidir. Borç yatırıma dönecekse, 

kendini geri döndürecek projelere yatırım yapılacaksa ve aldığınız borçları düzgün bir organizasyonda 

kullanabilecekseniz, önem kazanır. ġimdi konuĢmamın ikinci bölümünde neden bu bütçeye kendimce 

hayır oyu kullanacağımı, evet, arkadaĢlarımız da “hayır” diyecekler ama kendimce neden hayır oyu 

kullanacağımı anlatacağım. ġimdi bir belediyede bir proje yapılacaksa, bu kentin ihtiyaçları giderilecekse 

bir proje hazırlatırız, bir proje müellifine. Proje müellifine yaklaĢık, baktım, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin 12 projesine, kabataslak, proje bedellerinin ortalaması 3,5 ile 6 milyon lira arasında 

değiĢiyor. Proje ile alıyor Bürokratlarımız, son derece de bu Belediyede ciddi bilgi birikimi olan 

mühendis ve Bürokratlar var. Asla da… Bazen sanki eleĢtiriyormuĢum gibi geliyor ama benim 

eleĢtirdiğim o değil, benim eleĢtirdiğim o Bürokrat ArkadaĢları yöneten idare kadrosu ve dolayısıyla siz. 

Çünkü size bir Ģey diyemiyorum, yeni baĢladınız. Çünkü bir Belediye BaĢkanının o yeri yönetebilmesi 

için kendi yönetim biçimini oluĢturması 6 ayla 1 yıl arasında sürer. O nedenle buradaki sözlerim 

kesinlikle size değil, bunu bilmenizi istiyorum BaĢkan’ım. ġimdi ihale dosyasıyla Bürokratlarımız 

hazırladı, ihaleye çıktı. Çıktığı ihalede A, B, C, D firmaları girdi, ihaleyi birisi kazandı. Bir bakıyorsunuz 

bir üniversite ya da bir müĢavirlik firması birden bire bir rapor düzenliyor, proje değiĢikliğine gidiliyor. 

Bilinmeyen, eğer yaptığınız… Avrupa’da, bakın projelere, bir Avrupa Belediyesinde proje değiĢikliği 

ihaleden sonra, 500 küsur, tam hatırlamıyorum 540’da 1, Hollanda’dan bahsediyorum, yani 540 ihalede 1 

ihalede proje değiĢikliği olmuĢ. Bu neden önemli, onu söylemeye çalıĢıyorum. Eğer bir belediyede yıl 

içerisinde Bütçe Aktarmaları fazlaysa doğru bütçe planlanmamıĢtır. Eğer bir Belediyede ihaleden sonra 

projeler değiĢtiriliyorsa ve bu gelenek haline geldiyse her projenizde, her ihalenizde proje 

değiĢtiriyorsanız burada bir problem vardır. Nerede bir problem vardır? Ya proje firmasına ödediğiniz o 

3,5 - 6 milyon lira… Niye ödediniz o zaman, değiĢtireceğiniz projeye niçin para ödüyorsunuz? Ya da 

projeyi değiĢtirdiniz, uygulamasını yapıyorsunuz, uygulama yaparken hiç baktınız mı, neyle değiĢmiĢ, 

kime ne kazandırmıĢ? Yine ihale yapıyorsunuz, iĢte yaĢadığımız MaviĢehir’deki Opera Binası. Birinci 

ihaleye çıkıldı… Bu sözlerim size değil BaĢkan’ım. Ġhaleye çıkıldı, 320 milyon liraya yakın bir rakamla 

ihale yapıldı. Yapılan ihalede alan, ihaleyi kazanan firma iptal edildi, neden? Çünkü o sahneyi yapacak 

nitelikte firmanın olmamasından dolayı. Daha sonra tekrar ihaleye çıkıldı. 400, yanılmıyorsam 430-429 

milyon liraya ihaleyi o firma kazandı. Kanun Hükmünde Kararname çıktı, Ģimdi iĢ ortağı, yani kilit olan o 

sahneyi yapacak olan iĢ ortağı, iĢi mevcut firmaya devretti. ġimdi mevcut firma bu iĢi… ġu anda iĢ 

bitirmesi var mı? Yok. O sahneyi yapma tecrübesi var mı? Yok. Sorduğunuz zaman, “Kanun Hükmünde 

Kararname yetki veriyor.” hayır, Kanun Hükmünde Kararname “Yapabilirsiniz.” diyor, yetkiyi 

BüyükĢehire bırakıyor. Eğer bu iĢi değiĢtirmesine izin verecekseniz, neden anahtar iĢ olarak koydunuz 

ihaleye? Niçin 110 milyon lirasını BüyükĢehir Belediyesinin havaya attınız? ĠĢte BaĢkan’ım, 

eleĢtirilerimiz, bakıĢımız, bütçedeki paranın, neden borca karĢı çıktığımız… Elimizdekileri en etkin 

kullansak, bunları daha iyi yapsak bu kadar borçlanmaya gerek kalmayacak, daha fazla projeyi 

yapacaksınız, bakıĢ açımız bu. Zamanın kıymetini… Pek çok iĢ adamı var. Ben sizleri tanımıyordum, 

tanıdıkça kiĢisel ve bireysel olarak Meclis Üyelerimize saygı duymaya ve hürmet etmeye baĢlıyorum. 

Çünkü içinizde son derece baĢarılı, ciddi, her konuda avukatı, mali müĢaviri, iĢ adamı insanlar var, 

hanımefendiler var. Bakıyorum, bu kadar kaliteli, bu kadar iyi, bu kadar seçkin Meclis Üyelerimiz neden 

sorgulama gereği duymuyor? Ben ĢaĢırıyorum. Evet, bu idare sizin, evet, BaĢkanın ekibisiniz ama 

sormanız gerekir diye düĢünüyorum. ġimdi baĢka bir konu, neden sorgulanmaması… Çok ĢaĢırıyorum, 

alıĢmadığım için. Bütün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin ihale sürelerine bakıyorum. Zamanın önemini 

hepiniz biliyorsunuz zamanın bedeli yok. Aynı miktardaki iĢin baĢka Ģehirlerde iĢ bitirme süreleri hep 

daha düĢük, hep daha düĢük, iki vardiya çalıĢılıyor. Ben Ġzmir’de çok az belediye projesinde gece 
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çalıĢması gördüm, metro hariç. Gece yapılabilecek bir iĢ, 2 vardiya, 3 vardiya yapılsa, yapılacak sürenin 

3’te 1’i zamanda bitecek. Eğer bu yol ise yakıttan tasarruf edeceğiz, hepimizin zamanı çalınmamıĢ olacak. 

Ama neden bu kadar uzun süreler konulduğunu bilmiyorum ve dikkatinize sunuyorum. Bunu 

değerlendirmenizi istiyorum, bundan sonrası için. Daha çok söylemek istediğim söz var ama hepsi sizin 1. 

yılınızdan dolayı bende kalacak Sayın BaĢkan’ım ve ilk denetim, Meclisimizin Denetim Komisyonundan 

sonra, hem size, hem Meclisimize neleri söylediğimi, neleri anlattığımı siz daha iyi anlayacaksınız. Bir 

ihale düĢünün, ihale yapıyorsunuz 300 kalem iĢ var, yaptığınız iĢin 150 tanesini yaptırmıyorsunuz. Onun 

yerine piyasa fiyatlarıyla rayiç bedel alıyorsunuz, baĢka iĢ yaptırıyorsunuz ve ihale tutarı kadar bedel 

ödüyorsunuz. Eğer o iĢleri değiĢtirmeseydiniz, o firma o iĢleri alamayacaktı 2. veya 3. firma alacaktı. 

Bakın, bunlar uygulamalarda var, göreceksiniz. Bunları niçin söylüyorum? Hani Mustafa Ağabey dedi ya; 

“Sonuna geliyorum.” Eğer Ġzmir BüyükĢehir Bütçesini konuĢmak için Ülke Bütçesini konuĢmak 

gerekiyorsa, ekonomik durumunu gerekiyorsa, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Bütçesini konuĢmak için 

de bunları konuĢmak gerekiyor. Bunlar konuĢulmadan etkin ve uygun bir yönetim olması mümkün değil. 

Sayın BaĢkan’ım, sözlerim haddini aĢtıysa ben sizin Ģahsınızdan özür diliyorum. Çünkü size de 

söylemiĢtim; bir yıl konuĢmayacağım, uygulamalarla ilgili diye. Söyleyeceklerim bu kadar zamanınızı 

aldım, teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Nilay Hanım’a önce vereceğim, vereceğim arkadaĢlar, sizlere de 

vereceğim. Önce Nilay Hanım. Nilüfer Hanım sonra size vereceğim, Nilay Hanım’dan sonra size 

vereceğim. Tamam, gördüm arkadaĢlar. Gece uzun, belli oldu. Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Ģimdi birkaç, AK Partili Meclis Üyemizin sözleri… 

BAġKAN: Biraz mikrofona yaklaĢın. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sözleri üzerine yanıt vermemiz gerekiyor. Öncelikle kredi notumuz yönünden bir 

açıklama yapmak istiyorum. 

BAġKAN: Kürsüye geçin oradan duyulmuyor çünkü. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Öyle mi yapalım? Tamam. 

BAġKAN: Evet, size de vereyim, evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet duyuluyor mu sesim? 

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Değerli Meclis Üyelerimiz, Sayın BaĢkan’ım, öncelikle uluslararası kredi 

notumuz açısından bir açıklama yapalım. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin kredi notu aynen durmaktadır. 

Hiçbir Ģekilde eksilme söz konusu değildir; AAA yatırım yapılabilir seviyededir. Ülke notumuzun bu 

değer çok çok üstündedir. Buca Metrosu için de bu sayede kredi bulabiliyoruz, yine Narlıdere Metrosunu 

da bu sayede yapabiliyoruz. Ġstanbul’daki taĢınmazla ilgili 2 Meclis Üyemiz de bazı sözler söylediler, yurt 

için yapılması gerektiğini, bu amaçla edinildiğini söylediler. ġimdi baktığınız zaman bu taĢınmazın 

edinildiği tarih 1959. O tarihten beri de zaten yurt olarak değerlendirilmemiĢ. Bu konu Meclisimize 

geldiğinde, Komisyonlarımızda değerlendirildiğinde Ġzmir’in dıĢında, Ġstanbul’da bulunan bir taĢınmazın 

yönetiminin Ġzmir için çok çok zor olduğu yolunda idi. ġunu söylememiz lazım; Ģahsen hukukçu olarak 

Yerel Yönetimler yasamızın, mevzuatımızın da Ġstanbul’daki bir taĢınmazda sadece Ġzmirli öğrencileri 

barındıracak bir yurt iĢletilmesinin doğru olmayacağı noktasındadır. Zira biz, Ġzmir’de bir ihale açarken 

bile “Ġzmirli firmalar katılır.” diye bir Ģart koyamıyoruz. Türkiye’nin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi bütün 

kentleri birbiriyle eĢittir. Bütün kentlerde yaĢayan vatandaĢlarımız eĢittir, Anayasadan gelir bu kural. Ġhale 

Yasasında geçerli olan kural neyse, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Ġstanbul’da tesis edeceği bir yurt veya 

bir misafirhane de, Ġzmirli öğrenciler Ģeklinde Türkiye’nin diğer öğrencilerinden bir ayrım yapılmasının 

önünü keser kanaatindeyim. Bu konu, tabii ki yine itirazlar geldi, Sayın BaĢkanımızın gündemindedir, 

değerlendirilecek ve en doğru Ģekilde yeniden gündeme gelecektir. Satılmasına dair bir karar alınmıĢtır 

ama bunun uygulanması zorunlu değildir. Belki Meclisimiz yeniden baĢka türlü bir karar alabilir. 

BaĢkanımızın yurt dıĢı gezileri hakkında yine, bu bir siyasi polemik haline getiriliyor. ġunu söylemek 

istiyorum; bu yurt dıĢı gezileri, biz 31 Mart tarihinde göreve geldiğimizden beri Belediye Meclisimiz, 

BüyükĢehir Belediye Meclisimiz hep birlikte, oybirliği ile karar alıyor, öyle değil mi? AK Partili Meclis 

Üyelerimiz de bu gezilere katılıyor. Öyleyse yurt dıĢı gezileri konusunda BaĢkanımızı siyaseten 

yıpratmayı çok doğru bulmuyorum, çok da yakıĢık görmüyorum. Çünkü Belediye Meclisi burada 

oybirliği ile hareket ediyor. Ayrıca yurt dıĢı gezileri hakkında Meclisimiz bilgilendiriliyor ve bu geziler 

sayesinde biz Ġzmir’de pek çok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabiliyoruz, pek çok 

yarıĢmalarda ödüller kazanabiliyoruz ve aynı Ģekilde ülke ekonomimize, Ġzmir’e turizm noktasında da 
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çok büyük katkılar sağlayabiliyoruz, uluslararası dıĢ finansmanı da bu sayede buluyoruz. Bu konudaki 

eleĢtirileri de çok haksız buluyorum. BaĢkanlık Konutu, baĢladığımızdan beri hiç vazgeçilmedi bu 

konudan ve bunu da bir siyasi polemik konusu olarak değerlendirdiğini düĢünüyorum AK Parti’nin. 

ġimdi baktığımız zaman, BaĢkanımız açıkladı, “3 oda 1 salon” dedi. Bu BaĢkanlık Konutu yasal bir hak, 

BaĢkanımız göreve gelmeden önce, daha önceki Belediye Yönetimi tarafından BaĢkanlık Konutu olarak 

belirlenmiĢ bu taĢınmazın amacı. Baktığınızda Valimiz de bir, kendisine tahsis edilmiĢ bir konutta ikamet 

ediyor. Yine üst seviyedeki askeri görevlilerimiz kendilerine tahsis edilmiĢ konutlarda ikamet ediyor. 

Neden Ġzmir’in seçilmiĢ, Ġzmir halkının seçtiği bir BaĢkan belediyenin tahsis etmiĢ olduğu, BaĢkanlık 

Konutu olarak tahsis ettiği bir yerde ikamet etmesin? Bu konudaki eleĢtirileri de artık çok haksız 

buluyorum, umarım bundan sonraki Meclis Gündemimizin konusunu teĢkil etmez. Bu konuda da böyle 

bir açıklama yapmak istiyorum. Yine Sayın BaĢkanın, Siyasi Partilerin Gruplarını ziyaret etmemesi veya 

Ġl BaĢkanlarını ziyaret etmemesi noktasında bir eleĢtiri geldi. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin kararları, 

iĢleri Ģu anda yaptığımız gibi Belediye Meclisince yürütülüyor. Burada MHP’den, AK Parti’den, ĠYĠ 

Parti’den ve Cumhuriyet Halk Partisinden Meclis Üyeleri, görevlendirilmiĢ Meclis Üyelerimiz bulunuyor. 

Biz burada Ġzmir hakkında karar veriyoruz, Komisyonlarda beraber çalıĢıyoruz. Demek ki siyasi partilerle 

olan iliĢkiler, Siyasi Partiler Yasasıyla düzenlendiğine göre, BaĢkanımızın böyle bir zorunluluğu yok. 

Böyle bir beklenti içinde olmak ve bunu siyasi polemik haline getirmek de yine son derece yanlıĢ. 

KamulaĢtırmalarla ilgili bir eleĢtiri geldi, Ġlçe Belediyelerinin kamulaĢtırma beklentilerinin 200 milyon 

olduğu, BüyükĢehirin de 160 milyon olduğu… Biliyorsunuz, kamulaĢtırma iĢleri nasıl yapılır? Bir yeri 

kamulaĢtırma programına alırsınız, kamulaĢtırma programına aldığınız yerle ilgili bir kıymet takdiri 

yaptırırsınız, bir uzlaĢı ararsınız, uzlaĢı olmadığı takdirde yargıya gider konu, yargının belirlediği kıymet 

takdiri esas alınır. Dolayısıyla burada bu iki rakam arasındaki farklılık tamamen teknik bir sebeptendir, 

hiçbir Ģekilde Ġlçe Belediyelerinin, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine güvensizliğini gösteren bir değer 

değildir. Bu konuda da yine siyasi polemikle yaklaĢıldığı düĢüncesindeyim. ġimdi borçlanma konusuna 

geldiğimizde; Raylı Sistem Yatırımlarına, yapıldığı için, borçlanmalarımız, ortalama 20 yılda kendisini 

amorti etmesi mümkün olacağından, hem kentin geleceğine, hem de kurumun bütçesinin 

sürdürülebilirliğine yapılmıĢ bir yatırım olarak görülmektedir. Raylı sistem, lastik tekerlekli ulaĢıma göre 

maliyeti 4’te 1 olan bir toplu ulaĢım sistemidir. Borçlanmamız zaten Bütçe ve Performans Raporlarında 

da ne sebeple yapıldığı belli, burada da görülecektir. Yine Trafik Zabıtasının görevi ile ilgili bir iddia ileri 

sürüldü. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin trafik ile ilgili bir yetkisi yoktur. Bu konudaki yetki trafik 

polisine aittir. Kooperatifçilik konusunda çok büyük bir haksızlık yapıldı, yine çok haksız bir eleĢtiri 

getirildi. Sayın BaĢkanımızın eĢi, Neptün Hanım, çok uzun yıllardır kooperatifçilikle meĢgul olan bir 

insandır. Köy-Koop Merkez Birliğinin BaĢkanıdır, bunun için Türkiye’nin her yerini dolaĢmaktadır. Tarım 

Bakanlığıyla beraber, Tarım Bakanımızla da yapmıĢ olduğu toplantıları vardır, ortak toplantıları vardır, 

istiĢareleri vardır. Ġzmir bu konuda Ģanslıdır, bir aktivist olarak, bir kooperatifçi olarak tamamen 

gönüllülük esasıyla çalıĢmaktadır. ÇalıĢan insanları, gönüllülük esasıyla kendini kentine veren insanları 

bu derece yıpratmayı da ben açıkçası hiçbir Ģekilde AK Parti Grubuna yakıĢtırmıyorum, bu konuda da bir 

açıklama yapmak istedim. TeĢekkür borçlu olduğumuzu düĢünüyorum. Öte yandan yine AK Partili Meclis 

Üyelerimiz bazı konularda tekrara düĢtüler kentsel dönüĢüm ile ilgili. Bu konuda Ufuk Bey yeterince 

açıklayıcı yanıtlar verdi, bu konuyu geçiyorum. “Tramvay’da vatman düğmeye basmıyor.” bu konuda da 

yanlıĢ bir beyan var; transponder denilen bir sistemle, otomatik ıĢık deniliyor bu iĢleme. Yine %32’lik 

bütçe açığının nedeni de gerçek enflasyondur. Doğalgaz ve elektrik zamları %50’nin üzerindedir. ESHOT, 

ĠZSU ve Belediyemiz ġirketlerinin kullandığı tüm girdiler döviz endekslidir, dolayısıyla iptal edilmiĢtir. 

Volkswagen konusuyla ilgili bizim vermiĢ olduğumuz yanıt, AK Parti BaĢkan Vekilimiz Sayın Özgür 

Bey’in, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin performansı sebebiyle yatırımdan vazgeçtiği noktasında getirdiği 

sözleredir. Biz bu sebeple Volkswagen Ceosu’nun yapmıĢ olduğu açıklamaları Mecliste dile getirdik, 

sadece bir yanıt olarak. Yine ĠĢgaliye Harcıyla ilgili bir, sanıyorum Fikret Bey söyledi, ĠĢgaliye Harcıyla 

ilgili olarak, belediyemizin ĠĢgaliye Harçları sayesinde bu iĢgalleri yasal hale getirdiği noktasında bir 

iddiada bulundu. Oysa ĠĢgaliye Harcı devlet tarafından belirlenen, ĠĢgaliye Harçlarının hangi miktarda 

alınması gerektiği devlet tarafından söylenen ve alınması zorunlu olan bir harçtır. Tamamen Merkezi 

Ġdarenin yasal tasarrufu sebebiyle Yerel Yönetimin buna bağlı olması sebebiyle alması gereken bir 

bedeldir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin kendi inisiyatifiyle almıĢ olduğu bir bedel değildir. Bunun 

yasallığı devlet tarafından getirilmiĢtir, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından değil. Bilindiği üzere 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġdari Vesayetle yönetilir, Bakanlığa bağlı çalıĢır. Anayasanın 127. 
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maddesinde Bakanlığın Genelgeleri, Yönetmelikleri ile bağlıdır, bu çerçevede çalıĢmıĢtır. Yine Kültürpark 

ile ilgili buranın bir park alanı haline getirildiği noktasında bir iddia vardı. Kültürpark’ı gezmek gerekir, 

burayı bilmek gerekir. Kültürpark’ta çok güzel, çok büyük bir yer altı otoparkı vardır ve kent içinde emsal 

bir otoparktır. Hiçbir Ģekilde otoparka açık bir durumda değildir. Yine merada bilindiği üzere hayvanlar 

otlamaktadır, bu konuda da milyonlarca Ġzmirli, Kordon’da oturmakta ve Kordon’da oturan insanlara bu 

noktada artık hakaret olur, bu yoldaki, Kordon’daki insanlara yönelik söylem. Bunu da ben kent halkına 

saygıdan dolayı seçtiğimiz cümlelere, sözcüklere çok dikkat etmemiz gerektiği noktasında bir eleĢtiri 

olarak getiriyorum. Okullara otopark izninin Milli Eğitim Bakanlığınca verildiğini hepimiz biliyoruz, 

çocuklara egzoz iĢini bu durumda Milli Eğitim Bakanlığına sormak gerekiyor, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesine değil. Yine durdurmadan trafiği akıtmak merkez bölgesinde doğru değil, bu uygulama by-

pass, transit yollarda doğru ve biliyorsunuz trafik düzenlemesi de yine UKOME tarafından yapılıyor. 

UKOME’de Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi paydaĢ, Valilik paydaĢ, Emniyet Müdürlüğü paydaĢ, pek çok 

paydaĢı var ve Ġzmir kentinin dinamikleri tarafından alınan kararlarla bu konu yürütülüyor ve son olarak 

ĠZBAN’a, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin harcadığı para, 460 milyon dolardır. BüyükĢehirin ĠZBAN 

denilen alana yapılan yatırımı, durak, istasyon, alt-üst geçit bağlantı yollarını kapsamaktadır. Her yıl 

ĠZBAN hat kullanım ücreti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına yüklü bir kira 

ödemektedir. Ne kadar ödemiĢ diye bakarsak, geriye doğru bu rakamın 400 milyon lirayı bulduğunu 

görürüz. 2018 yılında ödenen rakam da 22,5 milyon liradır. TOKĠ konusunda söylemek istediğim Ģeyler 

var; TOKĠ’yi Ģu açıdan, yoksul vatandaĢların ya da ekonomik imkânları olmayan vatandaĢların konut 

edinmesinde yardımcı olan bir kuruluĢ olarak değerlendiriyorum ve tabii ki de doğru buluyorum TOKĠ’yi 

ama TOKĠ’nin yapmıĢ olduğu çok büyük bir yanlıĢ var, bu yanlıĢtan da dönmesi lazım. Türkiye’nin 

doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi; Ġzmir’in Aliağa’sı, Çandarlı’sı, Güzelbahçe’si, ÇeĢme’si, Konak’ı, 

Narlıdere’si birbirinden farklı. TOKĠ nasıl konut üretiyor? TOKĠ konut üretirken yüksek yapılaĢmayı 

tercih ediyor, küçük daireler yapmayı tercih ediyor. Ġzmir’de balkonsuz ev olmaz, balkonsuz daireler, 

belki de bir hapishane gibi yapılar inĢa ediyor. Dolayısıyla TOKĠ’nin de Ġzmir de yapacağı modellere 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin, Ġzmir halkının karar vermesi lazım. Herkesin, her kentin, her ilçenin yapı 

karakteri birbirinden farklı. Bu sebeple bekli de geçmiĢ dönem Belediye BaĢkanı TOKĠ’nin yapmıĢ 

olduğu inĢaatlara karĢı çıkmıĢtı. Konak Tünellerinden bahsedelim; Konak Tünellerinin yapıldığı yerde 

“Damlacık” denilen tarihi bir semt var ve bugün bu Büyük Kemeraltı Projesinin bir parçası Damlacık. 

Burada tarihi evler var, SĠT Alanında olan yerler var ve Konak Tünelleri hakkında esasında Yerel 

Meclisin, yani Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin karar vermesi gerekirken, Merkezi Ġdareden, masa 

baĢından “Ben yaptım, oldu, bitti.” anlayıĢıyla yapılmasına ben bir Yerel Yönetici, hukukçu olarak karĢı 

çıkıyorum. Bunun kararını ancak ve ancak Ġzmirliler vermeliydi. Bugün baktığınızda Kordon’da 

Karayollarının yapmıĢ olduğu yarım kalmıĢ yol sütunlarını görürsünüz veya Konak’ta teras haline gelmiĢ, 

teraslandırılmıĢ BüyükĢehir Belediyesinin yapmıĢ olduğu, Rekreasyon Alanına çevirdiği, yine 

Karayollarından yarım kalan bir inĢaat alanı görürsünüz. Bunun sebebi Kamu Kurumlarının aynı alanda 

birbiriyle çeliĢen yetkilerinden kaynaklanmakta, birbirlerini duymadan gerçekleĢtirdikleri 

uygulamalardan kaynaklanmakta. Ben inanıyorum ki bu dönemde bütün Kamu Kurumları, Yerel 

Yönetimler ve Merkezi Ġdare birbirini duyar ve birlikte karar verir. Konak Tünellerine karĢı çıkıĢın sebebi 

de buydu. Ayrıca ihaleler konusuna da değinmek gerekiyor; az önce Erhan Bey bahsetti. ġimdi Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin bütün uygulamaları, Çevre ve ġehircilik Bakanlığının, daha öncesinde de 

ĠçiĢleri Bakanlığının denetimi altındadır. Her yıl müfettiĢler gelirler, bu denetimleri yaparlar, ihalelerinizi 

didik didik incelerler. Aynı zamanda yapmıĢ olduğu harcamalar SayıĢtay’a gider, SayıĢtay tarafından da 

denetlenir. ġimdi baktığınızda bu söz konusu ihalede bir proje değiĢikliği var ise buna, 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Yasası izin verdiği için vardır ve ayrıca bir ihaleye çıkarken özellikle alt yapı iĢlerinde, yapı 

iĢlerinde, baĢladığınızda karĢınıza hiç beklemediğiniz Ģeylerle karĢılaĢabilirsiniz, SĠT Alanı olabilir, tarihi 

eserle karĢılaĢabilirsiniz ya da alt yapısı bozuk bir alanla karĢılaĢırsınız, proje değiĢikliğine gitmek 

zorunda kalırsınız. Mevzuat değiĢiklikleri bunu zorunlu hale getirebilir. Dolayısıyla bu konuda da yasalar 

neyi gerektiriyorsa, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi o Ģekilde hareket etmiĢtir. MaviĢehir Opera Binası 

ihalesi açısından da ben Yerel Yönetim Hukukçusu olduğum için bir açıklama yapmak isterim; Ġhale 

Yasasına göre ihaleyle alınan bir iĢin devri mümkündür. Bunun da bazı Ģartları, koĢulları vardır. Bu 

koĢullar gerçekleĢmiĢse, bir baĢka firmaya devrine izin verilebilir. Ancak Opera Binasında yine 

belediyenin inisiyatifiyle olan bir Ģey yoktur. Opera Binasının ihalesine giren firmaların yeterliliği 

olmadığından iptal edilmiĢtir ihale. Konu KĠK’e gitmiĢtir, idarenin iptal kararı haklı bulunmuĢtur KĠK 
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tarafından. Burada kesinlikle herhangi bir suistimal yoktur. Yine CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi 

olmasaydı eğer, ihaleyi alan firma kesinlikle bu iĢi devredemeyecekti. Bu konuda BüyükĢehir 

Belediyesinin inisiyatifiyle olmuĢ bir devir söz konusu değildir. Kanunun gerekleri neyse Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi onu yapmıĢtır. Ġlgili 3. Ģahıslar da kanunlardan yararlanır. Kanunen hak tanınan bir 

konuda “hayır” demek suçtur. Ben bu konularda açıkça yanıt vermek istedim. TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Peki teĢekkür ederim. Nilüfer Hanım, buyurun.  

NĠLÜFER BAKOĞLU AġIK: BaĢkan’ım, ben kentsel dönüĢümle ilgili birkaç kelime söylemek 

istiyorum. Ufuk BaĢkan aslında konuyu anlattı ama ben, “Biz kentsel dönüĢüme Ġzmir’de nasıl 

bakıyoruz? TOKĠ nasıl bakıyor? Bugüne kadar neler olduğu konusuna” değinmek istiyorum. ġimdi biz 

kentsel dönüĢüme yerinde dönüĢüm, insanların yaĢayabileceği, depreme dayanıklı binalardaki yerlerde 

yaĢaması için dönüĢüm ve sosyal-kültürel yapılarına uygun binalarda yaĢaması için dönüĢüme böyle 

bakıyoruz. Ancak toplu konut yani TOKĠ ise sosyal yapıya bakmadan sadece o alanı dönüĢtürmek, 

insanları sosyal yapısının dıĢındaki konutlara taĢımak üzerine kuruyor. ġimdi Erhan Bey, Kuzey Ankara 

Protokol Yolundan bahsetti. Bu proje, benim çok detaylı incelediğim bir proje. Burada avukat 

arkadaĢlarımız da var, konuyu çok iyi bilirler. Bir yasa çıktığı zaman tüm Türkiye’ye dönük projeler 

olması gerekirken, Kuzey Ankara Protokol Yolunda Merkezi Hükümete yakın oldukları için sadece o 

bölgeye yönelik bir yasayla Kuzey Ankara Protokol Yolu, o alan boĢaltılmıĢtır. Maalesef aflarla, 1985 

senesinden baĢlayan bugün de gördüğümüz imar barıĢıyla, aflarla Ģehirlere göçün önündeki yapılan 

yapıların yasallaĢtırılması yoluna gitmiĢ ve kentsel dönüĢüm zora girmiĢtir. Hâlbuki biz Ģu anda… O 

dönemde, Ankara’da Kuzey Ankara Protokol Yolu, yasasıyla, afların üstündeki baĢka bir yasayla afların 

üstüne de çıkarak, o bölge temizlenmeye çalıĢılmıĢ ancak orada da görülmüĢtür ki, sosyal yapıya dikkat 

etmeden yapılan konutların içine oradaki insanların taĢınması, maalesef sonrasında çok ciddi problemler 

çıkarmıĢtır. Biz Ġzmir’de neyi hedefliyoruz? Biz Ġzmir’de insanların sosyal yapılarına uygun yapılarda 

yaĢamasını hedefliyoruz. Projelerimiz bu anlamda. ġimdi TOKĠ’ye gelince… TOKĠ bir nevi müteahhittir 

arkadaĢlar, çok net, bunu bilmemiz gerekiyor. Bakın, eğer devlet kuruĢu olsaydı, Toplu Konut Ġdaresi, 

kamusal alanları, planlarda ayırdığımız kamu alanlarını, biliyorsunuz Ġmar Kanunu gereği, belediyelerine 

devretmesi gerekir. Ancak Toplu Konut Ġdaresi kamusal alanları, bir özel müteahhit, özel vatandaĢ gibi 

ihaleyle satmaktadır. Bugün MaviĢehir bölgesindeki sağlık tesisleri, belediye hizmet alanları ihaleyle 

satılmaktadır. Ġlçeler TOKĠ’lerden mülkleri almak için yazılar yazmakta, Toplu Konut Ġdaresi ise bunların 

paralarını isteyerek mahsuplaĢma yöntemini seçmektedir. Yani burada TOKĠ bizim… Evet, “Toki’miz 

var, biz TOKĠ’yle kentsel dönüĢüm yapalım”; hayır. Biz bugün neden kentsel dönüĢümde sıkıntılar 

yaĢıyoruz? Bunu çok net koymak zorundayız. ĠnĢaat sektörünün yaĢadığı sıkıntılar yüzünden BüyükĢehir 

Belediyesi projelerini hazırlıyor, ihalelerine çıkıyor, ancak inĢaat sektöründeki sıkıntılar yüzünden, 

ihalelere girilememe nedeni yüzünden bu sıkıntıları yaĢıyoruz. ġimdi Ģunu da çok net koymamız 

gerektiğine inanıyorum ben; kentsel dönüĢümün belediyelerin yetkileri ve Bakanlığın yetkisi. ġimdi 

Kentsel DönüĢümde her Ģey belediyemizin elinde değil ki. Kentsel DönüĢüm Alanları yasayla 

belirlenmiĢ, ne kadarlık alanı belediye yapacak, ne kadarlık alanı Merkezi Hükümet yapacak. ġimdi bir 

alanı Kentsel DönüĢüm Alanı ilan edersiniz, bunun metrekareleri var, Merkezi Hükümetin elindedir. 

Bundan sonra ilçeler ve BüyükĢehir, ki bu döneme kadar çok sıkıntısı yaĢandı. Binlerce defa Bakanlığa 

yazı yazıldı, bu kentsel dönüĢüm alanı ilan edilen alanların belediyelere devri için. Süreçlerin uzama 

nedenleri var. Yani niye bugüne kadar böyle, niye böyle kalındı? Kimse bunların böyle kalmasını 

istemiyor, biz kentin yenilenmesini istiyoruz ve bir an önce de düzgün konutlarda, oradaki vatandaĢımızın 

yaĢamasını istiyoruz. Ama bir arkadaĢım… Murat Bey bunu çok güzel söylüyor. Siyaset yapmak mı 

lazım? Burada siyaset… Evet burası siyaset yapma yeri. Ancak lütfen, rica ediyorum, doğruyu ve gerçeği 

yapalım. Sonra konular baĢka yerlere gidiyor, ben sadece bu konuda uyarmak istedim. 

BAġKAN: Tamam, teĢekkür ediyorum.  

NĠLÜFER BAKOĞLU AġIK: TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Ġlhan Bey’e vereceğim, sonra size vereceğim Hakan Bey. Ġlhan Bey buyurun. 

ĠLHAN DAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis benim değinmek istediğim iki tane konu var. Bir tanesi; 

kent ve demokrasi, diğeri de kent ve kültür. Ama evvelinde iki konu var yine değinmek istediğim. Bir 

tanesi; Fikret Bey’i dinlerken Orhan Veli’nin Ġstanbul’u Dinliyorum Gözlerim Kapalı Ģiiri aklıma geldi, 

onu paylaĢmak istiyorum sizinle. Bir diğeri de; Mustafa Ağabey konuĢmasına baĢladı ve dedi ki; “Ġzmir’i 

içinde bulunduğumuz toplumdan ayrı düĢünemeyiz. Türkiye’den ayrı düĢünemeyiz. Türkiye toplumunun 

gerçekleri Ġzmir’i de bağlar.” Evet, aynı düĢüncedeyim. 8 aydır arkadaĢlarımız kabul etmek istemiyorlar, 
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bizim siyaset yaptığımızı söylüyorlar ama öyle değil. ġimdi onu da açıklayacağım, niçin öyle olmadığını. 

Öncelikle kentin tanımını bir yapalım. Kent kavramının birçok tanımı var; nüfus ölçütü açısından kent, 

idari statü açısından kent, toplum bilimi açısından kent, faaliyet ölçütü açısından kent… Ama en genel 

tanımıyla; farklı insanların bir araya gelip, birbirlerini, çevrelerini zenginleĢtirdikleri yerler kentler. Basit 

bir kent tanımı. Kentler önemli, evet önemli. Çünkü toplumsal sorunlarımızın çoğu kent kökenli. Kentler, 

parçası oldukları toplumun olumlu ya da olumsuz bütün özelliklerine sahip toplumsal kurumlardır çünkü. 

Genel yapının tüm özellikleri, güzellikleri ve hastalıklarıyla birlikte onlara da yansır. ĠĢte bu nedenle bu 

kentin, yani Ġzmirimizin sorunlarını konuĢurken arkadaĢlarımızın hoĢuna gitmese de ülke sorunlarından 

bağımsız Ġzmir’i düĢünemeyiz, düĢünmeyeceğiz. O nedenle Mustafa Ağabeye katıldığımı konuĢmamın 

baĢında ifade ettim. Bir Alman atasözü der ki: “Kent havası insanı özgür kılar.” Gerçekten de tarihsel 

geliĢim süreci içinde bakıldığında kentler, özgürlüğün doyasıya yaĢandığı yerler olmuĢlardır. Kent tarihi 

gösteriyor ki, demokrasi bilincini geliĢtirmenin iki ön koĢulundan biri, insanın kentine ait olduğunu 

duyumsaması; ikincisi de, kentin üzerinde fiilen söz sahibi olması. Peki Ġzmir ne yapmıĢ bu konuda? Siz 

göreve geldiğinizden bu yana katılımcı demokrasiyi, temsili demokrasiyi de değil, katılımcı demokrasiyi, 

doğrudan demokrasiyi iĢletmek üzere, karar alma süreçlerini, Ġzmirlilerin katılımı sözünü yerine getirmek 

adına arama konferansları düzenlemiĢsiniz. Ġzmir’in geleceğiyle ilgili kararların doğrudan, halk tarafından 

alınması noktasında kenttaĢlardan katkı koymalarını istemiĢsiniz. STK’larla, Baroyla, Mimarlar Odasıyla 

birtakım Protokoller yapmıĢsınız kentin sorunlarına birlikte çözüm üretebilmek adına. Peki biz bunu 

yaparken birileri de ne yapmıĢ? Torba kanun teklifiyle dernek üyelerinin bilgilerinin ĠçiĢleri Bakanlığında 

toplanması konusunda talimat vermiĢler idarelere ve bunu da katılımcı demokrasi gereği olmakla 

açıklamıĢlar. Peki gerçekten kent havası acaba insanı özgürleĢtiriyor mu? Öncelikle unutulmamalıdır ki, 

haklar ve özgürlükler bir bütündür. Yani birinin olmaması halinde diğeri bir Ģey ifade etmez. Birine 

saygısızlık ya da görmezden gelme, ötekine de saygısızlıktır. KonuĢması, yazması, örgütlenmesi 

tepkilerini dile getirmesi yasaklanmıĢ bir insan, kentte oturuyor olsa da özgür sayılamaz. Yani kentlinin 

özgürlüğü, parçası olduğu toplumun özgürlükçü ve demokratik olmasına bağlıdır. Devletin hak ve 

özgürlükler konusunda duyarlı olmadığı bir toplumda, kent insanı ne kadar özgür olabilir? Ve son olarak 

özgürlük demiĢken, bu demokrasi baĢlığını kapatmadan evvel, Mustafa Ağabey konuĢmasının arasında 

değindi, ben de değinmek istiyorum; sanata, sanatçıya müdahalenin olmadığı, sansür zulmünden 

kaçanların özgürce ürettiklerine tanık olduğumuz dijital platformlardan çıkan dizilerden biri olan, 

ġahsiyet dizisiyle Emmy ödülüne layık görülen Ġzmirli sanatçımız Haluk BĠLGĠNER’i ben de 

kutluyorum. Diğer konu baĢlığımız kültürdü. Kültür ve kent kültürü konusuna geldiğimizde ise, bir 

Fransız düĢünürün tanımı çok hoĢuma gitti, onu paylaĢmak istiyorum sizinle, diyor ki: “Her Ģey 

unutulduğu zaman, belleklerde ne kalıyorsa ona verilen isimdir kültür.” Burada dikkat çeken Ģey, kültürün 

bir birikim ürünü olduğu. Bu bağlamda kent kültürü dediğimizde tarihin ve doğanın kente bırakmıĢ 

olduğu birikimi anlıyoruz ve kuĢku yok ki, bu birikimin temel öğesi, o kentin kimliğidir. Her kentin 

kimliğinde, o kentin süreklilik kazanmıĢ, ayırt edici özellikleri yatar. Mesela, bizde Efes gibi, Saat Kulesi 

gibi, Agora gibi, Kadifekale gibi… Bir kentin kimliğini oluĢturan onun kültür varlığı, kültürüne katkıda 

bulunan da kentin kimliğidir. Bu bağlamda biz kent kültünü dar anlamıyla sadece belediyenin sanat 

etkinliklerine destek vermesi, onunla yetinmesi gibi görmüyoruz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak. Ne 

yapıyoruz peki Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak? Arkeolojik kazı çalıĢmalarının ve restorasyonların 

desteklenmesi yoluyla, kalıcı kültür öğelerinin korunması, değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesi için 

çalıĢmaya devam ediyoruz. Tabii bu noktada, kent kültürünün oluĢması, öğelerinin korunması ve 

geliĢtirilmesinde, ki bu da çok önemli, sadece korumak demiyoruz, geliĢtirmek ve bizden sonrakilere 

miras demiyorum, miras… Ben de mirasa çok olumlu bakmıyorum, bana kalırsa emanet, bize emanet, bu 

emaneti bizden sonra gelenlere vereceğiz, teslim edeceğiz, geliĢtirerek. Bu noktada sadece BüyükĢehir 

Belediyesine değil, çeĢitli aktörlere görevler düĢüyor tabii. Çünkü bu değerler, simgeler insanlığın ortak 

değerleri, kalıpları. Bu noktada bir de Hasankeyf örneği var ki, onu da dikkatinize sunuyorum; 12.000 

yıllık bir Hasankeyf örneği var. Biraz evvel emanet dedim ve Hasankeyf’e yaptıklarımız da ortada. 

Devletler Yerel Yönetimlerle birlikte kent kültürünün korunup geliĢtirilmesinde baĢrolde olan aktörlerdir. 

Bununla birlikte yurttaĢ ya da kenttaĢ da aynı Ģekilde. Bu da kentlerin asıl sahiplerinin, yani yurttaĢların 

sorumluluk bilincinin geliĢmesiyle mümkündür. Bu noktada biz, 250 yıllık bir, tek katlı binaya, kentsel sit 

alanı içinde yer alan tek katlı binaya, o binayı yıkıp, 4 ile 6 kat arası inĢaat izni vermeyi doğru 

bulmuyoruz. Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planlarıyla bu alanların korunması, geliĢtirilmesi ve bizden 

sonrakilere emanet edilmesini önemsiyoruz. Dolayısıyla, son olarak, biz kenti, kent gibi, yani birilerinin 
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devleti Ģirket ve o Ģirketin Ceo’su gibi kendisini görüp, yönetmek istemesi var, öyle değil; devleti devlet, 

kenti kent, Ģirketi Ģirket gibi yönetmek gerektiğini düĢünüyoruz ve Cemal SÜREYA’nın Ģu cümlesiyle 

sözlerime nokta koyuyorum: “Ġzmir’de hayat beklemez, kovalanmaz da, o zaten sizinle beraberdir.” 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: ġahane, teĢekkür ediyoruz. Hakan Bey buyurun. Sonra size de vereceğim efendim. Ahmet 

Bey size de vereceğim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Yok, dinlendi, geldi. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri zamanın çok uzadığının farkındayım. Esasında 

konuĢmama iki kart hazırlamıĢtım. KonuĢmalar uzadıkça kartların sayısı arttı tabii. Cevap vereceğimiz ya 

da değineceğimiz hususların derinliği arttı. 8 oturum yaptık. Bayağı da kaynaĢtık herhalde birbirimize 

diye düĢünüyorum. ġimdi, sözlerimi ilk önce kimsenin yanlıĢ değerlendirmemesini rica ediyorum. Ancak 

muhalefet yapma kültürünü Cumhuriyet Halk Partisi de uzun yıllardır, 17 yıldır yaĢadığı için muhalefetin 

her Ģeye hayır demesinin, muhalefetin her giden konuda baĢtan ön yargılı olduğu noktasında maalesef bir 

alıĢkanlık oturduğunu düĢünüyorum. Bir siyasetçi olarak, yerel bir siyasetçi olarak buna her zaman karĢı 

oldum. Muhalefet yapmak, bulunduğunuz kente hizmet ediyorsanız, sorunları masaya taĢımak, detaylarını 

araĢtırmak, bir katkı koymak üzerinde olmalı. Muhalefet, demokrasinin olmazsa olmazıdır ve muhalefetin 

en temel unsuru da esasında siz erkin, yani Sayın BaĢkan’ın ya da Merkezi Hükümeti yöneten iktidarın, 

sokakta vatandaĢın beklentisinin yansımasındaki en önemli kurumdur. Peki AK Parti Grubu olarak 

bugüne kadar biz ne yaptık? AK Parti Grubu olarak biz bugüne kadar, 8 ayda yaklaĢık 600 dosyanın 

520’sini oybirliği yaptık. Peki aynı noktada dönüp baktığımda, 17 yıllık iktidarımız döneminde, 

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara’da acaba bunun tersini bile yakalasa, yani 90’na 10, 10 bile evet dese, 

ben gerçekten kabul edici bulacağım ama maalesef ne bütçelerde oybirliği gördük, ne getirdiğimiz kanun 

tasarılarında oybirliği gördük, ne içinde bulunduğumuz BütünĢehir Yasası noktasında bir oybirliği gördük. 

Ben konuĢmamı esasında bütçe temelli yapıp, iki ana hususa değinmek istemiĢtim. Biri; çevre, diğeri de 

kültür-sanat. Kültür-sanat özellikle Ģahsımın çok yakın takip etmeye çalıĢtığı, biraz da, bir dönem mesleki 

olarak ilgilendiğim, bir dönem de Ģu anda hem eĢimden dolayı, hem de hobi olarak takip ettiğim alan. 

ġimdi Sayın BaĢkan, bu konulara hem girerken, hem de bazı sorulara, daha doğrusu Hatiplerin ortaya 

koyduğu bazı açıklamalara cevap vermek istiyorum. Biz burada 8 aydır hep beraber bir Meclis 

yürütüyoruz. Ne zaman bir eleĢtiri getirsek, ne zaman bir konu araĢtırsak, Ġstanbul’a gidip bir yere 

baksak, karĢılığında o konuyla ilgili bir cevap almak yerine, hemen Ankara’ya uzanan bir cevap, hemen 

geçmiĢte baĢka yapılan bir iĢle ilgili bir cevap, Merkezi Hükümetle ilgili bir konu. Bakın, bu bizi bir yere 

götürmez Sayın BaĢkan. Bu bizim, kente, seçilmiĢ olan Meclis Üyeleri olarak… Biz atanmadık Nilay 

Hanım, her bir Meclis Üyemiz seçildi. Doğal olarak, seçilmiĢ Meclis Üyeleri olarak demokrasinin en 

önemli yerel unsurları olarak bizler, yaĢadığımız kente değer katmak zorundayız. Eğer bu bilinçle hareket 

etmeyeceksek, o zaman Mecliste bir görev yapmamızın da bir anlamı kalmaz. ġimdi bu noktada 

baktığımızda Ufuk Bey dedi ki, Ufuk Bey’e de saygım vardır, alanını en iyi Ģekilde yapmaya çalıĢan bir 

Ġmar Komisyonu BaĢkanı, “Niye?” dedi, “Merkezi Hükümet demir yolu yapmak zorunda değil mi? Niye 

bu konulara giriyoruz?” dedi. Biz bu konulara girmedik. Nilay Hanım kalktı dedi ki: “1 metrekare bile ray 

döĢemediniz.” dedi. ġimdi bunu dediğiniz zaman biz bu konuya cevap vermek zorunda kalıyoruz. ġimdi 

hem bir taraftan buna cevap verip, hem bir taraftan da kanunlar, imar planları yerelde sorulsun, Merkezi 

Hükümet, Bakanlık bu iĢe niye karıĢıyor dediğimiz zaman… O zaman bir taraftan da burada bir çeliĢki 

ortaya çıkıyor. Merkezi Hükümet yatırım… “Zaten buranın parasıydı niye oradan geliyor?” diyoruz. Bu 

çeliĢkiler bizi bir yere götürmüyor ama Ģu bilgiyi vermem lazım; 136 kilometre ĠZBAN ray hattını yaptık. 

136 kilometre hattı, iki hatta çıkardık. Elektrikli olarak sinyalizasyon sistemini yeniledik. Peki bunun 

karĢılığı ne oldu? Aliağa’dan Selçuk’a kadar yolcu taĢıyoruz. Kim taĢıyor? ĠZBAN’da… ĠZBAN bir 

Ģirket. Bu Ģirketin %50’si Devlet Demir Yollarına ait, %50’si Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait, yani 

Nilay Hanım’ın bahsettiği 460 milyon dolarlık yatırımın bir eĢ zamanlısını da Merkezi Hükümet yapmıĢ 

durumda. Yine Nilay Hanım’ın bahsetmiĢ olduğu, kirasının, ki burada mevzuatı iyi bilmek lazım, yasa 

değiĢikliği var. Devlet Demir Yolları rayları üzerinden hangi Ģirket geçerse geçsin, devletin hangi 

kurumuna geçerse geçsin, diğer noktada Devlet Demir Yollarına kira ödüyor ve doğal olarak bu kira 

yükünün, eğer bu oranda bakarsanız, %50’si BüyükĢehir Belediyesinin hissesine, %50’si de Merkezi 

Hükümetin hissesine denk düĢüyor. Peki biz bu yolu yaptık, ĠZBAN hattını birlikte yaptık, çok da güzel 

birlikte açılıĢını yaptık. O salondaydım;  Sayın KILIÇDAROĞLU vardı, Sayın CumhurbaĢkanımız vardı, 

hep beraber bu açılıĢları yaptık. Peki bu ne sağladı? Bakın, ESHOT’un, emin olun ki oluĢan zararın 6’da 
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1’ini kaldırmasına katkı sağladı. Niye? Çünkü oradan oraya yolcu taĢırken, ESHOT bu sefer ring 

seferleriyle kısa mesafelerde gidip geldi. Demek ki birlikteliğin ortaya koyduğu bir katma değerde bu 

kentin ekonomisine, bu kentin belediyesine hep birlikte katkı sağlamıĢ olduk. ġimdi bu tartıĢmaları 

uzattığımızda bir yere varabilir miyiz? Açıkçası bence varamayız ama bazı konuları da haksızlık olarak 

gördüğüm için belirtmem lazım. Kentsel dönüĢüm noktasında biraz önce Ġlhan Bey dedi ki: “Tek katlı 

binaları yıkıp, 4 katlı, 5 katlı binalar yapıyoruz.” dediniz üstadım. Doğru söylüyorsunuz, bu bir kentsel 

dönüĢüm değil, kent yenileme, bina yenileme oluyor... (ĠLHAN DAL: Tek katlı, kentsel sit alanı içinde 

yer alan tek katlı binaların 4 veya 6 katlı bina yapmak üzere… Bunları…) Ben size baĢka bir Ģey 

söyleyeyim, o zaman onu farklı anlamıĢım. Onu da baĢka Ģekilde açıklayayım. Biz kentsel dönüĢüm adı 

altında maalesef bina yenileme yapıyoruz. Çünkü niye yapıyoruz? Orada eski imar planlarını… Eğer 

orası 5 katsa ve orada 1 katlı, 2 katlı bina varsa, doğru değil mi Ufuk Bey? Yıkıyoruz, 5 kat bina 

yapıyoruz. Bunu neye göre yapıyoruz? Bu kentin belediyelerinden çıkmıĢ… Lütfen bu Meclis Üyelerinin 

hiçbiri bunu üstüne alınmasın ama geçmiĢ olarak bu kentin Belediye Meclisinden geçmiĢ imar planları 

üzerinden yapıyoruz bunu ve maalesef artık dönüĢü olmayan çarpık yapılaĢmayı, bir siyasetçi değil, bir 

insan olarak söylüyorum, önünü açıyoruz. Peki bunun sonu nedir? Uygulama yapılmamıĢ imar 

planlarının, liman arkasında olduğu gibi yere göğe koyamadığımız yeni kent merkezinin Bayraklı 

sınırında uygulama yapabiliyor muyuz? Soruyorum, yapamıyoruz. Peki bu planları Bakanlık mı yaptı? 

Hayır, bu planları Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinde geçmiĢ dönemlerde yaptık. Eğer biz bir planı… 

Ben bu sektörde çalıĢan bir insan olarak söylüyorum, her zaman belirttiğim bir nokta var, biz uygulaması 

olmayan imar planları yaparsak, maalesef o zaman kentleri dönüĢtürme Ģansımız olmaz. Doğal olarak bir 

sayı verdiler Ufuk Beyler. Bunu da belirtmek isterim. ġu kağıtlarımdan bulayım. Dediler ki; “2141 adet 

konut, afete maruz konut inĢa ettik.” Bu, yanılmıyorsam Kadifekale bölgesi, ki çok eski dönemde 

TOKĠ’yle yaptığımız, daha doğrusu TOKĠ’nin yapıp, BüyükĢehirin satın aldığı, müĢterek olarak, ki sizin 

özellikle bahsettiğiniz, benim de katıldığım sosyolojik denge bakımından doğru olmadığını 

düĢündüğümüz, yani Kadifekale’de yaĢayan insanları Uzundere’ye biz el birliğiyle taĢıdık. Yani burada 

bir suçlu ararsak, suçluyu sadece lütfen baĢka yerlerde aramayalım. Bu suçluyu bu kentin içinde, bu 

kentin dinamiklerinde arayalım. Çünkü o günün noktasında Kadifekale’deki heyelan bölgesindeki 

TOKĠ’ye, yine bu kentin kararlarıyla, bu planlarla Uzundere’ye geçirerek götürdük. ġimdi 958 tane 

Uzundere’de konut inĢa edildi. Evet, bu müteahhitle beraber yapılan toplam konut sayısıdır. Peki 540 

hektarlık Karabağlar’daki Uzundere Ġmar Planları içerisinde Bakanlığın Ģu an konut sayısı nedir? 

1650’dir ve bu 1650 konut sayısının müteahhitin ekonomik zorluğa düĢmesiyle birlikte… Rezerv alanıdır 

orası. YaklaĢık 1100 tanesi Ġller Bankası üstünden Çevre ve ġehircilik Bakanlığının da kontrolündedir. Bu 

ne için yapılmıĢtır? Bu 540 hektarın ilk etapta 101 hektarı planlanmıĢtır. Geri kalan 400 hektardaki 

dönüĢümde kullanılmak için yapılmıĢtır. ġimdi emsaline baktığımızda 1.72 emsaldir. BüyükĢehirin 

yaptığı yerlerdeki emsaller de 2,5 emsaldir. Doğal olarak emsal artıĢı da olmayan ama bir Ģekilde 

dönüĢümü zorunlu olan yerlerdir. Mimarisini beğeniriz, beğenmeyiz ama kentin bir gerçeği var. Sayın 

BaĢkan’ım Gültepe’de planları yapmaya çalıĢıyor Ģu an ama en büyük sıkıntısı nedir? Bir rezerv alanı 

olmamasıdır. Bu kentin temel sorunu budur. Bayraklı’da benim Meclis Üyesi olduğum dönemde, 2009’da 

Bayraklı yeni kurulmuĢtu, Cindi Bey’le de beraber Meclis Üyeliği yaptık ve o Meclisin daha, 

yanılmıyorsam 3. ya da 4. ayıydı, Bayraklı’nın Fuat Edip Baksı Mahallesinin kentsel dönüĢümü geldi. 

Peki bugün neredeyiz? 2019’dayız. 10 yılda Bayraklı’da tek çivi çakabildik mi? O planlar vardı, 

sunumları yaptık. Aziz BaĢkanımız o dönem geldi, Bayraklı’da bunun görsellerini gösterdi. ġimdi bu 

soruyu sorduğumuz zaman, bu sorunun biz cevabını arıyoruz. Bu soruların cevabını lütfen Ankara’daki 

birtakım verilerde aramayalım ama onlara da cevap vermek istiyorum. Dediğim gibi kartların sayısı arttı, 

kusura bakmayın, süreci çok uzatmak istemiyorum, ana konuya döneceğim ama… ġimdi Mustafa 

BaĢkan’ım, "Uzun bir konuĢma yapıp Bütçenin son 10 dakikası BüyükĢehire girdi.” eleĢtirisi alıyor ama 

evet genelde çok girdi. ġimdi bakın, 2002 yılında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Bütçesi, dolar bazlı, o 

günkü kurla söylüyorum, yaklaĢık 200 milyon dolar. Peki, Ģu eleĢtiri gelebilir “BütünĢehir Yasası yoktu, 9 

ilçeden oluĢuyorduk.” Yani o zamana dönerseniz 28 ilçe yapar. Bu da yine bir oranlama yaparsanız, 300 

milyon dolar olsun. Bugün oyladığımız bütçe ve görüĢtüğümüz bütçe 1,2 milyar dolar. Ülkemizin 

ekonomik zenginleĢmesinin, burada altını çizerek söylüyorum.... Bakın, biraz önce TÜĠK verilerinin 

güvenilir olmadığından bahsettiler, saygı duyuyorum, kendi görüĢleridir. Sayın BaĢkan’ım, siz Dünya 

Bankasıyla görüĢme yaptınız. Demek ki Dünya Bankasına bir değer veriyorsunuz. Orada Nilay Hanım 

açıkladılar; kredi kullanıyoruz. Yani yurt dıĢı gezilerimizin temelinde bu verinin de olduğu söyleniyor. 



 40 

Demek ki Dünya Bankasından biz kredi alıyoruz. Demek ki bunu biz, güvenilir bir veri olarak kabul 

edebiliriz değil mi? O zaman lütfen, hepimizin elinde akıllı telefonlar var; Dünya Bankasının Kasım 

verilerine baktığınız zaman, Türkiye ekonomisini, 2019’da -1 küçülme görürken, 3. çeyrekte durağan, 

2021’de ve 2023’te %3 ve %4 büyüme öngörüyor. Bunu biz söylemiyoruz, bunu Dünya Bankası verileri 

söylüyor. Bunu yurt dıĢından kredi kullanmak için gittiğimiz Dünya Bankası söylüyor. Yani ekonomik 

kırılganlıklarımız olabilir ama Ģunu özellikle ben belirtmek isterim; bakınız 2018’de Merkez Bankasının 

rezervi 106 milyar dolarken, 2017-2018’de rezervlerimiz 90 milyar dolara kadar düĢmüĢtür, doğrudur 

ama 2019 verisinde, bugün itibarıyla 105 milyar dolar rezervimiz var. Demek ki ekonomik büyümemiz, 

ekonomik kalkınmamız, ekonomik dengemiz yavaĢ yavaĢ toparlanmak üzere. Ben 2000 krizlerini, 1994 

krizlerini yaĢadım. Buradaki birçok Hazırun gördü bunları. Bir gecede %100 enflasyonları, 1000’de 500 

faizleri hepimiz gördük, yaĢadık ve belki birçok buradaki, Hazırundaki arkadaĢlarımız iĢini kaybetti, evini 

kaybetti, düzenini kaybetti. Allah’a çok Ģükür ki, zenginlik hepimize faydalıdır. Bu toplumda gelir-adalet 

dağıtımını da konuĢabiliriz. Adalet dağıtımındaki dengesizlikler üzerinden sohbetler yapabiliriz ama 

ülkenin geldiği ekonomik verileri görmeden, sadece bir yangın yeri varmıĢ gibi konuĢtuğumuzda, sadece 

10 yılda BüyükĢehirin bile yönettiği Bütçenin 1,2 milyar dolar olduğu gerçeğini yok sayamayız. ġimdi 

Sayın BaĢkan’ım, ben ana konuya dönmek istiyorum. ġimdi, çevreci bir belediye anlayıĢımız var. Bütçe 

ana konumuz. ĠĢte böyle oluyor Değerli ArkadaĢlar, eğer biz ana konumuzdan farklı konulara 

girdiğimizde asıl konuĢmamız gereken Ģeyleri konuĢamaz oluyoruz. ġimdi Kiraz’da bir çöp gerçeğini bu 

Meclis’te dile getirdik. Tunç Bey ayrıldılar, gelirler ama Sayın BaĢkan bir söz vermiĢti bu Mecliste, dedi 

ki: “Ben 2020’nin sonunda ÖdemiĢ’in Katı Atık Bertarafını ve Biyogaz Enerji Santralini o Ģirket yapmasa 

da ben yapacağım.” dedi, tutanaklarda kayıtlı. Peki bütçede biz bunu görüyor muyuz? Maalesef 

görmüyoruz. Peki Ģu anki noktada neredeyiz? Cevap verebilirsiniz. Kiraz’da Ģu an çöp dökümü durdu. 

Çünkü bütün o katı çöpler Tire’ye gidiyor. Değil mi Sayın BaĢkan’ım? ÖdemiĢ’e geliyor. Bu ÖdemiĢ’in 

sorunu, bölgenin sorunu, Kiraz’ın sorunu… Siyaseten söylemiyorum. Tarım bölgelerimizde Ģu an biz, 

maalesef çöp konusunda sıkıntı yaĢıyoruz. Mustafa BaĢkan’ım, dediniz: “Ağaçlar yetiĢiyor.” çok da 

güzel, bence Kiraz’ın da, ÖdemiĢ’in de, Tire’nin de ovalarında çöpler yetiĢmesin ve biz bu bütçede bunu 

göremedik ve maalesef ben… BaĢkan’ım açıklarsa çok memnun olurum, bu Ģirketin 2020-2021’de böyle 

bir tesisi hayata geçirme ihtimali var mı? Ben açıkçası merak ediyorum. ġimdi Sayın BaĢkan’ım, geçen 

yine biz burada çok açıkça ben bir rakam vermiĢtim, tıbbi atıklarla ilgili ve demiĢtim ki, gelir arttırıcı 

davranmak istiyorsak, biz Ġzmir’deki hastaneler dâhil çıkan bütün tıbbi atıklarımızı Manisa’ya yolluyoruz 

ve 7 yıldır Manisa Belediyesi bizden yaklaĢık ayda 660 ton, Ġzmir çeperinden bahsediyorum, tıbbi atık 

alıyor. Aylık geliri 1,5 milyon. 7 yılda tam 126 milyon Ġzmir’in kaynağını biz Manisa’ya verdik. Peki 

sayfamızın, bakıyorum, 61. sayfasını açarlarsa görürler ya da 101’de. Tıbbi atık tanımımız var. 

KarĢısındaki rakam 0 lira, 0. Biz Manisa’dan daha mı az bütçeye sahibiz? Biz Manisa Belediyesinin 

vizyonundan daha mı az vizyona sahibiz? Biz bu kadar, 30 milyon lira gibi bir bedele mâl olabileceği 

öngörülen Tıbbi Atık Bertaraf Tesisimiz ki, hele hele Ģu an, Bayraklı sırtlığında Bölge Hastanesi 

bittiğinde bu tonajın çok daha fazla olacağını gördüğümüzde, biz niye bu Bütçe’de 0 lirayla geçtik bunu? 

En azından keĢke yaptığımız eleĢtiriler biraz dikkate alınmıĢ olsaydı da proje bedeli koysaydık ve Ģu an 

ciddi anlamda bu geliri Manisa almaya devam ediyor. Bu bütçede biz bunu maalesef göremiyoruz. ġimdi 

kültür-sanata geldiğimizde Sayın BaĢkan’ım, sizin sanata olan ilginizi Ġlhan Bey de açıkladı, diğer 

herkese bahsettik. Opera Binasını biz eleĢtirdik. Bakınız o Opera Binasının temelini 2018’de attık Sayın 

BaĢkan. Peki 2018’de Ġzmir Devlet Tiyatrosu, KarĢıyaka Sahnesinin de temelini attı. Bugün KarĢıyaka’da 

Devlet Tiyatrosu oyunlarını sergileyebiliyor. Ben de herkesin gitmesini de tavsiye ederim, çok da keyifli 

ve güzel oyunları var Devlet Tiyatrosunun. Bornova Sahnesi, keza öyle ve Ġzmir Sahnesi, Urla Sahnesiyle 

Ġzmir’e 4 sahnede Devlet Tiyatromuz kültürel ve sanatsal faaliyetine devam ediyor. Peki aynı tarihlerde 

temelini attığımız bir yerde Devlet Tiyatrosu çalıĢmaya baĢladığında biz Opera Binamızın… Marka 

Ģehirler olacağız. Hani bugün Viyana’ya gittiğinizde Viyana Opera Binasını gezersiniz. Yine bugün 

Norveç’e gittiğinizde Oslo’daki Opera Binası mimarisiyle, alanıyla, Sydney kadar değerli bir hâl almaya 

baĢladı. Demek ki markalarımız değil mi bizim bunlar? 2018’de temelini atmıĢız, daha hâlâ zemin 

iyileĢtirmedeyiz. Bütçenin dağılımına baktığımızda 2019 itibarıyla bütçede %35’in tamamlanmıĢ olması 

gerekiyor. 2020 Bütçesinde de biz %30 öngörmüĢüz. Bu dağılımla gittiğimizde, 2021-2022 herhalde 

Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023’te Opera Binasını faaliyete alırız diye düĢünüyoruz ama gönül 

isterdi ki, 6,5 milyarlık bir bütçe oylayan BüyükĢehirin, topu topu 200 milyon liralık bir Opera Binasını 

Ģu an keĢke açıyor olsaydık ama maalesef burada bunu biz göremiyoruz. Sayın BaĢkan, yine seçim 
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dönemlerinde vadettiğiniz Ġzmir ġehir Tiyatrosu, BüyükĢehirin… Geçen basında bir açıklamanız var; 

“Logoyu koyar geçeriz ama biz onu yapmak istemiyoruz.” diyorsunuz saygı da duyuyorum. Mesleki 

olarak da geçmiĢte ilgilendiğim bir alan olduğu için, sanat iĢinin çok zor olduğunu bilirim. Ancak 

Ġzmir’de, Ġzmirli tiyatrocuların, Ġzmir’deki sanatseverlerin bu beklentisi çok net. Peki 2020 Bütçesinde 

böyle bir yatırımı biz görüyor muyuz? Yine görmüyoruz. Peki niye görmüyoruz? Ġlhan Bey, nerede 

“kültür-sanat”ındayız? Biz somut Opera Binasını bitiremiyorsak, ġehir Tiyatrosunu vadettiğiniz Ģekilde 

2020 Bütçesinde göremiyorsak, biz kültür-sanatın neresinde olacağız? Yine Sayın BaĢkan, geçtiğimiz 

günlerde, yaz aylarında Ġzmir kamuoyunu meĢgul eden bir tartıĢma vardı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar 

Fakültesinin yıkılması, depreme dayanıksızlığı, Tınaztepe’ye taĢınması ve biz Ģahsen AK Parti Grubu 

olarak çok da umutlanmıĢtık. Çünkü bu tartıĢmalı olan bir konudur ki, ben… EĢim de benim oradan 

mezundur, tiyatro bölümünden ve Dokuz Eylül’ün, eski Mimarlık Fakültesinin olduğu yerden Güzel 

Sanatlar, Narlıdere’ye taĢınırken nasıl tepkiler verildiğini de bilirim. ġimdi buradan… Tınaztepe’den 

Narlıdere’ye giderken de bir taraftan sevindim. O gün “Narlıdere’ye gitmeyelim.” diyen arkadaĢların 

Narlıdere’yi çok özdeĢleĢtirdiğini gördüm Sayın BaĢkan’ım, belki sizin desteğinizdir bu ama siz bir 

açıklama yaptınız, “Biz sahip çıkacağız.” dediniz. Bu bir açıklamaydı. Bir adım ileri gittik. Siz Dokuz 

Eylül Üniversitesine yazı yazdınız Sayın BaĢkan’ım, 2 Temmuz’da ve dediniz ki: “Biz bu konuda 

üzerimize düĢen her Ģeyi yapacağız.” Dokuz Eylül Üniversitesi 5 Temmuz’da size tekrar karĢı yazı yazdı, 

“Ortak Protokol yapmaya hazırız.” dedi. Ben yine kiĢisel nedenlerden dolayı… Sizi ziyarete geldi, 

oradaki, Ġstanbul’daki sanatçı arkadaĢlar, içinde dostlarım var. Yine Güzel Sanatlar’dan öğrenciler sizi 

ziyarete geldiler. Sizle yaptıkları sohbetleri, kendi aralarında kurdukları Whatsapp gruplarından 

paylaĢtılar. Ben de hasbelkader onları dinledim, yazıĢmaları okudum ve takip ettim o günlerde. Siz, “Biz 

bu binayı yapacağız, bu binayı yaparız, sizi Buca’ya yollamayacağız, Fuar’da biz sizi ağırlayacağız, 

binanın inĢası da, projesi de hazır, bu noktada…” Bu o gruplarda yazılanlar… Belki de o arkadaĢlara 

böyle dememiĢ olabilirsiniz ama benim somut baktığım Ģey Ģu; 2 Temmuz’da yazı yazdınız, “Ben bu 

konuda gerekeni yapacağım.” dediniz. 5 Temmuz’da Dokuz Eylül “Protokol yapalım.” dedi. Ardından 8 

Ağustos’ta yine bir yazı gitti. Alttaki bizim… Hüsnü Bey “Grup Odamız” dedi ama bizim hâlâ  bir Grup 

Odamız yok. Bu talebimiz de bekliyor Sayın BaĢkan’da. Ne CHP Grubunun, ne AK Parti Grubunun, ne 

Ġyi Parti, ne de MHP’nin kendini temsil edebileceği bir odası yok. Onu geçtik, Komisyon Toplantılarını 

üst üste yapmaya da hâlâ devam ediyoruz, bu konuda çalıĢtığınızı biliyorum ama ümit ederim ki, bu yıl 

bitmeden bir geliĢmeyi Meclis’e bilgi verirsiniz. Çetin Emeç Toplantı Salonuna geldi Dokuz Eylül’ün 

Dekanı, Genel Sekreteri ve “TaĢınmayla ilgili süre daralıyor, bize destek olacak mısınız?” dediler. 

TaĢınmayla ilgili de “En azından taĢınabiliyor muyuz oraya?” dediler ve ret cevabı aldılar ve Ģu an 

Tınaztepe’de gayet iyi binada, çocuklar devam ediyor. Benim bu konuda bir ricam var Sayın BaĢkan’ım 

sizden; Ģimdi Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tekrar Narlıdere’ye bu binanın yapılması için yatırım 

bütçesine almıĢ durumda. Fakat hızlı ilerleyebilmesi için bir imar durumu alması lazım. Hem Narlıdere 

Belediyesinin hem Balçova Belediyesinin sınırları içerisinde olduğu için bir parselizasyon yapmadan 

kampüs alanı içerisinde hızlı ve ivedi olarak bir imar durumu vermesinde desteğinizi sağlarsanız en 

azından, geri kalanını Dokuz Eylül Üniversitemiz Rektörlüğü zaten yerine getirecek Sayın BaĢkan’ım. 

ġimdi ben en son sözlerimi bitirmeden önce, belki bilginiz vardır, belki yoktur, yoğundunuz, yurt 

dıĢındaydınız. Adnan Saygun Kültür Salonunda… Çok da güzel bir salon. GeçmiĢ yönetime böyle bir 

salon yaptığı için teĢekkür ederiz, teĢekkür etmek de esasında siyasetin en güzel taraflarından biridir. 

BaĢarıyı ödüllendirmek ve onurlandırmak gerekir. ġimdi bu arada Yapı Kredi’nin Sayın BaĢkan’ım… Siz 

daha gidememiĢsiniz ama ben bütün Meclis Üyelerimize de bilgi vermek istiyorum. Esasında 

belediyemizin desteğiyle Yapı Kredi’nin çok ciddi olarak Ģu an, Yapı Kredi Koleksiyonlarından Renkler 

adında bir sergisi var. Yapı Kredi’nin elinde bugünkü değerle 1 milyar dolarlık bir Resim Koleksiyonu var 

Sayın BaĢkan ve içerisinde Türk resim tarihinin Çok Değerli Ressamlarına ait tablolar var ve Yapı 

Kredi’nin 25. yılı nedeniyle bu sergi 4 BüyükĢehirde açılıyor. Ġzmir ayağı da Ģu anda Adnan Saygun 

Kültür Merkezinde, Aralık ayınının sonuna kadar. Burada Osman Hamdi Beyler’den, Hoca Ali Rıza 

Efendi’ye, Ġbrahim ÇALLI’dan, Bedri RAHMĠ’ye kadar Türk resim tarihinin Değerli Ressamların 

eserleri var. Bu noktada ben bir bilgi vereyim istedim. Değerli Meclis Üyelerimiz burayı ziyaret ederlerse, 

oradaki arkadaĢlar ve koleksiyon severler mutlu olurlar. Maalesef açılıĢında bile 100 kadar sanatsever 

vardı. Doğal olarak Ġzmir’de sanat hayatının canlanması belediyenin birtakım, bahsettiğiniz gibi, bilet 

dağıtarak değil, taĢın altına elini koyarak girmesinden geçiyor. Bunun için de bütçede göremediğimiz 

eksikleri dile getirdim. Benim Değerli CHP Grubundan ricam Ģu; AK Parti Grubunun ortaya koyduğu 
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yapıcı eleĢtirilerin, lütfen Ġstanbul’da olduğu gibi… Bir de Ģunu söyleyeyim, Nilay Hanım herhalde, ben 

kendisini severim ama Ģu rahatsızlığı hissettiği için ısrarla oradaki gerekçeyi açıklamak zorunda kalıyor. 

Çünkü önerge sahibi Komisyon Üyesi olarak benim olmadığım bir toplantıda karar aldığı için onun bir 

üzüntüsünü duyuyor diye düĢünüyorum. Israrla organizasyon, ısrarla bütçe, ısrarla iĢletme… Hüsnü 

Bey’in önerisi Ģuydu; “Biz arsayı bu niyetle almıĢız, eğer üstüne bina yapamayacak isek, Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi de artık Cumhuriyet Halk Partisinde, yurdu da onlar yapsın.” önerisiydi. Farklı bir 

modeldi. Benim söylemek istediğim Ģey Ģu; sizin vizyonunuz açısından bence artık o Komisyon Kararının 

bu Meclis Kürsüsünde okunmasını çok doğru bulmuyorum. Eğer bu kararlar ısrarla okunduğu zaman ne 

Brüksel, tekrar etmiĢ gibi olacağım, ne New York’u, ne de baĢka bir yabancı ülkede bir temsilcilik 

açmamızın da temeli olmayacağını düĢünüyorum. Biz lütfen konuĢmalarımızı, eleĢtirilerimizi kentimiz 

adına yaptığımızı unutmayalım. Rakamlarla, verilerle konuĢmak güzeldir ama biz Ġzmir sınırlarında 

kalırsak, bize de karĢı noktada cevap hakkı doğdurmazsanız mutlu oluruz, biz de konuĢmalarımızı kısa 

keseriz, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Dilek Hanım buyurun. Ondan sonra kim söz istiyor burada? Evet, bir 

hayli var. Size de vereceğim efendim, sırayla vereceğim, buyurun. 

DĠLEK YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla 

selamlıyorum. KonuĢmama bir teĢekkürle baĢlamak istiyorum ben. Dün ESHOT’u görüĢtük, ESHOT 

Bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. ESHOT’la ilgili olarak bir önerge vermiĢtim Eylül ayında. Milli 

Sporcularımızın ücretsiz ulaĢımdan faydalanması noktasında, bu vesileyle oybirliği ile kabul edilen 

önergemizden dolayı baĢta size, Komisyon Üyesi ArkadaĢlarımıza ve tüm Bürokratlarımıza çok teĢekkür 

ediyorum. Milli Sporcularımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Öncelikle Nilay Hanım’a bir 

konuda cevap vermek veya düzeltme yapmak istiyorum. Nilay Hanım sizin yurt dıĢı gezileriniz 

vesilesiyle Ġzmir’de birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığımızı söyledi. Ancak maalesef 

Ġzmir’de herhangi bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmadığımızı üzülerek ifade etmek 

istiyorum. Bunu da sayfa 52’de görebilirsiniz. ĠnĢallah 2020’de hedeflenen uluslararası 

organizasyonumuzu, bir olan sayımızı daha çok arttırmamızı ben ümit ediyorum. Özellikle çok tekrara 

düĢmemek adına kadınlarla, çocuklarla ve dezavantajlı gruplarla ilgili birkaç noktanın altını çizmek 

istiyorum. Öncelikle geçtiğimiz günlerde 25 Kasım’ı hep beraber andık, kadına Ģiddetle mücadeleyi ve bu 

anlamda yaptığım konuĢmada Ģunu ifade etmiĢtim; kadına Ģiddetle mücadelede samimiyeti arzu ettiğimizi 

ifade etmiĢtim ve bu anlamda dezavantajlı gruplarla yönelik yapılacak performans hedefleri arasında 

Huzurevleri, Sosyal Hizmetler ve birçok çalıĢma var ancak maalesef kadına Ģiddetle ilgili yapmamız 

gereken en önemli yatırımlardan, en önemli çalıĢmalardan kadın sığınma evleriydi ve bu noktada ben 

hiçbir çalıĢma bu Performans Kitapçığında görmedim. Bu da beni son derece üzdü ve nihayetinde 

belediyelerimizin açma zorunluluğu olan, nüfusu 100 bin üzerinde böyle bir yükümlülük varken Ģu an 

hâlâ 400 bin, 500 bin nüfuslu ilçelerimizin bu konuda hiçbir adım atmaması bizi son derece üzmektedir. 

Bunu da ifade etmek istiyorum. Yine Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz bahsetti ama ben de çok kısa rakamsal 

olarak ifade edeceğim; 13 ġubat’ta seçimle ilgili beyannamenizde Ģunu ifade etmiĢtiniz “Her mahallede 

kreĢ ve masal evi.” demiĢtiniz ancak maalesef görünen o ki 2019’da hedeflenen kreĢ ve masal evi projesi 

sıfır. Ancak 2020’de sadece proje 2 tane proje hedefleniyor ve maalesef görev süremizi 

tamamladığımızda, bırakın her mahallede kreĢ ve masal evi açmayı, sanıyorum bütün ilçelerimizde bile 

açamayacağız, öyle görünüyor. ġimdi bunun yanında Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz tekrar bahsetti, ben 

farklı bir açıdan yaklaĢacağım; yine kadınlara yönelik yapılacak bütçeyle ilgili çalıĢmalarda toplumsal 

cinsiyet eĢitliğine yönelik güçlendirme ve eğitim planlaması 166 iken, kadınlara yönelik düzenlenen 

etkinlik sayısı 48 olarak planlanmıĢ. Aile DanıĢma Merkezleri 2019’da 1 olarak hedeflenirken, 2020’de 

yine bu sayı 1’de kalmıĢ. Bu noktada da bir önergem olmuĢtu fakat maalesef o önergenin de karĢılık 

bulmadığını görmüĢ oluyoruz. Yine Kadın DanıĢma Merkezleri 2018’de yok, 2019’de yok, 2020’de 

hedeflenen sayı sadece 1. Toplumsal cinsiyet eĢitliği faaliyetlerinin yürütülmesi için 3 bin 436 bin lira 

bütçe ayrılmıĢ…                                                 

BAġKAN: 3 milyon. 

DĠLEK YILDIZ: 3 milyon pardon. Bu bütçe bilimsel toplantı, panel, konferans, çalıĢtay ve forumların 

tamamına ayrılan bütçenin 2,5 katı. KreĢ ve masal evi yapımlarının bütçesinin 14 katı, AR-GE, Ġnovasyon 

üstü çalıĢmaları için ayrılan bütçenin 4 katı, yerel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları için ayrılan 

bütçenin de 3 katı. Ben bunu da yine sizlerin takdirine sunmak istiyorum. Son olarak Sivil Toplumla 

imzalanan Protokollerin sayısının sıfır olduğu bilgisi var. Bu konuda sanırım bir yanlıĢlık var. Çünkü çok 
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sayıda STK ile, özellikle Kadın Dernekleri Federasyonuyla iĢ birliği ve Protokol imzaladığınızı biliyoruz. 

Bunları da Meclisimizin huzurunda ifade etmek istedim. Hayırlı olmasını temenni ediyorum iyi akĢamlar.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Evet, Halil BaĢkan, sonra size vereceğim. Buradan kim el kaldırmıĢtı 

görmedim? Ahmet Bey size vereceğim. 2. kereler sonra, önce burada 1. kereler var. Evet, buyurun.       

HALĠL ARDA: Sayın BaĢkan, Değerli Üyeler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fazla uzun 

konuĢmayacağım, uzun boylu olunca oturduğumuz yerde konuĢmak zor oluyor. O yüzden kürsüyü tercih 

ettim. Öncelikle ġanlıurfa Akçakale’de ve Hakkari’de Ģehit düĢen askerlerimize Tanrı’dan rahmet 

diliyorum, yaralı askerlerimize de acil Ģifalar diliyorum. Değerli ArkadaĢlar, bugün burada dile getirmek 

istemiyordum ama Hüsnü Bey konuĢunca ben de birkaç kelime bu konuya değinmek istedim. Gerek basın 

açıklamalarımızda, gerekse sosyal medya hesaplarımızda gerekli açıklamaları yapmıĢtık ama öncelikle 

ilçemde Alevi yurttaĢlara yönelik provokatif eylemden dolayı çok üzgün olduğumu, ilçemin bu konuda 

gündeme gelmesini yadırgadığımı söylemek istiyorum. Değerli ArkadaĢlar, bu konuyla Belediyemizi 

iliĢkilendirmenin de doğru olmadığını ve Ģiddetle kınadığımı dile getirmek istiyorum. Gerçekten yoksun, 

kanıtı olmayan bu rencide eden suçlamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Belediye Meclisimizdeki 

Alevi arkadaĢlarımızla, Belediyede çalıĢan Alevi mesai arkadaĢlarımızla, ilçemde yaĢayan Alevi 

vatandaĢlarla huzur içinde yaĢamaktayız. Bu huzuru bozmasına kimseye fırsat tanımayacağız, bunun 

öncelikle bilinmesini istiyorum. Değerli ArkadaĢlar, 2020 Ġzmir BüyükĢehir Belediye Bütçesini 

konuĢuyoruz. AK Parti Sözcüsü ArkadaĢımız Ġzmir’deki Yerel Yönetimlerin zihniyetinden dolayı bazı 

yatırımların Ġzmir’e gelmediğini söyledi. Örnek olarak da Manisa’ya yapılacak olan bir otomobil 

fabrikasından bahsetti. ĠnĢallah ülkemizdeki bu tedirgin ortam gider. Varsın olsun Ġzmir’e yapılmasın o 

yatırım, Manisa’ya yapılsın. O yatırımın Manisa’ya yapılmasından, Ġzmir’in de çok büyük menfaati 

olacaktır. Yine AK Parti Sözcüsü ArkadaĢımız sporda Ġzmir’e yatırım yapılmamasının nedenini de Yerel 

Yönetimlerin zihniyetine bağladı. Burada ima ettiği Yerel Yönetimlerin, Cumhuriyet Halk Partili 

belediyeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Sporda Ġzmir’e yatırım yapılmamasını dile getirirken, Fikret Bey 

de çıktı, sporda Ġzmir’e yapılan yatırımları sıraladı. Ben çeliĢkiye düĢtüm. Sporda Ġzmir’e yatırım 

yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Yapılmıyorsa, bu bizim zihniyetimizden kaynaklanıyorsa, Ġzmir’de 15 

yıldır AKP’li Belediyeler de var. Bilmediğim için söylüyorum, AK Parti, düzeltiyorum. Bilmediğim için 

söylüyorum, acaba çok büyük bu yatırımlardan AK Partili Belediyeler ne kadar payını almıĢtır? Bunu da 

öğrenmek istiyorum. Değerli ArkadaĢlar, ulaĢımla ilgili de birkaç konuya değinmek istiyorum; UlaĢım 

Dairesi BaĢkanlığını çok kutluyorum. Alsancak Tramvayı, KarĢıyaka Tramvayı, Ģimdi Çiğli’ye uzatılacak 

olması, Ġzmir Metrosunun Narlıdere’ye uzatılma çalıĢmalarının devam etmesi büyük bir baĢarıdır. Bunun 

yanında Ġzmir’in en uzun metrosu, Gaziemir Metrosu; 28 km’den oluĢuyor. BüyükĢehir Belediyesinin 

UlaĢım Master Planında orta ve uzun vadede yapılması düĢünülen bir proje. Tunç BaĢkan’ım, seçildikten 

1 ay sonra yaptığımız görüĢmede, bu projenin ne kadar önemli olduğunu, bunu ne kadar öne alabilirsek 

baĢarılı olacağımızı dile getirdim ve kendisine huzurlarınızda teĢekkür ediyorum. 1 hafta sonra Gaziemir 

Metrosunun proje çalıĢmalarının baĢlayacağı müjdesini verdi. Bu konuda çok mutluyum. ĠZBAN, sadece 

Ģunu söyleyeceğim; bir Ahmet PĠRĠġTĠNA projesiydi. Kendisini burada rahmetle anıyorum. Kentsel 

dönüĢüm ilçemin… Ġzmir’in en büyük kentsel dönüĢümü benim ilçemde, Aktepe/Emrez bölgesi, yaklaĢık 

6000 konut yıkılıp bir dönüĢüm yapılacak. 10 yıllık bir süreç var. Ben bu konuda Kentsel DönüĢüm 

Dairesi BaĢkanlığının da Meclisimize bir sunum yapmasını istiyorum. Ben biliyorum, 10 yıldır nerelerde, 

ne tür çalıĢmalar yapıldı, Bakanlıkların devreye girdiği yerler var, Belediyenin var, oradaki tespitler, 

mülkiyetle ilgili sorunlar, Hazine miktar fazlalıkları var, mülkiyetle ilgili önümüzdeki dönemde yine 

önümüze gelecek. Bu konuda BüyükĢehir Belediyesinin çok ciddi bir Ģekilde çalıĢtığını biliyorum. 

Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığına da çok teĢekkür ediyorum. Sözlerimi burada bitirmeden önce, AK 

Partili ArkadaĢların çeliĢkileri devam ediyor. “Hayır” dedikleri bütçeye, “Hayırlı olsun.” diyorlar. Evet, 

Ġzmir için 2020 yılı Bütçesi hayırlı olacak, saygılar sunuyorum.       

BAġKAN: Mehmet BaĢkan’ım… Nilay Hanım bir dakika, Mehmet BaĢkan’ım…                         

MEHMET ERĠġ: Değerli BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım ben de hem bir eksiği 

düzeltme, hem de bilgi vermek amaçlı söz aldım, sorular öyle geldi. ÖdemiĢ Küçük Menderes’in kalbi. 

Biz 5 güzel dost ilçe olarak o Menderes Havzası’nın bütün nimetlerinden yararlanıyoruz, Allah bize öyle 

bir güzellik vermiĢ. Kiraz’da bulunan çöp depolama, vahĢi depolamaydı. Yine sizlerin de almıĢ olduğu 

karar sonucu, arkadaĢların da destekleriyle birlikte artık taĢıma ÖdemiĢ’e yapılmakta. Yani ağabeylik 

görevimizi yine yerine getiriyoruz. “Tarım alanı” deniyor, arkadaĢlarımız… Yani Kirazlı Meclis Üyesi 

arkadaĢlarımız, ÖdemiĢli arkadaĢlarımız bilir. Söz eden arkadaĢlar görmemiĢ olabilir. Bizim Okka TaĢı 
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dediğimiz, bizim için en önemli mevkidir orası, onun üzerinde, tepede olan bir yer; kokusu, etkisi, kuĢu, 

Ģusu, busu oluyor mu? Evet oluyor, tamam, Ģimdi o da bitti. ÖdemiĢ’te yapının yapılması adına daha 

önceden baĢlatmıĢ… BüyükĢehire geçtikten sonra 1 megavat olarak düĢünülen tesis, Ģimdi 2 megavat 

düzeyine çıkarılmıĢtır. Yine önceki kararda Beydağ ve Kiraz’ın bağlaması düĢünürken, Ģu an Tire ve 

Bayındır’ın da çöpleri yine ÖdemiĢ’e gelecektir. Misafirperverliğimizi sürdürüyoruz ama yetmez diyoruz, 

Selçuk ve Torbalı’ya da istiyoruz. Çünkü proje oraya gidiyor. Neden? Bu, bir de bütçede olamamasının 

Ģeyi, imtiyazlı, yani yap-iĢlet-devret değil, imtiyazlı bir proje, bu nedenle hem ÖdemiĢ, hem de 

BüyükĢehir yine oradan, kârdan bir pay alma… 2.4 bizim, 3.6 da BüyükĢehir, Ağabey Belediyenin. 

Bununla birlikte günlük, biz olsaydık ortalama 110 bin tonla, 110 tonla günlük iĢletme… Daha sonra 

Kiraz, Beydağ düĢündüğümüzde bu 150 civarındaydı, 160 ortalama ama Bayındır, Tire de dâhil 

olduğunda da, yaklaĢık 250 ton çöp iĢleme kapasitesine dönüĢecektir. ĠnĢaat maliyeti 20 milyon 500 bin 

dolar, inĢaatı 3 milyon 500 bin, donatısı da 15 milyon dolar olmak üzere, yine bunun iĢletme maliyeti de 

yaklaĢık 17 milyon lira olacak; kira da ayrıca ÖdemiĢ Belediyesine 3’er aylık dönemler halinde ödenme 

Ģeklinde sürüp, devam edecektir. BaĢkan’ım, ben bir de kısaca yine bir teĢekkür etmek istiyorum… 

(SALONDAN: BaĢladı mı?) Evet dolgusu baĢladı, denetimi de bizde, yani bizim dönemimizde… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Gelecek yıl Ekim sonu, 

yani 29 Ekim hedefleniyor, Ģirket de bu konuda Ağustos sonunda denemeye baĢlayabileceğini bize ifade 

etti, söylenen bu.                  

BAġKAN: Evet.  

MEHMET ERĠġ: Yine bizim ilçemizde BaĢkan’ım, ĠZSU’lu çalıĢan ve sizlerin BaĢkanlığında görev 

yapan tüm arkadaĢlarıma da teĢekkür ediyorum. Birinci Ģey; özellikle Kaymakçı’da yaĢanan, cezaevinin 

atığı olan, evsel atıkları değil, artık cezaevi atıkları halinde ve oradan Beydağ’a kadar olan bölgemizi 

toplayacak olan bir arıtma sitesi, sonra yine Kaymakçı’dan sonra yol üstü, köyümüze kadar olacak yerde 

bir tesis, yine ÖdemiĢ’te bizim mandıracıların yapacakları arıtma sistemine, yine ĠZSU ailesi olarak 

destek veriyorsunuz. O konuda çok teĢekkür ediyorum. Ayrıca yine Konaklı, Ovakent, Bademli’de de, 

karĢı tarafta da yapılacak, yine mahallelerimizle birlikte yapacağınız arıtma sistemleri için de Ģimdiden 

BüyükĢehir ailemize ve tüm Meclise verdikleri destekler için de çok teĢekkür ediyorum, saygılar 

sunuyorum Meclisimize. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Muhittin BaĢkan’ım, sonra Aybars Bey. Evet, Muhittin BaĢkan’ım, 

buyurun. Cenap Bey, size de geleceğim. 

MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyelerimiz ben sadece kentsel dönüĢümle 

ilgili birkaç düĢüncemi belirtmek istiyorum; Ģu anda Ġzmir’de en büyük kentsel dönüĢüm alanları 

Karabağlar’da var. Değerli KonuĢmacılar da, birçoğu bu konuyla ilgili görüĢlerini belirttiler. Bakanlığın 

ilan ettiği 650 hektarlık bir alan var, 32 hektarlık da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesince Uzundere’de yapılan 

kentsel dönüĢüm çalıĢması var. ġimdi Türkiye’de 5393 sayılı Yasanın 73. maddesi ve bir de 6306 sayılı 

Yasaya göre bu çalıĢmalar yürütülmekte. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde Kentsel DönüĢüm Dairesi 

BaĢkanlığı kurulduğu tarihte sadece 5393 sayılı Yasa yürürlükteydi ve 2010 yılında Kentsel DönüĢüm 

Dairesi BaĢkanlığı kurulmuĢtur. Bugüne kadar geçen süre de 9 yıldır. Bu 9 yıllık sürede de benim 

bildiğim kadarıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi birçok projede yoğun olarak çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. 

Tabii kentsel dönüĢüm çalıĢmalarının Türkiye’de farklı örnekleri de vardır ama bakıldığında en değerli 

toplu çalıĢmalar Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılmıĢtır. Bir de Kadifekale’yi, böyle çok 

hafife alınacak bir proje değildir. Türkiye’de baĢka bir örneği de yoktur. Böyle bir projeyle de kent hem 

heyelana maruz 1870 civarındaki bina ve orada oturanlar böyle bir tehlikeden kurtarılmıĢtır, hem de 

kentimiz yaklaĢık 400 bin m
2’

nin üzerinde bir yeĢil alan kazanmıĢtır. Kadifekale'nin bir aksı tamamen 

ortaya çıkarılmıĢtır. Onu tamamlayacak diğer proje, Ballıkuyu Kentsel DönüĢüm Projesidir, bunlar 

birbirleriyle ilintilidir ve akabinde de Ģu anda BüyükĢehir Belediyesinin kamulaĢtırma çalıĢmalarını 

sürdürdüğü, Amfi Tiyatro alanı vardır; bu projeler bittiğinde Kadifekale’nin silueti tamamen ortaya 

çıkmıĢ olacaktır. ġöyle bir cümle kullanıldı; “Uzun yıllar kenti yönetenlerin, kente yatırım yapmadığı…” 

Ģeklindeki değerlendirme çok eksiktir, bilgi eksikliğidir. Bunları bilmeden böyle bir değerlendirme 

yapmak da kent için iyi bir Ģey değildir. Demin söylediğim gibi, kentsel dönüĢüm 2 yasayla yapılmakta. O 

tarihte 7 bölgedeki tekliflerden bir tanesi de, ÇennetçeĢme Kentsel DönüĢüm Alanıdır. Bu alanın geniĢliği 

48 hektardır. 2 yıl Bakanlıkta bekletildi, 2 yıl sonra 6306 sayılı Yasa çıktı ve o yasa kapsamına alındı. 

Bunların hepsi bilinen gerçeklerdir. Yani biz bunları değerlendirirken bunları görmezsek, bunları 

değerlendirmezsek yanlıĢ yapmıĢ oluruz. Kentsel dönüĢümün siyaseti olmaz. Çünkü biz bu projelerle 
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kenti geleceğe taĢımak durumundayız. Gelecek kuĢaklara daha doğru, dürüst, düzenli, her türlü sosyal, 

teknik altyapısıyla güçlü kentler bırakmak durumundayız. Burada bu değerlendirmeleri yaparken, 

Merkezi Ġdarenin yapmıĢ olduğu eksikleri değerlendirmek zorundayız. Ġlk projeye giden 48 hektarlık, o 

tarihlerde onaylanmıĢ olsaydı, bugün çevre yolundan geçerken, Sayın CumhurbaĢkanı da bir 

değerlendirme yapmıĢtı “Bunlar Ġzmir’e yakıĢmıyor.” diye. O binaların hepsi bugün kalkmıĢ olacaktı ve 

kente girenler de düzenli bir dokuyu orada göreceklerdi. Türkiye’de, tabii Kentsel DönüĢüm Yasalarından 

önce bir 775 sayılı Yasa var. Orada ıslah bölgeleri var, tasfiye bölgeleri var, önleme bölgeleri var. Bununla 

ilgili de birçok çalıĢma gerekleĢtirilmiĢtir. Kadifekale de tasfiye bölgesi olarak değerlendirilerek ortaya 

çıkarılmıĢtır. Orada Toplu Konut Ġdaresiyle geçmiĢ dönem BaĢkanımızın bir değerlendirmesi vardır, 

haklıdır, Ģimdi açıklayacağım, bir Protokol yapıldı, o Protokole göre Toplu Konut Ġdaresi konutları yapıp 

Kadifekale’deki 1860 kiĢiye, o alandaki kamulaĢtırılan alanın tapusunun TOKĠ’ye verilmesi kaydıyla bu 

konutları Belediyeye verecekti ama Toplu Konut Ġdaresi ne yaptı? Gitti, oraya kendi ekspertizlerini 

gönderdi ve Ģunu dediler: “Buranın değeri sıfırdır.” ve BüyükĢehir Belediyesi 1800-2000’e yakın konutu 

kendi bütçesinden ödenek ayırarak satın almak zorunda kaldı. Eğer kente katkı koyacaksanız bunları daha 

doğru değerlendirmeniz gerekir. Orada da maalesef böyle bir haksızlık yapıldı, bu gerçek, bunların 

hepsinin belgesi var. ġimdi bir arkadaĢımız Ģunu diyor “Ġmar barıĢıyla bunlara göz yuman Yerel 

Yöneticileri de affedin.” diyor. Ben hayretler içerisinde kaldım. Ben de Yerel Yöneticilik geçen dönem 

yapıyordum, ben böyle bir imar barıĢı istemiyordum ve bunun da tabii ki sonuçlarına biz katlanırdık. Biz 

kentleri imar barıĢları çıkarmadan düzeltmeye çalıĢıyoruz. Evet, barıĢ çıkarılabilir ama nasıl çıkarırsınız? 

Bir daha geriye dönüĢler yapmamak üzere bu afları çıkarabilirsiniz. ġimdi gene ucu açık, Türkiye’de ne 

zaman tekrardan bir imar affı çıkacak ve kentler nereye gidecek? Gene bu konuda belirsizlikler var. ġimdi 

çok örnek gösteriliyor; Kuzey Ankara Projesi. Kaç yılında çıktı bu kanun? 2004. Kaç yılındayız? 2019. 

Kaç yıl geçmiĢ? 15 yıl. Tamamen bitti mi proje? Bitmedi. Havaalanından dönerken hepimiz gözlüyoruz, 

hâlâ devam eden inĢaatlar var ve orada bir de Ģu var; devletin bütün olanakları kullanılıyor. KeĢke bu 

olanakları Ġzmir’deki Yerel Yönetimler de kullanabilseler. Bu iĢler yapılmayacak ya da altından 

kalkılmayacak projeler değil. TOKĠ kentsel dönüĢümü yapacak bir kurum değil, TOKĠ’nin kuruluĢ 

amacında da bu yok. 6306 sayılı Yasanın biz, değiĢtirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü 6306 sayılı 

Yasada Yerel Yönetimler, sadece idare tanımının içerisinde var, baĢka hiçbir yerinde Yerel Yönetimler 

yok. Böyle bir yaklaĢımı doğru bulmuyoruz. Yerel Yönetimler, kentsel dönüĢümün odağında olmalı, 

sorumluluğu olmalı. Tabii ki Çevre ve ġehircilik Bakanlığımız da bunun denetimini yapmalı, yani 

devletin, Merkezi Hükümetin bu iĢin içerisinde olmaması zaten düĢünülemez ama Yerel Yönetimlerin 

olmaması hiç düĢünülemez. 6306 sayılı Yasanın çalıĢan tek yönü var; parsel bazlı bina yenilemesidir, alan 

bazlı uygulamalar maalesef yapılamıyor. Kendi bölgemde 540 hektarlık alan var. ġimdi, bir türlü sağlıklı 

bir proje ortaya çıkarılamıyor. ġimdi demin örnek veriliyor; orada 1650 konut yapılıyor, belki zaman 

alacağım ama 101 hektarlık bir alan planlandı, boĢ bir alan ve burayı Çevre ve ġehircilik Bakanlığımız 

kamulaĢtırdı. Bazı vatandaĢların yeri kamulaĢtırıldı ama bazıları kamulaĢtırılmadı. ġimdi o 

kamulaĢtırılmayan niye kamulaĢtırılmadı? Anlamakta zorluk çekiyorum. KamulaĢtırıldıktan sonra planları 

yapıldı, imara açıldı, sonra TOKĠ’de… TOKĠ devrede yok. Ġller Bankası ihaleye çıkardı. Ġller Bankası kat 

karĢılığı ihale yaptı, Ģu anda da yüklenici sanırım, inĢaatı yapamadı, inĢaatlar durdu. Belediyemizin açtığı 

dava neticesinde, Ģu anda parselasyon planları da iptal edildi. Yerel Yönetimler olmadığı sürece de bu 

sonuçlar kaçınılmaz olacaktır. Biz niye dava açtık parselasyonla ilgili? Belediyenin bir yeri vardı, 10 

dönüm, periĢan edildi. Ben bir Yerel Yönetimim, her Ģeye ihtiyacımız var. Bu çalıĢmalar yapılırken en 

azından görüĢümüz alınsaydı, biz de katkı koyardık, düzeltilmesine çalıĢırdık. Maalesef bunlar hiç 

dikkate alınmadı. Esas olması gereken binalı yerlerdeki dönüĢümdür. Binalı yerlerde Ģu anda sağlıklı bir 

dönüĢümü yapan da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesidir. Hiç siz… Uzundere’den sadece geriye dönük, 

fazladan daire alanların bir ödemeyle ilgili serzeniĢleri var ama onun dıĢında hiçbir Ģikâyet yok. Aynı olay 

Kadifekale’de de oldu. Hiç kimsenin burnu kanamadan bu projeler gerçekleĢtirildi. Kuzey Ankara 

Projesinin, orada oturanlardan kimse orada yok artık. Sulukule’de de oturanların hiçbirisi orada yok, 

Ģimdi Suriyeliler almıĢ. Alabilir, yani biz… O konuda bir Ģey söylemek de çok doğru değil ama alanların 

gerçek sahipleri orada yoklar. Bizim bakıĢımızda, alanın gerçek sahipleri mutlaka dönüĢüm alanlarında 

proje öncesi de, proje sonrası da olmalılar diye düĢünüyoruz. Bu konuyu dikkatle tartıĢmak gerekir. 

Sonuçta bu kent hepimizin, kentimizi geleceğe daha iyi Ģekilde taĢımak istiyoruz. Çünkü hepimizin görev 

süreleri sınırlıdır. Bu zaman sürecini doğru değerlendirmek gerekir. Ben BüyükĢehir Belediyemizin de 

bunu iyi değerlendireceğini biliyorum ve biz de Ġlçe Belediyeler olarak her zaman katkı koymaya hazırız. 
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Sadece BüyükĢehir Belediyemizin değil, Çevre ve ġehircilik Bakanlığımızın da yapacağı olumlu bir 

projeye de sonuna kadar destek veririz, teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Muhittin BaĢkanım, ders niteliğinde bir konuĢmaydı hepimizin için, teĢekkür ediyoruz. 

GeçmiĢ tecrübelerinizin de ıĢığında değerliydi. ġimdi, konuĢmak isteyenlerin bir ellerini görebilir miyim 

lütfen? Ġkinci… ArkadaĢlar, bir dakika, hiç söz almayanları soruyorum. Bir dakika, söz almayanları 

soracağım. Evet, söz almayanlar? Evet. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Verelim. ArkadaĢlar… Tamam. ġimdi, Değerli ArkadaĢlar, önce Cenap Bey’e vereyim, 

sonra da size vereyim, sonra bu tarafa doğru yaklaĢacağım. Evet, buyurun. Çok özür dilerim, Cenap 

Bey’den sonra size veriyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Ahmet Bey, siz buyurun o zaman, ondan sonra Cenap Bey’e vereyim. Buyurun.  

AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Sonra da… Hakan Bey’i unuttum, çok özür diliyorum, tamam. Size de vereceğim. Evet. 

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

sunuyorum. 2020 Yılı Mali Bütçemiz hayırlara vesile olsun. ĠnĢallah Ġzmirimize hayırlar getirsin. Sayın 

BaĢkan’ım, Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığının 2020 Yılı Bütçesi ile baĢlamak istiyorum konuĢmama, 

51 milyon 101 bin TL. Sayın BaĢkan’ım, bu bütçe içerisinde de Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler 

Merkezi Faaliyeti BaĢlığı var. Bu baĢlığın ise bütçesi 9 milyon 673 bin TL. BaĢkan’ım, bildiğiniz gibi 

Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin dıĢa dönük bir yüzü ve dezavantajlı 

gruplara dokunabilen ender birimlerinden bir tanesi. Fakat Mali Yıl Bütçesini incelediğimizde, maalesef 

Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığının en düĢük bütçeye sahip Daire BaĢkanlıklarından birisi olduğunu 

görüyoruz BaĢkan’ım. ġimdi bütün dezavantajlı gruplara dokunurken, bu bütçe ile nasıl baĢarır 2020 

yılında pek bilemedim. Çünkü yapması gereken çok iĢ var. Sorumluluk alanı çok geniĢ. O yüzden 

uygulaması nasıl oluyor bilmiyorum ama sadece bildiğim kadarıyla yorumlayacağım. Eğer Ek Bütçeden 

pay ayrılabiliyorsa uygun olacaktır ama nasıl olduğunu bilmiyorum, öyle söyleyeyim, nasıl yapıldığını... 

Ġlk konu buydu Sayın BaĢkan’ım. Ġkinci konu ise BaĢkan’ım, Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler 

Merkez Faaliyetleri baĢlığını biraz açacak olursak, bu baĢlığın biliyorsunuz en büyük organizasyonu 

Ġnciraltı’daki Engelliler Merkezi. Fakat orada da… BaĢkan’ım, Ģu anda orası içler acısı bir durumda. Hem 

idari binası, hem engelli vatandaĢların kullandığı tuvaletler, kafeterya… Oranın da acil olarak fiziki 

koĢullarının iyileĢtirilmeye ihtiyacı var. Sanırım yine Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Bütçesinden 

yapılacak ama dediğim gibi oranın da iyileĢtirilmeye ihtiyacı var BaĢkan’ım. BaĢkan’ım, bir de bu bizim 

Engelli Hizmetleri Müdürlüğümüz var; Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığına bağlı. Hem Daire 

BaĢkanlığımıza, hem de Engelli Hizmetlerine teknik donanım ve insan kaynağı açısından yeterli hale 

getirilmesi çok önemli bir husus. O birime biraz daha eğilmemiz gerektiğini düĢünüyorum, iç yapı olarak. 

Ve BaĢkan’ım, önemli bir konu da Ģu; kentin genelini kapsayan Engelli Hizmet Merkezleri, biliyorsunuz 

Ģu anda belediyelerimizde açılmaya baĢlandı. Fakat bunun uzak Ġlçe Belediyelerimizde mutlaka 

yaygınlaĢması lazım ve bunun BüyükĢehir Belediyesinin yardımıyla, katkısıyla olabileceğini 

düĢünüyorum. Açıldıktan sonra yine Ġlçe Belediyesinde kontrolleri kalabilir ama bu bizim, dediğim gibi 

Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti kapsamı baĢlığına mutlaka eklenmesi lazım 

Engelli Hizmet Merkezlerinin. BaĢkan’ım, yine çok önemli bir konu; bu kent içi ve kent dıĢı engelli 

vatandaĢlarımızın hareketliliğini sağlayabilmemiz için engelli vatandaĢlarımıza bir tane nakil otobüsü 

edinmemiz lazım Sayın BaĢkan’ım. Bunun alımını da Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı var, onun         

T Cetveline bu otobüsü de eklememiz lazım, yani demirbaĢ olarak ve T Cetvelinde yer alırsa, bu alım 

yapılırsa da Ġzmir adına, BüyükĢehir Belediyemiz adına ve Ġzmir’de yaĢayan engelli vatandaĢlarımız 

adına güzel bir adım olacaktır diye düĢünüyorum. BaĢkan’ım bir de bu, dün sorduğum bir soru vardı 

ESHOT’a, aynı Ģeyi BüyükĢehirimize de sormuĢ olayım, yine bilmediğim için soruyorum. Hem 

BüyükĢehir Belediyemizin genelinde, hem de belediyemize ait Ģirketlerde bu kamuya ait %4 engelli 

personel istihdamı tutturulabildi mi?  

BAġKAN: Onu arttırıyorum. 

AHMET UĞUR BARAN: Yine BüyükĢehirimizle alakalı da, bununla alakalı da bir bakarsak mutlu 

olurum. Sayın BaĢkan’ım, bir de bir Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir temennim 

var, bunu da belirtmeden geçmeyeyim; Ģeye de baktığımızda BaĢkan’ım, Gençlik ve Spor Dairesi 

BaĢkanlığımızın Bütçesine baktığımız zaman, 43 milyon civarında bir bütçesi var ve Gençlik ve Spor 

Kulübünün Bütçesinin de bu bütçeye dâhil olduğunu biliyorum. ġimdi, biliyorsunuz Gençlik ve Spor 

Kulübünde engelli branĢlarına ciddi Ģekilde değer verilmekte ve bir tek engelli branĢları değil, arka 
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mahallelerde yaĢayan çocuklara da ciddi Ģekilde önem verilmekte. Fakat uluslararası organizasyonların 

Ġzmir’e getirilebilmesi için spor müsabakalarının Ġzmir’de yapılabilmesi için Ģimdi yeni, biliyorsunuz 

yelken, su topu gibi branĢlar açıldı, daha da branĢlar eklenecek. Bu 43 milyonluk bütçenin içerisinden 

BüyükĢehir Spor Kulübümüze de bir bütçe gelecek diye biliyorum. Arttırılması mümkün değilse de en 

azından bu bütçenin azaltılmamasını rica ediyorum. Çünkü Gençlik ve Spor Kulübünde engelli 

arkadaĢlarımıza ve diğer arka sıradaki arkadaĢlarımıza hizmet götürmek için bütçeye ihtiyacımız var. 

TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan’ım. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Cenap Bey buyurun. Değerli ArkadaĢlar, bir kez daha görebilir 

miyim elleri? Hiç söz almayanlar. Nasıl baĢa çıkacağız, bilmiyorum. Yani mümkünse kısa kısa rica 

edeyim, kısa kısa. Evet, buyurun Cenap Bey. Sonra Grup BaĢkanı Vekillerimize vereceğim söz. Hakan 

Bey’e vereceğim, size vereceğim. Evet.  

CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Kıymetli Bürokratlarımız, 

Basınımızın Emekçileri ve konuklarımız hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Kültür ve sanat 

faaliyetlerimizin ne olduğu, çeĢitliliğinin ne olduğu, 2020 yılındaki bütçelemelerimizle neler 

yapacağımız, bu yıl neler yaptığımız, sonraki projeksiyonlarımızın nelerden ibaret olduğu ile ilgili söz 

aldım. Bunları tane tane, yavaĢ yavaĢ, anlaĢılır bir Ģekilde sizlere aktarmaya çalıĢacağım. Biraz sabırlı 

olmanız gerekecek. Çünkü zannediyorum uzun olacak. Efendim kültür ve sanat faaliyetleri, çeĢitli 

etkinlikler, ki biraz sonra açılımını yapacağım, bunları yapmak, bunları derlemek, bunları sunmak, bunları 

yürütmek, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin asli görevidir ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bunları 

yapmaktadır. Ancak anlamlı olanlar, kabul görenler, arzu edilen seviyede olanlar yapılırsa, aynı zamanda 

bu faaliyetler kent turizmine de büyük yarar sağlar, yani yerli ve yabancı turisti de çeker kentimize ve biz 

bir turizm geliri, bir turizm girdisi de elde etmiĢ oluruz. BüyükĢehir Belediyemizin çok sayıda kültür ve 

sanat mekânı var Değerli ArkadaĢlarım. Bunların baĢında Kültür-Sanat Merkezi, Kültürpark’ın içerisinde. 

Orası Yaradan’ın bize bahĢettiği çok güzel bir alan. Ġzmir Yangını’ndan sonra kurulmuĢ ve amacından 

sapmadan, hep aynı doğrultuda kullanılmıĢ, yemyeĢil ve her türlü etkinliğin yapılabileceği bir alan. 

Burada pek çok kurum ve kuruluĢun düzenlediği kültür ve sanat etkinliği sahne alıyor, yönetim yerimiz 

de o parkın içinde. Bir de hemen iĢin baĢında Ģundan da bahsedeyim; Ġzmir’de kültüre ve sanata hizmet 

eden BüyükĢehir Belediyemize ait iki kurum var; bunlardan bir tanesi Kültür-Sanat Dairesi 

BaĢkanlığımız, bir tanesi de Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığımız. Birisinin bütçesi 53 milyon, küsuratı 

da var, birisinin de bütçesi 43 milyon, onun da küsuratı var. Yani yaklaĢık 100 milyon liralık bir bütçeyi 

bu faaliyetler için harcayacağız. Bu yeterli olacak mı? Tabii gönül ister ki bütçemiz daha elveriĢli olsa, 

200-250 milyon harcayalım ve çok daha güzel, çok daha katkılı etkinlikler düzenleyebilelim. Bütün 

bunların dıĢında, Atatürk Açık Hava Tiyatromuz var ki, 2780 seyirci kapasiteli, ilkbahardan baĢlayıp 

Ekim ayının sonuna kadar, neredeyse Kasım’a kadar birçok etkinliğe sahne veriyor, birçok etkinlikte tıka 

basa doluyor ve kasamıza da para dolduruyor. Gençlik Tiyatromuz var, Kültürpark Tenis Kulübü yanında, 

Gençlik Tiyatrosu… Okulların sahneye koyduğu tiyatrolar. Bunlar daha ziyade ücretsiz gösteriler. Zaten 

bir bölüm gösterilerin de böyle olması lazım. Bu da bizim temel anlayıĢımızın içerisinde var.               

Kültür-Sanat ġube Müdürlüğüne bağlı olarak çalıĢtırılıyor ve bu temsiller orada gerçekleĢtiriliyor. Ġsmet 

Ġnönü Sanat Merkezimiz, burada da Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığına ait bir yer, ev sahipliğini onlar 

yapıyor ama çok sayıda kültür ve sanat faaliyeti burada sürdürülüyor. Hakan Yıldız arkadaĢım, burada mı 

acaba? Değil, demin Ģeyden bahsetti; Adnan Saygun Kültür Merkezinden, ki muhteĢem bir sanat alanı, 

sanat merkezi. Gerçekten çok nitelikli, dünyaca ünlü sanatçıların misafir edildiği, sanatlarını yapmalarına 

olanak tanındığı, salonlarda yer bulamadığımız, o gösterilerde, çok güçlü bir sanat merkezi. Orada geçen 

gün bir resim sergisi olduğunu ve çok sayıda ressamın oraya resimlerini getirdiğini ve bu resimlerin 

değerlerinin 1 milyar lira civarında olduğunu söyledi. Açıkçası ben orada olmak isterdim. AtlamıĢım onu, 

ıskalamıĢım ama Ģunu söylemek istiyorum; bu tür etkinliklere, böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği 

yapan kapalı bir alanımız var. Ancak bir eksiklik var, söylemek istiyorum. Eğer yanlıĢ duymadıysam yüz 

kadar resmin sergilendiği ifade edildi. Eğer öyleyse o resimlerin toplam değeri 1 milyar lira değil en az 

50-60 milyar liradır. Çünkü sadece Osman Hamdi’nin “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı eseri 16 Aralık 

2017’de 1 milyar 750 milyon liraya satıldı. Yine Osman Hamdi’nin “Cami Önü” diye bir eseri var, o eser 

de en az 2 milyar lira. Diğer sanatçıların eserleri… Çok büyük bütçeli, çok büyük ederli sergilerin de ev 

sahipliğini yapabilir durumdayız.  

BAġKAN: Cenap Bey biraz hızlanalım, biraz hızlanalım. 

CENAP BÖRÜHAN: Ben atlıyorum bazılarını efendim, bazılarını atlıyorum.  
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BAġKAN: Tamam, peki. Tamam.  

CENAP BÖRÜHAN: Evet, Kültürpark’ta 300 kiĢilik tiyatro ve sinema salonumuz… Oralarda söyleĢiler, 

diğer gösterimler, dans prova salonları, sergi alanları vesaire, bunlar var. Yine Resim-Heykel Müzesi, 

Kültürpark Sergi Salonu var. Burası Turizm Bakanlığınındır ama etkinliklerin çoğunda biz varız. Tarih ve 

Sanat Müzemiz var, 2004 yılında merhum Belediye BaĢkanımız Ahmet PRĠġTĠNA tarafından yapıldı, 

Kültür Bakanlığına devredildi. Burada da üç ayrı binadan giriĢ var, birçok taĢ eser, farklı eserler 

sergilenmekte. Çim konserlerimiz var efendim, o kadar çok seyirci topluyor ki, gençlerin tamamı orada. 

13 Haziran’da baĢladı, dün Eren DUTLU konseri ile sona erdi. Bunlar tarihi Hava Gazı Fabrikamızın 

bahçesindeki çimde yapılıyor. Çok takdir gören, istenilen, beğenilen konserler. KarĢıyaka Kültür Merkezi 

Opera Binası yapılmakta. Mükerrer olmasın diye sadece böyle geçiyorum. 2018 yılında baĢladı, bu sene 

belli bir bütçelendirmesi var. Ayrıca Agora, Kemeraltı, Havra, Sinegog, Cami birçok Kilise barındırıyor, 

bilhassa Konak. BüyükĢehir Belediyesi buralara yatırım yapıyor. Buralarda kültürel, sanatsal faaliyetler 

düzenleniyor. Katılıyorum, gidiyorum; sizler gidiyorsunuz, katılıyorsunuz, Ġzmirliler rağbet ediyor. 

Dünyanın en büyük Agorası, açık pazarı bizde Kemeraltı ÇarĢısı. Burada turizme ve sanata hizmet eden 

birçok yer var, mekan var. Birçoğunu atlıyorum. Çünkü BaĢkanımın ikazı var.  

BAġKAN: Atlayalım, atlayalım. Çünkü çok arkadaĢım var daha.  

CENAP BÖRÜHAN: Sadece Konak’ta Değerli ArkadaĢlarımız, 3350 tane tescillenmiĢ bina var. Yani bu 

ne demek? 100 yaĢının üzerinde. Bunların tamamı Ġzmir’in kent kültürüne hitap ediyor. Ġzmir’de 1 no’lu 

Koruma Kurulunun envanterinde 5500, 2 no’lu Koruma Kurulunun envanterinde yaklaĢık 5000 civarında 

bina var. Bunların bir bölümü stüdyo bölgeler halinde. Eğer bunlarla ilgili bir restorasyon, yenileme, 

toparlama faaliyeti olursa, Ġzmir’de kültür ve sanat çok daha farklı yerlere gelir, turizm katkısı da çok 

yüksek olur. Değerli ArkadaĢlar, sanat ve kültür birbirinden ayrılmaz ve sanatla, kültürle ilgili olarak çok 

kiĢi, çok Ģey söylemiĢ. Bunları da geçiyorum BaĢkan’ım.  

BAġKAN: Tamam, geçelim. 

CENAP BÖRÜHAN: Ama bir kaç Ģey… “Ruhun elle birlikte çalıĢmadığı yerde sanat olmaz.” demiĢ 

Leonardo Da Vinci. Bunu söylemek istedim. Bunun dıĢında, Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 

“Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuĢ demektir.” dediğini hepimiz biliyoruz. 

“Yüksek bir insan toplumu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de; güzel sanatları sevmek ve onunla 

yükselmektedir.” dediğini de biliyoruz. Çok kültürlü değerlerimiz var, kültürel değerlerimiz var. Bunların 

bir bölümü, eğer bugün iptal olmasaydı binip tur atacağımız Bergama Gemisi idi. 1951 yılında yapılmıĢ 

ama çok geç kaldık, 68 yaĢında. Yine Efes, Bergama, Selçuk, 9 Eylül, Alaybey, Hasköy ve daha sonra adı 

değiĢen BeĢiktaĢ, Göztepe oldu. Bunlar da kültürel varlığımız. Bunların dıĢında, tamam daha fazla bir Ģey 

söylemeyeyim. 

BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyoruz. Aybars Bey… 

CENAP BÖRÜHAN: Anlatacağım çok Ģey var ama… Yani kültür ve sanatın çok önemli olduğunu, 

BüyükĢehir Belediyemizin buna çok fazla değer verdiğini, katkı verdiğini ve bu faaliyetlerin 

sürdürülmesinde de, en azından ben gözlemci olacağımı söylemek istiyorum. Tekrar hepinizi sevgiyle, 

saygıyla selamlıyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Yeterlilik Önergesi… 

BAġKAN: Vereceğim size. Evet, Aybars Bey.  

AYBARS YILDIRIM: TeĢekkür ediyorum. Sayın BaĢkan’ım, zaten söz bana geldiği an arkadaĢlarım 

Yeterlilik Önergesi vermek istediklerini söylediler. Sağ olsunlar. ġöyle… Ben kentsel dönüĢüm ile ilgili, 

arkadaĢlarım, baĢta Ufuk BaĢkan, ardından Nilüfer Hanım, sonra Muhittin Bey o kadar çok Ģey söylediler 

ki, bunun üzerine bir Ģey söylenmiyor ama sadece BüyükĢehir Belediyesinin bunda katkı koyarken bir 

nüansı özellikle belirtme ihtiyacı hissettim, yürüttüğü bir nüansı; o da bu teslim edilen konutlarda, aynı 

zamanda BüyükĢehir Belediyesi Yönetimi de yürütüyor. Yani sosyal belediyecilik anlayıĢıyla terk 

edilmesin, yüksek aidatlarla mağdur olmasın orada yaĢayanlar diye, BüyükĢehir Belediyesi bu yönetime 

de destek olup, orada garantör oluyor. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir nokta. Ben, sadece bu imar 

barıĢından sonra, Ģu ana kadar, galiba Ekim itibarı ile 23,5 milyar liralık bir para toplanmıĢ. Ben 19 

Haziran 2018, eski Ġzmir Pazar Yeri yer, Sayın Çevre ve ġehircilik Bakanımızın bir açıklamasını 

hatırlatmak istiyorum; onda da Bakanımız “Kentsel dönüĢüm iĢine girerlerse, belediyelere sıfır faizli para 

olarak vereceğiz.” demiĢ. Bu hassasiyetin kurumlarda devamlılık esastır anlayıĢıyla devam etmesini 

özellikle arzu ediyorum ve asıl sizinle de ilgili bir atıfta bulunmuĢtu Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz Özgür 
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Bey. Ben tekrar o nüansa, yine bir nüans konusu; bakın, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bu yeni 

döneminde bisikletle ilgili bir çağ açıldı. Fakat bundan önce de Eurovelo kapsamında Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi ile yapılan Protokol sonrasında çok ciddi bilimsel araĢtırmalar, ardından 

planlamalar, ardından da bu rotanın çizilmesi ve uygulanması ile ilgili çok ciddi adımlar atılmıĢtı. Bu 

adımların sürecinde bizim Ģu anda performans hedefi 2.3.3’de Avrupa Bisiklet Ağı Projesi maddesine 

istinaden biz artık bisikletli turizmin geliĢmesi için Avrupa Bisiklet Rotası Ağı’na dâhil olduk ve 

baĢvurumuz kabul edildi. Bunun ne olduğunu, Eurovelo’nun ne olduğunu bilmeyen arkadaĢlarımız ya da 

biz veya arkadaĢlarımız olabilir. Bu, Ġspanya’nın Kalis kentinden Güney Kıbrıs’a kadar uzanan, Atina ile 

Güney Kıbrıs arasında feribot bağlantısı bulunan uzun mesafe bir bisiklet rotasıdır, Akdeniz rotası. 500 

km’lik Ġzmir güzergâhının eklenmesiyle 8060 km’ye çıkıyor. Ġspanya’nın Endülüs bölgesini, Fransız 

Rivierası’na, Adriyatik kıyılarını Balkan Yarımadası’na bağlayan bu gezi rotası sayesinde dünyanın en 

güzel peyzajına sahip sahilleri bu kültürel miras öğeleri ile birleĢiyor ve yaklaĢık 7 milyar euroluk bir 

turizm potansiyelini Ģu anda biz Ġzmir’e davet ediyoruz. Bunun yanında, yine sizin öncülüğünüzde 

Eurovelo’nun dıĢında bir de Olivelo projemiz var ve bunu yarıĢmaya açtınız. 500 dönümlük bir arazi, bu 

dalda, bu konuda gerçekten belki de Türkiye’nin en büyük yatırımını yapıyorsunuz. Bunların da dikkate 

değer konular olduğunu düĢünüyoruz. O yüzden bizim bisiklet kullanmayan bir kent değil, tam tersine 

bisiklet kullanmak için neredeyse ölen bir kent olduğumuzu, bundan iki yıl önce Avrupa Bisiklet, Euro 

Cycling Challenge adında bir bisiklet yarıĢında, Avrupa lideri olduğumuzu, yaklaĢık, kurulduğundan beri 

BĠSĠM vasıtasıyla yaklaĢık 2 milyon kiĢinin bisikletleri kullandığını, bindiğini ve bizim de bunlar için, 

önümüzün açılması için elimizden geleni bu performans kriterleri dâhilinde, bu bütçenin, buna ayrılması 

hususunu ve bunları da tüm Meclisin oybirliği ile kabul edeceğini, gerçekten bunu anlattıktan ve 

dinledikten sonra inanıyorum. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Ali Bey, buyurun. Sonra Sefer Bey. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim. Bir dakika… Ama arkadaĢlarım, kısa kısa 

dinleyeceğim. Evet. 

ALĠ AYYILDIZ: Sayın BaĢkan’ım, Kıymetli Meclis Ģimdi, gerçekten çok kısa tutmak istiyorum. 

Gerçekten konumuza dönmek, performans ve bütçe konusunda görüĢler bildirmek istiyorum. 

BAġKAN: Buyurun.  

ALĠ AYYILDIZ: ġimdi, bu çalıĢma kitapçığımızda, yapılacak mezbaha sayısı 2020 yılı içinde, proje 

çizim sayısı bir, yapım adedi bir gözüküyor. 

BAġKAN: Neyin dediniz? 

ALĠ AYYILDIZ: Proje çizim sayısı, adedi bir, mezbaha için… 

BAġKAN: Mezbaha için. 

ALĠ AYYILDIZ: Mezbaha yapım sayısı da bir gözüküyor ama bildiğim kadarıyla bölgede, Tire’de, 

komĢu ilçelerde mezbaha ihtiyacı… ġu an mezbahamız yok, Ģu an Tire ilçesinde bir mezbaha yok. Ġki 

seneden beri… 

BAġKAN: Ali Beyciğim, bütün o yanlıĢ anlamaları, eksik anlamaları düzeltmek için çok kısa bir Ģey 

söyleyeyim; birçok Ģey Yapım ĠĢleri BaĢlığı altında gözüküyor. Dolayısıyla masal evlerinde de aynı Ģey 

var, mezbahada da aynı Ģey var. Bunlar bitecek olanlar olduğu için mezbaha olarak bir gözüküyor ama 

yapım iĢlerinde var. Yani bir yanlıĢ anlama, eksik anlama olmasın diye kısaca söylemek istedim. 

ALĠ AYYILDIZ: Biliyorsunuz, bölgemiz tarım ve hayvancılık bölgesi. Bölgemizdeki mezbaha ihtiyacı 

acil bir Ģekilde... Siz de biliyorsunuz, söz vermiĢtiniz. 

BAġKAN: Evet. 

ALĠ AYYILDIZ: Ayrıca bir de gerçekten önemli bir konuya değinmek istiyorum; bu ay içerisinde Tire 

ilçesinde, Tire’nin en güzel caddesi, yaklaĢık 40 bin m², yeni yapılan bir asfalt yol, tekrar bu asfalt 

sökülerek tekrar yapıldı. Ġnanın Tire’de yaĢayan 85 bin kiĢiye sorsanız, 85 bini de bu yolun neden 

yapıldığın bilmez. Ne bir doğalgaz çalıĢması, ne bir elektrik çalıĢması, ne bir su çalıĢması var. Hiçbir 

çalıĢma yok. Bu bölgede sizin bilginiz olduğunu tahmin etmiyorum. Burada harcanan 8-10 milyonluk bir 

bütçeden bahsediliyor.  

BAġKAN: Bana bu konuda bir bilgi notu gönderirseniz, lütfen. Ne olduğunu Ali Bey ile paylaĢalım. 

Evet.  

ALĠ AYYILDIZ: O kadar çok ihtiyacı olan, asfalt yerlerimiz varken, yanlıĢ yerlerde kullanmak bu 

bütçemizi gerçekten doğru değil BaĢkan’ım. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Sefer Bey, çok kısa kısa geçiyoruz. Sefer Bey’den sonra size 
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geliyorum, tamam. Evet. 

SEFER TOPÇU: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri. Hakikaten bu geç saatte çok uzun konuĢmak 

istemiyorum. Ben sadece kentsel dönüĢüm ve imar konuları gerçekten büyük bir zamanımızı aldı. 

BAġKAN: Evet.  

SEFER TOPÇU: Bu konuyla ilgili çok kısaca bir tespitte bulunmak istiyorum, değiĢik bir tespit. ġöyle 

düĢünüyorum bu konuyla ilgili; Türk toplumumuzda taĢınma genleri var BaĢkan’ım. Yani gezer, göçer  

toplumuz biz hâlâ. Sadece Ġzmir olarak değil, Türkiye olarak yerleĢik düzene geçmenin sıkıntıları aslında 

bunlar, kentsel dönüĢümle ilgili yapmıĢ olduğumuz konular. Örneğin; bir beyaz eĢya aldığımızda ya da 

kıymetli bir hediye aldığımızda kutusunu saklarız, atmayız, neden? Hep ileriki bir zamanda taĢınma Ģeyi 

vardır, yani genlerimizde böyle bir taĢınma geni vardır. Daha önceki Meclis ayında da bu kentsel 

dönüĢüm ve imar planlarıyla ilgili bir konuĢma yapmıĢtım. Hâlâ insanlarımız, bırakın imar planlarını, 

inĢaat ruhsatı alınmıĢ binaların dahi bu ruhsatlara ve yapılmıĢ olan planlara uygun Ģekilde nedense 

yapmamakta ısrar ediyor. Örneğin; ruhsatlı, imar planına uygun inĢaatlarda mutlaka üzerine bir kat kaçak 

yapmayı insanlarımız âdet haline getirdi. Bu da dolayısıyla Ġlçe Belediyelerimize ve yargıya gereksiz bir 

yük getirmekte. Ben bunu vurgulamak istedim.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. 

SEFER TOPÇU: Bunun dıĢında BaĢkan’ım, çok kısa bir Ģey daha söyleyeceğim. 

BAġKAN: Lütfen, evet.  

SEFER TOPÇU: Bu kentsel dönüĢümle ilgili olarak Muhittin BaĢkanımızın, Kentsel DönüĢüm Dairesi 

BaĢkanlığı yaptığı dönemde üyesi olduğum, Ege Bölgesi Sanayi Odasında bir sunum yapılmıĢtı, Aziz 

BaĢkanımız ile birlikte ve bu sunumda; iĢte Ģu bölgelere, Ģu Ģekilde bloklar oturtacağız, Ġzmir’in 

meltemini arka sıralara kadar alacağız, balkonlar, pencereler bu projelere uygun Ģekilde Ġzmir’in 

meltemini alacak diye… Biz de oradaki iĢ adamları olarak heyecanlanmıĢtık. BaĢkan’ım, bir an önce bu 

iĢe baĢlayalım, kazmayı bir an önce vuralım. Ne zaman baĢlarız bu iĢe diye çok heyecanlanmıĢtık. Neyse, 

gelelim Ģimdiki zamanımıza, Ġzmir’de %50 kat karĢılığı gerçeği var müteahhitler açısından ama buna 

rağmen altyapısı belediyemiz tarafından yapılacak. Efendim, projeleri, ruhsatları, imar harçları, her Ģey 

belediyeden, BüyükĢehir Belediyesinden karĢılanacak ve %40 kat karĢılığı, Ģu anda, kentsel dönüĢüm 

alanlarımızda müteahhit bulunamamakta. Bunun da ekonomik koĢullarda olduğunu söylemek istiyorum. 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: TeĢekkürler, buyurun Sultan Hanım. Buyurun efendim. Evet. 

DOLUNAY BAYER: BaĢkan’ım, Ģimdiye kadar kentimizin aslında en önemli konularından biri olan 

engellilerle alakalı konuĢacaktım ama Ģimdi konuĢamayacağım için en hızlı nasıl okunur onu 

göstereceğim size. 

BAġKAN: Peki. 

DOLUNAY BAYER:  BüyükĢehir Belediyemizin bünyesinde oluĢturulan Meslek Fabrikası Kursları 

arasında engellilerimize hitap eden kurslarımızın iyileĢtirme ve geliĢtirme çalıĢmaları devam etmektedir. 

Engelli hemĢehrilerimizin eğitimlerini verecek olan eğitmenlerimizin eğitimleri büyük önem taĢımaktadır. 

Bu sebeple var olan eğitimler ve bu eğitimde kullanılan araç-gereç, ortam sağlıklaĢtırmaları gibi konular, 

çalıĢmalar takip ettiğimiz hususlar arasındadır. BüyükĢehir sınırları içerisinde nüfusun %13’ünü 

oluĢturan, aileleriyle birlikte %30’a varan, engelli bireylere hizmet veren 3 merkezimiz; Balçova, Ġnciraltı 

Kent Ormanı, Konak ve Buca engelli ve dezavantajlı hemĢehrilerimizin gerek eğitim, gerek toplumla 

kaynaĢması noktasında önemli çalıĢmalar yürütmektedir. Bu çalıĢmaların geliĢtirilip fazlalaĢtırılması 

konusunda araĢtırmalara devam edilmektedir. Engelli Merkezimizde kursiyer olarak dezavantajlı gruplara 

hobi eğitimleri verilerek, hem el becerilerini geliĢtirmeleri, hem de sosyalleĢmeleri için ortam 

kazandırılmaktadır. Bu kapsamda sosyalleĢme konusunda en önemli etken olan grup çalıĢmalarında 

Melek Ġzcilerimiz yer almaktadır. Bu sene 300 kiĢilik bir kamp planlanmaktadır. Balçova Çetin Emeç 

Mahallesi’nde hizmet vermekte olan Farkındalık Merkezimiz yıllık 6 bin kiĢi tarafından ziyaret edilmekte 

ve engelli bireylerimizin yaĢamda karĢılaĢtıkları zorluklar konusunda deneyim Ģansı elde etmektedirler. 

2020-2024 yılları içerisinde Stratejik Planda yer alan dört adet Engelli Hizmet Aracının tüm Ġlçe 

Belediyelerimizle ortak çalıĢmalarımızda Engelli Hizmet Birimi ve Engelli Hizmet Nakil Aracı 

edinmeleri konusunda gerekli yardım ve destek verilecektir. Engelli bireylerin yaĢamının 

sağlıklaĢtırılması konusunda önemli bir karar mekanizması olan Engelsiz Ġzmir Kongresinin 4.’sü 2020 

yılında gerçekleĢtirilecektir. Kongreye 3500 kiĢinin katılımı hedeflenmektedir. Kongrede alınması 

gereken en önemli karar; tüm kamu kurum ve kuruluĢlarının sosyal yaĢam alanlarının tüm engel 
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gruplarına uygun hale getirilmesi olmalıdır. Kıyı eriĢilebilirliği konusunda BüyükĢehir Belediyemizin 

baĢlatmıĢ olduğu çalıĢmalar; Urla-Kumdenizi, Foça-Karakum Plajı, Seferihisar-Akarca Halk Plajı olmak 

üzere artarak devam edecektir. EriĢilebilirlik konusunda BüyükĢehir Belediyemizin görme engelli 

bireylerimiz ile ilgili oluĢturduğu Görme Engelliler Kent Rehberi, 15 bin önemli yer bilgisi, otobüs 

durakları, nöbetçi eczaneler gibi bilgileri içeren programımız yeni dönemde de geliĢtirilerek devam 

edecektir. EriĢilebilirlik konusunda sıkıntı yaĢayan görme engelli ve iĢitme engelli bireylerimizin en basit 

örnek olarak bir doktora dertlerini anlatmaları imkânsızdır. Bu noktada Merkezi Hükümetin engelli 

bireylerin hayatlarını kolaylaĢtırma konusunda öncelikli olarak Yerel Yönetimlerle iĢ birliği içerisinde 

hareket edip, yapılan çalıĢmaların geliĢtirilmesine yardımcı olmalarını temenni ediyoruz. Bunun 

sonucunda, 2020-2024 yılları arasında fiziki eriĢilebilirlik sorununu çözüp, artık adalet, sağlık ve eğitim 

gibi kiĢinin temel hak ve özgürlük alanlarında kısıtlılığın bitmesini hedefliyoruz. EriĢilebilirliğin simgesi 

olan Kırmız Bayrak tüm kamu ve özel kuruluĢların ortak çalıĢmalarıyla, bugün 60 olan sayımızı artırmak, 

Ġzmirimize yakıĢan bir orana çıkarmak hedefimiz. Kentin muhtelif yerlerinde eğitim ve Gündüzlü Destek 

Merkezleri yaygınlaĢtırılacaktır. Sosyal belediyeciliğin temeli, dezavantajlı gruplara yardım lütuf değil, 

insan haklarının bir gereği olarak görmekteyiz. Bunun sonucunda hizmetin yerelleĢmesi ve yereldeki 

hizmetin güçlenmesinde Merkezi Yönetimin desteğine ihtiyaç vardır. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Erhan Bey, çok kısa kısa, geliyoruz. Sizler ve kifayet-i müzakere 

diyeceğiz. Son birkaç konuĢma. Sonra siz Kenan Bey, Özgür Bey ve Mustafa Bey… Dört konuĢmacıyla, 

Grup BaĢkan Vekili olarak, sizlerle bitireceğim. Hızla, evet, Erhan Bey, ne olur. 

ERHAN UZUNOĞLU: Çok hızlı. Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri aslında ben de konuĢmamı 

daha uzun planlamıĢtım ama… UlaĢım ve altyapı, bununla ilgili, altyapıyla ilgili… Fakat çok fazla 

konuĢuldu Ģu ana kadar, gerekli değil o konulara girmek. Fakat Ģunu söylemek için söz aldım; birkaç 

tespitim oldu, bir kere Ģunu söylemek isterim, bu Performans Programı, baĢta Stratejik Plan, ki burada 

oybirliği ile kabul edilmiĢti, arkasından bunu takiben bütçe, bu çalıĢmalar son derece ciddi çalıĢmalar, 

yani bunları yeteri kadar incelediyse Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız farkına varmıĢlardır. Bu çalıĢmaların 

tamamı, bu belediyenin bilgi birikimine, tecrübesine ve planlı çalıĢmasına yönelik bir belge niteliğinde 

hepsi ve bizleri bu çalıĢma ve buradaki Ģu toplantı ve bundan önceki ĠZSU, ESHOT toplantıları bizleri 

biraz zenginleĢtirdi diye düĢünüyorum. Çünkü en azından bu projelerle tanıĢtık bu projelerin içine girdik, 

Bürokratlardan bilgi aldık, zenginleĢtik. Bu konu da çok faydalı oldu diye düĢünüyorum. Bu birinci 

tespitim ve çok önemsiyorum, bundan sonra bence Meclisin zenginliği daha artmıĢtır, nitelikli 

tartıĢmalara daha fazla yol açılmıĢtır diye düĢünüyorum. Ġkinci tespitim Ģu; bu tartıĢmada özellikle ve 

daha önceki birkaç tartıĢmalarda da gördüğüm, polemiğe doğru kaçıyoruz, yani iĢin özünden kaçıp 

karĢılıklı polemiğe girmeye baĢlıyoruz ve burada da nitelik düĢmeye baĢlıyor, yani Ģöyle bir Ģey olmaya 

baĢlıyor; pek bilgi sahibi olmadan, kararlar verip kendimizce, birtakım görüĢler ifade ediyoruz ama onlar 

aslında doğru olmuyor. Örnek vermek istiyorum; mesela ESHOT tartıĢmaları yapılıyor, Hüsnü Bey çıkıp 

diyor ki; “Ġzmir Türkiye’nin en pahalı ulaĢımına sahip.” ġimdi bu hiçbir belge, hiçbir bilgiye sahip 

olmadan yapılan bir öneri, bir önerme.  ġimdi bunların anlamı yok, bu Ģekilde ilerlememiz gerekiyor. 

Veyahut Özgür Bey çıkıyor diyor ki; “Otobüs yaĢları” diyor, “11’e gidecek, önümüzdeki yıl 12 olacak, 

daha sonra 13 olacak.” falan… Hâlbuki ESHOT’un sunumunun 6. sayfasında bu çok detaylı anlatılıyor. 

8.62’ye kadar iniyor alınacak otobüslerle. Yani bu bir plan, bu bir planlama mamulü, bu iĢlerin hiçbirisi 

kiĢisel takdirle, bizlerin tercihleriyle hazırlanan belgeler değiller. Bizler, lütfen biraz daha dikkatli olalım 

diyorum. Mesela bir konu; çöp konusu. Ben mesleğim gereği çok fazla biyogaz tesisi görmüĢ ve nasıl 

yapıldığını da bilen bir adamım ama geçen gün Harmandalı’ya gittiğimde çok mutlu oldum. Çünkü orada 

büyük bir problem giderilmiĢ ve bu tarz yatırımların önü açılmıĢtı. Fakat burada, Ģimdi Ģunu görüyorum; 

AK Partili arkadaĢlar, “Canım bu zaten baĢka yerlerde de var. Niye daha önce yapmadınız?” Yani, Ģimdi 

bu yaklaĢım çok faydalı ve sonuca yönelik bir yaklaĢım değil. Bence bundan da kaçmamız gerekiyor, 

yani bu küçümsemenin ötesinde. Mesela Ģunu söylüyor, Hüsnü Bey galiba; “Canım oraya 15 sene daha 

çöp mü dökülecek?” Hayır, yani bunu… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Tabii, yani bakın… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Bir dakika.   

BAġKAN: Evet. 

ERHAN UZUNOĞLU: Lütfen dinleyin. 

BAġKAN: Evet. 

ERHAN UZUNOĞLU: Bakın ben meraklı bir adamım, mesleğim gereği meraklı bir adamım. Ben 
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sorarım, ben ilgili Genel Sekreter Yardımcısına bu soruyu sordum. Kendisi Ģunu söyledi… Hatta Ģöyle 

sordum, bakın; yaptığımız sözleĢmede… Yap-iĢlet-devret bu ya da yap-iĢlet Ģeklinde. Neyse, “Bu 

sözleĢmede 15 sene çöp dökme mecburiyetimiz var mı?” diye sordum, açık açık sordum. Kendisi bana 

açık açık dedi ki; “Hayır, böyle bir Ģey yok.” Çünkü zaten oradaki çöp stoğu, bu 15 yıllık sözleĢme 

dönemi boyunca yeterli gazı bu Ģirkete verecek, yani rezerv bu. Dolayısıyla bunları bu Ģekilde 

söylediğimiz zaman bunlar kalıcı oluyor. Bu bilgileri alalım ve doğru Ģeyler konuĢalım diye… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Erhan Bey… Tamam, tamam.  

ERHAN UZUNOĞLU: Toparlıyorum, toparlıyorum. Yani misyon-vizyon orada asılı Sevgili Özgür. 

Asılı orada duruyor ama o bir önceki döneme ait misyon-vizyon tanımı. Yani biz bu belgelerde yeni 

misyon ve vizyon tanımı yaptık ve burada yazıyor. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, kötüledi anlamında söylemiyorum. Yani bu 

eski döneme ait, mesela yeni misyon ve vizyon tanımımız burada var. Yarın belki onlar değiĢecek, 

bilmenizi istedim. ġeyler, Çöp Atık Yönetme Merkezlerimiz, yani bunların hiçbirisinin olmadığı 

söyleniyor, bunların hiçbirisi orada yok. Çünkü bunlar zaten bir bedel ödenmeyecek, hatta bunların        

2020’ den itibaren gelirleri yazılmaya baĢlanacak bütçede. Gerek ÖdemiĢ’te, gerekse Bergama’da bunlar 

yapılacak. Tıbbi atık Mart ayında devreye girecek, önümüzdeki Mart ayında. Seyrek’te yapılacak ve 

Türkiye’nin ikinci büyük tesisi olacak ama siz burada “Tıbbi atıklar ne olacak?” diye sorduğunuz zaman 

bu bilgiyi almazsanız ilgili mercilerden, onu da burada yanlıĢ ve yanıltıcı sonuçlara varabiliyorsunuz. Son 

cümlem Ģu olsun; çok yadırgadığım bir söylem var, bizim stadyumlarımız, bizim ĠZBAN, hatta hatta belki 

de TOKĠ falan da bizim. Yani sizin olanlar var… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır hayır, öyle değil, öyle olmadığını çok iyi 

biliyorsunuz. ġimdi bakın, bu yanlıĢ bir Ģey. Bunu böyle götüremeyiz. O zaman yani sizin hastaneleriniz, 

bizim hastanelerimiz, sizin ĠZBAN’ınız, bizim Metro’muz... Bu, böyle bir Ģey değil. Bunların tamamı 

bize ait, hepimize ait. Ġzmirli’nin kabul edebileceği bir söylem değildir. Lütfen bunu terk edin. Hatta Ģunu 

da söyleyeyim; madem öyle itiraz ettiniz. Bazı tartıĢmalarda Ģunu da yapıyorsunuz; “Biz gider bunu Vali 

Bey’e söyleriz, Vali ile konuĢuruz.” Bazen düĢünüyorum… Ya da “Bakan Bey ile konuĢuruz, Hükümete 

söyleriz.” Bazen düĢünüyorum; yahu bu Vali bizim de Valimiz değil mi? Bu Bakan, bu Hükümet… 

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

BAġKAN: ArkadaĢlar, tamam, yok yok. Bir dakika… Özgür Bey, lütfen oturun. Tamam.  

ERHAN UZUNOĞLU: ġimdi dolayısıyla lütfen bu söylemi terk ediniz, çok teĢekkür ediyorum. Kısa 

kesmek zorundayım.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Özgür Bey, siz cevap vereceksiniz. Hakan Bey, buyurun. (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, buyurun. ArkadaĢlar bir 

dakika, karĢılıklı konuĢulmasın. Buyurun.  

HAKAN BARÇIN: TeĢekkürler BaĢkan’ım ve Değerli Meclis. Aslında çok, bir sürü Ģey var burada ama 

çok kısa, spot olarak anlatacağım. Çok kısa keseceğim bu saatte, uzatmamak için elimden geleni 

yapacağım. Bütün konuĢtuklarımızın hepsi aslında eğitimle ilgili ve bizim ülkemizin de en büyük sorunu 

iĢsizlik. Bizim BüyükĢehir Belediyemiz bu iĢsizlikle ilgili, istihdamla ilgili ne yaptığıyla ilgili biraz bilgi 

vermek istiyorum ve bundan da gurur duyuyorum. YaklaĢık 2006 yılında baĢlayan, Meslek Edinme ve 

Beceri Kursları ile baĢlayan ve 2014 yılında Meslek Fabrikası’na dönüĢen ve bu kurslarda toplam 12 

yılda, kent merkezinde, 12 kurs merkezinde 75 branĢta, 2897 kursta, yaklaĢık 79 bin kursiyer eğitim 

almıĢ. Bu sadece kent merkezinde olan, bir de kırsal alanda, yerinde, ilçelerde yapılanlar hariç. Burada 

neler yapılmıĢ? Burada neler hedeflenmiĢ? Uzun süreli iĢsizler, kadın iĢsizler, genç iĢsizler, engelli 

iĢsizler, diğer dezavantajlı gruplar, mesleğini değiĢtirmek isteyen ya da mesleğinde ilerlemek isteyenlere 

kurslar verilmiĢ. Hangi alanlarda verilmiĢ? Sanayi alanında kurslar verilmiĢ, elektrik-elektronik 

teknolojisi hakkında kurslar verilmiĢ, biliĢim teknolojileri, inĢaat alanında, sürüĢ teknikleri geliĢtirme 

iletiĢim stres yönetimi, sağlık hizmetleri, turizm ve yiyecek içecek hizmetleri, tarım kursları, reklamcılık 

kursları, otomotiv sigorta eksperliği, giriĢimcilik, iĢaret dili, adli kalem iĢleri, ipek dokumacılığı, balık ağı 

örme, yabancı diller, kiĢisel geliĢim ve eğitim kursları. Ayrıca kırsal alanda; arıcılığın desteklenmesi, 

organik tarım projesi, zeytin yetiĢtiriciliği… Bir sürü var da kısaca kesiyorum, kısaca geçiyorum. 

KüçükbaĢ hayvancılığın desteklenmesi, açık alan pazarcılığı ve hijyen kuralları eğitimleri gibi… Ve 

bunlar çok önemli, kimlerle birlikte yapılmıĢ? Yönlendirme Kurulunda toplam 27 kurum var, 6 üniversite 

var, saymayacağım isimlerini, 6 organize sanayi var, 6 da dernek var ve geri kalanları da birlik, anonim 
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Ģirketler, ticaret odaları… Toplam 27 kurumla yapılmıĢ bunlar ve gerçekten ben bununla inanılmaz 

Ģekilde gurur duyuyorum. Biraz… Mesela Ģeylerden, Ġlçe Merkezinin dıĢındakilerden iki üç tane örnek 

vereyim BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Vermeyin, vermeyin. 

HAKAN BARÇIN: Peki vermeyeyim. Ve Ģöyle söyleyeyim; Ġzmir üretiyor, Ġzmir çoğalıyor. 

BAġKAN: Eyvallah. 

HAKAN BARÇIN: Ġzmir baĢarıyor. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Evet, Gamze Hanım. Pardon, Gamze Hanım vardı. Burçin Hanım 

sonra size vereceğim. Evet, Gamze Hanım buyurun. Ne olur kısa.  

GAMZE GÜL ÇAMUR:  Kısa olacak. Sayın BaĢkan’ım tabii geç saatlere kadar kaldık. O nedenle çok 

kısa konuĢacağım. Ġzmir… Değerli BaĢkan’ım ve Sevgili Meclis Üyesi ArkadaĢlarım Ġzmir, kadın dostu 

bir kent ve bu nedenle Sayın AK Parti Grup BaĢkan Vekili Özgür Bey’in bir konuĢmasıyla ilgili ben 

görüĢlerimi bildirmek istiyorum. Özgür Bey kadınlara ayrılan bütçeyle ilgili toplumsal cinsiyet eĢitliği 

sağlamaya yönelik faaliyetleri yürütmekle, kadınlara ayrılan bütçeyle toplumsal cinsiyet eĢitliği 

faaliyetlerinin yürütülmesine ayrılan bütçe arasındaki farka dikkat çekti ve ekledi; “Herhangi bir tartıĢma 

yeniden alevlendirmek istemem.” diye. Evet, biz de bir tartıĢmayı alevlendirmek istemiyoruz. Ancak 

belirtmek istediğim bir husus var burada, toplumsal cinsiyet eĢitliği faaliyetlerinden anladığımız ve 

yürütülecek faaliyetler; sığınma evi, kadın sığınma evimizle ilgili bütçe onun içerisinde, özel günler, yani 

8 Mart, 5 Aralık, 25 Kasım’a dair yapılan etkinliklere iliĢkin bütçe ve eğitim çalıĢmalarına iliĢkin 

bütçelerdir. Eğitim çalıĢmaları özellikle Kadın ÇalıĢmaları ġube Müdürlüğümüz nezdinde yapılan; 

Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi, Kadın Sağlığı Eğitimi Projeleri kapsamında 16 hafta süren ve kadınları 

bilinçlendirmeye yönelik çalıĢmalardır ve Kadın DanıĢma Merkezinin yapılmasına çok az bir bütçe 

ayrıldığı söylendi. Siz de çokça defa ifade ettiniz. Bazı bütçelerimiz ne yazık ki birbirine girmiĢ ve Yapı 

ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığımızda karĢılanacağı için burada az belirtilmiĢ ve Ģunu ifade etmek istiyoruz; 

kadın çalıĢmaları yapan bütün birimlerin, Daire BaĢkanlıklarımızın kadınlara ayırdığı bütçe eğer 

toplanırsa, kadınlarla ilgili bütçemizin gayet makul ve kadınları geliĢtirmeye yönelik olduğu ortaya 

çıkacaktır. TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN:  Ben teĢekkür ediyorum. 

GAMZE GÜL ÇAMUR:  Kısa kestim, anlaĢılır olmuĢtur umarım BaĢkan’ım.  

BAġKAN:  AnlaĢıldı. Burçin Hanım, buyurun.  

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: ġimdi kliĢe hemen, ben de çok kısa diye baĢlayacağım.  

BAġKAN:  Ve kısa bitirin. 

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Evet, benim vurgulamak istediğim nokta Ģu; burada tabii bugünün 

konusu bütçeydi. Dolayısıyla gelir, gider ve zarar noktasında aslında burada argümanlarımızı sunmamız 

gerekiyordu ve bu Opera Binasıyla alakalı Erhan Bey’in vurguladığı bir husus vardı, 110 bin TL’lik. O 

noktada Nilay Hanım, Yasanın yolu kapadığını, devir iĢlemine izin verilmezse bir suç iĢlemiĢ 

olunabileceği gibi bir yorumda bulunmuĢtu. ġimdi tekrar kontrol ettim ve bu konuda bir düzeltme yapma 

ihtiyacı hissettim. Geçici 4. maddesi var Kanun Hükmünde Kararnamenin. Evet, “Hazine ve Maliye 

Bakanlığından görüĢ alınır.” diyor ama “GörüĢ alınır” diyor. Buna bağlı kalınır ya da kalınmaz gibi bir 

Ģart ya da koĢul getirmiyor ve diyor ki; “Belediyenin inisiyatifindedir.” Belediye bu kararı vermeye yetkili 

organdır, inisiyatif Belediyededir. Dolayısıyla bizim burada, bu 110 bin TL’den bahsederken derdimiz 

Ģuydu aslında; eğer Belediye inisiyatifinde bir karar verecekse de zarara uğratmadan bir karar vermesi 

bizim içimizi acıtmayan, canımızı yakmayan bir karar olurdu. Dolayısıyla Erhan Bey’in vurguladığı nokta 

buydu. Yani Ģu an verilmiĢ bir karar, devir ve tasfiye nedeniyle verilmiĢ bir karar bugün 110 milyon 

TL’mize mal olmuĢ durumda. Tekrar altını çizmek istedim. TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Anladım ama Ģöyle 110 milyona mal olmadı aslında. Sonuçta o yapılacak, yani yapılmayacak 

olsa aslında belki de tam tersine, eğer biz devam etmiyor olsak o inĢaatın yarım kalmasının Ġzmir’e 

vereceği maliyet çok daha ağır olabilir. Neyse, bu daha sonra konuĢulabilir. Buyurun. Evet, son 3 söz 

görüyorum. Evet, buyurun.  

ÇAĞLAR GÜLEZ: Ben de Ġstanbul’da satıĢı düĢünülen ama satılmayan arazi hakkında gelen eleĢtirilere 

bir cevap verme niteliğinde bir Ģeyler söylemek istiyorum. Biz göreve geldiğimizin ilk ayında Merkezi 

Hükümet tarafından satıĢa çıkartılan ve devlete ait malın tekrar devlette kalması niyetiyle satın almak 

istediğimiz elektrik fabrikasının satın alamadığımızı ve bir yığın prosedürle karĢılaĢtığımızı da söylemek 

isterim. TeĢekkür ederim.  
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BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Saadet Hanım, kısa kısa lütfen. Sonra siz. Evet, son üç söz. Sonra 

size veriyoruz, Grup BaĢkanları olarak siz konuĢacaksınız. Evet, buyurun. 

SAADET ÇAĞLIN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, bir Hitit atasözü der ki; “Ekmek 

bulduğumda gizlice asla onu yemeyeceğim, su bulduğumda gizlice onu asla içmeyeceğim.” Ekmeğin 

geçmiĢinin peĢine düĢmek aslında insanoğlunun hikâyesinin peĢine düĢmek ki buğdayın hikâyesi insanın 

hikâyesi ile eĢdeğer. Bir tohum çoğu zaman onlarca zorlukla savaĢarak ekin verir toprakla buluĢmasında 

ve biz Ģimdi on binlerce yıllık zorluğu aĢıp gelmiĢ, sebat eylemiĢ, geçmiĢini geleceğe taĢımak isteyen 

azimli buğday tohumlarını konuĢuyoruz. Anadolu’da buğday toplumsal, ekonomik ve arkeolojik bir değer 

taĢımaktadır. Buğdayın ilk ekiminden 12 bin yıl geçmesine rağmen, buğday bereket ve paylaĢımın bir 

simgesi olmaya devam ediyor. Buğdayın keĢfiyle insan biriktirmeye, paylaĢmaya baĢlar. Dünün 

tohumuyla geleceği inĢa etmektir. Doğadan gelenle doğanın bir parçası olmayı öğrenmektir. Ġnsanlık kök 

salmayı, sofra kurmayı, dost ağırlamayı ve yeniden baĢlamayı öğrenmiĢtir her yıl yeniden. Yapılan 

arkeolojik kazılarda bilinen en eski tarih Urfa Göbeklitepe’yi iĢaret ediyor. Göbeklitepe’de bir kadın 

buğdaya dokundu, onu toprakla buluĢturdu ve insana geleceğini hediye etti, bu büyük buluĢma. ġimdi 

bizim soframızda, yemeğimizin tuzu, biberi, bir lokma ekmeğimiz bereketi ve sohbetinin konusu oldu. 

Bize düĢen; on binlerce yıllık bilge anadan devraldığımız köklü mirası gelecekle buluĢturmak ve kendi 

hikâyemizi yazmak. Karakılçık Buğdayı da bizim yerelde, Ġzmirimiz’de yazdığımız hikâyemizdir. 

BaĢkanımızın inancı, sabrı ve azminin baĢarısıdır. 2011 yılında Seferihisar’ın Gödence Köyü’nde bir 

tohum takas Ģenliğinde fark edilen bir avuç buğday, bugün Seferihisar tarafında 400 dönüme ulaĢmıĢken 

bu yıl yeni bir lokasyonda, Menemen’de 500 dönüme ekilmiĢtir. Yerel buğdayı gen bankasında bir 

kavanozda tutmak korumak değildir. Yerel çeĢit ekildikçe, çoğaldıkça korunur ki Ġzmir’de bu 

baĢarılmıĢtır. Ekimi yaygınlaĢtıkça ekonomik Ģartlarda daha çok vatandaĢın ulaĢımı sağlanacaktır ki bu 

sağlıklı besleyici lezzete. Ben bu yola çıkma kararlığı için BaĢkanıma, çalıĢma arkadaĢlarına ve en çok da 

verim faktörünü önemsemeyen, bu emanete sahip çıkan, toprağıyla Karakılçık Buğdayını buluĢturan 

çiftçilerimize çok teĢekkür ediyorum. Bu yaklaĢım ile ilimizde diğer meyve, sebze, tahıl, bakliyatta yerel 

çeĢitlerin yaygınlaĢmasını ve tarlamızın, toprağımızın ithal buğdaylardan kurtulmasını diliyorum. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi Bütçesinin hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.  

BAġKAN: TeĢekkürler, buyurun efendim. Ne olur kısa.  

BĠRGÜL SURAL ÜNER:  Çıkmam söyleniyor ama BaĢkan’ım.   

BAġKAN: Sahneye çıkmayın. Bu sefer sahneye çıkmayın. Evet.  

BĠRGÜL SURAL ÜNER:  Tamam. Sayın BaĢkan’ım, Değerli ArkadaĢlar hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  

BAġKAN: Sağ olun.  

BĠRGÜL SURAL ÜNER:  2020 yılı Performans Programında 2020 yılının ilk 20 projesini görünce 

Ġzmir adına çok mutlu oldum. Hani ünlü bir deyiĢ var; “Karakolda doğru söyler, mahkemede ĢaĢar.” diye. 

Çoğu politikacılarda görüyoruz. Seçilirken doğru söyler, seçilince ĢaĢar ama bizim BaĢkanımız hiç 

ĢaĢmadı. Seçim vaadinde ne dediyse onu etaplara uyarak, programlara koymaya baĢladı. 2020 Programına 

bakınca; ne demiĢti? “Metroyu Buca’ya, otogara, Bergama’ya, KemalpaĢa’ya uzatacağız. Körfez filosunu 

4-5 kat artırarak deniz filosunu büyüteceğiz. KiĢi baĢına düĢen yeĢil alanı 30 metreye çıkaracağız. 2,5 

milyon m² yeĢil alan kazandıracağız. Ġzmir Opera Binasını yapacağız. Demokrasiyi uygulayacağız. 

Teknoloji dilini kullanacağız. Telefonlara aplikasyon yükleyerek, görüĢ alacağız. Belediyeyi cebe 

taĢıyacağız. Ġzmir’de refahı paylaĢacağız, halk ekmek, halk gıda, halk süt, halk et, halk sebze yapacağız. 

Meyveyi, sebzeyi aracısız mahalleye, sokağa taĢıyacağız. Tarımsal kalkınma yapacağız. Tramvayı 

Çiğli’ye götüreceğiz.” gibi... Süt Kuzusu Projesi de… 2005’den baĢlayan bu projeye destek artarak 

sürmektedir. Bu anlamda köylülerimize binlerce yavru kuzu ve küçükbaĢ hayvan dağıtılmıĢtır. 

Köylümüze bereket getirmiĢtir, uğur getirmiĢtir. BaĢkanımız tarım ve turizm projeleriyle içe ve dıĢa  kan 

pompalama suretiyle tıkanan kanalları açmıĢtır. Bu amaçla da Akdeniz Kentler Birliği kurma hedefini 

hemen baĢa almıĢtır. Çünkü biliyoruz ki, ilerlemeyi sağlayan Ģey hedeftir. Hedefsiz insan rüzgâr gibidir, 

istediği yöne eser. BaĢkanımız tek yöne esiyor, STK’larla birlikte özellikle yeni nüfusumuzu oluĢturan, 

köylülerimizin tarımsal kalkınmasına, yoksullarla ve köylülerle dost olmaya, bu yönlerde hırslıdır ve hırsı 

da iyidir. Ġnsanı dayanıklı yapar. ĠĢte BaĢkanımız da bu özelliği ile iktidarın, baĢarısızlığa uğratma 

çabalarını boĢa çıkarıyor. Ġzmir’in kalkınmasında güvenle ve hızla yol alıyor. 

BAġKAN: TeĢekkürler. 

BĠRGÜL SURAL ÜNER: UnutulmuĢ tarihi Karakılçık Buğdayımız da 2011 yılında Seferihisar’da 
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tesadüfen bulunmuĢtur ve ekimi yapılarak Ata Ekmeği üretimine baĢlanmıĢtır. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Bir dakika arkadaĢlar, bitiriyor, lütfen.   

BĠRGÜL SURAL ÜNER: Menderes’te 500 dönüm ekimi de baĢlamıĢtır. Sanki yasak elmaymıĢ gibi 

unutulan ata yadigârı buğdayın yasağını da kaldırmıĢtır köylü dostu BaĢkanımız. ĠĢte Pagos Pazarı; 

üreticiden tüketiciye, aracısız, sömürüsüz satıĢ. Büyük Ġskender Hindistan’a kadar sefer yapmıĢtır. 

BAġKAN: Bir dakika Hindistan’da duralım.  

BĠRGÜL SURAL ÜNER: BaĢkan’ım orası… 

BAġKAN: Hindistan’da duralım. Tamam, Hindistan’da duralım. Son söz…  

BĠRGÜL SURAL ÜNER: Dönerken Pagos, yani Kadifekale Ormanlarında derin bir uykuya daldı.  

BAġKAN: Tamam. 

BĠRGÜL SURAL ÜNER: Bir rüya gördü. Bayraklı’daki  300 yıllık Smyrna’yı “Oradan buraya taĢıyın.” 

dedi. Kadifekale, Agora ve Limana kadar taĢıttı. Ġzmir’in merkezi burası oldu. BaĢkanımız da 

Kadifekale’yi yeni bir merkez yaptı. Halk Sebze Merkezi…  

BAġKAN: Bence burada bitirelim.  

BĠRGÜL SURAL ÜNER: Efendim? 

BAġKAN: Burada bitirelim. Gayet güzel maksat hâsıl oldu. Çok teĢekkür ederim.  

BĠRGÜL SURAL ÜNER: Tamam, tamam teĢekkür ediyorum BaĢkan’ım.  

BAġKAN: Sinan Bey son söz sizin, ondan sonra Grup BaĢkanlarına vereceğim. Evet, buyurun.  

ġAMĠL SĠNAN AN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli ArkadaĢlarım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ArkadaĢlar Sinan Bey, son Hatip. ArkadaĢlar, lütfen. Evet, buyurun.  

ġAMĠL SĠNAN AN: Sadece 3 cümle söyleyeceğim BaĢkan’ım.  

BAġKAN: Tamam, bir dakika yalnız, bir sessizlik olsun. Değerli ArkadaĢlar, bitiriyoruz. Sonuna geldik, 

lütfen aynı sükûnetle devam edelim. Buyurun.   

ġAMĠL SĠNAN AN: BaĢkan’ım bu sözü de, bu konuda, spor konusunda… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Bir dakika… Evet.   

ġAMĠL SĠNAN AN: Katkı koyan arkadaĢlarımızın hakkını yedirmemek için aldım.  O yüzden birkaç Ģey 

söylemek istiyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak en büyük hedefimiz çocuklarımıza, gençlerimize 

ve halkımıza sporu sevdirmek ve herkese spor yaptırmanın yollarını açmaktır. Ġnsan hayatına dokunmanın 

en temel, en kolay, en etkili yolu spor ve eğitimdir. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına 

dokunmalıyız. Bir çocuğun, bir gencin hayatına dokunduğumuzda bir annenin, bir babanın, bir ailenin 

hayatına dokunmuĢ oluruz ve sonuçta da ülkemizin geleceğine dokunmuĢ oluruz. Kötü alıĢkanlıklardan 

ve bağımlılıklardan kurtulmanın en önemli aracı spordur. Bu yüzden yoksulundan varsılına, çocuğundan 

yaĢlısına kadar herkesi sporla buluĢturmak için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak elimizden geleni 

yapacağız. Ġki tane temel kuruluĢumuz var; Eğitim ve Spor Dairesi BaĢkanlığımız ve Spor Kulübümüz, 

Ġkisine de çalıĢmalarından ve baĢarılarından dolayı teĢekkür ediyorum. Sizlere de teĢekkür ederim. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Ģimdi son 4 Hatibimiz; Hakan Bey, Kemal Bey, 

Özgür Bey ve Nilay Hanım. Peki, Hakan Bey buyurun. Mustafa Bey… Son… Grup BaĢkanı olarak… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, hayır Grup 

BaĢkanları cevapları toplayarak verecek. Evet, Hakan Bey buyurun.  

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri, Çok Değerli Ġzmirliler beĢ buçuk saatin 

sonunda, sabırla bekledim, en zor konuĢma herhalde bana geldi, ki bu salonun dikkatini toplamak ya da 

söyleyeceklerimi ifade etmek sizin anlayacağınız Ģekilde ya da Ġzmirlilerin anlayacağı Ģekilde ifade etmek 

biraz zor olacak gibi ama Ġzmirli anlayacak dediklerimi. Konu nasıl dolaĢıyor, beĢ buçuk saat, altı saat 

içerisinde alakasız yerlere gidiyor, çok iyi örnekliyoruz bunu. Bugün BüyükĢehirin Bütçesini 

konuĢuyoruz, konuĢmamız gereken bu ama kentsel dönüĢümden tuttuk, yasalara gittik, genel politikalara 

girdik, herkes yoruldu, dikkatler dağıldı, söylenenler unutuldu, söyleyecekler unutuldu. Ben bütçeyle 

ilgili çok önemli bulduğum… Tabii ki bütün Hatipler çok önemli katkılarda bulundu ama bugün bütçeyi 

konuĢmamız gerektiği için baĢka zamanlarda o konular konuĢulabilirdi. O konularla ilgili herhangi bir Ģey 

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

kendime konuĢuyorum galiba bu arada. BaĢkan, biraz sessizliği sağlarsak...  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 
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HAKAN ġĠMġEK: Zor olduğunu söyledim...  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Değerli ArkadaĢlar… 

HAKAN ġĠMġEK: Ama bana, bana biraz tahammül etmeniz gerektiğini düĢünüyorum.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir müsaade…  

HAKAN ġĠMġEK: Söyleyeceklerimin sonunda bana hak vereceğinize de inanıyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hakan Bey bir müsaade ederseniz… ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, 

ArkadaĢımızı dinleyelim. Biraz sonuna doğru geldik. Artık kendisi de MHP adına konuĢuyor. Dolayısıyla 

4 Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢımız konuĢmasıyla neticelendirilecek. Dolayısıyla dinleyelim Hatibi. 

Buyurun, buyurun.  

HAKAN ġĠMġEK: Efendim ben beĢ buçuk saat bekledim. Bir on saat daha beklerim. Benim için hiç 

sorun yok.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Ġzmir’e saygımdan dolayı, Ġzmir halkına saygımdan dolayı beklerim ama 

söyleyeceklerimi de mutlaka söylerim. Ben bütçeyle ilgili konuĢuyorum, inceledim, baktım. Sayın 

BaĢkanın vizyonunu geçen gün önemsediğimi çok söyledim. Hakikaten önemsiyorum. Çünkü Ġzmir’in 

tanıtımı, Ġzmir’in bir dünya Ģehri olması, Ġzmir’in çok ileri seviyelerde olması gerektiği inancını sonsuz, 

bütün kalbimle destekliyorum ama ben Ģahsım olarak bilgiyi öne getiririm. Bilgili insanın önünde 

saygıyla eğilirim. Eğer bilgiye ulaĢmak isteyen bir yapı var ise önümü iliklerim, bir Ģeyler almak için de 

uğraĢırım. Bilgili insan yetenekli ve kabiliyetliyse onun yakasından tutar, bırakmaz, mutlaka bir Ģeyler 

öğrenirim. Bütçeye, Performans Raporuna baktım Sayın BaĢkan’ım, büyük ihtimalle bu sizin bütçeniz, 

sizin hayalinizin gerçekleĢeceği bütçe ama ben bu bütçenin bu hayaller için çok kısıtlı olduğunu 

düĢünüyorum, daha büyük imkânlar olması gerekiyor ama eğer incelediyseniz bu bütçeyi, her satırında 

onayınız var ise bir iki nokta gözünüzden kaçmıĢ gibime geliyor. Örneğin, nedir? Ġnovasyon ve AR-GE 

ile ilgili çalıĢmalara baktığımızda; sadece 2 milyon 291 bin lira ayırmıĢsınız. Ġzmir’in marka Ģehri olma 

adına, Ġzmir’in geliĢimi adına, yenileĢme ve yeni fikirlere ulaĢma adına, 52. sayfada, bu bütçe çok çok 

komik kaçtı. Aynı yerde ben Grup Toplantısında bir Ģey söyledim, eğitimle ilgili, eğitim faaliyetleriyle 

ilgili bir 10 milyonluk bir bütçe kalemi konmuĢ. Sordum Nilay Hanım’a; “Bu bütçe kalemi personel 

eğitimimi mi yoksa baĢka eğitimle ilgili mi?” diye ama çok sağlıklı bilgi alamadım. O konuyla ilgili bir 

yorum yapmayacağım. Ancak bu 52. sayfada dikkatimi çeken çok önemli bir Ģey var, sizin vizyonunuza 

uymadığını düĢünerek söylüyorum. Yani bu gözden kaçmıĢ da olabilir, kaçmasa daha iyi olurdu. Bu da 

nedir? Yaratıcı Teknolojilerin ve GiriĢimciliğin Desteklenmesi baĢlığı adı altında, 52. sayfada, 

karĢılığında 2 tane çizgi var, sıfır. Peki, biz Ġzmir’i nasıl marka Ģehri yapacağız Sayın BaĢkan? Bu 

konularla ilgili bir desteğiniz olmayacak mı? Yaratıcı fikirleri olana, yaratıcı, giriĢimci teknolojileri olana 

BüyükĢehir olarak herhangi bir desteğimiz olmayacak mı? Bana çok kısıtlı geldi. Bu gözünüzden kaçmıĢ 

diye ummak istiyorum. Yine Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığımızın 93 milyonluk bir bütçesi 

içerisinde… Cenap Bey, kültür ve sanattan bahsetti, kültür faaliyetlerinden bahsetti. Yine sizin 

vizyonunuza uygun olmadığını düĢündüğüm kütüphane hizmetlerine 2 milyon 336 bin liralık bir kalem 

ayırmıĢsınız. Ben bilginin her Ģeyin üzerinde olduğunu düĢünen bir arkadaĢınız olarak, ona ulaĢmanın çok 

değerli olduğunu düĢünen bir arkadaĢınız olarak, bu rakamların tekrar gözden geçirilmesini ve gerekli 

aktarmaların, bütçe aktarmalarının bu noktada bilgiye ulaĢabilme adına en azından bu hizmetlere sağlıklı 

ulaĢabilme adına katkı koyacağınızı umut ediyorum. Yine bir parantez açıp bir Ģey söylemek istiyorum, 

Süt Kuzusu Projesiyle ilgili. Önemli bir projedir, 160 bin dendi, 250 bine çıktı galiba ama burada Ģu var 

gözlerden kaçan; insan DNA’sının, insan anatomisinin… Bu, parantez içinde, bu bir bilgidir. Bunu lütfen 

göz ardı etmeyin. Anne sütünden önemli baĢka hiçbir Ģey yok. ġimdi baktığımızda doğada yaradılıĢ 

normlarına baktığımızda, hayvansal sütlerin bebeklerin geliĢiminde sadece kas ve güç oranı verdiğini ama 

insan anatomisinde anne sütünün ilk iki yılında beyni geliĢtirdiğini görürsünüz. Biz bu eğitimi eğer 

Ġzmir’den baĢlayarak bütün bölgemize götürebilirsek, öncelikle yeni anne olmuĢ kardeĢlerimizin bu 

konuda en az iki sene yavrularını beslemelerini, kendi sütlerini vermelerinin beyinsel geliĢim açısından 

çok önemli olduğunu düĢünüyorum, bunu parantez içinde bir bilgi olarak koydum. Yine Harmandalı’daki 

geçen gün açılan elektrik, hava, metan gazından elde edilen elektrik fabrikası ile ilgili bir Ģey söyleyeyim; 

Ģimdi, bu metan gazıyla elde edilen elektrik iĢi, bahsettiğimiz geliĢmiĢ ülkelerde çok geride kaldı Sayın 

BaĢkan, siz bunu kendi gözlemlerinizle tanıklamıĢsınızdır, görmüĢsünüzdür, çok ileri teknolojiler var. 

ġimdi, orada depolanan bir atığın sıkıĢmasından kaynaklanan bir gazdan elde edilen bir elektrik bu ama 

atık yok olmuyor, atık orada duruyor, hatta üzerine ekleniyor ama yeni teknolojilerde atıkla beraber daha 
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ekonomik, daha kısa vadede, daha yüksek gelirler elde edilebilecek çözümler var. Bu konuyla ilgili bilgi 

isterseniz ben size yardımcı olabilirim. Yine 572 milyonluk Atık Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Bütçesi 

kaleminde, atık transfer istasyonlarıyla ilgili maddenize 3 buçuk milyonluk bir bütçe koymuĢsunuz. Yani 

bu, çevresel etkileri bertaraf etme adına ne kadar etkili olacak bu bütçe, bu rakam onu da çok merak 

ediyorum. Bunun haricinde zaten dikkatler dağıldı. Dinleyen ArkadaĢlarımızın da fazla bir ilgisi 

olmadığını görüyorum. 2020 Bütçesinin Ġzmirimize, dolayısıyla yaĢadığımız kente hayırlar getirmesini 

diliyorum. TeĢekkür ediyorum.   

BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz. Kemal Bey buyurun.  

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

Amirleri, Değerli Konuklar, Basınımızın Saygın Temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yerel 

Yöneticilik zor olduğu gibi hizmet odaklı, onurlu bir görevdir. Bugünkü oturumda Sayın Mustafa 

ÖZUSLU kardeĢim, önemli proje baĢlıkları hakkında ve bu projelerin önemi hakkında düĢüncelerini dile 

getirdi. Yine Sayın Özgür HIZAL kardeĢim, belli projelerde gereken önemin yerine getirilmediğini dile 

getirdi. Bu konuda yapıcı, yol gösterici eleĢtiride bulundu. Yine söz alan Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız, 

çok geniĢ kapsamlı, değiĢik birimlerimiz hakkında bilgiler verdi. Yapıcı, yol gösterici, düĢünen, konuĢan 

bir Meclis ortamı oldu Sayın BaĢkan’ım.  Değerli ArkadaĢlarım, 2020 yılı Bütçesinde hedeflenen 

çalıĢmalar kent insanımızın yaĢamını olumlu yönde etkileyecek projelerden oluĢmaktadır. Ġzmirimize 

hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. ĠYĠ Parti Grubu olarak olumlu yönde oy vereceğimizi belirtiyor, Yüce 

Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.   

BAġKAN: Çok teĢekkür ediyorum. Özgür Bey, buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet Sayın BaĢkan, artık herhalde sürecin sonuna geldik.    

BAġKAN: Geldik.  

ÖZGÜR HIZAL: Çok da uzatmak istemiyorum tabii ben de. Çünkü gerçekten yorulduk. ġimdi, tabii biz 

burada Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin, daha önceki oturumlarda olduğu gibi bütçesini konuĢmaya 

çalıĢtık. Performans Programını konuĢmaya çalıĢtık. Biz bir takım sorular yönelttik, bir takım eksiklerden 

bahsettik. Ne dedik? Ġzmir’in suyu dedik, Ġzmir’in yolu dedik, Ġzmir’in ulaĢımı dedik, Ġzmir’in altyapısı 

dedik… Bunlar sorun, bu sorunların giderilmesi noktasında problemler var dedik ama kentsel dönüĢüm 

dedik ama sanki bu BirleĢim, bu Toplantı, bu Oturum sadece kentsel dönüĢüme dönük olarak bir 

toplantıymıĢ gibi kentsel dönüĢümün etrafında döndü. Bununla ilgili de Karabağlar Belediye BaĢkanımız 

bir takım açıklamalar yaptı. Bizim arkadaĢlarımız bir takım açıklamalar yaptı ama Ģu bir gerçek ki; 

eleĢtirilen imar barıĢı hususunda Ģunu söyledik, geçmiĢle alakalı “Ġzmir maalesef ki imar barıĢı 

konusunda, imar barıĢı baĢvuru sayısı ve oranı bakımından Türkiye’de birinci ve ilk sırada.” biz bunu 

söyledik. Bunun giderilmesi gerektiğini söyledik. Bunu yaparken daha yapısal çözümler üretilmesi 

gerektiğini söyledik ama konu, dün, kısmen ESHOT da olduğu gibi, çok farklı noktalara gitti, çok farklı 

yerlere taĢındı ama biz ısrarla, AK Parti Grubu olarak ısrarla, bugün ve bundan sonraki süreçte de yine 

Ġzmir diyeceğiz, yine Ġzmir’in çöpü diyeceğiz, yine Ġzmir’in sanatı diyeceğiz, yine Ġzmir’in kültürü 

diyeceğiz, yine Ġzmir’in yolu, ulaĢımı, trafiği diyeceğiz, otoparkı diyeceğiz, demeye devam edeceğiz.  

ġimdi, evet Merkezi Hükümetle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin iliĢkileri konusunda birtakım eleĢtiriler 

geldi. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Devletin Valisi hepimizin Valisi, devletin BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı, hepimizin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. Ben ve arkadaĢlarımız burada bir konuĢma yaparken  

BüyükĢehir Belediyemiz diye ifade ederiz. Belediyeyi sahipleniriz, bizimdir. Ġktidarda Ģu anda siz 

olabilirsiniz ama iktidarın siyasal anlamda temsilcileri olarak, o iliĢkilerin kurulması noktasında elbette ki 

biz AK Parti Grubu Meclis Üyeleri olarak destek vereceğiz. Yeri geldiğinde Bakanlıkla ilgili bir görüĢme 

olduğunda, sizden ya da baĢka bir birimden gelecek olan teklifleri nasıl daha öncesinde kabul ettiğimiz 

gibi bundan sonra da kabul edeceğiz, ki o süreci en iyi siz biliyorsunuz, burada bu teklifi siz getirmiĢtiniz. 

Ankara’ya gitme noktasındaki teklifinizi ve biz Sayın Grup BaĢkan Vekilimizle ve Sayın Genel 

Sekreterimizle bu konularda görüĢtük ama sonrasında Sayın CumhurbaĢkanımızın sizleri kabulleri vardı, 

toplantıları vardı. Dolayısıyla burada “Vali bizim Valimiz, Bakan bizim Bakanımız.” gibi bir ifadeyi 

kullanmamız söz konusu değil, hiçbir zaman da kullanmadık. Aslında bu tartıĢmalara… Az önce dıĢarıda 

ÖdemiĢ Belediye BaĢkanımızla karĢılaĢtık ve kendisini gerçekten tebrik ettim, teĢekkür de ettim. Dedim 

ki; “En doğru cevabı sizler verdiniz.” Biz muhalefet kanadı olarak bazı argümanlar ortaya koyduk, bazı 

eleĢtiriler ortaya koyduk. Hiçbirinin cevabı verilmedi, sadece siz çıktınız, ÖdemiĢ Belediye BaĢkanı 

olarak dediniz ki; “ÖdemiĢ’te bu tesisin yapımı baĢlandı, Ģu aĢamada ve Ģu süreç içerisinde bitirilecek 

dediniz.” dedim. Ben kendisine teĢekkür ediyorum. Biz esasında muhalefet Grubu olarak bunları bekledik 
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ama hâlâ orada bazı sorunlar var, bazı sıkıntılar var. “Bunların da giderilmesini istiyoruz.” dedik. Çünkü 

ÖdemiĢ’in çöpü Ģu anda Kiraz’a dökülmüyor, Tire’ye dökülüyor. Yine bir problem var. Bunun bir an 

önce, kısa süre içerisinde ortadan kaldırılmasını istiyoruz tabii ki. Elbette ki yapılan çalıĢmaları 

önemsiyoruz. Performans Programındaki çalıĢmaları ya da Bütçe Tasarısındaki çalıĢmaları ama 

önemsediğimiz gibi eksik de buluyoruz ve bu eksikliklerin giderilmesini istiyoruz dedik. UlaĢtırmayla 

ilgili bir bilgisizlik üzerinden eleĢtiri geldi Sevgili Erhan Bey’den. TÜĠK verileri, ki umarım o verilere 

inanırsınız, itiraz etmezsiniz, çünkü biliyorsunuz son zamanlardaki veriler konusunda ciddi tartıĢmalar 

çıkartıyorsunuz. TÜĠK verilerine göre Ģu anda en pahalı ulaĢım noktasındaki Ģehir Ġzmir, en ucuzu 

ġanlıurfa mesela. Ġsterseniz o raporu ben size sunarım. Evet, çöp tesislerinin yapılmasıyla ilgili 

yapılanları tebrik ederiz. Yapılanlar konusunda teĢekkürlerimizi sunarız ama Ģu da bir gerçek ki; kürsüde 

de dile getirdiğim gibi bu tesisin yapılması gerçekten geç kalındı. Yani geç kalınmadığını iddia 

edebilecek, söyleyebilecek bir tane Meclis Üyesi ArkadaĢımız var mı? Yoktur. Bu tesisin yapılmasıyla 

Ġzmir’deki çöp sorunu topyekûn ortadan kalkıyor mu?  Bu da mümkün değil. Bunun da olmadığını 

hepimiz biliyoruz. Biz bunları söyledik. Çıkıp Ģunu tartıĢsaydık; “Evet, bu tesisin yapılmasıyla bu sorun 

çözülmüyor ama 6 ay sonra Ģurada yapacağımız tesisle de Ģu oranda çözeceğiz.” Deseydik. Ama biz 

sadece Merkezi Hükümet, genel siyasi meseleler, genel konular… Ben Ģimdi çıkıp, Ģunu mu tartıĢayım, 

Ģunu mu söyleyeyim? “1994 yılında bütün kıt kaynaklara rağmen Ġstanbul gibi bir kenti, suyu akmayan, 

yolu olmayan bir kenti Sayın CumhurbaĢkanımız dünyanın en büyük metropol kentlerinden biri haline 

getirdi.” dememiz gayet normal olur o zaman. TeĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Sayın BaĢkan’ım, gerçekten bence güzel bir Meclis oldu. Herkes 

düĢüncesini ifade etti katılımcı ve demokratik bir Ģekilde. Eminim bundan Bürokratlarımız da 

yararlanacak. Yapıcı eleĢtirilerden pay alacağız ama haksız eleĢtirileri de tabii ki, siyasi eleĢtirilere de 

yanıt vereceğiz. ġimdi, bazı noktalardaki eleĢtirilere gene ben yanıt vermek istiyorum; bu bütçe, atıkla 

ilgili olarak kitapçıklarda sıfır olmasının sebebinin, “Tıbbi Atık Tesisinin Mart ayında bitecek olması ve 

bu konuda bir tesisin yapılacak olması.” Ģeklinde açıklandı Bürokratlarımız tarafından. Bu sebeple sıfır 

gösterilmiĢ. Diğer, Bergama ve Tire’yle ilgili, Biyogaz Çöp Tesisimizle ilgili de, bunlar zaten ihaleye 

çıkmıĢ, aynı Ģekilde ÖdemiĢ de ve Tire için de baĢlıyor bu süreç, ihale süreci. Bu konuda aslında ben ilk 

söz aldığımda yanıt vermiĢtim ama belki dikkatten kaçmıĢ. Bu konuda da Ģu anda bir sorun yok. Sadece 

Ģuna ilaveten bir Ģey söylemek istedim; “Harmandalı geç kalındı.” deniliyor. Ġzmir demokrasiyle 

yönetilen bir kent ve hiç kimse ilçelerde çok bilinmediği için bu Biyogaz Tesislerinin esasında nasıl geri 

dönüĢüme yarar sağlayacağı, esasında o ilçelere zarar vermeyeceği noktasında bilinmezlik olduğu için 

pek çok ilçede karĢı çıkıĢlar olmuĢtu. Ġlçeleri ikna etmek zaman aldı ve ancak belki de BaĢkanımızın 

dönemine kısmet oldu, bu güzel bir olay. ġimdi öte yandan, dezavantajlı yurttaĢlarımız açısından 

performans kitapçıklarında durak sayısı ve araç sayısı gösterilmiĢ. 2020’de de 2 otobüs daha alacağız, 

bunu da kayıtlara geçelim. “Uluslararası organizasyonlarımız yok.” denildi. Esasında 1970’li yıllarda 

Akdeniz Olimpiyatlarımız vardı. Bizim her sene yaptığımız Uluslararası Ġzmir Fuarımız var. Meslek 

sektörlerinde uluslararası fuarlar var. Bunların hepsinde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi katılımcı. Ġzmir 

Kültür Sanat Vakfının düzenlediği çok uzun yıllara dayalı müzik festivallerimiz var. Dolayısıyla hani, 

“Hiçbir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmıyoruz.” Ģeklinde yaklaĢım doğru olmaz. Gelecek 

yıldan itibaren de 2021 Dünya Kültür Zirvesine ev sahipliği yapacağız. EXPO ile ilgili giriĢimlerimiz 

oldu. Bundan sonra da olacak. Bu konudaki açıklamamızı da bu Ģekilde kayıtlara geçelim. Masal Evleri 

ilçelerle beraber yapılıyor. Sivil Toplum Örgütlerinin de katkısı alınıyor ve dedikleri gibi arkadaĢlarımın, 

birtakım yapı kalemleri içerisinde serpiĢtirilmiĢ. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesiyle ilgili de Abdül 

BATUR BaĢkanımız ve Balçova Belediye BaĢkanımız Fatma Hanım’ın bir açıklaması var. Dokuz Eylül 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin talebinin kabul edilmemesinin sebebi; metro çıkıĢ alanının 

uygunluk vermemesi olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Ġmar Kanunu 26. maddesine göre de Resmi 

Kurum Avan Projeyle baĢvurduğu zaman, hiçbir tadilata gerek kalmadan derhal uygulamaya 

geçilebileceği söyleniyor.  Bunu da kayıtlara bu Ģekilde geçelim. Kadın Sığınma Evimiz bitmek üzere, 

zaten bir tanesi var. Bu yüzden bütçede yok. Baharda açılıĢı yapılacak. Yine Sivil Toplum Protokollerinin 

harcama kalemlerinde olmamasının sebebi; bir harcama içermemiĢ olması, bunu da bu Ģekilde 

açıklayalım. Ben, az önce Hakan Bey de söyledi, atanmıĢ kiĢilerden kastettiğim Ģey belki yanlıĢ anlaĢıldı. 

Yerel Yönetimlerle ilgili tasarruflarda Ankara’dan, merkezden, Bakanlıkların, ilgili Bakanlıkların ve 

atanmıĢ Bürokratlarının söz sahibi olması anlamında atanmıĢ kiĢilerden bahsettim. Yoksa tabii ki AK 
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Partili Meclis Üyelerimiz seçilmiĢ kiĢilerdir ve Belediye Meclisinin bir parçasıdırlar. Bunun dıĢında 

kitapçıklarda, 4.2’de yapılacak olan Aile DanıĢma Merkezi sayısı da bir olarak açıklanmıĢ. Zaten 

biliyorsunuz Hatay semtimizde de bir Kadın DanıĢma Merkezimiz var. Bunu da bütçe kaleminde 1 

milyon 250 bin olarak bütçe kalemlerinde, ayrılan bölümlerde gösterilmiĢ. Projelendirilecek Kadın 

DanıĢma Merkezi ise yeni yapılacak olanların projelendirilmesi Ģeklinde yansıtılmıĢ. Toplumsal Cinsiyet 

EĢitliği faaliyetleri de müdürlüğün bütçesi kapsamında uygulanacak. Buralarda da bir hata veya bir 

eksiklik yok. Kurumsal eğitimler yönünden, Hakan Bey bahsetti, Ģoför eğitimleri, kurumsal eğitimler, 

aynı zamanda değiĢen teknoloji ve mevzuattan kaynaklanan yenilenmeye yönelik eğitimler, meslek 

fabrikaları, hobi kursları, vatandaĢların bilinçlenmesine yönelik eğitim kalemleri bizim eğitim 

hizmetlerimizi zaten kapsıyor. Öte yandan eğitim iĢi tümüyle Milli Eğitim Bakanlığının aynı zamanda 

görev ve yetkisinde, buna rağmen Belediyemizin yapmıĢ olduğu hizmet tamamı ile bir sosyal hizmet 

noktasında gerçekleĢtiriliyor. Yerel Yönetimlerin ilk görevi altyapı, ulaĢım, kaliteli yaĢam olup, inovasyon 

ve araĢtırma içinde belirlenen bütçe payı genele oranlarsak normaldir. Ayrıca Ġzmir’in bugüne kadar 

topladığı 17 uluslararası ödül vardır. Biz Ġzmir’in dünya kenti olmasını istiyoruz. Bu konuda Bütçemizde 

emeği geçen, Performans Raporumuzda emeği geçen herkese teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir sözü de açıklamak istiyorum; bu ihale devriyle ilgili konuda da, konuĢan 

arkadaĢlarımızla hukuk noktasında tartıĢıyoruz. Bir mahkemede görev yapan üç yargıçtan bazen ikisi 

pozitif, biri negatif değerlendirme yapıyor veya bir yerel mahkemenin yargıcının verdiği kararı bir üst 

mahkeme Yargıtay’da değerlendiriyor,  DanıĢtay’da. Hukuk çok boyutludur, hukuk bir muhakemedir. Bir 

Ģeyin tek doğrusu vardır diyemeyiz. Burada CumhurbaĢkanlığının bir Kararnamesinden bahsediliyor. Söz 

konusu ihale sözleĢmesinin, devrinin bu CumhurbaĢkanlığının Kararnamesi ile yapıldığı söyleniyor. Biz 

kamu zararını istemiyorsak o zaman CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi ile bunun devrine izin vermek zaten 

bir zorunluluktur. Bu bir hukuksal yorumdur. Belediyenin tüm ihale iĢlemleri zaten SayıĢtay’da 

denetleniyor, Bakanlıklarda denetleniyor.   

BAġKAN: AnlaĢıldı.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: O yüzden bununla ilgili konu tekniktir. 

BAġKAN: Tamam. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bunu da bu Ģekilde geçmek istiyorum. TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

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

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Evet, evet bitiyorum. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok o ara verdi, siz kaçırmıĢsınız. Değerli ArkadaĢlar, 

yeteri kadar konuĢulduğunu düĢünüyorum, o nedenle müzakereleri kapatıyorum ve oylamaya geçeceğiz 

ama çok kısa birkaç notu da ben paylaĢmak istiyorum. Gerçekten… Öncelikle son derece demokratik 

olgunluk taĢıyan bir, herhalde 6 saat geçirdik. Gerçekten son derece değerli tespitler yapıldı, eleĢtiriler 

yapıldı, katkılar yapıldı, her biri ayrı ayrı son derece kıymetli ve mutlaka bunların hepsinden çok 

yararlanacağız. Her konuĢmacı arkadaĢ konuĢmasına baĢlarken “Aslında kısa konuĢacaktım ama Ģimdi 

bunları duyunca daha çok konuĢmak ihtiyacı duyuyorum.”dedi. Bende tersi oldu. Sizleri dinledikten sonra 

hazırladığım uzunca bir konuĢma vardı. Onu yapmayacağım, yapmayacağım ama gerçekten… Öncelikle 

1-2 küçük noktayı sizlerle paylaĢmak istiyorum. ġu çok aĢikâr ki; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ranta ve 

Ģaibeye prim vermeyen bir belediye. GeçmiĢten beri bu öyle olmuĢ, bugünkü müzakereler sırasında da ne 

ranta, ne Ģaibeye dair bir Ģey konuĢulmadı. Bu son derece değerli bir Ģey, hepimiz için gurur verici bir Ģey. 

Bunu bir tarafa koymak istiyorum. Diğeri; hepimizi büyüten, hepimizi çoğaltan, zenginleĢtiren katkılardı. 

Sadece bu, bir küçük serzeniĢi sizlerle paylaĢayım. O da benle ilgili bir hikâye. O da Ģu; hiçbir Meclis 

Üyesi ArkadaĢım bir diğeriyle ilgili ne kinayeli, ne imalı, ne üstü örtülü, ne kapalı, ne açık bir Ģey 

söylemedi ama benle ilgili bazı kinayeler, bazı serzeniĢler vardı. Onun için bir Ģeyler söylemek istiyorum. 

Değerli ArkadaĢlar, ben de iki çocuk babası, bir aile babasıyım, mütevazı bir hayatımız var. Mesela, 

“ġato’ya taĢındı ilk iĢ.” dedi Hüsnü Bey. Böyle bir Ģey yok, olmadığını siz de biliyorsunuz. Orada bir 

Dijital Kütüphane de kuruldu ve biz gerçekten 3 oda 1 salonda yaĢıyoruz ve bizim evimiz aslında hâlâ 

Seferihisar’da. Biz orayı lojman gibi kullanıyoruz ama bunun dile getirilmesi ve arkasından lüks düĢkünü 

bir BaĢkan iması yapılması hoĢ değil. Ġkincisi çocukça… Özgür Bey, ifade etti. “Öyle hevesler yapıyor ve 

ondan sonra bunlardan çabuk sıkılıyor.” diye. Evet, yani bu… Ben her sabah bisikletle gidiyorum Özgür 

Bey, her sabah. Bu 8 ay içinde ya 3’tür ya 4’tür bisikletle belediyeye gitmediğim gün sayısı. Varyant’tan 
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belediyeye her gün bisikletle gidiyorum ve mümkün olan her yere bisikletle gidiyorum. Böyle bir... 

Çocukluğu, yani çocukluğu hakaret kabul etmiyorum, çok güzel bir Ģey ama… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır… Arkasındaki ima, yani böyle 

her Ģeyden çok Ģımarıklık yapan bir BaĢkan algısı, bu da doğru değil. Öyle zırt-pırt yurt dıĢına çıkan bir 

Belediye BaĢkanı algısı, sürekli her konuĢmada bir ima ediliyor, “O gün siz yoktunuz ama iĢte, Ģöyle 

Ģöyle oldu.” falan… Bakın biz Ġzmir’i dünya kenti yapmak istiyoruz.  Oturduğunuz yerden bir dünya 

kenti yaratamazsınız. Çıkmak zorundasınız, gitmek zorundasınız, anlatmak zorundasınız. Yapmadığım 

zaman bana sizlerin “Git” demeniz lazım. Eğer gitmezsek, anlatmazsak bu kent kendi içinde patinaj 

yapmaya devam eder ve bu muazzam potansiyeli biz dünyaya anlatamayız, gitmemiz lazım. Ben 

bayılmıyorum, yani gidip bir gece kalıp, haldır haldır geri dönmeye, uçaklarda beklemeye bayılmıyorum 

ama bu bir görev ve bu bugüne kadar yapılmamıĢ, bu kent çok uzun yıllardır bir dünya kenti olduğunu 

yeterince iyi anlatmamıĢ. Belki en büyük eksiğimiz bu. Dolayısıyla öyle zırt-pırt yurt dıĢına gitme telaĢı 

olan bir adam da değilim ya da “Elinde ne varsa satma alıĢkanlığı olan bir Belediye BaĢkanı.” bu da ben 

değilim. Özetle Ģunu söylemek istiyorum; bu çizdiğiniz profille… Siz çok güzel bir Ģey dediniz, ilk 

açıldığı gün de, bugün de aynı Ģeyi hatırlattınız dediniz ki: “Bize bu millet muhalefet görevi verdi. Ben 

sadece bana oy verenlerin muhalefetini yapmıyorum. Ġzmir’in muhalefetini yapıyorum.” Ben de Ġzmir’in 

iktidarını yapıyorum. Böyle bir profildeki bir Belediye BaĢkanıyla olmaz, çalıĢılmaz. O ben değilim ama. 

Yani çizdiğiniz profildeki insan ben değilim. Nitekim %58 de böyle olmadığını düĢündüğü için oy verdi 

herhalde. Özetle Ģunu söylemek istiyorum; biz 2025 EXPO’suna talibiz, 2030 EXPO’suna talibiz ve 

EXPO’lar nedir biliyor musunuz? Kentler ev sahibidir ama devletlere verilir. Dolayısıyla biz beraber 

üstlenmek zorundayız. Böyle bir BaĢkanla bu yolculuk yapılmaz. Emin olun o ben değilim ve ben Ģuna 

inanıyorum; biz el ele verirsek o EXPO’yu da alırız, bu Ģehre getiririz, o Ģehir o zaman bir dünya Ģehri 

olur ve bu Ģehri hep beraber uçururuz. Ben buna inanıyorum. Dolayısıyla Ģundan emin olabilirsiniz; 

çizdiğiniz veya ima edilen profildeki BaĢkanınız böyle bir adam değil. Bundan emin olabilirsiniz. Canla 

baĢla çalıĢmak için tutuĢan ve bu kente aĢkla bağlı hisseden kendini ve daha iyi çok Ģey yapmaya inanan 

ve dahası, tek tek her birinize inanan bir BaĢkanınız var. Bundan emin olabilirsiniz, her birinize tek tek 

değer veren, her birinizin görüĢünü ciddiye alan… Çünkü hayatım boyunca en iyi yaptığım Ģey empati 

olmuĢtur. Ġyi siyasetçi, iyi empati yapabilendir diye düĢünüyorum. Empati yapabildiğimiz sürece, 

kullandığımız sözcükleri de çok daha özenli seçeriz. Bir tane örnek. “zihniyet meselesi; “zihniyet” 

sözcüğü pejoratif ve biraz böyle aĢağılayıcı bir sözcüktür, küçük düĢürücü bir sözcüktür. Mesela zihniyet 

sözcüğünü kullanmadan derdimizi ifade etmemiz daha doğru olabilir. ArkadaĢlar çok uzatmak 

istemiyorum ama Ģunu net olarak söyleyeyim; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi çok daha iyi de 

olabilir, daha fazla kaynak da yaratabiliriz ama bunu el ele verirsek yaparız. Ben o nedenle bugünkü 

tartıĢmaların çok yararlı olduğuna inanıyorum. El ele, beraber Ġzmir’i büyüteceğimize, 

güçlendireceğimize inanıyorum. Çok Ģükür ki arkamızda çok güçlü bir bürokrasi var. Çok deneyimli, 

gerçekten, 400 yılla yargılanmıĢ, hakikaten çok büyük badireler atlatmıĢ, sonra suçsuzluğu anlaĢılmıĢ 

Belediye Meclis Üyeleri, Bürokratları, Memurları, BaĢkanları var ve çok Ģükür ki çok dersler çıkartılmıĢ 

ve her zaman göğsümüzü gere gere sahip çıkacağımız bir bürokrasimiz var. Dolayısıyla ben hepinize tek 

tek çok teĢekkür ediyorum. Son derece yararlı bir toplantı oldu. Uzun oldu, ama değdi. Ben müsaadenizle 

oylamaya geçiyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġu. Evet performans… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Aralık ayı içinde 2025’e baĢvuruyu yapıyoruz. Aralık 

ayı içinde bu ay. Evet evet. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Performans Programının 

oyçokluğuyla uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.  Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, 2019 Kasım Ayı 1. BirleĢiminde Cilt Halinde 

tüm Meclis Üyelerimize dağıtılmıĢtır. Tasarının havale edildiği, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 

ve bu BirleĢimimizde Meclisimize sunulan 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısına iliĢkin Komisyon Raporu, 

görüĢmelerimizin baĢında okunarak müzakereye açılmıĢ ve tasarı üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢ 

bulunmaktadır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısının oylamasını baĢlatıyorum. 

Buyurun. Evet. 

 

Mustafa Tunç SOYER (Kabul), Serkan KALMAZ (Kabul), Ġlhan DAL (Kabul), Fikret AKTAġ 

(Kabul), Muhittin SELVĠTOPU (Kabul), Mustafa ġafak BARAN (Kabul), Bülent SÖZÜPEK (Kabul), 



 61 

Ceyhan KAYHAN (Kabul), Ġbrahim UlaĢ POLAT (Kabul), Bahar GÜRSUL (Kabul), Hüseyin ÜNAL 

(Kabul), Yahya YILDIZ (Kabul), Abdül BATUR (Kabul), Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU (Kabul), 

ġamil Sinan AN (Kabul), Erhan UZUNOĞLU (Kabul), Cenap BÖRÜHAN (Kabul), Asker GÜNEġ 

(Kabul), Cemil TUGAY (Kabul), Saadet ÇAĞLIN (Kabul), Mustafa ÖZUSLU (Kabul), Mehmet Atilla 

BAYSAK (Kabul), Birgül SURAL ÜNER (Kabul), Murat AYDIN (Kabul), Nilüfer BAKOĞLU AġIK 

(Kabul), Ġsmail SARI (Kabul), YeĢim TEKOĞLU (Kabul), Gamze Gül ÇAMUR (Kabul), Ġrfan ÖNAL 

(Kabul), Cindi Can POLAT (Kabul), Sabahattin UÇAR (Kabul), Ali Rıza KÖÇER (Kabul), Ali GÜL 

(Kabul), Deniz BEKTAġ (Kabul), Ömer ġENTÜRK (Kabul), Özkan YILDIZ (Kabul), Sıla Ġlgi 

AKKAġ (Kabul), Sultan ĠPEKLĠ (Kabul), Hasan ÜNAL (Kabul), Ali YILMAZ (Kabul), Çağlar 

GÜLEZ (Kabul), Halil ARDA (Kabul), Ġbrahim ÖZKARA (Kabul), Necati KIRMAZ (Kabul),  Ġzel 

ZENGĠNOBUZ DERĠNSU (Kabul), Ġlhan ÖZKÖSE (Kabul), Mehmet ERĠġ (Kabul), Ufuk AYKOL 

(Kabul), Özay KAPTAN (Kabul), Mustafa GERÇEK (Kabul), Nazan DÖNMEZ (Kabul), Rıdvan 

KARAKAYALI (Kabul), Mehmet TÜRKMEN (Kabul), Muharrem BAYRAKTAR (Kabul), Ali BOR 

(Kabul), Sedat SARI (Kabul), Oğuzhan ÖZġAHĠN (Kabul), Musa ÖZCAN (Kabul), Mustafa 

KAYALAR (Kabul), Fatma EKĠCĠOĞLU (Kabul), Gürsel RÜZGAR (Kabul), Erkan ÖZKAN (Kabul), 

Halil ÇULHAOĞLU (Kabul), Fatma ÇALKAYA (Kabul), Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN (Kabul), ġerif 

SÜRÜCÜ (Kabul), Ufuk YÖRÜK (Kabul), Murat CĠHAN (Kabul), Ġbrahim Burak OĞUZ (Kabul), 

Bülent KÖKLÜ (Kabul), Ertan CERTEL (Kabul), Onur YĠĞĠT (Kabul), Dolunay BAYER (Kabul), 

Ġbrahim Halil KILIÇ (Kabul), Memet MALTEPE (Kabul), Adil KIRGÖZ (Kabul), Ayhan KAYA 

(Kabul), Hüsniye YILDIRIM (Kabul), Hasan KORKMAZ (Kabul), Ġsmail YETĠġKĠN (Kabul), 

Berkhan PARLAK (Kabul), Sefer TOPÇU (Kabul), Muammer Ekrem ORAN (Kabul), Aybars 

YILDIRIM (Kabul), Fayıka ÖNER (Kabul), ġükrü SÜREROĞLU (Kabul), Nuri 

CAFEROĞLU(Kabul), Fatih GÜRBÜZ (Kabul), RaĢit DĠRĠM(Kabul), Hakan BARÇIN (Kabul), 

Özdem Mustafa ĠNCE (Kabul), Özan PARLAR (Kabul), Nilay KÖKKILINÇ (Kabul), Kazım ÇAM 

(Kabul), Ahmet ĠNANLI (Kabul), Feridun YILMAZLAR (Kabul), Refik SÜREN (Kabul), Ruhi 

SELEK (Kabul), Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN (Kabul), Alpaslan BĠLEN (Kabul), Raife KARABATAK 

(Kabul), Mustafa SOLMAZ (Ret), Burçin Kevser TOURCHIAN (Ret), Ġsa NEZĠR (Ret), Fikret 

MISIRLI (Ret), Mustafa Alper GÜLDALI (Ret), Fırat EROĞLU (Ret), Selma KISA (Ret), Fatih 

TAġTAN (Ret), Hakan YILDIZ (Ret), Hıdır ALPTEKĠN (Ret), Ahmet Uğur BARAN (Ret), Özgür 

HIZAL (Ret), Dilek YILDIZ (Ret), Hüsnü BOZTEPE (Ret), Özgür Erman ÇAĞLAR(Ret), Göksel 

DĠNÇER (Ret), Aydın PEHLĠVAN (Ret), Yusuf DEMĠRCĠOĞLU (Ret), Ali GÖNEN (Ret), ġevket 

HASIRCI (Ret), Murat ÖNCEL (Ret), Okan BĠLDĠRĠCĠ (Ret), Çile ÖZKUL (Ret), AyĢegül ALTUĞ 

(Ret), Ali AYYILDIZ (Ret), Mehmet PINAR (Ret), Erhan ÇALIġKAN (Ret), Semih YALIN (Ret), Erol 

ÇOMAK (Ret), Ümit CĠNGÖZ (Ret), Ġsmail EKEROĞLU (Ret), Ertuğrul AKGÜN (Ret), Sema 

YEġĠLÇĠMEN (Ret), Hakan ERTANE (Ret), Tarkan Fikret ÇALIK (Kabul), Kemal SEVĠNÇ (Kabul), 

Halil AKBULUT (Kabul), Nezih ÖZUYAR (Kabul), Salih Atakan DURAN (Kabul), Halil Doğukan 

EROĞLU (Kabul), Nafiz KÜKLER (Kabul), Hakan ġĠMġEK (Ret), Alpaslan KOPARAL (Ret), Osman 

MERT (Ret). 

 

( I ) 2020 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ  

 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi 

toplam 7.950.000.000,00-TL'lik  ödenek verilmiĢtir. 
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” 

cetvelinde gösterildiği gibi toplam 6.374.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiĢtir.  

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 3- 2020 Yılı Gider Bütçesinde yer alan 7.950.000.000,00-TL ödeneklere, 

gelir bütçesinde tahmin edilen 6.374.000.000,00-TL gelirler ile Finansmanın Ekonomik 

Sınıflandırması tablosundaki 1.576.000.000,00-TL Net Finansman karĢılık gösterilmek suretiyle 

toplam 7.950.000.000,00-TL'lik bütçede  denklik sağlanmıĢtır.  
BAġKAN: Oylarınıza Sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal 

dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.  
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst 

yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve 

hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dıĢı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri 

bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. 
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 7-  Bütçe aĢağıda belirtilen cetvellerden oluĢur: 

A-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14), 

B-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15), 

C-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 

Ç-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17), 

D-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18), 

E-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma  Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli 

(Örnek-8), 

F-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19), 

G-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20), 

H-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21), 

I-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları  Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), 

Ġ-Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23), 

J-Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli (Örnek-24), 

K-237 Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25), 

L-Mevcut TaĢıtları Gösterir (T2)  Cetveli (Örnek:26), 

M-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek:27), 

N-Finansman Programı (Örnek:28) 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 8- Vergi, resim, harçların tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu ile yol harcamalarına katılım payının tahsil süresi ise; 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununun harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına iliĢkin 

yönetmeliğin 22. maddesi gereği Belediye Meclisince kararlaĢtırılır. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 9- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine göre, BeĢ Yıllık Ġmar 

Programı uygulanması, beldenin kalkınması bakımından yapılması uygun görülen iĢler için 

borçlanmada bulunmaya,  yapılmıĢ veya yapılacak olan sözleĢmelerde ek Protokollerle değiĢiklik 

yapmaya Belediye Meclisi yetkilidir. 
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 10- Ġmar Programının uygulanması, beldenin kalkınması bakımından 

uygun görülen iç ve dıĢ kaynaklı borçlanmalarla ilgili olarak gerektiği taktirde teminat gösterme 

konusunda Belediye adına BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir. 
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 11- Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçesinde Finansmanın Ekonomik 

Sınıflandırmasında öngörülen iç borç tutarını aĢmamak üzere, 2020 Mali Yılı Bütçesinde yatırım, 

kamulaĢtırma ve diğer harcamalar için nakdi veya gayri nakdi kredi kullanılmak üzere 
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bankalardan 650.000.000,00-TL'ye kadar, kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın 

yapılması, kredi geri ödeme koĢullarının belirlenmesi, kredi sözleĢmesi üzerinde değiĢiklik 

yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu iĢlerle ilgili 

her türlü sözleĢme, taahhütname, protokol ve temlik sözleĢmelerinin düzenlenmesi veya 

imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapılabilmesi için; 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 68/e maddesi gereği BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 12- BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine ĠZSU 

Genel Müdürlüğüne yaptırılacak su tesis bedelleri ile gerekli onarım tutarları, bakım ücretleri ve 

su sarfiyat bedelleri nakden veya mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir.  

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 13- BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine 

ESHOT Genel Müdürlüğüne yaptırılacak gerekli  bakım onarım, mal ve hizmet  alımı bedelleri 

nakden veya mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 14- 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesine göre Devlet 

Malzeme Ofisinden yapılacak olan alımlarda avans ödemesi yapılır. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 15- Görevin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta 

ve Ġtfaiye personelleri fazla çalıĢma ücretleri görevin yapılması esnasında veya görevden dolayı 

hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam 

olunur. Fazla çalıĢma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktarı geçmemek üzere Bütçe 

Kanunundaki en üst miktar uygulanır. Kanun gereği hak sahiplerine ödenir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 16- Bu Kararname Hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 17- ĠĢbu Bütçe Kararnamesi 17 (on yedi) maddeden ibaret olup; 

hükümlerini üst yönetici yürütür. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 2020 Yılı Gider Bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan her birimin, Fonksiyonel 

Sınıflandırmalarının 1. Düzeyi toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Genel Sekreterlik Ödeneği Genel Kamu Hizmetleri 4.583.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri 6.742.000,00-TL, 
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri  

108.815.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 63.787.000,00-TL, 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 

270.357.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 
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DĠVAN KÂTĠBĠ: ĠĢletme ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Kamu 

Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri 743.680.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 2.263.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 2.069.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 376.422.000,00-TL. 
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 884.885.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 1.Hukuk MüĢavirliği Genel Kamu Hizmetleri 17.932.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Basın, Yayın Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, 

Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 42.729.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Protokol ġube Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri 15.960.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Ekonomik 

ĠĢler ve Hizmetler, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 16.746.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġklim DeğiĢikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Çevre Koruma 

Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri 83.565.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 247.411.000,00-TL. 
BAġKAN: Oylarınıza Sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: EĢrefpaĢa Hastanesi BaĢhekimliği Sağlık Hizmetleri 92.433.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler, Ġskan ve 

Toplum Refahı Hizmetleri, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 46.641.000,00-TL 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri; 

572.714.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Muhtarlıklar ve Yerel Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 

32.898.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 

13.163.000,00-TL. 
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BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Eğitim Hizmetleri, Sosyal Güvenlik ve Sosyal 

Yardım Hizmetleri 51.101.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 223.818.000,00-

TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

92.918.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 6.552.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri,  Ekonomik ĠĢler 

ve Hizmetler  374.078.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve 

Hizmetler 844.603.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı Sağlık Hizmetleri, Dinlenme Kültür ve Din 

Hizmetleri 381.259.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 6.516.000,00-

TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Zabıta Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 58.913.000,00-

TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

27.122.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Sosyal Güvenlik ve 

Sosyal Yardım Hizmetleri 255.603.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Gençlik ve Spor Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 

43.074.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 147.449.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Atık Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Çevre Koruma Hizmetleri 296.563.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 1.387.870.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġmar Denetim Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 6.993.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 

69.492.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapım Ġhaleleri Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

6.914.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Harita ve CBS Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Ġskan ve Toplum 

Refahı Hizmetleri 23.367.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 2020 Yılı Gelir Bütçesini, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi üzerinden oylamaya 

geçiyorum. 

       

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi  

01- Vergi Gelirleri                                                                      57.883.000,00-TL 

03- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                        289.272.000,00-TL 

04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler                            22.000,00-TL 

05- Diğer Gelirler                                                                  5.527.253.000,00-TL 

06- Sermaye Gelirleri                                                              500.250.000,00-TL 

09- Red ve Ġadeler (-)                                                                      680.000,00-TL 

2020 Yılı Gelir Bütçesi Toplam 6.374.000.000,00-TL 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 2020 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1.Düzeyini genel toplamları 

üzerinden oylamaya geçiyorum. 

 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 

 

01- Ġç Borçlanma                                                       300.000.000,00-TL 

02- DıĢ Borçlanma                                                     756.000.000,00-TL 

03- Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve        520.000.000,00-TL 

 Menkul Kıymetlerdeki DeğiĢiklikler                         

 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 2020 Yılı Ayrıntılı Harcama Programını, üçer aylık dönemler itibariyle,  Gider ve 

Mali Borç Ödeme toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum.  

 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 

 

• Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini        2.083.793.150,00-TL  

• Ġkinci Üç Aylık Dönem Tahmini          2.144.481.250,00-TL 

• Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini       2.168.686.660,00-TL 

• Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini   2.253.038.940,00-TL 

 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 2020 Yılı Finansman Programını, üçer aylık dönemler itibariyle, Gelir ve Mali 

Borçlanma ve Banka Mevcudu toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum.  
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DĠVAN KÂTĠBĠ:  

 

• Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini         2.085.956.660,00-TL  

• Ġkinci Üç Aylık Dönem Tahmini           2.145.924.620,00-TL 

• Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini        2.169.767.360,00-TL 

• Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini    2.248.351.360,00-TL 

 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 2020 Mali Yılı Tarife Cetvellerinde yer alan tarifelerin teklif edildiği Ģekliyle 

kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. Evet. Değerli ArkadaĢlar…  

 

V. DĠLEK VE ÖNERĠLER 

BAġKAN: Dilek ve Öneride bulunmak isteyen? Olmadığına göre… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Dilek ve Öneri yok. Yeteri kadar, altı saat konuĢtuk. 

ArkadaĢlar yok.  

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum.  

            

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: 9 Aralık Pazartesi, saat: 18:00.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Mustafa Tunç SOYER 

                                                                                                                     Meclis BaĢkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU                                                     

Divan Kâtibi 

 

 

 

Sultan ĠPEKLĠ 

Divan Kâtibi 

 

 

Onur YĠĞĠT 

Divan Kâtibi  

 

 

 

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU 

Divan Kâtibi 
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