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 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 IV. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġtalyan Slow Food Türkiye ve Balkanlar Program Koordinatörlüğü'nün davet yazısı kapsamında,   

20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında Ġtalya Bra (Piedmont)'da düzenlenecek olan “Peynir-Sütün 

ġekilleri 2019” etkinliğine Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin de Slow Food etkinliklerinin 

organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak ve Ġzmir'de gelecekte yapılması planlanan 

uluslararası Terra Madre etkinliğinde iĢ birliği sağlanabilmesi için, Slow Food Yöneticileri ile 

yapılacak bir dizi toplantının da içinde yer alacağı programa; Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

Mustafa Tunç SOYER, Genel Sekreter Yardımcısı Aysel ÖZKAN, Tarımsal Hizmetler Dairesi 

BaĢkanı Ertuğrul TUGAY, Kırsal Kalkınma ġube Müdürü Vekili AyĢegül KARAKOYUN SEÇGĠN, 

Tarım DanıĢmanı ġevket MERĠÇ ile Seferihisar Meclis Üyesi (Tarım Komisyonu Üyesi) Berkhan 

PARLAK’ın katılmaları, 19-24 Eylül 2019 tarihleri arasında görevli izinli sayılmaları, uçakla gidiĢ-

dönüĢ ulaĢım masraflarının, Ģehir içi ulaĢım giderlerinin, konaklama, iaĢe ve diğer yasal giderlerinin 

Kırsal Kalkınma ġube Müdürlüğünün 03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları harcama 

kaleminden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.208643)  

 

 2. 7-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Ġzmir Hafif Raylı Sistemi 4. AĢama F. Altay - Narlıdere 

Kaymakamlık Arası Yapım ĠĢi kapsamında Ġsveç'in Jönköping kentinde düzenlenecek olan Nordic 

Rail Raylı Sistem Fuarına Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde görev 

alan Mimar Filiz ERTEKĠN, Mimar Bengisu BAYRAKTAR, ĠnĢaat Mühendisi Aykut AFYONCU, 

Harita Teknikeri Sefa ÖZTÜRK ve Elektronik Teknikeri Murat GÜLCEMAL'in katılmaları, yol, 

yemek ve konaklama giderleri yüklenici firma Gülermak Ağır San. ĠnĢ. ve Taah. A.ġ. tarafından 

karĢılanacak olup; katılımcıların diğer yasal harcırahlarının Raylı Sistem ġube Müdürlüğünün 2019 

Mali Yılı Bütçesinin 3.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları kaleminden karĢılanması ve anılan 

tarihlerde görevli-izinli sayılmaları hususlarının görüĢülmesi. (Banliyö ve Ray.Sis.Yat.Dai.BĢk.E. 

208644) 

 

 3.  Çeliktrans Deniz ĠnĢaat Ltd. ġti. tarafından Ġdaremize teslim edilecek 1. ve 2. feribotun pervane 

(sevk) sistemlerinin Fabrika Kabul Testlerinin (FAT) 18-23 Ekim 2019 tarihleri arasında üretici 

firmanın Dörth-Almanya'da yer alan fabrikasında yapılmasının planlandığı belirtilmiĢ olup, bu 

kapsamda Fabrika Kabul Testlerine (FAT) katılmak üzere Deniz ve Destek Hizmetleri ġube Müdürü 

V. Mustafa KARAOVA (S.11233) ile Deniz ve Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğünde görevli 

ġef/Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisi Taha Yiğit TEKĠN'in (S.10990) anılan tarihler arasında 

görevlendirilmeleri, iaĢe ve yevmiye giderleri ile diğer yasal giderlerin (pasaport harcı, yurt dıĢı çıkıĢ 

harcı vb.) Deniz ve Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Bütçesinin "03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev 

Yolluğu" kaleminden ödenebilmesi hususlarının görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.197423) 
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 4. Çin'in Türkiye Büyükelçiliği, CIDCA (Çin Uluslararası Kalkınma ĠĢ Birliği Ajansı) ile ortaklaĢa 

Pekin ve diğer Ģehirlerde gerçekleĢtirilecek olan Belediyemize yönelik eğitim ve seminerlerden                 

10 Ekim-30 Ekim 2019 tarihlerinde “Toplu TaĢıma ve Kentsel Planlamanın Sinerji GeliĢimi” konulu 

seminere Toplu UlaĢım Hizmetleri ġube Müdür Vekili (S.12040) Utku CĠHAN'ın ulaĢım ve 

konaklama masrafları Çin Hükümeti tarafından karĢılanmak üzere katılması,                                                

8 Ekim 2019-1 Kasım 2019 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması ve Çin Hükümeti tarafından 

istenilen sağlık raporu, pasaport ve vize iĢlemleri için (Ankara ulaĢım, uçakla ve vize harçları vb.) 

yapılacak olan masraflar ve diğer yasal giderlerin karĢılanması ve harcıraha esas olmak üzere Toplu 

UlaĢım Hizmetleri ġube Müdürlüğünün 3.3.3.1.0 YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları Bütçe kaleminden 

10.000,00-TL (onbintürklirası) avans verilebilmesi hususlarının görüĢülmesi. (UlaĢım 

Dai.BĢk.E.203998) 

 

 5. 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında BükreĢ-Romanya'da gerçekleĢtirilecek olan 3. BükreĢ 

Trienali’nde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini temsilen katılmak üzere Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği 

ġube Müdürü Dr. Hasibe VELĠBEYOĞLU (S.10320) ve Mimar Aylin GÖKNUR (S.31232)'un 16-21 

Ekim 2019 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, vize ücreti, uçakla gidiĢ-dönüĢ ulaĢım 

masraflarının, Ģehir içi ulaĢım, konaklama, iaĢe, müze giriĢ ücretleri, tören giriĢ/katılım ücretlerinin 

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği ġube Müdürlüğü Bütçesinin 3.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev 

Yollukları kaleminden karĢılanması ve kiĢi baĢına 15.000-TL (onbeĢbintürklirası) avans verilmesi 

hususlarının görüĢülmesi. (Etüd ve Prj.Dai.BĢk.E.201805) 

 

 6. Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığınca katılım sağlanan ve Ġzmir’in “Doğa Esaslı Projeler”de öncü 

ve uygulayıcı olarak yer aldığı HORIZON 2020 “Avrupa Birliği Çerçeve Programı” kapsamında 

Ġspanya’nın Valladolid kentinde 24-26 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleĢtirilecek olan periyodik 

toplantıya katılmak üzere Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanı Ertan DĠKMEN (S.10621), Projeler ġube 

Müdürlüğünde görev yapmakta olan AyĢe Didem YAYGEL (S.11774) ve Sinan ALPER (S. 31267)'in 

23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, görevlendirilen personelin uçakla     

gidiĢ-dönüĢ ulaĢım masraflarının, Ģehir içi ulaĢım, konaklama, iaĢe, müze giriĢ ücretlerinin ve diğer 

tüm giderlerinin 18/01/2018 tarihli ve 15040 sayılı BaĢkanlık Olur’u gereğince “Doğa Esaslı 

Projeler” 00158048016569458 no’lu hesabından karĢılanması ve kiĢi baĢına 12.000-TL 

(Onikibintürklirası) avans verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Etüd ve Prj.Dai.BĢk.E.203993) 

 

 7. Avrupa Birliğinin HORIZON 2020 çağrısı kapsamında katılım sağlamıĢ olduğumuz               

“RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenileme Projesi” dâhilinde 

rol modelimiz olarak belirlenmiĢ olan, Duero Bölgesindeki örnek uygulamaları tanımak, incelemek 

ve öğrenmek amacıyla Ġspanya'nın Valladolid kentine yapılacak ziyarette Belediyemiz adına katılım 

sağlamak amacıyla 18/09/2019-24/09/2019 tarihleri arasında Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 

Nazım Plan ġube Müdürlüğü personeli ġehir Plancısı Demet Burçin GEZGĠN'in görevlendirilmesi ve 

bu tarihler arasında görevli-izinli sayılması, konaklama ve uçakla gidiĢ-dönüĢ giderlerinin, günlük 

harcırahların, kent içi ve kentler arası ulaĢım giderlerinin, iaĢe, müze giriĢ ücretlerinin ve diğer tüm 

yasal giderlerinin “RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal 

Yenilenme” hesap adıyla T.C. Vakıflar Bankası T.A.O. Ġzmir Ticari ġubesi 

TR510001500158048016933107 IBAN no’lu Euro hesabından karĢılanması ve 10.000-TL 

(onbintürklirası) bütçe dıĢı avans verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.203999) 

 

 8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği, 15/09/2019 – 31/12/2019 

döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve baĢlayacak olan SözleĢmeli 

Personele göreve baĢladığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar ödenmek üzere, adedi ile birlikte 

unvanı belirtilen kadro karĢılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğünün 10/01/2019 tarihli ve 148 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda; 1 Adet 

Veteriner Hekim’e 3.960,91-TL tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. maddesinde 

belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve 
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Eği.Dai.BĢk.E.208645) 

 

 9. Ġzmir UlaĢım Merkezinin (ĠZUM) vatandaĢlarımıza sunmuĢ olduğu bilgiler ve hizmetler açısından 

zorunluluk ve süreklilik arz eden mobil ve web tabanlı internet kökenli bilgilerin ve hizmetlerin 

aksamaması için “Ġnternet Hizmet Alımı ĠĢi”ne 24 ay süreli olarak çıkılabilmesi için Meclis Kararının 

alınması hususunun görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.197425) 

 

 10. Ġzmir UlaĢım Merkezi ġube Müdürlüğü bünyesindeki hizmet binalarının 24 ay süreli temizlik 

hizmeti alımı yapılması yöntemiyle periyodik temizliklerin yapılabilmesi için Meclis Kararının 

alınması hususunun görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.198728) 

 

 11. Dünyanın çeĢitli kentlerinde her sene 16-22 Eylül tarihleri “Hareketlilik Haftası” 22 Eylül günü 

ise “Otomobilsiz Kent Günü” olarak kutlanmakta olup, “Otomobilsiz Kent Günü” kapsamında toplu 

taĢıma araçlarının kullanımının arttırılması ve toplu ulaĢımı teĢvik amacıyla 22 Eylül Pazar günü 

boyunca Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait toplu ulaĢım araçlarında geçerli tarifenin                      

0,01-TL/1 kontör olarak uygulanması hususunun görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.198727) 

 

 12. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu konutu olarak kullanılan önerge eki listede mülkiyet 

bilgileri ile adresleri yer alan taĢınmazların 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 

satıĢının yapılması hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.209149) 

 

 13. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi Sağlık ĠĢleri Müdürlüğüne bağlı olarak 

hizmet veren Ġlkyardım Eğitim Merkezinde verilen Temel Ġlkyardım Eğitimlerinin; Ġzmir Ġl Sağlık 

Müdürlüğü Ücret Komisyonu tarafından 2019 Mali Yılı için belirlenmiĢ miktarlar göz önünde 

bulundurularak, 2019 yılı için katılımcı baĢına 275,00- TL+KDV ve Güncelleme Eğitiminin katılımcı 

baĢına 130,00-TL+KDV olarak belirlenmesine yönelik, 01/08/2019 tarihli ve 108 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. Ve Kararlar Dai.BĢk.E.208642) 

 

 14. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi kapsamında, Park ve 

Bahçeler Müdürlüğüne Bağlı Alanların Temizliği, Sulanması, Bakımı ve Onarımı Hizmetleri ile 

Bornova Belediyesi Kentsel Temizlik ĠĢi kapsamında kullanılmak üzere önerge ekinde yer alan T 

cetvelinde gösterilen araçların alınmasına yönelik, 01/08/2019 tarihli ve 265 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.198726) 

 

 15. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi 2019 Mali Yılı Tarife Cetvelinde, 

KarĢıyaka ilçesi sınırlarında tanıtımla ilgili faaliyette bulunmak isteyen kiĢi, kurum ve kuruluĢlara 

Zabıta Müdürlüğümüz tarafından belirlenen yerler Günlük Tarife Cetvelinde belirtilen 100,00-TL 

(yüztürklirası) karĢılığında tahsis edilmekte iken; ülkemizin sosyo-ekonomik Ģartları da göz önüne 

alınarak diğer yerler aynı kalmak kaydıyla, Bostanlı Pazar Yeri ve Bahçelievler Katlı Pazar Yeri stant 

ücretlerinin 50,00-TL (ellitürklirası) olarak değiĢtirilmesine yönelik, 07/08/2019 tarihli ve 122 sayılı 

Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.203997) 

 

 16. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce 

iĢletilmesi yapılan Sosyal Tesislerine iliĢkin tarife cetvelinin önerge ekinde yer aldığı Ģekliyle 

belirlenmesine yönelik, 01/08/2019 tarihli ve 107 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve 

Kar.Dai.BĢk.E.198724) 

 

 17. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; önerge eki tabloda yer aldığı Ģekilde fonksiyonel sınıflandırmanın 

birinci düzeyleri arasında toplam 4.500.000,00-TL (dörtmilyonbeĢyüzbintürklirası) aktarma 

yapılmasına yönelik, 07/08/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. 

Dai.BĢk.E.193471) 

 

 18. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine 

önerge ekinde yer alan listede gösterilen tertipler arasında 4.410.000,00-TL 
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(dörtmilyondörtyüzonbintürklirası) aktarma yapılmasına yönelik, 05/08/2019 tarihli ve 183 sayılı 

Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.193470)  

 19. Seferihisar Belediye Meclisinin; Seferihisar Belediyesine bağlı Müdürlüklerde ihtiyaç 

duyulmayacağı anlaĢılan toplam 6.672.000,00-TL (altımilyonaltıyüzyetmiĢikibintürklirası) ödeneğin 

ihtiyaç duyulan diğer Müdürlüklere önerge eki tabloda yer aldığı Ģekilde aktarmasına yönelik, 

06/08/2019 tarihli ve 93 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar. Dai.BĢk.E.197426) 

 

 20. Bayındır Belediye Meclisinin; 2019 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelinin C-8- ĠĢgal Harcı maddesine 

yönelik, 07/08/2019 tarihli ve 172 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar. Dai.BĢk.E.201333) 

 

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

11/127 (11,00 m²) hissenin diğer hissedarlar adına satıĢının yapılması hususunun görüĢülmesi. 

(Emlak Yön. Dai.BĢk.E.204002) 

 

 22. KarĢıyaka ilçesi, Aksoy Mahallesi, 9375 ada, 1 no’lu taĢınmazdaki Belediyemize ait 

15960/914280 (7,00 m²) hissenin, talep sahibi bağımsız bölüm malikleri adına arsa payları nispetinde 

Belediyemiz Encümenince tespit edilecek bedel karĢılığında tapu sicilindeki Belediyemiz hakkına 

yönelik beyanın tashih edilerek satılması hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.194660) 

 

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

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

amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak 

alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.200494) 

 

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

05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan 1/25000 ölçekli 

Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu DeğiĢikliğinin iptali ve yürütmenin 

durdurulması talebiyle, TMMOB ġehir Plancıları Odası (Ġzmir ġubesi) tarafından, Ġzmir 6. Ġdare 

Mahkemesinin 2018/1137 esasına kayden açılan davada, 21/05/2019 tarihli, 2019/663 sayılı Kararla 

dava konusu iĢlemin iptaline ve TMMOB Mimarlar Odası Genel BaĢkanlığı tarafından Ġzmir 2. Ġdare 

Mahkemesinin 2018/1327 esasına kayden açılan davada, 20/06/2019 tarihli ve 2019/799 sayılı 

Kararla dava konusu iĢlemin iptaline karar verilmiĢ olup; 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü 

Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümlerinin ilgili maddelerinin “Marjinal Tarım Arazisi”ne 

iliĢkin bölümünün anılan mahkeme kararları gereği yeniden incelenmesi hususunun görüĢülmesi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.194661) 

 

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

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

olarak düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan, KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

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

 

 26. Karabağlar ilçesi, Bahçelievler bölgesindeki yağmur sularının toplanarak, Karabağlar ilçesi 

Halide Edip Adıvar Caddesi ve Konak ilçesi Mehmet Akif Caddesi boyunca yer altından Melez 

Deresine ulaĢtırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, 5 metre geniĢliğindeki “Yağmursuyu 

Tüneli” ile Melez Deresine bağlanan kısmında üzeri açık yapı niteliğinde “Enerji Kırıcı Havuz”un 

imar planına iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.204001)  

 

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

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

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

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

Dai.BĢk.E.198725) 
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 28. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 97 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alsancak 

Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Resmi Tesis” kullanımında 

kalan 1215 ada, 1 parselin “Özel Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmesi ve tescil gösteriminin 

iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 

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

görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.203996) 

 

 29. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 96 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alsancak 

Mahallesi, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli 1215 ada, 3 parselin, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarihli, 92 sayılı Kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği doğrultusunda "Özel Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenmesine ve 

tescil gösteriminin iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin, 

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

görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.204000) 

 

 30. Gaziemir Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarihli ve 26 sayılı Kararı ile uygun görülen; BinbaĢı 

RaĢat Bey Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Demiryolu ile 

Akçay Caddesi arasında kalan 289 ada 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 56, 57, 58, 59 parselleri kapsayan 

alana yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.203995) 

 

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

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

oluĢan parsel sınırları arasındaki kayıklığın düzeltilmesi ve imar parselleri sınırlarının korunması 

amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.202283) 

 

 32. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planının görüĢülmesi.           

(Strateji GlĢ. Dai.BĢk.E.207331) 

 

 33. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planının görüĢülmesi.          

(ESHOT-Strateji GlĢ.Dai.BĢk.E.8314/E.132007) 

 

 V. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Foça ilçesi, FevzipaĢa Mahallesinin sokak Düzeni; Soru 1: Mevcut yapılmıĢ projenin ivedilikle kıĢ 

sezon ve yağmurları gelmeden düzeltilmesini ve su giderleri ile yol bina kotlarının düzeltilmesini, 

betonlaĢmanın acilen yıkılıp yeĢil alan ve meydan düzenlemelerinin yapılmasını, trafiğe kapatılan 

216-180-220 Sokakların tek yönlü trafiğe açılması, yaz sezonunda akĢam 19.00 sonrası olmak üzere 

kapatılması. Soru 2: “FevzipaĢa Mahallesinde halen kanalizasyon bağlantısı yapılmamıĢ olan Müze 

Müdürlüğümüz tarafından makine değil el ile kazılması Ģartıyla izni uygundur.” denilen mahallelerin 

ivedilikle bağlantılarının ve bu süreçte hem katı atık su bedeli ödeyip hem de foseptik parası ödeyen 

abonelerin foseptik çekimlerinin bedelsiz yapılması çalıĢmasına yönelik Yazılı Önergenin oybirliği 

ile uygun bulunmadığına iliĢkin Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (MHP 

Grubu Mensubu Meclis Üyesi Osman MERT.E.123223) 

 

 2. AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyelerinin; 2 dönem Buca Belediye BaĢkanlığı, Ġzmiri temsilen 

5 dönem Milletvekilliği ve bunun yanı sıra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerini 

layıkıyla yerine getiren IĢılay SAYGIN’ın isminin Buca’da yer alan “Çevik Bir Meydanı”na verilerek 

meydanın isminin değiĢtirilmesine yönelik Yazılı Önergenin, "Vefat eden Işılay SAYGIN‟ın yaşadığı 

ve hizmet verdiği yere yakınlığı nedeniyle Buca Kasaplar Meydanının isminin 'Işılay Saygın Meydanı' 

olarak değiştirilmesi" Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Burçin Kevser 

TOURCHIAN, Mustafa SOLMAZ, Ġsa NEZĠR.E.123257) 
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 3. Kadifekale bölgesinin canlandırılmasında önemli katkı sağlayacak olan Smyrna Antik Tiyatro 

kazısının daha hızlı ilerlemesi ve yer altında yer alan tarihi eserlerin bir an önce gün yüzüne 

çıkarılarak kentimizin turizmine ve ekonomisine katkı sağlamasını hızlandırmak için Smyrna Antik 

Kenti kazısına verilen maddi destek miktarının (130.000-TL) Ağustos ayından baĢlayarak geçerli 

olmak üzere aylık 75.000-TL artırılarak toplamda 205.000-TL olmasına yönelik Yazılı Önergenin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. 

(CHP Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Mustafa ÖZUSLU, Nilay KÖKKILINÇ, Bülent 

SÖZÜPEK.E.123303)   

 

  4. Ġzmir’in çeĢitli bölgelerinde bulunan akülü tekerlekli sandalye Ģarj istasyonlarının yeterliğinin 

araĢtırması, var ise eksikliklerinin tespit edilip giderilmesine yönelik Yazılı Önergenin “Vapur 

iskeleleri, metro istasyonları ve İZBAN istasyonlarında Komisyonca yaptığımız çalışma sonucu 

yeterli adette şarj istasyonu bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ancak sıralayacağımız İlçe 

Belediyelerimizde bulunmamaktadır. (Bulunmayan ilçeler: Aliağa, Bayındır, Dikili, Güzelbahçe, 

Selçuk, Torbalı, Narlıdere, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Tire ve Urla.) Bulunmayan 

ilçelerimizin ivedilikle bu eksiğinin giderilmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Engelsiz Ġzmir Komisyonu Raporu. (Ahmet Uğur BARAN, Dolunay BAYER, 

Serkan KALMAZ, Ġsmail SARI, Murat CĠHAN, Nazan DÖNMEZ, Bahar GÜRSUL, Dilek YILDIZ, 

Çile ÖZKUL E.123238) 

 

 5. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin almıĢ olduğu kararların özetlerinin; Ġzmir özelinde yayın 

yapan, istihdam yaratan, muhabir çalıĢtıran Ġnternet Gazetelerinde de yayımlanmasına yönelik Sözlü 

Önergenin;“Belediye etkinlik ve çalışmalarının daha iyi duyurulması, internet medyasının 

desteklenmesi bakımından yapılacak çalışmaların kapsamının belirlenmesi amacıyla Kültür ve 

Turizm Komisyonunun görüşünün de alındıktan sonra görüşülmesi”nin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (AK Parti Grubu Mensubu 

Meclis Üyesi Fatih TAġTAN. E.130829) 

 

 6.  Kadınların iĢ hayatında daha verimli olabilmeleri için Ġlimizin her mahallesinde nüfusa ve ihtiyaca 

göre ilçe belediyeleri ile birlikte KreĢ yapılması ve Hazırlanacak olan 5 yıllık Stratejik Plana 

alınmasına yönelik Sözlü Önergenin  “Kadınlarımız iş yaşamında ciddi bir yer almaktadır. Bundan 

dolayı da evde çocuğuna bakmakta ve yetiştirmekte büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. 

Kadınlarımızın iş yaşamında daha verimli olabilmesi için mahallelerin nüfus ve ihtiyaçları dikkate 

alınarak, bütçe imkanları doğrultusunda, dezavantajlı mahallelere öncelik verilerek, engelli 

çocukları da dikkate alan, çocuklara yönelik Hizmet Alanları oluşturulması” Ģeklindeki görüĢ 

doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Ġmar 

ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Sosyal Hizmetler – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 

Komisyonları Raporu. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Hüsnü BOZTEPE. E.130816) 

 

 7. Narlıdere Belediye BaĢkanlığının 08/07/2019 tarihli ve 4187 sayılı yazısı ve eki Songül 

ZORLU’ya ait dilekçeye konu; Limanreis Mahallesinde bulunan mevcut “Aykut Oray Sokağı” 

isminin, “Elif” olarak değiĢtirilmesi talebinin “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin ilke kararı 

uyarınca ismi bulunan sokağın isminin değiştirilmesini haklı kılacak neden olmadığı” Ģeklindeki 

görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita 

ve Cbs Dai. BĢk.E.185599) 

 

 8. Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünce revize ederek yeniden hazırlanan, "Ġzmir 

Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Yolculuk Kuralları Yönetmeliği"nin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (ESHOT-Otobüs ĠĢletme 

Dai.BĢk. E.6805/E.112391) 
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 9. Belediyemize ait ekonomik ömrünü tamamlamıĢ olan M/F EMĠNÖNÜ Araba Vapurunun deniz 

taĢıtı olarak Encümence 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu çerçevesinde satıĢının yapılabilmesinin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.174527) 

 10. Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP), Erkek Sağlığı Eğitim Programı (ESEP), Menopoz 

Dönemi Eğitimi, Ergenler Ġçin Cinsel Sağlık Eğitimi, Güvenli Annelik Eğitimi ve Erken YaĢ 

Evliliklerinin Önlenmesi için farkındalığa yönelik iĢ birliği çalıĢmalarının etkili bir biçimde 

yürütülebilmesini amaçlayan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması 

Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Kadın Güçlendirme 

Programı Ortak Hizmet Protokolü”nün kabulü ve söz konusu Ortak Hizmet Protokolünün 

imzalanabilmesi için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonları Raporu. 

(Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.189720) 

 

 11. Belediyemiz yatırımı olan "Konak ilçesi, Vezirağa Mahallesi 5402 - 2251 Sokaklar Bölgesinde 

Karayolu Köprüsü Yapılması ĠĢi” kapsamında Türk Telekomünikasyon A.ġ. Ġzmir Bölge Müdürlüğü 

tarafından yapılacak deplasmanların iĢçilik bedellerinin keĢfi ve iĢçilik bedellerinin ödenmesi 

istenmiĢ olup; söz konusu deplasmanla ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Türk 

Telekomünikasyon A.ġ. Ġzmir Bölge Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge 

ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Fen ĠĢl.Dai.BĢk.E.181365) 

 

 12. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, Önergede adresleri belirtilen ve 12/08/2019 tarihinde 

süresi sona erecek olan 12 adet ekmek satıĢ büfesinin iĢletme hakkının, 13/08/2019 tarihinden 

itibaren, Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedeller ile Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm 

ĠĢletmeleri A.ġ’ye devri ile konuya yönelik imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

“Protokol”ün, “Komisyon Raporunda yer alan ekmek satıĢ büfelerinin iĢletme hakkının 13/08/2019 

tarihinden itibaren 5 yıllığına ve Raporda belirtilen bedellerle Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm 

ĠĢletmeleri A.ġ.'ye devredilmesi” Ģeklinde oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin                       

Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.191032) 

  

 13. Belediyemizce turizm ve tanıtım faaliyetlerinin taĢıdığı önem nedeniyle yürütülmekte olan 

çalıĢmalar ve Ġzmir Turizm Tanıtma Vakfı (ĠZTAV)’ın yürüttüğü ortak hizmet projesi kapsamında; 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Turizm Tanıtma Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan 

ve önerge ekinde yer alan “ĠĢbirliği Protokolü”ün kabulü ve söz konusu Protokolü imzalanması için 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi ile Protokol 

doğrultusunda projeye Belediyemiz ilgili bütçesinden 8.948.188,40-TL aktarılmasının oyçokluğu ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (DıĢ ĠlĢ. ve 

Turizm.Dai.BĢk.E.181369)   

 

 14. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Entegre Atık Yönetim Planı Ġlkeleri doğrultusunda katı atıkların 

toplanmasından bertarafına kadar olan süreçlerde, çevrenin korunması ve atık yönetim sisteminin 

iyileĢtirilmesi amacıyla, 7.500 (yedi bin beĢ yüz) adet 770 litrelik çelik konstrüksiyon çöp 

konteynerinin satın alınarak Belediyemiz birimlerinde kullanılması ve ihtiyaç duyan ilçe 

belediyelerine bedelsiz olarak dağıtılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

– Hukuk Komisyonları Raporu. (Atık Yön.Dai.BĢk.E.184330) 

 

 15. UlaĢım Dairesi BaĢkanlığına bağlı Müdürlüklerden; Ġlçe Terminallerinin Ücret Tarifesini 

belirleme iĢlemlerinin Ġzmir UlaĢım Merkezi ġube Müdürlüğü tarafından, "Ruhsat Tarifeleri"ni 

belirleme iĢlemlerinin de Toplu UlaĢım Hizmetleri ġube Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilmesi için 

iki Müdürlüğün Bütçelerinin ayrılmasının “Önergede sehven 'Bütçe ayrılması' şeklinde geçen 

hususun,  İlçe Terminallerinin Ücret Tarifesi‟ne yönelik işlemlerin İzmir Ulaşım Merkezi Şube 

Müdürlüğü tarafından, „Ruhsat Tarifeleri‟ne yönelik işlemlerin de Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi" Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (UlaĢım 
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Dai.BĢk.E.184336) 

 

 16. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde Güzergâh Ġzin Belgesi ile taĢımacılık faaliyeti 

gösteren taĢımacılara düzenlenen belge süresinin 1 yıl olacak Ģekilde güncellenmesine yönelik 

2019/382 no'lu UKOME Genel Kurul Kararı alınmıĢ olup; bu kapsamda alınan belge ücretinin 

"140,00-TL" olacak Ģekilde tahsil edilebilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.191042) 

 

 17. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne bağlı BiliĢim ve 

HaberleĢme Servisinin 12/07/2019 tarihli ve 702 sayılı BaĢkanlık Olur’u ile Ġnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğüne bağlanması neticesinde; biliĢim ve haberleĢme giderlerine iliĢkin Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü bütçesinde kalan toplam 100.000,00-TL (yüzbintürklirası) ödeneğin, Ġnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına yönelik, 01/08/2019 tarihli ve 83 sayılı Kararının 

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

Kar.Dai.BĢk.E.191764) 

 

 18. Menderes Belediye Meclisinin; Menderes Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Tarife Cetvelinde 

yer alan Pompa Suyu Kullanım Ücretlerinde, sehven Bulgurca Pompa Suyu Kullanım Ücretinin 

bildirilmediği tespit edilmiĢ olup 2019 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelinde yer almadığından, söz 

konusu Bulgurca Y.A.S. Tesisi Pompa Suyu kullanımı (1 Ton) ücretinin 0,40-TL olarak 

belirlenmesine yönelik, 05/07/2019 tarihli ve 140 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.166616) 

 

 19. Bayındır Belediye Meclisinin; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün görev alanına giren park ve 

bahçeler ile ilgili kısmın yönetmelikte değiĢiklik yapılarak Fen ĠĢleri Müdürlüğüne devredilmiĢ olan 

Park ve Bahçeler biriminde gerçekleĢtirilen muhtelif iĢlerin özel mülkte hizmete sunulabilmesi için 

Fen ĠĢleri Müdürlüğünce hesaplanarak Meclise sunulan dokuz ayrı hizmet tarife bedeline iliĢkin 

Tarife Cetvelinin önerge eki tabloda belirtildiği Ģekilde belirlenmesi ve Bayındır Belediyesinin 2019 

Mali Yılı Gelir Tarife Cetveline eklenerek 2019 Mali Yılı içerisinde uygulanması hususlarına 

yönelik, 05/07/2019 tarihli ve 167 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.174517) 

 

 20. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesi 2019 Mali Yılı Ücret Tarifesinin Onbirinci Bölüm 

ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü 18. maddesinin önergede yer aldığı Ģekilde değiĢtirilmesine yönelik, 

04/07/2019 tarihli ve 152 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.174546) 

 

 21. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeler Listesinde yer 

alan "Rüzgar ve GüneĢ Enerji Santralleri Proje Ġnceleme ve Onay Ücretlerine, Yapı Kullanma Ġzni 

Tetkik Ücretlerine ve ĠĢyeri Kontrol Tetkik Ücretlerine" iliĢkin önerge ekinde yer alan tablolarda 

gösterilen miktarların belirlenmesi ve 2019 Mali Yılı Ücret Tarifesine eklenmesine yönelik, 

01/08/2019 tarihli ve 84 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.191765) 

 

 22. Bilgi Ağları ġube Müdürlüğünce, Kurumumuza ait internet ağının dıĢ dünyadan gelebilecek 

tehditlere karĢı korunması amacıyla “Güvenlik Duvarı Cihazı Destek Paketi Hizmeti” ihalesinin 

gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/01/2020 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar 

yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Bilgi 

ĠĢl.Dai.BĢk.E.181366) 

 

 23. Ġzmir UlaĢım Merkezinin (ĠZUM) vatandaĢlarımıza sunmuĢ olduğu çağrı merkezi hizmetleri 

zorunluluk ve süreklilik arz ettiğinden, çağrı merkezi hizmetinin sürdürülebilirliğini sağlamak 

amacıyla, 36 ay süre ile "Çağrı Merkezi ĠĢletilmesi ĠĢi"nin hizmet alımı yöntemi ile 

gerçekleĢtirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 
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(UlaĢım Dai.BĢk.E.167930) 

 

 24. "Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi Yapılması ĠĢi” kapsamında, 

kent genelinde bulunan sinyalize kavĢaklar akıllı hale getirilmiĢ, tüm ana arter, cadde ve bulvarlara 

fiber optik kablolar çekilmiĢ ve kent trafiğini yönetmek için gerekli tüm teknolojilerin montajları 

yapılmıĢ olup; kurulmuĢ olan tüm teknolojilerin, akıllı cihazların ve alt yapı sistemlerinin 

sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 24 ay süre ile “Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve 

Bilgilendirme Sisteminin ĠĢletilmesi ĠĢi”nin hizmet alımı yöntemi ile gerçekleĢtirilmesinin oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.181389) 

 

 25. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü tarafından 

salon ücret tarifesinde teklif edilen değiĢikliklerin önerge eki listede gösterildiği Ģekilde 

belirlenmesine yönelik, 03/07/2019 tarihli ve 213 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe –Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.188359) 

 

 26. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğüne bağlı 

hizmet veren Anaokullarında, ücret tarifesinin kurum içi KDV dâhil 300,00-TL (üçyüztürklirası), 

kurum dıĢı KDV dâhil 600,00-TL (altıyüztürklirası) olarak belirlenmesine yönelik, 01/07/2019 tarihli 

ve 88 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet 

EĢitliği Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.174518) 

 

 27. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi Oda Orkestrası ġefi Rengin GÖKMEN 

tarafından yeni genç Ģefler yetiĢtirmek amacıyla bir eğitim programı düzenlenecek olup; söz konusu 

eğitim programının Hikmet ġimĢek Sanat Merkezinde düzenlenmesi ile burada verilecek eğitim için 

ücret tarifesinin önergede belirtildiği Ģekilde belirlenmesine yönelik, 05/07/2019 tarihli ve 97 sayılı 

Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.174521) 

 

 28. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi Spor ĠĢleri Müdürlüğü sorumluluğunda 

bulunan Mustafa Kemal Atatürk KarĢıyaka Spor Salonu, 1912 Zühtü IĢıl Spor Salonu ve Muharrem 

CandaĢ Spor Salonunun 1 günden fazla süren ve ücret içeren federasyon etkinlikleri ve sportif 

etkinliklerde ücretlendirilmesi yapılmadığından, bahse konu salonlar ve etkinliklere ait tahsis 

ücretlerinin önergede yer aldığı Ģekilde belirlenmesine yönelik, 01/07/2019 tarihli ve 87 sayılı 

Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.174520) 

 

 29. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZDENĠZ A.ġ.'nin 07/08/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 124.250.000,00-TL'den 25.000.000,00-TL arttırılarak 

149.250.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin ĠZDENĠZ A.ġ. içerisindeki 

sermaye payının korunabilmesi için payına düĢen (%92,90'ına tekabül eden) 23.225.000,00-TL'lik 

rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Destek 

Hiz.Dai.BĢk. E.189719) 

 

 30. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı ĠZDENĠZ A.ġ.’nin 07/08/2019 tarihli Olağanüstü 

Genel Kurul toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 124.250.000,00-TL'den 25.000.000,00-TL 

arttırılmak suretiyle 149.250.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel 

Müdürlüğünün ĠZDENĠZ A.ġ. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen 

(%5'ine tekabül eden) 1.250.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak 

edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları 

Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.BĢk.E.7786/E.122664) 

 

 31. Menemen ilçesi, Asarlık Mahallesinde bulunan yaklaĢık 43 ha’lık alanın "Küçük Sanayi Alanı" ve 

"Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu KuruluĢ Alanları" olarak belirlenmesine yönelik 
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hazırlanan, 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı DeğiĢiklik önerisinin 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.191039) 

 

 32. Belediye Meclisimizin 17/05/2019 tarihli ve 05.407 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 

04/07/2019-02/08/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Muratbey Mahallesi 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonuna, 727 ada, 8 parsel maliki Nihal Aydan ÜZGEN tarafından askı 

süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.191041) 

 

 33. Belediye Meclisimizin 14/01/2019 tarihli ve 05.25 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/06/2019-

29/07/2019 tarihlerinde Belediyemizde askıya çıkarılan, ÇeĢme ilçesi, Ġnönü Mahallesi, 262 ada 7 

parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 262 ada, 43 parsel ve tescil harici alana yönelik 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine ÇeĢme Belediye BaĢkanlığı tarafından askı süresi içerisinde 

yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.191025) 

 

 34. 1/5000 ölçekli Torbalı Ġlçe Merkezi Nazım Ġmar Planı Revizyonunda "Park ve YeĢil Alan" 

kullanımına ayrılan, Ertuğrul Mahallesi, 107 ada, 4, 5, 6 ve 7 parsellerin, Ġzmir 4. Ġdare 

Mahkemesinin 11/01/2019 tarihli ve 23 sayılı Kararı dikkate alınarak, "Eğitim Alanı" olarak 

belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, ''Söz 

konusu Mahkeme Kararında işaret edildiği üzere değişikliğe konu alanın okul bahçesi ve spor alanı 

olarak kullanılması kaydıyla'' Komisyonlarımızca oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin, Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.174516) 

 

 35. 1/5000 ölçekli Torbalı Ġlçe Merkezi Nazım Ġmar Planı Revizyonunda "Genel Otopark" 

kullanımına ayrılan, Tepeköy Mahallesi, 165 ada, 21 ve 22 parsellerin, Ġzmir 2. Ġdare Mahkemesinin 

13/02/2019 tarihli ve 179 sayılı Kararı dikkate alınarak, "Kamu Hizmet Alanı" ve "Genel Otopark" 

olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğinin oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.174528) 

 

 36. Menemen ilçesi, Asarlık Mahallesinde bulunan yaklaĢık 43 ha’lık alanda hazırlanan Menemen 

ilçesi Küçük Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve Ġlavesi önerisinin, “Sosyal 

Tesis Alanı” olarak belirlenen alanın “Belediye Hizmet Alanı” olarak, Küçük Sanayi Alanının güney 

kısmındaki alanın bir kısmının “Teknik Altyapı Alanı” olarak düzenlenmesi ve bu doğrultuda plan 

gösterimi ve plan notlarında da gerekli düzeltmeler yapılması'' Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda 

değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin, Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.191038)     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 37. Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesi sınırları içerisinde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilen alanda Aliağa Belediye BaĢkanlığınca hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem 

yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.184335) 

 

 38. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında tamamı "Belediye Hizmet Alanı"nda kalan, 

taĢınmaz maliki tarafından Belediyemize uzlaĢma baĢvurusunda bulunulan, Bornova ilçesi, Doğanlar 

Mahallesi, 8840 ada, 17 parselin kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını 

kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.184338) 
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 39. Buca Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 71 sayılı Kararı ile uygun görülen; yol boyu 

ticaret teĢekkül etmiĢ sokakların Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin 19/f/1-2 maddesi doğrultusunda, 

"Yol Boyu Ticaret Olarak TeĢekkül Eden Konut Alanları" olarak belirlenmesinin ''Buca ilçesi 1409, 

205, 278/2, 336, 287/9, 647/1 sokaklarının Buca Belediyesi Başkanlığından iletilen bilgi ve belgelere 

göre mevcut durumda ticari birimlerin bulunduğu, söz konusu güzergahlarının imar planı ile uyumlu 

olan kısımların, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TM, TM1 ve Ticaret-

Konut Alanlarının (TİCK) dışında tutulması koşuluyla'' oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.186991) 

 

 40. Buca Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun görülen; yol boyu 

ticaret teĢekkül etmiĢ sokakların Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin 19/f/1-2 maddesi doğrultusunda, 

"Yol Boyu Ticaret Olarak TeĢekkül Eden Konut Alanları" olarak belirlenmesinin “Buca ilçesi 694/12 

ve 668/5 sokakta Buca Belediyesi Başkanlığından iletilen bilgi ve belgelere göre mevcut durumdan 

ticari birimlerin bulunduğu, söz konusu güzergahlarının imar planı ile uyumlu olan kısımları, 

yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TM, TM1 ve Ticaret-Konut Alanlarının 

(TİCK) dışında tutulması koşuluyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - 

Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.186992) 

 

 41. Buca Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 27 sayılı Kararı ile uygun görülen; yol boyu 

ticaret teĢekkül etmiĢ sokakların Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliği doğrultusunda “Yol Boyu Ticaret 

Olarak TeĢekkül Eden Konut Alanları” olarak belirlenmesinin “Buca ilçesi 680/7 Sokak Buca 

Belediyesi Başkanlığından iletilen bilgi ve belgelere göre mevcut durumda ticari birimlerin 

bulunduğu, söz konusu güzegâhlarının imar planı ile uyumlu olan kısımları, yürürlükte bulunan 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TM, TM1 ve Ticaret-Konut Alanlarının (TİCK) dışında 

tutulması koşuluyla” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar 

ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.191024)  

 

 42. Buca ilçesi, 7588 ada, 3 parselin bir kısmının (eski 7587 ada 2 parsel) Eğitim Tesisleri Alanı 

(Ana, Ġlk, Orta ve Lise) kullanım kararından çıkarılarak "Belediye Hizmet Alanı (BüyükĢehir 

Belediyesi Hizmet Tesisleri) kullanım kararına; Ġzmir ili, Buca ilçesi, 7590 ada 23 parsel üzerinde yer 

alan “ĠBġB Eğitim Tesisleri Alanı” kullanım kararının “Eğitim Tesisleri Alanı (Ana, Ġlk, Orta ve 

Lise)” kullanım kararına dönüĢtürülecek Ģekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.192904) 

 

 43. Bornova Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 197 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir 1 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/09/2018 tarihli ve 7957 sayılı, 03/10/2018 

tarihli ve 8045 sayılı Kararı uyarınca Erzene Mahallesi, 375 ada, 57 parseldeki sarnıcın "Tescilli Anıt 

Yapı", parselin "Koruma Alanı" olarak belirlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli 

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

Kanunu kapsamında Ġzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek 

üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.191028) 

 

 44. Bornova Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 194 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planına göre Emsal: 1.0 yapılaĢma koĢuluna sahip 

“Sağlık Tesis Alanı” kullanım kararında kalan Bornova ilçesi, 14046 ada, 1 parsel sayılı taĢınmazda 

yapılaĢma koĢulunun Bornova Ġlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi uyarınca, Emsal: 2.0 olarak 

belirlenmesine iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, “Bölgede 

sunulacak sağlık hizmeti ve elde olunacak kamu yararı dikkate alınarak” Ģeklindeki görüĢ 

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.184343) 
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 45. Belediyemiz mülkiyetindeki Konak ilçesi, Yeni (Cedit) Mahallesi, 390 ada, 33 parselin 

tamamının Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanan "KurĢunlu Han Avlusu 

Düzenleme Projesi" doğrultusunda, “Arkeoloji ve Tarih Parkı” olarak belirlenmesine yönelik 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.184331) 

 

 46. Gaziemir Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sarnıç 

Mevkiinde, Askeri Alan kullanımının kaldırılarak, 11129 adanın E=1.00, Yençok=9.50 m yapılaĢma 

koĢullu Ticaret Alanı, 117 ada, 2 parselin Ağaçlandırılacak Alan olarak belirlenmesine ve 11129 ada, 

1 ve 2 parsellerden geçen 18 metre geniĢliğindeki yolun kavĢak alanına bağlanacak Ģekilde yeniden 

düzenlenmesine iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile 

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

Dai.BĢk.E.191026) 

 

 47. Menemen Belediye Meclisinin 10/04/2019 tarihli ve 31 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Koyundere Mahallesi, 4493 ada, 1 parselin güneyinde yer alan park alanında 3.00 m x 5.00 m 

ebatlarında Trafo Yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik 

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

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.184337) 

 

 48. Menemen Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 16 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

KazımpaĢa Mahallesi, 5128 ada, 4 parselin emsal değerinin E:2.00 olarak belirlenmesine iliĢkin, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin; “Çalışmaları sürdürülmekte olan 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun onay sürecinin tamamlanmasından sonra ele alınmak üzere 

bu aşamada reddi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar 

ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.184342) 

 

 49. Aliağa Belediye Meclisinin 05/03/2019 tarihli ve 98 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir 2 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/06/2017 tarihli ve 8382 sayılı Kararı ile 

Samurlu Mahallesi sınırları içerisinde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanda 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.184340) 

 

 50. Menderes Belediyesi Ġmar Programı kapsamında bulunan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planına göre "Meskun Konut Alanında kalmakta olan Develi Mahallesi, 139 ada, 10 no'lu 

parselin Ġmar Programı kapsamından çıkarılması Menderes Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 

135 sayılı Kararı ile uygun görülmüĢ olup; konunun Ġlçe Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin 

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

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.174525) 

 

 51. Dikili Belediye Meclisinin 06/03/2019 tarihli ve 30 sayılı Kararı ile uygun görülen; ĠsmetpaĢa 

Mahallesi, 780 ada, 4 ve 5 parsellerin Park Alanı, TaĢıt ve Yaya Yoluna isabet eden kısımlarının 

Konut Alanı olarak düzenlenmesi ve mülkiyeti Dikili Belediyesine ait olan ĠsmetpaĢa Mahallesinde 

Taks:0,15 Kaks:0,30, Ayrık Nizam 2 kat yapılaĢma koĢullu Konut Alanı kullanımına isabet eden 2196 

ada, 15 parselin ise Park Alanı olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.184339) 

 



 13 

 52. Dikili ilçesi, Salihler Mahallesi sınırları içinde bulunan ve fiilen de Mezarlık Alanı olarak 

kullanılan 528 parsel ve çevresindeki tescil harici alanın; Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığının talebi 

doğrultusunda "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisinin “söz konusu alanın Bakanlıkça ilan 

edilen Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içinde kaldığı anlaşıldığından 

Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmek üzere” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.185601) 

 

 53. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 13 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Kahramandere Mahallesi, Kahramandere Uygulama Ġmar Planında dere hattının kanal olarak imar 

planına iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin 

oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.191034) 

 

 54. KemalpaĢa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 96 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ulucak 

Mahallesi, 107 Sokaktan cephe alan parsellerde Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliği doğrultusunda 

yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.191036)    

 

 VI. DĠLEK VE TEMENNĠLER 

 VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 VIII. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

 

 

2. BÖLÜM 

2019 YILI EYLÜL AYI I. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

Gündem No   : 97509404-301.04-9/1                               Toplantı Tarihi   : 09/09/2019  

Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu                         Toplantı Saati     : 18.00 

 

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

Serkan KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Mustafa 

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

Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Asker GÜNEġ, 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, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat 

ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ, 

Sultan ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet 

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

KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Sedat SARI, Oğuzhan 

ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, 

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

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

Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer 

TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, 

Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özan PARLAR, Nilay 
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KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, 

Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK, 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, Aydın 

PEHLĠVAN, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin 

YAġAR, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Hakan KOġTU, AyĢegül ALTUĞ, Eda 

KILIÇ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan 

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

EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil 

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

Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT. 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Cenap 

BÖRÜHAN, Cemil TUGAY, Serdar SANDAL, Ramazan Ġsmail UYGUR, Serdar AKSOY, Ġbrahim 

ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Mustafa KAYALAR, Fatma 

EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Fatma ÇALKAYA, Seda ÖZTÜRE, Haydar 

GÜLTEKĠN, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, Fatih GÜRBÜZ, Özdem Mustafa ĠNCE, 

Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Mustafa SOLMAZ, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, AĢkın 

UYAR, Orçun ERSEZGĠN, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Hakan 

ERTANE, Ġlhan AVCI, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Yılı Eylül Ayı Toplantısı I. 

BirleĢimini açıyorum, çoğunluğumuz vardır. Öncelikle 9 Eylül, 97. yıldönümünün Ġzmir’e hayırlı 

uğurlu olmasını diliyorum. Ġzmir’in kurtuluĢunun 97. yılının yine Ġzmirliler tarafından coĢkuyla 

kutlandığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gündem maddelerimiz çok yoğun, çok sayıda 

önerge var. AkĢam 20:30’da mıydı bizim Ģeyimiz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 20:30’zu hedefleyerek, gerek dilek temennide 

bulunmak isteyen arkadaĢlarımı, gerek söz almak isteyen arkadaĢlarımı bu hatırlatmayı yaparak 

bilgilendirmiĢ olayım. 20:30’da hep beraber Ģeye katılmak arzusundayız, 20:30’daki Fener Alayına.  

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Evet, Geçen Toplantı Tutanağında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının GörüĢülmesi. 

Geçen Toplantı Tutanağı ile ilgili görüĢ bildirmek isteyen? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz görmedik efendim.  

BAġKAN: Efendim? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz hata görmedik tutanaklarda.  

FATĠH TAġTAN: Oylansın… 

BAġKAN: Oylanacak. Kemal Bey? Salahattin Bey? Geçen Meclis Tutanağının kabulünü oylarınıza 

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

III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin GörüĢülmesi. Buyurun, arkadaĢlar önergelerin 

okunmasına geçelim.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; AĢağıda belirtilen 

taleplerin Meclis Gündemine alınmasını arz ederiz...  

BAġKAN: Mikrofonu biraz daha yaklaĢtırırsanız.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir ili, Kiraz ilçesi Yeniköy Haliller, Olgunlar, Umurlu yol hatlarının bakım 

ve onarımının yapılması. 2) Ġzmir ili, Kiraz ilçesi, Ġğdeli TaĢlıyatak, Ġğdeli Ören, Ġğdeli Atlılar 

yol hatlarının bakım ve onarımının yapılması. Ġzmir ili, Kiraz ilçesi merkez üretim yollarının 

bozuk olan kısımlarının bakım ve onarım yapılması. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyeleri 

Turgut PINAR, Erol ÇOMAK.)  
BAġKAN: Evet. Efendim? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Hangi ArkadaĢımız vermiĢti acaba önergeyi?  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Turgut PINAR, Erol ÇOMAK. 
BAġKAN: Turgut Bey zaten belediyenin yapması gereken bir Ģey olduğu için önerge olarak 
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değerlendirmeyelim arzu ederseniz ama notumuzu alalım ve gereğini yapalım. Evet, diğer önerge.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Bir kentin geliĢmiĢliği; alt 

yapı, üst yapı ve ulaĢım gibi temel ihtiyaçların yanında spor ve sporcuya verilen değerle de 

doğru orantılıdır. Kentin geliĢmiĢliğinin en önemli göstergesi; yerel yönetimin insana, doğaya 

ve spora verdiği önemdir. Bu vesileyle Ģehrimizi ve ülkemizi en iyi Ģekilde temsil eden; Olimpik 

Hazırlık Merkezimizdeki Milli Sporcularımızın daha rahat çalıĢmalarını sağlamak, moral 

motivasyonlarını arttırmak amacıyla Milli Sporcularımızın ESHOT ulaĢımlarının ücretsiz 

yapılmasını talep ediyorum. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Dilek YILDIZ.) 

BAġKAN: Önergenin Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunacağım; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, çok sayıda önerge olduğu için arzu 

ederseniz hemen hangi Komisyona havale edilmesi gerektiğini de oylayalım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu uygun olur efendim.  

BAġKAN: Plan ve Bütçe Komisyonu. Fatih Bey? Plan ve Bütçe Komisyonu. Salahattin Bey? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: UlaĢım Komisyonu da olsa iyi olur.  

BAġKAN: Efendim?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: UlaĢım Komisyonu da olsa iyi olur.  

BAġKAN: UlaĢım – Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

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

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Belediyeler, yerel 

hizmetleri yerine getirmenin yanında sosyal belediyecilik kapsamında halka sosyal hizmet 

sunan kuruluĢlardır. Sosyal belediyecilik aynı zamanda halkın sosyal ve kültürel hayatına 

katkıda bulunmak, bu konuda görev ve sorumluluklar üstlenmektir. Bu bağlamda; toplumun 

en temel yapı taĢı olan 'aile' yapısının güçlendirilmesi, aile içi Ģiddetin azaltılması, aile olmanın 

sağladığı güç ve imkânları keĢfetmek, aile içi sorunları çıkmadan önleyebilmek, haklarını ve 

sorumluluklarını bilen aile bireyleri yetiĢtirebilmek, ergen ve çocuk geliĢimi konusunda aileleri 

bilinçlendirmek için 'Aile DanıĢma Merkezleri'nin açılması ve aktif faaliyet yürütmesini Meclis 

BaĢkanlığımıza arz ve talep ederim. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Dilek YILDIZ.) 
BAġKAN: Evet, Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. Hangi Komisyona? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonu uygun olur efendim. 

BAġKAN: Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonu. Kemal Bey? Salahattin Bey? Önergenin 

Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

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

DĠVAN KÂTĠBĠ: Meclis Heyetine; Ġzmir ilimizde vatandaĢlarımızın ulaĢımı için çalıĢan 

belediye otobüslerini ayrımsız tüm vatandaĢlarımızın kullanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu 

bağlamda otobüslerin tüm engel gruplarının kullanımına uygunluğunun araĢtırılmasını arz 

ederiz. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Çile ÖZKUL, Ahmet Uğur BARAN.)  
BAġKAN: Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. Hangi Komisyon? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Engelsiz Ġzmir Komisyonu uygundur. 

BAġKAN: Pardon, bir dakika Ufuk Bey. 

UFUK YÖRÜK: Çok özür diliyorum. Bu tür önergeleri veriyoruz ama bunlar Meclisin Komisyona 

sevk edeceği, Komisyonun bir çalıĢma üretecek sonrasında da Meclisin karara bağlayacağı önergeler 

değil ki. Yani bunu bir süzgeçten geçirmek gerekiyor diye düĢünüyorum.  

BAġKAN: Vallahi bu süzgeç aslında her arkadaĢımın kendisi olmak zorunda. Yani biz Meclis olarak 

geldiği zaman önergeleri, bunu taĢıyoruz Meclisin Gündemine. Diliyorum ki bundan sonra gelecek 

önergeler doğrudan doğruya inĢallah otursun diye ümit ediyoruz biz de. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Komisyonlar çalıĢsın da Komisyonların 

gerçekten asli iĢlerini ilgilendiren iĢler olsun bunlar. Evet, Önergenin UlaĢım Komisyonu… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Engelsiz Ġzmir Komisyonu… 

BAġKAN: Efendim? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Engelsiz Ġzmir Komisyonu. 

BAġKAN: Engelsiz Ġzmir – UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 
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etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Meclisimizin muhtemelen 

Haziran Ayı Oturumunda Dilek ve Temenniler maddesi görüĢülürken tarafımızca söz alınmıĢ, 

Ġzmirimizin ve Ege’nin ticaret merkezi olan Gıda ÇarĢısı’nda ki otopark ihtiyacı gündeme 

getirilmiĢti. Orada BüyükĢehir Belediyemize ait, yapıldığından beri kullanılmayan çok katlı 

otoparkın yeniden ve acilen kamu hizmetine alınabilmesi için Sayın BaĢkandan destek 

istemiĢtik. BaĢkan da konuyu bildiklerini, takiplerinde olduğunu ifade etmiĢlerdi. Bugüne 

kadar söz konusu talebimizle ilgili herhangi bir iĢlem yapılmamıĢtır. Sürece dair bilgilendirme 

yapılmasını arz ederim. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Ali GÖNEN.) 

BAġKAN: Bunu Soru Önergesi olarak alıyoruz, cevaplandırıp arkadaĢımıza ileteceğiz. Uygun 

mudur? Peki, devam edelim.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlık Makamına; Sayın BaĢkan, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyemiz ĠĢtiraki olan ĠZENERJĠ A.ġ.’de kadrolu olarak çalıĢan 696 ve 375 

sayılı KHK kapsamında Güvenlik Personeli ve diğer birimlerde görevli iĢçi kardeĢlerimiz ile 

ilgili özlük haklarının iyileĢtirilmesi için Konak Belediyesince aynı durumda olan iĢçi 

kardeĢlerimize ödenmekte olan 320 lira paso, 417 lira yemek yardımının ĠZENERJĠ A.ġ.’de 

çalıĢan 4500 iĢçi kardeĢimize de 01/01/2019 tarihinden itibaren, Haziran 2020 sonuna kadar 

devam edecek Ģekilde aylık maaĢlarına ilave edilerek ödenebilmesi için Yüce Meclisimizce 

oylanması ve kabulü yönünde CHP-ĠYĠ Parti ve MHP’yi temsil eden Meclis Üyelerimizin 

destekleriyle oybirliği ile kabul edilebilmesi adına iĢçi kardeĢimiz yüzünün güldürülmesi için 

destek vermelerini rica ederim. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Fikret MSIRLI.) 

BAġKAN: Evet, önerge üzerine söz vereceğim. Buyurun Nilay Hanım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, zaten geçen Meclis Oturumunda da bu konu Gündeme 

gelmiĢti. ĠĢçi kardeĢlerimize tabii ki maksimum destek sağlanıyor ama ĠZENERJĠ zaten iyileĢtirmeler 

yaptı. Bu da basında da yer aldı. Yine aynı Ģeyi tekrarlayalım, ĠZENERJĠ Yönetim Kurulunun 

belirleyebileceği bir konudur. Eğer eksikleri varsa Meclis Gündemine alınmaması gerekmektedir.  

BAġKAN: Evet, buyurun Mustafa Bey.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri bu konu aslında toplu sözleĢmeyle 

bağıtlanmıĢ olan bir konu ve ek bir anlaĢmayla ĠZENERJĠ Yönetim Kurulunun iĢçilerimiz için, bu 

durumdaki arkadaĢlarımız için aldığı kararla zaten 425 lira gıda çeki alınarak ve sendika ve iĢçilerle 

de görüĢülerek bu konu karara bağlanmıĢtır. Ayrıca ilave bir ulaĢım ücretlerine yapılan iyileĢtirmeyle 

ilgili önergeye konu olan mesele aslında bizim tarafımızdan, Belediyemiz tarafından halledilmiĢ 

meseledir. O açıdan arkadaĢımızın dikkatine teĢekkür ediyoruz ama zaten bu çalıĢmayı BüyükĢehir 

Belediyesi tamamlamıĢtır. TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Fatih Bey bir Ģey mi söyleyeceksiniz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Buyursunlar, buyurun efendim.  

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

bizi izlemeye gelen Ġzmirliler ve Değerli Basınımız, Sayın BaĢkan’ım biraz önce aktarılan bilgiler 

tamamen yanlıĢ. Bir kere ĠZENERJĠ ile ilgili olarak sizin orada yapmıĢ olduğunuz, 5080 kiĢiye o 

gün, onların maaĢlarının belirlenmesi ve toplu sözleĢmeyle ilgili ciddi bir artıĢ yaptınız. O konuda 

geçen Meclisimizde de teĢekkür etmiĢtim. Ama aynı gün, 05/08’de siz burada KHK mağduru 

olduğunu konuĢtuğumuz 375 ve 696 kapsamındaki 4500 kardeĢimizle ilgili olarak bunu "Meclise 

getireceğim" diye söz verdiniz. Evet, bir önceki Mecliste, 16’sında, 15’inde gelmedi, 16’sında 

geleceğini beklerken ben söz almıĢtım. Yine bizim Grup Sözcümüzde o gün bunun ''Hükümete destek 

olun, sizler bu Yasayı bir Ģekilde Ankara’dan çıkarın'' dendiği noktada, ben orada Ģu noktayı 

söylemiĢtim; bunun benzerlerini Konak veya iĢte Karabağlar’da ve Bornova’da yapıldığı bizim Grup 

Sözcümüzün söylediği gibi, evet 320 lira bunun paso, 417 lira yemek yardımı olarak bu sadece 

Konak’ta uygulanmakta, Bornova’da uygulanmakta, Karabağlar’da da olduğu söyleniyor. Sayın 

BaĢkan’ım bu 4500 arkadaĢımızla ilgili olarak herhangi bir iyileĢtirme yapılmadı. Bununla ilgili 

zaten bir sözleĢme kapsamında, ''biz orada 450 lira verdik'' diye bunu web sayfasında da gördüm ben 

bu DĠSK’in Güven-ĠĢ Sendikasının web sayfasında. Hatta bunu ben Meclise sunduğunu ve Mecliste 

çıkan kararmıĢ gibi yansıttığını ama ben bu resmi açıklamaların hiçbirinde ne sizin ağzınızdan ne 

ĠZENERJĠ’nin adına böyle bir açıklama, web sayfalarından takip edip görmedim. ġayet Grup BaĢkan 

Vekili böyle bir Ģeyin 4500 kiĢiye yapıldığı yönünde bir evrak veya bir Ģey bize sunarsa iĢçi 
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kardeĢlerimize buradan o zaman bu sözü verelim. Ama bu iyileĢtirmeler maalesef bugüne kadar 

yapılmadı ve ben sizden... Biliyorum, tabii bunu ĠZENERJĠ’nin yönetimine aktardınız ama 

ĠZENERJĠ yaklaĢık bir aydır bu konuyu ne gündemine aldı, ne sendikayla konuĢuyor ki bu 

kardeĢlerimizin sendikal anlamda bir temsil eden bir kurum da yok. Tabii sembolik anlamda bazıları 

belki savunuyordur. Sizden ricam Sayın BaĢkan, evet biz Mecliste bunu oylayabiliyorsak, diğer 

Belediyelerin yaptığı gibi bu kardeĢlerimizin mağduriyetlerini giderelim. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Sağ olun, teĢekkür ederim. O mağduriyet giderildi. Ben size ĠZENERJĠ Yönetim 

Kurulunun aldığı kararı ulaĢtıracağım. TeĢekkür ediyorum. Gündeme alınması hususunu bu nedenle 

reddediyorsunuz. (NĠLAY KÖKKILINÇ: Reddediyoruz, evet.) Oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile reddedilmiĢtir. Buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Ġnternetin hayatımıza 

getirdiği sayısız faydalar vardır. Ġnternet hayatımıza girdiğinden beri teknolojik aletler hayatın 

vazgeçilmez unsuru haline gelmiĢtir. Bilinçli internet kullanımının bilgiye ucuz, kolay ve hızlı 

ulaĢmak ile insanlar arası iletiĢimi kolaylaĢtırması gibi faydaları vardır. Fakat bilinçsiz internet 

kullanımı, teknolojik ürünler ile uzun saatler geçirilmesi davranıĢsal bir bağımlılık türü olan 

internet bağımlılığına yol açmaktadır. Genel olarak internetin aĢırı kullanılması isteğinin 

önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun 

kalındığında aĢırı sinirlilik hali ve saldırganlık olması ve kiĢinin iĢ, sosyal ve ailevi hayatının 

giderek bozulması olarak tanımlanabilir. Bağımlılığın artması kiĢilerin sağlığında olumsuz 

ruhsal ve fiziksel etkiler yaratmaktadır. Tüm dünyanın problemi haline gelen bu bağımlılık 

genelde çocuklar ve gençlerde görülmektedir. Bu denli yoğun kullanım çocuklarımızın ve 

gençlerimizin toplumdan izole bir Ģekilde büyümesine ve sosyal izolasyona sebep olmaktadır. 

Ġnternet bağımlılığının yaygınlaĢması neticesinde insan hayatında meydana gelen olumsuz 

sonuçlar konusunda oluĢan ve oluĢabilecek sorunların tespiti, araĢtırılması ve sorunun 

çözümüne iliĢkin uygulamaların ve eğitimlerin düzenlenmesi konusunda Meclisimizce karar 

verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. (CHP Grubu Mensubu Meclis Üyeleri ġamil Sinan AN, 

Sultan ĠPEKLĠ, Özkan YILDIZ, Fikret AKTAġ, Dolunay BAYER ile AK Parti Grubu 

Mensubu Meclis Üyeleri Hüsniye YILDIRIM, Ümit CĠNGÖZ, Fırat EROĞLU, Yusuf 

DEMĠRCĠOĞLU.) 

BAġKAN: Evet, önerge üzerine söz vereceğim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu uygundur. 

BAġKAN: Önce Gündeme alınmasını… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Gündeme alınsın. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon, özür dilerim. 

BAġKAN: Hangi Komisyonlara? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Çevre ve Sağlık ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu uygundur.  

BAġKAN: Önergenin Çevre ve Sağlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini 

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

Buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; 18 Ağustos 2019 tarihinde 

yaĢanan orman yangının felaketinden sonra Ġtfaiye Daire BaĢkanlığımız 294 araç, 50 itfaiye 

grubu, 1286 personelle baĢarılı bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢtir. Ġtfaiye Daire BaĢkanlığımızın 

envanterinde bulunan araçlara araziye uygun, orman yangınlarına hızla müdahale edebilecek 

Ģekilde yenilerinin satın alınmasını, Ģu an sayıları 50 olan itfaiye gruplarının sayısının 5 yıl 

içinde orman köylerimizi de kaplayacak Ģekilde düzenleyerek sayılarının 100'e çıkarılmasını, 

tüm grupların araç stoklarının orman içine müdahale edebilecek teknik donanıma sahip 

araçlarla donatılmasını, ayrıca orman köylerimizin muhtarlık emirlerinde kullanılmak üzere 

destek ekipmanlarının sağlanmasını talep etmekteyiz. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis 

Üyeleri BarıĢ BÜKÜLMEZ, Hakan YILDIZ, Selma KISA, AyĢegül Duran TÜRKER ile 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Mensubu Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN.) 

BAġKAN: Plan ve Bütçe Komisyonu ve… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu… 

BAġKAN: Gündeme alınması hususunu önce… 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, oylayalım önce efendim buyurun. 

BAġKAN: Gündeme alınsın. Fatih Bey? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Gündeme alınsın. Kemal Bey? Salahattin Bey? 

Hangi Komisyonlara? 

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

BAġKAN: Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ve Hukuk Komisyonu olması lazım.  

BAġKAN: Önergenin Gündeme alınmasını ve Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir… 

BAġKAN: Buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; 18 Ağustos 2019 tarihinde 

baĢlayan ve 52 saat süren orman yangınları sonucunda ortaya çıkan sorunların çözümünde 

Ġtfaiye Daire BaĢkanlığımız baĢarılı çalıĢmalara imza atmıĢ ve bu baĢarıları basında yer 

almıĢtır. Bütün Ģehir yasasıyla tüm Ġzmir'den sorumlu hale gelen Ġtfaiye Daire BaĢkanlığımızın 

teĢkilatlanma Ģemasında yer almayan 'Kırsal alan Orman Yangın ġube Müdürlüğünün' 

kurulmasını, baĢta Orman Bölge Müdürlüğüyle koordinasyonunun sağlanmasını, araç, 

ekipman desteği ile eğitim ve saha çalıĢmaları yaparak orman köylerimizin donanım 

ihtiyaçlarının tepiti ve giderilmesi hususunu arz ve talep ederiz. (AK Parti Grubu Mensubu 

Meclis Üyeleri BarıĢ BÜKÜLMEZ, Hakan YILDIZ ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 

Mensubu Meclis Üyesi Alpaslan KOPARAL.)  

BAġKAN: Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, esasında birbirine benzer önergeler ve yani dilek ve 

temenni olabilecek talepler normalde. Ama biz yine de az önceki konu gibi Gündeme alınmasını 

oylayalım. Daha sonra Komisyonları değerlendirelim.  

BAġKAN: ÇarĢamba günü aslında Ġtfaiye Daire BaĢkanımız da bir sunum yapacak değil mi? Belki 

de bu önergeleri, bu önergeyi ondan sonra değerlendirmek daha uygun olabilir. Bir sunum yapacak, 

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

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Hangi Komisyon? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları, aynı Komisyonlara 

gidebilir.  

BAġKAN: Plan ve Bütçe – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları. Kemal Bey?                             

Plan ve Bütçe – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları. Salahattin Bey? Önergenin                               

Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

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

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; 18 Ağustos 2019 tarihinde 

baĢlayan ve Ġzmir’i büyük üzüntüye boğan orman yangınlarının yaralarını sarmak, zararlarını 

ortadan kaldırmak, farkındalık oluĢturmak, tüm Ġzmirlilerin baĢta ormanlarımız olmak üzere, 

çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla; 30 Ağustos’ta Menderes ilçesi Efemçukuru mevkiinde 

olağanüstü Meclis Toplantımızı gerçekleĢtirmiĢ bulunmaktayız. Yanan ormanların olduğu 

bölgede baĢlatılan çalıĢmaların yerinde gözlemlemesi, çevre duyarlılığımızın ortaya koyularak, 

amacına uygun yapılan ve yapılacak çalıĢmalarının görüĢülüp takip edilmesi amacıyla              

2019-2024 dönemlerinde her yıl Ağustos ayına denk gelen Meclis Toplantılarından 1 tanesinin 

bu bölgede gerçekleĢtirilmesi hususunu arz ve talep ederiz. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis 

Üyeleri BarıĢ BÜKÜLMEZ, Hakan YILDIZ ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Mensubu 

Meclis Üyesi Alpaslan KOPARAL.) 

BAġKAN: Evet, önerge üzerine söz vereceğim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, daha önce de biz zaten Olağanüstü Meclisimizi bu 

bölgede yaptık. Bunun için ayrıca bir Meclis Kararı almaya gerek yok. Gelecek yıl vakti geldiği 

zaman bir önceki Mecliste yerini belirlemek mümkün. Bu yüzden ben önergenin reddini öneriyorum.  

BAġKAN: Evet, Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Ġsterseniz öncelikli olarak bir önerge sahibi söz istesin. 
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BAġKAN: Evet, buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan’ım ormandaki… Herkese iyi akĢamlar. Ormandaki Toplantıda da 

belirtmiĢtik. Bunun sürdürülebilir olması, farkındalığın devamını hissettirmek adına her yıl yapma 

noktasında irademiz nettir. Bu bir dilek temenni olarak da kalabilir. Ama Meclis bugün prensipte en 

azından karar alabilir. Sonuç itibarıyla sizin baĢlattığınız bir organizasyondur. Biz de bunu 

desteklediğimizi, hem Cumhur ittifakı olarak yani Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, hem Milliyetçi 

Hareket Partisi olarak ortak verdik bu önergeyi. Bu anlamda önemli olan kamuoyuna bu konunun 

BüyükĢehir Meclisi ve sizin BaĢkanlığınızdaki Heyetin takip ettiği geliĢmeleri yerinde görmek adına 

bir irade koymaktı, bu anlamda verdik. Önergenin kabulünü talep ediyoruz.  

BAġKAN: Çok teĢekkür ederim. Mustafa Bey. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Önergenin… BaĢkan’ım önemli bir önerge. Zaten bunun yangın yerindeki 

toplantımızda da konuĢmuĢtuk. Sayın konuĢmacı kendisi de zaten beyan etti. "Bir iradenin ortaya 

konulması önemlidir" diye. Sizin tarafınızdan böyle bir irade ortaya konulduğunda zaten iĢ sübuta 

ermiĢ olacaktır. Dolayısıyla amaç hasıl olmuĢ olacaktır. Bunun bu Ģekilde halledilmesi kolaydır yani. 

O iradeyi beyan ettiğimize göre mesele kalmamıĢtır.  

BAġKAN: Evet, yani normalde dilek ve temenni olması gereken bir ifade ama eğer uygun 

görürseniz bunu prensip olarak karar altına almıĢ olalım... (MUSTAFA ÖZUSLU: Temenni kararı 

zaten BaĢkan'ım.) Temenni… Buyurun Fatih Bey. 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, toplantı gün ve saatini, yerini ve zamanını belirleme yetkisi malum 

sizde. Meclis bunu oylasa dahi teklifi ve öneriyi siz getiriyorsunuz.  

BAġKAN: O zaman dilek ve temenni olarak bırakalım.  

FATĠH TAġTAN: Dolayısıyla bunu siz eğer derseniz ki her yıl uygun benzer tarihlerde bu iĢin 

takipçisi olmaya biz de devam edeceğiz, sahip çıkacağız ve orada yapmaya gayret göstereceğiz, özen 

göstereceğiz derseniz zaten mesele kalmıyor. 

BAġKAN: Peki, o zaman ben ifade ediyorum ki; her yıl aynı noktada Meclisi yapma konusunda 

irademiz devam ediyor. Teklifiniz için de, dileğiniz için de teĢekkür ediyorum. Dolayısıyla da bir 

önerge olarak almıyoruz. Peki, Önergenin Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Reddini… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Oybirliği ile… Pardon. Oybirliği ile kabul edilmemiĢtir. Tamam, peki, teĢekkür 

ediyorum. Buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir BaĢkanlık Makamına; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi çatısı 

altında, 30 ilçede Belediye veterinerlik birimleri ile birlikte yeni bir yönetim Ģeması 

oluĢturularak kaynakların tek elden daha ekonomik yönetiminin sağlanması için 30 Ġlçe 

Belediye veterinerlik hizmet bina ve uygulamadaki personel ekipmanlarının mevcutların 

belirlenmesi ve belirlenecek standartlara göre raporlama hazırlanması, veterinerlik hizmeti 

olmayan ilçelerin, hayvanları tedavi ve barınaklarının oluĢturulmasını sağlamak, 30 Ġlçe 

Belediyesinde veterinerlik hizmetlerinin daha sağlıklı ortamda yürütülebilmesi için hayvan 

sağlık ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik mevcut fiziki ve teknik altyapı geliĢtirilecek standartlar 

oluĢturulması, sahipsiz hayvanlar, düzenli olarak takip ve kontrol edilebilmeleri için mikroçip 

uygulanması, elektronik ortamda kayıt altına alınıp 30 ilçe ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

olarak müĢterek takibi sağlanması. 30 Ġlçe Belediyesince toplama ve planlı kısırlaĢtırma 

faaliyetleri yanı sıra, aĢılama ve tedavilerinin yapılacağı ilk müdahale, ameliyathane ve 

müĢahede bölümlerinin standartların belirlenmesi, rehabilitasyon sürecini tamamlayan 

hayvanların sahiplendirme çalıĢmaları, rehabilitasyon sonrası sahiplendirilemeyen hayvanların 

doğal ortamda yaĢam sürdürmelerine yönelik, doğal hayvan barınakların oluĢturulması, 

sahipsiz hayvanların yemek ve su ihtiyaçları için parklara ve yeĢil alanlara yeterli miktarda su 

ve yemek odakları konulmasını sağlanması, sokak Hayvanları Komisyonu olarak, 

belirlediğimiz baĢlıklar altında çalıĢılması ve raporlama yapılması, çıkacak sonuçları 

Meclisimizle paylaĢılması için önergemizin kabulünü rica ederiz. (AK Parti Grubu Mensubu 

Meclis Üyesi, Fikret MISIRLI.) 

BAġKAN: Evet, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, önergenin reddini ben öneriyorum. Çünkü zaten bu 
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konuda bir yönetmelik var. Bu bahsedilen konuların hepsi yürütmeyi ilgilendiren konular. Bu konuda 

Belediye Meclisince bir karar alınmasına gerek yoktur, dilek ve temenni olarak değerlendirilmelidir. 

BAġKAN: Evet, Fikret Bey buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, ne söylesem Sayın Grup Sözcüsü hepsine baĢka bir Ģekilde 

cevap veriyor ama burada atladığı bir Ģey var; bu, benzeri Ģu an Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinde ki 

sizin de Partinizin mensubu, uygulanıyor, yıllardır yapılıyor. Bunun esasında, imkânların tek çatı 

altından kontrol edilmesi ve yaygınlaĢtırılması bir standart getirilmesi adına çok önemli. Yapıyor 

dediğinde, ben zannediyorum beĢ altı tane ilçemizde barınak yok. Ya da barınaklarda, içeride bir 

veteriner yok ya da birisi yok. Yani biz buradaki oyladığımız, zaten yapıyor değil, bu Komisyonlarda 

biz bir takım hizmetleri yerine getirecek görevleri kendimiz üstümüze alıyoruz, iĢimizi, gücümüzü 

zamanımızı bırakıp geliyoruz ama buna gerek yok diye biz bunları reddedeceksek bence bu Meclisin 

çalıĢması adına doğru bir temenni değil teĢekkür ederim BaĢkan’ım.  

BAġKAN: Fikret Bey, burada sizin görüĢünüze karĢı çıkılmadı, sadece usule karĢı çıkıldı. Rahatsız 

olmayın, oturun. 

FĠKRET MISIRLI: Bu uygulanmıyor, takip etmemiĢ. 

BAġKAN: Hayır, bakın, dilek temennilerde yapılmayan Ģeylerin yerine getirilmesi için ifade edilen 

Ģeyler. 

FĠKRET MISIRLI: Komisyonlara sevk edilsin BaĢkan’ım o zaman. 

BAġKAN: Hayır, ama söylenen Ģey buradaki mevzuat açısından bir değer taĢıyor. Yani sizin 

görüĢünüze karĢı çıkıldığı için değil. Sonuçta görüĢünüz paylaĢılıyor, bunların gereğinin yapılması 

konusunda herkes hem fikir ama bunun mevzuat gereği bir dilek temenni olarak ifade edilmesi 

gerektiği söylendi. 

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan’ım, Meclisin çalıĢması için her Ģeyi biz hukuk kurallarına 

uydurarak çalıĢtıracaksak, zaten yasalarımız belli…  

BAġKAN: Öyle yapmaya çalıĢıyoruz. 

FĠKRET MISIRLI: Bence yasalarımız belli. Önemli olan Meclisimizin buraya katkı sunacak 

olduğu konularda yasal desteklemeleri de beraberinde getirmesi olması gerekir diye düĢünüyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, teĢekkür ediyorum. Evet, önerge üzerine baĢka söz almak isteyen 

varsa… Olmadığına göre, Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oyçokluğu ile reddedilmiĢtir. Buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlık Makamına; Sayın BaĢkan, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyemiz ĠĢtirakleri olan, Ġzmir Fuarcılık A.ġ.’den ĠZENERJĠ A.ġ.’ye geçen 69 

personelimiz Ġzmir METRO A.ġ.’de 74 temizlik personeli, Tramvaya ait istasyon ve vagon 

bölümünde çalıĢan 20 iĢçi kardeĢlerimizin de özlük haklarında iyileĢtirme beklemektedir. Aynı 

iĢ yerinde çalıĢıp yaklaĢık 500 TL düĢük ücret alan iĢçi kardeĢlerimizin bu mağduriyetinin 

giderilmesi ve aynı iĢ yerinde barıĢı ve huzurunu da etkilemektedir. ĠĢçi kardeĢimize de 

01/01/2019 tarihinden itibaren, Haziran 2020 sonuna kadar devam edecek Ģekilde aylık 

maaĢlarının düzenlenmesi için Yüce Meclisimizce oylanması ve kabulü yönünde, CHP-ĠYĠ 

Parti ve MHP’yi temsil eden Meclis Üyelerimiz destekleriyle oybirliği ile kabul edilebilmesi 

adına iĢçi kardeĢlerimiz yüzünü güldürmesi için destek vermelerini rica ederim. (AK Parti 

Grubu Mensubu Meclis Üyesi Fikret MISIRLI.) 

BAġKAN: Evet, önerge üzerine söz almak isteyen? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, bugünkü Mecliste maalesef daha çok dilek ve temenniler 

Gündeme getiriliyor. Bu da dilek ve temenni kapsamında. Yani soru önergesi olabilir, Belediyemiz bu 

konuda ne yaptığı konusunda bir açıklama yapabilir ama bu da Belediye Meclisince alınabilecek 

kararlardan birisi değildir. Önergenin reddini talep ediyorum. 

BAġKAN: Fikret Bey buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: BaĢkan’ım, yani, ben tabii sizin ağzınızdan bu sözü almak için özellikle dile 

getirdim. ġimdi aynı yerde çalıĢan, aynı görevi yapan arkadaĢımız diğerinden 500 lira eksik alıyor. 

Hukukçu arkadaĢımız bilir Anayasanın 10. maddesine göre, eĢitlik ilkesine göre zaten bu uygulama 

yanlıĢ. Ben isterdim ki böyle bir uygulamanın Ģirketlerimizde var ise bunların tespiti yönünde bir 

takım çalıĢma yapalım ve bunları giderelim olmasını isterdim. Tabii ki temenni olarak sizin bu 

konuda bir önceki maddede bana da nasıl olsa bilgi olarak verebileceğinizi düĢündüğüm için, lütfen 

kurum içinde bu tip aksaklıklara veya bu tip eksiklikleri giderme adına bir çalıĢma yapmanızı 
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bekliyordum. Sayın BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Hemen söyleyeyim. Buyurun.   

FĠKRET MISIRLI: Tabii söz almıĢken bir konuda ufak bir hatırlatma yapacağım. Sizi makamınızda 

ziyaret ettiğimizde, hatırlarsınız biraz zorla bir randevu almıĢtık. Size demiĢtik ki: “Önerileri 

getirelim.” Evet, ben de bu Meclisin çalıĢmasını istiyorum, bu konuda getirin. Fakat maalesef her 

getirdiğimiz hukuksal farklı bir sebeple geri itilecekse katkı sunmamız ve bu Meclisi çalıĢtırma adına 

ben ileriye dönük açıkçası endiĢe duyuyorum. Bu konuda benim de temennimi dikkate almanızı 

diliyorum. TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Fikret Bey, tabii ki dikkate alıyoruz. Çok haklısınız ama Ģunu gözden kaçırıyorsunuz; 

Meclisin iĢler hale gelmesi demek, Meclis Mevzuatında yer almasa da her türlü dileğin bir önerge 

haline getirilip bu Meclisin Gündemine getirilmesi demek değildir. Aksi takdirde bu Meclis iĢlemez 

zaten. Yani sizin gibi bu tür dilekleri onlarca arkadaĢım aynı Ģekilde getiriyor olsa biz Gündemi 

konuĢamaz hale geliriz. Lütfen yanlıĢ anlamayın. Burada irade, ortaya koyduğumuz irade sizin 

önerilerinizin, Gündeme alınması ile ilgili önerilerinizin kabul edilmediği, reddedildiği, 

benimsenmediği anlamına gelmiyor. Ama bunun bir yolu, yöntemi var ve onun Meclis Gündemine 

aktarılması için dilek temenninin dıĢında bir Ģey olması ve gerçekten  Meclisin Gündemine 

alınmasını gerektiren bir Ģey olması icap ediyor. Dolayısıyla bu bir yanlıĢ anlama, onu düzeltmek 

isterim. Sizin Meclisin iĢlemesi ile ilgili talebinizin tamamen arkasındayım ama bu dilek temenni 

olarak ifade edilebilecek Ģeylerin önerge haline getirilmesini istemekle aynı Ģey değil. Bunu 

düzeltmek isterim. Ġkincisi; yani dilek temenninizle ilgili de onu söyleyeyim, eĢit iĢe eĢit ücret 

meselesi baĢından beri sahip çıktığımız bir Ģey. Ve fakat bu elinizdeki sihirli değnekle 

düzeltebileceğiniz bir Ģey değil. Bu üzerinde çokça çalıĢılması ve çok zaman alması gereken bir 

mesele ama buna çok konsantre olduğumuzu ve çok emek verdiğimizi bilin. Ben… Önergeyle ilgili 

baĢka söz almak isteyen var mı?  Olmadığına göre... Buyurun Fatih Bey. 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, bu konuya bir de Ģöyle yaklaĢabilirsek; bazı konuların önerge 

olmadığını, yani hukuki anlamda Meclis ÇalıĢma Yönetmeliği anlamında önerge olmadığını 

görüyoruz. Ama bu tabii ki Parti Grubu gözetmeksizin söylüyorum, daha önce de farklı Gruptan 

arkadaĢların aslında önerge olmadığı halde Gündeme aldığımız maddeler oldu. ġu konuda haklısınız; 

bu böyle sürüp devam etmemeli.  

BAġKAN: Somut bir öneri vereyim, örnek vereyim; biz Grup Toplantısında 17 arkadaĢımız, buradan 

17 arkadaĢımız önerge olarak getirdi, sadece 2 tanesini taĢıdık Meclise. Yani emin olun biz aynı 

hassasiyeti gösteriyoruz ama sizden de aynı hassasiyeti rica ediyoruz. Bu, buradaki arkadaĢlarımın 

önergelerinin değersiz olması nedeniyle değildi. Aynı Ģekilde sizin önergeniz de değersiz olduğu için 

değildi. Ya da onlar da Meclis Gündeminin, daha Meclisin iĢler hale gelmesini istedikleri için yaptılar 

ama bu gerçekten eğer bu perspektifle, Meclis ÇalıĢma Yönetmeliği perspektifi ile bakmazsak tam 

tersine kaçındığımız Ģeyi yapmak durumunda kalırız. Yani o nedenle sizlerden de aynı hassasiyeti 

rica ediyorum. 

FATĠH TAġTAN: Devam edebilir miyim? 

BAġKAN: Lütfen. 

FATĠH TAġTAN: ġimdi, bu konuda zaten Ġktidar Partisinin önergesi çok sıklıkla karĢılaĢılan bir Ģey 

değildir. Daha ziyade muhalefet bu iĢleyiĢtedir. Usule baktığımızda yıllardan beri de böyledir. Ancak 

bir çok arkadaĢımızın, önerge yani aslında dilek ve temenniyi önerge olarak vermesinin altında bir 

kaygı yatıyor. Çünkü dilek ve temenninin nereye gittiği belli değil. ĠĢte az evvel Kiraz’la ilgili bir 

Meclis Üyemiz, Kiraz’ın bağlantılı yollarıyla ilgili bir önerge verdi, siz de zaten göreviniz olduğunu 

ve yapacağınızı söylediniz. Ama bu baktığınız zaman çok somut bir ifade değil. Yani ne gün yapılır, 

ne zaman yapılır? Sizin de bunu hemen cevaplamanız mümkün değil. Dolayısıyla eğer bunları dilek 

temenni olarak verilebilirse ve dilek temenni olarak verilen konuların da ilgili müdürlüklerimiz 

tarafından en azından bir bilgi notu olarak bir sonraki Meclise kadar ilgili kiĢilere paylaĢılabilirse 

daha somut bir Ģeyler yapmıĢ oluruz Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Hiç kuĢkunuz olmasın. 

FATĠH TAġTAN: Çünkü diğer türlü, Ģimdi burada arkadaĢlarımız da haklı olarak istiyor ki bir 

Komisyona gitsin, bir evrak sayısı olsun, bir ne olduğu belli olsun, süreci takip edebilsin… Bazen 

bizim için çok önemsemediğimiz bir baĢka kiĢi için, bir baĢka bölge için hayati önem taĢıyabiliyor. 

BAġKAN: Hiç kuĢkusuz. 
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FATĠH TAġTAN: Buna dikkat edersek…  

BAġKAN: Hiç merak etmeyin.   

FATĠH TAġTAN: Sorun kalmaz Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Evet, bence tamam yani, peki. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın AK Parti Sözcüsü ArkadaĢımızın burada ifade ettiği Ģeylere 

katılmamak mümkün değil. Eğer bu iradeyi biz siyasiler olarak burada ortaya koyarsak o zaman 

gerçekten Meclisin iĢleyiĢi için doğru bir iĢ yapmıĢ olabiliriz. Yani Soru Önergesi olarak verebiliriz, 

ki bazıları bunların gerçekten, çoğunlukla Soru Önergesi ve bunun da yazılı olarak cevabını zaten 

ister. Tabii ki o zaman herhangi bir Ģekilde ortaya konan hiçbir görüĢ değerlendirilmemiĢ olmaz ve 

gerektiği yerden de gerektiği yanıtı almıĢ olur. Bunu da özellikle ifade ettiği için Fatih Bey’e çok 

teĢekkür ediyorum, bundan sonra da böyle yapalım. Ve böylelikle iĢi kolaylaĢtırabiliriz yani. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Evet, okunan Önergenin Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunacağım; kabul 

edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile reddedilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Devam edelim buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi BaĢkanlık Makamına; BüyükĢehir 

Belediyesine ait otoparklardan Gazilerimiz ücretsiz Ģekilde faydalanırken, ġehit yakınlarımız 

otoparklardan faydalanamıyor. ġehit yakınlarımızın otoparklardan ücretsiz faydalanması 

konusunda gereğini olurlarınıza arz ederim. (Milliyetçi Hareket Parti Grubu Mensubu Meclis 

Üyesi Salahattin ġAHĠN.) 

BAġKAN: Evet, önerge üzerine söz vereceğim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Efendim Gündeme alınabilir, Komisyonda incelenebilir. 

BAġKAN: Evet, Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey’in önerisi zaten. Önergenin Gündeme 

alınmasını ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

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

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Belediye Meclisi BaĢkanlığına; Emniyet Genel 

Müdürlüğü Personelinin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait toplu taĢıma araçlarından ücretsiz 

faydalanmakta ancak Ġzmir il sınırları içerisinde görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı 

Personeli bu araçlardan ücretsiz faydalanamamaktadır. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı 

25/07/2016 tarihli ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti ĠçiĢleri 

Bakanlığına bağlanmıĢ ve Emniyet ve AsayiĢi sağlamakla görev tanımı yapılmıĢtır. Jandarma 

Genel Komutanlığına tahsis edilen araçların, terör, sabotaj, saldırılara karĢı maruz 

kalabileceği aldatma, yanıltma tedbirleri kapsamında ve ayrıca emniyet ve asayiĢi sağlamakla 

görevli olunması nedenleriyle Jandarma Personelinin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi toplu taĢıma 

araçlarından faydalanmasının zaruri ihtiyaç haline geldiği, bazı illerde görev yapan Jandarma 

personelinin BüyükĢehir Belediyesi toplu taĢıma araçlarından ücretsiz olarak faydalandığı, bu 

kapsamda emniyet sınıfı personeli olan Ġzmir Ġl Jandarma Komutanlığı, Subay, Astsubay, 

Uzman ÇavuĢ ve Jandarma Uzman ÇavuĢ 08/01/2002 tarihli 4376 sayılı kamu kurum ve 

kuruluĢların ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı konularda değiĢiklik yapılması 

hakkındaki kanunun 3. maddesine eklenen 2002-3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 

1. maddesi gereğince Ġzmir Ġl Jandarma Komutanlığı emrinde emniyet hizmetlerinde görev 

yapan personelin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait toplu taĢıma araçlarından ücretsiz olarak 

yararlanmalarına iliĢkin karar alınmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. (Buca Belediye 

BaĢkanı Erhan KILIÇ.) 

BAġKAN: Evet, Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündeme alınmasını öneriyoruz. 

BAġKAN: Fatih Bey? Salahattin Bey? Önergenin Gündeme alınmasını ve Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesini… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: UlaĢım Komisyonu da uygundur efendim, beraber. 

BAġKAN: UlaĢım Komisyonu… Plan ve Bütçe Komisyonu ve UlaĢım Komisyonu, buyurun. 

FATĠH TAġTAN: Aslında Sayın BaĢkan, az evvel bu da Hukuk görüĢüne biraz daha muhtaç diye 

düĢünüyorum. Yani... 

BAġKAN: Neye muhtaç? 

FATĠH TAġTAN: Hukuk görüĢüne. 

BAġKAN: Hukuk Komisyonuna da, olur, Hukuk Komisyonuna da alalım. 
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FATĠH TAġTAN: Hukuki yönetmeliklerde karĢılığına bakılması gerekiyor. 

BAġKAN: Hukuk Komisyonuna da alalım. Plan ve Bütçe Komisyonu - UlaĢım Komisyonu - Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Buyurun. Evet. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi BaĢkanlığına; Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesine ait ilçemiz yerleĢkesindeki itfaiye birimi, hem KemalpaĢa bölgesine, hem de 

KemalpaĢa Organize Sanayi Bölgesine hizmet vermektedir. Mevcut birim hizmetin etkinliği 

açısından yetersiz kalmaktadır. Ayrıca itfaiyenin bu konumu önündeki sokağın dar olması 

nedeniyle acil ve etkin bir manevra kabiliyetine uygun değildir. Gerek KemalpaĢa ve çevresine 

gerekse KemalpaĢa Organize Sanayi Bölgesine hizmet verecek uygun bir yer ve hizmet 

binasının yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu gerekçeyle Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan ve 

hazır itfaiye için ayrılmıĢ olan yaklaĢık 4396 metrekarelik alanda böyle bir birimin kurulması 

hizmetin yürütülmesi için sağlıklı olacaktır. KemalpaĢa Belediyesinin olağan 2 Eylül 2019 

toplantısında uygun karar alınmıĢ olup KemalpaĢa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 

Kurulunda konu ile ilgili uygun görüĢ bildirmiĢtir. KemalpaĢa Organize Sanayi Bölgesi 

BaĢkanlığı, KemalpaĢa Belediyesi ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi iĢ birliği ile bu 

organizasyonun gerçekleĢmesi mümkündür. Ġlgili giriĢimlerim baĢlatılması için gereğinin 

Meclisimize ve BaĢkanlık Makamına arz ve talep ederiz. (KemalpaĢa Belediye BaĢkanı Rıdvan 

KARAKAYALI, CHP Grubu Mensubu Meclis Üyesi Mehmet TÜRKMEN ile AK Parti Grubu 

Mensubu Meclis Üyeleri Metin YAġAR, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL.) 

BAġKAN: Bu zaten, KemalpaĢa… Önerge üzerine... Buyurun Ufuk Bey. 

UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan, bunun güzel bir örneğini Ģu an gerçekleĢtiriyoruz. Aliağa Organize 

Sanayi Bölgesi olarak…  

BAġKAN: Yapıyoruz. 

UFUK YÖRÜK: Bir protokol hazırlandı. Protokol ilgili birimlerimizden geçti. Önümüzdeki Meclise 

gelecek ve Aliağa’da böyle bir merkez kurulmuĢ olacak. Bölgeye de çok büyük katkıda bulunacak. 

Bu KemalpaĢa’nın aynen Aliağa Organize Sanayi Bölgesi gibi kurmak istediği bir birim, Komisyona 

havale edelim, orada zaten önümüzde örnek bir çalıĢma var bu çalıĢmanın izinde gelecek Meclis 

karara bağlarız.  

BAġKAN: Peki, önerge üzerinde baĢka söz almak isteyen yoksa oylatacağım. Hangi Komisyona 

dediniz? Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonu. 

UFUK YÖRÜK: Hukuk - Plan Bütçe. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna da gitmesi gerekmez mi? Bir hizmet 

binasından bahsediliyor, imar planları yönünden de… 

BAġKAN: Yerinede bakılsın peki, uygun mudur? Değerli ArkadaĢlar Önergenin kabulünü ve Ġmar 

ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe -  Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

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

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclis BaĢkanlığına; Konu: Yazılı Önerge. 18 

Ağustos 2019 tarihinde Karabağlar’da çıkan yangın rüzgârın etkisiyle Menderes ilçemiz 

içerisindeki ormanlara da sıçramıĢ ve yüzlerce hektarlık orman alanı içinde yaĢayan canlılarla 

beraber kül olmuĢtur. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığımız, BüyükĢehir Belediye 

Meclisinde temsilen tüm partilerin desteği ile Ġzmir’in ormanları ve orman yangınları 

konusunda farkındalık yaratmak ve vatandaĢın hassasiyetine tercüman olmak maksadıyla 30 

Ağustos 2019 tarihinde, uzmanların katıldığı seminerler, halk söyleĢileri, konserler, orman 

yangını ile mücadele ve yeni bölgelerin ağaçlandırılmasını amaçlayan para yardımı toplanması 

gibi pek çok etkinliği içeren bir kampanya düzenlemiĢtir. Hangi partiden olursa olsun bu çatı 

altında bulunan Ġzmir’i ve Ġzmirlileri temsil eden Meclis Üyelerinin tamamı canı gönülden bu 

kampanyayı desteklemektedir. Yapılan her proje ve faaliyette amaç ve elde edilen sonuç kadar 

usulün de önemli olduğunu değerli hukukçularımız bizden daha iyi bilirler. Halk söyleĢilerinde 

Orman Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı 150 yıllık köklü bir kuruluĢ olan Orman Genel 

Müdürlüğü ve Müdürlüğün yangınla mücadelesi; bilen bilemeyen, yalan yanlıĢ bilgiler ile uçak 

kiralama konusunda kıyasıya eleĢtirilmiĢtir. Bu eleĢtiriler yapılırken bu uçakları kiraya veren 

Türk Hava Kurumundaki büyük yolsuzluklar ve kötü yönetim sonucu uçakların uçuĢa hazır 

olmadığı ve Orman Bakanlığının kiralama ihalesine THK tarafından normalin yaklaĢık 2 kat 
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fiyat teklif vermesi, THK özerk yapıda bir vakıf olduğu, vakfın üzerinde Merkezi Hükümetin 

bir yaptırım gücü olmadığı ve THK Genel BaĢkanı Ahmet Bertan NOGAYLAROĞLU’nun 

daveti üzerinde CumhurbaĢkanlığı Denetleme Kurulu tarafından denetlenebildiği görmezden 

gelinerek tek taraflı devletin kurumlarına ve bu kurumlara olan güveni yaralayan söylemler 

ortaya konulmasına müsaade edilmiĢtir. Bu toplantılara Orman Bölge Müdürlüğünden bir 

temsilcinin çağrılmaması ya da en azından önce Orman Bölge Müdürlüğünden bilgi 

istenilmemesi, doğru olmayan yalan ve kötü niyetli beyanların ortaya konulduğu toplantılarda 

düzeltici ve doğru bilgilerin yer almasını engellemiĢ; halk buluĢması, hükümet aleyhtarı ve 

devlet kurumları aleyhtarı bir etkinliğe dönüĢerek kampanyanın ruhunu sakatlayan bir durum 

ortaya çıkarmıĢtır. EleĢtiri en doğal haktır, ancak eleĢtirinin doğru bilgiye dayanması ve 

tarafların tamamının görüĢlerini ifade edebileceği bir ortamda yapılması, bu hakkın var 

olabilmesi için gereken huzur ve anlayıĢ ortamının korunabilmesi için vazgeçilmez bir 

unsurdur. Her Ģeyden önemlisi bu kampanya ile yeniden yeĢertmek istediğimiz ormanlarımız 

ve bu ormanları korumak için alacağımız tedbirleri konuĢurken Ġzmir’in ormanlarının da 

dâhil olduğu 27 orman yangınını kendisinin çıkardığını itiraf eden PKK’ya karĢı tek bir söylem 

ve eylemin yer almayıĢı zihinlerimizde bir çok soru iĢareti oluĢturmuĢtur. Ġlk kanlı eylemini 15 

Ağustos 1984 yılında BaĢbağlar katliamı ile yapan hain ve kalleĢ PKK terör örgütü aradan 

geçen 35 yıl içerisinde 8500’den fazla asker, polis ve güvenlik korucusunu Ģehit etmiĢtir. Asıl 

amacı ülkemizi parçalamak olan ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin kuklası olan PKK terör 

örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletlinin asli parçası olan “Kürt 

kardeĢlerimizin haklarını savunduğu” yalanı ile 6000’den fazlası Kürt kardeĢlerimiz olmak 

üzere 7500’den fazla sivil vatandaĢımızı katletmiĢtir. Örgüte yalanlarla kandırılarak katılan ve 

kaçırılan pek çok gencimiz uğradıkları tecavüzler, göz göre göre ölüme yollanmaları ve örgüt 

liderlerinin gerçek yüzlerini gördüklerinde örgütten ayrılmaya, ailelerine dönemeye 

çalıĢmaktadırlar. Gördükleri yalanlarla itiraz eden evine dönmek isteyenler yabancı ülkelerle iĢ 

birliği içinde olan örgüt liderleri tarafından infaz edilmektedir. Bugüne kadar yaklaĢık 30 bin 

PKK üyesi öldürülmüĢtür. Bunların 5000 binden fazlası yabancı uyrukludur. 20 binden fazla 

Türk ve Kürt anası çocuklarını kandan beslenen PKK terör örgütüne kaptırmıĢtır. KurtuluĢ 

SavaĢında Mustafa Kemal ATATÜRK’ün arkasında saf tutarak düĢmana göğsünü siper eden 

analarımız ve ninelerimiz bugün Diyarbakır’da ayağa kalkarak yavrusunu kurtarmak için 

“PKK terör örgütünün siyasal iĢbirlikçisine” göğsünü siper etmektedir. ĠĢte bu nedenle; 1) 

“Karabağlar ve Menderes Bölgesinde çıkardığı yangınlarla ormanlarımızı içindeki yüzlerce 

canlı türü ile birlikte yakan, eli kanlı PKK terör örgütünü ve bu örgütü destekleyen tüm siyasal 

parti, kurum-kuruluĢ, STK ve basın organları ile bu örgütü kullanan uluslararası güçler ile 

yabancı devletleri Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi olarak lanetliyoruz.” metni ile 

kınanmasını öneriyorum. 2) Ġzmir ormanlarını yakan PKK’nın yaktığı her ağacı fazlası ile 

yerine koymak amacı ile 30 Ağustos 2019 tarihli Olağanüstü Toplantıda Meclisimizce yardım 

kampanyası yapılması ile ilgili oybirliği ile karar alınmıĢtır. PKK’nın Ģehit ettiği Ġzmirli asker, 

polis, öğretmen ve benzeri tüm kamu görevlileri ile tüm sivil vatandaĢlarımızın ailelerine 

yardım edilmesi, çocuklarının -okutulması için yardım kampanyası yapılması, konserler ve 

seminerler düzenlenmesini, yardım kampanyası için banka hesabı açılmasını ve ilgili 

mercilerden gerekli izinlerin alınmasını öneriyorum. 3) Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin ilgili 

kamu kuruluĢları ve STK’lar ile iĢ birliği yaparak PKK tarafından Ģehit edilen tüm 

Ġzmirlilerin hatırasının yaĢatılması için bir andaç hazırlanmasını ve bu andacın bastırılarak 

tüm Ġzmir’deki okullara ücretsiz dağıtılmasını öneriyorum. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis 

Üyesi Erhan ÇALIġKAN.)  

BAġKAN: Evet, önerge üzerine söz vereceğim. Buyurun. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan’ım, Sayın Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hani bir konuyu bir 

yerden alıp, baĢka bir noktaya götürmenin bence en güzel örneğini yaĢıyoruz. ġimdi burada bir 

önergeyi bekliyoruz ama bir önerge yangından baĢlayıp, Türkiye tarihine (48. dk tahvil-tahlil) gidip, 

bir PKK noktasına iĢi çekip, herkesin üzerinde mutabık olduğu hiçbir tereddüte mahal kalmayacak 

Ģekilde, herkesin, tüm siyasi partilerin, bu salonda oturan herkesin PKK’yı lanetlediği, PKK terörünü 

lanetlediği her bir Ģehidimizle o Ģehitler gibi aynı acıyı paylaĢtığımız bir ortamda gelip böyle bunun 

içine bir kama sokar gibi bunu ortaya koymanın ve bunu orman yangınıyla, orman yangınıyla alıp 



 25 

baĢka bir noktaya doğru götürmenin ne orman yangınına faydası var, ne bu Meclise faydası var, ne de 

bizim devletimizin PKK’yla yaptığı mücadeleye bir faydası var. Burada hiç kimse ne benim, ne de 

Cumhuriyet Halk Partili arkadaĢlarımın PKK konusundaki ortaya koydukları tavrı yargılamaya, o 

tavrın herhangi bir Ģekilde tartıĢılmaya açılmasına razı olmaya gönlümüz razı değil. Çünkü niye 

değil? Çok netiz bu konuda. Tereddütümüz olan bir konu değil ki. Bu konuda ayrıca yarıĢmanın da 

gereği yok. Bu belanın hepimiz tarafından anlaĢıldığını ve hepimizin bu noktada ortak olduğu 

konusunda bir tereddüt yok ki. Eğer, eğer ormanları PKK yakmıĢsa, bizim konuĢtuğumuz, 

lanetleyelim ama bizim konuĢtuğumuz Ģey orman yangınlarının, orman yangınlarının nasıl 

önlenmesi, faillerinin nasıl olduğundan bağımsız olarak, nasıl önlenmesi gerektiği konusunda, daha 

fazla nasıl hassas olabiliriz? Daha fazla nasıl ortak çalıĢabiliriz? Orman yangınlarını 7000 hektar 

değil de, 100 hektar, 20 hektar, 40 hektarda nasıl tutabiliriz? Hangi enstrümanları kullanabiliriz? 

Bunları konuĢmamız gerekirken, bunlar konusundaki eleĢtirileri alıp, hatmedip, çalıĢıp, bir öneri, bir 

tavır olarak ortaya koymamız gerekirken, ki orman alanındaki toplantıda gerçekten çok güzel kararlar 

aldık ve çok inanılmaz derecede ortak metinlere imza attık. Bunları konuĢmamız gerekir. Tabii ki 

sorular sorabiliriz. Hiçbir mahsuru yok. Yani ben de mesela çıkar Ģu soruyu sorabilirim Ģimdi; Acaba 

yarın, ÇarĢamba günü biz buraya Orman Bölge Müdürünü davet ettik, aynı Orman Bölge Müdürü 

olacak mı acaba yenisi mi gelecek ve neden? Ben de bu soruyu sorabilirim. Neden acaba Ģu anki, 

bugün Orman Bölge Müdürü olan arkadaĢımız ÇarĢamba günü buraya gelemeyecek? Neden acaba? 

Ben de bu soruyu sorabilirim bir siyasetçi olarak. Dolayısıyla, dolayısıyla mesele, iĢlerimizi, 

iĢlerimizi, Ġzmir’e ait olan iĢlerimizi, ciğerimizi yakan yangın meselesindeki dayanıĢmamızı nasıl üst 

seviyelere çıkaracağımız üzerine odaklanmaktır. Bunu baĢka bir noktalara çekmek gerçekten bu 

sürece zarar verici bir iĢtir. Ayrıca biraz önce konuĢtuk, yani bu önerge, bu uzunlukta bu bir büyük bir 

konuĢma metni haline getirilerek, Meclisin Gündemine getirip 8 dakika, 10 dakika burada 

konuĢmanın hiç kimseye de faydası yoktur, olmamıĢtır da. TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Erhan Bey siz söz alın, sonra da size vereceğim Murat Bey.  

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan’ım, ben Mustafa Bey’in, Sayın Mustafa ağabeyimizin 

hassasiyeti için teĢekkür ediyorum. Daha önceki Toplantımızda da zaten oybirliği ile karar almıĢtık 

ve önerileriniz, çabalarınız için de bu projeyi hazırlayan, bir kampanya haline getiren sizler ve 

Değerli Meclis Üyelerine de teĢekkür etmiĢtik ve buna biz de katkıda bulunmuĢtuk. Ancak geçen 

Mecliste ben birkaç konu hakkında hassasiyetimi belirtmiĢtim ve bu önergeyi de bu Meclise 

getireceğimi de zaten ifade etmiĢtim. ġimdi önergenin içerisinde; uzun olabilir, katılınan metinler 

olabilir, katılınmayanlar olabilir, herkesin görüĢüne saygım var. Ben asla da hiç kimsenin bu Meclis 

çatısında olup da PKK’ya kimsenin destek vereceği konusunda da öyle bir Ģüphem de zaten yok. 

Ancak toplumda orman yangınları kadar PKK konusunda da ciddi bir hassasiyet var ve bu 

hassasiyete de Sayın BaĢkan Vekilimiz geçen Toplantıda da katılmıĢtı zaten “Evet, Ġzmir bu konuda 

da hassastır'' diye. Bu konuda eleĢtirilebilecek olan belki benim sözlerim, belki benim hassasiyetim, 

belki konunun uzunluğudur. Ancak ben önergemdeki önerilerle ilgili bir Ģeyler söylense daha mutlu 

olurdum Sayın BaĢkan’ım. Benim önerilerimin hiçbirisinde ülkenin genel siyaseti ya da baĢka bir 

Ģeyi yok. Her biri Ġzmir'le bağlantılı öneriler. Bir tanesi; “Ġzmir’i yakanları biz protesto edelim.” 

diyorum. Ġkincisi… Yani Ġzmir ormanlarını yaktığını iddia edenleri... Ġkincisi; önergenin ikinci 

maddesinde Ġzmirli Ģehitleri... Çünkü bunun sayısını ben hiçbir kaynakta tam olarak bulamadım 

Sayın BaĢkan. Ne kadar Ġzmirli asker, ne kadar polis, ne kadar güvenlik görevlisi ya da öğretmen... 

Net miktarı... Farklı farklı sayılar gördük. Biz de bu kentte yaĢayan insanlar olarak bununla ilgili bir 

andaç hazırlanmasını, andaçta da bu insanların hikâyesi, kimliğinin tanıtılması sonraki Ġzmirlilere, 

Ġzmir’in anlatılmasını talep ediyorum. Yani yine talebim Ġzmir'le ilgilidir. Ġkincisi de; bu insanların 

çocuklarına, yardıma ihtiyacı olanlara yardım edilmesiyle ilgili bir taleptir. Evet, belki terörle 

mücadelede çalıĢmıĢ birisi olarak, bir kurumun üyesi olarak, emekli bir subay olarak, belki çok 

hassas bir Ģeyler söylemiĢ olabilirim. Ġçinde belki baĢkalarını kırıcı Ģeyler de olabilir. Ama bunu da 

benim hassasiyetime verin. Benim hassasiyetimin simgesi olarak görün.  

BAġKAN: Evet. 

ERHAN ÇALIġKAN: Ama asla niyetim bu çatı altındaki hiç kimseyi kırmak değildir. Sadece bu 

konuya hassasiyeti belirtmektir Sayın BaĢkan’ım.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Murat Bey buyurun. 

MURAT AYDIN: Değerli BaĢkan’ım, ben gerçekten bu dili ve bu anlayıĢı anlamakta güçlük 
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çekiyorum, gerçekten. Yani, bunu göreve baĢladığım günden beri bu dili ve anlayıĢı anlamakta 

güçlük çekiyorum. O yüzden nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum ama edebildiğim kadar, 

kelimelerimin yettiği kadar ifade edeyim. Bir Ģeyi destekliyormuĢ gibi görünüp, altını oyma 

anlayıĢını reddediyorum. Bir Ģeyi ya desteklersiniz ya karĢısında durursunuz. Türk Hava Kurumunun 

uçağından Orman Genel Müdürlüğüne söylenen söze, Orman Bakanının burada yaptıklarından sizin 

BaĢkan olarak yaptığınız açıklamaya kadar her Ģeye giydirip, bunu PKK ve Ģehitlere bağlayıp, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun PKK konusundaki tavrını test etmeye kimsenin hakkı ve haddi 

yoktur burada. Burası Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisidir. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi 

hukukla, yasayla, adalet ve demokrasiyle bağlı bir Meclistir. Bu Meclisteki herkes, her partideki 

herkes bu Ģehrin refahı için çalıĢıp, gayret gösteriyor. Hükümete yönelik en küçük eleĢtiriyi “Burada 

genel siyaset yapmayın.” diye karĢılayıp, isimlerini bile sayamadıkları uluslararası örgütlere kınama 

metni önermek her Ģeyden önce bu Mecliste söyledikleri Ģeylerin tutarlılığıyla bağdaĢmaz. Bir Ģeyi 

söylemek istiyorsanız dosdoğru söylersiniz. Bir Ģeyi kınamak istiyorsanız dosdoğru kınarsınız. 

Yuvarlak laflarla, genel geçer sözlerle BaĢkan’ı, Meclis çoğunluğunu, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubunu test etmek, bu anlayıĢın karĢısında olup olmadıklarını sormak, “Siz de bunu kınıyor 

musunuz?” demek bu Meclisin tartıĢmasının konusu değildir. Orman yangınlarında çıkan hassasiyeti 

bu Ģehir ortaya koydu her Ģeyiyle, Sayın BaĢkan koydu, Meclisin bütün partileri, Mecliste temsil 

edilen edilmeyen herkes ortaya koydu. O yangının iyi söndürülüp söndürülmediğine iliĢkin insanlar 

görüĢlerini dile getirdi orada. Ġnsanların görüĢlerinin yerindeliği ya da yerinde olmadığını tartıĢmak o 

toplantının konusu değildi. Önergenin baĢında Ģahsınıza, Meclis çoğunluğuna, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubuna yönelik sözlerin hiçbir tutarlı yanı olduğunu düĢünmüyorum. Eğer BaĢkana ve 

Meclis çoğunluğuna, Cumhuriyet Halk Partisi çoğunluğuna karĢı bir tavır veya söz varsa, bir eleĢtiri 

varsa bunu dile getirirsiniz, dersiniz ki: “Bu böyle olmuĢtur, Ģöyle olmuĢtur.” Ama bunu hepimizin 

hassas olduğu Ģehitler üzerinden, gaziler üzerinden, PKK terörü üzerinden yapmak yazıktır. Bakın bu 

ülkenin birkaç tane ortak değeri kaldı, bu iktidarın yarattığı kutuplaĢmanın sonucunda birkaç ortak 

değerimiz kaldı; bunları sınamayın, bunları tartıĢtırmayın bu toplumda. Bu toplum terör konusunda, 

PKK konusunda, Ģehitler konusunda bir hassasiyete sahiptir. Orman yangınında iktidarın yarattığı 

zafiyeti dile getiren, eleĢtiren Ġzmir halkını ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini PKK terör örgütü ve 

Ģehitler üzerinden karĢı argüman geliĢtirerek, karĢı atağa geçerek tartıĢmayın, buna gerek yok. Bu 

Meclis bütün olarak, bütünüyle, bütün yapısıyla bu konudaki fikrini açıkça ortaya koymuĢtur ve 

koyacaktır. Orman yangınlarını eleĢtireceksek, eleĢtiririz. Önergenin hukuki altyapısını, içeriğini ve 

niyetini ortaya koyduğunuz zaman bu önergenin esasen iĢleme bile alınmaması gerekir, bırakın 

Gündeme alınmasını, iĢleme bile alınmaması gerektiğini düĢünüyorum. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Evet. Çok kısa ne olur, lütfen. Buyurun. 

ALĠ YILMAZ: Sayın BaĢkan’ım Ģimdi, herkesin nereden gelirse gelsin, her türlü teröre karĢı 

olduğundan hiçbir Ģüphe yok. ġimdi bu önergeyi duyduğumuzda Belediyenin görevleri arasında 

olmayan taleplerle, isteklerle dolu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu önergenin burada 

oylanmaması gerekir hiçbir Ģekilde. Dilek ve temenni olarak düĢünülebilir, teĢekkür ederim.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Son söz, siz buyurun, çok kısa lütfen. 

FĠKRET AKTAġ: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis ben o gün yangını… Yangını duyduğumda ve… 

DıĢarıdaydım, kent dıĢındaydım. Bu Türk Hava Kurumu ile olan tartıĢmaları çok üzüntüyle izledim 

ve diyorum ki;  eğer terör varsa ki terör örgütleriyle bu ülke savaĢıyor, mücadele ediyor. Bu ülkenin 

milli kaynakları, bu yangınlarla ilgili, terör örgütlerinin ormanlara iliĢkin yangınlar çıkaracakları da 

biliniyor. Neden Türk Hava Kurumunun elindeki uçaklar bizim bu iĢle ilgili birimlerimiz tarafından 

değerlendirilmiyor? Hangi durumda? ÇalıĢır durumda mı, çalıĢmaz durumda mı? Türk Hava 

Kurumundaki uçakların motorlarının olmadığını söylemek marifet değil. Onların zamanında çalıĢıp, 

çalıĢılmadığının bilgisine… Çünkü sonuçta bunların tamamı bu milletin malı. Bunu önce bir 

belirteyim. Arkasından da Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢımın orman yangınından çıkıp, arkasından 

PKK terörü, onun da gizli öznesi olarak birilerini ve baĢka grupları suçlaması, suçlayıcı ifadeler 

kullanmasını da doğru bulmadığımı ifade edeyim. Bunlar doğru Ģeyler değil. Biraz önce Değerli 

Murat Bey’in ifade ettiği gibi bunlar hepimizin ortak ve hassas olduğu konular. Bu konuları lütfen 

tartıĢmaya açmayalım. Ayrıca da orman yangınlarıyla ve memlekette, sorumlulukla ilgili, ilgili olan 

insanların kendi sorumluluk alanlarının eleĢtirilmesinden de rahatsız olmayalım. ĠçiĢleri Bakanının 

konusu olan, vilayetin konusu olan buradaki bugüne kadar eğer Ģehitlerimizin sayısı bilinmiyorsa, bu 
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Belediyeye sorulacak bir soru değil. Bu vilayete sorulacak soru, ĠçiĢleri Bakanlığına sorulacak soru. 

Saygılar sunuyorum.  

BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar özür dilerim. Özgür Bey hayır, vermiyorum söz, size de 

vermiyorum, size de vermiyorum, hayır. Ben… Değerli ArkadaĢlar, size de vermiyorum. Saat yediyi 

çeyrek geçiyor. Biz Gündemi konuĢmaya geçemedik. Bundan sonra Gündeme alınmasını, önerge 

olarak sunan arkadaĢım en az 24 saat önce Meclis BaĢkanlığına önergesini sunacak... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet var. Var efendim, ben son 

dakikada o önergeyi Gündeme almayacağım, Gündeme almayacağım. BaĢtan söylüyorum; 24 saat 

öncesinden önergenizi verirsiniz Meclis BaĢkanlığına ve biz de bunu değerlendiririz. Fatih Beyciğim, 

ben önce Ģunun… Bu, Erhan Bey'in Önergesinin Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunacağım; 

kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile reddedilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Buyurun. 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, tabii Yasa ve Yönetmeliklerin vermiĢ olduğu hakları 

kullanmanızdan kaynaklı bir Ģey söyleyecek değiliz. Ama bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. 

BAġKAN: Buyurun. 

FATĠH TAġTAN: Konunun içeriğine girmeden bir Ģey söylüyorum. Az evvel bir Meclis Üyesi 

ArkadaĢımız Grubumuzu bizatihi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bunu sonuna kadar saygıyla 

dinledik. Sonrasındaysa bize cevap hakkı kullandırılmadı. Burada sizden beklentimiz Grup olarak 

Ģudur: Ya o sözün devamına müsaade etmeyin ya da bizim Grubumuzun kendisini savunmasına hak 

tanıyın Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. 

FATĠH TAġTAN: Bunlardan ikisinden birisini rica ediyoruz. 

BAġKAN: Fatih Bey, ben hiç Gündemimizle, Meclisimizle alakalı olmayan onlarca Ģeyi okuttum 

ama bunun bir sonu var. Yani biz Meclis Toplantısı yapamaz haldeyiz. Siz konuĢun, onlar, baĢka bir 

arkadaĢım ona cevap versin, siz ona cevap verin, Meclisi kapatıp gidelim biz. Böyle bir Ģey olamaz. 

O yüzden ben… Bir önerge daha var o da… Onu da özetleyerek ifade ediyorum. Bir önerge daha var, 

son bir önerge. O da Balçova arsa mağdurlarıyla ilgili bir Komisyon kurulmasını öneriyor 

arkadaĢımız. Meclis çatısı altındaki tüm partilerden üyelerin yer alarak bir Komisyon marifetiyle 

yapılan çalıĢmaların değerlendirilmesini istiyor. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, bunun da Gündeme alınmaması öneriyoruz. Çünkü bu da 

Soru Önergesi Ģeklinde sunulabilir. Her Belediyenin bir görevi var. Planlamayla ilgili… 

BAġKAN: Ama bu soru önergesi değil, bir önerge ve diyor ki: “Bütün siyasi partilerden temsilciler, 

Balçova mağdurlarıyla ilgili ağır bir mesele var, bunu" iĢte "birlikte müzakere etsinler". Buyurun. 

UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan, konu ile ilgili Ġmar Komisyonumuz gerçekten titizlikle çalıĢıyor. 

Konuya vakıfız, buna iliĢkin toplantılar yapılıyor, BüyükĢehir Belediyesinin bürokratları konuya 

dâhil. Süreç bir Ģekilde ilerlerken bunu bir Komisyona, ayrı bir Komisyona havale edip, olayı 

farklılaĢtırmanın bir anlamı yok. BüyükĢehir Belediyesi Balçova arsa mağdurlarının sorununu çözme 

iradesindedir. Bu iradeyi her zeminde ortaya koymaktadır. Farklı bir Komisyonla yürümenin anlamı 

yok. Mevcut çalıĢmalara devam edip, günü geldiğinde biz Meclisi bilgilendirelim.  

BAġKAN: Erhan Bey buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Ben kısaca söyleyeyim Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bu çalıĢmalar konusunda hemfikiriz. ÇalıĢmalar yapılıyor ancak bu konuda 

eğer bilgilendirirseniz… Çünkü bu kentin bazı konuları var. Bu da 40 yıl kangrene dönmüĢ bir konu. 

Bu tip konuları değerlendirebileceğimiz bir Komisyon olursa bütün partilerden, “ĠĢte Ankara’ya 

gidelim ya da baĢka makamlarla görüĢelim.” dediğimiz konuları değerlendirebilir. Hazır olabilir, bir 

dosya hazırlayabilir. Bu, bu iĢ için olmasa bile…  

BAġKAN: Anladım. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bundan sonrası için böyle bir Komisyon kurulması… Yani bilmiyorum 

konunun detayını ve bize bir bilgi verirse Ġmar Komisyonumuz da… 

BAġKAN: Anladım. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bir sonraki Mecliste sevinirim. 

BAġKAN: ġöyle yapalım, tamam. Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuz bir sonraki Mecliste böyle 

bir… Sizi de bilgilendirir. Meclis öncesinde de bir rapor hazırlayalım Suphi Bey. Yaptığınız 
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çalıĢmalarla ilgili Ufuk Bey’le beraber Erhan Bey’i bilgilendirelim. Ama onun dıĢında zaten her 

konuyla ilgili Komisyonumuz var. Ankara’ya da beraber gideceğimize dair bir ortak irademiz var. O 

nedenle önergelerin sonuna gelmiĢ bulunuyoruz.   

BAġKAN: BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin GörüĢülmesi maddesine geçiyorum. Buyurun. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan’ım, oraya geçmeden önce bu tartıĢtığımız konular içindeki 

önergelerle ilgili bir hususun aydınlatılmasını istiyorum. O da Ģu; biraz önce ĠZENERJĠ iĢçileriyle 

ilgili olarak AK Parti Grubundan Fikret Bey’in benim konuĢmamın üstüne "Burada söylenen hepsi 

yanlıĢtır.” ifadesi test etmek açısından ve bildiğim ama belgesini getirtmediğim için o an cevap 

vermedim, belgesi geldi. Onun sadece son paragrafını okuyacağım ki arkadaĢım bilgilensin, Meclis 

bilgilensin, Ġzmir kamuoyu bilgilensin ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili Mustafa 

ÖZUSLU hayatını iĢçi sınıfı mücadelesine adamıĢ bir adam olarak, ne iĢçi sınıfının hakları 

konusundan vazgeçer ona yanlıĢ bilgi verir, ne de bu Meclis ve bu Meclisi yöneten BaĢkanımız ve 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı Ġzmir halkına karĢı yanlıĢ bir bilgi verir. Bunun da kayıtlara 

geçmesini istiyorum. "Türkiye‟de mevcut ekonomik durumun özellikle dar gelirli çalışanlar üzerinde 

yarattığı mağduriyet ve çalışanların zor durumda bulunmaları dikkate alınarak, özellikle zor 

durumun bir nebze de olsa ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak yönündeki gaye çerçevesinde 

şirketimizin 696 sayılı KHK kapsamında belirlenen ücretler ile çalıştırılmakta olan işçilerimizin 

yukarıda anılan nedenlerle ekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi için 18/07/2019 tarihinden 

itibaren aylık 425 TL net gıda yardımı yapılmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir." 

ĠZENERJĠ Yönetim Kurulunun karar defterinden çıktı, buraya getirilmiĢtir. TeĢekkür ederim 

efendim. 

BAġKAN: Evet, teĢekkürler. BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin GörüĢülmesi maddesine geçiyorum. 

FĠKRET MISIRLI: Farklı bir Ģey, Ģimdi biraz önce siz bu… Siz 18/05’te ĠZENERJĠ’yi 

ziyaretinizde "KHK mağdurlarının mağduriyetlerini biliyorum bunu gidereceğim.” dediniz... 

BAġKAN: Fikret Bey ben size Yönetim Kurulu… 

FĠKRET MISIRLI: Ama 18/07'den bahsediyor. Önce bu konuyla alakalı değil. Bununla ilgili hiçbir 

resmi açıklama yok. Ne sendika tarafından… 

BAġKAN: Resmi... 

FĠKRET MISIRLI: Ne, ĠZENERJĠ tarafından, ne de sizin tarafınızdan. BaĢkan’ım, bununla ilgili 

bir düzenleme varsa, ben çıkacağım burada özür dileyeceğim. 

BAġKAN: Hayır hayır. 

FĠKRET MISIRLI: Bu, bu değil bizim aradığımız. Bizim aradığımız sizin söz verdiğiniz “KHK 

iĢçilerinin özlük haklarını gidereceğim.” diye söz verdiğiniz bir önceki Mecliste de ĠZENERJĠ’nin 

bunu kendi gündemine alarak Yönetim Kurulu Kararı ile yapacak dedik ve hiçbir Ģey yapılmadı.  

BAġKAN: ĠĢte Yönetim Kurulu Kararı. 

FĠKRET MISIRLI: Bu, bu değil. Sayın BaĢkan’ım, bu 5080 kiĢiyi kapsıyor. Bana bunun dıĢında 

baĢka bir Ģey önerin veya bunun dıĢında ben KHK’lı arkadaĢlarımızı da gerekirse bir sonraki Meclise 

getirelim, alınmıyor bu para. Bu 5080 kiĢiyi ilgilendiriyor BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Zaten bunu söylüyorum ben. 

FĠKRET MISIRLI: 696 ve 375 kapsamında olan 4500 iĢçimiz için bahsediyorum BaĢkan’ım. Bu, 

bu bizim bahsettiğimiz 696 kapsamındakiler değil BaĢkan’ım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan’ım… 

MUSTAFA ÖZUSLU: SözleĢme kapsamı bu, konuĢulan da bu, yani söz verilen de bu... 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz bu konuyu, bu konuyu zaten değerlendirmiĢtik BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Siz kendi aranızda değerlendirirsiniz. Ben… Oturun lütfen Fikret Bey. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, devam etmemiz lazım... 

BAġKAN: Oturun lütfen. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

BAġKAN: Tamam anlaĢıldı ama biz baĢka bir Ģeyden bahsediyoruz. Birbirimizi anlayamadık. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Konuyu değerlendirdik artık geçelim, tabii… 

BAġKAN: Daha sonra konuĢuruz. 

IV. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin GörüĢülmesi maddesine geçiyorum buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, herkeste Gündem var, madde baĢlıklarıyla oylanmasını 



 29 

öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Buyurun, 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 no’lu baĢlık ve 2 no’lu baĢlığın doğrudan oylanmasını öneriyoruz. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, 1 no’lu baĢlıkla ilgili bir önerimiz olacak. 

BAġKAN: Buyurun. 

FATĠH TAġTAN: Eğer uygunsa, tam da bu peynir, süt konusuyla ilgili olarak Grubumuzdan Tarım 

Komisyonu Üyemiz de olan, kendisi de çiftçi olan, peynir ve sütle iĢiyle iliĢkili olan Ġsmail 

EKEROĞLU Bey’in de bu toplantıya katılmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Biz… Zannediyorum siz aranızda görüĢtünüz. 5 no’lu önergeyle ilgili bir arkadaĢımızın 

görevlendirilmesini uygun görmüĢtük Grupta da. O yüzden yeni bir görevlendirmeyi uygun 

görmüyor Grup.  

FATĠH TAġTAN: Hangi Grup BaĢkan? 

BAġKAN: CHP Meclis Grubu. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: CHP Grubu. 

FATĠH TAġTAN: Tamam. 

BAġKAN: Yani bilginiz olsun diye söylüyorum. 

FATĠH TAġTAN: TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Oylatacağım tabii de… 

FATĠH TAġTAN: TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Evet. Bir isim önerdiniz ama ben bunu oylatacağım. 

FATĠH TAġTAN: Tamam yani takdir sizin, çoğunluk, siz ne derseniz o olacak Sayın BaĢkan. 

Demokrasi… 

BAġKAN: Evet. 1 no’lu Önergeyle ilgili önerilen ismin listeye eklenmesi hususunun kabulünü 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile reddedilmiĢtir. 2? 

FATĠH TAġTAN: Ġsmi oyladık ama önergeyi oylamadık BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Evet. Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu 

ile kabul edilmiĢtir. 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylanmasını önermiĢtik efendim. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Oylansın. 

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

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 3. maddede Hasan ÜNAL isimli Meclis Üyemizin de bu 

seyahate eĢlik etmesini öneriyorum.  

BAġKAN: Kim dediniz?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hasan ÜNAL. 

BAġKAN: Hasan ÜNAL. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Belediye Meclis Üyemiz. 

BAġKAN: Evet. Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 3 numaralı Önergeye Hasan ÜNAL 

isminin de eklenmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylanmasını öneriyoruz. 

BAġKAN: Fatih Bey? 4 no’lu önerge. Kemal Bey? Salahattin Bey? 4 numaralı Önergenin olduğu 

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

TeĢekkür ediyorum. 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 5 numarada Meclis Üyelerimizden CHP Grubu adına 

Ġlhan DAL’ın eĢlik etmesini öneriyoruz. AK Partiden de bir Meclis Üyemiz katılabilir bu geziye 

önerimiz bu Ģekilde. 

BAġKAN: Evet. Fatih Bey? Önereceğiniz isim? 

FATĠH TAġTAN: Evet, AyĢegül KARIġMAN Hanımı öneriyoruz. 

SALONDAN: ALTUĞ… 

BAġKAN: Duyulmadı. 

SALONDAN: ALTUĞ. 
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FATĠH TAġTAN: Evet ben de duymuyorum vallahi. 

SALONDAN: ALTUĞ. AyĢegül ALTUĞ. 

BAġKAN: ALTUĞ. AyĢegül ALTUĞ. Evet. Ġlhan DAL ve AyĢegül ALTUĞ isimlerinin 5 no’lu 

Önergeye isim olarak eklenmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir.  

SALONDAN: Önergenin de oylanması var. 

BAġKAN: Pardon önergeyi oylamadık. Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 6 no’lu baĢlıktaki önergeye de yine Meclis Üyelerimizden 

Sultan ĠPEKLĠ’nin katılmasını öneriyoruz. Önergenin de kabulünü öneriyoruz. 

BAġKAN: Evet. Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: BaĢkan’ım, Ģimdi bir konuda da bilgi vermek istiyorum. Az evvel Grupta bu 

görüĢülmüĢ derken anladığım kadarıyla Grup BaĢkan Vekilleri toplantısını kastettiniz ama… 

BAġKAN: Evet. 

FATĠH TAġTAN: Bizim Grubumuzun böyle bir bilgilendirmeden haberi yok. ġu ana kadar hepsini 

burada öğreniyoruz Sayın BaĢkan. 

ÖZGÜR HIZAL: Yani o isimleri Ģu an burada... 

FATĠH TAġTAN: O isimler vesaire burada öğreniliyor.  

BAġKAN: O isimleri kastetmedim ben. Yani AK Parti Grubundan bir ismin dâhil edilmesi meselesi 

aranızda konuĢuldu diye bildiğimi söyledim.  

ÖZGÜR HIZAL:  5 no’lu önerge. 

BAġKAN: 5 no’lu önerge için evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Diğerleriyle ilgili Meclis Üyesi ArkadaĢlarımın katılacağı yönünde bir görüĢ, 

görüĢme olmadığını dile getiriyor.  

BAġKAN: Anladım ama o CHP Grubunda görüĢüldü. Yani o sizinle ayrıca görüĢülmemiĢ, evet ben 

de onu anlıyorum.  

FATĠH TAġTAN: Ġsim değil BaĢkan’ım.  

BAġKAN: Efendim? 

FATĠH TAġTAN: ġunu söylemek istiyorum BaĢkan’ım, yani isim derken bu Ahmet Bey ya da 

Mehmet Bey anlamında değil. Bir Meclis Üyesinin katılacağı bilgisi verilmemiĢ. 

BAġKAN: Anladım. 

FATĠH TAġTAN: Onları burada biz öğreniyoruz.  

BAġKAN: Anladım, bu Ģöyle, bir önceki toplantıda bu tür yurt dıĢı seyahatlerinde uygun olan var 

ise, yine Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız bürokratlara eĢlik etsin denmiĢti. Öyle bir prensip kararı 

almıĢtık hatırlayacaksınız.  

ÖZGÜR HIZAL: Aldık ama iĢte Ģöyle bir karar almıĢtık; burada özellikle bu konu açılınca Grup 

Sözcümüz bu konuda bir hakkaniyet ortaya konulsun anlamında söylenmiĢti. Mesela ilk 1 no’lu 

önergede gerçekten konunun uzmanı olan bir arkadaĢı önerdik biz. Yani bölge insanı olan, aynı 

zamanda tarım ve hayvancılıkla uğraĢan ve spesifik olarak peynircilikle uğraĢan bir arkadaĢımızı 

önerdik. Bunlara hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düĢünüyoruz. Yoksa biz bu seyahatlerin, seyahat 

demeyelim, bu gezilerin turistik geziler niteliğinde yapılacaksa bütün Meclis Üyesi arkadaĢlarımızı 

çekelim, yapılmasın. Turistik gezi anlamında yapılacak olacaksa, bununla ilgili bir karar alalım. Hep 

beraber gidelim ki bu Meclisin itibarı bizim için çok değerli ve önemli. Bunu konuĢuyoruz, bunu 

tartıĢıyoruz. Burada geçmiĢte yapılan hataları yapmamak adına adımlar atmamız gerektiğini 

düĢünüyoruz. Bu noktada bugüne kadar geldiğimiz süreçte Meclisi esasında iyi noktaya taĢıdığımızı 

düĢünüyorum. Bugün yaĢadığımız süreçte de önergelerin verilmesi, önerge yoğunluğu… Belki 

konuyu değiĢtiriyorum ama esasında Meclisin kalitesini gösterdiği kanaatindeyim. Teklif olarak, 

önerge olarak verilebilir, Soru Önergesi olabilir ya da dilek temenniler bölümünde konuĢulabilir. 

Bunlar değerlendirilir, zaman içerisinde oturur. Mustafa Bey’le, Nilay Hanım’la diğer Grup BaĢkan 

Vekili arkadaĢlarımızla ve Grup Sözcülerimizle biz irtibat halinde oluyoruz birçok defa. Bazen 

atlanabiliyor, bazen sıkıntılar yaĢanabiliyor ama bu iyi niyetleri, bizim gösterdiğimiz iyi niyeti CHP 

Grubu olarak, ĠYĠ Parti Grubu olarak ve diğer partilerin gruplarının da göstereceği, baĢta sizin 

göstereceğinizi düĢünüyoruz. Bu anlamda bu hakkaniyetin göz önünde bulunması, bulundurulması 

gerektiğini düĢünüyorum.  
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BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Hiç kuĢkunuz olmasın. Bunu bu Ģekilde değerlendirmeye devam 

edeceğiz. Evet 6 no’lu… Pardon 6’yı oylamadık. 6 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Efendim, bir Meclis Üyemizi de acaba eklemiĢtik, onu da… 

BAġKAN: Sultan ĠPEKLĠ’yi, Sultan ĠPEKLĠ’nin listeye eklenmesi hususunu oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 7 no’lu önerge? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7 no’lu baĢlıkta da yine Meclis Üyelerimizden Ali BOR Beyefendinin 

katılmasını öneriyoruz. Önergenin de kabulünü talep ediyoruz.  

BAġKAN: Önce önergeyi oylatıyorum. Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Ġsim kim dediniz?   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ali BOR, Ali BOR. 

BAġKAN: Ali BOR. Ali BOR isminin eklenmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 9?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 9, 10 ve 11 numaralı baĢlıkların Plan ve Bütçe 

Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz ancak 11 numara için de tarihler itibarıyla Salı günü 

mümkünse arkadaĢlarımızın toplanmasını rica ediyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 9, 10 ve 11 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesini ve 11 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonunda Salı günü 

görüĢülerek… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

BAġKAN: ÇarĢamba günkü Meclise yetiĢtirilmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 13 numaradan 20 numara dâhil olmak… 

BAġKAN: 12’deyiz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Çok özür dilerim. 12 numara Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına 

gönderilsin. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 12 no’lu Önergenin Hukuk ve Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Buyurun, 13?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 13 ve 19 dâhil Plan ve Bütçe Komisyonu uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Farklı Komisyonların da görmesi uygun olan Ģeyler var ama hep Bütçe demiĢ, 

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

Tamam, görüĢmüĢler BaĢkan’ım. 

BAġKAN: GörüĢmüĢler. Kemal Bey? Salahattin Bey? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 no’lu Önergelerin 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 20? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 20 numara Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları uygundur. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 20 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe ve Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 21? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 21 ve 22 no’lu baĢlıklar Hukuk Komisyonu uygundur. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 21 ve 22 no’lu Önergelerin Hukuk Komisyonuna 

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

ediyorum. 23? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? 
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FATĠH TAġTAN: Uygun.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 23 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?  

SALONDAN: Bütçeye de gitmeyecek mi BaĢkan’ım? 

BAġKAN: Efendim? 23… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sadece imar programına alınması konusu olduğu için birlikte karar verdik. 

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

BAġKAN: O sonra belki. Bu aĢamada sadece Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu değerlendirsin. Uygun 

görüyorsa Plan ve Bütçe Komisyonuna da göndeririz. 23 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 24?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 24 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 25?  

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

Komisyonları uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 25 no’lu Önergenin                                                

Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 26?  

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

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygun.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 26 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 27?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygun.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 27 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 28?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 28, 29 Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kültür ve Turizm 

Komisyonları uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 28 ve 29 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık 

– Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 30?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 30 ve 31. madde baĢlıkları da Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

gönderilmelidir.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 30 ve 31 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 32?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım 32 ve 33 no’lu baĢlıkların da, Stratejik Planla ilgilidir bu 

konular, dolayısıyla Cuma günü görüĢülmesini öneriyoruz. Zaten kitapçıklar dağıtıldı.  

BAġKAN: Dağıtıldı mı herkese? Tamam. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Herhalde bütün Meclis Üyelerimiz inceleyecektir. 

BAġKAN: Üçü de dağıtıldı, peki. Taslak olarak sunuldu değil mi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.   

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 32 ve 33 no’lu Önergelerin… 

FATĠH TAġTAN: ÇarĢamba’ya bırakmamız gerekmiyor mu? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ÇarĢamba’dan da Cuma’ya, usulen... (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Süre olabilirse… ÇarĢamba da Gündeme alacağız, gene alacağız. Yani birkaç gün daha 

süre kalsın sizde.  
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FATĠH TAġTAN: Onun için söylüyorum yani, tamam.  

BAġKAN: Yani Meclis Üyeleri biraz daha fazla değerlendirme zamanı bulsun. ÇarĢamba günü de 

Gündeme alacağız ama Cuma’ya bırakacağız. Evet, Gündemde bırakılmasına… 32 ve 33 no’lu 

Önergelerin Gündemde bırakılması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 3 önergemiz var benim sunduğum, okutacağım, buyurun lütfen. Hızlı 

okursanız, evet.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Denizli ili, Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos 2019 tarihinde 

meydana gelen deprem felaketinde Denizli ili, Bozkurt Belediyesi Hizmet Binası büyük hasar 

görmüĢtür. Bozkurt Belediyesinden gelen ilgide kayıtlı yazı ile ilçede tek olan Belediye Hizmet 

Binasının Bozkurt Belediyesi imkanlarıyla yapılabilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesince Mehmetçik Mahallesi, 5212 ve 3833 parsellerde yeni Hizmet 

Binası yapılması talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi, 53. maddesi 

ve 75/a maddeleri kapsamında Hizmet Binasının yapılmasıyla ilgili Belediyemiz ile Denizli ili, 

Bozkurt Belediyesi arasında yapılacak olan Protokol’ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanına yetki verilmesi hususunda Meclis Sayın Heyetinizce karar alınmasını arz ederim. 

Mustafa Tunç SOYER. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Etüd ve Projeler Dai. BĢk.E.211753) 

BAġKAN: Evet, önergenin kabulünü önce oylarınıza sunacağım, ondan sonra da hangi Komisyon 

uygun görülürse oraya soracağım. Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Eğer çok aciliyeti varsa doğrudan oylama konusunda… Peki Komisyona 

gönderelim, Plan ve Bütçe Komisyonuna.  

BAġKAN: Plan ve Bütçe Komisyonuna gitsin. Evet, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 

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

Eğer Komisyonumuz erken toplanır da hızlı karar verirse tabii çok makbule geçer. Salı nasılsa 

toplanacak Plan ve Bütçe Komisyonu. Değil mi Sayın Komisyon? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, Komisyon tamam dedi.  

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan’ım.   

BAġKAN: Buyurun.  

FATĠH TAġTAN: Bu arada ilgili Bürokratlarımız da hazırlığını yapmıĢ olursa, zaman zaman bunu 

yaĢıyoruz, Komisyon erken olsun diyoruz, bir Protokol geliyor, gerisi yok.  

BAġKAN: Yok yok hazırlandılar. Yani meselenin aciliyeti nedeniyle Bürokrasimiz konuya hakim, 

Genel Sekreterliğimiz. Evet, diğerini okutalım, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Ġzmir ili, Menderes, Seferihisar, Karabağlar ilçelerine 

bağlı yedi mahallede (Tırazlı, Çatalca, Efemçukuru, Yeniköy, Kuyucak, Orhanlı ve Beyler)           

18-21 Ağustos tarihleri arasında yaĢanılan ve bir felakete dönüĢen orman yangınının kontrol 

altına alınmasından hemen sonra Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı tarafından zarar 

gören tarım alanları ve yaĢam alanlarında oluĢan zararların tespiti yapılmıĢtır. Yerinde yapılan 

tespitler ve beyanlar doğrultusunda toplam 218 hektar alandaki 302 üreticinin yangından 

etkilendiği ve 297 zeytinlik, 54 bağlık, 52 meyve bahçesi ve 16 tarla ekili alan ile 16 üreticinin 

sulama sistemi, 10 üreticinin makine ekipman ve 7 üreticinin de bağ evinin zarar gördüğü 

tespit edilmiĢtir. Alanda yaptığımız tespitlerin ardından tarafımıza tapu bilgileri ulaĢan 270 

üreticinin toplam zararı 5.935.176 TL olarak hesaplanmıĢtır. Hesaplanan zarar bedellerinin         

0-1000 TL arasında olan ücretler için ayni destek verilmesi, zarar bedeli 1000 TL ve üzeri olan 

üreticiler için de can suyu olmak amacıyla toplam zarar miktarının %20’sinin sosyal yardım 

amaçlı nakdi destek olarak verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca Meyveciliğin YaygınlaĢtırılması 

Projesi kapsamında yangın hasarının olduğu mahallelerde zarar gören üreticilerimizin zeytin 

fidanı ve bağ çubuğu taleplerinin tamamı karĢılanacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda 

hazırlanan ekteki orman yangı hasar miktarları tablosunda belirlenen bedellerin 1000 TL ve 

üzerindeki zarar bedellerinin %20’sinin üreticilere sosyal yardım amaçlı ödenmesi ve bu 

ödemenin Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Sosyal Yardımlar ġube Müdürlüğünün ilgili 

bütçe tertibinden karĢılanması konusunun 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (f) bendi ek 

fıkrası gereğince görüĢülerek karara bağlanması hususunu Sayın Meclisimizin tensiplerine arz 

ederim. Mustafa Tunç SOYER, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Tarımsal Hiz. Dai. BĢk. 

E.211538) 
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BAġKAN: Evet, Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunacağım. 

SALONDAN: Önce Gündeme alalım.  

BAġKAN: Gündeme alınması gerekmiyor anladığım kadarıyla.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkanlıktan geliyor.  

BAġKAN: Efendim?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkanlıktan geliyor.  

BAġKAN: BaĢkanlık Önergesi olduğu için Gündeme alınması gerekmiyor, arkadaĢlar uyardılar. 

Doğrudan doğruya Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Bir önergemiz daha var.  

            DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. ALOSBĠ’nin 04/07/2019 tarihli ve                                 

110011-952.03.15.03-E.9486 sayılı yazısı, ilgili sayılı yazıda belirtilen talepler doğrultusunda 

Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığımız ve Aliağa Ġhtisas Karma Organize Sanayi Bölgesi yönetimi 

arasında yapılan görüĢmeler neticesinde söz konusu organize sanayi bölgesinde meydana 

gelebilecek herhangi bir yangın olayında ekiplerimizin Aliağa Ġtfaiye Grubu’ndan sevk edildiği, 

dolayısıyla olay yerine varıĢ süresinin trafiğin yoğunluğuna göre değiĢiklikler gösterdiği tespit 

edilmiĢtir. Bu durumun zaman zaman etkin müdahale aksaklıklarına yol açabileceği 

değerlendirilmektedir. Ayrıca Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığımızın yapmıĢ olduğu ön fizibilite 

çalıĢmaları sonucunda, söz konusu bölgenin çevresinde bulunan yerleĢim yerlerinde meydana 

gelebilecek olası yangın ve kurtarma olaylarına müdahale için de bu bölgede tam donanımlı bir 

itfaiye grubuna ihtiyaç olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre ALOSBĠ sınırları içerisinde 

BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığının belirleyeceği ihtiyaçlar doğrultusunda 

ALOSBĠ tarafından projelendirilecek Ġtfaiye Hizmet Binasının inĢaatı ve yapının tefriĢ 

edilmesi BüyükĢehir Belediyesi tarafından bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilecek 

yangına müdahale araçlarının en az bir adet itfaiye arazözü, bir adet 32 metre merdivenli ve su 

tanklı itfaiye merdivenli aracı, bir adet en az 18 ton su kapasiteli tonajlı araç, bir adet arama 

kurtarma aracı ALOSBĠ tarafından  satın alınması, BüyükĢehir tarafında  yapıda itfaiye 

hizmetlerinin sağlanması, itfaiye hizmetlerinin öncelikle ALOSBĠ sınırları içerisinde ve 

çevresindeki yerleĢim yerlerini ihtiyaç halinde Ġzmir il mülki sınırları içerisindeki bölgelerde 

yürütülmesi iĢlemlerine yönelik karĢılıklı ĠĢ Birliği Protokolü imzalanması düĢünülmektedir. 

Bu sebeple yapılacak ĠĢ Birliği Protokolünün imzalanabilmesi için BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER’in yetkilendirilmesi hususunu Sayın Meclisimizin görüĢ ve 

tensiplerine arz ederim.  

BAġKAN: Evet, Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġöyle, Ufuk Bey “Doğrudan da oylanabilir.” diyor. Protokol… 

BAġKAN: Protokol var mı ortada? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Az önce de görüĢtük ama… 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Satın alma da var ama… 

FATĠH TAġTAN: Bizde, Gruplarda öyle bir protokol yok. Bir alımdan bahsediyorsunuz. 

BAġKAN: Alınsın. 

FATĠH TAġTAN: Mali bir durumu var... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam, sadece Plan ve Bütçe Komisyonu yeterli. Çünkü Grupların bir araya 

toplanması çok zor oluyor efendim. Plan ve Bütçe Komisyonu yeterli.  

BAġKAN: Protokol var. Evet, Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza 

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

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

ediyorum. 

V. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesine geçiyorum, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım 1 numara ve 12 numara dahil olmak üzere 

Komisyonlardan oybirliği ile geçmiĢ konular. Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.  
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BAġKAN: Fatih Bey. 

FATĠH TAġTAN: Uygun.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 no’lu Komisyon 

Raporlarının Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 13?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, çok özür diliyorum.  

BAġKAN: Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Aslında kürsüden uyardılar ama Komisyonlardan geldiği Ģekliyle geçsin 

dediğimiz için normalde aynı Ģekilde geçiyor. Yani Ģöyle; 5 numaralı Ģey de, konu da internet 

gazeteleriyle ilgili bir Komisyon çalıĢmaları vardı. Burada ortak Komisyonun kararı, Fatih Bey’in de 

önerisiydi, burada bir Turizm Komisyonunun da görüĢüne ihtiyaç olduğu söylenmiĢti. Bu sebeple biz 

hem Turizm Komisyonunun görüĢüne baĢvurulmasını, hem de Komisyonlara iadesini oybirliği ile 

uygun bulmuĢtuk. Yani o yüzden sıralama da çok önemli değil ama geçelim, tutanaklara böyle 

geçsin. Böyle geçsin tutanaklara, tamam.   

BAġKAN: Evet, tutanağa böyle geçiyor, peki. AnlaĢıldı değil mi Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Evet.  

BAġKAN: Tamam, peki. 13 no’lu Komisyon Raporu? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Komisyonda oyçokluğu ile uygun bulundu. Komisyondan 

geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Buyurun Özgür Bey.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Üyeleri hepinizi saygı ve hürmetle 

selamlıyorum. Tabii bugün gerçekten özel bir gün. ġehrimiz için özel bir gün. Zaman kazanma adına 

söylüyorum, hassasiyetinizin farkındayım. ġehrimizin, kentimizin doğum günü, bayramımız. Ve bu 

özel günde Meclisi toplandığınız için de mutluyuz ve bu Meclis gerçekten Ġzmir için önemli bir 

makam. Bugün burada baktığımızda Ġzmirliler bizden ciddi bir beklenti içerisinde. Biz burada her 

konuyu elbette ki konuĢacağız. Teknik olarak az önce bahsettiğim gibi, sizlerin de söylediği gibi, 

bazen hatalar olabilir, bazen sorunlar olabilir ama elbette ki tartıĢacağız. Ġktidar, bir siyaset tarzı 

belirler, muhalefet de o siyaset tarzının, Ģehrin menfaatine olmadığını düĢünür ve eleĢtirir, 

muhalefetin görevi de budur. Bazı konularda ortak akılla hareket edilir, ortak noktaya varılır, bazı 

konularda varılmayabilir. ġimdi baktığımızda 52 Komisyondan gelen önergenin içerisinde üç 

oyçokluğuyla geçmiĢ konu olduğunu görüyoruz. Ve az önceki tartıĢmada esasında Gruba yönelik 

eleĢtirilerin, Grubumuza yönelik eleĢtirilerin haksız olduğu kanaatindeyim. Neden? Çünkü biz 

gerçekten doğru olduğunu düĢündüğümüz, bizce doğru olduğunu düĢündüğümüz bir konuda, 

Ġzmir’in menfaatine olduğunu düĢündüğümüz bir konuda zaten oyçokluğuyla bunun geçirilmesi, 

oybirliği ile geçirilmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Ama eleĢtiri yaptığımızda, bu eleĢtirinin 

altında baĢka gerekçeler aranmasının çok doğru olmadığı kanaatindeyim. ġimdi 13. maddeye gelecek 

olursak, Ġzmir’in tanıtımı ve Ġzmir’in tanıtım yöntemi konusunu tartıĢacağız. Biz burada her Ģeyden 

önce Ġzmir’in tanıtımı noktasında bir karĢı duruĢ sergilemiyoruz. Ġzmir bizim ortak noktamız, Ġzmir 

bizim en değerlimiz. Ġzmir’in, en baĢtan itibaren söylediğim gibi, Ġzmir’in dünyada sayılı kentler 

arasında olmasını istiyoruz. Ġlk 10, ilk 5, ilk 3 kent arasında olmasını istiyoruz. Ġzmir’e yılda bir 

milyon değil, on beĢ milyon turist gelmesini istiyoruz. Ġzmir seksen sekiz yıldır, çok yakın bir 

zamanda hep beraber coĢkuyla açtığımız fuarın ziyaretçi sayısının bir milyon değil, beĢ milyon, on 

beĢ milyon olmasını istiyoruz. Bütün dünyadan ziyaretçilerin gelmesini elbette ki biz de istiyoruz. 

Ama biz Ģunu söylüyoruz; bu tanıtım faaliyetlerinin yöntemsel anlamda bir vakıf üzerinden ve bu 

vakfın üzerinden yapılmasına karĢı duruyoruz. Bir kere burada bu vakfın… Tabii kuruluĢ amacı, 

genel süreç ve bu süreç içerisinde neler yaptığı, bunlar oturuldu, konuĢuldu. Komisyon da 

muhtemelen bununla ilgili… Ben o günkü Komisyon toplantısına yetiĢemedim ama arkadaĢlarımız 

bundan sonraki süreçte neler yapılacağı noktasında bazı sunumlar yaptı. Kafamızdaki soru 

iĢaretlerinin baĢında, çok açık ve net söylemek gerekirse, Komisyon, vakfın Genel Sekreteri 

konumundaki, Sayın BaĢkan, kardeĢinizin bulunması... Çünkü çok yakın bir tarihte, çok yakın bir 

zamanda, esasında Ġzmir’de gündem olmasını çok istemediğimiz bazı konularla karĢı karĢıya kaldık. 

Bir takım Belediye BaĢkanı arkadaĢlarımızın Belediye BaĢkanlığı dönemi içerisinde yapmıĢ olduğu 

atamalar tartıĢıldı ve kamuoyunun tartıĢması neticesinde bunların bir kısmından geri adım atıldığını 

gördük ve bunları biz neden tartıĢtık? YanlıĢ anlaĢılmalara mahal vermemek adına tartıĢtık. Bugün 
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yine aynı tartıĢmayı yapıyoruz. Ġzmir’in tanıtımı üzerinden bir bütçe aktarımı söz konusu, ki bu bütçe 

neden kamu bütçesi o ayrı bir tartıĢma. Neden Ġzmir’in baĢka dinamiklerini ön plana çıkarmadan biz 

bu tanıtımı yapma ihtiyacı duymuyoruz ya da yapma yöntemini benimsemiyoruz? Bu farklı bir 

tartıĢma konumuz, bunu da tartıĢacağız ama yapısal anlamda Sayın BaĢkan, kardeĢinizin gönüllü ya 

da gönülsüz, ücret karĢılığında ya da ücret karĢılığı olmaksızın Genel Sekreter olarak o makamda 

bulunmasını açıkçası biz çok doğru bulmuyoruz. Onun dıĢında az önce dediğim gibi Ġzmir’in evet, 

farkındalığını ortaya koyacak onlarca, yüzlerce belki binlerce önümüzde dinamik var ve bu 

dinamikleri harekete geçirmenin baĢka yöntemleri var. Bugün sekiz milyon ya da dokuz milyon 

karĢılığında ne yapılacak? GeçmiĢte ne yapıldı? ĠĢte bir video hazırlanıyor. Ġzmir’in iç turizme 

yönelik ya da dıĢ turizmine yönelik bir video hazırlanıyor. Bilmiyorum Meclis Üyesi ArkadaĢlar ya 

da siz araĢtırdınız mı, incelediniz mi bilmiyorum. Ben geçenlerde gerçekten merak ettim ve ĠZTAV'ın 

hazırlamıĢ olduğu sosyal medya araçlarını bir kontrol etmek istedim. Ġnanın bu bütçelerle değil, sizin 

kendi Ģahsi hesabınızdan bu tanıtımı yapsanız çok daha faydalı olurdu diye düĢünüyorum.  

BAġKAN: Daha bütçe aktarmadık.  

ÖZGÜR HIZAL: GeçmiĢte aktarılan bütçeden bahsediyorum, ki geçmiĢte bir bütçe aktarıldı ve bu 

bütçe aktarımı bu niyetlerle, Ġzmir’in tanıtımı amacıyla yapılmıĢ, aktarılmıĢ bir bütçe ve esasında 

bugün karĢı duruĢumuzun sebeplerinden de biri bu. Çünkü o genel süreç içerisinde bizce doğru iĢler 

yapılmadı. ġimdi Ġzmir, çokça dinamiği olan ve bu dinamikleri gerçekten harekete geçirmesi gereken 

bir kent olduğunu düĢünüyoruz. Burada dokuz milyon gibi bir rakamın aktarılması söz konusu. 

Birinci olarak vakıf Genel Sekreterliği görevinde kardeĢinizin olması gerçekten bizce doğru olmadığı 

kanaatindeyiz. Ġkincisi de sadece kamusal bütçelerle değil, Ġzmir’in birçok dinamiğinin harekete 

geçirilerek bu vakfın çok daha rantabl kullanılabileceği kanaatindeyiz. 

BAġKAN: Peki. Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Bu Ģekliyle biz olumsuz oy kullanacağımızı beyan ederiz. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Buyurun Mustafa Bey.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri Ġzmir Tanıtım Vakfı’yla ilgili olarak 

Meclisimizin Gündemine daha önce bu konu geldiğinde hem Hukuk Komisyonundan hem de Plan ve 

Bütçe Komisyonundan oybirliği ile çıktı ve bizim Agora’daki Meclisimize gelmiĢti. Ama orada 

Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oybirliği olsa bile AK Partili arkadaĢlarımızın bu konuda bunu 

tekrar bir değerlendirme talepleri anlaĢılırdı, makuldü ve biz de kendileriyle görüĢerek onu 

Gündemde tutarak, daha doğrusu Komisyona iade ederek bu konuyu tekrardan derinlemesine 

incelemek istedik. Komisyonumuz ikinci kere toplandığında, ortak olarak toplandığında, hem Hukuk 

hem Plan ve Bütçe, orada DanıĢmanımız Güven Bey tarafından da Komisyon Üyelerimize detaylı, 

açık, hakikaten neyin, nasıl, ne Ģekilde yapılacağına dair bütün bilgiler verildi. Müphem kalan bir 

konu yoktu, her Ģey açıktaydı ama çok doğal olarak zaten muhalefetin temel görevi de budur. Özgür 

arkadaĢımızın söylediği gibi evet, demokrasiler aslında muhalefetle vardır. Muhalefet yoksa 

demokrasiden söz edilemez. Muhalefet bir haktır, bu da doğru. Ama Ġzmir’in tanıtımı gibi bir konuda 

bir EXPO’yu düĢünün, o dönemki heyecanı, iktidarıyla, muhalefetiyle, DıĢiĢleri Bakanıyla, 

BaĢbakanıyla herkesin içinde olduğu… Ġzmir’in tanıtılması, Ġzmir’e yeni kaynakların getirilmesi, 

Ġzmir’in büyük bir seferberlik içinde yeniden mamur edilmesi, hakikaten önümüzdeki yıllara 

taĢıyacağımız büyük bir Ģehir yaratma hayalini de istedik ki herkesin çorbada tuzu olsun ve herkes bu 

benim iĢim, bu benim eserim diyebilsin. Yoksa tabii ki, hiç Ģüphesiz, BüyükĢehir Belediyesinin 

imkanlarıyla o vakıf bünyesindeki yapılan her bir çalıĢma yapılabilir arkadaĢlar. Hiç tereddüt yok. 

Tanıtımın da âlâsını yapabiliriz. Ama o zaman ne olmuĢ olur? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi uhdesinde 

bir iĢ olarak kalmıĢ olur. Halbuki bizim derdimiz neydi? Ticaret Odası iĢin içine girsin, Borsa girsin, 

Sanayi Odası girsin, bileĢenler girsin, kim varsa, Belediyeler girsin. Yani Ġzmir için kim, varım, 

diyorsa, onlar iĢin içine girsin diye biz bu vakfı tekrar canlandırıp gerçekten geçmiĢteki olduğundan 

daha farklı bir noktaya çekmek üzere irade ortaya koyduk. Temel mesele budur. Elbette her bir 

önergemizin oybirliğiyle çıkması diye bir kural yok ama bu konudaki hassasiyetimiz gerçekten… 

Yoksa Agora’daki Mecliste de oylayabilirdik bunu ve orada da oyçokluğu ile geçebilirdi ama bunu 

arzu etmedik. Hâlâ arzu etmiyoruz. Gelin AK Partili ArkadaĢlarımız da, MHP’li ArkadaĢlarımız da, 

ĠYĠ Partili ArkadaĢlarımız da hep beraber Ġzmir’in bu önemli meselesinde el birliği yapalım. Oradan 

oraya bütçe aktarılması, sermaye aktarılması konusunda bir takım rezervler koyabilirsin ama bu 

konuda gelin koymayın, bu iĢi yapalım. Bunu sadece, sadece Sayın BaĢkanımızın kardeĢinin orada 
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Genel Sekreterliğini üstlenmesinden dolayı yapmayalım. Çünkü o meccanen bir görev yapıyor orada, 

meccanen bir görev yapıyor, para almıyor. Sayın BOZTEPE ona baĢka adresler gösteriyor ama gerek 

yok. Orada çalıĢmak istiyor, bunda bir Ģey yok ki. Dolayısıyla…(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Gazeteye demeç vermiĢ ondan söyledim yani. 

Dolayısıyla gelin, bu konuyu AK Parti Sözcüsü, Grup BaĢkan Vekili Özgür Bey’in söylediği gibi 

sadece mesele BaĢkanımızın kardeĢi üzerinden eğer bir rezervse hakikaten yazık olur, yapmayalım. O 

da bu memleketin iyi yetiĢmiĢ bir çocuğudur, eğitimli bir arkadaĢımızdır. Kendilerinle tanıĢırlarsa 

hakikaten onlara da bu konuda referans olacaklardır, adım kadar eminim. Çünkü Onur SOYER’i 

tanıyorum. O açıdan ben Meclisimizin bu konuda oybirliği ile bu kararı almasının daha doğru bir Ģey 

olacağını düĢünüyorum, teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Çok kısa, çok kısa.  

BAġKAN: Bir Ģey söyleyeceğim.  Lütfen, Meclis Üyeleri BaĢkana hitaben konuĢsunlar. Bundan 

sonra konuĢma yapan arkadaĢlarımdan rica ediyorum, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Burada tabii sadece… 

BAġKAN: Ona hitaben söyledim evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Burada sadece Sayın SOYER üzerinden bir tartıĢma değil, yani kardeĢiniz 

üzerinden bir tartıĢma değil. Teknik olarak bazı çekincelerimizin olduğu…  

BAġKAN: AnlaĢıldı efendim, bunları söylediniz.  

ÖZGÜR HIZAL: Yani bunu, anlatmaya çalıĢtığımız konu aslında bu...  

BAġKAN: AnlaĢıldı.  

ÖZGÜR HIZAL: Yoksa salt bir kiĢi üzerinden Ġzmir'in tanıtımına karĢı duruyormuĢ gibi… 

BAġKAN: AnlaĢıldı.  

ÖZGÜR HIZAL: Ġzlenimin verilmesi bizleri açıkça üzmektedir.    

BAġKAN: Özgür Beyciğim anlaĢıldı. Buyurun Erhan Bey, sonra size vereceğim.  

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan’ım, Komisyonda bu konuyla ilgili bir rezervimiz olduğunu, bu 

konunun gördüğümüz sakıncalarını belirtmiĢtik. Benim, bizim Komisyonda belirttiğimiz 

sakıncalarda Ģu anda burada konuĢulan konular yoktu, tamamıyla teknik konularla ilgili bir Ģerhimiz 

var. Bu Ģerhi de biz bir aksaklık oldu, metne iĢletemedik, bir uygulamada bir problem var ama 

bundan sonrası için bir karara vardık. Daha önceki Meclislerden birinde de o itirazımızı, biz 

Ģerhimizi yine buradan okumak zorunda kalmıĢtık. ġimdi katılırlar katılmazlar Belediye Meclisindeki 

arkadaĢlarımız, dilimizi beğenirler, beğenmezler ama bir Ģerhimiz var. Biz bu Ģerhi yazılı olarak 

verdik ve ben Ģimdi onu okumak istiyorum. Gerekçesini de arkadan bu Ģerhin dıĢında Meclis 

Komisyon Üyelerimizin adına verdiğimiz bu Ģerhin dıĢında da kendimle ilgili birkaç tane konu 

bununla bağlantılı olarak bir konuyu ifade edip konuyu bitirmek istiyorum.        

BAġKAN: Erhan Beyciğim çok rica ediyorum hızlı olun.  

ERHAN ÇALIġKAN: Biliyorum efendim ama bu da önemli bir konu. 

BAġKAN: Tamam.  

ERHAN ÇALIġKAN: "İzmir Turizm ve Tanıtma  Vakfı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Arasında 

İmzalanacak Protokole Ak Parti Grubu Adına Şerhimizdir." Efendim ilk paragrafı geçiyorum. 

BAġKAN: Sağ olun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bunu arkadaĢlarıma vereceğim. 

BAġKAN:Tamam.  

ERHAN ÇALIġKAN: ArkadaĢlarımın aynı Ģekilde tutanağa iĢlemesini rica ediyorum. 

BAġKAN: Tamam.  

ERHAN ÇALIġKAN: "Yapılmak istenen bu Protokol haliyle aşağıda belirtilen sakıncalar 

yaratılmaktadır. İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Arasında 

İmzalanacak Protokole Akparti Grubu Adına Şerhimizdir. İzmir Tanıtma Vakfı ile İzmir 

Büyükşehir Belediyesi arasında, İzmir’in tanıtımı ile ilgili faaliyetlerin vakıf tarafından yapılması 

ve İzmir Büyükşehir belediyesinin de 8.948.188(sekiz milyon dokuzyüz kırksekizbin) tl’yi vakfın 

hesabına aktarması olarak özetlenebilecek bir protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir 

Belediye meclisinden yetki istenmektedir. İzmir ve İzmir’in yararına olan her faaliyeti kayıtsız 

şartsız destekleyen Akparti grubunun İzmir’in tanıtımı konusunda da destek vermemesi 

düşünülemez Ancak sağlanacak bu desteğin doğru yollarla, şeffaf ve hesap verebilir, denetime açık 
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şekilde yapılmasını sağlamak bu Meclis çatısı altında görev yapan tüm meclis üyelerinin görevidir. 

Yapılmak istenen bu protokol bu hali ile aşağıda belirtilen sakıncaları yaratmaktadır: "1- 5393 

sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu bu protokolle vakfın yapması 

istenen tüm faaliyetlerin yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesine yetki vermektedir. 

Büyükşehir belediyesinde bu işleri yapmak için kurulu birimler ve şirketler mevcut olup yetişmiş 

pek çok personeli de istihdam etmektedirler. Bu hizmetlerin vakıf tarafından yapılması Belediyede 

bulunan ilgili birimleri ve şirketleri işlevsel olmayan bir duruma getirerek çalışan personele 

ödenen paranın da boş yere ödenmesi anlamına gelecektir."  "2- Belediyemiz ilgili mevzuata göre 

İzmir’in tanıtımı konusunda her türlü yetkiye sahip olduğu için vakfa devredilmek istenen 

faaliyetlerle ilgili harcama yapabilir ve personel çalıştırabilir; ancak bunu yaparken 

harcamalarını 4734 sayılı kamu ihale kanununa uygun olarak yapmak zorundadır. Bu kanun ile 

kamu ihalelerinin şeffaf ve adaletli olarak yapılması sağlanmış ve Kamu İhale Kurumuna itiraz 

hakkı tanınmıştır. Ayrıca Belediyenin yaptığı tüm harcamalar Sayıştay tarafından denetlenir. 

Ancak Vakıflar’ın yaptığı hizmet alımlarını düzenleyen bir kanun bulunmamakta olup Vakıf 

hizmet alımları için bir itiraz makamı da bulunmamaktadır. 5737 sayılı Vakıflar kanununa göre 

kurulan vakıflarda denetim vakıf içi denetçiler ve vakıflar genel müdürlüğü tarafından denetlenir. 

Vakıflar genel müdürlüğü denetlemeleri vakfın faaliyetlerinin vakıflar kanununa uygun olup 

olmadığını denetlemekle sınırlıdır. Vakfın iktisadi teşekkülünün de kurulduğunu öğrenmiş 

bulunmaktayız. Vakfın iktisadi teşekkülü Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren bir şirket 

statüsünde olacaktır. Bu durumda İzmir halkının emaneti olan bir para ve yapılacak faaliyet, 

kamu denetim mekanizması ve meclis denetim iradesinin dışına çıkarılmaktadır." "3- Yönetim 

kurulu üyelerinin bir kısmını tanımakla birlikte Vakfın işleyişi ve çalışanları konusunda herhangi 

bir detay bilgiye sahip değiliz. Basından öğrendiğimiz kadarı ile Belediye başkanı Tunç SOYER 

Bey’in kardeşi Onur SOYER’in Vakfın Genel Sekterliğini Bila bedel yaptığını basından, Belediye 

Başkan Danışmanı Güven EKEN’in aynı zaman da Vakfın müdürü olduğunu, bu görevi 

karşılığında vakıftan ücret aldığı (ücreti bilinmemektedir) Plan Bütçe komisyonunda yaptığı 

sunum sırasında ’’maaş alıp almadığı’’ konusunda sorduğum soruya kendisinin verdiği cevaptan 

öğrenilebilmiştir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere Belediye Meclisimizin ve Meclisin 

saygıdeğer üyelerinin de vakıfla ilgili bilgi edinme ve denetleme yetkileri Vakıf yönetim kurulunun 

takdir ettiği kadar olacaktır." Yukarıda belirtilen bu kadar çok olumsuzlukla bu protokole onay 

vermek,  bize oy veren İzmirliye ve vicdanımıza ihanet etmek anlamına gelecektir. Aşağıda 

belirttiğimiz hususların ilgili protokole eklenmesi ve bazı maddelerin değiştirilmesi ile 

olumsuzlukların önüne geçilebilecektir. Protokolde Yer Alması Önerilen Maddeler ''7.1.5 Vakıf ve 

vakıf iktisadi teşekkülü her yılsonunda, yaptığı tüm harcamaların Meclis Denetim komisyonunca 

denetlenmesini kabul ve taahhüt eder. Bu denetimde komisyonun çoğunluk kararı aranmaz, 

Denetim komisyonu üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi durumunda harcamalar ile ilgili 

tüm bilgi ve belgeleri göstermeyi kabul ve taahhüt eder.'' ''7.1.6. Vakıf, Belediye ve diğer üyelerden 

gelen paraların harcanmasında 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu hükümlerini uygulayacağını 

taahhüt eder.'' ''7.1.7. Vakıf, 1 ay içerisinde mecliste temsil edilen partilerden 1’er meclis üyesini 

vakıf denetim kurulunca görevlendirmeyi kabul eder. Bu görevlendirmeyi imza tarihinden itibaren  

30 gün  içinde  gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Partilerin görevlendirdiği üyeler 2 yılda bir 

değiştirilir.'' ''7.2. Belediye, İzmir Turizmini Tanıtım projesi kapsamında işbu protokolün 6. 

Maddesinde belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için vakfa toplam 8.948,188 TL destek 

verecektir. Bu destek proje bazında yapılacaktır. Vakıf, yapılacak işle ilgili 4734 sayılı ihale 

kanununa göre hazırlıklarını yapacak, ihaleyi sonuçlandırarak ihale bedelini belediyeden talep 

edecektir. Belediye, dosyayı inceleyecek ihale konusu uygun ise 7 iş günü içerisinde bu tutarı 

vakfın hesabına yatıracaktır. Başkanlık makamı ödemeden sonraki ilk mecliste konu ile ilgili tüm 

dökümanları belediye meclisine bilgi olarak sunacaktır.'' ''8.3. Vakıf bu protokolün 7.1.5, 7.1.6, 

7.1.7 maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde belediye tarafından 

verilen paranın tamamını yasal faizi ile birlikte belediyeye 1 ay içerisinde iade eder.'' Bu 

maddelerin protokole eklenmesi ve mevcut maddelerin revize edilmesi durumunda AKparti grubu 

olarak bu protokolün imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesini destekleyeceğimizi 

belirtmek istiyorum. Mevcut durumu ile bu protokolün Kamu parasının kamu ve meclis 

denetiminden kaçırılması anlamına geleceğinden Plan Bütçe Komisyonunun bu kararına şerh 
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koyduğumuzu ve Mecliste yapılacak oylamada ret oyu kullanacağımızı ifade ederek sözlerime son 

veriyorum.” (Adalet ve Kalkınma Partisi Adın Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Erhan ÇALIŞKAN, 

Şerhe İmza Koyan Plan Bütçe Komisyon Üyeleri Hüsnü BOZTEPE, Fatih TAŞTAN) Burada 

okumayacağım Sayın BaĢkan'ım vereceğim ve tutanağa geçirileceği için. 

BAġKAN: Peki.   

ERHAN ÇALIġKAN: Vakit kazanmak için.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum.  

ERHAN ÇALIġKAN: Burada önerilerimiz vakfın denetimiyle ilgili Belediye Meclis Denetim 

Komisyonuna açılması sadece Belediyenin verdiği paralar konusunda vakfın tamamını denetlemek 

gibi bir talep değildir bu. Bunlar değerlendirilir, bunların içinden bir kaçı değiĢtirilebilir, mümkün 

olanlar. Bunların içerisinden değiĢtirilemeyecek olanlarla ilgili bir çalıĢma yapılabilir. Ve bu 

değiĢtirildiği taktirde, bu sakıncalar giderildiği taktirde bu iĢi destekleyeceğimizi belirtmek istiyoruz. 

BAġKAN: Tamam. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sözlerime son veriyorum. 

BAġKAN: Bana ulaĢtıracaksınız. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bunu teslim edeceğim. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, buyurun.  

ERHAN ÇALIġKAN: Efendim bir dakika. 

BAġKAN: Pardon buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bununla ilgili neden bu Ģerhleri koyduğumuzla ilgili kiĢisel bir örnek vermek 

istiyorum.  

BAġKAN: Buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Kendi yaĢadığım ve bizzat BüyükĢehir Belediyesiyle ilgili. ġimdi 8 Temmuz 

tarihi itibarıyla Belediye Meclisimize, Belediye BaĢkanlığımıza Soru Önergeleri verdim. Verdiğim 

Soru Önergelerinden 3 tanesi 62 gündür cevaplanmadı Sayın BaĢkan’ım. Cevaplananlardan bir tanesi 

de benim sorduğum soruya değil, evet sorduğum 9, 10 tane sorunun içerisinde, sorduğum soru da çok 

basitti, harcırahlarla yurt dıĢına gidenlerle ilgili bir soruydu. Tüm görevlendirilen personelle ilgili 

yapılan harcamalar dökülmüĢ, Ģu kalınlıkta, teĢekkür ediyorum, bilgi verildi. Ama sizin ve Meclis 

Üyelerimizin uçak parası ve ne kadar harcırah aldığıyla ilgili soruya cevap alamadım efendim. Yine 

sorduğum diğer soru da; Belediyede ikamet ettiğiniz yerle ilgili harcamalar, bu harcamaları kimin 

yaptığı, hangi tarihlerde yapıldığıyla ilgili soruma da 62 gündür Soru Önergesiyle cevap alamadım. 

Yani ben dilek temenni etmedim efendim. 5393 sayılı Yasanın soru önergesine ve bunun da kanunen 

bir dilekçeyle verilmesi gerekli olan süre içerisinde cevap talep ettim. Ama bunun karĢılığında cevap 

alamadım. ġimdi 9 milyon lira parayı hesap soramayacağımız, bırakın ben yasal anlamda soruduğum 

soruya cevap alamazken, bir vakfa aktardığın paranın geleceğiyle ilgili, harcanıĢ biçimiyle ilgili 

benden… Evet, "Biz sizi temin ediyoruz, bu konularda size bilgi vereceğiz" diye sözle ikna edilmeye 

çalıĢıyor. Ben herkesin iyi niyetini anlıyorum ve bu vakfı sonuna kadar destekliyorum, çalıĢmalarını 

da ve bu vakfın bu 9 milyon lira nakdin aktarılmasına ihtiyacı olduğunu da düĢünmüyorum. Çünkü 

siz elinizi kaldırdığınızda, bu kentin Belediye BaĢkanı olarak bu vakfa 9 değil 19 milyon lira 

toplayabileceğinizi biliyoruz Sayın BaĢkan’ım, bağıĢ olarak ya da baĢka dinamikleri harekete 

geçirerek. Buradaki tek kaygımız kamu kaynağının denetiminin prensipsel uygulanmasıdır. TeĢekkür 

ediyorum.          

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Nilay Hanım buyurun, sonra vereceğim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, Ģimdi görüĢmeleri tabii dinledik. Daha önceki Mecliste 

Komisyon, bu konuda çalıĢan Komisyon oybirliği ile karar vermiĢken son dakika bir itirazla konu 

tekrar sizin de nezaketinizle Komisyona iade oldu. Bu arada siz herkesi ikna etmek, herkesle birlikte 

karar alabilmek için DanıĢmanınız ve tabii ki Ġzmir Vakfı’nda çalıĢan Güven EKEN her Gruba bir 

sunum yaptı ve biz Grupta da bu sunumu izledik. ġimdi Ġzmir Vakfı, Ġzmir için son derece gerekli 

olan faaliyetleri yürütecek olan ve tüm dinamikleri bir arada tutacak olan bir kuruluĢtur. Ben 

arkadaĢımızı dinlerken, diğer Sayın Meclis Üyemizi, diyor ki; “Ġzmir'e ihanet edilir, edilmektedir.” 

diyor. Peki geçmiĢ 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılında bu Mecliste AK Partili Meclis Üyemiz yok 

muydu? Bu Mecliste, geçmiĢ 3 dönemde AK Partili, CHP'li üyeler oybirliği ile karar almıĢlar. Biz 

tüm dosyayı incelediğimiz zaman, baktığımızda 2016 yılı Meclis Kararı, 2017 yılı Meclis Kararı, 

2018 yılı Meclis Kararı hepsi birebir aynı, hepsinde yine Belediye Bütçesinden bu vakfa nakit pay 
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aktarılmıĢ, nakit aktarılmıĢ. Bu Mecliste yine bir arkadaĢımız, Fatih TAġTAN arkadaĢımız, Grup 

Sözcümüz oybirliğiyle katılmıĢ Komisyon Kararlarına. Plan Bütçe Komisyonunda görev yapmıĢ, 

oybirliğiyle katılmıĢ. Burada yine o Mecliste görev yapan bir arkadaĢımız, hukukçu Filiz Hanım aynı 

Ģekilde görev yapmıĢ. ġimdi burada bazı eleĢtirileri getirirken biraz daha dikkatle yaklaĢmanın 

önemli olduğunu düĢünüyorum. Ben geçmiĢ 3 dönemde hiçbir AK Partili Meclis Üyesinin, hiçbir 

CHP'li Meclis Üyesinin Ġzmir'e ihanet ettiğini düĢünmüyorum. Bu kasıtla hareket ettiğini de 

düĢünmüyorum, bu konudaki söylem, iddia son derece haksız. ġimdi diğer teknik konulara ben 

değinmek istiyorum; burada Valilik tarafından kurulmuĢ bir vakıf söz konusu. Vakfın,Ticaret Odası 

üyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası üyesi, Üniversiteler üyesi, bu kenti yöneten tüm dinamiklerden 

temsilciler var burada. Vakıf  BaĢkanı burada tek baĢına karar almıyor, vakfın bir Yönetim Kurulu 

var. Bir dönem bu vakfın Yönetim Kurulunda Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanıyla beraber Ġzmir 

Ticaret Odası BaĢkanı Ekrem DEMĠRTAġ görev yapmıĢ. Kararları beraber almıĢlar, aktarılan 

bütçenin nerede sarf edileceği konusunda beraber karar almıĢlar. Daha sonraki dönemde yine Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanıyla yine Ġzmir Ticaret Odası BaĢkanı Mahmut ÖZGENER Yönetim 

Kurulunda görev yapmıĢ. ġimdi Grup BaĢkan Vekilimiz söyledi; “Ben baktım.” dedi, “Hiç somut 

herhangi bir Ģey yaptığını göremedim.” dedi. O zaman bunu soracağı makamlar Ticaret Odası 

BaĢkanımız Mahmut ÖZGENER, yine aynı Ģekilde Ekrem DEMĠRTAġ ve diğer paydaĢlar. Denetim 

konusundaki yanılgılara da cevap vermek istiyorum. Belediye Yasamızla biz, evet 5393 sayılı 

Belediye Yasasıyla yönetiliyoruz, burada ne yapacağımız belli. Vakıflara da aktarım yapabilir, ortak 

projeler yürütebiliriz. Ġzmir Vakfı bu kapsamda doğmuĢ ve bizim de Belediyemizin içinde olduğu bir 

vakıftır. Vakıflar ne ile çalıĢır? Vakıflar Kanunu ile çalıĢır. Ona da baktığınızda 2008 yılında Vakıflar 

Mevzuatı yenilenmiĢ, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği çıkarılmıĢ. Bu yönetmelikte de bir 

vakfın harcamalarının nasıl olacağı, nasıl bağıĢ olacağı, faaliyet raporunun nasıl olacağı yine devlet 

tarafından denetleniyor. Ġç denetçileri var, kendi organları içinden yapabilir. GeçmiĢte bunu Bergama 

Ticaret Odası yapmıĢ, imzaları var dosyasında ve isterse dıĢarıdan bağımsız bir denetçiyle de 

çalıĢabilir. O yüzden burada aslında kavramları birbirine karıĢtırmamak lazım. Siz de açıkça ifade 

ettiniz; sizin kardeĢiniz Genel Sekreter olabilir ama hiçbir ücret almıyor, tamamen gönüllülük 

esasıyla hareket ediyor. Buradaki söylemler son derece haksız. Bence bu vakfa söz konusu önergeyle 

ortak proje kapsamında sarf edilecek olan değer sarf edilmelidir. Güven Bey’le de ilgili bunun bir 

yasal yasağı yoktur. Güven Bey hem Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanının DanıĢmanıdır, ki Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ayağına hâkim olacaktır hem de Vakıflar Genel Müdürlüğünde yasaldır, 

müdür olması çok doğaldır. Aradaki iletiĢimi, aradaki koordinasyonu kuracak olan kiĢidir. Bunun bir 

yasağı da yoktur, bunun eleĢtirilmesini de anlamak mümkün değildir, teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Filiz Hanım buyurun. Vereceğim efendim size de, Hüsnü Bey’e de vereceğim.  

FĠLĠZ CERĠTOĞLU SENGEL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Hazırun herkese iyi akĢamlar diliyorum. 

Çok da vakit kaybetmeden, biraz önce imzamın da olduğu hatırlatılarak bir Ģey izah etmek istiyorum. 

Ġzmir Tanıtım Vakfı, artık mevcut ismiyle Ġzmir Vakfı yeni kurulan bir vakıf değil. Yani sizin 

getirdiğiniz bir vakıf değil. 2000 yılında Ġzmir Valiliği, Ġzmir Vali Yardımcısı, TURSAB üyeleri ve 

aynı zamanda bütün acentelerin birleĢimiyle oluĢmuĢ bir vakıftan bahsediyoruz. Ve bu vakfın esas 

amacı Ġzmir’in potansiyelini ortaya çıkartmak, nitekim tüzüğünde de zaten bu yazıyor. Biraz önce 

Nilay Hanım doğru bir Ģey söyledi, 2016 yılında olması gerekiyor, 2016, Adalet ve Kalkınma Partisi, 

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin oybirliğiyle 3 milyon lira gibi bir bedel 

aktarılmıĢtı. Artı, denetlenip denetlenmemesiyle ilgili de konuĢmak biraz değiĢik geliyor bana. 

Vakıftan bahsediyoruz, yani bir bakkal hesabından bahsetmiyoruz. Bunun denetim kurulu var ve 

denetçileri var sonuç itibarıyla. Kaldı ki her Ģeyden öte Ģöyle bakmak gerekiyor, bu arada Ģunu hemen 

belirteyim, Adalet ve Kalkınma Partisindeyken geçen dönem Selçuk, Selçuk'da bu vakfın üyesiydi. 

Yine aynı Ģekilde Güven EKEN eğer anlattıysa Komisyonda gerekli Ģeyleri, o zaman da görmüĢlerdir 

ki bu vakfın en önemli iki ilçesi var; biri Bergama biri de Selçuk. Çünkü ikisi de UNESCO’ya girmiĢ 

iki tane kentimiz ve Ġzmir değil, Türkiye tekelinde de öne atabileceğimiz, vitrinimiz olan yerlerden 

bahsediyoruz. Dolayısıyla buraların zaten öne çıkması, buralarla ilgili UNESCO’nun bizlerden talep 

ettiği birçok Ģey var: Bergama’dan da var, burada Bergama Belediye BaĢkanımız yok sanırım, 

Bergama’dan da var, Selçuk’tan da var. Bu vakıf bunlara dair de hizmet edecek. UNESCO’nun 

çalıĢtaylarından tutun da, Ġzmir’in bütün potansiyelini o puzzle her parçasını ortaya çıkaracak bir 

Ģeyden bahsediyoruz. Evet Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bunu tabii ki de yapabilir ancak Ģunu kabul 
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etmek gerekiyor; turizm dediğimiz Ģey birçok sacayağını birbiriyle benzeĢtiriyor. Kurullar, Anıtlar 

Kurulları, Valilik, Ġl Turizm Müdürlüğü, geçiyoruz, bunun haricinde Kültür Bakanlığına kadar bir çok 

ayağı olan bir Ģeyden bahsediyoruz, TÜRSAB'a kadar birçok ayağı olan bir Ģeyden bahsediyoruz. Öte 

yandan ben kendi ilçem için söyleyebilirim, bir Meryem Ana Derneği ile hatta gerekirse Vatikan’la 

bile görüĢmelerin sağlanması gereken bir Ģeyden bahsediyoruz. O yüzden bu sacayağını, gönül ister 

ki Adalet ve Kalkınma Partisi, ĠYĠ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi Ġzmir için bu halayı hep beraber 

çekelim ki doğru bir yere getirebilelim diye umut ederiz ve dediğim gibi geçen dönem, Selçuk 

Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisindeyken de Ġzmir Tanıtım Vakfının üyesiydi, halen daha öyle 

ve birçok bileĢenin ortaklaĢası olduğunu da belirtmek istiyorum. Adalet Kalkınma Partisinde olan, 

zaten Selçuk'ta Meclis Üyesi olan kiĢiler de bunlara çok vakıflardır diye düĢünüyorum. TeĢekkürler, 

bu bilgilendirmeyi yapmak gerekiyordu. 

BAġKAN: Evet Hüsnü Bey buyurun, ondan sonra size vereceğim. Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben de tüm Meclis Üyelerini ve katılımcıları selamlıyorum. Bu, geçen 

Mecliste ben karĢı çıkmıĢtım o zaman çünkü Gündeme gelmemesi gerekiyordu, o gün, bizim 

görüĢmememiz gerekiyordu. Ben de o gün toplantıya bir on dakika, on beĢ dakika geç gittim. Geç 

gittiğim zaman bu ĠZTAV'ın görüĢüldüğünü orada öğrendim. Fakat benim buna karĢı olduğumu, 

yeteri kadar görüĢemediğimizi, o andan sonra arkadaĢlarla da görüĢerek tekrar siz de o zaman 

Gündemde tutarak, tekrar Komisyonlara iade ederek… Biz bir daha oturduk, arkadaĢlarla beraber 

görüĢtük. Sayın BaĢkan, demin Selçuk Belediye BaĢkanımız da söyledi, doğrudur 2000 yılında bu 

vakıf kuruldu, bunu Komisyonlarda biz defalarca söyledik. Komisyonda da sizin de kardeĢinizin hiç 

ismi bile geçmedi, yani sanırım hiç geçmedi. Belki bir, sanmıyorum hiç geçmedi, evet, doğru. Ben 

bile gündeme getirmedim, fakat Ģunu söyleyeyim Sayın BaĢkan’ım; 2000 yılında bu vakıf kuruldu, 

ne için? EXPO için UNIVERSIADE için. Siz de daha sonra EXPO’nun Genel Sekreterliğini yaptınız 

ki bu vakıftaki bütçe ile yine o zaman Valilik olsun, Ġzmir Ġl Genel Meclis Üyesi olsun, hepsinin 

beraber bütçe de oluĢturarak, ciddi de bütçesi vardır. Fakat hiç kimse kalkıp da bu vakıfla ilgili bir 

iĢletme kurmayı düĢünmedi. ġimdi arkadaĢlarımız anlatırken hep tanıtımdan bahsediyor. Ama biz o 

ĠZTAV'daki ortadaki ''t'' harfini, yani o terazi gibi duran ''t'' harfini çıkardık. Bunu da geçen Mecliste 

öğrendik, baktık ki, Ģey Komisyonda öğrendik, baktık ki ismi artık Ġzmir Vakfı olmuĢ. Buna ne 

gereksinim duyuldu? Ben, Ģu aklıma geldi; bundan sonra bu vakıf üzerinde kurulan iktisadi iĢletme 

üzerinde birçok alım ve iĢler yapılacak. Örneğin; ĠZFAġ bundan sonra yaptığı görevin büyük bir 

kısmını bu vakıf üzerinde, bu iktisat iĢletme üzerinden yapacak. Yine aynı Ģekilde arkadaĢlarımız 

anlattı ama bizim BüyükĢehir Belediyemizin 13 ya da 14 tane Ģirketi var. Yine aynı Ģekilde onlarca 

ilgili müdürlük var bizde, Daire BaĢkanlıkları var. Bunların hepsi de yapabilir. Bizim buradaki tabii 

ki kardeĢiniz olması önemli ama, biz onu da çok fazla önemsemedik, 9 milyonları da 

önemsemiyoruz. Yarın bu vakfa Ġzmir'deki otoparkların verilmeyeceğini nereden bilelim? Yarın, yine 

tekrar söylüyorum; ĠZFAġ'ın bütün tanıtımlarının buranın üzerinden yapılmayacağını nereden 

bilelim? Yine diyelim ki Ġzmir tanıtımıyla ilgili yapılacak olan konserler, Cumhuriyet Bayramı 

hazırlıkları, 23 Nisan olsun buna benzer özel günler hazırlıklarının yine bu vakfın üzerinden 

yapılmayacağını nereden bilelim? Bundan dolayı, bu vakfın sadece 9 milyon lira gibi, aktarmak gibi 

görmemek lazım. Esasen bundan sonra yapılacaklarla ilgili bizim kuĢkularımız da var. Bundan dolayı 

Sayın BaĢkan’ım, biz bu vakfa bundan dolayı karĢıyız. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. 

HÜSNÜ BOZTEPE: TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Evet Murat Bey buyurun. 

MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: BaĢka söz almak isteyen varsa elini göreyim. Çok kısa kısa onları da dinleyeceğim. 

Bitireceğiz ondan sonra evet. 

MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. Bu konu Hukuk ve Plan ve Bütçe 

Komisyonlarının ortak toplantısında iki defa tartıĢıldı. Son tartıĢma yanılmıyorsam 4 saatin üzerinde 

sürdü. Bütün ayrıntılarıyla tartıĢtı arkadaĢlar, bütün görüĢler ortaya konuldu. Çok sevdiğim bir 

meslek üstadımın bir sözü vardır: “AyrıĢtığımız noktaları değil, birleĢtiğimiz noktaları öne 

çıkaralım.” ġimdi bu tartıĢmada nerelerde birleĢtiğimizi bir daha özetleyelim isterseniz. Bu vakfın 
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gerekli olduğu konusunda hemfikiriz. Bu vakfın faaliyetlerinin gerekli olduğu konusunda hemfikiriz. 

Bu vakfın faaliyetleri için para gerektiği konusunda da hemfikiriz. Bu vakfın bileĢenlerinin Valilik, 

EXPO, Ticaret Odası, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi gibi her biri birbirinden saygın kuruluĢlar, kamu 

kurum ve kuruluĢları olduğu konusunda hemfikiriz. Bu vakfın Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

denetimi altında olduğu konusunda hemfikiriz. Bu vakfın kamu kurumu niteliğinde olan, 

bileĢenlerinin kendi bütçelerinin zaten kamu denetimi altında olduğu konusunda da hemfikiriz. 

Değerli konuĢmacı arkadaĢların hep söylediği Ģey Ģu, baĢtan beri, ilk günden beri Grup BaĢkan 

Vekilleri, Grup Sözcüleri, AK Partili arkadaĢlarımız Ģunu söylüyorlar, bu çok önemli bir söz: 

“Ġzmir'in yararına olan her Ģeyde varız.” ġimdi Ġzmir'in yararında olan her Ģeyde varız, oybirliği 

sağlıyoruz. Küçümsemek için söylemiyorum ama pazar tezgahının fiyatını arttırıp azaltmak da 

Ġzmir'in yararına mı? Bu kadar önemli bir konuda ve yararına olduğu konusunda hemfikir olduğumuz 

bir konuda… Hemfikir olmasalar saygı duyarım. Yani “Bu Ġzmir'in yararına değil.” deseler sorun 

yok. Ama Ġzmir'in yararına olduğu söylenen bir konuda, Ġzmir'in yararına olan bir Ģeyi var olduğu 

konusunda hemfikirsek, bunu birlikte hareket ederek geçirebiliriz. Ġktidar, siyasal iktidar, genel 

iktidar, zaten Valilikler, Genel Müdürlükler vesaireler konusunda denetim görevini icra ediyor. Yani 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin, hani Cumhuriyet Halk Partili olmasından dolayı bir kaygı duyuyor 

olsalar diyeceğim, diğer bileĢenler siyasal iktidar tarafından görevlendirilen kiĢilerden oluĢuyorlar. 

Dolayısıyla zaten istedikleri bilgiyi, belgeyi, kaynağı almak konusunda bir problem yok. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi elbette bunların hepsini yapabilir. Ama bu bir kent koalisyonu, birlikte hareket 

etme, “yönetiĢim” dediğimiz Ģey. Bunu bir arada yapmak, birlikte yapmak konusunda BaĢkan olarak 

sizin gösterdiğiniz hassasiyet çok açık. Bu hassasiyetin, bu kadar önemli bir projenin, neredeyse 

tartıĢmasız geçecek bir projenin ki daha önceleri sürekli geçmiĢ bir projenin, sanki özel bir Ģey 

yapılıyormuĢ, bir durum varmıĢ gibi tartıĢılıyor olmasını, doğrusunu isterseniz anlamak güç. Bu 

proje, bu çalıĢma Ġzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı ki ismi hâlâ böyle, henüz Ġzmir Vakfı olmadı, hâlâ o 

vakfın adı Ġzmir Turizm Tanıtma Vakfı'dır. Ġzmir Vakfı’nı öne çıkarmak için bakın dikkat edin logoda, 

altta küçücük Turizm Tanıtma duruyor orada, isim değiĢmemiĢtir hâlâ. DeğiĢecektir, 

değiĢmeyecektir... Bu vakıf… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Tamam ama uzun ismi Ġzmir Turizm Tanıtım Vakfı'dır, hâlâ yasal ismi budur. Bu vakıf, bu 

çalıĢma Ġzmir'in yararınadır, Ġzmir'in geleceği için doğru bir projedir. Bu doğru projeyi siyasal 

saiklerle, baĢka düĢüncelerle ya da olması muhtemel olduğu söylenen ama olup olmayacağı 

konusunda henüz bir Ģey görünmeyen meseleler üzerinden harcamayalım. Bu süreci, Ġzmir Kent 

Koalisyonuna uygun olarak oluĢturulmuĢ bu çalıĢmayı burada, Mecliste de bir birliktelikle çıkaralım, 

teĢekkür ediyorum.           

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Evet Fikret Bey. Sonra siz, son, çok kısa yalnız. Bitireceğim çünkü 

evet. Çok kısa peki. 

FĠKRET AKTAġ: Çok kısa söyleyeyim. Ben geçen gün AGORA'da yaptığımız toplantıda çok 

çarpıcı, benim açımdan çarpıcı olan AGORA'da… Ben burada iddiayla söylüyorum, Meclis 

Üyelerimizin çok büyük bir bölümü bu kentin ortasında, sizin ifade ettiğiniz gibi, bir Efes’in 

olduğunu orada öğrendiler. Orada çarpıcı olan Ġzmir'in tanıtmasının… Turizmdeki aldığı yerler de 

zaten belli, bu, tanıtımın ne kadar önemli olduğu bu bir; ikincisi de, arkadaĢlarımızın o zaman 

Belediyenin bütün iĢtiraklerini feshedelim. Eğer Belediyenin ana bütçesi üzerindeki diğer Ģeyleri 

kontrol etmeyeceksek iĢtirakimiz olmasın. Ayrıca Değerli Meclis Üyelerinin bir konuyu, bir vakfın 

çalıĢmalarını bir Genel Sekreterlik düzeyine indirmesini de doğru bulmuyorum. Dolayısıyla da 

Ġzmir'in tanıtımıyla ilgili bu vakfın son derece önemli olduğunu hayatiyet kesbettiğini ifade 

ediyorum, saygılarımla.           

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, buyursunlar. 

NURĠ CAFEROĞLU: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyesi ArkadaĢlarım Plan ve Bütçe Komisyonu 

Üyesi olarak arkadaĢlara katkı yapmak istiyorum. Bu konu Murat Bey’in de dediği gibi 3,5-4 saat 

görüĢüldü, çok detaylı olarak görüĢüldü, bütün detaylar aktarıldı arkadaĢlara. Kaldı ki vakfın 

Harcama Yönetmeliğinde, vakfın Harcama Yönetmeliği var, bu yönetmelikte yanlıĢ hatırlamıyorsam 

5 ya da 10 bin lirayı geçecek her bir kalem harcama için mutlaka 3 teklif alınması gerekiyor ve bunun 

mutlaka Yönetim Kurulu’nda gözden geçirildikten sonra kabulü gerekiyor. Yani burada mesele nedir? 

Yani sadece harcanacak paralar mıdır? Daha sonra vakfın denetim konusu yasalarla belli edilmiĢtir. 

Türkiye'de hangi vakıf para aktarılanlar tarafından denetlenmektedir? Bana bir de bunun açıklamasını 
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yapabilirse arkadaĢlar bu konuyla ilgilenirken. Hiçbir vakıf para aktarılan insanlar tarafından 

sorgulanmaz, sorgulayacak kurumlar bellidir; Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ĠçiĢleri Bakanlığı. Velev ki 

bu dönemde biz para aktardık, biz denetleyeceğiz, yarın, öbür gün 2-3 milyon lira para aktaran bir 

baĢkası da “Vakıf senedini gidin mahkemeye değiĢtirin, ben size öyle para vereceğim.” derse, bu 

vakfı itibarsızlaĢtırmaya çalıĢmaktır, daha en baĢında çok da siyasi bir karardır. Samimiyetlerine çok 

inanamadık arkadaĢların. Çünkü inanılmaz çaba sarf edildi, her bir arkadaĢımız müthiĢ bir çaba sarf 

etti. Saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Mustafa Bey çok kısa lütfen. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan'ım, çok kısa arz edeceğim. Tabii gönül istiyor ki gerçekten bu 

vakfı biz olduğundan daha büyük yerlere taĢıyalım ve el birliği ile taĢıyalım. Buna hiç bir Ģüphe yok. 

Bu konuda yeteri kadar da tartıĢtık ve görüĢlerimizi burada ortaya koyduk. BaĢkan'ım, Ģöyle 

söylemek gerekir; biliyorsunuz bizim toplumumuzdaki, burada birçok arkadaĢımızın kız çocuğu 

vardır, evlendirmiĢtir, damat evlat gibidir, evlat gibi bakarız damada. Türkiye Cumhuriyeti 

CumhurbaĢkanımızın, Sayın CumhurbaĢkanımızın Sayın damadı, Sayın Maliye Bakanımız  olduğuna 

göre ve bunda devletin en üst, en üst makamda bu görevleri icra ettiğine göre bizim burada sadece ve 

sadece, ki buradaki AK Partili arkadaĢlarımızın önemli eleĢtiri taĢlarından bir tanesi buydu, 

BaĢkanımızın kardeĢi üzerinden bu meseleye rezerv koyma anlayıĢını çok hakkaniyetli ve çok 

yerinde bulmuyorum. Bunu arz etmeye çalıĢtım. TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: TeĢekkür ederim.  Fatih Bey söz istemiĢti.  

ÖZGÜR HIZAL: Dilek temennilerde… 

BAġKAN: Dilek ve temennilerde siz söyleyin. 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, hem birkaç kez adım geçti bunlara bir açıklık getirmek adına, 

Ģahsım adına söz aldığımın da bilinmesini istiyorum. ġimdi, evet geçtiğimiz dönem biz buna benim 

de içinde olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu olarak olumlu oy kullandık. Hatta bu dönem de 

geçtiğimiz ay Meclis toplantısından önce buna yine olumlu oy kullandık. Ve bunların hiçbirini zaten 

biz o öyle olmadı demedik ki ya da itiraz etmedik ki. Bizim yaptığımız Ģeyler bize söylenerek sanki 

bunlar bizim itiraz ettiğimiz, kabul etmediğimiz ĢeylermiĢ gibi ifade ediliyor. Yok, bunların hepsi 

doğru, zaten bunların hepsini de kamuoyu da biliyor, sizler de biliyorsunuz. Siz de bu  konuya 

Ģahitlik ettiniz. ġimdi Sayın BaĢkan, bizim buradaki meselemiz Ģuydu; bize ilk bu Gündeme geldiği 

zaman denildi ki “Bu çok acilmiĢ, hemen bu gün geçmesi gerekiyormuĢ.” Komisyona katılamayan 

arkadaĢlarımız vardı. Yani en azından o ana kadar katılamayacaklarını düĢünüyorduk. Sonrasında 

bunun aslında o kadar acil bir konu olmadığı, bize bu konuyla ilgili olarak daha geniĢ bir sunum 

yapılabileceği, diğer arkadaĢların da katkı koyabileceği ifade edildi. Ve bize anlatıldığı kadarıyla 

zaten her Ģey olmuĢ, bitmiĢ gibiydi. Aslında bunun öyle olmadığını hep beraber Komisyon olarak 

gördük. ġimdi ve daha sonrasında çok da yararlı oldu, diğer arkadaĢlarım da doğru ifade ediyor, çok 

uzun saatler belki 4-5 saat olmasa bile bu konuyla ilgili uzun saatler üzerinde çalıĢtık. Gelen ilgili 

arkadaĢlarımız da sağ olsunlar bize detaylı bilgiler verdiler. Ve hiç bilmediğimiz Ģeyler öğrendik. 

Dolayısıyla hiç bilmediğimiz çekincelere de sahip olduk Sayın BaĢkan. Yine az evvel Plan Bütçe 

Komisyon Üyemizin de ifade ettiği üzere, yani samimiyetimiz falan sorgulanıyor burada, iĢte biz 

burada, buraya denetleyelim dersek bir baĢkası da getirir iki milyon verirmiĢ o da denetletirmiĢ. 

Efendim, birisi babasının parasını harcıyor olabilir de biz burada milletin parasını harcıyoruz. 

Dolayısıyla bunu sormak da millet adına en doğal hakkımız, içimiz rahat etsin istiyoruz. Yani bunda 

ne gibi bir zarar olabilir ki? Farklı düĢünüyormuĢuz. Zaten aynı düĢünsek 4 ayrı partide siyaset 

yapıyor olmayız. Tabii ki farklı düĢünüyoruz. Bunun da bu Meclis çatısı altında bir zenginlik olarak 

görülmesini ümit ediyorum Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Kemal Bey buyurun. Son sözü size verdim bu konuyu kapatacağım. 

KEMAL SEVĠNÇ:  Sayın BaĢkan’ım, değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım tabii bu konu Ġzmir'imiz 

için çok önemli, çok hassas bir konu. Değerli BaĢkan’ım, biz çalıĢmalarımızda gerekli bilgileri aldık. 

Vakıf hakkında da bilgi edindik. Buradaki hassas konu Ģu; Değerli BaĢkan’ım, diğer ortaklarımız 

bizim BüyükĢehir gibi taĢın altına parmağını koymuyor. Burada ana yük BüyükĢehirimizde. 

BüyükĢehirimiz de tabii ki bu eserin yürümesi için kaynak aktarıyor, büyük bir kaynak. Bu kaynağın 

harcaması konusunda hassasiyetler var, bunu yakaladınız. Dileğim, benim diğer arkadaĢlarıma da  

söylediğim Ģu oldu; Sayın BaĢkan’ım, Meclisimizin de mümkün oluyorsa bu vakıf senedinde, 

yönetmeliğinde, denetimi konusunda içinde bulunması. Meclisimizden belli Üyeler bu sistemin 
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içinde olursa zaten bu tartıĢma olmaz Değerli BaĢkan’ım. Konu budur, saygılarımla efendim. 

BAġKAN: Kemal Beyciğim, sizin sözünüzden baĢlayarak ifade edeyim birkaç Ģeyi. Birincisi; bu 

konuĢuldu,  yani vakfın kurumsal yapısı baĢka bir denetleme organı kurulmasına imkân vermiyor. 

Denetleme Kurulu Üyelerinin aynı zamanda vakıf mütevelli yetkilisi olması gerekiyor ki siyasal 

partilerin de olması mümkün değil. Dolayısıyla "Olsa olsa bir gönüllü Denetim Kurulu olabilir, tüm 

siyasal parti temsilcilerimizden birer temsilci koyabiliriz." dedik ama bu da itibar görmedi. 

Dolayısıyla bu öneriniz akim kaldı. Fakat baĢka bir Ģey söylemek istiyorum, Ģimdi benim yaklaĢık, 

iĢte 8 Nisan’dan beridir, 6 aya yakın bir dönemdir bu görevi icra ediyorum, Ġzmir'le ilgili gördüğüm 

en  büyük eksiklik Ģu olmuĢtur; Ġzmir'de çok çeĢitli kurumlar yıllarıdır bu Ģehirle ilgili iyi Ģeyler 

yapmaya çalıĢır ve fakat aralarında bir koordinasyon sağlanamadığı için, senkronize olamadıkları için 

zaman zaman patinaj yapmaya, zaman zaman enerji kaynak israfına, zaman zaman da istemeseler de 

birbirlerinin ayaklarına dolanmaya yol açmıĢtır. Dolayısıyla o iyi niyetli çabaların büyük bölümü        

çölde kum tanesi gibi kaybolup gitmiĢtir. Ġzmir’le ilgili bana soru sorulduğu zaman söylediğim en net 

cevap bu oldu. Çünkü edindiğim en net bilgi bu oldu. Ġzmir'in en büyük eksikliği, kurumları 

arasındaki koordinasyon eksikliğidir. ġimdi biz neden bu yola çıktık? Bu vakfı neden büyütmek 

istedik? Hep söyledim; sadece bir tek personeli olan o da part time çalıĢan bir vakıftı bu Ġzmir Turizm 

Tanıtma Vakfı. Neden büyütmeye kalkıĢtık? Aynen muhalefet Ģerhinde söylendiği gibi, hepsi 

BüyükĢehirin kendi gücüyle muktedir olduğu iĢler, niye biz bunları getiriyoruz? Niye bu vakfı 

büyütmeye çalıĢıyoruz? Ne iĢimiz var? Yap, git Belediye olarak. Öyle değil mi arkadaĢlar? 

Rahatlılıkla yapabileceğimiz iĢler değil mi bunlar? Peki neden? Neden vakfı kurduk? Neden 

büyütmeye çalıĢıyoruz? Tek bir nedeni var; Valilik, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsası hepsi içinde 

olsun. Hep beraber fikir yoralım. Diyor ya Hüsnü Bey; “Nereden bileceğiz otoparklar verilecek mi 

acaba vakfa?” Ticaret Odası armut mu toplayacak? Valilik seyirci mi kalacak? Yönetimde değiller 

mi? Biz sadece bunun için istedik. Onun için vicdanım sızlıyor. Adalet Kalkınma Partisi Grubu 

siyasete alet etmiĢtir. Bu karar tamamen siyasi bir karardır. Ve bence hiç yakıĢık almamıĢtır. Çünkü 

göreceksiniz bu vakfın paydaĢları, siz burada oybirliği ile karar vermediğiniz için mesafe koyacaklar, 

mesafe koyacaklar. Ġndirin elinizi, ben bitireyim müsaade ederseniz. Mesafe koyacaklar ve bundan 

Ġzmir zararlı çıkacak. Ġzmir böyle bir güç kaybını ne yazık ki yaĢayacak. Ve ben… O nedenle 

vicdanım sızlıyor. Özgür Bey konuĢmasının baĢında dedi ya “52 tane Komisyon Raporu vardı sadece 

3’ünde biz muhalefet Ģerhi koyduk. Çoğunu da hep oybirliği ile çıkarıyoruz.” KeĢke hepsine 

muhalefet Ģerhi koysaydınız da bu kararda oybirliği ile çıksaydınız. Çünkü Ġzmir'in hayatında, 

kaderinde belki de en önemli kararlardan biriydi bu ve bu fırsatı kaçırdık, bu fırsatı kaçırdık. Benim 

vicdanım sızlıyor. Benim kardeĢim meselesi mesele değil. Aylardır bir kuruĢ almadan tamamen 

gönüllülükle hizmet veriyor. Hiçbir Ģey de beklemiyor, sadece hizmet vermek istiyor bu Ģehre. Ama 

biz Ġzmir olarak bir fırsatı kaçırıyoruz. Benim vicdanım kan ağlıyor. Bu bayram günü benim 

vicdanım sızlıyor. Çok üzgünüm, çok üzgünüm… Çünkü o kurumlarla, biz eğer oybirliği içinde bu 

kararı almıĢ olsaydık çok daha uyum içinde çalıĢacaktık. Söylediğiniz o kaynakların çok daha 

fazlasını aktaracaklardı bu vakfa. Biz sadece öncülük etmiĢ olacaktık. 9 milyon Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi harcayamaz mı tanıtması için? O, 90'ı da harcar. Neden gittik? Neden istedik bunu? 

Bunun için istedik. Onlar da taĢın altına elini soksunlar. BüyükĢehir 9 veriyorsa onlar da 1 versin, 

onlar da 5 versin. ġimdi oyçokluğu ile geçmiĢ, Adalet Kalkınma Partisi Grubu katılmamıĢ bu karara. 

Alın bakalım onlardan bir kaynak, alamazsınız. Alamazsınız. Çünkü bu memeleketin birleĢmeye, 

uzlaĢmaya ihtiyacı var. Ġzmir'in buna çok ihtiyacı var ve biz buna çok yakındık. Onun için vicdanım 

kan ağlıyor. Biz buna çok yakındık. Denetim… ArkadaĢlar Vali Bey’in baĢında olduğu bir vakıf, 

Ticaret Odasının Yönetim Kurulu BaĢkanının yönetiminde olduğu bir vakıf, Ege Bölgesi Sanayi 

Odası BaĢkanının yönetiminde olduğu bir vakıf, neyini denetleyemeyeceksiniz? Kim kimden neyi 

kaçıracak? Ne demek buna güvensizlik? Bunların hepsi… Ne güzel söyledi Murat Bey, “Bu bir vakıf 

değil ki, bu bir Ġzmir Koalisyonu” beyler, bu bir Ġzmir Koalisyonu. Bütün Ġzmir'in içinde yer aldığı, 

Selçuk Belediyesi’nden, Bergama Belediyesi’ne, Sivil Toplum KuruluĢları’ndan, ticari iĢletmelerine, 

Sivil Toplum KuruluĢları’ndan, Ticaret Odaları’na, Valiliğine, Ġzmir Kalkınma Ajansı’na… Ġzmir 

Kalkınma Ajansı ile biz beraber çalıĢıyoruz vakıf olarak biliyor musunuz beyler? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) O zaman eksik biliyorsunuz. 

ġimdiden sonra ben ne yazık ki baĢladığımız heyecanda sürdürebileceğimizi düĢünmüyorum. 

Geçireceğiz, oyçokluğu ile geçireceğiz, oyçokluğuyla geçireceğiz. Ama vicdanım kan ağlamaya 
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devam edecek. Evet ben Ġzmir'in KurtuluĢ Günü nedeni ile ayrılmak zorundayım. Toplantıyı BaĢkan 

Vekilimize… Evet 13. Komisyon Raporunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. AK Parti’nin muhalefet Ģerhi ile kabul edilmiĢtir.  

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

Mustafa Bey ile devam edin.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Meclis Toplantımız devam ediyor. Buradaki Ģu 

hareketlilik bir an önce bitsin. Sayın Meclis Üyeleri yerlerine otursun lütfen. Konuklar eğer çıkmak 

istiyorlarsa çıkabilirler ama Meclis devam ediyor arkadaĢlar lütfen. Az kaldı bitireceğiz.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, buyurun Özgür Bey.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi eğer burada bir yöntem olarak Ģunu belirleyeceksek biz bunu bilelim; 

konuĢalım, eleĢtirimizi yapalım ve çıkalım. Eğer bu yöntemi belirleyeceksek bütün Meclis Heyeti 

önünde ve bütün Ġzmir kamuoyu önünde Sayın BaĢkanın, Sayın SOYER'in yöntemini 

belirleyeceksek biz de muhalefet olarak burada arkadaĢlarımız eleĢtirini yapar ve çıkar... (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SÜRÜCÜ, Sayın SÜRÜCÜ… Özgür Bey… ArkadaĢlar 

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

lütfen… 

ÖZGÜR HIZAL: O programa arkadaĢlar biz de katılacağız. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar karĢılıklı konuĢmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu… 

ÖZGÜR HIZAL: Buradaki bütün arkadaĢlar da katılacak. ġimdi biz burada…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey… ArkadaĢlar Özgür Bey'i dinliyoruz. ArkadaĢlar lütfen, 

lütfen rica ediyorum, ne olur. Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Bunu gerçekten belirlememiz lazım. Biz burada... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Haksızlık yapmayalım değil. Burada bize yapılan 

bir haksızlık var. Kürsüde eleĢtirilerimizi bu yönde cevaplar verip sonrasında cevap hakkı doğup ve 

bu cevapları duymayıp, kendisinin bir Belediye BaĢkanı olarak çıkıp "Gelip benle özel olarak 

konuĢabilirsiniz." demesini ben kabul etmiyorum. Bu Meclise yapılmıĢ bir haksızlık olarak 

görüyorum. Bakın Ģimdi arkadaĢlar… Sayın BaĢkan, biz burada gerçekten dilimize, tarzımıza dikkat 

ederek konuĢmaya çalıĢıyoruz. Özellikle Ģahsım adına söylüyorum. Ve biz burada Ġzmir'in tanıtımını 

konuĢuyoruz. Evet Ġzmir'in tanıtımını… Bir koordinasyon eksikliğinden bahsettik. Ben sadece bir 

örnek vereceğim, kendisi Sayın BaĢkan keĢke burada olsaydı. 14 Haziran 2019 tarihli bir Meclis 

Gündeminden bahsedeceğim. Esasında bunu ben baĢka saiklerle ve baĢka amaçlarla dilek ve 

temenniler bölümünde bir hatırlatma olarak söyleyecektim ama konu ile bağlantılı olması adına 

doğru bir konu olduğunu düĢünüyorum. Sayın SOYER'in, Sayın BaĢkanın beyanlarını aynen 

okuyorum: “Evet yani ben Torbalı-Gözetepe meselesini daha fazla uzatmamak için Ģöyle net bir Ģey 

söyleyerek bu konuyu kapatayım.” aynı tarz. Devam ediyoruz, yani uzatmayalım kapatalım. Sonra 

"daha söz almayan arkadaĢlarımız var. Onlara söz vereceğim, çok net, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi  

Göztepe’yi destekleyecek. Torbalı’daki arazinin tekrar Göztepe’ye intifa hakkı ile bırakılması 

konusunda elimizden ne geliyorsa yapacağız.” bu, bu Mecliste konuĢuldu. Bizim eleĢtirlerimiz de 

konuĢuldu. O gün Göztepe Spor Kulübü’nün bizim için isminin önemli bir değeri olduğunu 

bildiğimiz, diğer kulüpler de keza aynı Ģekilde, Göztepe Spor Kulübü’nün kuruluĢ yıldönümüydü. Ve 

kuruluĢ yıldönümünde bu sözler verildi. Adeta Ģov yaparcasına verildi. Siyaset yaparcasına verildi. 

Ama geldiğimiz noktada ne oldu? Geldiğimiz noktada ne oldu? Geldiğimiz noktada maalesef bu 

intifa hakkı ile alakalı bir arpa yol alınamadı. Ve kulüp tarafından Torbalı Belediyesi’ne bir dava 

açıldı. ġimdi ben size… Tanıtım diyoruz, samimiyet diyoruz. Samimiyetten bahsediyoruz, siyasetten 

bahsediyoruz. Ben sadece bir örnek vereceğim; az önce aklıma gelmiĢ bir örnek, futbol ile 

ilgilenenler mutlaka vardır. Ġzmir'in değeri, Ġzmir'in dinamikleri ve Ġzmir'in tanıtımından 

bahsediyoruz.Yılda bir milyon turistin geldiği bir Ģehirden bahsediyoruz. Ve on beĢ yıldır bu Ģehrin 

bu yönetim tarzını eleĢtirdik, yine eleĢtiriyoruz ve Sayın BaĢkana bu noktada da eleĢtirilerimizi 

getirmeye devam edeceğiz. Çok yakın bir zamanda, çok yakın bir zamanda bir futbol organizasyonu 

yapıldı UEFA tarafından. Tanıtımın nasıl yapılması gerektiğini, böyle vakıflara "Bugün dokuz 

milyon, yarın 10 milyon, koordinasyonu bu Ģekilde sağlayacağız." bu Ģekilde olmaz. Bir futbol 

organizasyonu yapıldı. Neydi? UEFA Süper Kupa Finali. Takip edeniniz mutlaka vardır. Bir tweetle, 

bir tweetle, bir Instagram paylaĢımıyla bir buçuk milyon insanın, dünya genelinde bir buçuk milyon 

insanın Ġstanbul'u tanıması, tanıtılması söz konusu oldu. Biz çok yakın bir tarihte neyi açtık? Fuarı 

açtık. Fuarın bu süre içerisinde, ziyaretçi sayısı ne kadar? Bana bunu söyleyebilir misiniz? Herhalde 

geçen yıl bir milyon civarındaydı. YanlıĢım varsa düzeltin. 



 47 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir milyon üzerinde.  

ÖZGÜR HIZAL: Bir milyon civarında, bir milyon yüz bin diyelim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Kaç milyon nüfuslu bir Ģehiriz biz? Dört buçuk milyon nüfuslu bir Ģehiriz. Dört 

buçuk milyon nüfuslu bir Ģehir ve seksen sekiz yıldır devam eden bir fuardan bahsediyoruz. Ve bu 

fuarın ziyaretçi sayısı bir milyon. Biz bunları tartıĢıyoruz. Yoksa Sayın SOYER'in orada Genel 

Sekreter olması ya da Ģu kadar paranın aktarılması… Bunları tartıĢalım diyoruz, koordinasyonu daha 

doğru yapalım diyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak biz doğru adımlar atalım diyoruz. Elbette 

ki baĢka dinamikler var; Ticaret Odası var, Sanayi Odası var, Valilik var. Ama ben Özgür HIZAL 

olarak ve bunu eleĢtiren diğer Meclis Üyelerimiz, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi. 

Dolayısıyla Ġzmir BüyükĢehirin menfaatlerini en baĢta korumakla mükellefiz, sonrasında da Ġzmir'in 

menfaatlerini korumakla mükellefiz. Ben bu konuĢmamı yaptıktan sonra çıksam baĢta size ve bütün 

Meclis Heyetine haksızlık yapmıĢ olurum. Saygılar sunuyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ediyorum. Buyurun Sayın KÖKKILINÇ.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Söz hakkı doğdu, çünkü BaĢkan burada olmadığı için. ġimdi BaĢkana 

yapılmıĢ çok büyük haksızlık olarak görüyorum. Çünkü son dört aydır onun olağanüstü nezaketi, 

olağanüstü uzlaĢmacı tavrıyla biz bugüne kadar bütün Komisyon çalıĢmalarını hep oybirliği ile 

genelde getirdik. Hatta Meclis Üyelerimizden gelen önergeler üzerinde onları yasal mevzuata 

oturtabilmek için gece gündüz çalıĢtık, gece gündüz çalıĢtık. Bu konuda haksızlık edilmesini çok 

yanlıĢ bulurum. ġimdi baĢka bir Ģey var. Yani “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi menfaatleri önce 

geçerlidir.” demeyi de ben yanlıĢ buluyorum. Çünkü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi nasıl oluĢmuĢ? 

Ġzmir halkının seçimleri ile göreve gelmiĢ. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi seçimle,  Ġzmir halkının 

seçimiyle göreve gelmiĢse önce Ġzmir halkının menfaatleri esastır. Onların menfaatleri neyi 

gerektiriyorsa Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi onu yapmakla yükümlüdür.  O zaman deriz ki: “Devlet 

millet için midir? Millet Devlet için midir?” Devlet millet içindir, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi de 

Ġzmirliler içindir. Bu konudaki yaklaĢımı da son derece yanlıĢ buluyorum. Ben konudaki, konuların 

artık yeterince anlaĢıldığını, görüĢüldüğünü pek çok görüĢün tutanaklara geçtiği kanaatindeyim. 

Bugün 9 Eylül, Ġzmir’in en önemli günü ve biz bunu baltalamamalıyız diye düĢünüyorum, 

yetiĢmeliyiz diye düĢünüyorum geceki törenlere. Halkla buluĢmalıyız diye düĢünüyorum ve diğer 

Gündemin maddelerine hızlıca geçerek Meclis oturumunu tamamlamalıyız diyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, yani Sayın BaĢkanın Fener 

Alayı yürüyüĢüne gitmesinden herhalde daha doğal bir Ģey olamaz. Yani çünkü o zaman o temsil… 

Tabii orada binlerce insan bekliyor. Binlerce insan bekliyor... (Ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.) Dolayısıyla zaten Meclis baĢlarken bunu da aslında 

konuĢmuĢtuk hani. Ama hakikaten hepinizin bildiği gibi bu önergeler meselesi öyle bir noktaya geldi 

ki bizim Meclisin üçte ikisini aldı götürdü, aslında hep beraber Fener Alayı’na gidip orda bu coĢkuyu 

ve beraberliği yaĢayacakken biz burada bu tartıĢmaları yapmaya devam edeceğiz. Aslında bu da 

doğru bir Ģey, hiçbir Ģey bu anlamda yarım kalmamalı. Yani Meclis Gündemi konuĢulmadan Meclis 

üzerindeki, Gündeminde olan maddeler konuĢulmadan buradan çıkmak gitmek tabii ki olmaz. Ama 

teamüller buna cevaz veriyor, yasalar ve yönetmelikler buna cevaz veriyor. BaĢkan gittiği zaman 

zaten seçilmiĢ I. BaĢkan Vekili olarak ben o görevi deruhte etmiĢ oldum arkadaĢlar o açıdan bu 

önemlidir. Söz vereceğim, söz isteyen bir arkadaĢım vardı biraz önce… (Ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.) ġimdi maddelere geçeceğiz… (Ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.) Gündeme devam edeceğim efendim, tamam. Değerli 

ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar 13. maddeyi  geçmiĢtik. Pardon, buyurun Fatih Bey. Buyurun. 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan’ım bir Ģeyin altını çizmek istiyoruz biz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündeme geçtik arkadaĢlar.  

FATĠH TAġTAN: Müsaade buyurun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kısa ama, buyurun. 

FATĠH TAġTAN: Yok uzatmayacağım Sayın BaĢkan. Sadece tek bir Ģey söylemek istiyorum; burada 

AK Parti Grubunun karĢı durduğu Ģey Sayın BaĢkan'ın burada gitmek durumunda olması değil. 

Elbette ki… Biz hatta gelmeyeceğini, sizin toplantıyı yöneteceğinizi de düĢünüyorduk. Bu da gayet 

kabul edilebilir ve makul bir Ģey. Buna, hiçbir zaman aksini söylemiyoruz. Bizim söylediğimiz Ģey 

bir Ģekilde ayağa kalkıp AK Parti Grubuna dönerek. “Siz bu iĢi siyasallaĢtırdınız, baĢka paydaĢlarda 
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bu iĢe sizin yüzünüzden soğuk bakacak.” deyip, ters cümlelerle. “Sizi de dinlemiyorum.” deyip 

ayrılıĢ biçiminedir. Ayrılmasına değildir, lütfen ikisini ayırt edelim BaĢkan’ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, tamam teĢekkür ederim.ġimdi 14. madde arkadaĢlar.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. 

maddelerin Komisyondan geldiği Ģekli ile oylanmasını öneriyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 13 dahil. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 13, 28 dahil.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 13 ve 28 dahil… (Ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon 14.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 14 dahil, 28 dahil maddeleri Komisyonlardan geldiği Ģekliyle 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 29?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 29 ve 30’uncu maddeler oyçokluğu ile Komisyonlardan geçmiĢ, 

Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 29 ve 30. maddelerin Komisyonlardan geldiği... Oyçokluğu ile 

oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir… 

(Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.) Hayır Komisyon… Doğru yaptım 

arkadaĢlar. Komisyondan oyçokluğu ile Komisyondan geldiği Ģekli ile dediğim için hem AK Parti 

Grubundaki arkadaĢlarımız ve diğer arkadaĢlarımız da hepsi buna iĢtirak ettiler. Bu Ģu demektir: 

oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir bu maddeler demektir. O açıdan bir yanlıĢ yaptığımı düĢünmüyorum. 

31? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 31 ve 54 dahil konular oybirliği ile geçmiĢ 

Komisyonlardan. Komisyonlardan geldiği Ģekli ile oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi tekrar ediyorum. Sayın KÖKKILINÇ bir daha söyler 

misiniz? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 31 ve 54 dahil tüm madde baĢlıkları Komisyonlardan geldiği Ģekli ile 

oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 31 ve 54 madde baĢlıklarını Komisyonlardan geldiği Ģekilde…         

31 ve 54 dahil… 31 dahil, 54 dahil Komisyondan geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. ġimdi Değerli ArkadaĢlar AK Parti Grubu 

üyesi Sayın Erhan ÇALIġKAN tarafından bu Balçova arsa mağdurları ile ilgili bir önerge verilmiĢti. 

Ġmar Komisyonuna bilgi verileceği söylendi fakat Gündeme alınması oylanmadı sanıyorum... (Ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.) Ama oylanmadı, uyarıyor arkadaĢlarım beni. 

Dolayısıyla ben bunun Gündeme alınmasını oylayacağım. AK Parti Grubu Üyesi Erhan ÇALIġKAN 

tarafından verilen Balçova arsa mağdurları ile ilgili önergenin Gündeme alınmasını oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile reddedilmiĢtir.  

VI. DĠLEK VE TEMENNĠLER  

MECLĠS I.BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Gündemimizin diğer maddelerine geçiyorum. Dilek ve 

Temenniler bölümünde söz isteyen arkadaĢımız var mı? Buyurun efendim.  

FĠKRET AKTAġ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri zaman çok uzadı onu biliyorum. Ama 

bugün benim için çok kıymetli, çok özel olan Yıldırım Kemal Bey’i bu Meclise ve Ġzmir’e… Tıpkı 

AGORA gibi, talihsiz Yıldırım KEMAL Bey, KurtuluĢ SavaĢımızın çok özel… 

BAġKAN: Dinleyelim arkadaĢlar, dinleyelim. 

FĠKRET AKTAġ: Önemli kahramanlarından birisi. Ben bugün Meclise bir önerge sundum fakat 

önergelerin yoğunluğu sebebiyle bunu dilek ve temennilerde dile getirmem söylendi. Yıldırım 

KEMAL Bey Ġzmir Nüfus Müdürünün oğlu. Aslında Hasan TAHSĠN Bey vurulurken yanında. 

Tutuklanıyor, kaçıyor, KurtuluĢ SavaĢı’na katılıyor. Yıldırım KEMAL Bey Büyük Taarruz’un 

haberini aldığında Konya’da, hastanede yaralı. Büyük Taarruz’a katılmak için geliyor, Fahrettin Altay 

PaĢa’nın 2. Süvari Tümeni, 2. Alay’a katılıyor 26 Ağustos’ta ve 27 Ağustos’ta Ģehit oluyor. Verdiği 

görev Yıldırım KEMAL Bey’e Küçükköy Ġstasyonu’nu ele geçirmesi. 30 arkadaĢı ile birlikte 

istasyonu ele geçirip Ģehit oluyorlar orada. Yıldırım KEMAL Bey, daha sonra Fahrettin PaĢa Ġzmir’e 

geldiğinde babası soruyor, Nüfus Müdürü soruyor, Kemal Bey’in arkadaĢlarına Ģehit olduğunu 

söylüyor. Fahrettin PaĢa o Küçükköy Ġstasyonu’nun ismini "Yıldırım Kemal Bey Ġstasyonu" olarak 

değiĢtiriyor. Ġzmir’de cumhuriyetin ilk yaptığı okul Namazgah’ta, Ģu anda hala faaliyette. Oradaki 
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tiyatro salonu Ģu anda ilk yapıldığı, asılına uygun olarak duruyor, Yıldırım KEMAL Bey Öğretim 

Ġlkokulu. Benim önerim Ģu; Yıldırım KEMAL Bey’in, KurtuluĢ savaĢının geçtiği güzergâhlar, 

BaĢkomutanlığın uğradığı yerler, bu yerlere bir bisiklet turu düzenlenerek, "Yıldırım Kemal Bey 

Büyük Taarruz Bisiklet Turu" altında her yıl tekrar edilerek, Ġzmir’in KurtuluĢu 9 Eylül’de Ġzmir 

Belediyesine bayrakla teslim edilip bunun her sene yapılması. Bunun gereği de Ģunu söylüyorum; 

muhakkak ki bu özel kahramanlarımızı hepimiz tanıyalım ayrıca da bu özel kahramanlarımızı 

tanıyarak KurtuluĢ SavaĢı’nın değerini düĢürmeye çalıĢan mavalcılara bu kahramanların ne kadar 

yakıcı, ne kadar sahi ve gerçekçi olduğunu gösterelim. Bu Yıldırım KEMAL Beyler’in sayesinde… 

Biraz önce ifade edildi PKK, terör, vesaire. Bizim duyarlılıklarımız bu meselelerle ilgili sınanmasın. 

Yıldırım KEMAL Bey’in yüreği hepimizin yüreğinde atıyor, Yıldırım KEMAL Bey’in Ġzmir 

tarafından tanınmamıĢ olması bugüne kadar hep yüreğimde yaraydı. Bu vesile ile Meclisin dikkatine 

sunuyorum ve Yıldırım Kemal Bey Bisiklet Turnuvası’nın düzenlenerek bu kahramanın 

çocuklarımıza tanıtılmasını Meclisten talep ediyorum, saygılarımla. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  TeĢekkür ederim Değerli ArkadaĢım, kayıtlara da geçti. Yıldırım 

KEMAL Bey için mutlaka bahsettiğiniz bisiklet turunun yapılıp Kuvayi Milliye ruhunu yaĢatan 

önemli bir kahramanımızın hepimiz tarafından bilinmesini sağlamak da bizim ve Meclisin önemli 

görevidir. TeĢekkür ediyorum. Dilek temennilerde baĢka söz…Buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan’ım, çok uzatmak istemiyorum herkesin vakti çok fazla doldu. 

Ancak biraz önceki Değerli Meclis Üyemizin konuĢmasından dolayı da bu konuya değinmek istedim. 

ġimdi Yıldırım KEMAL Bey gibi kahramanlar çok fazla bu topraklarda ancak beni mesela yaralayan 

9 Eylül Törenlerinde bir Ģey var. Mesela Halkapınar ġehitliğimiz var; Halkapınar ġehitliği’ne 

gittiğiniz zaman orada 4 tane aslan parçası dedemiz yatar. Bunlar kimdir? AkĢehirli Bekir oğlu 

Mehmet ÇavuĢ, Antalyalı Ömer oğlu Ġbrahim Hakkı, NevĢehirli Ahmet oğlu Seyit Ahmet ve Ġzmirli 

Bekir oğlu Veysi. ġimdi bunlar 9 Eylül 1922 sabahı, o günün koĢullarında un fabrikası olan yerde 

baĢıbozuk Yunan birlikleri, ki Yunanları siz de bilirsiniz, 7 ve 8 Eylül itibari ile gemilerle zaten 

tahliye olmuĢlardı. O Büyük Taarruz’un etkisi ile Afyon’dan çekile çekile geldiklerinde 7’si gibi 

zaten, en son Alim Vali ile Sakız’a göç etmiĢlerdi. Doğal olarak kalan birliklerin ateĢi ile Ģehit 

düĢtüler. ġimdi elimde 8 Eylül 1924 yılı Ahven Gazetesi’nin, valiliğin yayınlamıĢ olduğu bir tören 

var, tören programı var. Bu tören programına baktığımız zaman sabah “8 den 9 buçuğa kadar” diyor, 

“Halkapınar’daki ġehitlerimizin kabrinde Hatim-i ġerif okunacaktır.”  diyor. Yine bakıyoruz; “Saat 8 

ile 10 arasında Çorak Kapı, Hatuniye, ġadırvanaltı, Hisar, Kemeraltı, Ġki ÇeĢmelik, EĢrefpaĢa, 

Damlacık, Karantina, Kokaryalı Camiilerinde de mevlüt okunacaktır.” diyor. ġimdi bunu niye 

söylüyorum? 9 Eylüller bu ülke için çok değerli. Bizim hem doğumgünümüz hem Milli 

Mücadelemizin bittiği… Sadece 9 Eylül Ġzmir’in doğum günü değil. Genç Cumhuriyetin, bugün 

içinde bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü. Çünkü düĢman iĢgalimizin artık bittiği 

tarih 9 Eylül. Doğal olarak eğer biz geçmiĢte hatırladığımız, bugün unuttuklarımızı, yine geçmiĢte 

var olup hiç hatırlamadıklarımızı tek bir vücut halinde hatırlamak zorundayız. Sayın BaĢkan’ım ben 

tartıĢmayı çok uzatmak istemiyorum. Bu bilinci her alanda yaĢatmak zorundayız. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

HAKAN YILDIZ: Biraz önce ne söylediğimiz değil, neyi nasıl söylediğimiz önemlidir. Belki 

kendimizi ifade etme tarzlarımız farklı olabilir. Biraz önce arkadaĢlarımız tartıĢma olan noktadaki 

vakıfla ilgili görüĢlerini belirttiler. Ben sadece Ģunu belirtmek istiyorum; o sunumda vardım, orada 

siz de vardınız. Ben bir eleĢtiri getirdiğimde Ģu vardı... ġimdi öyle bir koordinasyondan bahsetti 

Sayın BaĢkanımız. Kendisi, ÇarĢamba günü aynı soruyu kendisine de soracağım. ġimdi 

koordinasyon eksikliği dediğiniz zaman, o zaman ben Ģöyle bir sunumda Ģöyle bir negatif duruma 

kapılmıĢtım,  orada da belirttim; devletimizin hiçbir kurumu Valiliği, Sanayi Odası, Ticaret Odası 

hiçbiri hiçbir Ģey yapmamıĢ, böyle bir kaos ortamı var. ġimdi niyet samimi olabilir, çalıĢma, 

BaĢkanımızın söylediği gibi iyi niyetle olabilir ama söylemlere ve sunumlara baktığımızda, orada 

mesela ben, kendimce, bir Meclis Üyesi olarak, araĢtırmayı da seven bir Meclis Üyesi olarak mesela 

orada Güven Bey bir sunum yapmıĢlardı. DemiĢler ki: “Direkt uçuĢların artması lazım, direkt 

uçuĢlarla ilgili Ġzmir’de bir çalıĢma yok.” iĢte “Kruvaziyer Limanı  ile ilgili bir çalıĢma yok.” siz de 

oradaydınız Sayın BaĢkan’ım ve ben Valiliğe gittiğimde, bir belge aldığımda 2019 yılında direkt 

uçuĢların ne kadar arttığını sayılarla ve rakamlarla, Ģimdi vermeyeceğim ama uzatmak istemiyorum. 

Bu ne demektir? Esasında Valilik Koordinasyon BaĢkanlığının yürüttüğü kurumlar arası bir çalıĢma 
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var, Sanayi Odasının yürüttüğü bir çalıĢma var. Doğal olarak biz niyetimizi doğru anlatırsak AK Parti 

Grubu olarak geldiğimiz ilk günden bugüne kadar bu yapıcı tavrımızı koruruz. Sayın BaĢkan, Ģöyle 

bir ifade kullanıyor; “Siz Ģu an siyaset yaptınız.” diyor, bakın biz yanlıĢ anlamıĢ olabiliriz, bizim 

kaygılarımız da olabilir. Ama iktidarda olan, koltukta oturan Sayın Tunç SOYER’in kendisidir. Doğal 

olarak bu Grubun, Ġzmirlinin kaygılarını giderecek olan da kurumlar arası koordinasyon problemi 

varsa, Sayın Valimiz baĢta olmak üzere Sanayi Odalarımızla, diğer kurumlarımızla, Sivil Toplum 

Örgütlerimizle uyumu sağlayacak olan da kendisidir.  Yani burada kalkıp, burada kalkıp bir Grubu 

"Siyaset yaptı" diye yargılayıp ve" Bundan sonra sorumlusu sizsiniz"  

demek sorumluluksa bir Belediye BaĢkanına yakıĢmaz.  Bizim kaygılarımız ve yanlıĢlarımız varsa 

biz bu Mecliste… Biraz önce Fikret Bey çok güzel bir Ģey söyledi; “Eğer o belgede benim dediğim 

yanlıĢsa…” dedi, “Ben çıkar bu Mecliste özür dilerim.” dedi. Dediniz mi Fikret Bey? Dediniz. AK 

Parti Grubu olarak biraz önce arkadaĢlarımızın, Grup BaĢkan Vekillerimizin ortaya koyduğu kaygılar, 

ortaya koyduğu eleĢtiriler… Ben bizzat burada sayıları Ģimdi vermeyeceğim, sadece Valiliğimizin 

2019 yılında Ģu ana kadar tam 15 ayrı noktaya direkt uçuĢu baĢlattığı bir belgeyi koyuyorum. O 

günkü sunuma baktığımızda böyle bir çalıĢmanın olmadığı algısı bizde oluĢtu. Ve ben bu eleĢtiriyi 

yaptığımda Güven Bey de düzeltme yaptı. ġimdi demek ki bunu düzeltecek olan makamdır, Ģu an 

sizin oturduğunuz yer olan Sayın Tunç SOYER’in BaĢkanlığını yürüttüğü makamdır, kaygılarımızı 

giderecek de odur. Kimsenin üzerine yük yükleyecek noktada değiliz. Ben bu anlamda ortaya 

koyduğu tavrın, BaĢkanın bir dahaki Mecliste önce Grubumuza sonra Cumhur Ġttifakına ve bize oy 

veren tüm Ġzmirlilere bu anlamda düzeltme sorumluluğu olduğunun kanaatindeyim. Kurumlar arası 

koordinasyon eksikliği demek, eleĢtiri demek, bu kentin Valisine eleĢtiri demek, bu kentin Sanayi 

Odasına eleĢtiri demek, bu kentin bütün paydaĢlarına eleĢtiri demek. Doğal olarak onlara bir cevap 

hakkı doğmuĢtur. Ben bu dakikadan sonra Tunç Bey’in, uzamasından geç kalmasından, oda 

atmosferinin, bir takım eleĢtirilerin sinirine veriyoruz. Umarım ÇarĢamba günkü oturumda bu 

düzeltmeyi yaparlar, teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim.   Sayın BaĢkan, ortaya koyduğu görüĢ itibarı ile 

bir koordinasyonsuzluktan söz etti ama bu Ģu anlama gelmiyor herhalde; bu konuda, Ġzmir’in tanıtımı 

konusunda Ġzmir’deki birçok kuruluĢ üzerine düĢen iĢleri yapmıĢtır ve yapmaya da devam 

edegelmektedir. Ama bu kurumlar bu iĢleri yaparken, bu iĢler için çaba sarf ederken belki yeterli 

koordinasyon içinde olmamıĢ olabilirler, bu da doğaldır. Yani iĢi yaparsınız ama burada eğer bir 

koordinasyonsuzluktan söz ediliyorsa ki bu bir ortaya konmuĢ tespittir, olabilir ama bu Ģu anlama 

gelmez; bu kurumların Ģimdiye kadar hiçbir Ģey yapmadığı, bu kurumlar boĢ oturdu anlamına 

gelmez. Zaten biraz önce de söylemiĢtiniz ben o toplantıdaydım. Orada DanıĢman arkadaĢımızın 

yaptığı sunumdan sonra ben tekrar aldım ve düzeltmek ihtiyacını hissettim. Yani bir Ģeye baĢlarken 

geçmiĢte hiçbir Ģey yapılmadığı, sıfırdan baĢlıyoruz anlamına gelmiyor bu tabii ki. Yani zaten 

konuĢtuğumuz Ģey de bu. Herkes ne yaptığını, ne yapmadığını ortaya koydu. Demokrasi de bu zaten 

yani. Bunun kararını sonuçta Meclis ve vatandaĢ verecek yani. Çünkü sonuçta bir Ģeyler beyan 

ediyoruz. Ama AK Parti Grubu içindeki arkadaĢımızın ĠZENERJĠ meselesinde aynı Ģeyden söz 

etmediğimizi anladığımı söyledim. Orada kaldık zaten, benim ortaya koyduğum belge doğrudur.            

O belge bir yönetim kurulu kararıdır. Ve o yönetim kurulu kararıyla, ilgili KHK’lı iĢçilere verilen bir 

Ģey... Ama arkadaĢımız baĢka bir Ģeyi kastediyorsa ki bu mümkündür, onu ayrıca konuĢabiliriz. 

Benim söylediğim Ģey çok açıktır, belgesi de oradadır. ġimdi… (Ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.) Vereceğim, vereceğim. ġimdi tamamlayalım arkadaĢlar. 

ġerif Bey söz istemiĢti, ondan sonra sanıyorum… ġerif Bey buyurun. (Ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.) Tamam peki. Evet arkadaĢlar çok geç oldu, isterseniz Ģeyi 

tamamlıyorum. ġimdi dilek ve temennileri kapattım bitti.  

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin 

GörüĢülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir.  

VIII. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS I.BAġKAN VEKĠLĠ: 2. BirleĢimimiz 11 Eylül 2019 ÇarĢamba, saat 18:00’de bu salonda 

olacaktır. Hepinize çok teĢekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.   
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