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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. BĠRĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planının görüĢülmesi. (Strateji GlĢ.
Dai.BĢk.E.207331)
2. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planının görüĢülmesi. (ESHOT-Strateji
GlĢ.Dai.BĢk.E.8314/E.132007)
III. ADALET VE KALKINMA PARTĠSĠ MENSUBU MECLĠS ÜYESĠ EDA KILIÇ'IN ULAġIM
KOMĠSYONU ÜYELĠĞĠNDEN ĠSTĠFASI ĠLE BOġALAN ÜYELĠĞE SEÇĠM YAPILMASI
IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Almanya'nın Berlin kentinde 16-18 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek olan "TürkiyeAlmanya Gençlik DeğiĢimi için Gelecek Forumu" çerçevesinde "Güçlü Yenilikçi Ortaklıklar" baĢlıklı
çalıĢtay ve atölye çalıĢmalarına Belediyemizden de temsilciler davet edilmiĢ olup söz konusu etkinliğe
katılmak üzere 15-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Belediyemizi temsilen DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi
BaĢkanı Hatice Gökçe BAġKAYA ve BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Kadir Onur
ERYÜCE'nin görevlendirilmeleri, bahsi geçen tarihlerde görevli-izinli sayılmaları, katılımcıların
konaklama ve ulaĢım masraflarının Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya tarafından karĢılanması ile
oluĢabilecek yasal masraflarının Belediyemiz ilgili bütçelerinden karĢılanması hususunun görüĢülmesi.
(DıĢ ĠlĢ.ġb.Mdr.E.213235)
2. Hollanda'nın Lahey kentinde 29 Ekim – 03 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek olan "27.
Sınır Kapısı Festivali (Crossing Border)"ne, 28 Ekim - 04 Kasım 2019 tarihleri arasında Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi'ni temsilen katılmak üzere, Kültür ve Sanat ġube Müdürlüğünde görev yapmakta
olan personel ġef Tülay TÜMAY (S.8482), ĠZELMAN personeli Koordinasyon Asistanı Figen
KURTKAYA (S.2429) ve ĠZELMAN personeli Koordinasyon Asistanı Derya EKĠCĠ (S.16084) ile
Kültürpark ġube Müdürlüğünde görevli ĠZENERJĠ personeli Ofis Destek Damla ERSEN'in (S.6238)
görevlendirilmesi, gidiĢ-dönüĢ tarihleri de eklenmek suretiyle görevli-izinli sayılmaları, vize, harcırah
giderleri, gidiĢ-dönüĢ (Ġzmir-Lahey-Ġzmir) ulaĢım (uçak ile), konaklama (otel), Ģehir içi transfer,
temsillere katılabilmek için gerekli bilet ücretleri, katılım için gerekli bilet ücretleri, müze giriĢ ücretleri
ile katılım için gerekli baĢvuru bedelinin ve tüm yasal giderlerin ilgili Müdürlük 2019 yılı Bütçesi
5.03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karĢılanması hususunun görüĢülmesi.
(Kültür ve San.Dai.BĢk.E.212122)
3. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan
Ek-5 Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı
Dolu - BoĢ Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge
ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve
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Eğt.Dai.BĢk.E.211225)
4. Denizli/Bozkurt Belediye BaĢkanlığı, 8 Ağustos 2019 tarihinde bölgelerinde yaĢanan deprem
felaketinden dolayı ilçelerinin çok zarar gördüğünü belirterek, hasarlı binalarda oluĢan risklerin
önlenmesi, bina enkazlarının temizlenmesi, hafif hasarlı binaların tamiratı vb. sebeplerden dolayı
Belediyemizden hibe olarak iĢ makinesi ve taĢıt talep etmekte olup; bu kapsamda, Ġklim DeğiĢikliği ve
Çevre Koruma Kontrol Dairesi BaĢkanlığına bağlı Çevre Koruma ve Kontrol ġube Müdürlüğü demirbaĢ
kayıtlarında bulunan 2008 model 2 adet Çift Kabin Kamyonet ile Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı demirbaĢ
kayıtlarında bulunan 2008 model 1 adet Platform Bomlu Ġtfaiye Aracının bedelsiz olarak hibe edilmesi
hususunun görüĢülmesi. (Makine Ġk.Bak. ve Ona.Dai.BĢk.E.212124)
5. Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik'in
4. maddesi hükmü gereği; merkezi Ġzmir’de bulunan Sosyal Demokrat Kamu ĠĢverenleri Sendikası
(SODEMSEN)’na üye olunması, Belediye bütçesinden ödenek sağlanması ile Ġzmir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususlarının görüĢülmesi. (ĠĢçi Per.ġb.Md.213094/E.135491)
6. Belediyemizce yaptırılacak olan "Ġzmir ili, Menemen Ġlçesi Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Asfaltı
Üzeri Koyundere Yaya Üst Geçidi Uygulama Projelerinin Yaptırılması ĠĢi" kapsamında proje alanında
bulunan yüksek gerilim havai hat Ģebekesinin deplase edilmesi gerekmekte olup, bu kapsamda Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge
ekinde yer alan "Protokol"ün görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.211656)
7. Ġzmir ili, KarĢıyaka ilçesi, MaviĢehir Mahallesinde Belediyemiz tarafından yapılacak olan
Peynircioğlu Dere ÇıkıĢı Yaya Köprüsü ve Yakın Çevre Düzenlemesi ĠĢinin enerji ihtiyacının
karĢılanması için yer altı kablosu tesis edilmesi gerekmekte olup; bu kapsamda Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer
alan "Tesis SözleĢmesi"nin görüĢülmesi. (Etüd ve Proj. Dai.BĢk.E.212117)
8. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Meslek Fabrikası ġube Müdürlüğü ve
Türkiye Kızılay Derneği Ġzmir Toplum Merkezi (Türk Kızılay) ile birlikte sanayi sektörünün
ihtiyaçlarını ve vatandaĢ taleplerini karĢılamak amacıyla ortak mesleki ve teknik eğitimler düzenlenecek
olup; bu kapsamda gerçekleĢtirilecek ortak çalıĢmaların esaslarını belirleyen, Meslek Fabrikası ġube
Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay Derneği Ġzmir Toplum Merkezi (Türk Kızılay) arasında imzalanmak
üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "ĠĢ Birliği Protokolü"nün görüĢülmesi. (Sosyal
Pro.Dai.BĢk.E.212121)
9. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Meslek Fabrikası ġube Müdürlüğü ve
Gaziemir ġehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte sanayi sektörünün
ihtiyaçlarını ve vatandaĢ taleplerini karĢılamak amacıyla ortak teknik eğitimler düzenlenecek olup; bu
kapsamda gerçekleĢtirilecek ortak çalıĢmaların esaslarını belirleyen, Meslek Fabrikası ġube Müdürlüğü
ile Gaziemir ġehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanmak üzere
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "ĠĢ Birliği Protokolü"nün görüĢülmesi. (Sosyal
Pro.Dai.BĢk.E.212120)
10. Beydağ Belediye BaĢkanlığının; Beydağ Belediyesi'ne ait Atatürk Mahallesi 5 pafta, 1593 parselde
bulunan Beydağ Kalesinde yapılacak olan KDV dahil 3.363.910,96 TL sözleĢme bedelli "Beydağ Kale
Surları ile Kaleiçi Yapıların Restorasyon Rekonstrüksiyon ve Çevre Düzenleme Uygulama ĠĢi"nin
Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılması talebi doğrultusunda, söz konusu iĢin yapımı
için sözleĢme tutarı KDV dahil 3.363.910,96-TL'nin 1.500.000,00-TL'lik kısmı "Ġzmir Kalkınma Ajansı"
tarafından karĢılanmakta olup, geriye kalan KDV dahil 1.863.910,96-TL tutar karĢılığı yapılacak
yardımın önerge ekindeki Protokol kapsamında görüĢülmesi. (Yapı ĠĢ.Dai.BĢk.E.213706)
11. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin ilgili Müdürlükleri arasında, önergede
belirtildiği Ģekilde, toplam 150.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 02/09/2019 tarihli ve 53 sayılı
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Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢ. ve Kar.Dai.BĢk.E.212125)
12. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin ilgili Müdürlükleri arasında, önergede
belirtildiği Ģekilde, toplam 300.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 02/09/2019 tarihli ve 52 sayılı
Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢ. ve Kar.Dai.BĢk.E.212123)
13. Karaburun Belediye Meclisinin; 2019 Mali Yılına ait tarifeler listesinin 2.2.2 Evsel Katı Atık Ücreti
baĢlıklı bölümde, 1- MESKENLER kısmında uygulanmak üzere bölüm sonuna (8) no'lu ve "1. Derece
ġehit yakınları, gaziler ve engellilerden alınmaz" Ģeklinde dip not ilave edilmesine yönelik, 04/07/2019
tarihli ve 30418101-105.04-060 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢ. ve Kar.Dai.BĢk.E.212118)
14. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tablodaki Ģekliyle Fonksiyonel
Sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında toplam 14.905.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik,
05/09/2019 tarihli ve 72458193/144 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar
Dai.BĢk.E.213517)
15. BüyükĢehir Belediye Meclisimizin 15/02/2019 tarihli, 05.154 sayılı Kararı ile uygun bulunan 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğinin plan notlarında yer alan "Çevre Ve Şehirlik Bakanlığı Mekansal
Planlar Genel Müdürlüğünün 16.03.2017 Tarihinde Onayladığı Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Raporunda
Belirtilen Sonuç Ve Önerilere Uyulacaktır." Ģeklindeki plan notunda sehven "16.03.2017" olarak yazılan
onay tarihinin "08/09/2015" olarak düzeltilmesine iliĢkin plan notunun tashihi hususunun görüĢülmesi.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.211519)
16. Belediye Meclisimizin 13/05/2019 tarihli, 05.345 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve
04/07/2019-02/08/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Urla ilçesi, Yağcılar Mahallesi, Ömer Ali
Boğazı Mevkii'nde yer alan 363, 627 ve 628 parsellerin, çevre kullanımlar ile bütünleĢecek Ģekilde
Tarım Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre
Düzeni Planı DeğiĢikliğine; 363 parselin (yeni 243 ada 1 parsel) maliklerinden Senem TUNCEL GÜL,
Ersun KARABIYIK, Ahmet YABABA, Ali Rıza KARACA adına Hakan ERTAġOĞLU ve 627 parsel
(yeni 239 ada 1 parsel) ile 628 parselin maliklerinden Olgar YUMLU, Turgay YUMLU, Sedef ALAGĠL
adına Mehmet Murat ÇĠM tarafından yapılan itirazların incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.211507)
17. Torbalı ilçesi, Pancar Mahallesi 1684, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083, 2084, 2085, 2087, 2088, 2089
ve 2090 numaralı parsellerde "Kapalı ve Açık Semt Spor Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan,
1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.213515)
18. Aliağa Belediye BaĢkanlığının 07/08/2019 tarihli ve E.9360 sayılı yazısı ile sunulan "1/5000 ölçekli
Aliağa Merkez Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesi" önerisinde değiĢiklikler yapıldığı belirtilerek
yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesinin
görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.211521)
19. Urla ilçesi, AltıntaĢ Mahallesi, 779 ada, 26 parsel numaralı taĢınmazın bir kısmında, parsel malikince
hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.213509)
20. Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi, 803 ve 804 parsellere iliĢkin, parsel malikince hazırlatılarak
Belediye BaĢkanlığımıza iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.213511)
21. Bergama ilçesi, Pınarköy Mahallesi sınırları içinde bulunan, 116 ada 21 parselin (eski 103 parsel)
Mezarlıklar Daire BaĢkanlığı'nın talebi doğrultusunda artan ihtiyaçlar göz önüne alınarak, "Mezarlık
Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ile 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.211511)
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22. Güzelbahçe Belediyesi sınırları dahilinde, doğuda Narlıdere ilçesi ile sınır oluĢturan Yağçayı'ndan,
batıda Urla ilçesi ile sınır oluĢturan Çamlıçay'a kadar olan sahil Ģeridine iliĢkin hazırlanan kıyı
düzenlemesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
önerisine yönelik Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 12/01/2018 tarihli ve 05.73 sayılı Kararının
iptali ile Güzelbahçe Belediyesince yeniden düzenlenen ve Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/07/2019
tarihli ve 40 sayılı Kararı ile uygun görülen, anılan sahil Ģeridine iliĢkin hazırlanan, kıyı düzenlemesi
amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin, 3621
sayılı Kıyı Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.211506)
23. Buca Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 2019/66 sayılı Kararı ile uygun görülen; Güven
Mahallesi, 22M-IIIc paftada kamuya terkli park alanında 4 metre x 4 metre ebatlarında Regülatör Alanı
ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.211513)
24. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 71 sayılı Kararı ile uygun görülen; DedebaĢı
Mahallesinde yer alan "Park Alanı"nda 4 m x 6 m ebatlarında 1 adet yer altı trafo alanı ayrılmasına
yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.213514)
25. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 72 sayılı Kararı ile uygun görülen; 26L-4D
pafta, 32208 ada, 14 parselin kuzeyinde bulunan yeĢil alanda, 4 m x 6 m ebatlarında 1 adet trafo yeri
ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.213512)
26. Urla Belediye Meclisinin 14/06/2019 tarihli ve 215 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sıra Mahallesi,
2245 ada 1 ve 2246 ada 1 parseller arasında kalan yaya yolunun kaldırılarak parsellerin yeniden
düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.211514)
27. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/07/2019 tarihli ve 39 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 önerisi. (Ġmar
ve ġehircilik Dai.BĢk.E.211516)
28. Konak Belediye Meclisinin 03/06/2019 tarihli ve 89/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen;
yürürlükteki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planında, ''Ticaret Seçenekli Konut Alanında (TM)''
yer alan, Akdeniz Mahallesi, 23M2D pafta, 957 ada, 2 parselin, Ġzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 15/05/2018 tarihli ve 7471 sayılı Kararı doğrultusunda tescil gösteriminin
kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/500
ölçekli Ġmar Planı DeğiĢikliğinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında
iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.211509)
V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
1. Bayındır-Ergenli istikametindeki Ergenli Deresi üzerinde bulunan köprü geniĢliği sadece tek aracın
geçebileceği geniĢlikte olup, karĢılıklı gelen araçlar birbirine yol vermeden ve beklemeden
geçememektedir. Bu güzergah aynı zamanda KemalpaĢa bağlantı yolu olarak kullanılmaktadır. Bu
sebeplerle ivedilikle mevcut köprünün yerine çift yönlü araç trafiğini mümkün kılacak köprünün
yapılması ve Ergenli-Çenikler bağlantı yolunun asfaltlanmasına yönelik Yazılı Önergenin; “konunun
öncelikle Fen işleri Dairesi Başkanlığınca değerlendirilerek gereğinin yapılması yönünde uygunluğuna”
Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe-UlaĢım-Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonları Raporu. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Ġsmail EKEROĞLU.
E.123285)
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2. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan “Ġzmir'de
Sokak Sanatlarının Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik”in “Ek’te bulunan Yönetmelikte yapılan
değişikliklerle” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Kültür ve Turizm-Hukuk Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.191760)
3. 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 yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları
Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.209149)
4. Denizli Ġli, Bozkurt Belediyesinden 02/09/2019 tarihli ve E.2475 sayılı yazı ile ilçede tek olan
Belediye Hizmet Binasının Bozkurt Belediyesi imkânlarıyla yapılabilmesinin mümkün olmadığı
belirtilerek Ġzmir BüyükĢehir Belediyesince Mehmetçik Mahallesi, 5212 ve 3833 parsellerde Yeni
Hizmet Binası yapılması talep edilmekte olup, bu kapsamda hizmet binasının yapılması amacıyla Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi ile Bozkurt Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde
yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu. (Etüd ve Projeler Dai. BĢk.E.211753)
5. ALOSBĠ sınırları içerisinde; BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığının belirleyeceği
ihtiyaçlar doğrultusunda ALOSBĠ tarafından projelendirilerek Ġtfaiye Hizmet Binasının inĢaatı ve
yapının tefriĢ edilmesi, BüyükĢehir Belediyesi tarafından bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda tespit
edilecek yangına müdahale araçlarının (en az 1 adet itfaiye arazözü, 1 adet 32 metre merdivenli ve su
tanklı itfaiye merdivenli aracı, 1 adet en az 18 ton su kapasiteli tonajlı araç, 1 adet arama kurtarma aracı)
ALOSBĠ tarafından satın alınması, BüyükĢehir tarafından yapıda itfaiye hizmetlerinin sağlanması,
itfaiye hizmetlerinin öncelikle ALOSBĠ sınırları içinde ve çevresindeki yerleĢim yerleri ile ihtiyaç
halinde Ġzmir il mülki sınırları içerisindeki bölgelerde yürütülmesi iĢlemlerine yönelik, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi ile Aliağa Kimya Ġhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi (ALOSBĠ) arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “ĠĢ Birliği Protokolü”nün kabulü ile söz konusu
Protokol’ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Ġtfaiye Dai.BĢk.E.211754)
6. Menderes, Seferihisar, Karabağlar ilçelerine bağlı 7 mahallede (Tırazlı, Çatalca, Efemçukuru,
Yeniköy, Kuyucak, Orhanlı ve Beyler) 18-21 Ağustos tarihleri arasında yaĢanılan ve bir felakete dönüĢen
orman yangınında zarar gören tarım alanları ve yaĢam alanlarında oluĢan zararların tespiti doğrultusunda
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Orman Yangını Hasar Miktarları Tablosu”nda belirlenen
bedellerin 1.000-TL ve üzerindeki zarar bedellerinin %20’sinin üreticilere sosyal yardım amaçlı
ödenmesi ve söz konusu ödemenin Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Sosyal Yardımlar ġube
Müdürlüğünün ilgili bütçe tertibinden karĢılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu. (Tarımsal Hiz. Dai. BĢk. E.211538)
7. 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
uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (UlaĢım
Dai.BĢk.E.198727)
8. 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 oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.198726)
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9. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.203997)
10. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.193471)
11. 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 (dörtmilyondörtyüzonbintürklirası)
aktarma yapılmasına yönelik, 05/08/2019 tarihli ve 183 sayılı Kararının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.193470)
12. 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 oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. Ve Kararlar Dai.BĢk.E.208642)
13. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.198724)
14. Seferihisar Belediye Meclisinin; Seferihisar Belediyesine bağlı Müdürlüklerde ihtiyaç
duyulmayacağı anlaĢılan toplam 6.672.000,00-TL ödeneğin ihtiyaç duyulan diğer Müdürlüklere önerge
eki tabloda yer aldığı Ģekilde aktarmasına yönelik, 06/08/2019 tarihli ve 93 sayılı Kararının oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar. Dai.BĢk.E.197426)
VI. DĠLEK VE TEMENNĠLER
VII. TOPLANTIYA
GÖRÜġÜLMESĠ

KATILAMAYAN

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

MAZERETLERĠNĠN

VIII. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ

2. BÖLÜM
2019 YILI EYLÜL AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI
Gündem No : 97509404-301.04-9/2
Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu

Toplantı Tarihi : 11/09/2019
Toplantı Saati : 18.00

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa ÖZUSLU, Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU,
Serkan KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Bülent SÖZÜPEK, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar
GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU,
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ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Mehmet Atilla BAYSAK,
Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI,
YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Selim Utku
GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz
BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali
YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel
ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN,
Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Ali BOR,
Sedat SARI, Musa ÖZCAN, Fatma EKĠCĠOĞLU, Erkan ÖZKAN, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN,
ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL,
Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Haydar GÜLTEKĠN, Ayhan KAYA, Hüsniye
YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka
ÖNER, Nuri CAFEROĞLU, RaĢit DĠRĠM, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay
KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK,
Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin
Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU,
Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek
YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU,
ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL,
AyĢegül ALTUĞ, Eda KILIÇ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, 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, Halil Doğukan EROĞLU, Nafiz KÜKLER, Salahattin ġAHĠN,
Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa
ġafak BARAN, Ceyhan KAYHAN, Mustafa ĠDUĞ, Cenap BÖRÜHAN, Cemil TUGAY, Ramazan
Ġsmail UYGUR, Serdar AKSOY, Muharrem BAYRAKTAR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa
KAYALAR, Gürsel RÜZGAR, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Ġbrahim Burak OĞUZ,
Seda ÖZTÜRE, Ali ENGĠN, Memet MALTEPE, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer
Ekrem ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Hasan UYSAL, Fatih
GÜRBÜZ, Hakan BARÇIN, Selma KISA, Aydın PEHLĠVAN, Ali GÖNEN, Hakan KOġTU, AĢkın
UYAR, Orçun ERSEZGĠN, Ali AYYILDIZ, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sadık
DOĞRUER, Hakan ERTANE, Ġlhan AVCI, Salih Atakan DURAN, Cüneyt UMUTLU, Serkan
ACAR.
I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Yılı Eylül Ayı
Toplantısı II. BirleĢimini açıyorum. Meclis yeterli çoğunluğumuz vardır. Gündeme geçmeden önce
Orman Bölge Müdürlüğümüzün ve Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığımızın birbiri ardına Ġzmir Tırazlı
bölgesindeki orman yangınıyla ilgili sunumları olacaktır. ġimdi hep birlikte önce Orman Bölge
Müdürlüğü’ndeki arkadaĢlarımızın sunumunu izleyeceğiz. Kendilerine baĢta Sayın Müdür olmak
üzere hoĢ geldin diyoruz, teĢekkür ediyoruz. Buyurun efendim.
(ĠZMĠR ORMAN BÖLGE MÜDÜR VEKĠLĠ MEHMET EROL TARAFINDAN ORMAN
YANGININA ĠLĠġKĠN SUNUM YAPILDI.)
MECLĠS BAġKANI: Sayın Mehmet EROL’a, Orman Bölge Müdürümüze çok teĢekkür ediyoruz.
Gerçekten bizi bilgilendirdiler. Sağ olun, var olun. Talebiniz, ilgili Bürokrat ArkadaĢlarımız da
burada, kayıtlara geçmiĢtir. Tabii ki çok önemli bir tespiti bize arz etmiĢ oldunuz. Biz bu konuda
gereken çalıĢmaları mutlaka yapmaya amadeyiz. Sadece arazöz meselesi değil, aslında bütünlükle
bu konuda zaten ilgili birimlerle ve tabii ki en baĢta da Orman Genel Müdürlüğümüzle birlikte
çalıĢmayı arzu ediyoruz. ġu çok önemli, bir vesileyle onu belirtmiĢ olayım; yangın oluyor tabii bu
doğal, tarihte bunun örnekleri de var, olageliyor. Siz de biraz önce verdiniz. 150 yıldan beri Orman
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Genel Müdürlüğümüzün Bürokratları, emekçileri, orman çalıĢanları, köylüsüyle, iĢçisiyle
kahramanca orman yangınlarına karĢı mücadele ediyorlar. Onların bu emekleri karĢısında da
öncelikle saygıyla eğildiğimizi de belirtmek istiyoruz. Çok teĢekkür ediyoruz Sayın EROL ve sizin
arkadaĢlarınıza. Ġyi ki geldiniz, hoĢ geldiniz. Eğer soru sormak isteyen arkadaĢımız varsa ilgili
konuda onu da tabii ki… Buyurun hocam.
ÖZKAN YILDIZ: Çok teĢekkür ediyorum bu sunumuyla ilgili ama bir sorum olacak kendisine.
ġimdi orman yangınlarıyla ilgili Ģehir efsanesi mi diyelim, yani ortalıkta dolaĢan rivayetlerle
beraber toplum, kamuoyu bunlara inanıyor artık. Mesela bu yangından 2 sene önce yine Tahtalı
Barajı’nın bu kısmında, ġaĢal’dan baĢlamak üzere o bölge olduğu gibi yandı. Yani ben Gümüldür’e
gidip geldiğimde, oraları gördüğümde hakikaten içim yanıyor, yani o güzelim ormanlar yok oldu ve
yerine de 2 sene, 3 sene geçmesine rağmen bir fidan dikilmedi. 2 sene, 3 sene önce oldu bu yangın.
Belki sizler de biliyorsunuzdur Sayın Müdür’üm.
MEHMET EROL (Ġzmir Orman Bölge Müdür Vekili): Bu Gümüldür Tahtalı Barajı’nın
yanındaki yangın değil mi?
ÖZKAN YILDIZ: Evet. Kocaman bir yangındı.
MEHMET EROL (Ġzmir Orman Bölge Müdür Vekili): Evet.
ÖZKAN YILDIZ: Yani belki de bundan büyük bir yangındı ama Ģimdi her gittiğim, geldiğim,
baktığım zaman o çorak dağlar… Yani içimiz yanıyor, memlekette orman kalmadı yani. ġimdi o
dolaĢan Ģehir efsanelerine iliĢkin mesela kimileri diyor ki: “Bu yangını arazi mafyası gelip orada
arazileri açmak için yakıyor.” diyor. Kimleri diyor: “ÇeĢitli terör örgütleri gelip burada bilinçli
olarak bunu yakıyor.” diyorlar. Kimisi diyor… Farklı farklı rivayetler dolaĢıyor. Bununla ilgili bir
veriniz var mı? Yani bu ormanlar… Kim yakıyor bunları? Nasıl yakılıyor bunlar? Yani bir daha yine
biz çam ağacı mı dikeceğiz buraya? BaĢka acaba ağaç dikilemez mi? Madem yani memlekette bir
orman kalmadıysa bununla ilgili bir veri tabanı oluĢturuyor musunuz? Bunu teĢhis ediyor musunuz
mesela?
MEHMET EROL (Ġzmir Orman Bölge Müdürü Vekili): Çok teĢekkür ediyorum. Önemli bir
konu bu. Hakikaten sosyal medyada, diğer alanlarda, basında, televizyonlarda bu konu çok
gündeme geliyor. Böyle bir fırsat verdiğiniz için teĢekkür ederim. Öncelikle Tahtalı Barajı
yanındaki yangın tamamen ağaçlandırıldı. Biz fidan dikerken 1-0 yaĢlı, 1-0 diyoruz biz yaĢa, yani 1
yaĢında fidanlar kullanıyoruz. Bu 5-10 santim boyunda, uzaktan bakıldığında hiç görülmeyen,
terasın içinde kaybolmuĢ vaziyette olan fidanlar. Ġlk diktiğimiz yıl uzaktan bakıldığında hiçbir
Ģekilde fidanı görmek mümkün değil, çıplak alan gibi görünüyor ama üçüncü, dördüncü, beĢinci
yıldan sonra yavaĢ yavaĢ kendini gösterip, bir 5-6 yıl geçmesi lazım ki o fidan 1-2 metre boya
ulaĢacak, ancak kendini gösterecek. Tahtalı Barajı’ndaki saha tamamen ağaçlandırıldı. BaĢarılı bir
saha tamamlandı. ġu an için gözükmüyor. Ġçine girildiğinde, fidan, ancak terasların arasında yakın
mesafeden ancak görülebilir durumda Ģu anda. 4-5 yıl sonra kendini gösterecek. Ġkinci konu; orman
yangınlarıyla ilgili baĢlangıçtan, biz 1937 yılından beri istatistik yapıyoruz, orman yangını
istatistikleri. Biz, Orman Genel Müdürlüğü 180 yıllık bir kuruluĢ. Jandarmayla yaĢıtız, PTT’den bir
yaĢ daha büyüğüz biz. Bu böyle bir köklü kuruluĢ, 1937’den beri yangın istatistiği yapıyor. Ve o
günden bugüne kadar tüm yanan alanlar ağaçlandırıldı. Ertesi yıl, hemen ertesi yıl bu ağaçlandırma
tamamlandı. Hiçbir Ģekilde yanan orman alanlarında baĢka bir amaçla, ormancılık amacı dıĢında
kullanılma imkânı yok. Biz ormanları 6831 sayılı Orman Kanununa göre yönetiyoruz. Orman
Kanunu emirlerinin dıĢında hiçbir Ģey yapmıyoruz, müsaade etmiyoruz. Usulsüz müdahaleler...
Mahkemeler orman davalarıyla dolu. Tabii ki usulsüz müdahaleler var. Kaçak ağaç kesme, usulsüz
müdahaleler falan oluyor ama bunlar hep mahkemeye verildikten sonra mahkeme kararı sonrasında
infaz ediliyor. Yani yeniden ormana dönüĢtürülüyor o alanlar. Binalar yıkılıyor, bina yapılıyorsa.
Bütün bu görevler zamanında yapılıyor. Bir metrekare bile, özellikle bunu söylüyoruz, orman alanı,
ormancılık amaçları dıĢında kullandırılmıyor, tekrar ormana dönüĢtürülüyor. Yani basında falan biz
okuyoruz, bir de algı çok güçlü olunca kaldırmak da zor oluyor. Bunun için mümkün olsa, mesela
bu yanan saha da olur, daha önce yanmıĢ sahalar da olur, gezdirmek mümkün. Birkaç tane resim
ben koydum buraya. Eski yanan sahaların tamamı ağaçlandırıldı. Orman… “Yanık Saha” diyoruz
biz. Öncelikle bir alan yanmıĢsa oranın statüsü değiĢiyor. Oranın adına biz “Yanık Saha” diyoruz.
Yanık Saha bütün diğer iĢlerimizden öncelikli olarak ağaçlandırılıyor. Yani diğer iĢlerimizi bir
kenara bırakmıyoruz ama öncelik vererek Yanık Saha üzerinde duruyoruz, Genel Müdürlüğümüz de
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bunu izliyor. Ġstatistikleri, hatta nasıl ağaçlandırdığımıza dair; yani doğal gençleĢtirmeyle mi, baĢka
yolla mı, nasıl yapıldığına dair Ģu anda istatistiklerimizde hepsi var. Tekrar ağaçlandırılır, bundan
emin olabilirsiniz yani.
MECLĠS BAġKANI: Evet, Sayın ĠNCE buyurun.
ÖZDEM MUSTAFA ĠNCE: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Sayın EROL’a
Ģahsında ve Orman Bölge Müdürlüğü olarak teĢekkür ediyorum. 10 yıllık Belediye BaĢkanlığı
süresince Güzelbahçe olarak gerçekten ormanlara müdahale konusunda beraber çok güzel, ortak
çalıĢmalar yaptık ve Güzelbahçe Belediyesi olarak da Seferihisar’da bulunan Orman ġefliğimizin
Güzelbahçe’de bir iletiĢimi için bir yer verdik ve Ģu anda oradalar. Bu mücadele sürüyor. Ben bu
yangında Ģöyle bir Ģeyle karĢılaĢtım; Sayın Müdürümüzün köylülerin önerisi, Ġl Özel Ġdarenin daha
önce verdiği bu küçük, kuyruk milinden hareket eden traktörlerle ilgili, anında müdahale için
gerçekten çok olumlu. Ama benim bir önerim daha var; yangının son günü Gödence Bölgesi’nde
maalesef bütün belediye arazözleri diğer taraftaydı. Orman Bölge ġefimiz Murat Bey bizi
Gödence’ye yönlendirdi. O bölgede su yoktu. Fakat bölgede su var aslında. ĠZSU’muzdan
bölgedeki su kaynaklarının, su kaynağı olarak, tedbir olarak tutulan kuyuların aktif hale getirilmesi
böyle olaylarda belki içilemeyecek düzeyde bir sudur ama bu tür yangınlarda helikopterler her türlü
yerden alıyor ama arazözlere basınçlı bir suyun verilmesi gerekiyor. O basınçlı su da bu motor
kaynaklarıyla olabilir. Doğal olarak bizim Güzelbahçe’den ve diğer ilçelerden Gödence gibi
bölgelere 20 tonluk, 30 tonluk araçları çıkarmamız 1,5-2 saat ve tekrar dönmek zorunda kalıyoruz.
Buradaki açılmıĢ kuyuların aktif hale getirilmesi böyle durumlarda kullanımını arttıracaktır. ĠZSU
Ġdaremizin bu konuda çalıĢmalar yapması yerinde olacaktır.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Güzelbahçe Belediye BaĢkanımız Sayın ĠNCE’ye,
gerçekten değerli katkılarından dolayı. Bunları da not aldığımızı söylemek isterim. Buyurun Sayın
Hocam, buyurun Bakanım.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Ormancıların ormanla birlikte yüreklerinin yandığını biliyoruz,
yani hepimizin yanıyor ama onlar bir baĢka duygulanıyorlar, bir baĢka üzülüyorlar. Hepsi herhalde
ağlamıĢlardır o gün.
MEHMET EROL (Ġzmir Orman Bölge Müdürü Vekili): Aynen doğru, evet.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Onun için çok teĢekkür ederiz gayretlerine. Bir Ģey var, çok fazla
kamuoyunda gündeme gelmeyen ancak söylenti Ģeklinde olan hele de en son bir Karaburun’da bir
küçük bir yangın olmuĢ, orada net olarak görüldüğü söylenen RES’lerin direklerinde ya da elektrik
direklerinin dibinden baĢladığı Ģeklinde bir Ģey var. Ya seramiklerin aĢırı ısınıp patlamasından ya da
elektrik akımlarının direklerin dibine inmesinden dolayı baĢlayan yangınlar var ve bunun “eskiden”
deniyor, “TEDAġ elektrik direklerinin dibini çok geniĢ betonlaĢtırırdı, Ģimdi ise çok küçük yapıyor
ve o nedenle de yukarıdan düĢen yangın sebepleri fırsat buluyor.” Onun için böyle bir Ģey var mı,
yoksa dedikodu mu?
MEHMET EROL (Ġzmir Orman Bölge Müdürü Vekili): Elektrik kontağından, elektrik ark
yapmasından çıkan yangınlar var. Özellikle mesela geçen Aliağa Bozköy Bölgesi’nde bir yangın
tam elektrik hattının altından çıktı. Yani bir elektrik hattının altından çıktı, yerleĢim alanı falan yok,
bir insan falan gelme durumu da yok. Orada çıkan yangın üç noktada aynı zamanda çıktı. Yani bize
ilk belirtilerde elektrikten çıktığına dair bir Ģey, intiba vermedi ama elektrik yangınları, elektrik
kablolarından çıkan yangınlar oluyor yani bu bir gerçek. Bazen kablo kopuyor, yerde temasıyla
yangın çıkartıyor, bazen yüksek boylu ağaçların yağıĢlı havalarda sallanarak aynı anda tellere temas
etmesi sonucu kıvılcımlar çıkararak, o yere düĢüp öyle yangınlar da çıkıyor. Yani elektrik kaynaklı
yangınlar da var.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Direklerin dibinde geniĢ bir temizlik alanı olmaması…
MEHMET EROL (Ġzmir Orman Bölge Müdürü Vekili): Ondan dolayı değil, yani direklerin
uzak noktasında da, yani direğin dibinde değil de uzak noktasında da çıkabiliyor. Biz bu elektrik
hattını ağaçların salınımına göre belli bir Ģerit halinde temizleyip elektrik kurumuna öyle veriyoruz.
TEDAġ’a o Ģekilde teslim ediyoruz ama zaman içerisinde bazen ağaçların devrilmesi yoluyla,
bazen rüzgârlı havalarda falan zaman zaman olduğu oluyor.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Peki o direklerin… Affedersiniz, direklerin dibinin bakımı
TEDAġ’a mı ait yoksa Ormana mı?
MEHMET EROL (Ġzmir Orman Bölge Müdürü Vekili): Biz TEDAġ’a elektrik enerji nakil hattı
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izni veriyoruz, ormanlık alanlardan. Hattı temizleyip teslim ediyoruz. Yani TEDAġ’a o alanı teslim
ediyoruz.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Direklerin dibinin bakımını soruyorum.
MEHMET EROL (Ġzmir Orman Bölge Müdürü Vekili): Sadece dibi değil, o hat boyunca
tamamıyla biz teslim ediyoruz. TEDAġ’a ait yani.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Ona ait değil mi?
MEHMET EROL (Ġzmir Orman Bölge Müdürü Vekili): Evet, onların temizlemesi lazım.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Bu çok önemli bir ayrıntı çünkü.
MEHMET EROL (Ġzmir Orman Bölge Müdürü Vekili): Çünkü biz o izni verdikten sonra sahayı
teslim-tesellümle TEDAġ yetkililerine teslim ediyoruz. Orası artık onların yönetimine giriyor o
saha.
MECLĠS BAġKANI: Sayın Orman Bölge Müdürümüze çok teĢekkür ediyoruz, sağ olun.
Gerçekten sorularımıza da aydınlatıcı cevaplar verdiniz. TeĢekkür ediyoruz size. Umarım yangınsız
bir Ġzmir, yangınsız bir Türkiye’yi hep beraber yaĢarız ve ormanlarımız yanmaz. Sizlerin ve bizlerin
de ciğerleri yanmaz. Çok teĢekkür ediyorum sağ olun, var olun.
MEHMET EROL (ĠZMĠR ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ VEKĠLĠ): Ben teĢekkür ediyor,
saygılarımı sunuyorum.
MECLĠS BAġKANI: Evet, Ģimdi arkadaĢlar Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığımızın bir sunumu var onu
da izleyelim. Hazır mıyız? Sayın Daire BaĢkanımız Murat VARLIORPAK, buyurun efendim.
(ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANI MURAT VARLIORPAK TARAFINDAN ĠZMĠR
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE TEġKĠLATINA ĠLĠġKĠN SUNUM YAPILDI.)
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz Sayın VARLIORPAK. Evet ArkadaĢlar biz Meclisimizin…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon, özür
dilerim. Değerli ArkadaĢlar Meclisimiz devam ediyor. Meclisimizin Gündemine geçiyorum. Burada
tabii ki hem Orman Bölge Müdürlüğümüzün hem de Ġtfaiye TeĢkilatımızın bu sunumu için
kendilerine teĢekkür ediyoruz. Sinerjistik bir çalıĢmayla bundan sonra orman yangınlarında
sanıyorum daha büyük baĢarıları elde edip, ormanların daha fazla yanmasını engellemiĢ olacağız.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz vereceğim
Sayın… Konu orman yangını olduğuna göre, orman yangınıyla ilgili geçen birleĢimde Adalet ve
Kalkınma Partisi Meclis Grubundan ArkadaĢımız Erhan ÇALIġKAN’ın bir önergesi burada
Gündeme alınmıĢ ve okunmuĢtu ve bu önerge Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyelerimizin ret
oyuyla reddedilmiĢti. Bu önergenin… Tabii ki önergeler her konuda verilebilir, Meclisin ve Ġzmir’in
Gündemini ilgilendiren her konuda Meclis Üyelerimiz tarafından önerge verilir ve bu Meclis
tarafından görüĢülür. Kabul edilir ya da edilmeyebilir ama bu önergeyle ilgili olarak söylemem
gereken birkaç husus var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bu Meclisi göz bebeğimiz gibi
korumalıyız. Bu Meclis hepimizin Meclisi; Adalet ve Kalkınma Partili ArkadaĢlarımızın da Meclisi,
Cumhuriyet Halk Partili ArkadaĢlarımızın da Meclisi, Milliyetçi Hareket Partili ArkadaĢlarımızın
da, Ġyi Partili ArkadaĢlarımızın da… Bu, aslında Ġzmir’in Meclisi. Gerçi Sayın Bölge
Müdürümüzün sunumundaki slaytta; “Sebebi ve faili güvenlik güçlerince araĢtırılmaktadır.” dendiği
için bunu not düĢerek okumak istiyorum Ģimdi. Ġlgili önergede bir bölüm var ki, bunu dikkatinize
sunacağım ve bu konuda gerçekten hepimizin, ben sevgili Erhan kardeĢimizin de hassas olduğunu
biliyorum, sanıyorum, belki bunu söylediğimde hepimiz bu konu üzerinde zaten bir mutabakata da
varmıĢ olacağız, Meclisimizin korunması ve devam ettirilebilmesi açısından. “Karabağlar-Menderes
bölgesinde çıkardığı yangınlarla ormanlarımızı, içindeki yüzlerce canlı türüyle birlikte yakan eli
kanlı PKK terör örgütünü ve bu örgütü destekleyen tüm siyasal parti, kurum, kuruluĢ, STK ve basın
organlarıyla örgütü kullanan, bu örgütü kullanan uluslararası güçler ile yabancı devletleri Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi Meclisi olarak lanetliyoruz.” metniyle kınanmasını öneriyorum. Diğer üç
öneri var ama bu en benim kritik, Ģeyi çekeceğim öneri. Size 5393 sayılı Belediye Kanununun
40. maddesinde Meclisin feshi bölümüyle ilgili bir (b) bendini okumak istiyorum Değerli Meclis
Üyeleri: “Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alırsa, İçişleri
Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay’ın kararı ile Meclis feshedilir.” diyor Belediye Kanunu.
ġimdi Değerli ArkadaĢlar, ben tabii ki Değerli KardeĢimizin böyle bir niyetinin olmadığını
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biliyorum, hepimiz de biliyoruz ama o gün bu kararı reddederek aslında Ġzmir BüyükĢehir
Meclisine, Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri olarak çok büyük bir katkıda bulunmuĢ
oluyoruz. Aksi takdirde ĠçiĢleri Bakanlığı buradan yola çıkarak ilgili kanunun ilgili maddesini de
referans ederek… Bu geçmiĢ olsaydı eğer, bu öneri, bu önerge özür dilerim, o zaman gerçekten de
bu Meclisimizin belki de tartıĢılabilir hale gelmesini ve görevinin dıĢında siyasi bir karar alması
hasebiyle de DanıĢtay vasıtasıyla fesih yoluna gidilmesi bile riski olabilirdi ki, Allah muhafaza
böyle bir Ģeyi hiç kimse ne ister, ne de görmek ister. Değerli ArkadaĢlar, Özgür Bey söz vereceğim
size. Bunu polemik olsun ya da herhangi bir Ģekilde bir tartıĢma konusu olsun diye söylemedim.
Bunu biliyorsunuz, niyetimin bu olmadığını ama not düĢülsün diye söylüyorum. Buradaki, bu
Meclisteki her bir Cumhuriyet Halk Partili üyenin PKK terör örgütünü lanetlemesi ve PKK terör
örgütünün yaptığı cinayetleri kınaması, telin etmesi konusunda hiçbir Ģüphe yok. Daha dün Sayın
Sözcümüz Faik ÖZTRAK Bey basın toplantısında "PKK’yı lanetliyoruz." diye bir kez daha
herkesin huzurunda, Türkiye’nin huzurunda bunu söyledi. Ben de buradan, kayıtlara bakılırsa geçen
toplantıda PKK’yı lanetledim, Ģimdi bir kere daha lanetliyorum. PKK’yı lanetliyorum, "Kahrolsun
PKK" diyorum... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Karar almıyoruz, biz görüĢ bildiriyoruz. Bu karar değil, bu karar değil. Karar derse bakın, yoksa
önerge eğer konuĢuldu, burada açıklandı, üzerinde konuĢuldu, o zaman da Meclis fesholabilirdi;
"Karar alırsa…" diyor, biz karar almıyoruz. Ben sadece görüĢ vaaz ediyorum burada. ġimdi
dolayısıyla arkadaĢlar, durum gayet açıktır; ilgili önergenin bizim tarafımızdan, bunu söylemeye
çalıĢıyorum, reddedilmesinin nedeni Meclisi korumaktır. Çünkü bunun gerçekten, bu maddeler,
özellikle bu bölümünün ne orman yangınıyla, ne Meclisimizin konularıyla bir ilgisi yoktur. Bizim
ret vermemizin tek gerekçesi de buydu. Evet, Özgür Bey, buyurun. Özür dilerim, Kanun maddesi
30, 40 mı dedim? 30, 40 değil düzelttim, peki.
ÖZGÜR HIZAL: Evet Sayın BaĢkan, Çok Değerli Meclis Üyeleri ArkadaĢlarım hepinizi saygı ve
hürmetle selamlıyorum. Her iki kurumumuzun Çok Değerli Yöneticilerini, değerli sunumları için de
tebrik ve teĢekkür ediyorum ve gerek Orman Bölge Müdürlüğümüzün, gerek Ġtfaiye Daire
BaĢkanlığımızın konularında ne kadar etkin ve yetkin olduklarını görmekten büyük gurur ve onur
duyduk. Yine aynı Ģekilde hepimizin içini fazlasıyla acıtan 18 Ağustos’taki büyük felakette, Tırazlı
orman yangınında nasıl bir mücadele verdiklerini burada bir kez daha görmüĢ bulunuyoruz ve bu
vesileyle her iki kurumda çalıĢan ve bu mücadeleyi veren tüm personel arkadaĢlarımıza
Ģükranlarımı sunuyorum. Sizler de söylediniz, bu Meclis çok özel ve değerli bir Meclis. Bu Meclis
Ġzmir için çok önemli konuların konuĢulduğu, tartıĢıldığı ve karara bağlandığı bir Meclis. Elbette ki,
bizim yasal bir altyapımız var ve bu yasal altyapılar doğrultusunda burada hareket etmek
durumundayız ama bunun dıĢında Ģehri ilgilendiren, ülkemizi ilgilendiren, Ģehirliyi ilgilendiren ve
ülkemiz insanlarını ilgilendiren birçok konuyu burada tartıĢmak ve değerlendirmek durumuyla da
karĢı karĢıya kalabiliyoruz. Olağanüstü Meclis yaptık Sayın BaĢkanın çağrısıyla. Çünkü Ģehrimizi
ilgilendiren önemli bir konuydu orman yangını ve orman yangını sonrasında almamız gereken
tedbirler ve yapmamız gerekenlerle ilgili bir toplantı icra ettik. Bazı konular siyasetin çok çok
üzerinde olan konulardır. Siyaseti önemsizleĢtirmek açısından söylemiyorum bunu. Siyaset, siyaset
kurumu ve siyasetçiler, gerçekten önemli bir iĢleve sahip olduklarını düĢünüyorum. Siyasetçiler bu
topluma hizmet etmek adına ve siyaset kurumu bu topluma hizmet etmek adına varlardır ve var
olacaklardır. Ama Ģu anda, burada dört farklı siyasi partiye mensubuz. Siyaseten farklı
düĢünebiliriz, siyaseten farklı bakabiliriz ama ülkemizin milli birlik ve bütünlüğü, milli güvenlik
meselesi elbette ki hepimiz için çok değerli ve önemlidir. Hiçbir arkadaĢımız diyemez ve hiçbir
arkadaĢımız diyemez, hiç kimse iddia edemez ki Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda, Milliyetçi
Hareket Partisi Grubunda, Ġyi Parti Grubunda ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunda eli kanlı
bebek katili olan bir terör örgütünün lanetlenmesi konusunda hemfikir olmayalım, bu çok açık ve
net. Biz o gün sadece önergeyle, bu lanetlenme hususunu… Orman yangını olabilir ya da diğer terör
meseleleri olabilir. Çünkü ülkemiz tarihten gelen süreç içerisinde Çanakkale’de nasıl bir Ģuur
gösterdiyse, Ġstiklal Mücadelemizde nasıl bir Ģuur gösterdiysek, terörle mücadelede de bütün
unsurlarımızla, bütün farklılıklarımızla, aynı Ģuurla hareket ettiğimizi biliyoruz ve saygılar
sunuyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Özgür Bey’e. Evet Değerli ArkadaĢlar…
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan’ım…
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MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Önergemle ilgili…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun Erhan Bey.
ERHAN ÇALIġKAN: Müsaade ederseniz…
MECLĠS BAġKANI: Tabii buyurun, buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Benim lisanım çok kabul görmüyor, makbul görülmüyor bu Mecliste ama
ya da anlaĢılır bulunmuyor. Ben birkaç konuyu söyleyeyim; bir kere ret gerekçesi kesinlikle
söylediğiniz değildi. ArkadaĢlar burada, tutanakta ret gerekçesini çok iyi anlattılar. Ben bu konuda
polemik yaratmak istemiyorum, bu birinci konu. Meclisimizi korumak kadar devletimizi korumak
da bizlerin hassas olması gerektiği bir konu. Ben önergeyi verirken de devletin de korunması
gerektiğini, buranın da bir devlet kurumu olduğunu, bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedim.
Yapılan çalıĢmalara asla bir Ģey demiyorum. Bir kere daha söylüyorum; takdir ediyorum, teĢekkür
ediyorum, minnettarım ama usul ve üslubu ifade etmeye çalıĢıyorum. Bir çalıĢma yaparken
takındığımız usul ve izlediğimiz yolun da en az yaptığımız iĢ kadar önemli olduğunu söylüyorum.
ġimdi eksiklerden bir tanesini burada giderdik, yine teĢekkür ediyorum, dikkat çekmeye çalıĢtığım
konu buydu. Üçüncüsü de; burada söylediğiniz sebep, ilgili madde son derece zorlayıcı yani çok
ilginç bir madde oluyor. Aynı Meclisimizin 2018 yılında aldığı bir karar var; Afrin’e destek kararı.
Tüm Grup üyeleriyle 2018 yılında imzalanmıĢ bir beyan var ve burada kabul edilmiĢ bir beyan.
ġimdi Afrin’e destek nedeniyle aldığımız karardan Meclisimiz mi kapatıldı ya da Meclisimiz mi
kapatılıyor? Ben bu konuda yanlıĢ anlaĢılmaların ya da birbirimizi iyi anlamamanın gerginlik
yarattığını düĢünüyorum. Aslında ifade edilen kesinlikle… Diyelim ki, bu yanlıĢtı ama orada
3 madde vardı. Ben yanlıĢ olmadığını söylüyorum. Çünkü bu Meclis bu tip kararları aldı. Diğer
2 tanesini de oylayabilirdik. Bütün konuĢmalar, içerikteki eleĢtirilerim ya da dilim konusundaydı.
Maddelerle ilgili hiç kimse tek bir söz almadı geçtiğimiz Mecliste. Ben bundan sonra daha yapıcı
bir dil kullanmaya dikkat edeceğim. Zaten arayıp da bulamadığım, 24 saat öncesi alınmasıyla
ilgili… Bir sakınca yok bizim için verebiliriz de. Herhalde anlaĢılmayan konuları daha net,
aramızda konuĢarak, belki dilini sadeleĢtiririz, belki düzeltiriz. TeĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: Ben teĢekkür ederim. Evet. ġimdi Gündemimize geçiyoruz arkadaĢlar.
II. BĠRĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: Birinci birleĢimde Gündemde bırakılan iki tane önergemiz vardı. Bununla
ilgili Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Gündemde kalmasını öneriyoruz Grubumuz adına.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 1. ve 2. maddelerin, bir
önceki BirleĢimde Gündemde bırakılan 1. ve 2. maddelerin Gündemde bırakılmasını oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
III. ADALET VE KALKINMA PARTĠSĠ MENSUBU MECLĠS ÜYESĠ EDA KILIÇ'IN
ULAġIM KOMĠSYONU ÜYELĠĞĠNDEN ĠSTĠFASI ĠLE BOġALAN ÜYELĠĞE SEÇĠM
YAPILMASI
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Meclis Üyesi Eda
KILIÇ arkadaĢımızın UlaĢım Komisyonu üyeliğinden istifası ile boĢalan üyeliğe yine Adalet ve
Kalkınma Partisi arkadaĢlarımızın aday göstereceği bir arkadaĢımın oylanarak Komisyon sayısının
tamamlanması maddesindeyiz. Buyurun size söz vereyim Sayın TAġTAN.
FATĠH TAġTAN: Sayın Salahattin ġAHĠN Bey’i öneriyoruz Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Salahattin ġAHĠN Bey. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisinden Sayın Eda
KILIÇ’ın
istifası
ile
boĢalan
UlaĢım
Komisyonu
üyeliğine
Sayın
Salahattin
ġAHĠN’i önerdi arkadaĢlarımız; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Sayın ġAHĠN hayırlı olsun, teĢekkür ederiz.
IV.
BAġKANLIK
MAKAMINCA
GÜNDEME
EKLENEN
ÖNERGELERĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: ġimdi, Değerli ArkadaĢlar BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen
Önergelerin GörüĢülmesi maddelerine geçiyorum. 1. madde Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, yine madde baĢlıklarıyla oylanmasını öneriyoruz
Gündem konularının öncelikle.
MECLĠS BAġKANI: Gündem konularının madde baĢlıklarıyla oylanmasını Sayın KÖKKILINÇ
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talep etti. Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Gündem maddelerinin baĢlıklar halinde
oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Madde baĢlıkları Ģeklinde oylamalar yapılacaktır. 1. madde?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, birinci baĢlıkta bir yurt dıĢı görevlendirmesi var.
Doğrudan oylanmasını öneriyoruz. Daha önce Meclis Üyelerimizden de önerilen isimler oluyordu
ama buradaki masrafları Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya tarafından karĢılanacağından bu
sebeple bir Meclis Üyesi önerilmiyor. Doğrudan oylansın diyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Oylansın Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 1. maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Madde 2?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, burada da bir yurt dıĢı görevlendirmesi var. Meclis
Üyelerimizden YeĢim TEKOĞLU ve Sıla ĠLGĠ AKKAġ’ın bu gezide görevlendirilmesini ekleyerek
öneriyoruz, kabulünü öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan’ım, tabii ki biz Meclis Üyelerimizin görevlendirilmesine ya da
Ģahıslara karĢı değiliz. Ancak geçtiğimiz toplantıda ifade ettiğimiz gibi Mecliste Grubu bulunan
4 tane parti var. Bunların da bu anlamda katkı koyabilmeleri adına biz bu maddeye oyçokluğu
veriyoruz Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS BAġKANI: Peki. Sayın SEVĠNÇ? Sayın TAġTAN? Sayın ġAHĠN? Evet 2. maddede
ilave olarak Sayın KÖKKILINÇ’ın önerdiği iki ismi tekrar eder misiniz?
NĠLAY KÖKKILINÇ: YeĢim TEKOĞLU.
MECLĠS BAġKANI: YeĢim TEKOĞLU.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sıla ĠLGĠ AKKAġ.
MECLĠS BAġKANI: Sıla ĠLGĠ AKKAġ’ın da ilave edilerek maddenin bu Ģekilde tekrar revize
edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir.
Madde 3?
NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan’ım, doğrudan oylanması öneriliyor.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 3. maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Madde 4?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Oylansın, oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Özür dilerim. Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 4. maddeyi oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 5. madde?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 5. maddenin Plan ve Bütçe - Hukuk
Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Madde 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 6 ve 7. maddelerin Hukuk Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Hangi Komisyonu önerdiniz?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 6 ve 7.
MECLĠS BAġKANI: Hukuk dedi, 6 ve 7.
FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 6 ve 7. maddelerin Hukuk Komisyonuna
gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul
edilmiĢtir. 8. madde lütfen?
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NĠLAY KÖKKILINÇ: 8 ve 9. maddelerin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 8 ve 9. maddelerin Hukuk – Eğitim,
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul
etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 10?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonu uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 10. maddenin Plan ve
Bütçe - Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul
etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 11?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 11, 12, 13 ve 14. maddelerin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini
öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 11, 12, 13, 14. maddelerin Plan ve Bütçe Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Pardon. Plan ve Bütçe, Hukuk yok.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu sadece Plan ve Bütçe Komisyonu.
MECLĠS BAġKANI: Sadece Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 15?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım burada sadece bir düzeltme var. Sehven yapılan bir hata
düzeltilecek. Doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 15. maddeyi doğrudan
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 16?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN?
MECLĠS BAġKANI: 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna
gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul
edilmiĢtir. 22?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 22. maddenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına
gönderilmesini öneriyoruz. Ancak burada Belediye BaĢkanımız da söyledi, aciliyeti olan bir
konuymuĢ. Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu BaĢkanımız da toplanabileceğini söyledi. Cuma gününe
kadar toplanırlarsa acilen görüĢülmesini talep ediyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 22. maddenin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına aciliyeti Ģerhiyle oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 23?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 23, 24 ve 25. maddelerin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık
Komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 23, 24 ve 25. maddelerin
Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 26?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 26 ve 27. maddeler Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmelidir.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 26 ve 27. maddelerin
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul
etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 28?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına gönderilmelidir.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 28. maddenin Ġmar
Bayındırlık - Hukuk… Kültür ve Turizm özür dilerim. Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm
Komisyonlarına doğru mu KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğru.

15
MECLĠS BAġKANI: Gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon
Raporlarının GörüĢülmesi maddesine geldik Ģu anda. Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1’den 14’e kadar 1 ve 14 dahil olmak üzere Komisyonlardan oybirliğiyle
geçmiĢ, Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN?
FATĠH TAġTAN: Söz isteyebiliriz.
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar…
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
FATĠH TAġTAN: Bu arada usulen de söylüyoruz ama yine de söyleyelim. Biz böyle sıralı oylama
yaptığımızda önceki konularla ilgili arkadaĢlarımızın söz hakkı da saklıdır. Yani 1’den 10’a kadar
oyladığımızdan sonra bir arkadaĢımız kalkıp 3. madde ile ilgili görüĢünü beyan edebilir Sayın
BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Tabii ki.
FATĠH TAġTAN: Bunun hatırlatmasını yapalım.
MECLĠS BAġKANI: Hiç Ģüphesiz yani orada bir sıkıntı yok.
FATĠH TAġTAN: O anlamda söz istiyoruz da Ģu anda onun için.
MECLĠS BAġKANI: Tamam. Söz isteyen arkadaĢıma söz vereyim. Buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan’ım, bu 4. maddede Bozkurt Belediyesine bina yapılmasıyla
ilgili Protokol’e Plan Bütçe’de biz de AK Parti olarak olumlu oy kullandık, burada da Grup
BaĢkanımız ve arkadaĢlarımız da olumlu oy kullanacağımızı Grubumuzda da konuĢtuk. Ancak,
birkaç konu vardı ben onu açıklamak isterim. Çünkü bu çok alıĢılmıĢ bir Ģey değil. Bir baĢka
belediyenin sınırları içerisinde bizim görev ve yetki, asıl diyeyim, yani tali ancak tanımlanabilecek
bir konuda biz belediyeye yardımda bulunuyoruz. Tabii Bozkurt Belediyesinin binası ben orada
uzun süre görev yaptığım için, Denizli Havaalanın da bulunduğu ilçe olmasından dolayı evet
imkânları kısıtlıdır. Ancak, aslında belediye binası çok ağır hasar görmemiĢtir, hafif hasarlıdır.
Çevre ve ġehircilik Bakanlığının, afetten sonra, depremden sonra yaptığı inceleme sonucunda da
500.000 lira onarılması için Bozkurt Belediyesine para aktarılmıĢtır. Denizli Belediye BaĢkanlığıyla
da görüĢtüm, BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığıyla da. Bugün zaten Sayın BaĢkan Tunç Bey de bu
konuyla ilgili Osman Bey’le de görüĢmüĢ, Osman ZOLAN Bey’le. Yani bu konuda da “Ben yardım
edeceğim.” diye bir aralarında konuĢma geçmiĢ. Onun da bilgisi vardı. Herhangi bir talebi olmamıĢ
Bozkurt Belediye BaĢkanının. Benim de sevdiğim, bildiğim CHP’li bir belediye baĢkanımızdır.
Hayırlı olsun, kazandığı için de tebrik de etmiĢtik. Bu konuyla ilgili Ģunun için söz aldım; biz bu
konularda, Plan Bütçe Komisyonunda AK Parti olarak Grup kararımız var. Bazı konularda sizin
yani iktidarın, belediyenin yapmak istediği kendi, doğrultusunda aldığı Ģeyleri engellememek. Bazı
Ģeylere gönül olarak katılmasak da, engellememek anlamında destek oluyoruz. Bizim
belediyelerimizin de önümüzdeki dönem, tabii biz bunu Komisyonda konuĢuyoruz ama Komisyon
BaĢkanımızın ya da Değerli Komisyon Üyelerinin bize böyle bir söz verme ya da bu doğrultuda bir
karar verme yetkisi yok. Biz diyoruz ki bizim belediye baĢkanlarımızın da Ġzmir’deki, ufak tefek bu
tip talepleri var. Bunlar da önümüzdeki dönemde Meclise gelecek. Bu konuda bizim desteğimiz,
bizim gösterdiğimiz anlayıĢı sizlerden de bekliyoruz. Tabii bu konuda Sayın BaĢkan burada
olmadığı için direkt bir Ģey alamayacağız ama mecburen bugün oylandığı için de bunu söylemek
istedim. Bunu da dikkate alırsınız umarım diye talebimizi hatırlatmak istiyorum.
MECLĠS BAġKANI: Sayın Erhan ÇALIġKAN, zaten kayıtlara da geçti, dikkate de alacağız tabii
ki. Evet, Buyurun Sayın BOZTEPE.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi selamlıyorum. Sayın BaĢkan,
ben 2. madde ile ilgili Komisyonlardan gelen 2. maddeyle ilgili söz almıĢ bulunmaktayım. Bu…
Hayır pardon 2 değildi, bizim hangisiydi? SatıĢlar ile ilgiliydi, kaçıncıydı? YanlıĢ bakmıĢım.
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MECLĠS BAġKANI: Diğer arkadaĢa söz verelim siz de bakın isterseniz. 3 olabilir mi acaba?
HÜSNÜ BOZTEPE: 3 müydü? Ben karıĢtırdım da onu. SatıĢlarla ilgili. Lojman, tamam, pardon
pardon. Sayfayı çevir. Sayın BaĢkan, bununla ilgili 400’e yakın lojman satıĢını dün gördük. Bu
konu da doğrudur. Bunlarla ilgili belediyemize bütçe olarak da bayağı, yıllardan beri büyük zararlar
geldi ama Ģu da var; çalıĢan personelimiz buradaki, burada kalmaları da onlar için de önemli bir
Ģeydi ama böyle bir karar alınmıĢ. Biz buna ilaveten Komisyona da söyledik. Örneğin; Belediye
BaĢkanımızın oturduğu Ģato 120 milyon lira gibi bir para söylediler bu 400'le de gelecek olan, 420
milyon gibi bir para dediler, toplanan. Fakat ben bu Ģatonun Ġzmir’in en pahalı mülkü olduğuna
inanıyorum ve doğrudur da bunu emlakçılara da sorabilir, Ġzmir’deki emlak iĢini en iyi bilenler de
sorabilir. Burası bayağı büyük bir alan. Bu Ģatonun da ilave edilmesini, buranın da satıĢa çıkmasını
ve aynı zamanda yine Belediye BaĢkanlık Lojmanı olan kısımların da ilave edilmesini… Sayın
BaĢkan, burada gülünecek hiçbir Ģey yok. Bakın… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) O da doğru, evet. Bunun da ilave edilmesini biz
arzu ediyoruz. ġimdi buradaki çok düĢük bütçeyle çalıĢan arkadaĢlarımızı biz oradan çıkarıyoruz
da, Belediye BaĢkanımız hem kendisi de zaten 22.000 lira maaĢın çok yüksek olduğunu, korkunç
bir rakam olduğunu daha önce söylemiĢti. Bu çok yüksek 22.000 liralık aldığı maaĢla, çok güzel bir
yerde, Kordon’da kendisine ev de tutabilir, orada da ikametgâh edebilir, oradan da bisikletiyle gidip
gelebilir. Biz o yüzden bu Ģatonun, Ģatonun da buraya ilave edilmesini ben burada, bu Mecliste dilek
ediyorum, temenni ediyorum, lütfen burayı da ilave edelim. Yine aynı Ģekilde biz Ģunu da söyledik:
“KarĢıyaka’da rahmetli PĠRĠġTĠNA’nın evini de ilave edelim buraya.” Çünkü biz oraya bir Ģey
yapamıyoruz, orası satılsın. Kim, alan kiĢi kimse ona da hayırlısı olsun. Orası 4 milyonlardan aĢağı
etmez tahminime göre 4-4,5 milyon lira bir para eder. Zaten bunların ikisi de tahmin ediyorum 4050 milyon lira sadece bu ikisinden bir para toplanır. 120 milyon lira 400… 120 milyon lira bu iki
tanesinin ben inanıyorum ki, çok ciddi rakamlara çıkacağını da biliyorum. Hepinizi sevgiyle
selamlıyorum.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun Bülent Bey, buyurun.
BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Değerli Basın
Mensupları, Hüsnü Bey’in bu söylemlerini ben ne anlamda da söylediğini, anlam veremiyorum.
Mensubu olduğu parti bu ülkenin 17 yıldır değerlerini sattığı için bizim de Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi olarak… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Bizim de Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar…
BÜLENT SÖZÜPEK: Her Ģeyi satacağımızdan bahsediyor. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Söz vereceğim, söz vereceğim, arkadaĢlar…
BÜLENT SÖZÜPEK: Ülkenin… Ben sizi dinliyorum arkadaĢlar, lütfen siz de beni dinlerseniz.
MECLĠS BAġKANI: Lütfen, buyurun Sayın SÖZÜPEK.
BÜLENT SÖZÜPEK: Bu ülkenin Ģeker fabrikalarını, palet fabrikalarını, arsalarını, arazilerini
parsel parsel sattıklarını biliyoruz. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar… Özgür Bey söz vereceğim.
BÜLENT SÖZÜPEK: Lütfen konuĢurken söylemleriniz siyasi amaçlı… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, gerçekten çok…
MECLĠS
BAġKANI:
Söz
vereceğim.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BÜLENT SÖZÜPEK: BaĢkan’ım, ben dinledim, arkadaĢların da lütfen hatibe saygı duymalarını
rica ediyorum.
MECLĠS
BAġKANI:
ArkadaĢlar,
arkadaĢlar…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar bakın… ArkadaĢlar…
BÜLENT SÖZÜPEK: Biz…
MECLĠS BAġKANI: Bülent Bey bir dakika, Bülent Bey, bir dakika, bir dakika.
BÜLENT SÖZÜPEK: Buyurun BaĢkan’ım.
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MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar söz vereceğim, söz vereceğim ne olur…
BÜLENT SÖZÜPEK: Her defasında rahmetli Ahmet PĠRĠġTĠNA’nın evini, burada tartıĢma
yaratıyor… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Bakın burada… Değerli ArkadaĢlar bakın… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Meclisi ben yönetiyorum lütfen. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Meclisin I. BaĢkan Vekili olarak
ben yönetiyorum, lütfen.
BÜLENT SÖZÜPEK: BaĢkan’ım… ArkadaĢlar cevap verebilir.
MECLĠS BAġKANI: Bülent Bey bir dakika, bir dakika bir… Önce bir sakinleĢelim. Siz
sözlerinize lütfen devam edin, bitirin…
BÜLENT SÖZÜPEK: Toparlıyorum.
MECLĠS BAġKANI: Ondan sonra söz vereceğim. Özgür Bey…
BÜLENT SÖZÜPEK: TeĢekkürler.
MECLĠS BAġKANI: Söz vereceğim.
BÜLENT SÖZÜPEK: Her defasında Ġzmir’e büyük hizmet veren Ahmet PĠRĠġTĠNA’nın adını
Meclisimize getirerek yıpratmaya çalıĢıyor. ġato Belediye BaĢkanının yetkisi alanında konukevi
olarak kullanılabilir. ġato 1000 odalı bir saray değildir. Mütevazı bir yerdir. Mali değeri olabilir ama
lütfen bu değerleri, bu Meclise getirerek kullanmayalım. Siyasi Ģov yapacaksa baĢka yerlerde, baĢka
platformlarda yapabilir, sağ olun.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Sayın SÖZÜPEK. Buyurun, buyurun efendim.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, siz az önce çok güzel bir ifade kullandınız: “Bu Meclis genel siyasi
meselelerin konuĢulacağı bir konu, mecra değil.” dedik. Ben bu anlamda Değerli Meclis Üyesi
ArkadaĢımızı gerçekten kınıyorum. 1000 odalı saray dediği CumhurbaĢkanlığı Külliyesine bugün
bu Meclisin BaĢkanı ve Belediye BaĢkanı Sayın SOYER, Sayın CumhurbaĢkanımızı Ģehrimizin
ihtiyaçları için ziyaret etmiĢtir 30 Belediye BaĢkanıyla birlikte, bu bir. Ġkincisi, ikincisi…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS
BAġKANI:
ArkadaĢlar,
arkadaĢlar…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: Doğru bir ziyarettir, kendisini geldiğinde tebrik edeceğiz.
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar AK Parti Grup BaĢkan Vekilini dinleyebiliriz. Özgür Bey bir
dakika. ArkadaĢlar… Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Ġkincisi; Sayın BOZTEPE’nin gayet de makul bir teklifi, Ģehirle alakalı ve
belediyeyle alakalı bir teklifinin altında baĢka bir gerekçe bularak kendilerince, kendince siyasi
tartıĢma ve siyasi polemik konuları çıkartarak, bu Meclisin çalıĢma performansını düĢürmemesi
gerektiğini düĢünüyorum. Biz burada Ġzmir’i konuĢuyoruz. Biz burada Ġzmir sınırları içerisinde ve
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait bir gayrimenkulun satıĢını konuĢuyoruz. Bu çok normal bir Ģey
değil midir? Bütün arkadaĢlara soruyorum ve size de soruyorum. Dolayısıyla bunun tartıĢılması
noktasında çıkıp meseleyi farklı mecralara taĢıması çok doğru değildir. O zaman biz de çıkıp 17 yıl
boyunca, 17 yıl boyunca bu iktidarın, Merkezi Hükümetin Türkiye’ye neler yaptığını tek tek
anlatmaya kalkarsak vakit herhalde kalmaz diye düĢünüyorum, saygılar sunuyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben sakin bir Meclis geçireceğimizi düĢünmüĢtüm bugün ama mutlaka bir
Ģey oluyor. Ben Ģunu söylemek istiyorum; yani usulde bir yanlıĢlık var. Bu eğer özel bir maksatla
yapılmıyorsa, yani Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğini bütün arkadaĢlarımızın okuması
gerektiğini düĢünüyorum, bunu incelemeleri gerektiğini düĢünüyorum. BaĢkanımızın konukevi
zaten baĢından beri daha önce gündeme geldi, konuĢuldu, tartıĢıldı ve konu kapandı. Her seferinde
bunun gündeme getirilmesi, yani yakıĢık almıyor düĢüncesindeyim. Ben... Usulde bir hata var.
Burada belediyemizin kamu konutlarının satıĢından bahsediyoruz. Buradaki Gündem maddemiz bu.
Bu madde etrafında dolaĢmamız lazım; kaç tane konutumuz satılıyor? Hangi ilçelerde satılıyor?
Ne Ģekilde satılıyor? Kimlere satılıyor? Yani usulde bu maddenin tartıĢılması gereken çerçeve
budur. Dolayısıyla ben bütün Meclis Üyesi ArkadaĢlarımı sükûnete davet ediyorum. Lütfen bu
Belediye Meclisi Ġzmir’in önünü açacak Ģekilde çalıĢsın. Zira bizler de gerçekten çok yorulduk. Biz
burada siyaset yapmıyoruz, siyaset yapmak için gelmiyoruz. Ben bugün bazı gazetelerde bizlerle
ilgili çok haksız yayını okuyunca hayrete düĢtüm, üzüldüm, çok üzüldüm. Buna sebebiyet
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vermemek gerekiyor. Bizleri ayrıĢtıran, kutuplaĢtıran bu anlayıĢtan vazgeçmemiz gerekiyor, son
derece dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten ülkemiz terörle mücadele eden bir ülke. Bizim burada tüm
Meclis Üyelerimiz teröre karĢıdır. Bunu açıkça da söylemiĢtir. FETÖ terör örgütü olsun, PKK olsun
daha adını bilmediğimiz bir sürü terör örgütü var, hepsini lanetliyoruz ama bunun bir Meclis Kararı
olarak yansıması, Meclis ÇalıĢma Usul Yönetmeliğine göre mümkün değil. Lütfen bazı
değerlerimizi siyasete alet etmeyelim, siyasi Ģov haline getirmeyelim. Ben bütün Belediye Meclis
Üyelerimizden bunu rica ediyorum, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Ben de teĢekkür ederim. ġimdi…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Artık bence görüĢmeler de bitti. Yeterlilik oylamasına da geçelim.
Mazeretler ve Dilek ve Temennilere geçelim.
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, bir dakika. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE. Bir dakika
arkadaĢlar.
HÜSNÜ BOZTEPE: Grup Sözcüsü bize burada ders veriyor. Diyor ki…
MECLĠS BAġKANI: Bir dakika, Sayın BOZTEPE, böyle bir usul yok. Bakın böyle bir usul yok
Sayın BOZTEPE böyle bir usul… Söz istersiniz… Bakın Sayın BOZTEPE. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ezbere biliyorsunuz biliyorum
ama unutmuĢsunuz. ġimdi Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE biraz sakin olun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ama sakini mi var canım burada? BaĢkan, olur mu? BaĢkan, olur mu?
MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE, lütfen. Değerli ArkadaĢlar…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben özür dilerim. Ben AK Partili Meclis Üyelerimiz demedim, bütün
Meclis Üyelerimizi davet ettim.
MECLĠS BAġKANI: Doğru.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Lütfen dikkatle…
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… Sayın TAġTAN söz vereceğim. Aslında biz
Komisyondan o maddeleri, ilgili maddeleri, görüĢtüğümüz maddeleri belli yerlere zaten
göndermiĢtik ve oylamıĢ, kabul etmiĢ, geçmiĢtik. Yani o… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır onları demiyorum, üzerinde konuĢulan
Ģeyleri. Yani tam bitiriyorduk, yani noktaya geldiğimizde bu Ģeye geldi. Dolayısıyla hani Meclisi
yöneten bir arkadaĢınız olarak görevimi tamamlamak üzereyken baĢa dönmeye geldik. Onun için
lütfen, tabii ki bakın, Ģunu söyleyeyim bir kere, iki Ģeyi birbirinden ayıralım Değerli ArkadaĢlar;
hepimiz bir siyasi partinin mensubu olarak seçildik ve siyaset yapmak üzere buraya geldik. Aslında
burada yaptığımız her Ģey siyasettir. Yani iki Ģey birbirine karıĢtırılmasın. Biz belediyeyle ilgili,
Belediye Bütçesini görüĢürken de siyaset yapıyoruz, Stratejik Planı görüĢürken de siyaset
yapıyoruz, herhangi bir yere bir yardım yapılıp yapılmayacağı ya da bir imar planı değiĢikliği
yapılıp yapılmayacağı konusunda konuĢurken de siyaset yapıyoruz. Burada bir beis yok yani yanlıĢ
anlaĢılmasın. Apolitik bir yer değil ki burası, burası Meclis ve 4 tane siyasi partinin temsilcileri var
burada ve açık, seçik ve net Ģekilde siyaset yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü
varlığımızın, daha doğrusu eshab-ı mucibesi dedikleri Ģey bu zaten, bu zaten, alametifarikası da bu
siyasetin. Söz vereceğim Sayın TAġTAN. Onun için... Ama bizi sınırlayan yasalar ve birtakım
yönetmeliklerimiz var. Bu yönetmeliklere ve yasalara da uygun davranmak zorundayız. Onun için
söylüyorum, siyasi kararlar, Ģeyi ilgilendirmeyen, Meclisin konusunu ilgilendiren siyasi kararlar
alamamak baĢka bir Ģey, siyasi bir konuda bir Ģey söylememek baĢka… Mesela bazen, bazı anma
günlerinde çok açıkça o günle ilgili yaptığımız konuĢmalar, çok açık siyasidir ama bir karar
almıyoruz orada. Dolayısıyla burada Meclis Üyelerimizin konuĢmaları bence siyasidir, doğrudur,
haklıdır, siyaset konuĢacağız. Ayıp bir Ģey değil siyaset ayrıca. Sadece bizim bahsettiğimiz, burada
koyduğumuz, bizi kısıtlayan Ģeyler; “Ġzmir’i ilgilendirmeyen, Meclisin konularını ilgilendirmeyen
konularda karar alamazsın.”diyor. Yoksa “konuĢma, otur” falan böyle bir Ģey de demiyor. Bunu
gerekli gördüm, bu açıklamayı yapmayı. Sayın TAġTAN, buyurun, lütfen.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
FATĠH TAġTAN: Değerli Meclis…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
FATĠH TAġTAN: Ben de iyi dilekte bulunan arkadaĢlara katılıyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak
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bazı noktalarda ayrıĢıyoruz. Biz burada siyaset yapmıyoruz Sayın BaĢkan. Siz yapıyor olabilirsiniz.
ġimdi burada bir diğer husus Sayın BaĢkan, dediniz ki: “Biz Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğine uygun
hareket ediyoruz.” Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğine uygun hareket ediyorsanız Sayın BaĢkan, “24
saat öncesinden önergesini getirmeyenin önergesi almam.” ne demek? Meclis ÇalıĢma
Yönetmeliğinin hangi maddesinde bu yazıyor?
MECLĠS BAġKANI: Yok.
FATĠH TAġTAN: Aynı Ģekilde Sayın BaĢkan, ben burada Grup Sözcüsü olarak 20 dakika konuĢma
hakkına sahibim, Meclis daha öncesinden bunu sınırlamadığı sürece. Ben 20 dakika boyunca
Ġzmir’i ilgilendirmeyen, herhangi bir Ģekilde buradaki kentlimize bir faydası olmayacak ya da bu
Meclisin önünü açmayacak, önümdeki Gündemle alakası olmayan bir konuda konuĢsam, üstelik
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun veya bir baĢka arkadaĢımın değerini rencide edecek, üzecek,
tartıĢmaya açacak bir konuyu konuĢsam. Siz 20 dakika kadar bekleyip, hatibin sözünü kesmeyin, o
önce bitirsin mi diyeceksiniz Sayın BaĢkan? Meclisi bu Ģekilde…
MECLĠS BAġKANI: Dün önergeyi 14 dakika dinledik ama Sayın…
FATĠH TAġTAN: Önerge çok bambaĢka bir Ģey Sayın BaĢkan. Önerge baĢka bir Ģey, konuĢma
baĢka bir Ģey. Ben burada kalkacağım 20 dakika konuĢacağım. Bunu eğer bizim Grubumuzdan da
yapan insan olursa, siz de lütfen Meclisi idare eden bir kiĢi olarak lütfen kesin o sözü. Sonrasında,
sonrasında telafisi mümkün olmayan Ģeyler de doğabilir Sayın BaĢkan. Yani eğer Meclis hakkında
konuĢuyorsak, Ġzmir’e bir Ģey katıyorsak, sabahlara kadar dinleyelim. Yeterlilik önergeleri falan bu
Meclisin demokrat kimliğine yakıĢmaz. Kaldı ki, öyle bile olsa o ÇalıĢma Yönetmeliğini biz de
sonuna kadar iĢletiriz, lehte aleyhte söz isteriz Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Doğru. Sayın TAġTAN, yapılmayan bir Ģeyi yapılmıĢ gibi de
göstermeyelim. Yapmadık yani burada Ģimdiye kadar bakın, bu kaçıncı Meclisimiz oluyor Nisandan
bu yana? 6. ayımız yanılmıyorsam. Yani hiçbir Ģekilde söz kısıtlaması yapmadık, yapmamaya
çalıĢıyoruz, olmamalı ayrıca. Yani sonuçta Meclis burası. Burası hepimizin görüĢlerimizi ifade
edebileceğimiz açık bir alan zaten. Tabii ki farklı olacağız. Hepimizin aynı Ģeyde olması zaten
doğru değil. Yok böyle bir dünya. Yani tabii ki dünyaya farklı yerlerden bakıyoruz bu da çok
normal. Burada bir… AnlaĢılmayan bir Ģey yok, beis bir durum yok burada yani bu mümkün, doğal
ve olması gereken bir Ģey çünkü sizin partinizin adı Adalet ve Kalkınma Partisi, bizim partimizin
adı Cumhuriyet Halk Partisi, değerli dostlarımın Ġyi Parti ve Sayın Milliyetçi Hareket Partisi.
Farklı… Ve programları da farklı. Bunda anlaĢılmayan bir Ģey yok. Bu normal ayrıca. Tabii ki farklı
düĢüneceğiz, tabii ki farklı konuĢacağız, tabii ki farklı değerlendireceğiz, tabii ki farklı açılardan
bakacağız. Ama burada esas olan ne biliyor musunuz? Bu farklılıklarımızı konuĢurken birbirimizi
dinleyebilecek miyiz? Ġki; üslubumuza, edamıza, sözümüze, nezaketimize dikkat edecek miyiz?
Mesele bu. Yoksa eleĢtiri bir haktır, tabii ki, muhalefet eleĢtirecek zaten. Biz de halktan aldığımız
yetkiyle icraatımızı yapacağız, geçeceğiz, gideceğiz. Tabii ki eleĢtireceksiniz. Ama burada bütün
mesele o eleĢtiride kullandığımız dil, kelime hepimiz için… Kimse için bunu… Bir Ģey izafe
etmiyorum. Genel bir kural olarak söylüyorum. Dikkat edersek bakın, hiçbir problem yaĢamayız.
Söylemek istediğim buydu. Evet, buyurun Erhan Bey.
ERHAN ÇALIġKAN: Söz verdiğiniz için çok teĢekkür ediyorum. Çok önemli bir Ģey değil
söyleyeceğim. Mustafa BaĢkan demek biraz garip oluyor, Mustafa ağabey, Meclisimizin ağır
ağabeylerinden, en büyük ağabeylerimizden.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim.
ERHAN ÇALIġKAN: Ben Ģeyi anlayamadım. ġimdi bir madde konuĢuluyordu. Hüsnü Bey Ģato
dedi, sonra tekrar Temsilcimiz kalktı; yönetmelikten, tüzükten bahsetti, uygulamadan ve az sonra
benim konuya geri döndük. Neden benim konuya geri döndük?
MECLĠS BAġKANI: Yani oluyor bazen böyle, oluyor.
ERHAN ÇALIġKAN: Yani sonra yine araya girdi, 14 dakika çıktı sizin ağzınızdan.
MECLĠS BAġKANI: Evet.
ERHAN ÇALIġKAN: Bu konu…
MECLĠS BAġKANI: Uzun yazıyorsun da ondan Erhan yani.
ERHAN ÇALIġKAN: Kısaltacağız ağabey. Yani…
MECLĠS BAġKANI: Peki.
ERHAN ÇALIġKAN: Kısaltacağız ama öze bakacağız. En azından Ģuna çok sevindim;
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muhtemelen empati yapmayı sağlayacak bir Ģey oldu. Evet, dün çok üzülmüĢtük, tartıĢmalar, o gün
hakikaten mide ağrısıyla buradan gitmiĢtik. gece de uyuyamamıĢtım. Ancak empati yeteneğini
kazandırdığımız için çok mutluyum. Çünkü oradaki toplantıda Hükümete, bize o toplantıdan
çıkanların küfürlerini duyduğumuzda nasıl canımızın acıdığını, nasıl bizim üzüldüğümüzü empati
olarak bugün anlaĢılması benim için yeterli BaĢkan’ım. Ben bunu yapmamak için buna neden
olmamak için de Mustafa ağabey size de söylüyorum, bundan sonra bilahare konuĢacağız. ĠletiĢimi
daha güçlendireceğiz. TeĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Ben teĢekkür ediyorum. Buyurun Sayın…
ÖZAN PARLAR: TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan, Özan PARLAR.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun Özan Bey.
ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri 4 Siyasi Partinin Grup Yöneticileri…
Lütfen sizden istirhamımız Ģudur; bizler Meclis Üyeleri olarak Grup Yöneticilerimizin iradesiyle
birlikte önergeler hazırlıyoruz. Ġradesiyle birlikte değerlendirmeler yapıyoruz. Grup yapıyoruz,
neden Grup Toplantıları yapıyoruz? Sırf bu maksatla yapıyoruz. Burada eğer bir karar alınmıĢ,
Komisyondan karar alınmıĢ Mecliste oylanmıĢ olan bir Ģeyi daha sonrasında kiĢisel olarak…
Doğaldır, hepimizin aklında bir Ģeyler vardır. Bu tür paylaĢımları getirdiğimiz takdirde Meclisteki
bulunan tüm katılımcılara karĢı bir haksızlık oluyor. Bu haksızlığın yapılmaması boyutunda
sizlerden rica ediyorum; Grup Yöneticileri burada sorumludur, Ģahsi düĢüncem, değerlendirmem.
Bir de Sayın Hüsnü BOZTEPE geçmiĢte de söylemiĢti; “Bisikletle gelip gitme…” Ben UlaĢım
Komisyonundayım, kendisi bir önerge versin, bir bisiklet alalım, kendisine hediye edelim. TeĢekkür
ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz. Değerli arkadaĢlar. Evet, arkadaĢlar ben Gündemimize
devam etmeyi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Evet, aranızda bir konu bu, aranızda bir konu, ben devam edeceğim, aranızda bir konu bu, sana bir
bisiklet ihalesi çıktı Özan. Değerli ArkadaĢlar isterseniz, BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen
Komisyon
Raporlarının
GörüĢülmesi
bölüm…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Buyurun, buyurun bir türlü Ģunu oylayamadım.
FĠKRET MISIRLI: ġimdi Eda Hanım giderken bir not bıraktı da bana onun için…
MECLĠS BAġKANI: Tamam, buyurun, buyurun.
FĠKRET MISIRLI: Ġmar Komisyonunda sonradan toplanacağı konuĢulduğu için…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
FĠKRET MISIRLI: Buradaki 18. madde acilmiĢ, Aliağa ile ilgili. Bunu rica etsek acaba Ġmar
Komisyonu bu ara görüĢüp, ki bu da revizyon yanılmıyorsam. Bunu da Cuma’ya yetiĢtirebilir
miyiz? TeĢekkür ederim BaĢkan’ım.
MECLĠS BAġKANI: Biraz önce Komisyona yolladığımız…
FĠKRET MISIRLI: O değil, yani bu ona ilave, 18. madde.
MECLĠS BAġKANI: 18 iĢte Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna yollamadık mı? (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yolladık, onun aciliyeti olduğunu
bir arkadaĢım…
FĠKRET MISIRLI: ġimdi Eda da yazmıĢ da, ben bir daha hatırlatayım dedim.
MECLĠS BAġKANI: Peki, buyurun Ufuk Bey.
UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan’ım, 18. Gündem maddesindeki, Aliağa 1/5000’lik merkez ilçeyi
kapsıyor, bizim böyle yarın bunu inceleyip, hemen Cuma günü Meclise sunmamız mümkün değil,
geniĢ çapta bir inceleme gerektiriyor ancak bir sonraki ay.
FĠKRET MISIRLI: YetiĢtirirler diye düĢünüyorum. Sanki burada yeni bir planlama mı yapılacak?
MECLĠS BAġKANI: Buyurun, Aliağa Meclis Üyemiz, buyurun.
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, biz uzun süre bu planlarla ilgili çalıĢma yaptık, Değerli Daire
BaĢkanlarıyla beraber. Hatta geçen ay Ġmar BaĢkanlığımızla, Ġmar Komisyonuyla da bir toplantı
yaptık ve o arada toplantı yaptığımız gün 5 ya da 6 tane daha ilave yaptık, değiĢiklik ilavesi yaptık.
Ama bu değiĢikliği biz hemen ertesi gün BüyükĢehir’in, Belediye Yönetiminin Daire BaĢkanlarına
ilettik. Bunlar gerekli incelemeleri yaptılar, zaten bir problem olmadığı görüĢü geldi. Yani yine
Komisyonumuzdadır karar. Ben biraz evvel Sayın BaĢkanımızın yanına gittim, dedim: “Bu 18.
madde ile ilgili herhangi bir Ģeyimiz olacak mı? Yani PerĢembe günü Ġmar Komisyonunda bunlar
değerlendirilip Cuma günü Gündeme gelecek mi?” diye. Çünkü epeydir beklediğimiz konular.
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Zaten üzerinde anlaĢtığımız konular. Yine takdir Komisyonundur. Daire BaĢkanlarımızla, zaten
onaylandı, görüĢmeler yapıldı. Cuma’ya, Gündeme alınırsa, Komisyonumuz uygunsa zaten sıkıntı
yok. Ama kendisiyle biraz evvel görüĢtüğümde; “Değerlendirmemiz Ekim Ayı Toplantısında
olabilir.” demiĢti, yine de takdir Komisyonun. Eğer yarın toplandıklarında bu anlaĢılan hususlar da
Gündeme gelirse Cuma günü Meclise gelebilir sorun yok.
MECLĠS BAġKANI: Sayın Komisyon BaĢkanımıza soralım.
UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan’ım gerçekten yetiĢmesine imkân yok. Biz yeni bir uygulamayla bu
dönemde ilçeleri de davet ediyoruz, kendileriyle de konuyu paylaĢıyoruz. Bu anlamda geniĢ
çalıĢmayı gerektiren bir konu, izin verin önümüzdeki ay rahat rahat değerlendirelim, bir sonraki
Toplantıda Meclisimize sunalım.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan’ım…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun Özgür Bey.
ÖZGÜR HIZAL: Komisyon BaĢkanımıza destek niteliğinde ben de bir Ġmar Komisyonu Üyesi
olarak söyleyeyim. Evet, genel bir revizyon konusu ve yetiĢmesi gerçekten zor ve titiz bir çalıĢma
yapılıyor. Evet, hassasiyetlerinin farkındayız ama çok kısa süre içerisinde karar verilmesi Komisyon
Üyeleri açısından da ciddi sıkıntı doğurur. O yüzden biz de aynı Ģekilde…
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım…
MECLĠS BAġKANI: Yani aciliyet… Ekim’e kalsın diyorsunuz.
ÖZGÜR HIZAL: Ekim’e, evet.
MECLĠS BAġKANI: Peki, peki. Sayın BOZTEPE?
HÜSNÜ BOZTEPE: Ben hem de Özgür BaĢkan’a bir Ģey söyleyeceğim.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: O zaman 22. Güzelbahçe Belediyesi sınırları dâhilinde, Doğu’da Narlıdere
ilçesi sınırı oluĢturan, bu sınırla ilgili. Bunu nasıl bir günde geçireceksin? Onun da geçmemesi
lâzım. O da öyle bir günde karar verebilecekleri bir olay değil. Sayın BaĢkan doğru söylüyorsun,
ben katılıyorum size ama bu da hemen yarın geçecek bir olay değil, onu da söyleyeyim.
UFUK YÖRÜK: Hüsnü Bey, konuyu incelerseniz… Hiç gerek yok bunlara.
MECLĠS BAġKANI: Pardon, Değerli ArkadaĢlar Ġmar ve Bayındırlık Komisyon… Sayın ĠNCE…
Evet, buyurun Sayın Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu BaĢkanı.
UFUK YÖRÜK: Meclis izin verirse biz Komisyonda titizlikle çalıĢıyoruz. Neyin yetiĢip neyin
yetiĢmeyeceğini gerçekten…
MECLĠS BAġKANI: Tamam, tamam…
UFUK YÖRÜK: Çok iyi idrak ediyoruz. Hiçbir Ģekilde uyum içerisinde de öyle boyacı küpü gibi
bugün, yarın yok yani.
MECLĠS BAġKANI: Biliyoruz, biliyoruz Komisyonlarımız gerçekten özveriyle, Ģevkle
çalıĢıyorlar. Değerli ArkadaĢlar bu aciliyet meselesi değil, Ekim Toplantısında olduğu gibi yani
konuĢtuğumuz Ģekilde o Ģerhi düĢmüyoruz. Evet, Değerli ArkadaĢlar ben biraz önce… Artık
bitirmek istiyorum, Ģu maddelere bir türlü gelemedik Komisyon Raporlarının görüĢülmesi
bölümüne geçmek istiyorum. (SALONDAN: Geçtik.) Evet, geçtik biliyorum ama oylamak
istiyorum artık. 1 ve 14. maddeler… 1 dahil 14 dahil Komisyonlardan geldiği Ģekilde oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
VI. DĠLEK VE TEMENNĠLER
MECLĠS BAġKANI: Evet Gündemimizin Dilek ve Temenniler bölümüne geçmiĢ bulunuyoruz.
Evet, buyurun, buyurun sevgili kardeĢim, buyurun. Dinleyelim arkadaĢlar.
ÇĠLE ÖZKUL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyelerimiz KemalpaĢa, Çile ÖZKUL, Meclis
Üyesiyim. Malumunuz Muharrem Ayı içerisindeyiz ve aĢure etkinliklerimiz tüm ilçemizde,
ilimizde, Türkiyemizde yapılmaktadır. Bu konuyu niçin Gündeme getirdim? Farklı lezzetlerin
birleĢmesiyle bir tatlı elde etmekteyiz. Farklı düĢüncelere sahip olmakla da Meclisimizi, ülkemizi
yönetmekteyiz. Bu noktada da birbirimize bir tatlı gibi tatlı dil kullanarak yaklaĢırsak daha güzel
Ģeylere hep beraber imza atacağımızın kanaatindeyim. ġunları ifade etmek istiyorum Sayın
BaĢkan’ım; KemalpaĢa ilçemizde Hamza Baba Türbesi bulunmakta. Alevi vatandaĢlarımızın ve
diğer vatandaĢlarımızın ziyaret ettiği bir alana sahiptir. Bu noktada da etrafında da mezarlarımız
bulunmaktadır. ġimdi BüyükĢehir Belediyemize ait Mezarlıklar Daire BaĢkanlığımız, bir kısmını,
duvarlarını yapmıĢ, bir kısmı kalmıĢ. Bizzat gidip kendim de yerinde gördüm. Ve bu noktada da
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buna hassasiyet göstermemizi, kalan kısmının da en kısa sürede tamamlanmasını sizlerden rica
ediyorlar. ġunu da ifade etmek istiyorum, diğer bir sıkıntı da, hatta bugünkü Gündem
maddelerimizin içerisinde, Bergama ilçemizde Mezarlıklar Daire BaĢkanlığının talebi
doğrultusunda yeni bir mezarlık alanı açılacak, Hamza Baba’da bununla alakalı ciddi bir sıkıntı var.
Oradaki vatandaĢlarımız, daha önce vefat eden vatandaĢlarımızın mezarlarını kazıp, oradaki
kemikleri toplayıp, üzerine yeni definler yapmaktadırlar. Bu noktada da Meclisimizin,
BaĢkanlığınızın hassasiyetli davranacağınızı düĢünüyorum. Yeni alanların en kısa sürede açılmasını
temenni ediyorum. ġunu da söyleyerek sözlerime son veriyorum; Birlik ve beraberlik, kardeĢlik,
paylaĢma, dayanıĢma ve bereketin simgesi AĢure Günü tüm yurdumuzda mübarek olsun. TeĢekkür
ediyorum Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz, teĢekkür ederiz Sayın Meclis Üyemiz. Buyurun Sayın Can
POLAT.
CĠNDĠ CAN POLAT: Sayın BaĢkan’ım, Çok Kıymetli Meclis Üyeleri hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. Malum, arkadaĢımız da ifade etti. Muharrem Ayı içerisindeyiz. Ben de bu vesileyle
tutulan yas ve matem oruçlarının kabul olmasını, lokmaların makbul ve muratların hâsıl olmasını
diliyorum. Gene 1 Eylül BarıĢ Günüydü. Bizler bugünü sadece bir gün değil, her gün anımsamalı ve
barıĢı aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamalı ve dilimizden eksik etmemeliyiz. Dini, dili, ırkı ne
olursa olsun, herkesin yaĢadığı alanda eĢit haklara sahip olduğu, hukukun üstünlüğünü savunduğu,
adalete güvenin olduğu ve demokrasinin olmuĢ olduğu her yerde barıĢ olur. Ben bu vesileyle
insanların ölmediği, savaĢların olmadığı ve özellikle de savaĢların, silahların gölgesinde çocukların
büyümediği, huzur içinde kardeĢçe yaĢadığımız bir dünya diliyorum. Yine arkadaĢlar geçen
Meclislerde ifade etti, geçen Meclisimiz çok uzun sürmüĢtü ifade edememiĢtim, bugün
konuĢacağım; hepimizin bildiği gibi 26 Ağustos’ta Kocatepe’den baĢlayıp, 30 Ağustos’ta
Dumlupınar’da kesin zaferle sonuçlanan ve 9 Eylül’de düĢmanı Ġzmir’den vatan topraklarını terk
etmesiyle son bulan Büyük Taarruz’un son günü 9 Eylül, Ġzmirimizin de KurtuluĢ Günü. Bugün
Belediyemizce çok görkemli ve coĢkulu kutlamalarla törenlerle kutlandı. Halkımızın çok ciddi ve
coĢkulu bir katkısı oldu. Ben de Ģehrimizin 97. kurtuluĢ yıldönümünü bir kez daha kutluyorum ve
bu vesile ile Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaĢları ve bütün aziz Ģehitlerimizi
saygı minnet ve rahmetle anıyorum. Gene arkadaĢlar 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi, partimizin
96. kuruluĢ yıldönümüydü geçen Mecliste ifade etmemiĢtim. Ben baĢta Kurucu BaĢkanımız Ulu
Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve diğer kurucu üyelerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.
Değerli ArkadaĢlar, bu ay içerisinde yaĢamıĢ olduğumuz ve açılıĢını gerçekleĢtirdiğimiz önemli
olaylardan, Ġzmir’deki önemli olaylardan bir tanesi de fuarımızın açılıĢıydı. Bu fuara Genel
BaĢkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU baĢta olmak üzere Sayın Bakan, Ġzmir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanı… Pardon, özür dilerim. Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ve birbirinden
kıymetli seçkin konukların katılımıyla açılmıĢtı. Ġzmir Fuarı çok kıymetli ve önemli bir tarihi
fuardır. Hepimizin bildiği gibi Türkiye’nin ilk iktisat kongresi 17 ġubat 1923 tarihinde, Ġzmir Ġktisat
Kongresi adı ile Ġzmir’de toplanmıĢtır ve burada Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, kongre
üyelerine hitaben yapmıĢ olduğu konuĢmada, askeri zaferler, eğer ekonomik baĢarılarla
taçlandırılamaz ise, o ülkenin, o ulusun tam bağımsızlığından söz etmenin mümkün olmadığını,
söylemiĢ ve burada kongre üyelerine Ġzmir Fuarı’nın yapılması ile ilgili talimatta bulunmuĢtur. Bu
anlamda Ġzmir Fuarı kıymetli ve önemlidir. Ben teĢekkür ediyorum, sağ olun.
MECLĠS BAġKANI: Biz teĢekkür ediyoruz, sağ olun. Sayın BOZTEPE buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, kusura bakmayın oturarak konuĢacağım.
MECLĠS BAġKANI: Neden?
HÜSNÜ BOZTEPE: Mecliste çünkü herhangi bir yerinde, Meclis Üyesi ayakta konuĢur diye,
bazen ayağa kalkacağım, bazen oturarak konuĢacağım.
MECLĠS BAġKANI: Yok.
HÜSNÜ BOZTEPE: Belim ağrıyor ondan.
MECLĠS BAġKANI: Tamam. Oldu tamam, bu kabul.
HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi Sayın BaĢkan, yarın 12 Eylül. 12 Eylül’ü bizzat içinizde yaĢamıĢ…
Siz de yaĢadınız. O zaman biz sizinle karĢı karĢıya fraksiyonlardaydık. Sayın BaĢkan, 12 Eylül’de,
bu ülkede… 12 Eylül cuntacılarından bahsediyorum. Her kim olursa olsun eğer ki sağcısı, solcusu,
devrimcisi, ülkücüsü, iĢkence çektirip haksız yere cezaevine attırmıĢ… O sadece 5 general değil, o
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günkü bütün cuntacıların hepsini lanetliyorum burada. Eğer ki herhangi biri, herhangi bir genci bu
16 yaĢında, 17 yaĢında olsun, 21-22 yaĢında olsun kim haksız yere 1 gün bile cezaevine atmıĢsa,
iĢkence yaptırmıĢsa bütün cuntacıları burada lanetliyorum. Hepinizi sevgi ile selamlıyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz, buyurun Fikret Bey.
FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan,
Değerli Meclis Üyelerimiz, Sevgili
Bürokratlarımız, Değerli Basınımız hepinize iyi akĢamlar diliyorum. Burada cevap hakkı doğduğu
için cevap aldım. Sayın BaĢkan, ben de 12 Eylül’de yüksek hız telsiz operatörüydüm. Cuntacıların
içinde mi görev yaptım, onu bilmiyorum. Tabii burada size takılıyorum. Sayın BaĢkan’ım, aslında
söz alma sebebim; hatırlıyorsanız biz, ĠZENERJĠ’yle ilgili bir polemiğimiz vardı aramızda onunla
ilgili bir açıklama yapacaktım ama Sayın BaĢkanımız yok. Dolayısıyla Cuma günü yapacağım
bilginiz olsun, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Evet Değerli ArkadaĢlar Dilek ve Temennilerde baĢka
dilek ve temenni yok. Diğer maddeye geçiyorum.
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin GörüĢülmesi.
Mazeretleri; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
VIII. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
MECLĠS BAġKANI: Üçüncü BirleĢimin 13 Eylül 2019 Cuma, saat: 18.00’de Meclis
Salonumuzda yapılmak üzere birleĢimi kapatıyorum. TeĢekkür ederim.
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