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ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

2019 YILI HAZĠRAN AYI TOPLANTISI II. BĠRLEġĠMĠ 

MECLĠS GÜNDEMĠ VE TOPLANTI TUTANAĞI  

 

1. BÖLÜM 

MECLĠS GÜNDEMĠ  

 

 Gündem No   : 97509404-301.03-6/2                                                   Toplantı Tarihi   : 12/06/2019  

 Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                                           Toplantı Saati     :18.00 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. 18-19 Haziran 2019 tarihleri arasında Belçika'nın Brüksel kenti ev sahipliğinde gerçekleĢecek olan 

AB Bölgeler Komitesi Türkiye ÇalıĢma Grubu (TÇG) ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (ABBK) 

GeniĢleme Günü Genel Kurul Toplantısı ve 19-20 Haziran 2019 tarihleri arasında Yunanistan'ın Atina 

Ģehrinde City Of Athens ve Technopolis City Of Athens yetkilileri ile karĢılıklı görüĢ alıĢveriĢi ve 

inceleme seyahatinde bulunmak üzere Belediye BaĢkanlığımızı temsilen Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'in görevlendirilmesi, 17-18-19-20 Haziran 2019 tarihlerinde görevli 

izinli sayılması, uluslararası ulaĢım (uçak biletleri), Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama giderleri, 

günlük harcırah ve söz konusu seyahatle ilgili yapılacak tüm benzeri giderlerin (pasaport harcı, alan 

vergisi, yurtdıĢı çıkıĢ harçları vb.) Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev 

Yolluğu kaleminden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Özel Kalem Md.E.133254) 

 2. 26-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Almanya'nın Bonn kentinde ICLEI (Local Governments For 

Sustainability) tarafından gerçekleĢecek olan 10. Dirençli Kentler Kongresine Belediye BaĢkanlığımızı 

temsilen Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER ve BaĢkan DanıĢmanı Ruhisu Can 

AL'ın görevlendirilmesi, 25-26 Haziran 2019 tarihlerinde görevli izinli sayılması, uluslararası ulaĢım 

(uçak biletleri), Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama giderleri, günlük harcırah ve söz konusu seyahatle 

ilgili yapılacak tüm benzeri giderlerin (pasaport harcı, alan vergisi, yurtdıĢı çıkıĢ harçları vb.) Özel 

Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu kaleminden karĢılanması 

hususlarının görüĢülmesi. (Özel Kalem Md.E.133253) 

 3. Nisan 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında sürdürülecek 15 aylık bir proje olan ve Avrupa Birliği 

tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı II kapsamında destek almaya hak kazanan 

"Haydi Türkiye Bisiklete!" Projesi kapsamında, Ġzmir kenti pilot Ģehir olarak seçilmiĢ olup; 09-11 

Temmuz 2019 tarihleri arasında Hollanda'nın Amsterdam kentinde gerçekleĢtirilecek olan saha 

çalıĢması ve eğitim faaliyetlerine katılım sağlaması için UlaĢım Planlama ġube Müdürlüğü personeli 

Bisiklet-Yaya EriĢimi ve UlaĢım Planlama ġefi Dr. Özlem TAġKIN ERTEN'in (S.12475) ulaĢım ve 

konaklama masrafları WRI Türkiye Ģirketi tarafından karĢılanmak üzere 08-12 Temmuz 2019 tarihleri 

arasında görevli izinli sayılması, günlük harcırah, kent içi ve kentler arası ulaĢım giderlerinin, iaĢe, 

müze, fuar giriĢ ücretleri ve diğer yasal giderlerin Müdürlük bütçesinin 03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici Görev 

Yolluğu kaleminden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.132832) 

 4. Hazırlığı, yürütümü, gerekli iĢ birliği ve koordinasyon çalıĢmaları Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

Akdeniz Akademisi ġube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmek üzere, son baĢvuru tarihi 30 Haziran 

2019 olan UNESCO Yaratıcı ġehirler Ağı'na tasarım alanında baĢvuru yapılması; baĢvuru süreci 'BaĢkan 

Temsilcisi' olarak BaĢkanlık DanıĢmanı Ruhisu Can AL'ın, 'Ana Yönetici Bağlantı KiĢisi' olarak Ġzmir 

Akdeniz Akademisi tasarım DanıĢma Kurulu Üyesi Dr. Hasan Cenk DERELĠ'nin, 'Alternatif Bağlantı 

KiĢisi' olarak Ġzmir Akdeniz Akademisi ġube Müdürü Dr. AyĢegül SABUKTAY'ın görevlendirilmesi; 

Ġzmir'in, „Yaratıcı ġehir' olarak belirlenmesi durumunda, baĢvuru koĢulları gereği tüm sürecin yürütümü, 

tanıtımı, etkinlik ve yatırım programı, ağ aktivitelerine katılım için gerekli bütçenin karĢılanması ile 

gerekli imza süreçlerinin tamamlanması konusunda Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki 
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verilmesi hususlarının görüĢülmesi. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.132831) 

 5. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; 

Denetimli Serbestlik kapsamında görevlendirilecek personelin ulaĢımında kullanılmak üzere ihtiyaç 

duyulan, önerge ekinde bulunan ve ESHOT Genel Müdürlüğünce düzenlenmiĢ Teknik Raporda 

belirtilen araç grubu içerisinde yer alan, ESHOT Genel Müdürlüğüne ait 1998 model 35 CVP 52 ve 35 

CVP 56 ile 1999 model 35 CYL 70 plaka no'lu MAN marka otobüslerin Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi suretiyle ihtiyacın karĢılanması hususunun görüĢülmesi. 

(ESHOT-Destek Hiz.Dai.BĢk.E.5262/E.85182) 

 6. Ġzmir ili kırsalında uygun ekolojik koĢullara sahip alanlarda ve hayvan yetiĢtiriciliğinin yoğun olarak 

yapıldığı bölgelerde hayvancılığın geliĢmesi ve hayvansal ürün üretiminin maksimum düzeye ulaĢmasını 

sağlamak amacı ile yem bitkisi yetiĢtirilmesi, sürdürülebilir tarım adına toprakların ve toprak 

verimliliğinin korunması, doğal kaynakların etkin kullanımı kapsamında, yem bitkileri olabilecek ürün 

(yonca, üçgül, korunga, fiğ, bezelye vs.) yetiĢtirilmesi ve bu üretim Ģeklinin uygun ekolojik koĢullara 

(uygun iklim, toprak ve yetiĢtirme koĢulları) sahip olan, özellikle büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvan 

yetiĢtiriciliğinin yoğun olduğu ilçe ve mahallelerde uygulayarak kaba yem üretiminin yaygınlaĢtırılması 

ve desteklenmesi hedeflenmekte olup, bu hedefler doğrultusunda hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

“Proje”nin görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai.BĢk.E.134280) 

 7. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, toprak ve su havzaları ve çevrenin korunmasına yönelik ağaçlandırma 

yapılması ve çiftçimizin bilinçlendirilmesi ile tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla, Ġzmir Ġli 

Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı içindeki ĠZSU Ağaçlandırma Sahası içinde ĠZSU'nun belirlediği 

alanlarda ve belirlediği türdeki arıcılık faaliyetine uygun ve bal verimi için önemli olan ağaç, ağaççık 

vb. bitkilerin dikilerek, mevcut ağaçlandırılmıĢ alanın bal üretimine katkısını arttırmak, "Bal 

Ormanı/Bal Merası"nda arılıklar kurarak bölgede arıcılığı yaygınlaĢtırmak ve bu sayede bölgede 

"Tahtalı Havzası Balı" üretimini yaparak marka oluĢturmak ve küçük ölçekli üreticileri destekleyerek 

çiftçinin aile ekonomisine katkı sağlanması hedefi doğrultusunda; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile ĠZSU 

Genel Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün 

görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.132824) 

 8. Tire ilçesinde, tapunun 28 pafta 1109 ada 56 parsel, 109 pafta 162 ada 2 parsel, 27 pafta 201 ada 3 

parselinde kayıtlı bulunan taĢınmazlar üzerinde yer alan yapıların Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

tarafından restore edilmesi ve 28 pafta 1109 ada 56 parselde yer alan yapının 30 yıl süre ile Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına tahsis edilmesine iliĢkin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisinin 

14/09/2015 tarihli ve 05.848 sayılı Kararı ile onaylanan Protokol 15/10/2015 tarihinde Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ile Tire Belediyesi arasında imzalanarak yürürlüğe girmiĢ olup; Protokol konusu 

taĢınmazlardan 109 pafta 162 ada 2 numaralı parselde bulunan taĢınmaz üzerindeki yapının 20/09/2018 

tarihinde, yüklenici firma sorumluluğunda uygulama yapılırken yanması sonucu rölöve, restorasyon ve 

mühendislik projelerinin revize edilme zorunluluğu doğduğundan, söz konusu taĢınmazın gerekli 

mimari ve mühendislik projelerinin Belediyemizce hazırlatılması ve yapımının gerçekleĢtirilmesi 

amacıyla hazırlan ve önerge ekinde yer alan “Ek Protokol”ün onaylanması hususunun görüĢülmesi. 

(Etüd ve Projeler Dai. BĢk.E.134777) 

 9. Ġzmir ili, Bornova ilçesi, Altındağ Mahallesi, 5969 no'lu parselde kayıtlı taĢınmazın kamulaĢtırma dıĢı 

kalan ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında konut alanına isabet eden 45,28 m
2
'lik kısmı için 

toplam 95.088,00-TL kamulaĢtırma bedelinin taĢınmaz malikine ödenerek Belediyemiz adına tescil 

edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.131329) 

 10. EBYS'nin kurumumuzda hizmette kesinti olmadan daha verimli kullanılması amacıyla ''Gelecek 

Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri'' yapılmasına ihtiyaç bulunmakta olup, "Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi Yazılım Bakım ve Destek Hizmeti" hizmet ihalesinin Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından 

gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/09/2019-31/12/2020 tarihleri arasında 

yapılabilmesi hususunun görüĢülmesi. (Bilgi ĠĢl.Dai.BĢk.E.134284) 

 11. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ġzmir ili, Konak ilçesi, Kültür Mahallesi, 1068 ada, 1 no'lu 
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taĢınmazın üzerinde bulunan ve Kültürpark ġube Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan hizmet 

binasının, Ġzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin Rektörlük ve akademik birimlerinin eğitim hizmetlerinde 

kullanılması amacıyla, 3 (üç) yıl süre ile Ġzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne tahsisine yönelik Belediyemiz 

Meclisinin 12/09/2018 tarihli ve 05.1037 sayılı Kararının, söz konusu binanın Kültürpark Fuar Alanında 

Belediyemizce verilen hizmetlere yönelik Belediyemiz Ġdari Birimlerince kullanılması planlandığından 

iptali hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.132825) 

 12. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğüne bağlı Seha Gidel ve 

ġehir Sinemalarında uygulanacak film gösterim bedelinin 10,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 

06/05/2019 tarihli ve 91 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢ. ve Kar.Dai.BĢk.E.132823) 

 13. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 

gösteren Tire Armoni Bandosunda görev yapan Belediye Personeline ödenen aylık ücretin kaldırılmasına 

yönelik, 06/05/2019 tarihli ve 102 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢ. ve Kar.Dai.BĢk.E.132822) 

 14. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar planında "Otopark Alanı" kullanımına isabet eden 

ÖdemiĢ ilçesi, Birgi Mahallesi, 3444 parselin kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 

yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.134745) 

 15. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar planında "Park ve Zemin Altı Bölgesel Otopark" 

kullanımına isabet eden Selçuk ilçesi, Atatürk Mahallesi, 399 ada,4 parselin kamulaĢtırılması amacıyla 

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

hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.134748) 

 16. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında Bölgesel Otopark Alanı (BOP)'nda kalan, 

mülkiyeti Foça Belediyesine ait olan Bağarası Mahallesi, 2 ada, 34, 35 parseller, 15 ada, 1, 2 parseller ve 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 parsellerin kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015- 

2020 yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.132827) 

 17. Gaziemir ilçesi, 1481 ada 19, 20, 21, 22 ve 23 parselleri kapsayan alanda, yürürlükte bulunan 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planında "Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanı", "Park Alanı" ve "TaĢıt Yolu" 

kullanımlarının yeniden düzenlenmesine iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.132826) 

 18. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/05/2019 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile uygun bulunan; Camikebir, 

Çolakibrahim, Turabiye ve Hıdırlık Mahallelerini kapsayan Merkez Planlama Bölgesi 3.Etap 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraza iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.132829)    

 19. Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Ġmar Planı kapsamında kalan 

46 ada 16 ve 18 parsellere iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisine iliĢkin Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04/07/2018 

tarihli ve 7732 sayılı Kurul Kararı gereği hazırlanan 1/500 ölçekli Konum Etüdü Paftasına iliĢkin, 

Kurulun 30/04/2019 tarihli ve 9124 sayılı Kararında ''İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi'nde 

bulunan, tapunun 46 ada 16 ve 18 parselinde kayıtlı taşınmazlar kapsamında hazırlanan kararımız eki 

1/500 ölçekli konum etüdü paftasına ilişkin değişiklik teklifinin; parseldeki yapılaşmaya yönelik 

konumlanmanın ''parselin üç cephesine bitişik'' olacak şekilde düzeltildiği haliyle 2863 sayılı yasa 

açısından tadilen uygun olduğu'' belirtilmiĢ olup, anılan Kararın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.132828)   

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġzmir BüyükĢehir Engelli (Tekerlekli) Basketbol takımının, yapılan görüĢmelerde eksiklerinin olduğu 

belirtilmiĢ olup; eksiklerin tespiti ve giderilmesi için Komisyona gönderilmesi hususuna iliĢkin Yazılı 
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Önergenin; “Tekerlekli sandalye Basketbol takımımızın öncelikli ihtiyacının tekerlekli sandalye 

kullanımına uygun şehirlerarası kullanımına uygun otobüs olduğu, otobüs tahsisinin gerçekleşmesi 

halinde gerekli tadilatları İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kendi bütçelerinden 

gerçekleştirebileceği” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Engelsiz Ġzmir Komisyonu Raporu. (CHP Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Bahar GÜRSUL, Nazan 

DÖNMEZ.) 

 2. Belediyemiz yetki alanında bulunan meydan, bulvar, cadde ve ana yolların süpürülmesi, yıkanması ve 

temizlenmesi, Konak ilçesi Atatürk Caddesindeki (Kordon, Pasaport, Pier) çöplerin toplanması ve 

taĢınması iĢleri için 01/10/2019 – 31/12/2020 tarihlerini kapsayan "Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Atık 

Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Görevleri Kapsamında Kullanılmak Üzere ĠĢ Makinesi ve Araç 

Kiralanması ĠĢi"nin 15 ay süre ile gerçekleĢtirilmesi hususunun; Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu 

Meclis Üyeleri Hüsnü BOZTEPE, Erhan ÇALIġKAN ve Fatih TAġTAN‟ın “İhale süresinin 15 ay 

olması durumunda, ihaleye teklif verecek firmaların fiyatı, 36 aylık kiralama yapılması durumunda 

verilecek fiyattan daha yüksek olacağı nedeniyle ihalenin süresine muhalefet şerhi koymaktayız” 

Ģeklindeki muhalefet Ģerhine karĢılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Atık Yön.Dai.BĢk.E.129758) 

 3. Belediyemizin yatırımı olan, Bayraklı ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, 7479/1 Sokakta yol 

geniĢleme ve düzenleme çalıĢmaları yapılacağından; söz konusu çalıĢmalarda bakım, onarım ve 

iĢletmesi TEDAġ ve GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ.'ne ait olan enerji nakil hattı direkleri yol kotunda 

kalmakta olup, imar yolunun açılabilmesi ve sürüĢ güvenliğinin sağlanabilmesi için deplase edilmelerine 

yönelik TEDAġ, GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi arasında imzalanmak 

üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün, ilçe adının Karşıyaka olarak düzeltilmesi 

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

(Fen ĠĢl.Dai.BĢk.E.112758) 

 

 4. Seferihisar Belediye Meclisinin 04/03/2019 tarihli ve 24 sayılı Kararı ile uygun görülen; Camikebir 

Mahallesi, 3051 ada 1 parsel, 3052 ada 1 parsel, 3053 ada 1 parsel, 3054 ada 1 parsel ve 105 ada 89 

parsellere iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile 

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

Dai.BĢk.E.112769)    

 

 IV. DĠLEK VE TEMENNĠLER 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

   

 

 

 

2. BÖLÜM 

2019 YILI HAZĠRAN AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Tutanak   No  : 97509404-301.04-6/2                                                 Toplantı Tarihi : 12/06/2019  

Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                 Toplantı Saati   : 18.00 

 

 

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

KAZANOĞLU, Serkan KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Mustafa ġafak BARAN, Bülent 

SÖZÜPEK, Mustafa ĠDUĞ, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya 

YILDIZ, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap 

BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Birgül SURAL ÜNER, Nilüfer 
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BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan 

ÖNAL, Cindi Can POLAT, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, 

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

AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim 

ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, 

Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Muharrem BAYRAKTAR, 

Ali BOR, Musa ÖZCAN, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Halil 

ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, 

Murat CĠHAN, Ġbrahim Burak OĞUZ, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Dolunay 

BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Haydar GÜLTEKĠN, Ayhan KAYA, Hüsniye 

YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Muammer 

Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, RaĢit 

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

ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, 

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

MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır 

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

Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, 

Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Hakan KOġTU, 

AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Eda KILIÇ, AyĢegül DURAN TÜRKER, 

Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Uğur 

DEMĠREZEN, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Ġlhan AVCI, 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: Muhittin SELVĠTOPU, Ceyhan KAYHAN, Abdül 

BATUR, Mustafa ÖZUSLU, Mehmet Atilla BAYSAK, Murat AYDIN, Ramazan Ġsmail UYGUR, 

Serdar AKSOY, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Sedat SARI, Oğuzhan ÖZġAHĠN, 

Mustafa KAYALAR, Seda ÖZTÜRE, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Adil KIRGÖZ, ġükrü 

SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Fatih GÜRBÜZ, Feridun YILMAZLAR, Selma 

KISA, Aydın PEHLĠVAN, Mümin BAYRAM, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Saliha ÖZÇINAR, 

Sadık DOĞRUER, Hakan ERTANE, Tarkan Fikret ÇALIK, Serkan ACAR. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Değerli Meclis Üyeleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoĢ geldiniz. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 yılı Haziran Ayı Toplantısı 2. BirleĢimini açıyorum, Ģehrimize 

faydalar getirmesini diliyorum. Gündemimize geçmeden önce 2020-2024 Stratejik Planımızla ilgili, 

arkadaĢlarımızın bir 10 dakikalık sunumu olacak, müsaade ederseniz önce o sunumu yapsınlar 

ondan sonra Gündemimize geçelim. Evet buyurun Özgür Bey. 

 

[Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Strateji GeliĢtirme Ve Koordinasyon ġube Müdürü Özgür 

AKKAVAK Tarafından Sunum Yapıldı] 

 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz Özgür Bey'e. Müsaade ederseniz bir iki cümle de ben bu Stratejik 

Plan çalıĢmasıyla ilgili sizlerle paylaĢmak isterim. Evet, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi için çok 

heyecan verici bir süreç. Eylül'e kadar tamamlanması gereken bir çalıĢma bu. ġu nedenle çok 

heyecan verici; bildiğiniz gibi kampanya döneminde "Çok renk, çok ses, çok nefes." diyerek bir 

kampanya yürütmüĢtük. Bunun özünde yatan Ģey de ortak akılla ve hep birlikte, Ġzmir'in, mümkün 

olduğu kadar en geniĢ biçimde içinde yer alacağı bir dönem yaĢamaktı. Dolayısıyla Stratejik Plan 

bunun en önemli adımlarından biri olacak. Yani biz önümüzdeki 5 yıl ne yapacağımızı, nasıl bir yol 

haritası izleyeceğimizi, paydaĢlarının kimler olacağını, bütçesinin nereden bulunacağını, bütün 

bunların adını koyacağımız bir çalıĢma yapacağız. Genel olarak bazı kurumlar Stratejik Planı 

yaparlar, yapmak zorunda oldukları için yani yasal bir zorunluluğu yerine getirmek için ve o 

raflarda tozlanır. Yani o, bir türlü hayata geçmez. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, tabii bu konuda son 
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derece deneyimli bir kurum. Bu 4. Stratejik Planı ve bu kez çok daha büyük bir heyecanla, daha 

büyük bir aĢkla BüyükĢehir Belediyesi çalıĢanları bu Stratejik Planın hazırlığına baĢladılar. 2 hafta 

önceydi, 600 çalıĢanımızla bir büyük toplantı yaptık. Hemen hemen her birimden arkadaĢlarımız 

temsil edildiler ve ilk adımı attık. Süre çok dar, Eylül'e kadar bitirmemiz gereken bir çalıĢma, çok 

da sorumluluk duyduğumuz ve ağır bir çalıĢma ama sizlere çok iĢ düĢüyor. Çünkü bu salonda 

bulunan hazırun, aslında hem 30 ilçenin her biriyle ilgili en çok bilgi sahibi, fikir sahibi 

arkadaĢlarımız, hem de  Ġzmir BüyükĢehir ile ilgili fikir sahibi arkadaĢlarımız. Dolayısıyla sizlerin 

katkısı ve katılımı çok büyük önem taĢıyor. Rica ediyorum hepinizden; hiç biriniz, lütfen, 

bildiğinizden, hayalinizden, öngördüğünüzden mahrum etmeyiniz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi'nin 

Stratejik Planını. Bizler, bütün çalıĢma arkadaĢlarımla beraber bu Stratejik Planın mümkün olan en 

geniĢ Ģekilde, kapsayıcı Ģekilde, kucaklayıcı Ģekilde bir plan olması için özen göstereceğiz. Yeter ki 

sizler katılın, projelerinizi, hayallerinizi, fikirlerinizi getirin. Bunların her birini değerlendirmek için 

elimizden ne geliyorsa yapacağız. Evet, bu vesileyle Özgür Bey'e ve Strateji birimindeki tüm 

çalıĢma arkadaĢlarımıza ve tabii ki Genel Sekreterimize, Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Daire 

BaĢkanlarımıza çok teĢekkür ediyorum. Hepinizin yolu açık olsun. ĠnĢallah tüm Türkiye'ye örnek, 

çok güzel bir Stratejik Plan ortaya koymamızı diliyorum.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Gündeme geçeceğim. Önergelerle baĢlayacağız. Buyurun Nilay 

Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, sizi ve Meclisi selamlıyorum öncelikle. Gündem dağıtıldı 

zaten, yayınlandı, madde baĢlıklarıyla oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? Efendim sizler uygun görüyor musunuz? Değerli Meclis Üyeleri, 

Gündemimizdeki maddelerin madde baĢlıkları okunarak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum; 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, Gündemin 1., 2., 3. maddesi Belediyemizin yurt dıĢında 

temsiliyle ilgili; biz bu maddelerin doğrudan oylanmasını öneriyoruz. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 1, 2 ve 3. maddelerin kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 4. Maddemiz? 

Buyurun efendim. 

ÖZGÜR HIZAL: Ġlk 3 maddeyle alakalı çok kısa bir... (BAġKAN: Buyurun.) KonuĢma yapmak 

istiyorum. ġimdi tabii burada, yurtdıĢında yapılacak olan programlarla alakalı bir konu söz konusu. Bir 

kısmına sizler katılacaksınız,  bir kısmına Bürokrat ArkadaĢlar katılacak. Mutlaka ki Ģehrimiz için 

önemli programlardır diye düĢünüyoruz. Sizlerden ve Bürokrat ArkadaĢlardan ricamız Ģudur; bu 

programlar sonrasında, bir fuar programı olabilir, bir toplantı olabilir, baĢka bir organizasyon olabilir, bu 

programlar sonrasında, hem Ġzmir kamuoyunun bilgilenmesi açısından, hem Meclis Heyeti'nin 

bilgilenmesi açısından, bu programlarda özellikle "Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin kazanımları 

nelerdir?", "Ne türlü bir katkısı söz konusudur?" tarzında bir sunumun yapılmasını talep ediyoruz. Onun 

dıĢında…(BAġKAN: Evet) Elbette ki bu programların, gerekli olduğu takdirde, gidilmesi noktasında 

diyeceğimiz bir husus yok. 

BAġKAN: TeĢekkür ederim. Hatta ben Ģimdiden kendi katılacağım programlarla ilgili kısa bir 

bilgilendirme yapayım müsaade ederseniz. Bürüksel'deki toplantı, Bölgeler Komitesi'nin, bir karma 

komisyon kurulması talebimizle ilgili onayından sonra yapılan ilk toplantı olacak. Yani aynı Karma 

Parlamenter Komisyon gibi Bölgeler Komitesi de artık bir Karma Bölgeler Komitesi Komisyonu 

kurulması için ilk toplantıyı yapacak, ona gidiyoruz. Ġkincisi, Atina'daki, ertesi gün katılacağımız 

toplantı "Nea Smyrna" yani "Yeni Ġzmir" Belediye BaĢkanı'nın davetiyle katılacağımız bir toplantı 

olacak. Nea Smyrna, mübadele sırasında Ġzmir'den göçen Rumların kurduğu bir Ģehir ve oranın Belediye 

BaĢkanı'nın böyle bir daveti var. Bu da Ġzmir'le Nea Smyrna arasında, Yeni Ġzmir arasında bir bağ 

kurulması için iyi bir fırsat olacak diye düĢünüyoruz. ICLEI, bu dünyanın en büyük iklim değiĢikliğiyle 

ilgili sivil toplum kuruluĢlarından biri. Gaziantep ve Seferihisar üyeydi bundan öncesinde. Geçen 

Mecliste üyeliğimizle ilgili bir karar almıĢtık. Bunun ilk uluslararası büyük toplantısına katılacağız Ġzmir 

olarak. Sonuçları da dediğiniz gibi sizlerle paylaĢacağız. Evet, 4. madde, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 4. maddede de 30 Haziran'a kadar bir son baĢvuru tarihi olan 
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uluslararası bir organizasyon söz konusu. UNESCO Yaratıcı ġehirler Ağı'na tasarım alanında 

Belediyemizin bir baĢvurusu Gündeme getiriliyor. Öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmesini 

öneriyoruz ancak süre çok kısa olduğu için bunun da hemen perĢembe günü görüĢülüp, Cuma günkü 

Meclise... 

BAġKAN: YeĢim Hanım toplanabilir misiniz? Tamam. 

YEġĠM TEKOĞLU: Toplanırız. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Tamam, o zaman Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 5. maddenin doğrudan oylanmasını öneriyoruz. Bu, kurum 

içerisinde bir taĢıt devriyle ilgili konu. TaĢıt Kanununun 10. maddesi ve TaĢınır Mal Yönetmeliğinin 31. 

maddesi bunu mümkün kılıyor, doğrudan oylansın.  

BAġKAN: Sayın Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Meclise gelmesine bile gerek yok. Bedelsiz hibeyi siz Ģahsen kabul edebiliyorsunuz, 

oylansın. 

BAġKAN: Evet, oylansın. Kemal Bey? Salahattin Bey? Evet, maddenin kabulünü oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 6. maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu - Hukuk Komisyonu -

Tarım ve Orman Komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.  

BAġKAN: Plan ve Bütçe - Hukuk - Tarım ve Orman Komisyonu.  Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Önergenin Plan ve Bütçe - Hukuk - Tarım ve Orman 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 7. maddenin Hukuk Komisyonu - Tarım ve Orman 

Komisyonu - Çevre ve Sağlık - Plan ve Bütçe Komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 7 numaralı Önergenin Hukuk - Tarım ve Orman - 

Çevre ve Sağlık - Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 8. maddenin Hukuk - Plan ve Bütçe - Kültür ve Turizm 

Komisyonlarına gönderilmesi uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 8 numaralı Önergenin Hukuk - Plan ve Bütçe - 

Kültür ve Turizm Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 9. maddenin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 9 numaralı Önergenin Hukuk - Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 10. maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 10 numaralı Önergenin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, Hukuk Komisyonuna gönderilmesi uygundur.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 11 numaralı Önergenin Hukuk Komisyonuna 

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

ediyorum. 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 12 ve 13. maddelerin Bütçe Komisyonuna, Plan ve Bütçe 

Komisyonuna gönderilmesi... 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 12, 13 numaralı Önergenin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 14, 15, 16. maddeler Ġmar Programına alınmasıyla ilgili 

konular. Bunların da Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesi uygundur.  

BAġKAN: Hukuk Komisyonunu da önermiĢsiniz.  
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, biz daha sonra görüĢtük Ġmar ve Bayındırlık uygun, evet. 

BAġKAN: GörüĢtünüz, peki. 14, 15 ve 16 No'lu Önergeler, Fatih Bey Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna gidecek? Kemal Bey? Selahattin Bey? 14, 15 ve 16 no'lu Önergelerin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 17. maddenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu - Çevre ve Sağlık Komisyonu - 

UlaĢım Komisyonlarına gönderilmesi öneriliyor. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Selahattin Bey? 17 no'lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve 

Sağlık - UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 18? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 18. maddenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesi uygundur. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Selahattin Bey? 18 no'lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 19? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan, 19. maddenin de Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm 

Komisyonlarına gönderilmesi uygundur. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Selahattin Bey? 19 no'lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Kültür 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Komisyon Raporlarının görüĢülmesine geçiyorum. 1 No'lu Komisyon Raporu. Buyurun, 

Nilay Hanım. 

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

oylansın. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Selahattin Bey? Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği 

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

TeĢekkür ediyorum. 2 no'lu Komisyon Raporu. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, oyçokluğu ile uygun bulunmuĢ, Komisyondan geldiği 

Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz. 

BAġKAN: Fatih Bey? Buyurun efendim. 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, birinci Oturumumuzda, birinci BirleĢimde bu konu 

gündeme gelmiĢti, Komisyona havalesini rica etmiĢtik. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu da sağ olsunlar 

uygun görmüĢtü, Komisyona gitmiĢti. Bu konuyu Komisyonda irdeledik. Aslında Komisyona gittiği 

zaman da bizim katkı koymak istememizin sebeplerinden bir tanesi de sürenin sürekli olarak, ben 

geçmiĢten de gelen bir Meclis Üyesi olarak takip ettiğim kadarıyla, sürekli 15 ay olarak gelmesi 

hususuydu öncelikli olarak, ilk dikkatimizi bu çekmiĢti. Diğer Belediyelerde, özellikle Ġlçe 

Belediyelerimiz, bu ihaleleri 36 ay olarak yapıyor. Örneğin Bornova‟da yine Pazartesi günü biz, 36 ay 

olarak ihaleye karar vermiĢtik, Gündeme de bu Ģekilde gelmiĢti. ġimdi 36 ay ile 15 aylık kiralama 

arasında ne gibi bir farklılıklar var? Bu konu üzerinde bir çalıĢma yapılıp yapılmadığı, neden 15 ayın 

uzun zamandan beri tercih edildiği sorusunu bürokrasimize sorma fırsatı bulduk Komisyonda. Aldığımız 

cevap, Sayın BaĢkan, öncelikli olarak alıĢkanlıkların bu Ģekilde olduğu, bu Ģekilde kolaylarına geldiği, 

15 aylık süre olduğu zaman ilgili firmaların herhangi bir sorun yaratma imkanının da kısıtlı  olduğu, kısa 

sürede daha sık ihale yapma durumundan dolayı anlaĢamazlarsa baĢka firmalarla yola devam etme 

imkanları olduğundan bahsedildi. Dedik ki “Peki 36 ay, 24 ay gibi diğer seçeneklerle ilgili öncesinde 

resmi olmayan bir ön teklif gibi, yani biz bunu daha uzun yıllara yaygın yapsak, sürekli her 15 ayda bir 

getirmesek ne gibi bir tablo karĢımıza çıkar?” sorusu sorulduğunda “Hayır böyle bir Ģeye girmedik. 

Çünkü bu Ģekilde alıĢtık.” denildi Sayın BaĢkan. Sayın BaĢkan, özellikle tasarruf vurgusu yapan bir 

BaĢkansınız, keza burada bir kamu zararından söz edemeyiz, netice itibarıyla açık, Ģeffaf yapılacak bir 

ihaledir, Kamu Ġhale Kurumuna gidecektir vesaire. Ancak, Belediye kaynaklarını doğru kullanmanın da 

çok daha hassas olduğu yollar vardır. En azından burada 15 aydan fazla bir teklif istenebilirdi, 24 ay, 36 

ay gibi seçenekler Gündeme getirilebilirdi. Bakılırdı, denilirdi ki “Birisi 3 liraymıĢ da birisi 3,5 liraymıĢ. 

Riske girmeye gerek yok.” vesaire gibi daha somut, insanları tatmin edici cevaplar alsaydık... Yoksa biz 

de zaten bu ihalelerin yapılmasına, hizmetin aksamasına vesaire taraftar tabii ki değiliz. Muhakkak 
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yapılacak. Ama aldığımız cevabın "alıĢkanlıklarımız böyle" denmesi, ilgili araĢtırmaların yapılmamıĢ 

olması sebebiyle buna oyçokluğu verdik. Ümit ediyorum ki Meclisimiz de, eğer vakit varsa bunun tekrar 

değerlendirilmesi konusunda görüĢ beyan edecektir diyorum. TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Peki, biz teĢekkür ediyoruz. YeĢim Hanım buyurun.  

YEġĠM TEKOĞLU: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinize sevgi ve saygılar 

sunuyorum. Fatih Bey'in de dediği gibi aslında bunun Komisyona gelmesine gerek yoktu. Sizin naif 

davranıĢlı düĢünceniz sayesinde geldi. Evet, irdeledik Komisyon olarak. Birkaç bir Ģey ifade etmek 

istiyorum 15 ay olmasıyla ilgili. Biliyorsunuz ki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

Ġdaremiz bünyesine geçiĢi sağlanan personeller var ve bu personellere iliĢkin olarak da araç 

kiralama iĢine girilecek. Bu personelin değiĢme durumu yok, sayısının değiĢme durumu yok ve 

kadrosu da oparatör olarak geldiyse oparatör olarak kullanacaktır. Personel bazında da değiĢim 

ancak 2020 yılında yapılacaktır. Öncelikli neden, 15 ay olmasının nedeni budur. Zaten araç kiralama 

iĢidir konu. Araç kiralama iĢinde de bu araç sayısıyla personel sayısının operasyonel anlamda uyum 

içinde gerçekleĢtirilmesi gerekecektir. Bu süreçte gerek iĢ gücü, gerekse araç sayısı bakımından 

kaynaklar daha verimli kullanılacaktır 2020 yılına kadar. Kamu zararı, evet, oluĢmayacaktır. Çünkü 

hakediĢler çalıĢma saatine göre yapılacaktır. ġunu da ifade etmek istiyorum ki hizmet ihalelerinde 

iĢin %80‟ini bitiremezseniz yüklenici bunun bedelini çalıĢmadan da alır ve tazminat hakkı 

yükleniciye doğar. O nedenle de bu ihale konusu 30 ilçedeki temizlik iĢimiz, ihtiyacın değiĢmesi 

yani geliĢen koĢullara göre göz önüne alınarak da ihale Ģartları değiĢebilir. O nedenle de 15 ay 

bizim için daha verimli ve kullanıĢlıdır. TeĢekkür ediyorum BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Fatih Bey ben de araĢtırdım. Onu da söyleyeyim müsaade ederseniz. Ya da siz buyurun 

söz alın. Buyurun, buyurun lütfen. 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, iĢin ihale iĢi olduğunu ve araç kiralama iĢi olduğunu öğrenmiĢ 

bulunduk, Komisyon BaĢkanıma teĢekkür ediyorum, biz bilmiyorduk. Yine aynı Ģekilde personelin 

burada devam edeceğini söyledi. Bunun 15 ayla, 36 ayla hiçbir ilgisi yok Sayın BaĢkan. Bizim 

burada ifade etmek istediğimiz konu Ģuydu; bürokrasiye bunu ifade ettiğimizde, bir Meclis Üyesi 

olarak kamunun kaynaklarının rantabl kullanılıp kullanılmadığının sorusuydu. Almamız gereken 

cevap da alıĢkanlıklar değil. Sizin hassasiyetlerinizi muhakkak ki bizler de gözetiyoruz efendim. 

Buyurun bakın bunlar da bizim yapmıĢ olduğumuz çalıĢmalardı. Bizim hassasiyetimiz, AK Parti 

Grubunun buydu efendim.  

BAġKAN: Anladım. 

FATĠH TAġTAN: Keza Sayın Komisyon BaĢkanının ifade ettiği konu diğer tüm ihaleleri de 

kapsar. Yani bu ihalenin özelinde değil. Aynı Ģekilde aynı sorunlar Ġlçe Belediyelerini de bağlar. 

ġimdi oralarda 36 ay alınıp burada 15 ay alınması... Birini birinden daha doğru ya da üstün 

tutmuyorum ama ortada bir çeliĢki doğuruyor. Yani aklın yolu eğer birse, kararların da birbirinden 

farklı olmaması gerekir diye düĢünüyorum. TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Doğru. TeĢekkür ediyorum. Mutlaka bu Ġlçe Belediyelerinin, daha önce de 

konuĢmuĢtuk, ruhsat uygulamalarıyla ilgili de, iĢte aynı kurallara uyulması gerektiği için bir 

koordinasyon gerekiyor dedik. Birçok alanda Ġlçe Belediyeleriyle bu koordinasyonun sağlanması 

için giriĢimde bulunuyoruz ve bununla ilgili de bir dizi toplantı yapacağız. Dediğiniz gibi Ġlçe 

Belediyelerinde uygulanan bir Ģey BüyükĢehirde de uygulanacak. Bütün Ġlçe Belediyelerinde de 

aynı Ģey uygulanacak. Çünkü böyle konular var; büyük çoğunluğu aslında konuların, dediğiniz gibi, 

her yerde uygulanması, aynı uygulanması gereken konular, bunu yapacağız. Fakat bu konuyla ilgili 

spesifik olarak ben de Ģunu söylemek isterim, araĢtırdım ben de bu nasıl bir alıĢkanlık diye. 

AlıĢkanlık meselesi, belki de telefonda çok kısa konuĢulduğu için, sadece o akılda kalmıĢ ama ben 

de araĢtırdığımda Ģunu gördüm; gerçekten bu personelin değiĢimiyle ilgili kullanılan araç sayısı da 

değiĢebilir. Yani  emekliye ayrılan… 15 ayla sınırlı ya, bu KHK ile gelen iĢçilerin süresi doluyor. O 

dolduğunda acaba aynı sayıda iĢçiyle bu iĢi götürecek miyiz? Daha az sayıda bir iĢçi istihdam mı 

etmek gerekecek? Daha çok sayıda mı iĢçi istihdam etmek gerekecek? Dolayısıyla bu belirsizlikle 

eğer 36 ay çıkılmıĢ olsaydı belki de hiç ihtiyaç duymayacağımız sayıda aracı da kiralamak 

mecburiyetinde kalmıĢ olacaktık. Yani bu anlamda kararın bunu gözettiğini öğrendim. Bunu da sizle 

paylaĢmak isterim. Ġkinci bir husus da Ģu; hani daha uzun süreli kiralamalarda maliyetin daha 

aĢağıya ineceğine dair bir öngürü var. Fakat ihale saat ücreti üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla saat 

fiyatı, hani 36 ay da yapsanız 58 ayda yapsanız değiĢmeyebilir. Çünkü o saatle ilgili… (Salondan 



 10 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet. Buyurun efendim.  

ERHAN ÇALIġKAN: Komisyon Üyesi olarak ben de birkaç Ģey söylemek istiyorum. ġimdi, biraz 

önce ilgili Daire BaĢkanı arkadaĢımız Stratejik Planlamayla ilgili çok güzel bir sunum yaptı. Ben 

çok merak ediyorum, yani 2020‟den sonra temizlenecek alan büyüyecek mi? Ya da Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi'nin temizlemesi gereken alanda bir kısıntıya mı gitmeyi düĢünüyorlar? 

Sonuçta Kanun Hükmünde Kararname ile gelen sayı orayı temizlemekle ilgili bir, iĢçilerin gidip 

gelmesiyle ilgili bir karar olacak ama temizlenecek yer değiĢmeyecek. Eğer temizlenecek yerdeki 

iĢçi sayısı azaltılacaksa, mesafe kısalmayacaksa Ģöyle bir soru sormak gerekir; o zaman daha önce 

neden fazla iĢçiyle yapıyorduk bu iĢi?    

BAġKAN: ġöyle söyleyeyim, ben yeterince iyi açıklamamıĢ olabilirim. Müsaade ederseniz 

söyleyeyim.      

ERHAN ÇALIġKAN: Ben sadece fiyatı söyleyeyim… 

BAġKAN: Evet. 

ERHAN ÇALIġKAN: Ondan sonra takdir sizindir… 

BAġKAN: Tabii tabii. 

ERHAN ÇALIġKAN: Biz uyarıyoruz sadece. 

BAġKAN: Tabii buyrun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Ben Ģöyle bir araĢtırma yaptım; saatlik ücret bile olsa, bu iĢi  yapan 

Türkiye'deki iki firmanın yetkilileriyle konuĢtum.  

BAġKAN: Evet. 

ERHAN ÇALIġKAN: 1 yıllık ihale ile 3 yıllık ihalede verecekleri fiyat teklifi arasında minimum 

%20, maksimum %25, 3 yılda fiyatın düĢeceğini söylediler. Biz bunu söylüyoruz sadece baĢka da 

bir Ģey söylemiyoruz BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Ben baĢka bir Ģey söyleyeceğim. Yeterince iyi anlaĢılmadı herhalde benim söyleyediğim 

Ģey. Biz "aĢkla çalıĢmak" diye bir Ģeyden bahsediyoruz değil mi? Yani kastettiğimiz Ģey de Ģu; yeni 

bir Ģevkle, daha verimli çalıĢmanın gündeme geleceği bir BüyükĢehir Belediyesi hayal ediyoruz. 

Belki de gerçekten daha az sayıda iĢçiyle daha fazla iĢ yapmaya muktedir olacağız. Belki de daha 

fazla sayıda iĢçiyle daha fazla yeri daha iyi temizlemeye muktedir olacağız. Bütün bunları yapmak 

imkanının ne göstereceğini bilmiyoruz. Makine sayısı, ekipman sayısı, araç sayısı, çalıĢtıracağınız 

iĢçi sayısı ile çok ilgili. Eğer gerçekten sayıyı azaltıyorsanız, iĢçi sayısını azaltıyorsanız o zaman 

kullanmanız gereken araç sayısını da azaltmanız gerekir. Eğer iĢçi sayısını arttıracaksanız araç 

sayısını da arttırmanız gerekebilir. Bu belirsizliğe mahkum olmamak lazım. 15 ay süresi buradan 

geliyor ve burada %20‟nin, %25‟in üzerinde bir tasarruf sağlamak mümkün olabilir. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet ama bitirecektim. Evet, 

buyurun.   

ASKER GÜNEġ: Sayın BaĢkan, Sevgili Meclis Üyeleri konuya çok net açıklık getirdiniz, 

öncelikle teĢekkür ediyorum. Doğru bulmadığım için, Sayın Hatibin sözlerinin yanlıĢ olduğunu 

belirtmek istiyorum. Meclis Üyelerinin görevi burada yapılacak hizmetlerle ilgili Bürokrat 

ArkadaĢlarımıza destek çıkmaktır. Biz ihaleleri takip etmeyiz. Ġhalelerin hangi oranda nasıl kârına 

gideceği bizim görevimiz değildir. Bizim yapmamız gereken sadece bu hizmetin… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Bir dakika, bir dakika. Ama müdahale etmeyin.  

ASKER GÜNEġ:  YanlıĢ bir Ģey ifade etmiyorum. 

BAġKAN: Ama bir dakika müdahale etmeyin. Evet. 

ASKER GÜNEġ: Sadece rica ediyorum. YanlıĢ bulduğum için uyarmak istiyorum sadece. Hatibi 

de herhangi birĢeyle ilgili suçlamak istemiyorum. Meclisimiz canlı yayınlanıyor.   

BAġKAN: Evet. 

ASKER GÜNEġ: Kamu Ġhale Kurumu çok açıktır. Ġhalelerimiz açık yapılıyor. Kim ne kadar kırar, 

kim ne kırmaz, o ihalenin  gerçekleĢme anında yapılan bir iĢlemdir.  

BAġKAN: Evet. 

ASKER GÜNEġ: Doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum. Saygılar sunuyorum Meclise. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Özgür Bey bitireceğim ama… 

ÖZGÜR HIZAL: Yani burada tabii Gruptaki arkadaĢlarımızın dile getirmek istediği husus Ģu… 

BAġKAN: Evet. 
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ÖZGÜR HIZAL: Belediyenin, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi'nin en düĢük bütçe ile en sağlıklı ve 

en rantabl iĢlemi yapabilmesi yönünde… 

BAġKAN: Doğru. 

ÖZGÜR HIZAL: Yoksa ihaleye Ģu firma girmiĢ, Ģu firma Ģu kadar kırım yapmıĢ, mesele bu değil. 

Herhalde Meclis Üyesi ArkadaĢımız meseleyi yanlıĢ anlamıĢ. Siz bir açıklama yaptınız evet “AĢkla 

Ġzmir” dediniz. Bir bireyin ya da bir iĢçi arkadaĢımızın en sağlıklı Ģekilde hizmet etmesi anlamında 

söylüyorsunuz.  

BAġKAN: Doğru. 

ÖZGÜR HIZAL: Stratejik Planlar bu amaçla yapılır. Belki geçmiĢte yapılmıĢ Stratejik Planların 

eksikliğinden bahsedebiliriz. O yüzden önümüzde yapılacak olan Stratejik Planların çok daha 

sağlıklı yapılması noktasında bir çalıĢma yapmamız gerekiyor. Bürokrat ArkadaĢların hazırlamıĢ 

olduğu sunumlardan ötürü de kendilerine teĢekkür ediyoruz. Stratejik Planların hazırlanırken 

bunların göz önüne alınması gerekiyor. Bu 5 yıllık planların amacı da budur. Buradaki 15 ay, 24 ay, 

36 ay terimlerini... Daha düĢük bedellerle daha güzel iĢlerin yapılabilmesi söz konusu olabilir. Bu 

anlamda arkadaĢımız herhalde meseleyi yanlıĢ anladı. Meclisi bilgilendirmek istedik.  

BAġKAN: Biz de teĢekkür ediyoruz, bütün arkadaĢlarımızın gösterdiği hassasiyete. Herkesin aynı 

derecede büyük hassasiyet gösterdiğine eminim. O nedenle Gündem Maddesinin… Komisyon 

Raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 3. Komisyon Raporu?  

NĠLAY KÖKKILINIÇ: Sayın BaĢkan‟ım, oybirliği ile uygun bulunmuĢ, Komisyondan geldiği 

Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği 

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

TeĢekkür ediyorum. 4. Raporumuz?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu madde de oybirliği ile uygun bulunmamıĢ, Komisyondan geldiği 

Ģekilde oylansın. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Komisyondan geldiği Ģekliyle 4. maddenin 

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

ediyorum. 

IV. DĠLEK VE TEMENNĠLER 

BAġKAN: Dilek ve Temennide bulunmak isteyen arkadaĢlarım? Buyursunlar, buyurun Sayın Ali 

Bey, Ali YILMAZ Bey, buyurun. 

ALĠ YILMAZ: TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. Sayın BaĢkan ve Sayın Meclis Üyeleri hepinizi 

saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Ali YILMAZ, Menemen Belediye Meclis Üyesiyim. Ben 

Gediz Nehri hakkında biraz konuĢmak istiyorum. Çünkü Gediz Nehri, Menemen‟de yaĢayanları 

değil, çevre ilçelerde oturanları hatta diğer illerde oturanları bile etkilemektedir. Gediz Nehri, 

Kütahya ilimiz ve Murat Dağı‟ndan doğup akmaya baĢlayarak, UĢak ilimiz sınırları içerisinden 

geçerek Manisa ilimizde epey geniĢ bir alanı katettikten sonra Menemen ilçemiz sınırları içerisine 

girmektedir. Menemen Ovası, Gediz Deltası alanında olması nedeniyle de çok verimli tarım 

alanlarına sahiptir. Bu ovada, her mevsimde her türlü ürün yetiĢmektedir. Ege Bölgesi'nin en önemli 

can damarı olan Gediz Nehri, Menemen Ovası‟nın sulama ihtiyacının büyük bir bölümünü 

karĢılamaktadır. Ancak gelin görün ki, Gediz Nehri‟nden adeta zehir akmaktadır. Kirlilik ilk olarak 

UĢak ilinde baĢlamakta daha sonra Manisa ili sınırları içerisinde doruk noktasına ulaĢmaktadır. 

“Kirliliğe Menemen ilçesinin en ufak bir katkısı yoktur.” dersem herhalde iddialı konuĢmuĢ olmam. 

Balıklar ile diğer su canlıları artık Gediz‟de yaĢama imkânı bulamıyorlar. Balıkların yaĢamadığı 

Gediz‟in suyunu Devlet Su ĠĢleri ücret karĢılığında çiftçilerimize temin etmekte ve dağıtmaktadır. 

Çiftçilerimiz de baĢka çaresi olmadığından dolayı bu suyu tarımsal sulamada kullanmaktadırlar. 

Balıkların… GeliĢmiĢ ülke kriterlerinden en önemlisi, bu ülkenin doğaya, doğasına verdiği değerdir. 

Bu ülkenin ormanları nasıldır? Nehirleri nasıldır? ġayet denize kıyısı varsa, denizleri nasıldır? Ona 

bakmak gerekir. CHP Menemen Ġlçe Örgütü yıllar önce 1996-97 yıllarında “Gediz ölmesin, 

öldürmesin.”  yürüyüĢü yapmıĢtı. Bu yürüyüĢ, Gediz‟in doğduğu Murat Dağı‟ndan baĢlayarak 

Gediz Nehri boyunca Menemen‟de sona erdi. Hatta ve hatta yürüyüĢün bitiĢ noktasında o zamanki 

CHP Genel BaĢkanı Sayın Deniz BAYKAL da bu yürüyüĢe destek vermiĢti. Ancak bu yürüyüĢ 

kamuoyunda hak ettiği karĢılığı bulamadı. Çünkü Gediz‟in kirliliğiyle ilgili en ufak bir adım 
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atılmadı ve bugün Gediz‟de balıklar adeta yaĢayamaz duruma geldiler. ġimdi küçükken duyduğum 

bir söz vardı, bu belki bir söylentiydi, belki de bir efsaneydi; Ģimdi söylentiye göre yabancı bir 

mühendis ülkemize geliyor, Türk yetkililerle incelemeler yapıyor. Bu arada güldür güldür akan bir 

nehrin kenarından geçerken, durup inceliyorlar. Türk mühendis diyor ki "Bu su akar, siz de böyle 

bakar." diyor. Burada mühendisin dediği, demek istediği "Baraj yapın, bu suyu sulamada, enerjide 

kullanın, boĢa gitmesin." Ben de Ģimdi bu sözden hareketle “Gediz suyu zehirli akar, biz de böyle 

bakar.” demek istiyorum. ġimdi, geliĢmiĢ ülkelerin nehirlerine bakmak gerekir. GeliĢmiĢ ülkeler bu 

sorunu nasıl çözmüĢ? Biz de çözebiliriz, çözülmeyecek bir konu değil. Bu konuda AK Parti Grup 

BaĢkan Vekilinin de dikkatini çekmek istiyorum. Ben Ģahsen AK Parti Grup BaĢkan Vekiline büyük 

saygı ve sevgi besliyorum, çünkü çok yapıcı bir muhalefet sergiliyor ve konuĢurken kelimelerini 

özenle seçiyor. O nedenle bu konu hakkında AK Parti Grup BaĢkan Vekilinin de hassasiyet 

göstereceğine inanıyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

BAġKAN: Dilek ve Temenni iyi anlaĢılsın diye tekrar ediyorum. Himmet ediniz, destek veriniz, 

Gediz‟in temizlenmesinde beraber çalıĢalım, doğru mu?  

ALĠ YILMAZ: Doğru. 

BAġKAN: Evet, Özgür Bey, dilek size geldi. 

ÖZGÜR HIZAL: Çevresel duyarlılığımızı esasında Meclisimizin ilk oturumundan bu yana dile 

getirmeye çalıĢtık. Tabii sadece Ġzmir‟in çevre sorunları derken, Gediz meselesi söz konusu değil. 

Bunun dıĢında Ġzmir‟in direkt sorunları olan birçok sorunu var ve birçok sorunu dile getirmeye 

çalıĢıyoruz. Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢımın konuĢmalarından ötürü kendisine teĢekkür 

ediyorum. Bu sorunları dile getirirken de ben özellikle önceki oturumlarda “EleĢtirilerimizi 

samimiyetle yapıyoruz.” demiĢtik. ĠĢte Ģehrimizdeki çöp sorunundan ve buna benzer diğer 

sorunlardan... Elbette ki topyekun bütün sorunların, Ģehirle alakalı bütün sorunların ortadan 

kaldırılması adına biz AK Parti Grubu olarak, Hükümet olarak sonuna kadar destek vereceğiz, bu 

noktada hiçbir sorunumuz yok. Ama geliĢmiĢ ülkelerde nehirlerin, bir Karadeniz insanı olarak 

söylüyorum, nehirlerin, Karadeniz‟de doğmuĢ biri olarak söylüyorum, nehirlerin nasıl kullanıldığı 

noktasında özellikle son zamanlarda enerji ve sulama noktasında yapılan yatırımların da göz ardı 

edilmemesi gerektiğini düĢünüyorum. Sayın Meclis Üyemizin de muhtemelen bu konuda 

bilgilerinin olduğu kanaatindeyim, herkese saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyoruz. Ġzmir sadece… Yani Gediz sadece Ġzmir‟in problemi olmadığı 

için biraz da Hükümetin bu konuda destek vermesi gerektiğini düĢündüğü için dileğini size yöneltti, 

evet ben de bunu netleĢtirmiĢ olayım. Buyurun efendim. 

OSMAN MERT: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, sizleri saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. Esasında bugünkü konuĢmam Stratejik Planın içerisindeki bir maddeye belki de 

denk geldi. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin rolünün 3. maddesi “Ġlçe Halkının Taleplerinin 

Ġletilmesi” çok önemsiyorum. Bunu da birkaç örnekle ne kadar önemli olduğunu sizlerle ve Değerli 

Meclisle paylaĢmak istiyorum. Birincisi; Nisan'daki ilk Meclisimiz sonrası Garaj ve Sanayi 

Sitesinin Foça‟daki, 14 aylık bir boĢ durmanın sonundaki sıkıntısını dile getirdikten sonra hemen 

reaksiyon gösteren baĢta siz ve Çok Değerli Bürokrat ArkadaĢlarıma teĢekkür ediyorum. Fakat 2-3 

örnekle ne yaĢadığımızı da sizlerle paylaĢmak istiyorum. Çünkü tam bu 3. maddeye oturuyor, 

birincisi; garajın yerinin yapılması safhasında garaj esnafının, ilçe halkının ve bunu kullanabilirlik, 

trafiğe uygunluk noktasında önerilerinin alınmadığının, garajın yeriyle ilgili bugün 

yaĢadıklarımızdan dolayı açık bir Ģekilde yaĢıyoruz. Dolayısıyla ilçe talepleri çok fazla dikkate 

alınmamıĢ. Ġkincisi; Sanayi Sitesinin dükkânlarının, Foça içerisindeki Sanayi Sitesi halkının hiçbir 

ihtiyacını göremeyecek ölçülerde, geniĢlikte ve yükseklikte olduğu tespit edilmiĢ durumda. Bu da 

bir sıkıntının önünü açıyor. Üçüncüsü; bir örnek vermek istiyorum, Gerenköy‟de bir çok amaçlı 

salonumuz var, yaklaĢık üç buçuk yıl geçmiĢ. ġöyle düĢünelim; üç buçuk yılda üç defa kullanılmıĢ 

ama Gerenköy halkı haftada en az 2-3 düğününü yaklaĢık üç yıldır Maltepe‟deki düğün salonunda 

yapıyor. Yani çok amaçlı salon yapılırken, parası harcanırken ve değerlendirmesi ve Stratejik Planı 

konması safhasında ilçe halkının çok fazla değerlendirmesinin dıĢında tuttuğunu bizzat yaĢıyoruz. 

Bunu niye söylüyorum? Sonuçta bir de eleĢtiriyi yaparken önerisinde bulunma mecburiyetimiz var. 

ġimdi bu saat itibarıyla nasıl ufak tadilatlarla bölge halkının bu mevcut yatırımdan daha fazla 

yararlanabileceği ile ilgili bir planlama yaparsak çok memnun olacağım. Beni dinlediğiniz için 

saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, sağ olun. 
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BAġKAN: Evet, biz teĢekkür ediyoruz. BaĢka dilekte bulunmak isteyen? Buyurun Hüsnü Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sayın 

BaĢkan, Pazartesi günü Kiraz‟daki çöp ile ilgili konuĢmuĢtuk. O gün bu Harmandalı‟daki çöp ile 

ilgili de konuĢmuĢtuk. Bu Kiraz‟daki çöp yerinin ileride Kiraz‟a çok faydalı olacağını, getirisi 

olacağını ve bundan Kiraz halkının çok memnun olacağını söylediniz, doğrudur. Aynı Ģekilde yine 

Harmandalı'yla ilgili, yaptığımız bu santral ile ilgili, oradaki yıllık gelirin bir 10 milyon lira gibi 

gelir olacağını açıklamıĢtınız. Bu 10 milyon lira gelirinin biz Çiğlililer olarak, Çiğli‟ye aktarılmasını 

talep ediyoruz. Sebebi de Ģu; çünkü yıllardır…  

BAġKAN: Sebebini merak ettim gerçekten. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sebebini söyleyeceğim BaĢkan‟ım, çünkü kokuyu biz çektik.   

BAġKAN: Bu çok iyiydi, evet. Çok pahalı bir koku oldu bu. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Oradaki kokuyu biz çektik.  

BAġKAN: Tamam da çok pahalı oldu yani. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Vallahi sağlıktan daha pahalı değil iĢ, yani bunu yapmayın. 

BAġKAN: Doğru, özür dilerim. Yok yok.   

HÜSNÜ BOZTEPE: Siz Seferihisar‟da, siz Seferihisar‟da iyiydiniz yani…    

BAġKAN: Evet, tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, bu konuyla ilgili, Sayın BaĢkan‟ım kısacık bir cümlem olsun. Ayrıyeten 

bu 3 tane meydan, Ġzmir‟e kazandıracağınızı söylediniz; KarĢıyaka, Basmane ve Alsancak, 

kesinlikle katılıyoruz. Yıllardır bütün Belediye BaĢkanları hemen hemen, sanırım… Vallahi Yüksel 

ağabey bile… Onu ilk galiba Yüksel Bey söylemiĢti KarĢıyakayla ilgili, bir türlü olmadı. 

BAġKAN: Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Basmaneyle ilgili sanırım ilk kez siz söylüyorsunuz, daha önce hatrımda yok. 

Alsancak'ta bu tramvaydan dolayı mecbur kalmıĢsınız, o da nasıl olacak onu da bilmiyorum Ģu an. 

Daha yeni okudum. Ama biz… 

BAġKAN: Her Ģey güzel olacak.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ama biz, ama biz Çiğli‟yi, Çiğli‟yi… Çiğli‟de aynısını istiyoruz. ġöyle; 

biliyorsunuz orda bir dal-çık var, yani biz biliyoruz ama onu daha önce, çok hızlı bir Ģekilde yapıldı. 

Onu itfaiyede baĢlayıp, sol tarafta iĢte eski havaalanı, Sasalı‟ya, Atasanayi‟ye iĢte hastaneye giden 

alttan çıkıĢlar yapılabilir. O Ankara‟daki olan alt geçitler gibi. Yine sağ tarafa Egekent‟e çıkıĢ… 

Bunu da lütfen programınıza almanızı, Çiğli için çok daha önemli olacağını düĢünüyoruz. Sayın 

BaĢkan‟ım, baĢka da herhangi bir temenni dileğim yok. Fakat Cuma günü, Cuma günü 

söyleyecektim ama bugün de söyleyeyim de hazırlık yapalım. Bu Pazartesi günü bizim KuĢ 

Cennetiyle ilgili bir toplantımız olacak.  

BAġKAN: Var, evet.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben çok önemsiyorum. Hem bizim Çiğli, Menemen, KarĢıyaka, Foça 

güzergâhında olan bir yer ve dünyada herhalde çok az benzeri olan bir yer. Daha önce oraya Orman 

Bakanlığımız bir aldı, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi vermedi, verdi gibi tam bilgim yok. Onu 

öğreneceğiz Pazartesi günü ama orayla ilgili BüyükĢehir Belediyemizin muhakkak ama kendisinin 

taĢın altına elini koyması lazım. Onu bizim Ġzmir‟e sadece değil, Türkiye‟ye değil, bütün dünyaya 

kazandırmanın, oradaki kuĢ türlerinin çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu oradaki 

toplantıya katılacak arkadaĢlara siz de bilgi verirseniz... (BAġKAN:Tabii tabii.) Bütçe konusunda 

da BüyükĢehir Belediyesi olarak katkı koyarsanız, biz de bu konuda Sayın Bakanımıza, bizim 

Bakanımıza, Ġzmir Bakanı… Aynı Ģekilde demin Menemen Meclis Üyemizin söylediği gibi 

Gediz‟le ilgili de yine bizim, Bekir PAKDEMĠR Bakanımız, Ġzmir‟de Bakanımız, ona da Grup 

BaĢkanımız, Ġl BaĢkanımız, Genel BaĢkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz hepsi de o konuyu 

duyarlılıkla söylerler. Biz Ġzmir için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Fakat söylediklerimizi 

dikkate almanızı istiyoruz Sayın BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: BaĢüstüne, tabii ki alacağız.       

HÜSNÜ BOZTEPE: Estağfurullah. 

BAġKAN: Hakan Bey size söz vermeden, Hüsnü Bey hoĢgörünüze sığınarak, takılma yapabilir 

miyim?  Değerli ArkadaĢlar, dilek ve temennide bulunmak istemeyen arkadaĢım bu dileğini ifade 

etmek mecburiyetinde değildir. TeĢekkür ediyorum. Evet, Hakan Beyciğim, buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Açıkçası dilek ve temennilerde bulunma niyetimiz yoktu ama ortamın naifliği ve kibarlığından 

dolayı bir hususu belirtmek için söz aldım.  

BAġKAN: Tabii buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, bu Haziran Meclisimiz, yani üçüncü ayımızı tamamladık ve 

sizin de belirttiğiniz gibi "çok renkli," "çok nefesli" ve "çok sesli" diyorsunuz. Aynı zamanda "ortak 

akıl" diyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman, biz Ġzmir‟in makrosunu temsil ediyoruz. Ġlçelerimiz 

de mikrosunu temsil ediyor Meclisler olarak.  Doğal olarak biraz önceki uygulamalarla ilgili de bu 

15 ay - 36 ay tartıĢmasında da “Ġlçeler arası koordinasyonu sağlayacağız, farklılık olmayacak.” 

dediniz. Bunlar çok iyi niyetli ve samimi dilekleriniz. Bu da bu Meclisin naifliğini gösteriyor. 

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Sağ olun. Ben teĢekkür ederim.   

HAKAN YILDIZ: Ancak biraz önce belirtim; bazı ilçe meclislerimizde maalesef bu uygulamaların 

aynılarını göremiyoruz. Biz bununla ilgili Sayın BüyükĢehir Grup BaĢkan Vekili, Cumhuriyet Halk 

Partisi'nin Çin'den dönmesini bekliyoruz, onunla bir randevumuz vardı, bir dosya vereceğiz, çok 

detaya girmek istemiyorum. Ancak sizden özellikle ricamız Ģu; siz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi'nin 

BaĢkanısınız. Cidden çok sesli olalım, çok renkli olalım ve ortak akıl yürütelim. KemalpaĢa‟da, 

Menemen‟de, Menderes‟te son Meclislerde yaĢanan tutanakları lütfen isteyiniz. Lütfen bu 

tutanakları okuyunuz, buradaki feri uygulamaların, yanlıĢ uygulamaların, hukuk dıĢı uygulamaların 

önüne geçelim. Buradaki gösterdiğimiz uyumun, ilçe meclislerimizde de gösterilmesini sizden 

özellikle rica ediyoruz. Geçen Menemen‟de yaĢanan talihsizliği kabul edici bulmuyoruz. Onun 

dıĢında KemalpaĢa‟da önerilerin Meclis oylamasına sunulmadan geri çekilmesini kabul edici 

bulmuyoruz. Sizden sadece, hukukçularımız var, BüyükĢehir‟in geçen de söylemiĢtik, özellikle rica 

ediyoruz. Tutanakları alınız, eğer AK Parti Grubunun uygulamalarında bir haksızlık varsa, Grup 

BaĢkan Vekilimiz hukukçudur. Zaten bununla ilgili gerekli noktada Grubunu ve bizleri uyaracaktır. 

Ancak bizin ne demek istediğimizi, tutanakları okuduğunuzda, iyi niyetinize inandığım için 

söylüyorum, göreceksiniz. Bu uygulamaların BüyükĢehirde yaptığımız bu uyumun, lütfen bu Ġlçe 

Belediyelerinde devam etmesini istiyoruz. ĠĢçilerle ilgili yaĢadığımız sıkıntıları dosya olarak ayrı 

konuĢacağız. Ama ben bunu yeri geldiği için, sizin o naif dileklerinizin karĢılığında söz almıĢ 

bulunmaktayım. TeĢekkür ediyorum. Sağ olun.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ederim. Hiç endiĢe etmeyin daha bu koordinasyon toplantılarını yapmadık 

Hakan Beyciğim. Yani ruhsat uygulamalarındaki ortaklıktan tutun, iĢte bu ihalelerde uygulanacak 

kriterlerin neler olacağına dair ortak bir koordinasyon toplantısı henüz yapmadık. Bunu yapacağız, 

sadece onu ifade etmeye çalıĢtım. Yapıldıktan sonra bu tür hataları tabii ki hoĢ görmeyiz, tabii ki ne 

gerekiyorsa onu yaparız ama daha bunlar yapılmadı. O yüzden merak etmeyin, sabırlı olun 

yapacağız. Hiç kuĢkunuz olmasın. Cenap Bey…  

SALONDAN: Belediye BaĢkanlarının… Hassasiyet gösterin, lütfen, sağ olun.  

BAġKAN: Anlıyorum. Ben de onu söylüyorum. Koordinasyonu onlarla yapacağız, kimlerle 

yapacağız? Onu söylüyorum zaten, BaĢkanlarla koordinasyon toplantısı yapacağız diyorum. Cenap 

Beyciğim buyurun.  

CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan‟ım, Meclisimizin Saygıdeğer Üyeleri hepinizi sevgi ve 

saygıyla selamlıyorum. Benim de bir dileğim var. Aslında zannediyorum ki buradaki tüm 

arkadaĢlarımızın dileği o. Bekleyen projelerimiz var. Bunların yaĢam bulması gerekiyor ama hepsi 

maliyet. Ben öncelikli olarak, yıllardan beri, sanıyorum yirmi seneyi aĢtı, bölge temizlendi. 

Dericiler, tabakhaneler vardı, YeĢildere'den bahsediyorum efendim. Oradan gönderildiler, 

Menemen‟de kendilerine bir alan buldular, yer buldular. Ama oraya bir türlü bir proje 

yerleĢtiremedik, bir projeyi uygulayamadık. Oysa birkaç projeyi ben bizatihi görmüĢtüm. Daha 

önce Meclis Üyemiz olan Yüksek Mimar Mustafa GÜNER‟in bir projesi var. Ġncelemenizi ve o 

projeyle ilgili eğer uygun bulursanız, bir an önce harekete geçilmesi talimatı vermenizi özellikle 

istirham ediyorum sizden. Bunun dıĢında çok dikkat ettiğim bir konu daha var. Daha önceki Meclis 

deneyimlerime bakarak, bu Mecliste gerçekten siyasetin en değerli ve en geçerli argümanlarından 

olan nezaket ve zerafetin tavan yaptığını görüyorum, bu beni mutlu ediyor. ġaka yollu da olsa böyle 

bir Ģeye girildi ama buradan çıkılmamasını temenni ediyorum, diliyorum. Meclisi, Adalet ve 

Kalkınma Partili Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partili Üyeleri, ĠYĠ Partili Üyeleri ve kendi partimin 

üyelerini bu yönde devam etmeleri konusunda, çok samimi olarak... TeĢekkür ediyorum.  
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BAġKAN: Biz de dileklerinize teĢekkür ediyoruz.  

CENAP BÖRÜHAN: Siz de bunu sağladığınız için sizi de saygıyla, sevgiyle bir kez daha 

selamlıyorum. Sağ olun, var olun. 

BAġKAN: Sağ olun. Eksik olmayın. Evet, baĢka dilek ve temennide... Buyurun, Saadet Hanım. 

SAADET ÇAĞLIN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinizi sevgiyle, 

saygıyla selamlıyorum. BaĢkan‟ım çok yakın bir zamanda sizin bir demeciniz olmuĢtu. Ben de sizin 

duygularınızı tamı tamına paylaĢtığım için buradaki arkadaĢlarımla da paylaĢmak istiyorum.  

Dediniz ya da yazıldı ki, iĢte Ģu anda geçen ayın sonlarına doğru “Hayat sürerken, sessizce bir 

taraftan da ülkemizin ekmeğinin hammaddesi olan buğdaylar yetiĢiyor. ġu anda baĢaklandılar, iĢte 

bir süre sonra hasada gireceğiz.” dediniz. Ben o sektörden geldiğim için çok duygulanmıĢtım 

gerçekten. ġu anda hepimizin sofrasında olan ekmeğin %80‟i ithal buğdaydır, Türk buğdayı yoktur 

içinde. Yıllar giderken, hem buğday ekimimiz azalıyor Türkiye genelinde. Tabii ki Ege Bölgesi'nde 

de diğer çeĢit ekimler yoğunlaĢtığı için buğday ekimi her sene azalıyor. Ve bizim soframıza gelen 

ekmekteki yerli buğday miktarı da azalıyor. Stratejik Planımızda zaten bu konuya önem verdiğinizi 

biliyoruz. Tarımsal üretimin arttırılmasının önemini daha da bir baskılayarak, önemseyerek 

yansılatalım diyorum. TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum. BaĢka dilek ve temennide bulunmak isteyen? Olmadığına 

göre… Buyurun efendim. Tabii. 

HAKAN KOġTU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri Bergama Belediye BaĢkanı Hakan 

KOġTU. Ben bir davette bulunmak istiyorum. Biraz organizasyonda geç kalındığı için Belediye 

Meclis Üyelerine ulaĢtıramadık bazı davetiyeleri. Önümüzdeki hafta 83.'üncüsü kutlanacak olan 

Bergama Kermesi var. Ben buradan hem Meclis Üyelerimizi hem Belediye BaĢkanlarımızı davet 

ediyorum. Tüm Ġzmir halkını Bergama‟ya davet ediyorum. 1934‟te Gazi Mustafa Kemal‟in 

Bergama‟yı ziyaretinde talimatını verdiği, Bergama‟nın tanıtımına yönelik bu festival 1937‟den bu 

yana aralıksız kutlanan ve Türkiye‟nin ilk yerel festivali. Bergama‟nın da tanıtımına çok önemli 

katkısı var. Ama tabii Bergama‟nın bu konuda, tanıtım konusunda bazı eksiklikleri var. ĠnĢallah bu 

faaliyetleri daha da arttırarak devam edeceğiz. Ben herkesi, Ġzmir halkını Bergama‟ya davet 

ediyorum, buyursunlar gelsinler. Bergama UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2014‟te girdi ve beĢ 

yıldır bununla ilgili yoğun çalıĢmalar devam ediyor, bunlar devam edecek. Tanıtımla ilgili 

faaliyetlerimiz devam edecek. Bununla ilgili sizleri, hepinizi Bergama‟ya bekliyoruz. Misafir 

etmekten mutluluk duyacağız. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Evet, biz teĢekkür ediyoruz. 17-23 Haziran arası kermes, gerçekten Türkiye‟nin en eski 

kermesi, dünyanın en eski kermeslerinden biri. Son derece kıymetli bir çalıĢma. Ben Ģahsen 17-23 

arası burada olamayacağım için katılamayacağım ama bütün arkadaĢlarımın katılmasını tavsiye 

ederim. Ġzmirlilere de duyurup, katılımını artırmak için elimizden geleni yapacağız. Dediğiniz gibi 

Bergama‟nın tanıtımı için büyük bir fırsat ve Bergama ne yazık ki çok az tanınıyor. Çok büyük 

zenginlikleri olan bir ilçemiz. Biz BüyükĢehir olarak tanıtım konusunda özellikle sonuna kadar 

yanınızda olacağız. Buyurun efendim.   

AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle, saygıyla 

selamlıyorum. Sayın BaĢkan‟ım, Engelsiz Ġzmir Komisyonu olarak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

Gençlik ve Spor Kulübü'nün içerisinde bulunan, biliyorsunuz, engelli spor branĢları üzerine bir 

çalıĢma yapıyoruz. Ve ciddi Ģekilde de Komisyon Üyesi ArkadaĢlarımla beraber bu konuya eğilmiĢ 

durumdayız ve eksiklerini tespiti hususunda ciddi Ģekilde çalıĢıyoruz, gerekli bilgileri de alıyoruz. 

Siz de gerekli hassasiyeti gösteriyorsunuz, teĢekkür ediyorum bu konuda. ġimdi geçtiğimiz 

dönemde biliyorsunuz bizim Tekerli Sandalye Basketbol Kulübümüz Avrupa Ligi‟nde bir 3.‟lük 

sağladı. Türkiye Ligi‟nde de Fenerbahçe Spor Kulübü'ne maalesef son dakika mağlup olarak... 

(BAġKAN: Son dakikada.) Türkiye 2.‟si oldu. ġimdi ben burada naçizane bir temennim, bu 

kulübümüzdeki oyuncu arkadaĢlarımızı uygun görürseniz eğer bir gün Meclis Salonumuza davet 

etmek isteriz. Ve sizin tarafınızdan hem Meclisimizin bir hatırası, naifliği olarak, onlara aslında bir 

ödül de verilmesini uygun görürseniz, böyle bir düĢüncemiz var.  

BAġKAN: Çok güzel, çok uygun. 

AHMET UĞUR BARAN: Hem arkadaĢlarımızı önümüzdeki sezona daha iyi hazırlamak ve 

Belediye BaĢkanı olarak sizin ve Meclis olarak da bizlerin arkasında olduğunu göstermenin onları 

yüreklendireceğini ve önümüzdeki süreçte daha fazla baĢarılı olacaklarını düĢünüyorum. Sevgi ve 
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saygılarımı sunuyorum. TeĢekkür ederim.   

BAġKAN: Evet, bunu bir dilekten öte bir önerge olarak kabul edelim. Ben de oylarınıza sunayım 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyoruz. Evet, kapatıyoruz. 

Kapatmadan önce… Buyurun Sayın BaĢkan‟ım.  

SALĠH ATAKAN DURAN: Efendim, Ģehrimizde geleneksel olarak her yıl yapılan ve bu sene de 

önümüzdeki Pazar günü yapılacak olan, BüyükĢehir Belediyemizin katkıları ve Tire Belediyemizin 

katkılarıyla hayata geçen, Tire Giritliler Festivali yapılmaktadır. ġahsınıza, tüm BüyükĢehir 

Belediyemizi ve çalıĢanlarımızı ve tüm BüyükĢehir Belediye Meclis Üyelerimizi ve Belediye 

BaĢkanlarımızı misafir etmekten mutluluk duyarız.  

BAġKAN: Peki, çok teĢekkür ediyoruz. Değerli Meclis Üyeleri… Buyurun Sayın BaĢkan‟ım.  

MEHMET ERĠġ: Sevgili BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım malum hava durumu bir 

haftadır oldukça farklı bir Ģekilde seyrediyor. Bundan da en çok Küçük Menderes etkilendi. Evvelsi 

gün Kiraz, Yeniköy civarları, dün Beydağ, biz de gelirken buraya ÖdemiĢ oldukça etkilenmiĢti. Sel, 

su içinde çıktık ama sonrasında hem ĠZSU olsun hem de ÖdemiĢ Belediye hizmet ekipleriyle 

müdahale... Ġki gündür zaten çalıĢma yapıyorduk ama yağmurun fazlasını tutma Ģansımız yok. Sağ 

olsun Genel Sekreterimiz dün bir araç desteği gönderdi ama Beydağ‟a öncelikli oldu, hemen oraya 

kaydırdık. Bu anlarda sizin ve Genel Sekreterimin özellikle ĠZSU çalıĢanı arkadaĢlarımızla birlikte 

araç-gereç, makine desteğiniz, biraz önce görüntüler de geldi bizden sonra köylerde özellikle 

olanları. Daha çabuk, var olan zararları giderme adına desteğinizi, özellikle rica ediyorum. Kiraz, 

Beydağ, ÖdemiĢ... Bilmiyorum Tire‟de pek yoktu çıkarken BaĢkan‟ım, görmedim ama biraz yağıĢ... 

Bu konuda özellikle Buğra Bey ve sizden desteğinizi rica ediyorum.  

BAġKAN: Buğra Bey burada. Özelikle yarın biraz daha teyakkuzda bulunmakta fayda var. Çünkü 

devam edeceğine dair haber alıyoruz.  

MEHMET ERĠġ: Evet. Oldu, teĢekkür ederim.  

BAġKAN: Evet, Değerli Meclis Üyeleri Cenap Bey'in iyi temennisiyle bir güzel haberi paylaĢarak 

Meclisimizi kapatalım. Bu YeĢildere Vadisi ile ilgili, yaklaĢık 1 milyon m
2
 bir alan burası, bir 

uluslararası yarıĢmayla dev bir Rekreasyon Alanı yapımı için arkadaĢlarımız hazırlık yapıyorlar, 

önümüzdeki günlerde Ģartnamesi de olgunlaĢmıĢ olarak uluslararası yarıĢmaya çıkacağız. Ve 

Ġzmirimize oldukça büyük bir Rekreasyon Alanı kazandırmıĢ olacağız inĢallah. 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Evet, Değerli Meclis Üyeleri Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerimizin 

mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.  

VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: 14 Haziran Cuma, saat 18.00, Meclis Salonu'nda toplanmak üzere Toplantıyı 

kapatıyorum.  

 

 

 

 

 

                                                                                                               Mustafa Tunç SOYER 

                                                                                                                     Meclis BaĢkanı        

                                                                                                     

                                                                                                       

 

 

 

 

Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU                                                     

Divan Kâtibi 

 

 

 

Sultan ĠPEKLĠ 

Divan Kâtibi 

 

 

Onur YĠĞĠT 

Divan Kâtibi       

(Bulunmadı) 

 

 

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU 

Divan Kâtibi 
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