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1. BÖLÜM 

MECLĠS GÜNDEMĠ 
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 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve etkinliklerinin ülkemiz açısından önemi nedeniyle 

farklı illerden ve çeĢitli ülkelerden ilimize gelecek olan öğrencilerin (06 - 15 yaĢ arası), 22 - 28 Nisan 

2019 (dâhil) tarihleri arasında Ġzmir Doğal YaĢam Parkına ücretsiz giriĢ yapabilmeleri hususunun 

görüĢülmesi. (Park.ve Bah.Dai.BĢk.E.92551) 

 2. Belediyemiz ve bağlı kuruluĢlarımız ESHOT Genel Müdürlüğü ile ĠZSU Genel Müdürlüğünde iĢçi 

statüsü dıĢında görev yapmakta bulunan kamu görevlilerine (memur ve sözleĢmeli personel), 

01/04/2019-31/12/2019 tarihleri arasında Sosyal Denge Tazminatının ödenmesine yönelik karar alınması 

hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan.Kay.ve Eğit.Dai.BĢk.E.92550) 

 3. 20-21 Mayıs 2019 tarihlerinde Belçika'nın Antwerp kentinde "Children in the Sustainable City" 

(Sürdürülebilir Kentte Çocuklar) adlı uluslararası bir seminer gerçekleĢtirilecek olup, "Child in the City 

Foundation" (Kentte Çocuk Vakfı) tarafından gerçekleĢtirilen seminere katılacak olan Levent ġEġEN, 

Samet AKBOĞA ve Seferihisar Çocuk Belediyesi üyeleri Melis KUMRAL, Sıla Naz AKAY ve Melike 

ġAHBAZ'ın uçakla gidiĢ-dönüĢ ulaĢım, konaklama ve etkinlik katılım ücretlerinin, kentimizin 

uluslararası platformlarda temsil ve tanıtımı ile Kurumumuzun Ģehrimize iliĢkin "Çocuk Dostu Kent" 

yaratma hedefi temelinde Belediyemiz ilgili bütçesinden karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (Basın 

Yay. Halkla ĠliĢ. ve Muht.Dai.BĢk.E.92549) 

  4. 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 20. maddesi doğrultusunda, Ankara Üniversitesi 

Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü mezunu Ruhisu Can AL DanıĢman olarak görevlendirildiğinden, adı 

geçene ödenecek brüt ücretin her türlü ödemeler dâhil BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen 

brüt aylık miktarının %75’ini geçmemek Ģartı ile ödenecek ücrete esas olmak üzere verilecek oranın 

Meclisimizce belirlenmesi hususunun görüĢülmesi. (Mem. Pers. ġb. Md. 91586/E.91746) 

  5. 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 20. maddesi doğrultusunda, Boğaziçi Üniversitesi 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü mezunu Ahmet ALTAN, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü mezunu Onur Kadir ERYÜCE ile Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Güven EKEN DanıĢman olarak görevlendirildiğinden, adı geçenlere 

ödenecek brüt ücretin her türlü ödemeler dâhil BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt 

aylık miktarının %75’ini geçmemek Ģartı ile ödenecek ücrete esas olmak üzere verilecek oranın 

Meclisimizce belirlenmesi hususunun görüĢülmesi. (Mem. Pers. ġb. Md. 91595/E.91743) 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZBETON A.ġ.'nin 20/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 

alınan, Ģirket sermayesinin 456.550.000,00-TL’den 30.000.000,00-TL arttırılmak suretiyle 

486.550.000,00 TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin, ĠZBETON A.ġ. içerisindeki 

sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%98,792'sine tekabül eden) 29.637.600,00-TL’lik 

rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin ġirketler Komisyonu Raporu. (ĠĢletme ĠĢt.ve Yer. Hiz. Dai. BĢk. E.72290) 

 2. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZELMAN A.ġ.'nin 20/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 

alınan, Ģirket sermayesinin 623.000.000,00-TL'den 20.000.000,00-TL arttırılarak 643.000.000,00-TL'ye 

çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin ĠZELMAN A.ġ. içerisindeki sermaye payının 

korunabilmesi için payına düĢen (%63,3121269'una tekabül eden) 12.662.426,00TL'lik rüçhan hakkının 
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kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin ġirketler 

Komisyonu Raporu. (ĠĢletme ĠĢ. ve Yer.Hiz.Dai.BĢk.E.85133) 

 3. Belediyemizin iĢtiraki olan EGE ġEHĠR PLANLAMA A.ġ’nin 22/03/2019 tarihli Olağan Genel 

Kurul Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 28.618.000,00-TL'den, 3.000.000,00-TL arttırılarak 

31.618.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin EGE ġEHĠR PLANLAMA A.ġ. 

(Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ege ġehir Planlaması Enerji ve Teknolojik ĠĢbirliği Merkezi Anonim 

ġirketi) içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%99,6725013'üne tekabül eden) 

2.990.175,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin ġirketler Komisyonu Raporu. (ĠĢletme ĠĢt. ve Yer. Hizm. Dai.BĢk.E.85141) 

 4. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZFAġ A.ġ.’nin 21/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 

alınan, 189.509.360,00-TL'den 18.000.000,00-TL arttırılarak; 207.509.360,00-TL'ye çıkarılması kararı 

doğrultusunda; Belediyemizin ĠZFAġ A.ġ. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına 

düĢen (%99,95704'üne tekabül eden) 17.992.267,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye 

artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin ġirketler Komisyonu Raporu. 

(ĠĢletme ĠĢt. ve Yer. Hizm. Dai.BĢk.E.85144) 

 5. Belediyemizin iĢtiraki olan GRAND PLAZA A.ġ.’nin 20/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul 

Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 96.458.415,00-TL’den 79.458.415,00-TL’ye indirilmek 

suretiyle azaltımı kararı doğrultusunda; Belediyemizin GRAND PLAZA A.ġ. içerisindeki payına düĢen 

(%50,00'sine tekabül eden) 48.229.208,00-TL olan sermaye miktarının 8.500.000,00-TL azaltılarak 

39.729.208,00-TL’ye indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin ġirketler Komisyonu 

Raporu. (ĠĢletme ĠĢt. ve Yer. Hiz. Dai. BĢk. E.72294) 

 6. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZENERJĠ A.ġ.'nin 22/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 

alınan, Ģirket sermayesinin 257.150.000,00-TL'den 20.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılarak 

237.150.000,00-TL'ye indirilmek suretiyle azaltımı kararı doğrultusunda, BüyükĢehir Belediyemizin 

ĠZENERJĠ A.ġ.'nin içerisindeki payına düĢen (%39,4632'sine tekabül eden) 101.479.619,00-TL olan 

sermaye miktarının 7.892.640,00-TL azaltılarak 93.586.979,00-TL'ye indirilmesinin oyçokluğu ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin ġirketler Komisyonu Raporu. (ĠĢletme ĠĢ. ve Yer.Hiz.Dai.BĢk.E.85137) 

 7. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZDENĠZ A.ġ.’nin 21/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 

alınan, Ģirket sermayesinin 143.250.000,00-TL’den 124.250.000,00-TL’ye indirilmek suretiyle azaltımı 

kararı doğrultusunda; Belediyemizin ĠZDENĠZ A.ġ. (Ġzmir Deniz ĠĢletmeciliği Nakliye ve Turizm 

Ticaret Anonim ġirketi) içerisindeki payına düĢen (%92,90'ına tekabül eden) 133.079.250,00-TL olan 

sermaye miktarının 17.651.000,00-TL azaltılarak 115.428.250,00-TL’ye indirilmesinin oyçokluğu ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin ġirketler Komisyonu Raporu. (ĠĢletme ĠĢ.ve Yer.Hiz.Dai.BĢk.E.85095) 

 8. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZULAġ'ın 21/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, 

Ģirket sermayesinin 887.500.000,00-TL’den 752.500.000,00TL’ye indirilmek suretiyle azaltımı kararı 

doğrultusunda; BüyükĢehir Belediyemizin ĠZULAġ’nin içerisindeki payına düĢen (%89,80'ine tekabül 

eden) 796.975.000,00-TL olan sermaye miktarının 121.230.000,00-TL azaltılarak 675.745.000,00-TL’ye 

indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin ġirketler Komisyonu Raporu. (ĠĢletme ĠĢt. ve 

Yer. Hiz. Dai. BĢk. E.72292) 

 9. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı ĠZBETON A.ġ.’nin 20/03/2019 tarihli Olağan Genel 

Kurul Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 456.550.000,00-TL’den 30.000.000,00-TL arttırılarak, 

486.550.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün ĠZBETON A.ġ. 

içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%0,013'üne tekabül eden) 3.900,00-

TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin ġirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dair.BĢk.E.3585-55443) 

 10. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı ĠZULAġ A.ġ.'nin 21/03/2019 tarihli Olağan Genel 

Kurul Toplantısında alınan, geçmiĢ yıl zararlarının mahsup edilmesi suretiyle Ģirket sermayesinin 

887.500.000,00-TL'den 135.000.000,00-TL azaltılarak, 752.500.000,00-TL'ye indirilmesi kararı 

doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün ĠZULAġ A.ġ. içerisindeki payına düĢen (%9,6'sına 

tekabül eden) 85.200.000,00-TL olan sermaye miktarının 12.960.000,00-TL azaltılarak 72.240.000,00-

TL’ye indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin ġirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT-

Strateji Gel.Dair.BĢk.E.3584-55439) 

 11. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı ĠZDENĠZ A.ġ.’nin 21/03/2019 tarihli Olağan Genel 

Kurul Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 143.250.000,00-TL’den geçmiĢ yıllar zararları 
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toplamından 19.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle 124.250.000,00-TL'ye indirilerek 

sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün ĠZDENĠZ A.ġ.’nin 

içerisindeki payına düĢen (%5'ine tekabül eden) 7.162.500,00-TL olan sermaye miktarının 950.000,00-

TL azaltılarak 6.212.500,00-TL'ye indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin ġirketler 

Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dair.BĢk.E.3582-55437) 

 12. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı ĠZENERJĠ A.ġ.’nin 22/03/2019 tarihli Olağan Genel 

Kurul Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 257.150.000,00-TL’den geçmiĢ yıllar zararları 

toplamından 20.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle 237.150.000,00-TL’ye indirilerek 

sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün ĠZENERJĠ A.ġ. 

içerisindeki payına düĢen (%0,6328'ine tekabül eden) 1.627.246,00-TL olan sermaye miktarının 

126.560,00-TL azaltılarak 1.500.686,00-TL’ye indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

ġirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dair.BĢk.E.3583-55436) 

 13. “Halk TaĢıt Uygulaması Projesi” kapsamında; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait tüm toplu ulaĢım 

araçlarında 29/04/2019 tarihinden geçerli olmak üzere (06.00-07.00) saatleri ile (19.00- 20.00) saatleri 

arasında uygulanmak üzere yeni tarife belirlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Gel. Dai.BĢk.E.3698-56739) 

 14. Karabağlar Belediye Meclisinin; “Karabağlar Atatürk Yüksek Öğretim Kız Yurdu” olarak ismi 

belirlenen Karabağlar ilçesi, Tahsin Yazıcı Mahallesi, 9310 Sokak, No:5 adresindeki Karabağlar 

Belediyesi adına kayıtlı taĢınmazın kız öğrenci yurdu olarak faaliyete geçeceğinden söz konusu yurt 

ücretlerinin belirlenmesine yönelik; 1) Yıllık Yurt Ücretinin (kahvaltı dâhil) 2018-2019 öğretim yılında 

KDV dâhil 10 aylık 9.000,00-TL, aylık 900,00-TL, 2019-2020 öğretim yılında KDV dâhil 10 aylık 

9.900,00-TL, aylık 990,00-TL 2) Geçici barınma hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler için 

günlük barınma hizmeti ücretinin 2018-2019 öğretim yılında KDV dâhil (günlük) 30,00-TL, 2019-2020 

öğretim yılında KDV dâhil (günlük) 33,00-TL, yıllık, aylık ve günlük olarak uygulanmasına yönelik, 

10/04/2019 tarihli ve 32/2019 sayılı Kararının, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun 

bulunduğuna, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunca Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu 

Meclis Üyeleri Ümit CĠNGÖZ, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU ve Fırat EROĞLU’nun “Emsal fiyatlar ve 

piyasa araĢtırması sonucu uygun görülmemiĢtir.” Ģeklindeki muhalefet Ģerhine karĢılık oyçokluğu ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Yazı ĠĢl.ve Kar. Dai.BĢk.E.89914) 

 15. Kültürpark ġube Müdürlüğümüze bağlı Kültürpark Alanının Kullanım Yönetmeliği ile Kültürpark 

içerisinde bulunan Ġsmet Ġnönü Sanat Merkezi, Ġzmir Sanat Merkezi, Kültürpark Atatürk Açıkhava 

Tiyatrosu ve Mogambo Gazinosunun, Kültürpark ġube Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle; genel, özel 

ve kültürel hizmetlere iliĢkin 2019 yılı için belirlenen bilet satıĢ ve tahsis ücretlerine KDV dahil 

ibaresinin eklenmesi ile konuya iliĢkin Belediye Meclisimizin 2019-180 sayılı Meclis Kararının revize 

edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Kültür ve 

San.Dai BĢk.E.89915) 

 16. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/03/2018 tarihli ve 05.384 sayılı Meclis Kararı ile Ġzmir 

Kalkınma Ajansı (ĠZKA)'na Ġzmirde yaĢayan 7-14 yaĢ arası çocuklara; bilimsel, sosyal, kiĢisel ve 

tasarıma yönelik beceriler kazandırabilmek için ücretsiz eğitim verilmesi ve uygulamalı çalıĢma 

yapabilecekleri “Kültürpark Çocuk KeĢif Atölyeleri Merkezi (Çocuk Hakları ve STEM) Projesi” 

sunulmuĢ ve mali destek almaya hak kazanmıĢ olup, söz konusu proje kapsamında 16 ay boyunca 

sürecek olan “Atölye Eğitimi, Eğitici Eğitimi ve Eğitim Programı Koordinatörlük Hizmeti Alımı ĠĢi”nin 

yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Sosyal 

Prj. Dai.BĢk.E.85093) 

 17. Kent ArĢivi ve Müzeler ġube Müdürlüğümüzce basımı yaptırılan kitapların satıĢı Belediye 

Meclisimizce kararlaĢtırılan tarife uyarınca ve KDV dâhil olarak yapılmakta olup; Katma Değer Vergisi 

Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi değiĢtirilmiĢ olduğundan, söz konusu Kanun 

değiĢikliğinden dolayı önergede sunulan "Ġmbat Ġzmir'e Küstü" adlı kitabın KDV'siz olarak güncellenmiĢ 

satıĢ bedelinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Kültür San. 

Dai.BĢk. E.86580) 

 18. Belediyemiz yatırımları olan "Ġzmir ili, KarĢıyaka ilçesi, Yalı Mahallesinde Üst Geçit ve 

Devamındaki Parkın Yapılması ĠĢi”nde deplase bedeli KDV dâhil 37.532,00-TL; "Metropol Alan 

Ġçerisinde Bulunan UlaĢım Yollarında Bakım Onarım Tadilat Yaptırılması ĠĢi”nde deplase bedeli KDV 

hariç 13.200,00-TL olduğu bildirilmiĢ olup; söz konusu iĢlere yönelik hazırlanan Protokollerin 
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oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Fen ĠĢleri 

Dai.BĢk.E.85130) 

 19. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında tamamı “Otopark Alanı” kullanımına isabet 

eden Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesi, 3213 ada, 1 parselin ve “Resmi Hizmet Alanı”na isabet eden 

Sığacık Mahallesi, 1298 ada,1 parselin kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını 

kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması hususunun oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.89909) 

 20. Narlıdere Belediye Meclisinin 02/01/2019 tarihli ve 2019/8 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Narlıdere ilçesinin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notlarının "Konut Alanları" baĢlığı altında 

22Ġ-IIa ve 22Ġ-IIb paftalarında sehven 2 adet “9.” madde Ģeklinde numaralandırılan plan notu bulunması 

ve bu durumun yarattığı karıĢıklığı gidermek amacıyla 22Ġ-IIa paftasındaki “9.” madde numarasının 

pafta üzerindeki yeri değiĢtirilmeden “14.” madde olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.85060) 

 21. Foça Belediye Meclisinin; Yenifoça, Fevzi Çakmak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinden cephe alan 

parsellerde Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari 

kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik 04/02/2019 tarihli, 20 sayılı Kararının oybirliği 

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

Dai.BĢk.E.85038) 

 22. Foça Belediye Meclisinin 02/02/2018 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; FevzipaĢa 

Mahallesi sınırları içinde bulunan, 167 ada 2 parselde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim 

Tesisi Alanı (GüneĢ Enerji Santrali)" kurulması amacı ile hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.85061) 

 IV. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠNĠN 2018 

YILI FAALĠYET RAPORUNUN GÖRÜġÜLMESĠ 

 V. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

2018 YILI FAALĠYET RAPORUNUN GÖRÜġÜLMESĠ 

 VI. DĠLEK VE TEMENNĠLER 

 VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

    

2. BÖLÜM 

2019 YILI NĠSAN AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

Gündem No   : 97509404-301.04-4/3                                               Toplantı Tarihi    : 19/04/2019  

 Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                                  Toplantı Saati     : 18.00 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa ÖZUSLU, Mustafa Tunç SOYER, 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, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Birgül SURAL ÜNER, Nilüfer 

BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Cindi Can 

POLAT, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, 

Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ 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, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Sedat 

SARI, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Fatma 

ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Murat CĠHAN, Seda ÖZTÜRE, Ġsmet 

ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, 
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Memet MALTEPE, Haydar GÜLTEKĠN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, 

Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Muammer Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü 

SÜREROĞLU, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Hakan BARÇIN, Özdem 

Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun 

YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Raife 

KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, 

Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır 

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

ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket 

HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Orçun 

ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ 

BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, 

Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil 

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

Salahattin ġAHĠN, Cüneyt UMUTLU, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman 

MERT. 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU, Serkan KALMAZ, 

Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Mehmet Atilla 

BAYSAK, Murat AYDIN, Ġrfan ÖNAL, Ramazan Ġsmail UYGUR, Serdar AKSOY, Nazan DÖNMEZ, 

Oğuzhan ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Halil ÇULHAOĞLU, Ufuk YÖRÜK, Ġbrahim Burak OĞUZ, Ali 

ENGĠN, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, RaĢit DĠRĠM, Hakan 

KOġTU, AĢkın UYAR, Eda KILIÇ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, 

Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Serkan ACAR. 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin Değerli Üyeleri, Toplantı yeter 

çoğunluğumuz vardır; Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantımızın III. BirleĢimini açıyorum. Öncelikle 

bugün aramızda bulunan ve yeni görevine atanan Adalet ve Kalkınma Partisi Ġzmir Ġl BaĢkanı Kerem Ali 

SÜREKLĠ aramızda, kendisine hoĢ geldin diyoruz ve yeni görevinde baĢarılar diliyoruz. 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Gündemimizin II. maddesi olan BaĢkanlık              

Makamınca önerilen Önergelerin GörüĢülmesi maddesine geçiyorum. Buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, oylanmasını öneriyoruz. Çok özür diliyorum. ġimdi Gündem 

Maddeleri çok yoğun, çok uzun. O yüzden zaten dağıtıldı, Meclis Üyelerimize. Madde baĢlıklarıyla 

oylanmasını öneriyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ, Gündemdeki önergelerin madde baĢlıklarıyla 

oylanmasını önerdi; kabul edenler… Pardon, özür dilerim. Sayın TAġTAN? Uygundur. Sayın SEVĠNÇ? 

Sayın ġAHĠN? Numara sırasıyla Gündemde oylama yapacağım. ġimdi 1. maddeyi oylarınıza 

sunuyorum. Sayın KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Efendim oylanmasını talep ediyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ 1. maddenin oylanmasını önerdi. 

FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Uygundur. Sayın SEVĠNÇ?  

KEMAL SEVĠNÇ: Uygun efendim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN? 1. maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 2 numaralı önerge. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 2 numaralı önergenin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına 

gitmesini öneriyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Uygundur. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 2 numaralı önergenin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonlarına 

gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 3. 
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önerge. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, biz oylanmasını öneriyoruz. Çünkü öngörülen tarihler çok 

kısa bir zaman gösteriyor. Oylanması uygundur. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? 

ÖZGÜR HIZAL: Uygundur. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? 

KEMAL SEVĠNÇ: Uygundur. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN? 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Uygundur. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 3. maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 4. maddeyi görüĢüyoruz. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, yasada çok açık bir düzenleme bu, o yüzden Grubumuz 

doğrudan oylanmasını talep ediyor.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Oylansın Sayın BaĢkan, yasalar… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN?  

HASAN ÜNAL: BaĢkan’ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Pardon, bir söz almak isteyen? 

HASAN ÜNAL: Aslında 4. madde ve 5. madde benzer maddeler. Burada ödenecek olan ücret Genel 

Sekreterlere ödenen ücretin, brüt ücretin  %75’ini aĢmamak Ģartıyla Meclis tarafından belirlenecek bir 

miktar diyor, dolayısıyla Meclis tarafından belirlenecek miktarla ilgili de ben teklifte bulunmak 

istiyorum. %75’inin ödenmesini talep ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ÜNAL, %75’i geçmeyecek miktarda bu maddenin özellikle 

belirtilmesini önerdi. 

HASAN ÜNAL: %75’inin… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: %75’inin,  maksimum %75’inin ödenmesi hususunu dile getirdi. 

HASAN ÜNAL: BaĢkan’ım Ģöyle, zaten “75’ini geçmemek Ģartıyla” diyor ancak Meclis tarafından 

belirlenmesi hususu var; dolayısıyla Meclis tarafından belirlenecek miktarın da %75 olmasını 

öneriyorum.           

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Azami tutarın. 

HASAN ÜNAL: Evet, evet, %75 olarak belirlenmesi. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, genelde SözleĢmeli Personellerin ücretlerinin 

belirlenmesinde de benzer bir madde vardır, orada da genelde bütün belediyelerde hani, %20’nin 

geçmemesi, %75’inin geçmemesi, hani genel olarak önergede geldiği Ģekilde oylanmasını uygundur 

bizim için. %75’i geçmeyecek Ģekilde ödenmesi uygundur.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, %75’i geçmeyecek hâlâ muğlak bir ifade, az evvelki arkadaĢımızın 

yaptığı ifade doğrudur.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar… 

FATĠH TAġTAN: Burada biz yasada 75’i geçmeyecek dediğinde 30’u mu ödüyorsun? 40’ı mı 

ödüyorsun? 50’yi mi ödüyorsun? Bunun net olması gerekiyor. ArkadaĢımızın ifadesi aynen doğrudur. 

Eğer amaç %75’inin ödenmesi ise Genel Sekreter maaĢının %75’i tutarında, karĢılığında ödenmesini 

oylarımıza sunarsanız iĢinizi kolaylaĢtırmıĢ oluruz, teĢekkürler.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? (Salondan ses kayıtlarında 

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

Sayın… 

ERHAN ÇALIġKAN: ÇALIġKAN.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. 

ERHAN ÇALIġKAN Sayın BaĢkan’ımızın danıĢman alması gayet doğal. Burada arkadaĢlarımızın ismi 

ve okuduğu bölümler zikrediliyor. Bu arkadaĢlarımız hangi konuda danıĢman olarak atanmıĢlardır? 

Hangi iĢleri, görevleri yerine getireceklerdir ve bu görevlerinin tanımları nelerdir? KarĢılığında da 

alacakları ücretler nelerdir? Bütün danıĢmanların yaptığı iĢ eĢit midir? O nedenle mi hepsine %75 gibi 

bir rakam talep edilmektedir? Ve oran yerine rakamın ne kadar olduğu burada zikredilebilirse Meclis 
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tam anlamıyla bilgilendirilmiĢ olacaktır. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Üyemizin son söylediğine ben yanıt verebilirim. Biliyorsunuz    

Genel Sekreter maaĢı 12.425,79-TL brüttür efendim. Bunun %75’i biraz önce arkadaĢımızın söylediği 

gibi 9.319,34 kuruĢa tekabül etmektedir. Dolayısıyla bu arkadaĢlarımızın alabileceği maksimum ücret, 

brüt ücret budur arkadaĢlar. ArkadaĢlarımızın…  

ERHAN ÇALIġKAN: Diğer konularda da Ģimdi olmasa bile daha sonra bizi bilgilendirirseniz seviniriz 

efendim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢımızın, Sayın hatibin bu talebi uygundur. Bunu ilgili 

arkadaĢlarımız bir sonraki toplantıda, Meclis Toplantısında bununla ilgili gerekli açıklamaları 

yapabiliriz. TeĢekkür ederim. Bunu %75 olarak oylayacağız arkadaĢlar. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi 5. maddeyi 

görüĢmek üzere, Sayın KÖKKILINÇ… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, yine brüt aylık miktarının %75’ini geçmemek Ģartıyla 

belirlenmesi. %75 olarak evet. %75 olarak oylayabiliriz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, %75 olarak.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: %75 olarak oylayabiliriz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 5. maddeyi oylarınıza sunuyorum 

efendim; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben yanlıĢ görmediysem bir arkadaĢımız hayır dedi. 

ERHAN ÇALIġKAN: Ben diyorum. Gerekçesi de görev tanımını bilmediğim ya da ne kadar, ne iĢ 

yapacağını bilmediğim için ret oyu verdim. Yoksa baĢka bir Ģey yok efendim. Bilseydim evet oyu 

verebilirdim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan’ım buyurun. 

MUSTAFA TUNÇ SOYER: Bu konudaki ısrarı anlamak mümkün değil. Çünkü ben bununla ilgili daha 

sonra açıklama yapacağımı ifade ettim. Ama daha önemlisi BaĢkan olarak danıĢacağım insanların 

nelerine danıĢacağım konusu bana ait bir Ģeydir. Bu konuda hiçbir bilgi vermek zorunda değilim. Ama 

ben beyefendi arzu ettiği için bilgi vereceğimi söylememe rağmen itiraz etmesi nedeniyle de bu 

açıklamayı yapma gereği duydum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederiz BaĢkan’ım. AlkıĢ yok arkadaĢlar, Meclis usulünde 

böyle bir Ģeyimiz yok. Ben Gündeme devam ediyorum Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım. (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Burada hayır bir kiĢi, bir kiĢi. AK 

Partiden diğer arkadaĢlarımızdan herhangi bir Ģey yok. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, Erhan ÇALIġKAN evet, Erhan ÇALIġKAN 

arkadaĢımızın ret oyu var yani. 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi konusundaki bölüme 

geçiyoruz, 3. maddemiz. Sayın KÖKKILINÇ, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, evet. 1. maddenin Komisyondan geldiği Ģekliyle oylanmasını 

öneriyoruz. Oyçokluğu ile uygun bulunmuĢ Komisyon tarafından. TeĢekkürler.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN?  

FATĠH TAġTAN: Oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Söz isteyen bir arkadaĢım var. 

Buyurun efendim. Ayağa kalkarak Gruba seslenirseniz. 

HÜSEYĠN ÜNAL: Sayın BaĢkan’ım, 1 ile 12 aynı konuyu içerdiği için oylanmasını talep ediyorum, 1 

ile 12. madde. 1’den 12’ye kadar, 12 de dâhil BaĢkan’ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar, 1-12... Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygundur efendim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Evet ArkadaĢlar, 1 dâhil, 12 dâhil 

maddeleri oylarınıza sunuyorum, Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 
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kabul etmeyenler? Maddeler 1 ve 12 dâhil kabul edilmiĢtir efendim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Komisyonlardan geldiği Ģekilde söylemiĢtim, ben 

görememiĢ olabilirim. Oybirliği demiĢtim. Oybirliği için itiraz? 

FATĠH TAġTAN: Komisyondan geldiği Ģekliyle oyladığımızda Komisyon oyçokluğu verdiğinde biz de 

burada oyçokluğunu kabul ederek, oyçokluğuyla evet demiĢ oluyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Komisyondan geldiği Ģekilde oylandığı için aynı Ģekilde kayıtlara 

geçiyoruz arkadaĢlar, teĢekkür ederiz. 13. madde için Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Komisyondan geldiği Ģekliyle, oybirliği ile uygun bulunmuĢ, 

biz de bunu öneriyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 13. maddeyi oylarınıza sunuyorum 

efendim. Pardon,  bir söz isteyen vardı galiba, buyurun efendim. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan’ım, Sayın Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Sayın Siyasi Partilerin 

Temsilcileri ben Ģahsım adına 13. maddeyle ilgili görüĢ beyanında bulunmak istiyorum. Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu olarak. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Bu madde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiĢti bir önceki Mecliste. Sayın 

BaĢkan’ımızın BaĢkanlık Önergesi olarak gelmiĢti. UlaĢım konusu da yani Halk TaĢıt Uygulaması 

Projesi kapsamında sabah saat 06:00 ile 07:00 arası, akĢam da 19:00 ile 20:00 arasında ulaĢım 

konusundaki öğrenci, tam ve öğretmen biletlerine %50 indirim sağlanmasını kapsamaktadır. Bununla 

ilgili ben bunun önemli bir proje olduğunun, önemsediğimden dolayı Ģahsım adına söz almıĢ bulundum. 

Tam biletler normal Ģu andaki geçerli fiyatları 3.00-TL, öğrenci 1.80, öğretmen de 2.50. Bu Ģekilde %50 

indirim olduğunda tam 1.50, öğrenci de 0.90, öğretmen de 1.25. Bunu ben, Ģehrimizde yaĢayan ve bu 

indirimden faydalanan aile üzerindeki ekonomik bir aylık katkısını da hesapladım. Bununla ilgili bir kiĢi 

eğer çalıĢıyorsa, aile bireylerinden 1.50, aynı ailede eĢi çalıĢıyorsa günlük 1.50, bir de öğrenci 

sabahçıysa eğer, onu öğlenci ve ya sabahçı olduğu için tek kalem olarak aldık, bir indirim olarak. 0.90 

yani toplamda bir defada 3.90, akĢam dönüĢüyle de çarpı iki 7.80 gibi bir avantaj sağlıyor günlük 

ekonomik katkı olarak. ÇalıĢma zamanı 26 gün hesapladığımızda da 7.80 yani 26 ile çarptığımızda 

202.80 gibi aylık aile katkısına, bütçesine katkı sağlamıĢ oluyor. Yıllık da hesapladığımızda yıllık 

ortalama  2.433 lira, 60 kuruĢ aile bireylerine fayda sağlıyor. Ekonomik koĢulların zorluklarında 

yaĢadığımız ülkede, Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin önemli bir karara imza attığını düĢünüyorum ben. 

Bu karardan dolayı da Belediye BaĢkanımızı ve AK Parti,  Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Ġyi Parti 

Meclis Grubu ArkadaĢlarıma teĢekkür ediyorum, saygılar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SÖZÜPEK, teĢekkür ederiz. Evet Sayın… Buyurun efendim. 

HAKAN ġĠMġEK: Efendim, bu saat araları, gerçi Komisyondan geldi ama sabah 06:00-07:00 diyor. 

Herhalde bir servise tekabül edecek bu. Bunu yarım saat sabah için uzatabilirsek Gündemde, en azından 

ikinci servisi yakalayabilecek bu tür arkadaĢlarımızın, vatandaĢlarımızın da kullanımına sunmuĢ 

olacağız. 1 saatlik bir dilim biraz kısa gibi geldi. Onu da bir değerlendirmeye almakta fayda var diye 

görüyorum efendim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani yarım saat daha… 

HAKAN ġĠMġEK: Yani, 06:00-07:30 diye… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 06:00-07:30… 

HAKAN ġĠMġEK: Söyleyelim sabahı... En azından iki servise yetiĢebilsin.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi oylansın efendim, Komisyondan geldiği Ģekilde bir baĢka Meclis 

Toplantısının konusu olabilir. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Zaten 90 Dakika Uygulaması bu uygulamanın içerisinde olduğu biliniyor, yani 

07:00’de değil de 6:55’te dahi binse, 90 Dakika Uygulaması bunun içerisinde olacaktır. Dolayısıyla bir 

manası yok ama takdir tabii Ġktidar Grubunun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederiz, Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? ArkadaĢlar 13. 

maddeyi Komisyondan geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? 
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Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 14. maddenin görüĢülmesine geçiyorum. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 14. maddede iki Komisyona gitmiĢ, Plan Bütçe 

Komisyonunda oybirliği ile diğer Komisyon Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundan da 

oyçokluğu ile uygun bulunmuĢ. Sonuçta uygun bulunmuĢ, oybirliği ile uygun bulunan Komisyon 

Raporuna göre oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN?  

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, 14. maddedeki Öğrenci Yurdunun Tarifeleri ile alakalı olarak ilçesinde 

de birtakım anlaĢmazlıklar olduğunu biliyoruz. Oradaki arkadaĢlarımızın da aslında bu rakamların 

normal rayiçlerin biraz üzerinde olduğu, güncelleme yapılabileceği yönündeki görüĢleri var. Eğer 

uygunsa, tabii ben ilçedeki arkadaĢlar adına konuĢmuĢ olmayayım ama eğer uygunsa Gündemde 

bırakılıp tekrardan Komisyona havalesini rica ediyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Bu maddeyle ilgili… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben tekrar söz almak istiyorum. Ben Grubumuz adına Komisyondan geldiği 

Ģekilde oylanmasının uygun olduğunu bildiriyorum size. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hangi Komisyondan? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Efendim, Plan Bütçe Komisyonunda oybirliği ile uygun görülmüĢ, diğeri de 

oyçokluğu ile zaten. Biz oylanmasını talep ediyoruz Ģu anda. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet Değerli ArkadaĢlar, 14. maddenin Komisyonlardan geldiği 

Ģekilde, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 15. maddenin görüĢülmesine geçiyoruz. 

Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, oybirliği ile uygun bulunmuĢ Plan Bütçe Komisyonunca, 

oylanmasını talep ediyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 15. maddeyi 

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

ederim. 16. maddenin görüĢülmesine geçiyorum. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 16. madde ve 20. madde dâhil Komisyondan geldiği Ģekliyle 

oylansın diyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir daha tekrar eder misiniz? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 20. madde dâhil o maddeye kadar olan tüm Gündem Maddeleri oylansın 

diyoruz Komisyondan geldiği Ģekliyle. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ madde numaraları üzerinden… 16 dâhil, 20 dâhil 

değil mi efendim? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet efendim, Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın diyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, madde numaraları üzerinden devam etmek istiyoruz veya 18. maddeyi 

içinden çıkartabilirsiniz. 18. maddeki KarĢıyaka ilçesindeki deplase bedeli ile alakalı olan Protokoldeki 

mesele Plan ve Bütçe Komisyonuna hiç gelmedi, hiç konuĢmadık, hiç görüĢmedik, kimsenin reddi yok, 

burada öyle yazıyor ondan haberimiz yok. Yani dolayısıyla bu, sehven herhalde yazıldı, Gündeme 

gelmemiĢ bir maddeydi.  Ya arkadaĢlar biz olmadan toplantı yapıp katılanlarca karar aldılarsa ayrı bir 

problem, yok hiç karar alınmadıysa zaten iade etmekte fayda var. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Gelmedi. Sayın ġAHĠN?  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Komisyona gelmemiĢ. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 18. maddenin Komisyona gelmediği… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Efendim o zaman Komisyonu bekleyelim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bana Ģimdi, burada verilen belgelerde arkadaĢlar “Komisyonumuzca 

oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.” diye bir… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) (SALONDAN : Ġmza var mı?) 

MUSTAFA TUNÇ SOYER: BaĢkan’ım Komisyon Üyesi arkadaĢım söz alabilir mi? (SALONDAN : 

Komisyon BaĢkanı…) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Komisyon BaĢkanına söz vermek istiyorum. (SALONDAN: 

Kemal Bey de Komisyonda…) Kemal Bey’e de söz vereceğim. YeĢim Hanım buyurun efendim. 
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YEġĠM TEKOĞLU: BaĢkan’ım ben Komisyon Raporu varsa onu göreyim. Ġmzamız var mı?  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.)  Tamam, hayır. ArkadaĢlar, YeĢim Hanım… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım ben Grup adına söz alayım. Komisyona iadesi… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon YeĢim Hanım, YeĢim Hanım… 

YEġĠM TEKOĞLU: BaĢkan’ım burada bir imza var ama hani kimin imzaladığını bilmiyorum. 

GörüĢülmüĢ “11/04 diyor”, “Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.” diyor. BaĢkan’ım evet, 

iade edilsin o zaman. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar… Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Efendim, Komisyona iade edilsin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 18. maddenin 

Komisyona iade edilmesini oylarınıza sunuyorum arkadaĢlar; kabul edenler, kabul etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir efendim. 18. maddeyi Komisyona havale ediyoruz. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Onları görüĢeceğiz Ģimdi. Sayın 

KÖKKILINÇ? 16’dan devam ederken 18’le ilgili… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 16 ve 17’nin oylanmasını talep ediyoruz, Komisyondan geldiği Ģekliyle. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 16. ve 17. 

maddeleri Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 19. maddenin görüĢülmesine geçiyoruz. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Efendim, 19-20 ve 21. madde… 19 ve 20. maddeler evet, Komisyondan geldiği 

Ģekliyle oylanmasını talep ediyoruz, 19. ve 20. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? 19. ve 20. Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki, 19. ve 20. 

maddeleri Komisyondan geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 21. madde Sayın KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın efendim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 21. maddeyi 

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

kabul edilmiĢtir. 22. madde… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylanmasını talep ediyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 22. maddenin 

Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

IV. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠNĠN 2018 

YILI FAALĠYET RAPORUNUN GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız, Gündemimizin 4. maddesi 

olan… Kerem Ali Bey bu arada teĢekkür ederiz. Gündemimizin 4. maddesi olan ve Ġkinci BirleĢimde 

Gündemde Bırakılan BüyükĢehir Belediyesinin 2018 Yılı Faaliyet Raporunun GörüĢülmesi hususundaki 

maddeye geçeceğim ama bu maddeye geçmeden önce Meclisimize kendimin bazı fikirleri konusunu arz 

etmek istiyorum. Öncelikle 2018 Yılı Faaliyet Raporunu oluĢturan tüm kalemlerde, tüm faaliyetlerde… 

Bugün bu Meclisimizde de o Meclisten arkadaĢlarımız var ama birçoğu yok. Öncelikle baĢta Belediye 

BaĢkanımız Sayın Aziz KOCAOĞLU olmak üzere ve tüm Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarıma, tüm Adalet ve Kalkınma Partili ArkadaĢlarıma, tüm Milliyetçi Hareket Partili 

ArkadaĢlarıma ve Belediye Bürokratlarına 2018 yılındaki çalıĢmalarından dolayı teĢekkür etmek 

istiyorum ve görüĢmelere geçmek istiyorum. Burada bu görüĢmelerin demokratik teamüller 

çerçevesinde katılımcı demokrasinin güzel örneklerini Ġzmirli Meclis Üyeleri olarak vermek maksadıyla 

olumlu, pozitif, demokratik teamüllerin uygulandığı, gerçekten katılımcı bir Ģekilde yaĢanmasını arzu 

ediyorum Meclisi yöneten bir arkadaĢınız olarak. KonuĢma süreleri ile ilgili biliyorsunuz, Grup adına 

konuĢacak arkadaĢlarımıza Grup Sözcülerimize 20 dakika sözümüz var. Diğer arkadaĢlarımıza 10 

dakika var. Ama burada görüĢmelerin sağlıklı bir Ģekilde gitmesi açısından herhangi bir kısıtlama 

koymayı da doğru bulmuyorum. Yeter ki o teamüller doğru Ģekilde giderse bunlara da hiç gerek 

kalmadan güzel suretle, baĢarılı bir Ģekilde bu raporları görüĢme imkânına sahip olacağız. ġimdiden 

anlayıĢınız ve katkılarınız için her birinize çok çok teĢekkür ediyorum. Sayın KÖKKILINÇ? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, ben BüyükĢehir Belediyesinin Faaliyet Raporuyla yan 

kuruluĢu olan ESHOT Genel Müdürlüğünün Faaliyet Raporunun birlikte görüĢülmesini öneriyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Sayın KÖKKILINÇ’ın önerisini duydunuz. Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Uygundur. Sayın KÖKKILINÇ’ın 

BüyükĢehir Belediyesinin 2018 Yılı Faaliyet Raporunun ve ESHOT Genel Müdürlüğü Faaliyet 

Raporunun birlikte görüĢülmesi önerisini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Bu iki madde birlikte görüĢülecektir arkadaĢlar. Evet, Sayın 

KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Burada mı görüĢlerimizi ifade edelim, yoksa kürsüye geçsem belki daha iyi 

olur. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Efendim kürsüye de geçebilirsiniz. Daha rahat Meclise hitap 

edersiniz. Buyurun sizi kürsüye alalım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Değerli 

Bürokratları, Basın Mensupları ve Değerli Ġzmirliler, yasal mevzuatla her kamu kurumunun kaynaklarını 

etkin, ekonomik ve verimli kullanması, bu kapsamda stratejik planlar yapması ve her yıl Faaliyet 

Raporları çıkararak geçen yılın değerlendirmesini yapması düzenlenmiĢtir. GörüĢmekte olduğumuz 

2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu da bu kapsamda hazırlanmıĢ bir çalıĢmadır. Bu raporu inceleyip, son 15 

yıllık dönemi göz önünde bulundurduğumuzda; ülkemizin içinde bulunduğu ciddi ekonomik sorunlara 

rağmen, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin yatırımlarını hız kesmeden sürdürebildiğini görmekteyiz. Bu 

faaliyetlerin bazıları ile ilgili rapordan kısa bilgiler vereceğim. Çevre yatırımlarında Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi imzaladığı protokol ile 2020 yılına kadar atmosfere karbon salınımını %20 azaltma hedefinde 

bulunmuĢtur. Bu hedefe ulaĢmak için tamamlanan Park, Rekreasyon Alanı, Kent Ormanı gibi projelerle 

Ġzmir’de kiĢi baĢına düĢen yeĢil alan toplam 16,6 m² olmuĢ görünüyor. Bunun 8 m²’si aktif, kalanı ise 

pasif yeĢil alandır. 2018 yılında tamamlanan MaviĢehir Halk Park, Bornova Macera Park, Çiğli Ahmet 

Taner KıĢlalı Parkı, Çiğli Hava ġehitleri Parkı ve Gaziemir Zeytin YaĢam Korusu Projeleriyle bu 

hedefimize biraz daha yaklaĢılmıĢ görülüyor. Önümüzdeki yıllarda yeni yeĢil alanlarla karbon ayak 

izimizi daha çok azaltacağız. Bu hedefe ulaĢmak için diğer baĢlıklarda da çalıĢmalar sürmektedir. 

Elektrikli otobüsler alınarak ve Belediyenin tesislerinin enerji ihtiyacı güneĢ enerjisi panelleriyle 

karĢılanarak temiz enerji uygulamaları büyümekte ve aynı zamanda maliyetten tasarruf edilmektedir. 

Raylı sistemlere yapılan her bir yatırım, lastik tekerlekli ulaĢımı azaltıp karbon ayak izimizi de 

küçültmektedir. Vapurlarımızı da bu kapsamda ele alabiliriz. UlaĢım ayağında da çevreci, ekonomik ve 

konforlu bir toplu taĢıma sistemi kurulmuĢ ve büyümeye devam edecektir. Raylı sistem ağımız 178 

kilometreye ulaĢmıĢtır. Narlıdere Metrosu çalıĢmaları devam etmiĢ olup; Buca Metrosu için beklenen 

Bakanlık onayının ise bir an önce çıkmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Belevi Ġstasyonu’yla 

birlikte ĠZBAN hattı 41 istasyona ulaĢmıĢtır. Tamamlanan tramvay hatları geçtiğimiz yıl 18,5 milyon 

yolcu taĢımıĢtır. Son 15 yılda yapılan yolcu iskeleleriyle birlikte deniz ulaĢım ağımız da büyüdü ve 11 

iskeleye ulaĢıldı. Yeni alınan yolcu gemileriyle geçtiğimiz yıl 16,5 milyon yolcu taĢınmıĢtır. 

Önümüzdeki dönemde deniz ulaĢımını daha da güçlendirerek, geliĢtirerek, toplu taĢımadaki payını 

artıracağız. Akıllı Trafik Yönetim Sistemini geliĢtirerek, araçların trafikte geçirdiği süreyi kısaltarak hem 

havaya salınan karbon miktarını azaltıyoruz hem de sürücülerin yakıt tasarrufu yapmasını sağlıyoruz. 

Önümüzdeki dönemde ulaĢım konusu öncelikli olarak ele alınan konulardan biri olacak ve kent içi toplu 

ulaĢımı daha iyi bir noktaya taĢıyacağız. Kentsel koruma ve planlama konularında da birçok baĢlıkta 

yapılan faaliyetleri görmekteyiz. KarĢılıklı anlaĢmaya dayalı Kentsel DönüĢüm Projeleri ilerlemeye 

devam ediyor. Uzundere’de yeni evler geçen yıl sahiplerine teslim edilmiĢtir. Örnekköy’de yapım 

çalıĢmaları baĢlandı ve devam etmektedir. Ege Mahallesi, Ballıkuyu ve Aktepe-Emrez Projelerinde 

uzlaĢma görüĢmelerine devam ediliyor. Bu dönem tüm kentsel dönüĢüm süreçlerini hızlandıracağız. 

Kıyı Tasarım Projesi olan Ġzmir Deniz Projesi de etap etap devam ediyor. Bayraklı 2. Etap ve Bostanlı 2. 

Etap çalıĢmaları tamamlanarak hizmete açıldı. KarĢıyaka-Alaybey Bölgesinde de çalıĢmalar devam 

ediyor. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın yer altına alınan bölümünün üstü büyük bir meydan haline 

getirilerek hem trafiği rahatladı hem de yeni bir yaĢam alanı oluĢturuldu. Önümüzdeki dönemde de 

trafik sorununun olduğu kritik noktalarda benzer projeleri hayata geçireceğiz. Ayrıca geçmiĢi 8500 yıl 

öncesine uzanan kentimizin tarihini korumaya yönelik adımlar da atılmıĢ görünüyor. 12 ayrı noktada 

devam eden arkeolojik kazılar Belediyemizin maddi yardımlarıyla devam etmektedir. Kemeraltı’ndaki 
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Balıkçılar Meydanı yapım çalıĢmaları ve Namazgâh Hamamı Restorasyonu tamamlanarak kentimize 

kazandırıldı. Tarih, kültür ve endüstriyel mirasa yaptığımız katkılar Elektrik Fabrikası ile sürüyor. 

YaklaĢık 2 milyon 100 bin ton asfalt, 7,5 milyon m² sathi kaplama ve 1 milyon 200 bin m² parke 

imalatıyla kent genelinde altyapı çalıĢmalarında ciddi bir ihtiyaç giderildi. Homeros Bulvarı’nı Otogar’a 

bağlayan 2,5 km uzunluğundaki derin çift tüp tünel çalıĢmalarına ise devam ediyor. Yeni yol ve arterleri 

de bu dönemde arttıracağız. Sosyal dayanıĢma alanında ülkeye örnek faaliyetlerin de sürdürüldüğü 

görülmektedir. Ġhtiyaç sahibi kimselere yapılan ayni ve nakdi yardımlar, gıda paketi yardımları, sıcak 

yemek ve çorba dağıtımları, kırtasiye yardımları 2018 yılında da devam etti. Süt Kuzusu Projesi 

kapsamında dağıtılan süt miktarı 12 milyon litreyi aĢtı. Bu sayede üreticilerin kazandığı, çocuklarımızın 

ise sağlıklı büyümesini sağlayan bir yerel ekonomi zincirini Belediye eliyle kurmuĢ olduk. Bu zinciri 

daha da büyüterek geliĢtireceğiz. Engelli bireylerin istihdamını artırmak amacıyla geçen yılki 

Engelsizmir Kongresi “ĠĢ’te ben de varım” temasıyla gerçekleĢtirildi. Geçen yıl düzenlenen 810 Kültür 

Sanat etkinliğiyle Ġzmir’in Kültür - Sanat Hayatı canlı tutuldu. Ġzmir’in simge yapılarından biri olacak 

Ġzmir Opera Binası yapım çalıĢmalarına baĢlandı. Bu dönem kültür, sanat ve yatırımların daha da 

parladığı yıllar olacak. Yerel ekonomimizi canlandıran ve üreticilerimizi üretim yapmaya teĢvik eden 

faaliyetler de yine çeĢitlenerek devam etti. Dağıtılan küçükbaĢ hayvan ve arıcılık seti dağıtımları, fidan 

dağıtımları, üretici eğitimleri, toprak analizi ve ağaç aĢılama çalıĢmalarıyla binlerce üreticimizi 

destekledik. Yeni dönemde bu destekleri artırarak devam edeceğiz. YönetiĢim sektöründe; ulaĢım, tarih, 

turizm, hastane hizmetleri gibi birçok önemli konuda e-belediyecilik uygulamalarıyla halkın belediye 

hizmetlerine ulaĢması kolaylaĢtırılmıĢ görünüyor. Sayısı 42’ye ulaĢan ücretsiz wi-fi noktalarından 

faydalananların sayısının 3 yıl içinde 6,5 milyon kiĢiyi geçmesi de halkın bu konudaki talebini net bir 

Ģekilde göstermektedir. Ayrıca vatandaĢlardan gelen talep ve Ģikâyetlerin sosyal medya hesapları 

üzerinden alınma oranının yıl yıl artması, sorunlara daha hızlı müdahale etme imkânı sağlamaktadır. Bu 

alanda çok daha büyük hamleleri bu dönemde yapacağız. 2018 yılı Ġzmir için önemli bir yatırım yılı 

olmuĢtur. Yalnızca Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2018 yılında yapmıĢ olduğu 3,5 milyar liralık yatırım 

harcamasıyla yine Ġzmir’e en çok yatırım yapan kamu kurumu olmuĢtur. Bu çalıĢmalara Grup olarak 

destek vereceğiz. Tüm bu proje ve faaliyetlerin gerçekleĢmesinde emekleri olan, baĢta bir önceki 

Belediye BaĢkanımız Sayın Aziz KOCAOĞLU olmak üzere, bir önceki Ġlçe Belediye BaĢkanlarımız ve 

Meclis Üyelerine, tüm Belediye çalıĢanlarına Grubum ve Ģahsım adına çok teĢekkür ediyorum. “Umut 

ile AĢk ile Ġzmir” diyerek çıktığımız bu yolda daha fazlasını hep birlikte kentimize yapacağız, 

gerçekleĢtireceğiz. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ’a çok teĢekkür ediyorum. ġimdi Adalet ve 

Kalkınma Partisi adına Özgür HIZAL, buyurun. Kürsüye de… 

ÖZGÜR HIZAL: Böyle iyiyiz Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki efendim. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri, Belediyemizin Kıymetli Bürokratları ve 

ÇalıĢanları, Basınımızın Değerli Temsilcileri hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. ġimdi bugün 

geçmiĢ 5 yıllık dönemin son Faaliyet Raporunu oyluyoruz. Bunların görüĢmelerini yapıyoruz. Yani 2018 

Yılı Faaliyet Raporuna iliĢkin oylamayı yapacağız. Faaliyet Raporunu tabii önümüzde çok uzun bir 

inceleme dönemi yoktu. Ama Ģöyle bir avantajımız vardı doğrusu; kitapçık yaklaĢık 200-210 sayfalık bir 

Faaliyet Raporu kitapçığı olmasına rağmen 2014-2019 Dönemi Faaliyet Raporlarının incelenmesinde 

çok benzer ifadelerle karĢılaĢabiliyoruz. ġimdi ben burada konuĢmamı yaparken çok politik söylemlerde 

bulunmayacağım. Çok siyaset diliyle de konuĢmamaya çalıĢacağım. Mümkün olduğunca objektif 

kriterlere dayanan eleĢtiriler getirmeye çalıĢacağım. Birkaç ana baĢlık belirledik. Muhtemelen 

Grubumuzdaki diğer arkadaĢlarımız da teknik olarak bunların bilgilerini verecekler. Ama ilk BirleĢimde 

dile getirdiğim gibi burada sizlere de haksızlık yapmak istemiyorum, iktidar olarak, yönetim kanadına 

da haksızlık yapmak istemiyorum. Çünkü yeni bir sayfa açıldı, yeni bir yönetim geldi. Ancak 15 yıllık 

süreç boyunca Ġzmir’i yöneten bir yönetim anlayıĢını da göz ardı etmememiz gerekir. Bu anlamda 

yapacağımız tüm eleĢtirileri tamamen objektif kriterlere dayalı yapılmıĢ eleĢtiriler olarak 

değerlendirebilirsiniz. ġimdi Ġzmir Türkiye’nin en büyük 3. Ģehri. Tarihi derinliği olan, Sayın Sözcünün 

dile getirdiği gibi, yaklaĢık 8500 yıllık tarihe sahip Anadolu’nun ve Türkiye’nin batıya açılan kapısı. 

Ancak, ne yazık ki, Faaliyet Raporu önceki Faaliyet Raporlarında da gördüğümüz gibi Ġzmir’in 

vizyonuna yakıĢmayan, Ġzmir’in vizyonunu kaldıramayan projelerle ya da faaliyetlerle dolu. Büyük 

projeler kapsamında baktığımızda “Yapılacak, izinler alındı, alınacak gibi” muğlâk ve soyut ifadeler 
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kullanılması gerçekten bizi üzen hususlar. Kısacası maddeler üzerinden gidecek olursak mesela 1. 

maddemizde; Çevre Yönetimi baĢlığı altında amaç olarak doğayla bütünleĢik sistemleri hayata 

geçirecek, yaĢam kalitesini geliĢtiren, sürdürülebilir bir kent yaratmak, hedef olarak da çevre sağlığını 

koruyarak daha temiz bir kent yaratılması. Evet, o ifadeler çok güzel, çok doğru ama reele baktığımızda 

bu amaçlar doğrultusunda hedeflere ulaĢılabiliĢ mi? Bizce hayır. ġimdi Ġzmir gibi… “Türkiye’nin en 

büyük Ģehri, en büyük 3. Ģehri, batıya açılan kapısı” diyoruz ama hâlâ Ġzmir’de Katı Atık Tesisleri 

noktasında ciddi sorunlar yaĢanıyor. Evsel Atık Transfer Ġstasyonlarının kurulması, Kentsel Katı Atık 

Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Kurulması, Ġzmir Ġli Katı Atık Master Planı Hazırlanması, Tıbbi 

Atık Bertaraf Tesisi Kurulması, Ġzmir Ġli Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesine Yönelik Master Planı 

Hazırlanması, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı ĠyileĢtirme Projesi ve benzerleri. Faaliyet 

Raporuna baktığımızda bunlara iliĢkin olarak somut hiçbir veri maalesef yok. Yine az önce dile 

getirdiğim gibi “Yapılacak, izinler alındı, alınacak ve edilecek” gibi soyut, elle tutulur projelerden uzak 

ifadeler. Yine 2. madde olarak “GeçmiĢi gizemli, geleceği büyüleyeceği, yaĢanılası kent Ġzmir”; 

gerçekten muhteĢem bir slogan. Bu anlamda bu sloganı bulan arkadaĢı gerçekten tebrik ediyorum. Ama 

bu baĢlık altında açıklanmak istenen faaliyetler neler? Baktığımızda imar faaliyetleri. Ġzmir’in az önce 

çevresel anlamdaki sorunların yanında yine en büyük sorunlarından bir tanesi maalesef ki bir deprem 

bölgesinde ve deprem kuĢağında olmasına rağmen uzun süredir gideremediğimiz bir sorun kentsel 

dönüĢüm ve çarpık kentleĢme. ġimdi BüyükĢehir Belediyesinin 7 Kentsel DönüĢüm ve GeliĢtirme 

Projesinin olduğunu Faaliyet Raporunda görebiliyoruz. Bunlar neler; Ballıkuyu Kentsel DönüĢüm ve 

GeliĢim Projesi, KarĢıyaka-Örnekköy Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi, Bayraklı Kentsel DönüĢüm 

ve GeliĢim Projesi, Çiğli-Güzeltepe Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi, Uzundere Kentsel DönüĢüm 

ve GeliĢim Projesi. Peki, bunlardan hangisi Ģu anda reel olarak hayata geçirilmiĢtir? 7’den sadece biri. 

Uzunderede bir takım adımlar atılmıĢ, somut olarak orada inĢaatlar devam etmektedir. Ve diğer 6’sı 

hakkında maalesef Faaliyet Raporunda ne zaman faaliyete geçirileceği, ne zaman bu yatırımların 

yapılacağı konusunda herhangi bir ifade söz konusu değil.  3’üncü baĢlığımız; “YaĢamı KolaylaĢtıran 

Kent” baĢlığı altında ulaĢım ele alınmıĢ ve bu noktada yapılan bir takım faaliyetlerden ve yatırımlardan 

bahsedilmiĢ. ġimdi çok sıralamak istemiyorum ama Ġzmir için sorunlu olan, sorun olan önemli 

konulardan bir tanesi de ulaĢım ve trafik. Bunu son zamanlarda Ġzmir’de yaĢayan herkes çok net bir 

Ģekilde görebilmekte. Günün belli saatlerinde, haftanın belli günlerinde trafik problemi ile boğuĢan 

Ġzmir ne yazık ki son dönemlerde, son yıllarda günün her saatinde ve haftanın hemen hemen her günü 

trafik sorunuyla boğuĢmak zorunda kalıyor. Bu gerçekten Ġzmirlilere, Ġzmir halkına büyük bir haksızlık 

olarak değerlendiriyoruz. Peki, bu Faaliyet Raporunda bu trafik sorununu ve bu ulaĢım problemini 

çözmek adına Ġzmir gibi devasa bütçelere sahip bir belediyenin yapmak istediği herhangi bir projeyi 

görebiliyor muyuz? Yatırımı görebiliyor muyuz? Yine hayır. Sayın Sözcünün de dile getirdiği gibi 

sadece Homeros Bulvarı ve Otogar Bağlantı Tüneli dıĢında alternatif yolların alternatif kavĢakların 

açılması adına herhangi bir faaliyetle maalesef karĢılaĢmıyoruz. Raylı sistem konusuna zaten hiç 

girmeyeceğim. Çok da maliyeti düĢük yatırımlar noktasında sınıfta kalmıĢ demek istemiyorum ama 

baĢarısız olmuĢ bir yönetim anlayıĢının raylı sistemler anlamında neler yaptığını ve neler yapamadığını 

zaten Ġzmir halkının takdirlerine bırakıyoruz. Yine trafik sorunuyla alakalı, ilintili önemli bir konu 

otopark problemi; artık neredeyse Ģehrin her bölgesinde çok ciddi bir sorun haline gelmiĢ otopark 

sorununun çözümü konusunda Faaliyet Raporuna baktığımızda ve incelendiğinde koca bir yıl boyunca 

maalesef ve maalesef bir adet Otopark Projesinin hayata geçirildiğini görebiliyoruz. Bu da “Hakimevleri 

Katlı Otopark ĠnĢaatının tamamlanmıĢ.” ibaresinden anlaĢılabiliyor. Yine deniz ulaĢımı noktasındaki; 

körfez gibi birçok Ģehre nasip olmayacak muhteĢem bir alana sahip olan Ġzmir’de deniz ulaĢımının çok 

daha fonksiyonel kullanılması adına yatırımların yapılması gerekirken bir yıllık dönem içerisinde 2018 

Faaliyet Raporunda bakıyoruz ki sadece Karantina Geçici Yolcu Ġskelesi Uygulama Projesinin 

tamamlandığını görebiliyoruz. Bunlar gerçekten Ġzmir’de yaĢayan Ġzmirliler olarak bizleri ve tüm Ġzmir 

halkını üzdüğünü düĢünüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte, bu noktada çok daha rantabl projelerin 

yapılabileceği kanaatindeyiz. ġimdi 4. baĢlıkta “Ġlçe Belediyelerine Yapılan Nakdi Projeler 

Kapsamındaki Nakdi Yardımlar” hususu; toplamda 58 milyon 124 bin TL nakdi yardım yapılmıĢ ve bu 

ilçe belediyelerine baktığımızda Bergama, Beydağ, Gaziemir, Karabağlar, Konak ve Tire. Burada az 

önce dile getirdiğim gibi tamamen objektif kriterlere dayanarak bir eleĢtiri getirmek istiyorum. ġu parti, 

bu parti demek istemiyorum. Ġzmir ölçeğinde bir belediyenin ve 30 ilçesi olan bir BüyükĢehir’in sadece 

58 milyon TL ile 8 ilçe belediyesine bu anlamda destek sağlaması kabul edilebilir bir durum değil diye 
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düĢünüyoruz. Son olarak bütçe hususuna değineceğim ve sonra da konuĢmamı sonlandıracağım. Yine 

Faaliyet Raporu incelendiğinde öngörülen bütçe 4 milyar 635 milyon, gerçekleĢen bütçe 4 milyar 554 

milyon, yine ön görülen bütçe gideri, bu gelirdi, 5 milyar 450 milyon, gerçekleĢen ise 5 milyar 77 

milyon. Asıl burada can alıcı olan nokta bu bütçenin ne kadarının borçlanma yoluyla gerçekleĢtiği. 1 

milyar 230 milyon, yani gerçekleĢen giderin yaklaĢık %25’i borçlanma yoluyla gerçekleĢmiĢ. Bu da 

Ġzmir Belediyesi açısından, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi açısından acı bir tablo diye düĢünüyorum. 

ġimdi burada bahsettiğim rakamlar, belki evet çok devasa rakamlar, büyük rakamlar. Ama geriye dönüp 

bakıldığında bu rakamları karĢılayan yatırımlar, faaliyetler yapılmıĢ mı? Maalesef yapılmamıĢ. Yine 

bütçeyle alakalı önümüzdeki dönemler noktasında da size bir öneri sunmak istiyorum. YaklaĢık bütçenin 

423 milyon TL’si ulaĢım noktasında yatırım olarak belirlenmiĢ, yatırım gideri olarak belirlenmiĢ, yani 

bütçenin %10’u. Ġzmir gibi her geçen gün ulaĢım noktasında ve trafik noktasında ciddi sorunlar yaĢayan 

ve birçok Ģehirden o anlamda maalesef istenilen düzeye gelemeyen bir Ģehrin bütçenin %10’u ile bu 

sorunu çözebilmesi mümkün değildir. Bu anlamda da önümüzdeki günlerde bu rakamların çok daha 

yukarılara çekilmesi gerektiğini düĢünüyoruz. ġimdi konuĢmama… Teknik anlamda Faaliyet Raporu ile 

alakalı konularda ana baĢlıklar bunlar. KonuĢmamın baĢında da dile getirdim, tekrar etmek istiyorum; 

bize burada iktidarı ile muhalefeti ile bütün Meclis Üyelerine, bütün BaĢkanlarımıza, BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlarımıza Ġzmir halkı bir emanet teslim etti, bu emanet Ġzmir. Bizim en değerlimiz, ortak 

noktamız Ġzmir. Biz bu emaneti 5 yıl sonra emanetin gerçek sahipleri olan gelecek nesillere teslim 

edeceğiz. Söylediğim gibi siyasal bir söylemle Ģu gün için eleĢtirmek istemiyorum, söylemek 

istemiyorum. Ama yapılan yanlıĢların, ki bu Faaliyet Raporunda yapılan yanlıĢların, hataların neler 

olduğunu tek tek sıralamaya çalıĢtım, yapılan yanlıĢların her zaman karĢısında duracağız. Yapılan 

doğruların da yanında duracağız ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte de bu hataların yapılmamasını temenni 

ediyoruz. Bu anlamda konuĢmamı sonlandırıyorum ve Grubum adına da her iki Faaliyet Raporuna da 

gönül ister yeni bir yönetim yeni bir baĢlangıç ama biz Grup adına, Grubum adına söylüyorum, “ret 

oyu” kullanacağımız yönünde bilgi vermek istiyorum. Saygılar sunuyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcisi, Grup Sözcüsü Özgür HIZAL’a 

çok teĢekkür ediyoruz. ġimdi Ġyi Parti adına Sayın Kemal SEVĠNÇ’e söz veriyorum. Buyurun efendim. 

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan’ım, Sayın Meclis Üyelerim, Belediyemizin Değerli Birim Amirleri, 

Yazılı ve Görsel Basının Saygın Temsilcileri, hepinizi Grubum adına saygıyla selamlıyorum. GeçmiĢ 

dönem Faaliyet Raporuyla ilgili olarak baĢta Aziz KOCAOĞLU BaĢkanımız, yine o dönem görev yapan 

Meclis Üyelerimiz, Belediyemizin her kademesinde görev yapan çalıĢanlara teĢekkür ediyorum. 

Grubum adına da Faaliyet Raporlarına her ikisine de “olumlu yönde oy kullanacağımızı” belirtiyor, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederiz Sayın SEVĠNÇ. ġimdi Milliyetçi Hareket Partisi 

adına Sayın Salahattin ġAHĠN. Buyurun efendim.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Ġlçe Belediye BaĢkanlarım, Meclis Üyelerimiz, Grup 

BaĢkanlarımız, evet, geçmiĢle ilgili bahsedildi, yapılanlarla ilgili. Tabii ki geçmiĢle ilgili Sayın Aziz 

KOCAOĞLU BaĢkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerimize, Milliyetçi Hareket 

Partisinden Meclis Üyelerimize hani yaptıkları çalıĢmalar için teĢekkür ediyorum ben de. Tabii ki de 

Grup BaĢkan Vekillerimiz belirtti. Planlarda, programlarda iĢte olan, yapılacak çalıĢmalar belirten bir 

söylemler iĢte dizisi bahsetti Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkanımız, Grup Sözcümüz ya da… AK 

Parti Grup BaĢkan Vekilimiz de bütçe ile ilgili anlattı. Evet, burada tabii ki de Ġzmir’in… Çünkü nüfusu 

her geçen gün artıyor. Ġzmir’in daha çok hizmete ihtiyacı var. Daha çok projeye ihtiyacı var. Onun 

için… Evet trafik en büyük sorunlardan birisi, bilhassa örneğin ben Gaziemir’de oturuyorum, Gaziemir, 

Ġzmir’in en yoğun giriĢi çıkıĢı olan bir bölge, yani Ġzmir’e girilmiyor. Her iki yolun etrafında yol 

projeleri, hani yeni yapılacak planlarda olan yol projeleri olduğu hep söyleniyor, bir türlü yapılmadı. 

ĠnĢallah bu önümüzdeki süreçte bu bütün sorunlar, önceliğine göre daha ivedilikle… ĠĢte kentsel 

dönüĢüm baĢladı ama ne kadar yeterli? Bir Uzundere’de baĢladı iĢte orada da hani yerleĢim birimi 

olmayan yerde baĢladı neticede. Ama yerleĢim birimi olan yerler var; Aktepe-Emrez örneğin, 

baĢlayamadı. Onun için inĢallah bu göç alan kentimize bu artan nüfusumuza yönelik öncelik sırasına 

göre önümüzdeki süreçte, hani Belediye BaĢkanımız ya da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak 

iktidarıyla, muhalefetiyle etkin ve yoğun bir hizmet seferberliği baĢlatılır diye umut ediyoruz, 

düĢünüyoruz. Onun için evet bu bütçe geçmiĢteki bütçe, bu bütçe zaten biz destek olmasak da 

oyçokluğu ile geçecek, çünkü bir oyçokluğu var. Ama burada, Ġzmir’de sorun çok, yani BüyükĢehir 
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Belediyemizin ya da Ġlçe Belediyelerimizin yapması gereken hizmetler çok. Onun için inĢallah 

önümüzdeki süreçte BüyükĢehir Belediyemiz de, Ġlçe Belediyelerimiz de daha sorunlara yönelik 

projelerin önceliğine bakarak inĢallah daha etkin bir Ģekilde hizmetlerini sürdürürler diyorum. Ben 

teĢekkür ediyorum, efendim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Salahattin ġAHĠN’e teĢekkür ediyoruz. Sayın Fatih TAġTAN 

söz istedi. Buyurun efendim. 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, aslında genel itibarıyla çerçeve çok belli. Birçok 

konuya da hatip arkadaĢlarımız değindi. Cevap mahiyetinde olmamakla birlikte, birkaç konuyu hem 

hafıza tazelemek adına, geçmiĢ dönemden bu döneme devam eden bir Meclis Üyesi olarak, birkaç 

konunun altını çizmek istiyorum. Bu görmüĢ olduğunuz Faaliyet Raporu 200 küsur sayfa, %10’u ancak 

faaliyet. Bunun haricinde kalan kısımların tamamı; yönetmelik anlatmaları, yasa ifadeleri, 

kompozisyonun giriĢ kelimeleri vesaire, vesaire... 20 sayfası ancak ve ancak faaliyet içeren bilgilerle 

dolu. Bunlara çok örnek saatlerce verilebilir ama sadece Cumhuriyet Halk Partisi adına konuĢmasını 

gerçekleĢtiren Değerli Hanımefendinin vurgu yaptığı alanlara ben daha ziyade cevap vereceğim, cevap 

olmasın da, görüĢ beyan edeyim. Mesela; Ġzmir’de çevreden bahsettik, gürültü eylemlerinden bahsettik. 

Bunlar sayfanın… Hangi sayfada doğa dostu, kent Ġzmir, çevre yönetimi demiĢiz? Sayfa 62. Tamamı 

önceki yıllardaki Faaliyet Raporlarının kesilip, kopyalanıp, yapıĢtırılması. Ben öyle anlamıyorum. 

Merak edenler geçtiğimiz yılların sayfalarını açarlar; genelde geçen sene 20 sayfa geriden takip ediyor, 

önceki sene 10 sayfa falan geriden takip ediyor. Cümleye baĢlamadan, cümleyi bitirmeden, noktasına 

virgülüne, yapılmıĢ olan imlâ hatalarına varana kadar aynı. Yani, iĢte “Ġzmir Gürültü Eylem Planı 

ÇalıĢma Komisyonu” diye baĢlayıp, “4 ay süresiyle yayımlanarak Komisyona ilan edilmesi hususları 

BaĢkanlık onayına sunulmuĢtur.”la devam edip, “BaĢkanlık onayından sonra Bakanlığa sunulması 

çalıĢmaları yapılacaktır.”la ilerleyen tüm kelimeler, cümleler birebir aynı. Sadece bu sayfalarda değiĢen 

ne var bu baĢlıkta? HemĢehrilerimizden gelen Ģikayetlerin sayısındaki artıĢ. Özellikle çevreyle alakalı, 

haĢerelerle alakalı olarak yapılan iĢlemlerde, Ģikayetlerde, bu sene 16.030 olarak önümüzde. Geçtiğimiz 

sene 10.000’di, ondan önceki sene 8000’di, ondan önceki sene 5000’di. Böyle giderse 5 sene sonra 

100.000’lere çıkacak bu Ģikâyetlerin sayısı. Neden mi? Cümlenin devamına bakıyoruz, birebir aynı, hâlâ 

“10 adet sırt üstü ULV makinesi alımı yapılacaktır.” diyor, devam ediyor. Senelerdir aynı Ģeyi okuyoruz. 

Sadece Ģikâyetler artmıĢ. ĠĢte Karaburun Katı Atık Transfer Ġstasyonunu belge eksikliğinden dolayı 

beklemektedir. BeĢ senedir, altı senedir ne belgesidir bilmiyoruz, bekliyor Sayın BaĢkan. Açıyorum, 

sayfaları, mezbahaların yapılması, çevreden bahsediyoruz. ÖdemiĢ Mezbaha Projesi çalıĢmaları 

tamamlanmıĢtır. Geçen sene de tamamlanmıĢtı, ondan önceki sene de tamamlanmıĢtı. Hatta geçen 

dönemin ilk baĢında ÖdemiĢ Belediye BaĢkanı daha ilk günlerde çıkıp, bu konuyu gündeme getirmiĢti. 

Sene 2018’in Faaliyet Raporu, hȃlȃ aynı cümle, hȃlȃ aynı kelime. Burada aynı devam edenden ziyade 

çıkarılan bir Ģey var, Menemen. Menemen’deki mezbaha 2009 yılında ilk bu, yani daha da önceki 

dönem, tam on sene önce gündeme getirildi. Geçen seneki Faaliyet Raporuna kadar dönemsel olarak 

basında “Avrupa’nın bilmem kaçıncı”, iĢte “Ġzmir’in Ģu kadar özelliklerinde vesaire mezbahası geliyor.” 

denildi, ilk defa bu Faaliyet Raporunda hiçbir Ģey yapılmadan kaldırılmıĢ Sayın BaĢkan. Yine yanlıĢ 

hatırlamıyorsam büyük parklardan bahsedildi. Park Bahçelerin yapmıĢ olduğu yerler. ġimdi burada 

MaviĢehir’deki yerden bahsedildi. Bununla ilgili bir cümle okuyayım: yine Faaliyet Raporunun 66. 

sayfasında “Halkın kendini ifade edebileceği…” yine geçtiğimiz senelerde de aynı cümleyle baĢlıyordu, 

fotoğraf değiĢtikti, bu sefer fotoğraf farklı bir açıdan çekilmiĢ; “Halkın kendini ifade edebileceği serbest 

kürsü ve yazı duvarlarıyla park anlayıĢına yeni bir bakıĢ açısı getiren yüz bin metrekare alana sahip halk 

parkın yapımı tamamlanmıĢtır.” Geçtiğimiz senede de aynıydı da bir fark, “Doksan bin metrekare halk 

parkın yapımı tamamlanmıĢtır.” diyordu. ġimdi bu sene, geçtiğimiz sene bir bilgi verilmedi, on bin 

metrekare bu park büyümüĢ. Öyle bir alanımız vardı da büyüdüyse, faaliyet olarak da bu eklendiyse 

kabul; yok gene haberimiz olmadan doksan bin metremiz yüz bin metreye çıktıysa iĢ AĢık Veysel 

Rekreasyon Alanına döner, kamulaĢtırmasız el atmadan on sene, burada Sayın Tunç SOYER’in 

mücadele edeceği bir mali yapı, yirmi seneye kendisini gösterir. Altından devam eden “üç adet ayrı 

çocuk alanı bir tanesi ileri yaĢ olmak üzere…” diye devam eden cümlelerin tamamı kelimeler, virgüller, 

rakamlarla aynı Sayın BaĢkan. Yine burada devam ediyorum, sayfaları; ĠĢte bölgesel yapılan, ilçelerde 

yapılan çalıĢmalardan örnek verdi. Ben de örnek veriyorum, yine bu seneki Faaliyet Raporu; Bayraklı 

Onur Mahallesi yirmi metrelik yol kamulaĢtırması yapmıĢız, Bornova, Ankara Caddesi, 129/7 Sokak 

arasında kalan yirmi beĢ metrelik yol kamulaĢtırması yapmıĢız, Bornova Aydınlar Caddesi, Geri 
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Kazanımcılar Metal Yolu ĠĢ Yeri Kooperatifine bağlayan yol kamulaĢtırması yapmıĢız, Buca, DoğuĢ 

Caddesinde yol kamulaĢtırması yapmıĢız, Çiğli, Ata Sanayi, Eski Havalimanı Caddesi bağlantılı yolu 

kamulaĢtırması yapmıĢız, Gaziemir, Yeni Fuar ulaĢım yolu, Süleyman Ergin Caddesi kamulaĢtırması 

yapmıĢız, Fuar Alanı, ulaĢım yolu ağaçlandırılacak alan kamulaĢtırması yapmıĢız, Güzelbahçe’de 24.50 

metrelik yol kamulaĢtırmıĢız… Değerli vaktinizi fazla almamak için kısaltıyorum, sayfanın tamamı 

efendim, geçen sene de böyleydi, ondan önceki sene de böyleydi, daha önceki sene de böyleydi. Hatta 

önceki senelerde Grubumuz adına konuĢma yapan arkadaĢlarımız, arkadaĢ, atıyorum “Konak Mürsel 

PaĢa Caddesinde paralel on yedi metrelik yol kamulaĢtırması geçen sene de bunu söylediniz.” diye 

geçtiğimiz sene söylemiĢlerdi. Ve hatta artık en sona “Yıllardır bu aynı yerlerin kamulaĢtırıldığını biz 

yeni bir faaliyetmiĢ gibi okuduğumuzdan artık aklımızla alay etmeyin.” demiĢtik ama görüyorum ki, 

görüyorum ki değiĢen hiçbir Ģey yok. Yine Ġzmirlinin aklıyla alay edilmeye devam ediliyor. Aksi olsaydı 

biz bunları geçtiğimiz yılın sayfalarında, ondan önceki yılın sayfalarında nokta nokta, adres adres, 

kelime kelime kes-kopyala-yapıĢtır’la görmezdik Sayın BaĢkan. Yine bu kısımlarda geri kalan bölgelere 

bakıyorum; mesela; Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı, Doğançay’la baĢlayıp Örnekköy Mezarlığı ilk 

sırada olmak üzere cbs çalıĢmaları devam etmektedir, önceki sene de, önceki sene de aynı… 25 bin 

mezar yerinin 2019 yılı için denmiĢ ama bu sefer, 25 bin mezar yerinin coğrafi mezarlık sistemine dâhil 

edilmesi öngörülmektedir; 2017’de de aynıydı. Altında gelen cümle yine aynıydı Sayın BaĢkan. ĠĢte 

faaliyetlerde ufak tefek değiĢiklikler var. Ne var mesela? Daha önce demiĢiz ki “Urla ilçesi, Özbek 

Mahallesi, Akkum Mevkiinde yaklaĢık 13.5 hektarlık alanın 1/5000’lik ve 1000’lik ölçekli imarlı 

planlarına esas Jeolojik, Jeoteknik Etüt Raporu Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünce onaylanmıĢtır.” 

Daha önce biz onaylamıĢtık, Ģimdi Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlü onaylamıĢ. Ama nerede yazıyor bu? 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunda yazıyor. Bu faaliyetse eğer, yazması gereken 

yer Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün faaliyeti. Biz ne yapmıĢız ki? Biz bunu son üç seneden beri 

yaptık diye yazıyorduk. ġimdi Ġl Müdürlüğü onaylamıĢ diye yazıyoruz. DeğiĢen yine bu noktada bir Ģey 

yok Sayın BaĢkan. Sayfalara devam ediyorum. Kentsel DönüĢüm konusunda yine Grup BaĢkan 

Vekilimiz ifade etti, birebir kelimelerle, birebir cümlelerle, yeni bir ifadeye girmeden aynı Ģekilde 

devam etmiĢtir. Mesela, gelmiĢiz Yapı ĠĢleri Ġdaresi BaĢkanlığı demiĢ ki “Balıkçılar Meydanının 

yapılması kapsamında 1431 m
2
 iĢ yeri, devam ediyor ve 1161 m

2 
ortak alan…” diye baĢlayan paragraf 

Sayın BaĢkan, “Birinci Kattaki Restoranlara Hizmet Verecek Terasta AhĢap Gölgelik ve Havuz 

Yapılarak Elektrik ve Mekanik Tesisatların Yapılması ĠĢi.” diye devam eden ve nihayetinde de “2018 yılı 

Mayıs ayında tamamlanmıĢtır.” denilen bölümün birebir aynısı yine geçtiğimiz yıl vardı. Sadece orada 

aynı cümleleri Ģöyle bitiriyordu. “2017 yılının Kasım ayında bitirmiĢtir.” Yani orada bir restorana 

gölgelik yapmıĢız, onu dahi tarihini her sene değiĢtirip veriyoruz. Fotoğrafı farklı bir noktadan 

çekiyoruz. Mümkünse mevsimler ve saatlerin farklı olduğu bir anda bunu yapıyoruz. En azından 

fotoğrafa farklı bir somut gelsin düĢüncesiyle. Dolayısıyla Sayın BaĢkan, öve öve bitiremediğimiz 

Ġzmir'imizin faaliyetleri iĢte, Ġzmirlimize layık gördüğünüz faaliyetler bu üç beĢ tane yeni yapılan 

Ģeylerden ibaret. Onları da bu kitaplara yazmamızın hiçbir gereği yok. Zaten haftalarca, aylarca, 

billboardlarda yayımlıyoruz “ġunu, Ģunu, Ģunu, Ģunu yaptık” diye, “Bunları, bunları, bunları, baĢardık” 

diye. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda söylediğimizin aksine sonraki seneye, aklımızla alay 

etmeyecek, kesip, kopyalanıp yapıĢtırılmayacak bir Faaliyet Raporuyla karĢılaĢmayı ümit ediyoruz. 

Buna Ġzmirlinin ihtiyacı var. Buna bizlerin ihtiyacı var sözlerime “inĢallah” diyerek son veriyorum 

Sayın BaĢkan, ümit ederek son veriyorum. Dinlediğiniz için teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN'a çok teĢekkür ediyorum. Sayın Cindi Can POLAT 

buyurun. 

CĠNDĠ CAN POLAT: Sayın Meclis BaĢkan’ım, BüyükĢehir Belediye BaĢkan’ım, Ġlçe Belediye 

BaĢkanlarım ve Belediye Meclisimizin Çok Kıymetli Meclis Üyeleri hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin, son 15 yılda, Ġzmir'de yapmıĢ 

olduğu yatırımlara baktığımızda, her yıl düzenli olarak yapılan yatırımların, hizmetin, orantılı bir Ģekilde 

arttığını görüyoruz. Belediyemizin özellikle kırsalda, hem çiftçiye, hem de hayvancılıkla uğraĢan 

üreticiye, üretimi arttırmaya yönelik yapmıĢ olduğu katkı, destek, Türkiye'ye örnek alınacak niteliktedir. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin, kırsaldaki üreticiye verdiği destekle, Ġzmir tarımının Türkiye 

ortalamasının 2.5 katı kadar büyüdüğünü görüyoruz. Ġzmirli üreticiler, hem belediyemizin düzenlediği 

eğitimlere katılarak daha verimli üretim yapıyor, hem de ürünlerini satarak geçimini sağlıyor. Bu 

sayede, kırsaldan kente göç kesiliyor. Restore edilerek yok olmaktan kurtarılan Tarihi Un Fabrikasında 
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hizmet veren Meslek Fabrikası, sürekli yenilenen teknolojik alt yapısıyla, katılımcılarını hem eğitiyor, 

hem de ekonomik koĢulların kötüleĢtiği Ģu günlerde meslek sahibi yapıyor. ġu günlerde ülke olarak en 

büyük zaafımız da üretememek; yaĢadığımız ekonomik sıkıntıların, iĢsizliğin sebebi bu. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi, kendi imkânlarıyla, bu soruna Ġzmir’de çözüm getirmiĢtir, getirme gayreti 

içerisindedir. 2018 yılı içerisinde, Ġzmir'de, 2 milyon 92 bin 337 ton asfalt, 7 milyon 438 bin m
2
 sathi 

kaplama, 1 milyon 227 bin m
2
 parke taĢı imalatı yapılmıĢtır. Yapılan asfalt çalıĢmalarının önemli bir 

kısmı, üretim yapılan yollara yapılmıĢtır. Gene 2018 yılında, tamamlanan projelerle kente,                   

355 bin 846 m
2
 yeni yeĢil alan kazandırılmıĢtır. Bugün Ġzmir'de, kiĢi baĢına 8 m

2
 aktif yeĢil alan olmak 

üzere, toplam 16.6 m
2
 yeĢil alan düĢmektedir.  Belediyemiz, bundan sonraki süreçte de,  bu projeleri 

daha da geliĢtirerek devam ettirecektir. BüyükĢehir, hiçbir ayırım yapmadan, Ġzmir'in bütün ilçelerinde, 

ihtiyaç duyulan her yerde, yeni arıtmalar, spor salonları, daha geniĢ yeĢil alanlar, alt geçitler, üst geçitler, 

semt garajları, otoparklar, köprüler, viyadükler, yaya üst geçitleri, yeni yollar vesaire çok hizmet 

üretmiĢtir son 15 yılda. Sosyal Belediyeciliğin gereği, ihtiyaç duyan binlerce vatandaĢımıza sosyal 

yardımlarda bulunmuĢ ve her türlü sorununda yanında olmuĢtur. 2018 yılı içerisinde, 1-5 yaĢ arası 

ortalama 135.000 çocuğa, 12 milyon 301 bin 432 litre süt yardımı yapılmıĢtır. Gene 4 yıl önce kentin 

çeĢitli yerlerindeki, 8 noktayla baĢlayan ücretsiz wifi internet hizmeti, 2018 sonu itibarıyla 42’ye 

ulaĢmıĢtır. Bu sayede 3 yıl içinde, 6,5 milyon kiĢi ücretsiz internet hizmetinden faydalandırılmıĢtır. Kıyı 

Ģeridi düzenlemesi ile Ġzmir’imizin çehresi değiĢmiĢ ve kente yeni bir renk katılmıĢtır. En önemlisi, 

BüyükĢehir Belediyesi hiçbir zaman savurganlık yapmamıĢtır, sürekli tasarruf yapmıĢtır, bütçeyi, çarçur 

etmemiĢtir, yatırım yapmıĢtır. Bütçe kimseye peĢkeĢ çekilmemiĢtir. Ġzmirli hemĢerilerimizin parası, gene 

Ġzmirli hemĢehrilerimizin hizmetinde kullanılmıĢtır. Bütçe, en etkin ve verimli Ģekilde kullanılmıĢtır. 

Ġzmir kendine, fuarlar, kongreler ve kültür kenti olmayı hedef koymuĢ bir Ģehirdir. 2018 yılı içerisinde, 

97 sinema, 422 tiyatro gösterimi, 266 konserle toplam 810 kültür-sanat etkinliği ile Ģehrin kültür-sanat 

hayatı canlı tutulmuĢtur. Gene Ġzmir kendine, üretimin, turizmin, sanayinin, ticaretin, barıĢın, 

kardeĢliğin, hoĢgörünün baĢkenti olmayı hedef koymuĢ bir Ģehirdir. MaviĢehir’de yapılan opera binası, 

bu anlamda Avrupa'nın ve dünyanın amaca yönelik kullanımda iĢlevsellik noktasında, en güzel 

yapıtlarından bir tanesi olacaktır. Metro çalıĢmaları, hükümetin hiçbir katkısı olmadan, BüyükĢehir 

Belediyesinin öz kaynakları ile yürütülmüĢ ve yürütülmeye devem ediyor. Ġzmir Belediyesi, Ankara ve 

Ġstanbul Belediyelerinin geçmiĢte yapmıĢ olduğu metro tünelleri ve hattının aynısını, aynı koĢullarda, 

birkaç kat daha ucuza mâl ediyor. Ġzmirli, yeni ilave olan raylı sistem projeleri, her yıl geniĢleyen deniz 

ulaĢım ağıyla, daha az otobüse biniyor ve daha ekonomik ve çevreci yolculuk yapıyor. Belediye 

Hastanesi ile Ġzmirli hemĢehrilerimize sağlık hizmeti verilmektedir. Türkiye'deki tek belediye 

hastanesidir. EĢrefpaĢa Hastanesi sürekli yenilenen donanımı ve nitelikli hizmet anlayıĢıyla, Sağlık 

Bakanlığının yapmıĢ olduğu denetimlerde, 100 üzerinden 96.77 puan alarak, TeĢekkür Belgesi ile 

onurlandırılmıĢ ve Ġzmir’in en yüksek puanını alan hastanesi olmuĢtur. Ġzmir BüyükĢehir, tarihine de 

sahip çıkmaktadır; Agora gün yüzüne çıkarılmıĢtır. En önemlisi yapısal anlamda, Ġzmir'e ihanet 

edilmemiĢtir. Kadifekale’de, kale çevresi açılarak, yeĢillendirilip Ġzmir’imize kazandırılmıĢtır. GeçmiĢ 

yıllarda, dünyadaki saygın araĢtırma kuruluĢları tarafından yapılan araĢtırmalarda, Türkiye'de en hızlı 

değiĢen ve geliĢen kentin Ġzmir olduğu ortaya konmuĢtur. Bundan sonra 15 yılda belediyemizce Ġzmir'de 

yapılan yatırımların payı büyüktür. Ġzmir’de yapılan hizmetin çıtası yüksek, bayrak yukarıda, iĢimiz zor. 

Çünkü bu bayrağı daha da yukarı taĢımak gibi önemli bir sorumluluğumuz var. Ben, bunu Sayın 

Belediye BaĢkanımız Tunç SOYER'in baĢkanlığında, Meclisimizle, çalıĢanlarımızla baĢaracağımıza 

inanıyorum. Ġzmir, daha çok üretecek ve üreten bir kent olacak. Ġzmir süreçte; kültürün, turizmin, 

ticaretin, sanayinin baĢkenti olacak. Ġzmir, barıĢın, kardeĢliğin, hoĢgörünün merkezi olacak. Ġzmir, 

demokrasiye sahip çıkacak, geliĢtirecek ve Türkiye sathına yayacak. Ġzmir, her konuda Türkiye'ye öncü 

olacak. Bu duygu ve düĢüncelerle, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ediyorum Sayın Cindi Can POLAT'a. Buyurun Sayın Meclis 

Üyem. 

HAKAN YILDIZ: Hakan YILDIZ. Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlamak istiyorum. Bu, tabii ki Grup BaĢkan Vekilimiz, Grup Sözcümüz çok net belirttiler ki ilk 

oturumda da belirttik, bu, Sayın Belediye BaĢkanımız Tunç SOYER'in faaliyetini değerlendirme ya da 

tartıĢma toplantısı değil. Netice itibarıyla geçmiĢ döneminde 2018 ve 2019 faaliyetinin yani Sayın Aziz 

KOCAOĞLU döneminin Faaliyet Raporu hakkında görüĢlerimizi belirtiyoruz. Sayın BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanımız adaylığı döneminde “Ġzmir CHP'nin kalesi değildir, demokrasinin kalesi.” demiĢti. 
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Ġlk Mecliste “Kent Konseyi, KuĢ Cennetiyle ilgili Komisyonda acaba bu söylem yıkılıyor mu?” diye 

düĢünmüĢtük ama bir dahaki Mecliste hatayı telafi ederek bunun olduğunu gösterdiler. ġimdi bu 

duyguyla biz de demokratik haklarımızı kullanarak fikirlerimizi beyan ediyoruz, eleĢtirilerimizi 

yapıyoruz. Yine Sayın BaĢkanımız, yanlıĢ olmasın, eksik kelime kalmasın diye Sayın BaĢkanımızın 

röportajından bir Ģey okumak istiyorum. Sayın BaĢkanımız röportajında aynen Ģöyle diyor: “Ġzmir'i 

Amfi Tiyatro gibi düĢünün, sahnesi körfez olan ve tüm çeperlerinde oturan bir inçi. Sahne çok daha 

canlı, renkli, hareketli olabilir. Bu sahne hep protokollere proje yaptı, tramvayda, feribotlarda, opera 

binasında. Bu Ģehrin arka sırasındakiler de var. Biz arka sıradakilere proje yapamıyoruz. Yapıyor ama 

“mıĢ” gibi yaptığımız Ģey de 2. öncelik. Ben bunu tersine çevirmek, BüyükĢehir’in bütün makinesinin 

önce buraya çevirecek ve CHP oylarını almayan yerlerden CHP oylarını almak istiyorum.” dedi. Sayın 

BaĢkanımızın bir röportajında kayıtlarda olan bir ifadesi.  Bu neyi gösteriyor? Sayın BaĢkanımızın 

geçmiĢ dönemine de ne kadar eleĢtirisel yaklaĢtığını, ne kadar demokrat bir kimlikle Aziz KOCAOĞLU 

dönemini eleĢtirdiğini gösteriyor. Ben bu tavrından dolayı bir Ġzmirli olarak da kendisine teĢekkür 

ediyorum. ġimdi Nilay KÖKKILINÇ konuĢmasında dedi ki “Etkin, verimli kaynak kullanımı.” dedi 

Sayın Grup Sözcüsü ve yine “2020, atmosfer karbon salınımı ile ilgili 2020’ye kadar anlaĢmamız var.” 

dedi. Yine Sayın BaĢkan’ımızın Seferihisar’dan ne kadar çevreci, ne kadar çevreye duyarlı olduğunu 

biliyoruz, tanığız, çok da güzel iĢler yaptı. Çevresel anlamda destekleyenler de oldu. Bu anlamda hatta 

ilk tavrını göstermek için ilk Mecliste Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliğine bizi üye yaptı, çok 

teĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan’ım bunun için size. Ama bunun için önemli olan söylem ve eylem 

arasında ince bir fark vardır Sayın BaĢkan’ım. ġimdi bunların hepsi birer söylem. ġimdi biz önümüzdeki 

5 yıl boyunca Sayın BaĢkanımızın eyleme geçmesini, harekete geçmesini tüm Ġzmirliye söz verdiği 

projeleri yerine getirmesini istiyoruz. Burada konuĢurken geçmiĢin bazı hatalarından küçük örneklerle 

de hatırlatma yapmak zorundayız ki asli vazifemiz ve Sayın BaĢkanı bilgilendirmek… Sonuçta burası 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Grubu. Her birimiz Partilerimizi temsil etmekle birlikte… Sayın 

BaĢkan’ım da burada temsilci durumunda doğru değil mi Sayın BaĢkan’ım? Her bir Meclis Üyesi sizin 

bu anlamda temsilciniz durumunda… (MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen BaĢkan’a hitap eder 

misiniz.) Yok, ben genel anlamda söylüyorum. ġimdi bu anlamda baktığımızda Ġzmir'in maalesef katı 

atık çöp vahĢi depolamak gibi sorunu var ve bu sorunu da Sayın Aziz KOCAOĞLU da kabul ediyor. 

Aynı zamanda bakın Ģunu söyleyeyim; faaliyet raporumuzu açtığımızda “ĠyileĢtirmeye Açık Yönler” 

maddesinde “kent genelinde düzensiz depolama alanlarının tamamen kapatılmasını sağlamak.” diye 

kayıtlara geçmiĢ bir belge de var. Demek ki biz çalıĢanlarımızla birlikte, Belediye olarak, Aziz 

KOCAOĞLU döneminde bu sorunu kabul ediyoruz. ġimdi 2011 yılından sadece küçük bir örnekleme 

yapacağım, Sayın BaĢkanımıza belki brifing verirlerken atlanmıĢ olabilir. Biz genelde bütün 

çöplerimizin büyük bir kısmını Manisa'ya yolluyoruz, çünkü Manisa katı atıkta, tesisleĢmesinde bizden 

çok daha önde olan bir Ģehir, kendilerini de buradan tebrik ediyorum. Mesela tıbbi atıklarda; 2011 

yılında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği değiĢmesi nedeniyle Ġzmir'de çıkan tıbbi atıklar… Hani 

Cindi Bey dedi ya “Hastanemiz var.” Ġzmir ciddi anlamda hastane bölgesi, çok ciddi bir atık çıkıyor. 

Bunların tamamı 2012’den beri Manisa'ya gidiyor. Sayın BaĢkan ve Manisa bunda aylık 1,5 milyon 

TL’ye yakın, bir kaynakları verimli kullanmaktan bahsettik, o yüzden söylüyorum, kaynak elde ediyor. 7 

yılda elde ettiği kaynağı ortalama yaparsanız, 120 milyon TL civarında bir kaynağımızı biz Manisa'ya 

verdik. Sadece tıbbi atıktan bahsediyorum, ki Ġzmir'in evsel atıklarına, sanayi atıklarına, diğer atıklarına 

girmiyoruz. Sadece bu bir örnektir, Sayın BaĢkanımız not alırsa, bir dahaki dönemde en azından bununla 

ilgili samimi olarak bir değiĢime gireriz. Çünkü tıbbi atık tesisinin, yakma tesisini niye Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi bugüne kadar kuramadı, sorusunu geçmiĢ yönetim anlamında sormamız lazım 

diye düĢünüyorum. ġimdi yine faaliyet raporumuza baktığımızda Cindi Bey de konuĢmasında bahsetti, 

dedi ki “Biz geçmiĢ dönemde 30 Belediyemize eĢit davrandık.” Evet demokratik olarak yapılması 

gereken buydu. Peki, böyle mi oldu? Bunu, birkaç örnekle sizleri bilgilendirmek isterim. Demokratik 

anlamda, artık demokrasinin kalesi Ġzmir'de, önümüzdeki dönemde gerçek anlamda, 30 belediyeye eĢit 

davranmamızın önünü açmak adına söylüyorum bunu. Yine faaliyet raporunda BaĢkanımız, Grup 

BaĢkan Vekilimiz buna nezaket çerçevesi içerisinde değindiler, burada açıp baktığımızda, Bergama, 

Beydağ, Gaziemir, Karabağlar, Konak ve Tire Belediyeleri 2018 yılında toplam 58 milyon bir maddi 

destek sağlamıĢız. Bu belediyelerin hepsine baktığım zaman o dönemde bu Belediyelerin tamamı 

Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin, bir tek Tire hariç, o da yine AK Partili olmayan bir belediyeydi. 

Belediyenin yönetiminde olduğunu görüyoruz. ġimdi, 30 Belediyeye destek, dediler biz de nezaket 
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içerisinde bazı bilgileri doğru verelim diye, yanlıĢ bilgi aktarımı olamasın diye Sayın BaĢkan’ım, mesela 

Menderes Belediyesi BaĢkanımızı aradım o dönemki Bülent Beyi, “Ya Sayın BaĢkan’ım” dedim. “Bu 

desteklerde bir sıkıntı var mı? Biz Ģimdi BüyükĢehir Grubuna çıkıp konuĢacağız, eğer yanlıĢ bir 

konuĢmaya kayıtlarda, kayıt altına da alınıyor sebebiyet vermeyelim.” Bana sadece küçük bir anısını 

anlattı. Aziz Bey tanıktır buna, cevap verme hakkı burada yok ama dıĢarıda verebilir. “Ġki kere gittim.” 

diyor iki kere ve neresi için gitmiĢ onun da kaydını size söyleyeyim izninizle size “Menderes’te” diyor 

“Görece’deki rekreasyon alanı için 40 milyon liralık bir projeydi, destek istedim. Etap etap yapalım, 

yarısına destek olur musunuz,” dedim. Ġki kere görüĢtüm, ikisinde de Paramız yok. dedi. “Ama” 2018 

yılına baktığımda sadece Karabağlar’a 20 milyon lira BüyükĢehir’den kaynak aktarmıĢız. 30 Belediyeye 

eĢit davrandığımız dediğimiz zaman geçmiĢ dönem için son iki yıl için bunu söyleyemeyiz. Sayın 

BaĢkan Ģunu da söyledi “Göreve geldiğim ilk yılda Menderes’e sahilde yaptığım iki projeye 3-3,6 

milyon yardım aldım. Projenin tamamı 12 milyondu onun dıĢında hiç destek almadım.” diyor. ġimdi 

Ģunu söyleyelim, biz bir önceki Ġl BaĢkanımız göreve geldiğinde, Aziz Bey ilimizi ziyaret ettiğinde, 

birtakım projenin Ankara'da beklediğini söyledi. Tüm kamuoyu bunu seyrettik ve hep beraber Ankara'ya 

gidildi Ġzmir'e yakıĢan Ġzmirliye yakıĢan, bir demokratik örnekle. Onun ardından biz bir dosya verdik 

Sayın BüyükĢehir Belediye BaĢkanımıza, o dönemki Belediyelerimizin sorunları ve problemlerini ve 

BüyükĢehir’den bekleyenlerle ilgili dosyalardı, ki maalesef bunlardan bir tanesi bile yapılmadı. Yine 

seçimlere 1 yıl kala ĠZSU Torbalı'da, KemalpaĢa'da, Menderes'te su kanalizasyon kazıları yaptı, birinci 

dolgularını kapatmadı. Birinci dolgularını Belediyelerimiz kapattı. Ġkinci dolgularının yarısını zorla 

kamuoyu baskısıyla kapattırabildik. EĢitlik ilkesi maalesef son 2 yılda bilinçli Ģekilde uygulanmadı. 

Yine burada bir tanım var, benim dikkatimi çekti BaĢkan’ım bu tanım Ģöyle diyor, Riskler bölümünde, 

“Farklı Kurumlarda Ġmar Plan Onama Yetkisinin Bulunmasından Kaynaklanan Riskler.” ġimdi hepimiz 

iyi ya da kötü biliyoruz, yanlıĢ söylüyorsam da uzman arkadaĢlar sonra düzeltirler; Ģimdi Belediyelerde, 

yani Ġlçe Belediyemizde, BüyükĢehir Belediyemizde 1000’lik – 5000’lik plan onama yetkileri var, bir 

yandan da, diğer kurumdan kastedilen yanılmıyorsam Çevre ġehircilik Bakanlığı olsa gerek. ġimdi yine 

ben gelmeden Torbalı Belediye BaĢkanımızı aradım o dönemki Sayın Adnan YAġAR Bey’i. “Sayın 

BaĢkan’ım” dedim “biz Grubumuz adına söz alacağız ve konuĢacağız. Bu konuda bize bir tavsiyeniz var 

mı?” dediğimde üzülerek öğrendiğim bir Ģeyi Sayın BaĢkanımıza ve bütün Meclisin bilgisine sunmak 

istiyorum, ki ileriki dönemlerde bunu yaĢamayalım. “Ya” dedi “Ben göreve geldim, Torbalı'nın merkez 

11 Mahallesinin planlarını yapmaya baĢladık BüyükĢehir Bürokratlarımızla beraber. Ve 4 yıl planları 

yaptık ve 5000'lik planlar BüyükĢehir Meclisinden geçti. 1000'lik planlarımız geldi, Torbalı Belediye 

Meclisinden oybirliği ile geçti. Biz 1000'liği BüyükĢehir'e yolladık, 3 ay Komisyonda tuttular, Mart 

Meclisinde reddettiler.” Yani Torbalı’nın kaderini, 4 yıl ilmik ilmik çalıĢtığımız ve bir daha kimseye 

muhtaç olmadan planlanacak Torbalı planlarını siyasi gerekçelerle reddetti bu Meclis, kendi planını 

reddetti. Yani 5000'liğini onayladığı planı reddetti. Umarım yeni dönemde… Yani biz niye faaliyet 

raporuna ret veriyoruz? ĠĢte bu nedenden dolayı. Ama Sayın BaĢkan’ım, umarım yeni dönemde ilk 

günde Sayın BaĢkan’ımız belittiler Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz, biz her zaman yapıcı, kentin önünü 

açan bize oy veren 1 milyon 50 bin seçmenin hakkını savunan, size oy veren 1,5 milyon seçmenle 

uyumlu Ģekilde çalıĢan, 4,5 milyonluk Ġzmir'in bütün sorunlarını kol kola Merkezi Hükümet olarak biz, 

yerelde siz uyum içinde olma derdinde olduğumuzu hep belirttik. Bu eksiklikleri burada belirtiyoruz ki, 

kayıt altına alınsın ve Sayın BaĢkanımızın bir kabahati yok bunlarda. Bunlar geçmiĢ yönetimin 

hatalarıdır ve bu hataları da Ġzmirli ve kamuoyu bilmektedir ve görmektedir. Kimse konuĢmasında… 

Haklı olabilir CHP Grubu, geçmiĢ yönetimini eleĢtirmek zorunda değillerdir ve parti disiplini gereği 

böyle diyebilir ama kamuoyu bunu bilmektedir. Çünkü netice itibarıyla 1 milyon 50 bin seçmen de 

değiĢim için bize destek vermiĢtir ve bugün biz burada Cumhur Ġttifakı olarak, Milliyetçi Hareket 

Partisiyle AK Parti Grubu, temel hedefimiz Ġzmir'in bu geçmiĢ dönem hatalarının tekrarlanmamasıdır. 

Ben bu duygu ve düĢüncelerle bana söz verdiğiniz için teĢekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Sayın YILDIZ çok teĢekkür ederiz. Sayın ÇAM, Osman tamam, 

ÇAM'dan sonra sana söz vereyim, Sayın ÇAM.  

KAZIM ÇAM: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis, Ģimdi AKP Grubunu dinledik…  

SALONDAN: AK Parti…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  KarĢılıklı konuĢmayalım.  

KAZIM ÇAM: Adalet ve Kalkınma Partisi evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın ÇAM. 
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KAZIM ÇAM: Dinledik. YapılmamıĢ, yapılmamıĢ… Ama Ģunu beklerdim ki… Bir iki örnek 

vereceğim; Selçuk'ta otogarları yapılıyor, çoğu ilçeye arazilerine kadar asfaltları yapıldı, yatırımlar 

yapıldı. Ama her ilçeye bildiğim kadarıyla çöp kamyonları, vidanjörler hepsi dağıtıldı. O dağıtımlarda, 

tabii arkadaĢlar bulunmadığı için görmediler ve eĢit seviyede dağıtıldı. Ben isterdim ki… Bugün bir 

öneride bulunacağım, Özel Ġdare malları Ġzmir'in mallarıdır. BüyükĢehir Belediyesine geçmesini 

önereceğim, arkadaĢlar bu konuda çalıĢma yaparlarsa çok iyi olur. TeĢekkür ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ediyorum Sayın ÇAM. Sayın MERT’e söz vereceğim. 

Buyurun Sayın MERT.  

OSMAN MERT: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Bürokrat ArkadaĢlarım, Çok Değerli Belediye Meclis 

Üyesi ArkadaĢlarım sizleri öncelikle Ģahsım ve Grubum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. YaklaĢık 

üç gündür Faaliyet Raporunu değerlendiriyorum. Faaliyet Raporunun içerisinde kesinlikle desteklediğim 

yerlerin olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Zaten bu konuĢmayı da bir eleĢtiri ya da bir destek 

amaçlı değil, Faaliyet Raporunun içerisinde bizzat kendi ilçemde faaliyetin hayata geçmesi konusunda 

sistemde bazı eksikleri fark ettiğimi ve bunlarla ilgili acaba bundan sonrasında Sayın BaĢkanıma bu 

eksiklerin olmamasıyla ilgili nasıl destek olabilirim niyetiyle bu konuĢmayı yapma ihtiyacı duydum. 

Grup bilirim, parti terbiyesi bilirim, Gruba olan terbiyenin parti için ne kadar önemli olduğunu bilirim. 

Yeni bir Meclis Üyesiyim ama bir Ģeyi vurgulamak istiyorum; Buca için yorum yapamam ya da 

Ġzmir’in, kendi yaĢadığım Foça’nın haricindeki bir ilçesiyle ilgili Ģu anda, beĢ günlük bir BüyükĢehir 

Meclis Üyesi olarak bir yorum yapma haddine, hakkına ve tecrübesine sahip değilim. Ama bir Ģeyi 

vurgulamak istiyorum; Ġzmir’de, Foça’da 7 Nisan 2018 günü bütün kalabalığıyla bir Foça Garajı 

açılmıĢtır. Foça Garajı… Foça’mız Ġzmir’in en ufak üç ilçesinden biridir. Bu kadar küçük bir ilçede bir 

garaj belki de 2018 yılı içerisinde Foça için yapılmıĢ en önemli yatırımdır. Çünkü Foçalının da beklediği 

en önemli yatırımdır. Zaten yapacak da çok fazla bir Ģey yoktur, sitle de sınırlıdır. Efendim, 7 Nisan 

2018 gününden beri, Foça’daki garajımız açıldığı gün gibi kapalı duruyor. ġu anda maalesef ki kötü 

niyetli insanlar tarafından akĢamları iĢgal edilmiĢ ve toplumun her kesimi tarafından değil, yalnızca o 

kötü niyetli insanlar tarafından bir yıldır bir metruk bina olarak kullanılıyor. Ama sokakta da o garajdan 

ihtiyacı bekleyen yaklaĢık otuz binin üzerinde Foçalı var. Lütfen beni yanlıĢ anlamayın, beĢ yıllık görev 

süremde birbirimizi tanıdığımız arkadaĢlarımız da var, yeni tanıyacağımız arkadaĢlarımız da olacak, 

nihayetinde amacım üzüm yemek olacak, destek olmak olacak ve Sayın Tunç BaĢkanın bir Ģeyleri en 

azından daha iyi yapabilmesi için, buna destek olmak görüĢmesi yapacak ama 7 Nisan’da açılmıĢ ve 

bugün 19 Nisan 2019’da hȃlȃ daha kapalı olan bir garajı Foça halkının beklediğini özellikle vurgulamak 

istiyorum, bu birincisi. Ġkincisi; bizim üç tane mahallemiz var, FevzipaĢa Mahallesine tamamıyla yol, 

kaldırımlar yapılırken arkadaĢlarımızın, sokakta yaĢayanlarımızın hepsi yalnızca kendilerine sorulmasını 

istedi. Çünkü orada kırk yıldır, elli yıldır, yüz yıldır yaĢayan insanlar var ve tek bir Ģey dendi “Bizler 

mühendis değiliz, tabii ki bilgi sahibi değiliz ama Ģunu bilin, bu giderler olmazsa hepimizin evini su 

basar.” Efendim, bir yıldır hepimizin evini su basıyor, hepimizin dükkanlarını su basıyor, hepimiz 

mağduruz. Yine söylüyorum, amacım sistem, amacım eleĢtirmek değil. Demek ki bir Ģeyleri yaparken, o 

sokağa, o bölgeye bir Ģey yaparken bundan evvel yaĢayanları, bundan evvel mağdur olanları ya da garajı 

bekleyenleri ya da bir yıldır ufacık Foça’da bir garajın niye hayata geçmediğini bizim birbirimizle 

konuĢmamızın sonuca pozitif etkisi olacağını düĢünüyor, beni dinlediğiniz için saygılarımı sunuyorum, 

iyi akĢamlar efendim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın MERT’e teĢekkür ediyorum. Sayın ĠNCE, buyurun. Sonra size 

söz vereceğim.  

ÖZDEM MUSTAFA ĠNCE: Sayın BaĢkan, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri 

2018 Yılı Faaliyet Raporu adına, Ģahsım adına söz almakla birlikte, sadece, bunun anlaĢılıyor ki bir 

2018 yılı değerlendirmesi değil, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Aziz KOCAOĞLU’nun 

bu süreç içerisindeki diğer değerlendirmelerini de ben bu Meclisteki en eskilerden bir Meclis Üyesi 

olarak kısaca özetlemek istiyorum ve bazı düzeltmeler yapmak istiyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı olarak önceki dönemde görev yapan Sayın BaĢkanımızla birlikte aslında daha önceki görev 

yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri ve 

Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeleri de bilfiil faaliyetlerin içerisinde bulunmuĢ. Aslında bugün 

görüĢtüğümüz faaliyet, her ne kadar Aziz KOCAOĞLU’nun Bürokratlarının faaliyet raporu olmakla 

birlikte, bir bütünde bütün Meclisi kapsamaktadır. Ben de bu bağlamda bütün faaliyetlerin 

değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum ve kendime de bunu bir borç bilerek yapıyorum. Çünkü 
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değiĢen Meclis yapısı gereği… 2018 yılını çok az tanıyanlardan bu Mecliste bir tanesiyim. Sayın 

KOCAOĞLU’nun aslında faaliyetini özetlerken, birinci faaliyeti adalet arayıĢı içerisinde geçti; 397 yılla 

yargılanan bir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, mahkemesinin sonunda “Zehirli ağacın meyvesi de zehirli 

olur.” sonucuyla, bir iddiayla gelinip ve dava konusunda 397 yıldan hiç ceza almadan beraat etti. Bu 

adalet arayıĢı onun yönetimsel her türlü faaliyetlerine de yansıdı. Bu adaleti de hepsiyle birlikte yarattı. 

Ben, Selçuk Belediye BaĢkanı, Torbalı Belediye BaĢkanı, ÖdemiĢ Belediye BaĢkanı ve Menderes 

Belediye BaĢkanı biraz önce ifade etti Sayın Grup BaĢkan Vekili, hepsinin BüyükĢehir Belediyesinin 

dağıttığı araçların protokollerinde birlikteydik; bazen kıskandık, baktık ki Sayın BaĢkan onlara iki araba 

verirken, Cumhuriyet Halk Partili Güzelbahçe Belediyesine bir araba verdi, bir çöp arabası verdi. Çöp 

yıkama konteynerimizi Güzelbahçe Belediyesi olarak biz hiçbir zaman, uzun süre, 5 yıl almaya çalıĢtık. 

Sayın BaĢkanımız hemen hemen bütün belediyelere verdi. Biz, söz konusu olan o günkü Menderes 

Belediyesinin aldığı araç kapasitesinin yarısını aldık. Ama BaĢkan dedi ki “Senin nüfusunla onların 

nüfusu bir değil.” dedi. Bu adalet arayıĢı her zaman devam etti ve ona göre davrandı. Ben diğer teknik 

konular ile ilgili bilgilerin Sayın BaĢkan tarafından verileceği kanaatindeyim. Ama biz bu bağlamda 

2018’i değerlendirirken burada Faaliyet Raporunda rakamsal olarak gördüğünüz 58 milyon liralık ortak 

projelerin içerisinde, o yıl içerisinde yapılan ilçeler gelmektedir. Sayın BaĢkanımız müsaade 

buyururlarsa Genel Sekreterimiz size toplar, 15 yıllık faaliyet içerisinde bu saydığınız belediyelerle 

diğer belediyelere rakamsal olarak ortak bağlamında, ortak iĢler bağlamında neler yapıldığını hepiniz 

orada çok rahat görürsünüz. Bana da yatırım yapılmadı 2018 yılında, çünkü ben ortak proje kapsamında 

Güzelbahçe olarak, kültür merkezimizi tek baĢımıza yapma ihtimalimiz yoktu. Daha önceki dönemler 

bu katkıyı büyük oranda aldığımız için 2018 yılı ortak projeler içerisinde değerlendirilmedi. Bir konuya 

da Güzelbahçe açısından açıklık getirmek istiyorum; Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Grup BaĢkanı 

kamulaĢtırmalar safhasında kısaca geçtiği bir satırlık 24,5 metrelik yol, 180 bin m
2
’lik Güzelbahçe 

içerisinde bir yolu kapsar ve Güzelbahçe için çok elzemdir. Güzelbahçe için elzem değildir, komĢu 

ilçelerden gelen vatandaĢlar özel araçlarıyla ücretsiz otobanı kullanma Ģansına sahiptir. Ama MithatpaĢa 

Caddesiyle otoban arasındaki 24,5 metrelik 75. Yıl Bulvarı, özellikle Seferihisar, Karaburun, ÇeĢme gibi 

komĢu ilçelerimden gelen, toplu taĢıma kullanan vatandaĢların hafta sonu Güzelbahçe trafiğini 

rahatlatması için yapılan toplamda 180 bin metreyi oluĢturan bir kısmı rızai terklerle oluĢan, büyük bir 

kısmı da kamulaĢtırması Ġzmir BüyükĢehir Belediyesiyle yapılan kamulaĢtırma çalıĢmalarıdır. Onun için 

burada geçen bir satırlık kamulaĢtırmanın bence rakamlarına bakıp bu Ģekilde takip edilmesi daha doğru 

olur kanaatindeyim. Bence Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2018 Yılı Faaliyeti diğer yıllarında olduğu 

gibi, geçmiĢimiz tertemiz, geleceğimiz aĢk ve sevgi doludur. Onun için 2018 yılı ve ondan önceki 

yıllarda 10 yıl birlikte çalıĢtığım BüyükĢehir Belediye BaĢkan’ım Sayın Aziz KOCAOĞLU’na baĢta 

Güzelbahçeliler adına, bize koyduğu katkı ve yaptığı ağabeylik için kendisine teĢekkür ediyorum, 

sağlıklı ömürler diliyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ĠNCE, çok teĢekkür ederim. Sayın YILDIRIM buyurun.  

AYBARS YILDIRIM: TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan’ım. Aybars YILDIRIM, ÇeĢme’den 

katılıyorum. Bizim bu dönem gerçekten naif bir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız var; kibar, sevgi dolu 

ve hoĢgörüyle bu Meclisi açtı ve bu Faaliyet Raporunda söz alma sebebim aslında biraz da bu kiĢiliğin 

Meclise yansıma ricasından kaynaklanıyor. ġöyle ki; Grup Sözcümüz, daha doğrusu Grup Sözcüsü 

arkadaĢım, bu Faaliyet Raporlarındaki her dönem gelen konuların ardıĢık bir Ģekilde, aynı Ģekilde 

gelmesi insanların, daha doğrusu buradaki seçilmiĢlerin aklı ile alay edildiği iddiasını getirdi. Bunu 

eleĢtirmek istiyorum çünkü burada bu kadar kiĢi kendi ilçelerinden seçilmiĢ, bu kadar kiĢi belli siyasi 

iradeyi temsil ederek buraya gelmiĢ ve bunun sorumluluğunda, bilincinde olan kiĢilerdir. Ve kimsenin 

kimseyle, kimsenin aklıyla alay etmeye hakkı yoktur ve böyle bir kiĢi de bu Mecliste bence de 

bulunmuyor. Bunun üzerine “AĢkla Ġzmir.” denilerek, sevgiyle, hoĢgörüyle bir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanımız burada, Ģu anda kendi BaĢkanlığını icra etmeye baĢladı ve “Arka sokaklar” dedi. Ve 

ardından Kentsel DönüĢümle ilgili bir eleĢtiri daha geldi. Ben geçmiĢ dönem BüyükĢehir Belediyesi 

Meclis Üyesi olarak ve Kentsel DönüĢüm Komisyonu geçtiğimiz dönemki ve bu dönemki üyesi olarak 

Ģunu fark ettim Kentsel DönüĢüm gerçekten çok özel ve gerçekten çok zor bir konu. Kentsel DönüĢüm 

çeĢitli illerde gördüğümüz gibi bir Kentsel DönüĢüm değil. Ġzmir’de gördüğümüz Kentsel DönüĢüm, 

gerçekten Türkiye’ye örnek olması gereken bir Kentsel DönüĢüm. Geçtiğimiz dönem bunun 

planlamasının sonu ve mutabakat sürecinde, Örnekköy örneğinde biz bunu yaĢadık. Biz bıraktığımızda, 

son Komisyonumuzla beraber %85 olan Kentsel DönüĢüm mutabakatı %100 oldu arkadaĢlar. Böyle 
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büyük bir alanda, bu kadar insanın kendi malına gerektiğinde çok acımasız olabilecek bir kanun 

nezdinde düzenlenen bir dönüĢümde %100 mutabakat sağlamak gerçekten bir baĢarı örneğidir ve çok 

uzundur. Belediye Meclisi bünyesinde bir Torba Yasanız yok ki basın imzayı ve alın bunları ellerinden, 

yok öyle bir Ģey. Bu uzun bir süreç; akĢamları, geceleri Bürokratların evlerini arayıp, hȃlȃ pazarlık 

içinde olan insanları biliyoruz. Sadece “Bir puan daha, üç puan daha alıp 2+1 evimi koruyabilir miyim?” 

derdinde kalan vatandaĢımızı biliyoruz. Biz bunları dinledik ve bu gerçekten büyük bir özveriyle 

yürütülen çok uzun bir koĢu. Bunun için performans gerektiriyor. Bunun için çalıĢma azmi gerekiyor. 

Bunun için gerçekten azim gerekiyor. Ve her yıl yeni bir hareket Kentsel DönüĢümde beklemek 

gerçekten çok büyük bir özellik. Bunu beklemeyin lütfen. BeĢ yılda ne yapabilirsiniz? BeĢ yılda inanın 

ya da on yılda… O kadar uzun bir süreç ki sadece planlaması aylarca sürüyor. Bunların hepsini yaĢayan 

bir kiĢi olarak, en azından bir kısmını yaĢayan bir bireyiniz olarak Kentsel DönüĢümün genel bazda 

kenti düzenlemek amacıyla yapıldığının üzerine basarak, bunların parsel üzerinde ve ranta yönelik 

olarak yapılmaması gerektiğinin özellikle üzerine basmak istiyorum. Kentsel DönüĢüm öyle olmaz, 

Kentsel DönüĢüm parsel bazında ranta yönelik olmaz. Kentsel DönüĢüm, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin yaptığı gibi kent üzerinde dönüĢtürülerek olmalı ve bu örnekleri gerektiğinde sizlere daha 

detaylı bilgi vermek üzere de araĢtırırız. Gerektiğinde size Bürokrat ArkadaĢlarımız bunlarla ilgili daha 

detaylı bilgiler tabii ki vereceklerdir. Ama sizden ricam; Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Üyesi 

ArkadaĢlarım, lütfen, biz burada hoĢgörüyle baĢladık, keyifle devam edelim. Bu Meclisimizi bütün bir 

süreç boyunca, önümüzdeki beĢ yıl, aynı nezaket kuralları çerçevesinde ve sohbet ederek yürütelim ve 

lütfen sizinle ya da bizimle kimse aklımızla eleĢtirel bir Ģekilde kinayeli cümleler kullanmasın. Bizim 

bir Belediye BaĢkanımız var ki, kenti planladıktan sonra ve bunları uyguladıktan sonra halkından özür 

dilemedi. Yaptığı planların arkasında durdu, “hata yaptık.” demedi. Sonuna kadar arkasında durdu ve 

dedi ki; “VatandaĢımın arkasındayım ve ben doğrusunu yapıyorum.” Bundan baĢka bir eleĢtiriye de 

gerektiği Ģekilde cevap verdi. Bizler de buna cevap vermeye hazırız. Aynı demokratik haklar bizim için 

de geçerli. EleĢtirin, biz de bunlara cevap verelim ama ne olur bunları belli bir saygı çerçevesinde 

yapalım ve beĢ yıl içerisinde Sayın Tunç BaĢkanımın da dediği gibi “tahakküm yok, demokrasi var.” Ve 

bu demokrasinin kurallarını aramızda yerine getirelim ve her Meclisimizi de lütfen tebessümle sona 

erdirelim. Arz ederim, teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIRIM, çok teĢekkür ederim. Size söz vereceğim ama yani, 

gerçekten iyi bir demokratik ortamda geliĢen bir değerlendirmeler görüyoruz. Aslında Sayın AK Parti 

Sözcüsüne söz vereceğim ama eğer kabul görürseniz aslında amaç hasıl olmuĢ durumdadır. Yani hem 

muhalefet hem de iktidar… Size sadece müzakerelerde yeterlilik… Buyurun, buyurun.   

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, söz hakkım olduğunu düĢünüyorum. ġimdi Değerli Hatiplerin bu 

konuda, bizim eleĢtirilerimiz konusunda birkaç cümle kurduğu ve bu anlamda eleĢtirilerimizin yanlıĢ 

olduğunu belirttikleri için söz almak istiyorum. ġimdi bir kere Değerli Meclis Üyesinin bahsettiği gibi 

nezaket noktasında herhalde Sayın Meclis Üyemizin dıĢında baĢka bir Meclis Üyemizin sorununun 

olmadığı kanaatindeyim. Mümkün olduğunca nazik ifadeler kullanmaya çalıĢıyoruz, ben ve 

Grubumdaki diğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım. ġimdi birincisi, Özel Ġdarenin mallarıyla ilgili bir ifade 

kullanıldı; burada, bilindiği gibi, bu hususla alakalı bir yargı süreci iĢlendi ve Yargı bir karar verdi. Bir 

kısım malların iadesi söz konusu oldu ve hâlâ yargı süreci devam etmektedir. Ġkincisi, Sayın Belediye 

BaĢkanımızın, Güzelbahçe Belediye BaĢkanımızın ifadeleri Sayın TAġTAN’ın, Grup Sözcümüzün 

ifadelerini ben aynen tekrarlıyorum “Güzelbahçe 24.50 metrelik yol kamulaĢtırması.” Biz burada bunu 

söylerken, bu kamulaĢtırma neden yapıldı, gerekli değildi anlamında bir ifade kullanmıyoruz. Bu 

kamulaĢtırma ve buna benzer kamulaĢtırmaların esasında Ġzmir için çok daha gerekli olduğunu 

düĢünüyoruz. Ġzmir’de yeni yolların, yeni kavĢakların, yeni alternatif alanların açılmasını biz söylüyoruz 

zaten. Ve aynı Ģekilde Ģunu ifade etmeye çalıĢtılar; Ģu anda önümde 2017 Faaliyet Raporu var, bu elimde 

de 2018 Faaliyet Raporu var. 2017 Faaliyet Raporunun 86. maddesi, 86. sayfası 5. maddesi, 

“Güzelbahçe 24.50 metrelik yol kamulaĢtırması” diyor. Yeni, yani bugün görüĢmelerini yaptığımız ve 

oylamaya açılan 2018 Faaliyet Raporu, 72. sayfa, 16. madde, “Güzelbahçe 24.50 metrelik yol 

kamulaĢtırması.” Yine aynı Ģekilde 2017 Faaliyet Raporunun 86. sayfasında ve benzer ifadeleri tarihleri 

değiĢtirerek, bitim tarihlerini değiĢtirerek 2018 Faaliyet Raporunda, 72. sayfada, farklı fotoğraf 

kareleriyle, aynı alanın farklı fotoğraf kareleriyle görebiliyoruz. Bunları gören Ġzmir halkı, bunları gören 

bizler evet aklımızla alay edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyoruz. Bizim yoksa burada kinayeli 

konuĢmak, yoksa eleĢtirinin dozunu arttırmak gibi bir amacımız söz konusu değildir. Ben Grubum adına 
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her zaman Ģunu dile getirdim ve getirmeye de devam edeceğim. “Biz burada her zaman doğrunun 

yanında olacağız” dedik, olmaya da devam edeceğiz. Ama sizden ricamız; bu geçmiĢte yapılan hataların 

düzeltilmesi, gelecek beĢ yıllık süreç içerisinde daha doğru yatırımların ve iĢlerin yapılması. Kentsel 

DönüĢüm konusuna gelecek olursak, on beĢ yıldır devam eden bir yönetim var ve on beĢ yıl gerçekten 

uzunca bir süre. Kentin arka sokakları tabir edilen birçok bölgeyi Ġlçe BaĢkanlığı yaptığım dönemde 

karıĢ karıĢ gezdim ve oradaki sorunları inanın çok iyi biliyorum ama on beĢ yıllık süre hiç 

azımsanmayacak bir süre. O yüzden Kentsel DönüĢümle alakalı eleĢtirilerimizin Grup adına arkasında 

olduğumuzu söylüyoruz, saygılar sunuyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın HIZAL. ArkadaĢlar Müzakere Yeterlilik 

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

hayır, pardon. Pardon arkadaĢlar. Evet, Hüsnü Bey… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, benim söylediğim Ģuydu bakın “Amaç hasıl 

olmuĢtur” dedim. Benim söylediğim de bu zaten… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır zaten sözü kısıtlamadık Sayın BOZTEPE, 

sözü kısıtlamadık. Yani, bu teamül, eğer bu teamül, bu teamülden bahsetmeye çalıĢıyorum. Sözü 

kısıtlamadım. Buyurun, buyurun, pardon, pardon… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  ArkadaĢlar, arkadaĢlar lütfen, arkadaĢlar lütfen, 

lütfen, lütfen kendi aramızda konuĢmayalım. Sayın YILDIZ size daha önce söz verdim. ArkadaĢlar… 

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

ArkadaĢlar… Sayın YILDIZ size daha önce söz verdim, özür dilerim. Size daha önce söz verdim. 

ArkadaĢlar bakın… 

HAKAN YILDIZ:  Böyle bir kural var mı? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar, arkadaĢlar bir müsaade eder misiniz? 

Bir müsaade eder misiniz? Bakın… 

HAKAN YILDIZ: Ama ismim geçti Sayın BaĢkan. Sayın Belediye BaĢkanımız bizzat beni hitap alarak 

bir Ģeyler söyledi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Ben de bilgi vermek zorundayım. Doğal olarak, bu benim doğal hakkım. Eğer siz bunu 

engelleyecekseniz de olay çıkacağını söyleyeyim. O zaman Ġzmir’i, demokrasinin kalesi olan Ġzmir’i 

farklı Ģekilde değerlendiririz. Ben cevap veriyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ size bir sataĢma olduğu kanısında değilim. Yani siz de 

isimden bahsettiniz. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan’ım ben, 2008… Mikrofonu açarsanız… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Açık, kapalı değil efendim.  

HAKAN YILDIZ: Çok özür dilerim. 2008 faaliyetiyle ilgili tabii ki isim zikrettim. Kimin ismini 

zikrettim? Sayın Aziz KOCAOĞLU’nun. Sonuçta onun Faaliyet Raporunu oyluyoruz. Ġki, ben bilgiye 

dayalı konuĢan bir insanım. Sayın BaĢkanımız emsal ve örnekler verdi. Tabii ki bir Belediye BaĢkanı, 

Belediyenin bütçesi, devletin ve yerel vergilerden toplanan parayla, eĢit Ģekilde, adil ve doğru olan bu, 

araç sağlayacaktır. Ben gelmeden önce, bakın çok net bir Ģekilde konuĢmamı atlamıĢ Sayın Mustafa 

Bey, dedim ki, Bülent BaĢkanla görüĢtüm, “var mı?” dediğimde bir örneği aktardım ve Ģunu da 

söylediğini belirttim “Ben seçildiğimde altı milyon liralık bir kaynak aldım.” dedi, bakın bunu da 

aktardım. ġimdi burada Ģunu karıĢtırıyoruz; bizim derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek falan değil. 

GeçmiĢte… ĠĢ yapan hata yapar. Biraz önce Meclis Üyemiz, nereye atıfta bulunduğunu biz anladık, 

“Ben özür dilerim, yanlıĢ yaptım diyen değil bizim liderimiz” dedi. ĠĢ yapan hata yapar Sayın BaĢkan. 

Biz burada geçmiĢ dönemin bir takım eksik ve hatalarını belirttik ve döndük Tunç BaĢkanımıza, “Sayın 

BaĢkan’ım bunları bilin.” Ve önümüzdeki beĢ yıl boyunca Grup BaĢkan Vekilimizin ve AK Parti 

Grubunun ve Cumhur Ġttifakının, sizin yanınızda doğru iĢlere destek vereceği ilkesinden biz ödün 

vermiyoruz. Sayın Meclis Üyemiz dedi ki “Kentsel dönüĢüm beĢ yılda biter.” Ben baĢka bir Ģey 

söyleyeyim; ben 2009-2014 yıllarında Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesiydim. Bayraklı yeni kurulmuĢ 

bir ilçeydi. Ġlk Oturumumuzda Bayraklı’nın Fuat Edip Baksı Mahallelerinin Kentsel DönüĢümü geldi. 

On yıl geçti Sayın Meclis Üyem, tam on yıl. Orada herhangi bir, daha hȃlȃ Kentsel DönüĢüm biz 

göremedik. Hani diyoruz ya “Ġzmir’in dağlarında çiçekler açar.” Ġzmir’in çiçek açan dağları oralar. 

GürçeĢme’si, Kadifekale’si, Bayraklı’sı çiçek açmayı bırakın, sokağında çocukların yürüyeceği alan 

kalmadı, park kalmadı. Sayın BaĢkanın konuĢmasını ben birebir okudum. Bakın hiçbir kelime itham 
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etmedim. Sayın BaĢkanın tanımıydı bu, seçim dönemlerinde Ġzmir’i bir sahneye, bir inciye benzetmesi. 

“Bizim protokole hizmet ettim” demesi, “Bizim varoĢları unuttum demesi.” Sayın BaĢkanımızın sözü, 

benim değil ve Sayın BaĢkanımızı takdir ettiğim eleĢtirisel bir tavrı. Dedi ya “Tunç Bey naif ve doğru” 

biz onu anlatmaya çalıĢıyoruz. Biz burada doğruya da doğru, yanlıĢa da yanlıĢ demek için Meclis Üyesi 

olduk. Kalkıp da doğru olana bu yanlıĢtır diyecek karakterde de insanlar değiliz. TeĢekkür ederim Sayın 

BaĢkan’ım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın YILDIZ. Buyurun Sayın SÜRÜCÜ. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Adalet ve Kalkınma 

Partisinin hem Grup Sözcüsü, hem de diğer söz alan arkadaĢlarımız faaliyetlerden değil de sanki 

kitaptan, kitapçıdan, kitapçığı hazırlanmasından dolayı bir rahatsızlıkları var herhalde. Onu Bürokratlar 

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

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar, pardon, Sayın Hatip. Pardon, arkadaĢlar bakın.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Bir müsaade ederseniz…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar biraz önce bu noktaya gelinceye kadar herkesi 

saygıyla dinledik, kimse… Lütfen, lütfen buyurun.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Rica edeceğim. Saygıdeğer Meclis, bu bir görüĢtür. Bürokrat ArkadaĢlar bunun 

notunu almıĢtır. Bir dahaki döneme bunun hazırlığını yapacaktır. Son söz alan arkadaĢımız da Faaliyet 

Raporuyla ilgili, iki tane Belediyeyi kaybetmiĢ Belediye BaĢkanı ArkadaĢımıza “Ben gideceğim, Grupta 

konuĢma yapacağım, bilgi almak istiyorum.” demiĢ ve Belediyeyi kaybeden bir Belediye BaĢkanından 

bilgi alarak geliyor, bu Grupta konuĢma yapıyor arkadaĢımız. Buna da saygı duyuyoruz ama çok, 

hakikaten gerçekmiĢ gibi iddia ederek bu Faaliyet Raporuna ret veyahut da olumsuz baktıklarını ifade 

ediyorlar. Bir yaptıkları bir Ģey daha var, yine aynı arkadaĢımız, Aziz Bey ile Tunç Bey’i ayrı 

kategorilerde değerlendirerek, siyasi bir yaklaĢımla ayrıĢtırıp kendi tezlerini kabul ettirmeye çalıĢıyor. 

Sayın Meclis Üyesi ArkadaĢlarım… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar karĢılıklı konuĢmayalım, lütfen, lütfen, lütfen. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım...   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın Hatip, buyurun.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Yeni seçimden çıktık. Bu Faaliyet Raporu Ġzmir halkından %58 oy alarak 

onaylanmıĢtır, bu Faaliyet Raporu Ġzmir halkı buna oy vermiĢtir. Lütfen, ben AK Partiden, Adalet ve 

Kalkınma Partisinden Ģunu beklerdim “Biz bu Mecliste birlikte çalıĢacağız, iyi niyet göstergesi olarak 

evet, eleĢtirilerimiz var ama oybirliği ile bu Faaliyet Raporunu geçireceğiz” demelerini beklerdim. 

Neden? Çünkü Ġzmir halkı bunu gördü… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, arkadaĢlar lütfen, Sayın…   

ġERĠF SÜRÜCÜ: Ġzmir halkı bunu gördü, Ġzmir halkı %58 oy verdi bu Faaliyet Raporuna. O açıdan…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar karĢılıklı konuĢmayalım, lütfen. Sayın Hatip, bir dakika.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: O açıdan, o açıdan, lütfen…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen, Hatibi dinleyelim, lütfen. Buyurun.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Saygıdeğer Meclis, o açıdan bu Faaliyet Raporu Ġzmir halkı tarafından 

onaylanmıĢtır. Ve bu arkadaĢlarımızın, Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın da umut ediyorum ki burada 

oybirliği ile geçeceğini, burada saygı göstereceklerini tahmin ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, teĢekkür ederim. ArkadaĢlar… 

ÖZDEM MUSTAFA ĠNCE: Sayın BaĢkan’ım ama söz verdiniz… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ĠNCE bir dakika yani. Buyurun Sayın ĠNCE. 

ÖZDEM MUSTAFA ĠNCE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, ben sadece Adalet ve Kalkınma 

Partisi Grup BaĢkanımızın 24,5 metrelik Güzelbahçe kamulaĢtırması ile ilgili benim verdiğim buradaki 

bilgilere istinaden, bir yanlıĢ anlaĢılmaya daha devam ettiğini buradan bildirmek istiyorum. 180 bin m
2
 

yere de Güzelbahçe’de kamulaĢtırma ve rıza-i terk iĢlemleri yapıyorsunuz. 2005’te baĢlar, 2006’da 

devam eder, 2007’de devam eder 5 yıldır devam ediyor. Onun için de bürokratlar Faaliyet Raporuna 

bunu yazıyor. Yaptığı iĢi yazmayacak mı? Olay budur. Bu konuda bilgi vermek istedim. Gayet 

normaldir.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Grup Yönetmeliğinde de, Meclis 

Yönetmeliğinde de yeterlilik, müzakere yeterlilik hakkımız var. Yani biraz önce Sayın BOZTEPE 
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“Böyle bir hakkınız yok” dedi. Böyle bir hakkımız var. Meclis BaĢkanı olarak benim de böyle bir 

hakkım var. Sayın KÖKKILINÇ buyurun. Özür dilerim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon size söz vermedim. Özür dilerim. ArkadaĢlar bir dakika Sayın 

KÖKKILINÇ bir dakika. ġöyle bir karar aldık; ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri, 

biraz önce Ģöyle bir karar aldık, her iki çalıĢma raporunun birlikte görüĢülmesi konusunda Meclis 

oybirliği ile karar aldı. Dolayısı ile sizin söylediğinizi… Ya karar açıklanırken burada değildiniz ya da 

duymadınız yani… 

ERHAN ÇALIġKAN: Ben duydum efendim. Az önce bununla ilgili söz istiyorum, vermiyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben yeteri kadar söz verdim. Buyurun Sayın KÖKKILINÇ.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 11. maddesinde 

“GörüĢmelerin yeterli olduğu Meclisçe kabul edildiği takdirde baĢka Üyeye söz verilmez ve oylamaya 

geçilir” deniliyor. Onun uygulanmasını talep ediyoruz, 11. maddeye göre. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben son söz olarak burada BaĢkana, Sayın BaĢkan’ıma söz vermek 

istiyorum. Ve BaĢkana söz verdikten sonra zaten direkt olarak çalıĢma raporlarının oylamasına geçilir. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: TeĢekkürler. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BaĢkana söz vermek istiyorum arkadaĢlar. Buyurun Sayın 

BaĢkan’ım, buyurun. 

BAġKAN: Evet Değerli Meclis Üyeleri, katılımlar, değerlendirmeler nedeniyle öncelikle herkese 

teĢekkür ediyorum. Ama burada bir, bir Ģey var onu paylaĢmak istiyorum,  bir garabet var ortada. Garip 

olan durum Ģu; burada geçmiĢ dönem Meclisi, BaĢkanı yok. Bürokrat arkadaĢların zaten söz hakkı yok. 

(SALONDAN: Var var. Söz verirseniz olur BaĢkan’ım.) Hayır ayır… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen, lütfen, lütfen Hatibe söz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Lütfen arkadaĢlar, lütfen.  Lütfen arkadaĢlar, lütfen 

buyurun BaĢkan’ım.  

BAġKAN: Değerli arkadaĢlar… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar, lütfen karĢılıklı konuĢmayalım.  

BAġKAN: ġimdi garip olan Ģeyin birinci kısmı bu. Burada kendisini savunamayacak, bunları neden, 

nasıl yaptıklarını anlatamayacak bir Meclis Grubu, yani 2018 yılında Mecliste görev yapan Meclis Üyesi 

arkadaĢlarımız yok, Belediye BaĢkanımız yok, Bürokratlarımız neyi neden, nasıl yaptıklarını 

cevaplandıramıyorlar, dolayısı ile burada bir haksız bir durum var. Ġkincisi; yani velev ki Adalet ve 

Kalkınma Partisi Ġzmir’de seçimi kazanmıĢ olsaydı, bu faaliyet raporuna nasıl sahip çıkacaktı? Ya da 

Ģimdi Ġstanbul’da Ekrem BaĢkan göreve gelecek, ne yapacak acaba merak ediyorum. Bu Faaliyet 

Raporuna nasıl bakacak bilmiyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar lütfen. 

BAġKAN: Neyse ben Ģunu söylemeye çalıĢıyorum, Ģimdi mesele Ģurada; bu bir yasal olarak hak tanıyor, 

muhalefete eleĢtiri yapma hakkı tanıyor. Ama doğrusu ben onların yerinde olsaydım, böyle bir hakkı 

kullanmaktan imtina ederdim. Çünkü, Aziz BaĢkan burada yok, o Meclis Üyesi burada değil. Kaldı ki 

birlikte yaĢanmıĢ bir yılın Faaliyet Raporunu burada görüĢüyoruz. O Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız 

arasında AKP’liler de vardı, MHP’liler de vardı; belki onların söyleyecek Ģeyleri var bu Faaliyet Raporu 

ile ilgili ama onlar burada yok. Dolayısı ile ben ilkesel olarak bu Rapor üzerinde böylesin de kritikler 

yapmayı, zaman zaman 15 yılı değerlendirerek, zaman zaman 5 yılı değerlendirerek, zaman zaman sadece 

1 yılı değerlendirerek doğru bulmadığımı söylemek istiyorum, birincisi bu. Ġkincisi; tek tek bu yapılan 

eleĢtirilerle ilgili cevap verecek değilim. Bürokrat arkadaĢlarım biliyorum ki, hop oturup hop kalktılar. 

Çünkü onların söyleyecek çok Ģeyleri var aslında. Ama ben en azından onlara teĢekkür etmek istiyorum; 

geçen yıl verdikleri emek için, bu faaliyetleri yürüttükleri için, hepsini saygı ile selamlıyorum ve teĢekkür 

ediyorum. Sadece Bürokrat arkadaĢlarımıza değil, tüm belediye çalıĢanlarına geçen yıl verdikleri emek 

için teĢekkür etmek istiyorum. Değerli ArkadaĢlar, Faaliyet Raporları kamu kurumlarının Ģeffaflık ilkesini 

ne ölçüde yerine getirdiğinin en önemli göstergelerinden biridir. 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu 

hazırlanırken halka bilgi veriyor olmanın sorumluluğuyla açık, anlaĢılır ve doğru verilerin bulunduğu bir 

rapor sunulmuĢtur. Bilindiği üzere devlet kurumlarında süreklilik esastır. Kurulu düzen ne kadar güçlü ise 

o kurumun ayakları o derece yere sağlam basar. Biz her ne kadar yeni bir BüyükĢehir Belediye Meclisi 
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yapısı ile Ġzmir’i yönetecek olsak da Kurumumuzun geçmiĢinden, 150 yıllık tarihinden ve birikiminden 

faydalanarak bu 150 yıla yeni bir dönem daha ekleyeceğiz. 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu verilerine 

göre 9 ana baĢlıkta yaklaĢık 3,5 milyar liralık yatırım harcaması yapılmıĢtır. Bu harcamanın 3/2 

çoğunluğu Kentsel Alt Yapı, UlaĢım ve Çevre yatırımları oluĢturmuĢtur. Kentimizin 4 milyon 300 bini 

aĢan nüfusu ve yatırım ihtiyaçları bu baĢlıktaki harcamaların hâlâ önemli bir ihtiyaç olduğunu da 

kanıtlamaktadır. 2018 yılında tamamlanan Raylı Sistem ve Deniz UlaĢım Projeleri, Parklar, Kent 

Ormanları, Katı Atık Transfer Ġstasyonları, Otoparklar, Kent Meydanları, Kıyı Tasarım Projeleri, 

Restorasyon ÇalıĢmaları, Kültürel ve Sosyal Projelerle birlikte, kentin ihtiyaç duyduğu her noktada 

Belediyemizin olduğunu gördük. Yeni dönemde yapılanları daha da ileri bir noktaya taĢımak için 

hepimize görev düĢüyor. Umuyoruz ki bu 5 yıl uyum içinde çalıĢıp, Ġzmir’e faydalı olacağız, daha büyük 

ve daha ileri bir aĢamaya hep birlikte ilerleyeceğiz. Kentimizi daha ileri hep birlikte taĢıyacağız. 2018 

Mali Yılı Faaliyet Raporunun ortaya çıkmasında emeği geçen tüm mesai arkadaĢlarımı saygı ile 

selamlıyor ve teĢekkür ediyorum. Bitirmeden az önce Aybars arkadaĢımın ifade ettiği “Akılla alay etmek” 

meselesi ile ilgili birkaç cümleyi de sizlerle paylaĢmak istiyorum. “Akılla alay etmek” akılla alay edeni 

de, akılla alay edileni de aĢağılayan bir Ģeydir. Çünkü bu hiçbirimizin hak etmediği bir Ģeydir. Emeğini 

beğenmeyebilirsiniz, yaptığı hizmeti yetersiz bulabilirsiniz ama kimsenin kimseyle, aklıyla alay 

etmediğini baĢtan kabul etmemiz lazım. Bu sıralarda oturan hiç kimse bir diğerinin aklıyla alay 

etmemiĢtir, etmez. Eğer bunu kabul etmezsek, biz bu memleketteki siyasetin sığlaĢmıĢ dilini 

değiĢtiremeyiz. En az bizim kadar sizin de Ġzmir’i sevdiğinizi, en az bizim kadar, hepimizin de Ġzmir’e 

faydalı olmak istediğini kabul etmemiz lazım. O nedenle bu dili kullanmaktan özellikle kaçınmamız 

lazım. Bu tür ifadeler insanları rencide eder. Sizin için kullanılsa sizi rencide eder, baĢka biri için 

kullandığınız zaman onu rencide eder. Dolayısı ile ben bu çatı altında kimsenin kimsenin aklıyla alay 

etmediğini, etmeyeceğini bildiğimi söylemek istiyorum. Bundan eminim, bunu hiç kimsenin 

yapmayacağını adım kadar biliyorum. Dolayısı ile de kimsenin birbiri ile ilgili böyle bir Ģeyi kullanmasını 

hiç kimseye yakıĢtırmıyorum. Eğer hizmet üreteceksek, eğer bundan sonrası ile ilgili daha iyisini yapmak 

aĢkını, Ģevkini taĢıyorsak içimizde en baĢta birlikte hareket etme ruhunu kabul etmemiz lazım. Ben Ģunu 

biliyorum; AKP’li arkadaĢlarımdan daha fazla bu memleketi sevdiğimi iddia etmem, hepimizin aynı 

miktarda Ġzmir’i sevdiğine inanıyorum. Hepimizin aynı miktarda Ġzmir’in iyiliğini düĢündüğüne 

inanıyorum. Ama tabii ki farklı Ģeyler düĢünebiliriz, farklı değerlendirmelerde bulunabiliriz. Ama bunu 

yaparken eğer birbirimizi incitecek, birbirimizin gururunu rencide edecek ifadeler kullanmaya baĢlarsak, 

ortak çalıĢma zemini kaybolur. Bence en çok dikkat etmemiz gereken mesele o dilin sözcüklerinde 

yatıyor. Çünkü hizmetin arkasında da, gelecek umudunda da dil vardır, sözcükler vardır. O sözcükleri 

kullanırken mutlaka incitmemeye, rencide etmemeye özen göstermeliyiz. Yoksa ortak hizmet üretemeyiz, 

yoksa bu Ġzmir’in demokrasi kültürüne layık bir Ģey çıkartamayız ortaya. Ama ben inanıyorum bu çatı 

altında biz, birlikte birbirimizi incitmeden, kırmadan, dökmeden birlikte hizmet üretebiliriz. Çünkü, 

diyorum ya ben ne kadar seviyorsam Ġzmir’i burada bulunan bütün arkadaĢlarımın da en az benim kadar 

sevdiğine inanıyorum. En az benim kadar Ġzmir’e hizmet etmek arzusunu taĢıdıklarına inanıyorum. Eğer 

bu inancı hepimiz taĢırsak iĢimiz kolaylaĢacak. ĠĢte o zaman bütün Türkiye’ye örnek iĢler yapabilir hale 

geleceğiz. Son olarak Aziz BaĢkanımıza ve geçen dönem onunla beraber çalıĢan bütün Meclis 

Üyelerimize bir yıl boyunca verdikleri emek için teĢekkür ediyorum, hepsini saygı ile selamlıyorum. Ve 

onlar rahat etsinler, müsterih olsunlar, bu Meclis onların yaptığını mutlaka bir adım daha ileriye 

taĢıyacaktır. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan’ım. Değerli ArkadaĢlar biraz önce arz 

ettiğim hususu tekrar sizlere arz etmeyi gerekli görüyorum. Çünkü oradan gelen uyarı, sonra ciddi olarak 

maddi bir hata yapmama adına, çünkü önemli bir görüĢme yapıyoruz. Evet, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

Faaliyet Raporu ve ESHOT Faaliyet Raporunun birlikte görüĢülmesi kararını aldık, bu doğru. Biraz önce 

bu kararı hep birlikte oybirliği ile aldık. GörüĢmelerin seyrine baktığımızda, evet ESHOT’tan hiç söz 

edilmedi. ArkadaĢımız ”ESHOT’u görüĢmeden mi oylayacaksınız?” sorusunu sorduğu için, ben de onu 

buradan duyduğum için, bunun genel olarak biraz sonra yapacağım oylamalarda oylamanın sağlıklı, 

demokratik ve toplum vicdanını yaralamaması açısından bu konuda Sayın Meclisin ve Sayın Grup 

BaĢkan Vekillerinin iradesine ihtiyacım var. Sayın KÖKKILINÇ buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Meclisimiz her iki Faaliyet Raporunun birlikte görüĢülmesi 

konusunda karar almıĢtı. Az önce yapılan görüĢmelerde de zaten biliyorsunuz 24,5 m² yol dâhil, ulaĢım 

ile ilgili konular görüĢüldü. Benim önerim her iki Faaliyet Raporunun artık ayrı ayrı, yani görüĢme faslı 
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sonlandırılarak ayrı ayrı oylansın diyorum, Grubum adına. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan,  tabii biz burada eleĢtirilerimizi getirirken genel itibarı ile 2018 

BüyükĢehir Belediye Faaliyet Raporuna yönelikti.  Ama ESHOT’la alâkalı söz almak isteyen Meclis 

Üyesi arkadaĢlarımız varsa ki siz de dile getirdiniz, sürecin geliĢimi noktasında çok fazla dile 

getirilmedi. Burada demokrasiden bahsettiğimizde, birleĢtiricilik hususundan bahsettiğimizde bu 

noktada da bir iki söz almak isteyen Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız olabilir. Yani ESHOT bambaĢka bir 

durum, diğer Faaliyet Raporu bambaĢka bir durum. Bu anlamda söz almak isteyen arkadaĢlarımıza söz 

verilmesini talep ediyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar karĢılıklı konuĢmayalım. Sayın ĠNCE? Sayın SEVĠNÇ? 

ArkadaĢlar, arkadaĢlar, Sayın SEVĠNÇ pardon. ArkadaĢlar, Sayın BOZTEPE lütfen. Buyurun Sayın 

SEVĠNÇ.   

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan’ım her iki Raporu birlikte oyladık. Bu konuda da Değerli Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarım düĢüncelerini dile getirdi. Oylama esnasında  ayrı ayrı oylarsak iĢlem tamamlanmıĢ olur. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN? 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Oyladığımız bir konu değil mi biraz önce? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Tamam, ayrı ayrı oylayalım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Değerli arkadaĢlar, Sayın BaĢkanımızın 

görüĢmesinden sonra ve aldığımız bu konudaki karara da istinaden ben Gündemimizde Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunu oylarınıza sunuyorum; 2018 Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Faaliyet Raporunu kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir arkadaĢlar.  

V. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2018 

YILI FAALĠYET RAPORUNUN GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ESHOT Genel Müdürlüğünün 2018 Yılı Faaliyet Raporunu 
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Değerli ArkadaĢlar, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisimiz gerçekten demokratik bir anlayıĢla, katılımcılıkla Üyelerinin 

görüĢ ve önerileri ile iki Faaliyet Raporunu da görüĢmüĢ olup, oylaması ile bu maddeleri sonlandırmıĢ 

bulunuyoruz. 

VI. DĠLEK VE TEMENNĠLER 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündemimizin diğer maddesi Dilek ve Temennilerdir. Dilek ve 

Temennilerde görüĢ bildirmek isteyen var mı?  Buyurun. Gördüm sizi. 

NEZĠH ÖZUYAR: Nezih ÖZUYAR, Bergama. Sayın BaĢkan’ım, Değerli Hazırun hepinize saygılar 

sunarım. Malumları olduğu üzere Bergama, Haziran 2014’te dünyanın 999’uncu, Türkiye'nin 13’üncü, 

Ġzmir'imizin ilk UNESCO Kültür Mirası Listesine kabul edilmiĢtir. Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı 

Kategorisinde UNESCO ġehri olan Bergama, aynı zamanda parĢömenin yaratıldığı Ģehirdir. Sayın 

BüyükĢehir Belediye BaĢkan’ım Ģahsınızın uluslararası konulardaki tecrübeniz ve bakıĢ açınız 

kapsamında önümüzdeki dönem içerisinde sağlayacağınız destek ile her iki konuda önemli mesafeler kat 

edileceğine inanmaktayım. UNESCO ġehri olmanın getireceği dinamiklerin bir an önce Bergama'mıza 

kavuĢmasını gerçekleĢtirmek için sizin, ilgili Komisyon ve Kıymetli Meclisimizin desteklerini 

beklediğimizi ifade etmek ister, saygılar sunarım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ÖZUYAR çok teĢekkür ederim, sağ olun. Buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Efendim ben Aliağa’yı temsilen Hakan ġĠMġEK. Değerli BaĢkan, Değerli Meclis 

Üyeleri, ben ĠnĢaat Mühendisiyim; çok süslü kelimeler kullanıp da konuĢmayı bilmem, bilemeyebilirim, 

kusura bakmayın. Ama ben sorun odaklıyım, sorunun çözümü ile ilgiliyim. Ben bir sorunun etrafından 

dolaĢmayı bilmem, sorunu getiririm ortaya koyarım ve o sorunu çözmek için var gücümle çalıĢırım. Yani 

süslü kelimeleri bilemiyorum. I. Oturumda Dilek ve Temennilerde sayfiye yerimiz olan ġakran’ımızın 

kanalizasyonunu dile getirdim, Sevgili BaĢkan da notlarını aldı. 2. madde olarak da 3,5 yıl bekleyen imar 

planlarını söyledim, Sevgili BaĢkan’ım notlarını aldı. ġimdi ben gelirken, iki gündür sivrisinekle ilgili 

problemler geldi bana Sevgili BaĢkan. Öğrendim ki BüyükĢehir’in yetkisindeymiĢ sivrisinekle mücadele. 

Sordum “Nasıl yapıyorsunuz?” diye. “BüyükĢehir’in yetiĢemediği yerde Belediye ġirketine kimyasal ilaç 

aldırıyoruz, öyle ilaçlıyoruz.” dediler. Ama maalesef lavra dönemi geçtiği için Ģu anda sivrisinekle 

mücadele ciddi anlamda sorun haline gelecek 30 ilçe ile ilgili ve Ġzmir’imizle ilgili. Bu anlamda ben, 
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BüyükĢehir’imizin 30 ilçeye aynı oranda yetiĢebilmesinin hemen hemen imkânsız olduğunun 

bilincindeyim. O konuda da Sevgili BaĢkan’a yardımcı olmak için elimizden geleni de yapmamız 

gerektiğini söylüyorum. Ancak 30 ilçenin 29’unda asfalt Ģantiyesi yoktur, asfaltı BüyükĢehir yapar. 30 

ilçenin 29’unda bu olmamasına rağmen Aliağa’mızda kendimiz kiraladık, bütün finiĢerleri, ekipmanları 

kendimiz kiraladık. 100 milyon planlanan bütçede, 150 milyon gerçekleĢen bütçede 2018 yılında sadece 

238 bin ton Aliağa Belediyesi BüyükĢehir yollarını ayırmaksızın asfalt döktü Sevgili BaĢkan’ım. Sizin 

Sözcünüz biraz evvel ifade etti, “2 milyon 100 bin ton” dedi. Bir arkadaĢımızda “2 milyon 300 bin ton” 

dedi. Bir oranlama yaptığımda Aliağa Belediyesi ciddi oranda bir asfaltlama yapmıĢ. Bu konularda destek 

istiyoruz. Bir de, Sevgili BaĢkan’ım, otopark mevzusu söz konusu, hakikaten trafik son derece sorun, 

bütün ilçelerde sorun, Ġzmir’de de ciddi sorun. Aliağa Belediyemizde, Aliağa ilçemizde bir iki cadde var 

ki çok önemli arterlerdir. Bu konu ile ilgili otopark konusunda yetki yine BüyükĢehir’de. BüyükĢehir’e 

defalarca bununla ilgili müracaat yapılmıĢ, herhalde eleman yetersizliğinden oraya eleman 

kaydırılamayacağı söylenmiĢ. Biz elemanı verelim, siz yetkiyi verin, yine parası size gelsin ama otopark 

problemini çözelim Sevgili BaĢkan’ım. TeĢekkür ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hatibe biz teĢekkür ediyoruz. Buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Erhan ÇALIġKAN. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Erhan Bey. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, Sevgili Üyeler, ben Sayın Belediye BaĢkanımızın konuĢması için 

teĢekkür ediyorum. Demokratik teamülleri hatırlatması ve bizlere söylemi için. Ayrıca size de teĢekkür 

ediyorum. Ancak seçilen sözcüklerin dıĢında uygulamaların da demokraside önemli olduğunu hatırlatmak 

istiyorum. Bir önceki Oturumda Plan Bütçeye gitmesi gereken çok önemli bir Ģey direkt oylamayla geçti. 

Bu bir uygulama anlamında, demokratik anlamda yeterince bilgi almayı engelleyen bir tavırdı. Bugünkü 

oylamada da ESHOT’la ilgili en fazla 10 dakika zaman kaybederdik veya yarım saat zaman kaybederdik, 

ancak demokrasiden ödün vermemiĢ olurduk, ilkelerden ödün vermemiĢ olurduk. Çünkü bize Ģöyle bir 

Ģey söylemediniz, eğer konuĢma talep eden olmasaydı evet kapatabilirdiniz. Biz önce bitmesini 

bekleyerek ESHOT’u daha sonra görüĢüleceğini düĢündüğümüz için, siz de bizi bilgilendirmediğiniz için 

konuĢmadık. Bu nedenle bu konunun da dikkate alınması gerektiğini düĢünüyorum, Sayın BaĢkanımızın 

da değerlendirmesine sunuyorum bu konuyu. ESHOT’la ilgili sadece 3 konuyu belirtmek istiyorum, 

çünkü bunun içinde önemli bir konu var. Bu benim Ġzmirli olarak kendi adıma ve Ġzmirliler adına Sayın 

Belediye BaĢkanımızdan da talebimdir iletmek için, herkes adına iletebilmek için, bu sözü aldım. Artı 

Para Sistemi geçmiĢte çok konuĢuldu, çok tepki gördü ve insanlar da hȃlȃ çok Ģikayetçi, bunun yerine 

aynı iĢlevi görebilecek baĢka bir, daha medeni bir sistemi bulunabileceğini kendim düĢünüyorum ve 

BaĢkanımızdan da bunu rica ediyorum. Bu konu incelenirse… Çünkü Artı Para Sistemi, en az, kendim 

son 1,5 senede en az 3 ya da 4 kez parası olmadığı için, yeterli artı parası olmadığı için metroya 

binemeyen çocukların yerine ben kendim kart bastığımı ifade etmek istiyorum. Bu konuyu 

değerlendirmeye almanızı rica ediyorum. Bunun dıĢında hep olumsuzları söylemiĢ gibi oluyoruz ama 

değil, olumlular da var; 2017 yılında alınan 20 tane Elektrikli Otobüs, ben bir önceki BaĢkanımıza ya da 

Bürokratlara, kim yaptıysa emeği geçenlere teĢekkür ederim. Türkiye’deki Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

ilk 3 belediyeden birisidir Elektrikli Otobüs kullanan. Anladığım kadarıyla rapordan, Kalkınma 

Bakanlığından onay almıĢ, bu da gösteriyor ki 400 otobüs, dıĢ kredi aranıyor ve dıĢ krediyle 400 otobüs 

alınacak diye anlıyorum rapordan. Bir de dikkatimi çeken bir konu da ESHOT’un borcu borçla 

ödediğidir; bu da olumsuz bir Ģey. 84 milyon lira borç almıĢ, 84 milyon 400 küsur bin lira borcu borçla 

ödemiĢ. Bunun iyi bir iĢletmecilik olup olmadığını sadece dikkatlere sunuyorum. TeĢekkür ediyorum söz 

verdiğiniz için. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ederim. Fakat aynı uyarıyı yapmak mecburiyetindeyim. 

Çünkü “Karar birlikte görüĢülmesi, ESHOT’un ve BüyükĢehir’in birlikte görüĢülmesi” Ģeklinde kayda 

geçmiĢtir. Dolayısı ile görüĢmeme tasarrufunu kullanmıĢ olan Sayın Hatiplerden, ben onların adına bir 

Ģey talep etmem mümkün olamaz tabii ki. Yani, dolayısı ile ben demokratik teamüllerin gereğini yerine 

getirdim ve görüĢmelerde hiçbir kısıtlama yapmadan her arkadaĢımıza söz verdim. Dolayısı ile bu 

anlamda da bu Meclisin bu Oturumunu, bu BirleĢimini tam sizin belirttiğiniz gibi demokratik teamüllere 

uygun bir Ģekilde yönettiğimi düĢünüyorum. Evet, ArkadaĢlar Gündemimizin diğer maddesine… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Özür dilerim, pardon 

görmedim. Buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan’ım, öncelikle BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın naif konuĢmalarından 
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dolayı ben de teĢekkür etmek istiyorum. Ancak bir Ģeyin altını tekrar çizmemiz lazım; biz AK Parti Grubu 

olarak geçmiĢteki bir takım kusur ve hataları somut örnekle de ortaya koyarken, konuĢmamızın içersine 

de Sayın BaĢkanımıza “Bunların not alınması gerektiğini, iĢ yapanın hata yapabileceğini, bu hususların 

yeni dönemde tekrarlanmaması gerektiğini” söyledik. Bizim temelde değindiğimiz konuların hepsi 

buydu. Diğer anlamda dönüp baktığımız zaman biz herhangi Bürokrat arkadaĢımızı ya da diğer noktayı 

değil, tamamen 2018’in faaliyet yılını, BüyükĢehir Belediyesinin faaliyet raporunu görüĢüyoruz. ġimdi bu 

kanuni hakkımız, maalesef kanun koyucu geçmiĢ dönemin Belediye BaĢkanı gelsin burada kendini 

savunsun diyemediği için, doğal olarak bizi bunla ilgili eleĢtiri yapmak en doğal hakkımız. Zaten bu 

noktada yaptığımız, Sayın BaĢkan’ım lütfen kesmeyiniz, yaptığımız buydu. Ben sadece Ģunun tekrar 

Grup tarafından yani Meclis Grubumuz tarafından bütünlük içerisinde dikkate alınmasını rica ediyorum. 

Biz, 5 yıl boyunca doğru bildiğimiz ve yapıcı olan her Ģeyi destekleyeceğimizi Sayın Grup BaĢkan 

Vekilimiz ilk günde söyledi, bugün de söyledi, bütün söz alan hatiplerimiz altını çize çize söyledik. Ben 

bu noktada sadece bir Sayın BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızdan Grubum adına bir Ģey rica etmek 

istiyorum; Sayın BaĢkan’ım, siz aynı zamanda bizim de BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızsınız. Herhangi 

bir Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaĢımız söz alırken bize AKP diyebilir, ama bizim ismimiz AK 

Parti’dir ve tüzüğümüzde yazar. Size, bize AK Parti demenizi, çünkü iki kere tekrar ettiniz, bundan sonra 

dikkat ederseniz Grubumuz adına ve Partim adına özellikle rica ediyorum. Diğer arkadaĢlarım siyaset 

yapabilirler, o ifadeyi kullanabilirler ama bu tarz sizin naifliğinize, sizin bütünleme ilkeselliğinize 

yakıĢmadı. Bunu düzelteceğinizi düĢünüyorum. TeĢekkür ederim. Sağ olun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ teĢekkür ederiz. 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar, Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin 

GörüĢülmesi maddesine geçiyorum. Mazeretli Üyelerin mazeretlerinin kabul edilmesi yönünde; kabul 

edenler, etmeyenler? Mazeretler kabul edilmiĢtir. 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar bir sonraki Meclis Toplantımız 13 Mayıs 2019 Pazartesi 

Saat: 18.00’de yapılacaktır. BirleĢimi kapatıyorum, çok teĢekkür ediyorum sağ olun. 
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