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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ
GÖRÜġÜLMESĠ
III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
IV. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI
GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME
1. 24-26 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)’nın, Friedrich
Naumann Vakfı (FNS) ortaklığı ile Hollanda’nın Amsterdam kentinde düzenlenen “Sürdürülebilir
Kentler Ġçin Veriye Dayalı Yerel Politika GeliĢtirme” konulu araĢtırma gezisine, Strateji GeliĢtirme ve
Koordinasyon ġube Müdür V. Endüstri Mühendisi Özgür AKKAVAK katılmıĢtır. Yol, yemek ve
konaklama giderleri Friedrich Naumann Vakfı (FNS) tarafından karĢılanan katılımcının, diğer yasal
harcırahlarının Strateji GeliĢtirme ve Koordinasyon ġube Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Bütçesinin
03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları tertibinden karĢılanması ve belirtilen tarihlerde görevli-izinli
sayılması için 19/06/2019 tarihli ve E.141697 sayılı BaĢkanlık Makamı Olur'u alınmıĢtır. Bilgilerinize
arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Strateji GlĢ. Dai.BĢk.
E.151704)
V. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. IV. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamında düzenlenen, "ISBS2019
Sürdürülebilirlik Ödülü - En Ġyi Sürdürülebilir Uygulamalar YarıĢması"nın Ödül Töreni 19 Temmuz
2019 tarihinde, 18.00-20.00 saatleri arasında Crowne Plaza Dallas Near Galleria-Addison/DallasABD'de gerçekleĢtirilecek olan Sempozyum Galasında yapılacak ve ödül sahiplerine ödülleri takdim
edilecek olup; söz konusu program dahilinde dört dalda ödül alınan projelere iliĢkin ödülleri almak ve
sempozyuma katılım göstermek üzere; ĠBB Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Suphi ġAHĠN
(SN: 9458), Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanı V. Ertan DĠKMEN (SN:10621), Park ve Bahçeler Dairesi
BaĢkanı Çiğdem AġICI (SN: 11117), Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı YeĢil Alanlar Planlama Proje
ġube Müdürü V. Müge DENĠZ BAL (SN: 11195), Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı Projeler ġube
Müdürlüğü Projeler ġefi Ebru KANDĠLCĠ KÖRAN (SN: 11777), Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı
Kent Estetiği ġube Müdürü Hasibe VELĠBEYOĞLU (SN:10320), Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı
Kent Estetiği Müdürlüğü personelinden Sinem SOYGÜL (SN: 31225)' ün 16-23 Temmuz 2019
tarihleri arasında görevli izinli sayılması, vize ücreti, uçakla gidiĢ-dönüĢ ulaĢım masraflarının, Ģehir içi
ulaĢım, konaklama, iaĢe, müze-sempozyum giriĢ ücretlerinin ve diğer tüm giderlerinin karĢılanması ve
kiĢi baĢına 10.000-TL (Onbin Türk Lirası) avans verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Etüd ve
Proj.Dai.BĢk. E.155674)
2. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair
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Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan
Ek-5 Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı
Dolu-BoĢ Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge
ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eğit.
Dai.BĢk.E.155675)
3. Talepleri doğrultusunda; Ürkmez - Seferihisar - F.Altay güzergâhında UKOME Kararları ile yolcu
taĢıma hakkını elinde bulunduran araç sahiplerinin üyesi bulunduğu S.S. 43 No'lu Seferihisar Ürkmez
Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifinin "Elektronik Ücret Toplama Sistemi"ne dâhil olması, yolculardan
tahsil edecekleri ücretlerin BüyükĢehir Belediye Meclisince karar altına alınmıĢ ve onaylanmıĢ olan
yolculuk tarifelerine uygun olarak tahsil edilmesi, söz konusu uygulamanın "Gittiğin Kadar Öde" ve
"B" tarifeleri çerçevesinde gerçekleĢtirilmesi, ücretsiz taĢımacılık hizmetlerinin karĢılığı olarak ilgili
Kanunun öngördüğü Ģekilde yapılacak gelir desteği bedelinin tespiti ve söz konusu kooperatiften Sayın
Meclisimizce onaylanacak güzergâhlar ile sınırlı olmak üzere indirimli ve ücretsiz taĢımacılığın
karĢılığı olarak hizmet satın alınması hususlarının görüĢülmesi. (ESHOT-Otobüs ĠĢletme
Dai.BĢk.E.6140/E.100961)
4. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü ve Ġzmir Ġli Arı
YetiĢtiricileri Birliği arasında 11/01/2016 tarihli ve 16 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan "Ana Arı, Arı
ve Arıcılık Malzemeleri Alımı ve Üretici Eğitimleri ile Ġlgili ĠĢbirliği Protokolü"nün süresi 31/12/2018
tarihinde sona ermiĢ olup; “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” kapsamında
Ġzmir kırsalındaki ilçelerde Arı YetiĢtiriciliğine ve Islah ÇalıĢmalarına destek olmak, küçük üreticileri
desteklemek ve özellikle kadın yetiĢtiricileri eğiterek üretime katılmalarını sağlayıp, arıcılığı
yaygınlaĢtırmak amacıyla çalıĢmalar yürütülmekte ve bu çalıĢmaların yeni üreticilerimiz için de
sürdürülmesi kapsamında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Ġli Arı YetiĢtiricileri Birliği arasında
yeniden imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile süresinin
30/03/2023 tarihine kadar uzatılması hususunun görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.139862)
5. KemalpaĢa Ġl Yolu üzerinde bulunan toplam 11 adet sinyalizasyon sisteminin bakım, onarım ve
iĢletmesinin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığımıza devri konusunda, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile
Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan
“Protokol”ün görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.144122)
6. Ġzmir ile Chengdu kentleri arasında iĢbirliğine dayalı bir iliĢki kurarak kültürel ve ekonomik bağları
güçlendirmek, turizm, ticaret ve yatırım olanaklarını desteklemek ve belediye hizmetleri alanında bilgi
ve deneyim paylaĢımında bulunmak amacıyla imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan
"ĠĢ Birliği Protokolü"nün görüĢülmesi. (Basın Yay. Halkla ĠliĢ. ve Muht.Dai.BĢk.E.155673)
7. Bayraklı Ören Yeri (Eski Smyrna) Kazı BaĢkanlığı ile yapılan 29/04/2019 tarihinde imzalanarak
yürürlüğe giren ve önerge ekinde yer alan “Ek Protokol”ün aylık ödeme miktarının Temmuz-AğustosEylül-Ekim-Kasım-Aralık ayları için aylık 15.000-TL (OnbeĢbin Türk Lirası) artırılması hususunun
görüĢülmesi. (Etüd ve Proj.Dai.BĢk. E.155683)
8. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleĢtirilen, yoğun talep gören ve idare tarafından
tespit edilen özel konserlerin vatandaĢa daha sağlıklı bir biçimde ulaĢtırılması amacıyla, 2020 yılında
geçerli olmak üzere önergede belirtilen, sahneyi görüĢ açısına göre kategorize edilen, özel konser bilet
bedelleri ve normal konser bilet bedellerinde düzenleme yapılması hususunun görüĢülmesi.
(Kül.San.Dai.BĢk.E.155679)
9. Belediyemiz sorumluluğundaki Karayolu ve Demiryolu Üst Geçitlerinde tesisli yürüyen merdiven ve
asansörler ile Belediye Sarayı ve Halkapınar Ek Hizmet Binasındaki asansörlerin Bakım, Onarım ve
Arıza Giderilmesi Hizmetlerinin 2020, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak Ģekilde gelecek yıllara yaygın
ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanuna uygun olarak hizmet alımı yöntemi ile sağlanması hususunun
görüĢülmesi. (Fen ĠĢl. Dai. BĢk.E.151703)
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10. Belediyemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere talep ettikleri sürücülü ve sürücüsüz
taĢıtların kiralama ihtiyaçlarının 01/01/2020 – 31/12/2022 tarihleri arasında 3 yıllık (2020-2021-2022)
olacak Ģekilde, Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Makine ĠĢletme ġube
Müdürlüğünce yerine getirilmesi hususunun görüĢülmesi. (Makine Ġkm. Bak. ve On. Dai. BĢk.E.
155680)
11. Menemen Belediye Meclisinin; Seyrek Villakent Mahallesi, Evsel Katı Atık Bedelinin 13,00-TL
olarak belirlenmesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 60 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.151712)
12. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi Spor Kulübünden tahsisi kaldırılarak tekrar Tire
Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğüne bağlanan yüzme havuzu ile ilgili Havuza GiriĢ Ücreti ile
Bone Ücretinin “Yüzme Havuzu GiriĢ Ücretinin: 20,00-TL”, “Bone Ücretinin: 15,00-TL” olarak
belirlenmesine yönelik, 14/06/2019 tarihli ve 152 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.151713)
13. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet
gösteren Tire Armoni Bandosunda görev yapan personellere mesai saatleri dıĢında yapacak oldukları
çalıĢmaları için ödenecek günlük net ücretinin “Bando ġefi: 300,00-TL”, “Ġzmir’den gelen Bandocular:
250,00-TL”, “Belediye Personeli Bandocular: 125,00-TL”, “Belediye Personeli Olmayanlar: 125,00TL” olarak belirlenmesine yönelik, 14/06/2019 tarihli ve 155 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.151714)
14. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi 2019 Yaz Spor Okulu Kapsamında Öğrencilere Verilecek
Forma (tiĢört, Ģort, çorap, çanta) Ücretinin “75,00-TL”, “Yüzme Kursu Ücretinin: 125,00-TL” olarak
belirlenmesine yönelik, 14/06/2019 tarihli ve 150 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.151715)
15. Tire Belediye Meclisinin; Mahalle olan ve Tire Belediyesine bağlanan köylerde (Mahalle) mevcut
sondaj kuyularından elde edilen tarımsal sulama amaçlı kullanılan suyun saat bazında satıĢ ücretinin
20,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 14/06/2019 tarihli ve 151 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı
ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.151716)
16. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi Spor Kulübü Derneğine tahsisli iken tahsisin
kaldırılmasından dolayı Tire Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğüne bağlanan Hangar Çok
Amaçlı Salonun Kiralama Bedeli Ücretlerinin önergede yer aldığı Ģekilde belirlenmesi; ayrıca Belediye
ĠĢçi ve Memurları, emekliler ve konferanslardan %50 indirim uygulanması, kamu yararına çalıĢan
dernekler ile siyasi partilerden ücret alınmaması, Tire Belediyesi bünyesinde Ģirket personeli olarak
çalıĢanlara belediyeye ait tüm salonlarda %50 indirim uygulanmasına yönelik, 14/06/2019 tarihli ve
149 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.151717)
17. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğüne bağlı Gölet Restoranda
Uygulanacak Salon Kiralama Bedelinin 4.250,00-TL (KDV hariç) olarak belirlenmesine yönelik,
14/06/2019 tarihli ve 153 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.151718)
18. Tire Belediye Meclisinin; 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu kapsamında hazırlanan Kira ve SatıĢ
Ġhale ġartname Bedellerinin “Ġhale ġartname Bedeli (Kira ĠĢlemlerinde): 100,00-TL”, “Ġhale ġartname
Bedeli (SatıĢ ĠĢlemlerinde): 250,00-TL” olarak belirlenmesine yönelik, 14/06/2019 tarihli ve 156 sayılı
Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.151719)
19. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü bünyesine bağlı
bulunan Sosyal Tesisler Restaurantı, Gençlik Merkezi ve Beach Kafelerinde satılan ürünlerin
fiyatlarının önerge ekindeki tabloda belirtildiği Ģekilde değiĢtirilmesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve
85 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.155672)
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20. ÇeĢme Belediye Meclisinin; ÇeĢme Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünde kullanılmak
üzere 1 adet Minibüs ile Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sağlık Hizmetlerinde
kullanılmak üzere, 1 adet hasta nakli için Ambulans alımının yapılması ve bu taĢıtların 2019 Mali
Yılında Satın Alınacak TaĢıtlar Listesi olan T Cetveline eklenmesine yönelik, 08/06/2019 tarihli ve
2019/10-58 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.139863)
21. ÇeĢme Belediye Meclisinin; ÇeĢme ilçesinde meydana gelen nüfus artıĢı sebebiyle asayiĢ
hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet binek araç (Toyota Coralla 1.6 Passion X-Pack Multidrive S )
ve 1 adet panelvan araç (Renault Kangoo Multix Joy 1.5 dCi 90 bg) alımının yapılması ve bu taĢıtların
2019 Mali Yılında Satın Alınacak TaĢıtlar Listesi olan T Cetveline eklenmesine yönelik, 08/06/2019
tarihli ve 2019/10-57 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.139864)
22. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır Belediyesinin 2019 Mali Yılında yürürlükte olan Gelir
Tarife Cetvelinin E-11 kısmındaki Ruhsat Yenileme Ücretinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili, Fenni
Mesul, Yapı Denetim, Yapı Müteahhidi, ġantiye ġefi, Proje Müellifi, ada, parsel no değiĢikliği için Yapı
Ruhsatı (isim değiĢikliği) düzenlenmesi halinde, 2019 Mali Yılında yürürlükte olan Gelir Tarife
Cetvelinin E-11 kısmındaki Ruhsat Yenileme Ücretlerinin %20'sinin tahsil edilmesine yönelik,
14/06/2019 tarihli ve 158 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.Dai.BĢk.E.148359)
23. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına Ait Tarifeler Listesinin
1.2.1 baĢlıklı Ġmar ve Ġlgili Ücretler kısmındaki “Yapı Kullanma Ġzni Tetkik Ücreti” bölümü sonuna;
GüneĢ Enerji Santralleri (Proje Alanı esas alınarak): 1,00-TL/m² olarak ilâvesine yönelik, 10/06/2019
tarihli ve 46 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.151711)
24. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına Ait Tarifeler Listesinin
1.2.1 baĢlıklı Ġmar ile Ġlgili Ücretler kısmındaki “Proje inceleme ve onay ücreti” bölümü sonuna GüneĢ
Enerji Santralleri (Proje Alanı esas alınarak) 1,00-TL/m² olarak ilâvesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve
44 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk. E.151705)
25. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına Ait Tarifeler Listesinin
1.2.1 baĢlıklı Ġmar ve Ġlgili Ücretler kısmında bulunan “Her türlü izinsiz kazı yapılması ve yaptırılması”
bendine ait olmak üzere bölüm sonundaki dipnotlardan sonra ve 11. dipnot olarak “Kazı ve dolgu için
ayrı ayrı alınır.” Ģeklindeki dipnotunun ilâvesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 48 sayılı Kararının
görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk. E.151710)
26. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına Ait Tarifeler Listesinin
“TEMBĠHNAME” baĢlıklı kısmının 4. sırasındaki “Yollara ve belirli yerlere Belediyenin izni olmadan
geliĢigüzel hafriyat ve buna benzer malzeme dökenlere” ait 480,00-TL olarak belirlenen cezanın,
2.500,00-TL olarak değiĢtirilmesi ve her tekrarında bir kat arttırılarak uygulanmasına yönelik,
10/06/2019 tarihli ve 49 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk. E.151708)
27. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına Ait Tarifeler Listesinin
1.2.1 baĢlıklı Ġmar ile ilgili ücretler kısmındaki “Proje inceleme ve onay ücreti” bölümü sonuna Rüzgar
Enerji Santralleri 125,00-TL/m² olarak ilâvesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 43 sayılı Kararının
görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk. E.151706)
28. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına ait tarifeler listesinin 1.2.1
baĢlıklı Ġmar ve Ġlgili Ücretler kısmındaki “Yapı Kullanma Ġzni Tetkik Ücreti” bölümü sonuna, Rüzgar
Enerji Santralleri: 125,00-TL/m² olarak ilâvesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 45 sayılı Kararının
görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk. E.151707)
29. Karaburun Belediye Meclisinin; Rüzgar Enerji Santralleri ile GüneĢ Enerji Santralleri ĠĢ Yeri Açma
ve ÇalıĢma Ruhsat Harçlarının, Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına Ait Tarifeler Listesinin Zabıta
Hizmetleri bölümündeki 2.1.1 ĠĢyeri Açma Harcı kısmında belirlenen Ģekilde devamına ancak aynı
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tarifenin 1.2.2. Mahallen Tetkik Ücretleri Bölümünün sonuna, Ġçkili Ġstirahat ve Eğlence Yerleri
3.300,00-TL/adet, Rüzgar Enerji Santralleri 75,00-TL/m², GüneĢ Enerji Santralleri (Proje Alanı esas
alınarak) 0,75-TL/m² olarak ilâvesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 47 sayılı Kararının görüĢülmesi.
(Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk. E.151709)
30. S.Zeynep Aktosun'un Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezine (HĠM) yapmıĢ olduğu 10/04/2019
tarihli ve 126782 sayılı elektronik posta baĢvurusuna konu; Konak ilçesi, Alsancak Mahallesinde
bulunan mevcut 1460 no’lu Sokağa "Sanat" isminin verilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs
Dai.BĢk.E.155682)
31. 12/11/2018 tarihli Emine Tülay BERBER'e ait dilekçeye konu; ġehit Kadiri Alptekin BERBER'in
isminin KarĢıyaka ilçesinde bir parka verilmesi talebinin görüĢülmesi. (Park ve Bah.Dai.BĢk.E.155678)
32. Foça Belediye BaĢkanlığının 12/03/2019 tarihli ve 818 sayılı yazısı ile Atatürk Mahallesinde
bulunan ve önerge eki krokide iĢaretli ve isimsiz olan sokağa “Ġbrahim GÜLER” isminin verilmesi
talebinin görüĢülmesi. (Harita Cbs.Dai.BĢk.E.139861)
33. Cüneyt IMRAK tarafından fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılan dava, İzmir 4. İş
Mahkemesinin 2017/193 E. Esas 2017/738 Karar sayılı kararı kesinleştiğinden, bu kararda belirtilen
bakiye alacaklara ilişkin Karşıyaka 2. İcra Müdürlüğünün 2019/7538 Esas sayılı dosyası ile talep edilen
61.751,11-TL'nin, 39.773,77-TL net bakiye kıdem tazminatı alacağına takip tarihi olan 09/06/2019
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile
hesaplanan faizin (%28); diğer asıl alacak net bakiye Yıllık İzin Ücreti 1.744,74-TL üzerinden takip
tarihi olan 09/06/2019 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için işleyecek %9 yasal faiz oranı
hesaplanan faizin, icra takip giderleri ve icra avukatlık ücreti ile birlikte ödenmesi hususunun
görüşülmesi. (I.Huk.MüĢ.E.155677)
34. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “YeĢil Alan”da kalan Buca ilçesi, Kızılçullu
Mahallesi, 22M3A pafta, 474 ada, 16 parsel ile “Yaya Yolu ve YeĢil Alan” da kalmakta olan 474 ada, 15
parselde kayıtlı taĢınmazların zemin ve zemin üstü kamulaĢtırılmasının yapılabilmesi için
20152019 yıllarını kapsayan VI. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye
Meclisinin 02/05/2019 tarihli ve 56 sayılı Kararının; Ġlçe Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin
olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı
doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.144121)
35. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında MithatpaĢa Caddesinde kalması nedeniyle
taĢınmaz maliki tarafından, Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 732 ada, 39 parselin kısmen
kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına
ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.144118)
36. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında MithatpaĢa Caddesinde kalması nedeniyle
taĢınmaz malikleri tarafından, Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 6550 ada, 1 parselin kısmen
kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına
ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.144117)
37. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında MithatpaĢa Caddesinde kalması nedeniyle
taĢınmaz malikleri tarafından, Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 732 ada, 18 parselin kısmen
kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına
ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.144115)
38. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında MithatpaĢa Caddesinde kalması nedeniyle
taĢınmaz malikleri tarafından, Konak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 895 ada, 5 parselin kısmen
kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına
ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.144114)
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39. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında MithatpaĢa Caddesinde kalması nedeniyle
taĢınmaz maliki tarafından, Konak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 882 ada, 10 parselin kısmen
kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına
ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.144112)
40. Bornova Belediyesinin 2019-2023 Yıllarını kapsayan IV. BeĢ Yıllık Ġmar Programına yönelik,
Bornova Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarihli ve 137 sayılı Kararının; Ġlçe Belediyelerinin imar
programlarına iliĢkin olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863
sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.139866)
41. Karabağlar Belediyesi imar programı kapsamında bulunan 86 poz no’lu iĢlem dosyasında kalan
42405 ada, 2 no’lu parselin Ġmar Programı kapsamından çıkarılmasına yönelik Karabağlar Belediye
Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 16 sayılı Kararının; Ġlçe Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin
olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı
doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.144111)
42. Buca Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarihli ve 2019/51 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenigün
Mahallesi sınırları içerisinde, 21N1C paftada kamuya terkli park alanında 4 metre x 4 metre ebatlarında
"Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği
önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E. 155681)
43. Menemen ilçesi, Türkelli Mahallesi sınırları içinde kalan “Osmanlı Mezarlığı”nın yer aldığı 517
no’lu parselin karayolu cephesinde bulunan gömülerin bulunduğu alanı da kapsayacak Ģekilde imar
planlarında “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesi amacı ile hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planı, Belediye Meclisimizin 08/10/2018 tarihli ve 05.1166 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, Ġzmir 2
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiĢ olup; söz konusu mezarlığın korunma
alan sınırlarının yeniden düzenlendiği belirtildiğinden, korunma alan sınırının “Mezarlık Alanı” olarak
belirlenmesine yönelik yeniden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin, 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.139867)
44. Gaziemir ilçesi, YeĢil Mahallesinde bulunan mülkiyeti Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel
Müdürlüğüne ait olan 2086 ada, 2 parselin kullanım kararının “Belediye Hizmet Alanı (ĠZSU Hizmet
Tesisleri)” olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği
önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.139865)
45. Seferihisar Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarihli ve 54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sığacık
Mahallesi Kentsel Sit Alanı Etkileme GeçiĢ Alanı Koruma Amaçlı Ġmar Planı Plan Notlarına ''Zorunlu
tevhid işleminden sonra oluşacak parselde, bu plan koşullarına göre tevhid öncesi parsellerin
yapılaşma hakkı korunacaktır.'' ifadesinin eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma
Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E. 155676)
46. KemalpaĢa Belediye Meclisinin; Armutlu Mahallesi, Lider Sokaktan cephe alan parsellerde Planlı
Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların
zemin katlarda yer alabilmesine iliĢkin, 03/12/2018 tarihli ve 244 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar
ve ġehircilik Dai.BĢk.E.144119)
VI. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Görüntü kirliliğinin giderilmesi amacıyla, Atatürk maskından itibaren önerge eki krokide belirlenen
alanda, YeĢildere Bölgesindeki yapıların belirlenen renklere boyanması ve basit bakım-onarım-sıva
iĢlerinin yapılması ile ilgili Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının görevlendirilmesi hususunun görüĢülmesi.
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(Etüd ve Projeler Dai.BĢk. E.158288)
2. Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Sosyal Yardımlar ġube Müdürlüğünce “T.C. Ġzmir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliği” doğrultusunda Belediyemiz 1. Hukuk MüĢavirliğinin
uygun görüĢleri de alınarak hazırlanan, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Kitap ve Kırtasiyeciler
Esnaf Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün
görüĢülmesi. (Sosyal Hiz. Dai.BĢk.E.158289)
3. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte denize kıyısı bulunan ilçelerimizin kentsel hizmetlerinde ve
sahillerinin temizlenmesinde aksamalar yaĢanmakta, bu kapsamda ilçe içerisindeki hizmetlerin
yapılmasında kullanılan kara taĢıtı ve iĢ makinelerinin yetersiz kaldığı ve bakım onarımlarının kaynak
yetersizliği nedeniyle yapılamadığı Karaburun Belediyesi tarafından kurumumuza bildirilmiĢ olup; bu
tür aksaklıkların giderilebilmesi ve geri dönüĢü olmayan olayların yaĢanmaması ve vatandaĢlarımızın
mağdur olmaması için ilçe bazında arızalı olan, plakaları daha sonra belirlenecek kara taĢıtı ve iĢ
makinelerinin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı,
Makine Atölye ġube Müdürlüğü tarafından bakım onarımlarının bedelsiz olarak yapılarak faal hale
getirilmesi ve aynı zamanda söz konusu araçların bulunduğu ilçedeki BüyükĢehir Belediyesi
hizmetlerinde de kullanılması ile giderlerinin Makine Atölye ġube Müdürlüğü Bütçesinin 03.7.3.03 ve
03.7.3.04 bütçe kodlarından ödenebilmesine yönelik; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Karaburun
Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün
görüĢülmesi. (Makine Ġkm.Bkm. ve Onr.Dai.BĢk.E.158321)
4. 30/05/2019 tarihli ve 627 sayılı UKOME Kararı doğrultusunda faytonların trafiğe çıkması
yasaklanmıĢ olup; KarĢıyaka ilçesinde bulunan fayton ve atların Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
bünyesinde değerlendirilmesi, söz konusu atların Ġzmir Doğal YaĢam Parkı ġube Müdürlüğüne
alınması ve faytonların ise peyzaj amaçlı olarak Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığında kullanılması
söz konusu olup; at baĢına ödenecek net miktar 7.500,00-TL ve fayton baĢına ödenecek net miktar
5.000,00-TL olacak Ģekilde, Ġzmir Doğal YaĢam Parkı ġube Müdürlüğü Bütçesi 03.2.6.4 “Canlı
Hayvan Alım Bakım ve Diğer Giderler” harcama kaleminden fayton sahiplerine ödeme yapılması
hususlarının görüĢülmesi. (Park ve Bah. Dai.BĢk.E.158291)
5. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında, Konak Meydanında düzenlenecek
programlara katılım sağlayacak vatandaĢlarımızın, CumhurbaĢkanı tarafından karar alınması halinde,
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.00’den 16 Temmuz 2019 Salı günü saat 06.00’ya kadar
geçerli olmak üzere toplu taĢıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları hususunun görüĢülmesi.
(ESHOT-Strateji Gel. Dai.BĢk.6356/102173)
6. 2019 Yılı Kurban Bayramı süresince, hemĢerilerimizin bayram ziyaretlerini kolaylaĢtırmak
amacıyla; bayram öncesi CumhurbaĢkanı tarafından karar alınması halinde, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesine ait toplu ulaĢım araçlarında (Bilet 35, Kontörlü UlaĢım Kartları, Oto Tahsis ve Servis
DıĢı Kalma Bedeli hariç) ücretsiz tarife uygulanması, ayrıca önerge eki listede belirtilen hatlardaki
kabristan ziyaretleri için geçerli yeni tarife belirlenmesi hususlarının görüĢülmesi. (ESHOT-Strateji
Gel. Dai.BĢk.E.6355/102163)
7. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Veteriner ĠĢleri ġube Müdürlüğünde
kullanılmak üzere 2 adet köpek taĢıma karavanı ve karavanların çekilmesi için kullanılacak 2 adet
koltuksuz ve camsız Panelvan aracının alınması ve söz konusu araçların T-Cetveline eklenmesi
hususunun görüĢülmesi. (Makine Ġkm.Bkm. ve Onr.Dai.BĢk.E.158322)
8. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ücret Tarifesinde
önergede belirtildiği Ģekilde değiĢiklik yapılmasına yönelik, 03/06/2019 tarihli ve 122 sayılı Kararının
görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai. BĢk. E.158290)
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VII. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Halk TaĢıt Uygulaması Projesi adı altında uygulanan sabah 06:00 ile 07:00 arası, akĢam 19:00 ile
20:00 saatleri arasında %50 indirim uygulanan tarifenin sabah 05:00 ile 07:30 arası, akĢam 18:00 ile
20:00 arası değiĢmesine iliĢkin önergenin "Sabah 05:00 ile 07:00 arası, akşam 19:00 ile 20:00 saatleri
arasında %50 indirim uygulanması, akşam uygulamasının ise eskisi gibi kalması" Ģeklindeki görüĢ
doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – UlaĢım
Komisyonları Raporu. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Hüsnü BOZTEPE. E.86663)
2. “Halk TaĢıt Uygulaması Projesi” adı altında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait toplu taĢıma
araçlarına 01/06/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “hamile olan ve annesi ile birlikte 10
yaĢına kadar olan çocuğuyla” tüm toplu ulaĢım araçlarında saat 08:00 ile 20:00 arası %50 indirim
uygulamasının Plan ve Bütçe Komisyonumuzca “0-5 yaş olan önerge gibi Sosyal Yardım
Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilmesi” Ģeklindeki görüĢü doğrultusunda oybirliği ile uygun
bulunduğuna, Hukuk-UlaĢım Komisyonlarımızca “13/05/2019 tarihli ve E.72166 sayılı, Hüsnü
BOZTEPE‟ye ait Yazılı Önergede belirtilen hususlarla 13/05/2019 tarihli ve E.72223 sayılı, Meclis
Üyeleri İzel ZENGİNOBUZ DERİNSU, Necati KIRMAZ, İbrahim ÖZKARA, İlhan ÖZKÖSE‟ye ait
Yazılı Önergedeki teklifin birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden ve önergedeki husus diğer önerge ile
değerlendirilmiş olduğundan, Belediye Meclisi çalışma mevzuatı uyarınca önerge hakkında karar
oluşturmak gerekmekle bu önergenin uygun olmadığına” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile
uygun bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Hüsnü
BOZTEPE. E.72166)
3. Toplumsal Cinsiyet EĢitliği hakkında kent halkında farkındalık yaratmak amaçlı çeĢitli kamu spotları
kullanmak ve bu konuda bir LOGO oluĢturmak suretiyle Belediyemiz hizmet alanına giren ve ilgili
birimlerce uygun görülen kapalı ve açık alanlarda, rekreasyon alanlarında, parklarda, reklam
panolarında, toplu ulaĢım araçlarında ve istasyonlarında, alt geçitlerde bahse konu kamu spotlarının ve
LOGO’ların kullanılmasına yönelik talebin, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonunca katılanların
oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna
iliĢkin MüĢterek Rapor. (CHP Grubu Mensubu Meclis Üyesi Nilay KÖKKILINÇ. E.72271)
4. UNESCO kapsamında hazırlanması gereken Yönetim, Doğal Afetler, Turizm Master Planlarının
etkin, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik hazırlanmasını sağlamak, UNESCO miraslarımız ve
adaylarımız hakkında daha fazla söz sahibi olabilmek, çalıĢmaları yönlendirebilmek, hazırlıklar
sürecinde yapılacak geniĢ katılımlı toplantılar nedeniyle süreç boyunca ve sonrasında Kongre Turizmini
canlandırarak Bölge Turizmine katkı sağlamak maksadıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığında
Ġzmir’de (Tokyo ve Atina da olduğu gibi) “UNESCO 2’NCĠ KADEME BÖLGESEL MERKEZ
KURULMASI”na yönelik talebin; “Önergeye konu iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Dış
İlişkiler ve Turizm Şube Müdürlüğüne konunun iletilmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Avrupa ve DıĢ ĠliĢkiler – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (ĠYĠ
Parti Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Kemal SEVĠNÇ, Nezih ÖZUYAR. E.86659)
5. Belediyemizin merkez ilçelerimize hizmet veren 1 adet Hayvan Ambulansı bulunmakta olup, diğer
ilçelerimize de aynı hizmetlerden faydalanacağı belediye bütçesinin uygunluğuna göre 1 adet daha
Hayvan Ambulansı alınması, acil bilgi ve destek alınması gereken durumlar için Çağrı Merkezi
kurulması, Mobilyacılar Odası ile birlikte mobilya atıklarından kedi evleri yapılarak uygun görülen
parklara konulması ve sokak kedilerinin barınacağı yerlerinin arttırılmasını bu projede görev alan
hayvan dostu mobilyacı esnafımıza her yıl düzenlenen 4 Nisan Sokak Hayvanları Gününde yapılan
etkinlikler çerçevesinde ödüller vererek onurlandırıp, toplum bilincini arttırmak ve vatandaĢlarımızın
bilinçlendirilmesine katkı sunulmasının Sokak Hayvanlarını Koruma - Plan ve Bütçe – Hukuk- Esnaf
ve Meslek Odaları Komisyonlarımızca Yazılı Önergede teklif edildiği Ģekilde oybirliği ile uygun
bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca ''Uygulaması, sürdürülebilirliği ve beklentileri
karşılama şansı zayıf olmakla birlikte'' Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun
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bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (CHP Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Bülent SÖZÜPEK, Sıla
ĠLGĠ AKKAġ. E.72237)
6. Okul Servis Sürücülerine, taksi sürücülerine ve toplu ulaĢım aracı sürücülerine, Belediyemizce
Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Eğitimi verilmesine yönelik önergenin; Komisyon Raporunda açıklanan
hususlar doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin UlaĢım-Toplumsal Cinsiyet EĢitliğiEğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (CHP Grubu Mensubu Meclis Üyesi Birgül
Sural ÜNER. E.86679)
7. Ġzmir ili, Aliağa ilçesi ülkemizin önemli ağır sanayi bölgelerinden birisi olup; Belediyemiz
önderliğinde bölgenin toprak, hava ve su kirliliğinin tespiti için bilimsel bir çalıĢma yapılmasının; Ġmar
ve Bayındırlık Komisyonumuzca "Dilekçe talep konusu ile ilgili olarak İmar Komisyonumuzun
üretilecek bir karar bulunmadığı, bölgenin toprak, hava ve su kirliliğinin tespiti amacıyla yapılacak
bilimsel çalışma sonuçları itibarıyla imara yönelik çalışmaların Komisyonumuzca yeniden ele
alınabileceği dikkate alınarak bu aşamada ilgili birimlerce çalışma yapılmasının uygun olduğuna"
Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonumuzca
"Önergenin kabulüne, ilgili birimlerce gerekli çalışmaların başlatılmasına'' Ģeklindeki görüĢ
doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (CHP Grubu Mensubu
Meclis Üyeleri Sedat SARI, Çağlar GÜLEZ, Saadet ÇAĞLIN, Hakan BARÇIN, RaĢit DĠRĠM.
E.86615)
8. Ġçinde hayvan, insan, çöp atıkları ve egzoz gazlarının oluĢturduğu ağır metalleri içeren kuru
materyaller ile ilgili konunun çağdaĢ metotlarla çözülebilmesi için bir irade oluĢturulması
gerekmektedir. Bu irade Türkiye’de ilk ve devrimsel bir uygulamanın anahtarı olacaktır. Ġzmir’imize
yakıĢacak bu iradenin ortaya konabilmesi için gereğinin yapılabilmesinin Plan ve Bütçe
Komisyonumuzca "İşgaliye bedelleri harç niteliğinde olup Bakanlar Kurulu tarafından
belirlendiğinden" Ģeklindeki görüĢü doğrultusunda değerlendirilmesinin oybirliği ile uygun
bulunmadığına, Çevre ve Sağlık Komisyonumuzca "Önergenin kabulüne, bu amaç doğrultusunda
başta Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olmak üzere belediyemizin tüm ilgili birimlerince
konunun teknik olarak araştırılması ve gerekli önlemlerin artırılması" Ģeklindeki görüĢü
doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (CHP Grubu Mensubu
Meclis Üyesi Alpaslan BĠLEN. E.86635)
9. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
hepimizin bildiği üzere Ġzmir genelinde ciddi baĢarılara imza atmaktadır. Bahsettiğimiz kulübümüzün
bünyesinde yedi adet engelli spor branĢı bulunmaktadır. Bu spor branĢlarının Ġzmir genelindeki engelli
gençlere daha yoğun bir Ģekilde ulaĢımı konusunda çalıĢma yapılmasını, eksik ve ihtiyaçlarının tespit
edilip giderilmesinin, Engelsiz Ġzmir Komisyonumuzun “Engelsiz İzmir Komisyonu olarak eksikler
tespit edilmiştir. Eksiklerin giderilmesi ilgili müdürlüklere iletilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”
Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda, Sosyal Hizmetler Komisyonumuzun “Engelsiz İzmir Komisyonunun
yaptığı tespitler oybirliği ile uygun bulunmuştur.” Ģeklindeki görüĢü doğrultusunda oybirliği ile uygun
bulunduğuna, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonumuzun “Engelsiz İzmir Komisyonunun ve
Sosyal Hizmetler Komisyonunun tespit ve önerileri doğrultusunda yapılacak katkılar değerlendirilmiş
ve oybirliği ile karar verilmiştir.” Ģeklindeki görüĢü doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin MüĢterek Rapor. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Ahmet Uğur BARAN, CHP Grubu
Mensubu Meclis Üyesi Dolunay BAYER.E.86631)
10. Küçük yaĢta çocuğu bulunan ailelerin sosyal hayatta daha fazla yer alabilmesi, çocukların en
masum oldukları dönemde maddi ve manevi olumsuzluklar sebebi ile Ģehirden, doğadan ve sosyal
hayattan alması gereken payı alabilmesi için yerel yönetimlere büyük görevler düĢmekte olup; bu
amaçla Ġzmir ili içerisinde, 0-5 yaĢ (0-60 ay) arası çocuğu bulunan ailelerin çocukları ile birlikte sosyal
hayatta daha aktif olarak yer alması için, aileye ait olacak Ģekilde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine bağlı
tüm toplu taĢıma araçlarında kullanılmak üzere ve 0-5 yaĢ arasında olan çocuk yanında iken
kullanabileceği indirimli veya ücretsiz ulaĢım kartı verilmesinin Plan ve Bütçe Komisyonumuzca
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“Değişiklikle Sosyal Yardım Yönetmeliğine uygun olarak oybirliği ile bulunmuştur.” Ģeklindeki görüĢü
doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk – UlaĢım Komisyonlarımızca, Komisyon
Raporunda açıklanan hususlar doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek
Rapor. (Gaziemir Belediye BaĢkanı Halil ARDA ile CHP Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Ġzel
ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Necati KIRMAZ, Ġbrahim ÖZKARA, Ġlhan ÖZKÖSE. E.72223)
11. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Çin Halk Cumhuriyeti tarafından
açıklanan “Bir KuĢak Bir Yol” giriĢimi Pekin’den Londra’ya kadar olan yol üzerindeki ülke ve kentleri
kapsamaktadır. Bu kapsamda Ġzmir’den geçen ANTĠK ĠPEK YOLU’nun yeniden yaĢama geçirilmesi
ve bunun ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarının belirlenmesinin Hukuk Komisyonumuzca “5393
sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi ve 5216 sayılı Kanunda Büyükşehir Belediyelerinin görevleri
arasında kentin turizminin, ticaretinin, ekonomisinin geliştirilmesi, kültürel zenginliklerinin ortaya
çıkarılması tarihinin korunması öngörülmektedir. 2019 yılında yapılacak İzmir Enternasyonal
Fuarında partner ülke Çin Halk Cumhuriyetidir. Ayrıca Belediyemiz ile Çin'de bir kent kardeş şehir
olduğundan AB ve Dış İlişkiler ile Turizm bünyesinde uygun projelere dâhil edilmesi" Ģeklindeki görüĢ
doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna, Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonumuzca
Komisyon Raporunda açıklanan hususlar doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
MüĢterek Rapor. (CHP Grubu Mensubu Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN. E.72203)
12. 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 hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ek Protokol”ün onaylanmasının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Etüd ve
Projeler Dai. BĢk.E.134777)
13. Belediyemizin yatırımı olan, Balçova ilçesi, Deniz Feneri Sokak ve MithatpaĢa Caddesi üzeri yol
geniĢleme ve düzenleme çalıĢmaları yapılacak ve söz konusu iĢte, bakım, onarım ve iĢletmesi GDZ
Elektrik Dağıtım A.ġ.’ye ait olan yol aydınlatma direkleri yol kotunda kalmakta ve projesine uygun
imar yolunun açılabilmesi, sürüĢ güvenliğinin sağlanabilmesi için deplase edilmeleri gerekmekte olup;
bu kapsamda GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol kapsamında yer alan
iĢlerin Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapılması hususlarının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Fen ĠĢl.Dai.BĢk.E.128014)
14. “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” kapsamında Ġzmir kırsalındaki
ilçelerde Saanen, Kıl ve Maltız Keçi/Teke, Sakız, Kıvırcık, Sönmez ve Tahirova Koyunu/Koç
yetiĢtiriciliğine yönelik ıslah çalıĢmalarına destek olmak, küçük üreticileri desteklemek ve küçükbaĢ
hayvan yetiĢtiriciliğinin yaygınlaĢtırılmasına yönelik Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Damızlık KoyunKeçi YetiĢtiricileri Birliği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan
“Protokol”ün Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarımızca ilgili birimince teklif edildiği Ģekilde
oybirliği ile uygun bulunduğuna, Tarım ve Orman Komisyonumuzca „‟Saanen ırkının hastalıklara
dayanıksız olduğu için Maltızın ön plana çıkarılmasını istiyoruz.‟‟ Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk. E.123452)
15. Kent ArĢivi ve Müzeler ġube Müdürlüğümüzce bastırılmıĢ olan, Önergede ismi yazılı kitapların
maliyetleri ile kitabevlerine satılırken uygulanacak %25 indirimi ve kitabın BaĢkanlık Makamı Olur’u
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ile ücretsiz dağıtımı göz önüne alınarak oluĢturulan satıĢ fiyatları teklifinin değerlendirilmesi ile söz
konusu kitapların satıĢının 03.1.1.02 Kitap Yayın vb. SatıĢ Gelirleri tertibine gelir kaydedilmek üzere
yapılabilmesinin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarınca ilgili birimince teklif edildiği
Ģekilde oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca “Belirtilen kitapların kitapevlerine
satışı yapılırken belirlenen ücret tarifesi üzerinden %25 indirimli satışı oybirliğiyle uygun bulundu.”
Ģeklinde görüĢü doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Kültür ve
San.Dai.BĢk.E.123453)
16. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; 2019 Mali Yılı Tarife Cetveline ek olarak, KarĢıyaka ilçesi
sınırlarında kurulan Pazar yerlerinde belirlenen alanlarda faaliyet gösterecek olan gevrek satıĢ
stantlarına yönelik hazırlanan, “2019 Mali Yılı Pazar Yerleri Gevrek SatıĢ Stantları Günlük Tarife
Cetveli”nin önerge ekinde yer aldığı Ģekliyle belirlenmesine yönelik, 07/05/2019 tarihli ve 63 sayılı
Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları
Raporu. (Yazı ĠĢ. Ve Kar.Dai.BĢk.E.123448)
17. Tire Belediye Meclisinin; Tire Bakkallar Odasına kayıtlı üyelerin alkol ruhsatı alabilmeleri için
Belediye tarafından mesafe ölçüm yazısı istendiğinden, bu yazı için talep olunan 500,00-TL ücretin
TPDK yeni ruhsat ücreti 370,00-TL olması dolayısıyla Tire Belediyesince alınan Mesafe ġartı
Uygunluk Belgesi Ücretinin 350,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 136 sayılı
Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Esnaf ve Meslek Odaları –
Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢ. ve Kar.Dai.BĢk.E.136694)
18. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢ. ve Kar.Dai.BĢk.E.132823)
19. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢ. ve Kar.Dai.BĢk.E.132822)
20. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi Kent Müzesi giriĢ ücretinin 2,00-TL olarak belirlenmesi,
18 yaĢından küçük öğrencilerin, engellilerin, Ģehit ve gazi aileleri ile 65 yaĢ üstü ziyaretçilerin giriĢ
ücretinden muaf tutulmasına yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 135 sayılı Kararının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Engelsiz Ġzmir Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢ. ve
Kar.Dai.BĢk.E.136692)
21. Tire Belediye Meclisinin; 08/10/2018 tarihli ve 220 sayılı Kararı ile 2019 Mali Yılı ücret tarifeleri
belirlenirken Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalardan Evsel Katı Atık Bedeli olarak
konteynır baĢına aylık 6,50-TL ücret belirlenmiĢ olup, zaman içerisinde maliyetlerin artması (iĢçilik,
yakıt, araçların tamir bakım giderleri v.b) nedeniyle ücretin yeniden belirlenmesi hasıl olduğundan,
Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalardan Evsel Katı Atık Bedelinin konteynır baĢına her seferinde
6,50-TL ücret alınmasına yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 137 sayılı Kararının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢ. ve
Kar.Dai.BĢk.E.136693)
22. Belediyemizin yatırım, kamulaĢtırma ve diğer harcamalarında 2019 yılında nakdi veya gayri nakdi
olarak, dilimler halinde kullanılmak üzere; bankalardan 200.000.000,00-TL’ye kadar borçlanmanın
yapılması, kredi geri ödeme koĢullarının belirlenmesi, kredi sözleĢmesi üzerinde değiĢiklik yapılması
ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu iĢlerle ilgili her türlü
sözleĢme, taahhütname, protokol ve temlik sözleĢmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile
ilgili her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapılabilmesi için, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe
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Komisyonu Raporu. (Strateji GeliĢtirme Dai.BĢk.E.134276)
23. 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 Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarımızca ilgili birimince teklif
edildiği Ģekilde oybirliği ile uygun bulunduğuna, Tarım ve Orman Komisyonumuzca “Süt Otu,
Sorgum Sudan Otu, İtalyan Çimi Tohumlarının da ilave edilmesini istiyoruz.” Ģeklindeki görüĢü
doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Tarımsal Hiz.
Dai.BĢk.E.134280)
24. 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
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Tarım ve Orman
Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.132824)
25. Ġzmir sınırları içerisinde kent içi/dıĢı atıl alanların değerlendirilerek onarılması, canlandırılması ve
yeniden iĢlevlendirilmesi yoluyla kentsel kamusal alan haline getirilmesi, yeĢil alt yapı süreçlerini
yaygınlaĢtıracak çözümler üretilmesi ve bu çözümleri içeren sistemlerin/rehberlerin geliĢtirilmesi, atıl
alanların kent ve kentliler için katkı sağlayabilecek, doğa esaslı sürdürülebilir sistem önerileriyle
tasarım ve uygulama süreçlerinin planlanması amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Ekonomi
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan
“ĠĢ Birliği Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Etüd
ve Prj.Dai.BĢk.E.131648)
26. KarĢıyaka ilçesi, 32493 ada, 16 no’lu, 123,96 m² alanlı taĢınmazın 1623/4132 (48,69 m²) hissesi
Belediyemiz adına, 2509/4132 (75,27 m²) hissesi ise Hatice ÖZPAY, Dilek ÖZPAY, Ġksan ÖZPAY ve
Veli ÖZPAY adına elbirliği mülkiyeti ile kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taĢınmazdaki
Belediyemize ait 1623/4132 (48,69 m²) hissenin, diğer hissedarlar adına bedeli karĢılığında veya kat
karĢılığı satıĢının yapılması hususunun; Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarımızca, önergeye
konu taĢınmazdaki Belediyemize ait 1623/4132 (48,69 m²) hissenin diğer hissedarlar adına, rayiç değer
üzerinden bedeli karĢılığında satıĢının oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe
Komisyonumuzca söz konusu hissenin satıĢının „‟Emlak İstimlâk Müdürlüğünün hazırladığı rapordan
az olmamak üzere (486.900,00-TL)‟‟ Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin MüĢterek Rapor. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.127997)
27. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarihli ve 39/2019 sayılı Meclis Kararına konu; Arap
Hasan Mahallesinde bulunan mevcut 238 no’lu Sokağa “Müzeyyen Senar Sevgi Yolu” ismi verilerek
değiĢtirilmesi talebinin “Sokaktaki yeni yapılanma ve sokağın kullanım ve yapısındaki değişim
nedeniyle” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk
Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E. 125812)
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28. KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığının 06/02/2019 tarihli ve 1087 sayılı yazısı eki liste ve krokilerde
belirtilen; Sütçüler Mahallesindeki yollara Mahallinde ve Coğrafi Adres Bilgi Sistemi Veri Tabanı
(CABSVT) üzerinde yapılan inceleme sonucu ilk defa isimlendirilecek olan ve tamamı sokak nitelikli
yollardan 1 no’lu krokide 1 numara ile gösterilen yola "Tetik", 2 numara ile gösterilen yola "Can", 3
numara ile gösterilen yola "Zor", 4 numara ile gösterilen yola "Sare", 2 nolu krokide 5 numara ile
gösterilen yola "Koçyiğit", 3 nolu krokide 6 numara ile gösterilen yola "Dağ", 4 nolu krokide 7 numara
ile gösterilen yola "Uğurlu" isimlerinin verilmesi taleplerinden; “1 no‟lu krokide 1 numara ile
gösterilen yola “Tetik” ismi verilmesi şiddet çağrışımı yaptığından mevzuata uygun görülmediğinden"
oybirliği ile uygun bulunmadığına, “önergeye konu diğer isimlerin verilmesinin ise mevzuata
uygunluğu nedeniyle” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve
Cbs Dai.BĢk.E.116723)
29. Urla Belediye BaĢkanlığının 06/05/2019 tarihli ve 12843 sayılı yazısı ve eki Songül BAĞKURAN'a
ait dilekçeye konu; Rüstem Mahallesinde bulunan mevcut 2018/14 no’lu Sokağın “Çağlar YILMAZ”
olarak isimlendirilmesi talebinin, CHP Grubu mensubu Meclis Üyesi Nilay KÖKKILINÇ ve AK Parti
Grubu mensubu Meclis Üyesi Hakan YILDIZ'ın "Sokak isminin numara olması; trafik kazasında
yitirilen bir çocuğun Urla Belediye Meclisinin oybirliği ile almış olduğu bir kararla isminin verilmesi
sokak halkı için bir maneviyat olduğundan karara muhalefet şerhi koyuyoruz." Ģeklindeki muhalefet
Ģerhine karĢılık oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve
Cbs Dai.BĢk.E.128009)
30. Beydağ Belediye Meclisinin 06/05/2019 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararına konu; Cumhuriyet
Mahallesinde bulunan Çıngırak Sokak ile Arif Sokak arasında kalan önerge eki krokide iĢaretli ve
isimsiz olan sokağa "BaĢ" isminin verilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk
Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.125811)
31. Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.117 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/201907/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında,
14/01/2019 tarihli ve 615 sayılı CumhurbaĢkanı Kararı ile Afete Maruz Bölge olarak ilan edilen alanın
belirlenmesi ile maddi hatalar kapsamında yapılan düzenlemelerin değiĢiklikle oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.125810)
32. Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.117 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/201907/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına;
26534 ada, 3 parselin maliki Biva Mimarlık Mühendislik ĠnĢaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ.
tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.125801)
33. Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.117 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/201907/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına;
33374 ada, 1 parselin malikleri Mehmet TURAN vekili Av. Orkun GÜLAÇ, Ömer Levend AġIKOĞLU
ve Mehmet Talat AġIKOĞLU tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.125799)
34. Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.117 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/201907/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına;
3258 parselin maliki Tuncay YILDIRIM tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına
iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.125802)
35. Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.117 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/201907/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına;
26225 ada, 1 parselin maliki Sesa Besicilik Yem Turizm Gıda ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu
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Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.125803)
36. Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.117 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/201907/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına;
25084 ada 1 parsel ve 25085 ada 1 ve 2 parsellerin maliki Harun KAYA vekili Meral CELEP tarafından
yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
(Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.125804)
37. Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.117 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/201907/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına;
26104 ada, 1 parsel maliki BaĢarı Akaryakıt Nakliye Otomotiv ĠnĢ. Taah. Hayv. Gıda Tur. San. Tic. Ltd.
ġti. tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.125805)
38. Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.117 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/201907/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına;
KarĢıyaka Belediye BaĢkanlığı tarafından yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna,
kısmen uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.125806)
39. Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.117 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/201907/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına;
2439 ada, 2 parsel maliklerinden Ali ÇÖMEZOĞLU tarafından itirazın oybirliği ile uygun
bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.125807)
40. Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.117 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/201907/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına;
2449 ada 2, 7, 13 ve 14 parsellerin maliklerinin vekili Memnune BAHÇIVAN tarafından yapılan
itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.125808)
41. Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.117 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/201907/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına;
37252 ada 5 parsel maliklerinden Ertuğrul GÜLLÜ, 37269 ada 3 parsel maliki Pehlivan TaĢımacılık
Araç Alım Satım Turizm Nakliye Petrol ĠnĢaat Gıda Makina Ġmalat San. ve Tic. Ltd. ġti., 37235 ada 7
parsel maliklerinden Saffet ERASLAN, 33321 ada 40 parsel maliklerinden Erdal YURTTAġ varisi
Salih YURTTAġ, 37269 ada 4 parsel maliki Ahmet YAVUZ, 4057 parsel maliklerinden DurmuĢ Akif
ÖZBEK ve 37274 ada 4 parsele iliĢkin Mustafa ÇAPA tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun
bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.125809)
42. Menemen ilçesi, Türkelli Mahallesi sınırları içinde kalan "Osmanlı Mezarlığının" yer aldığı 517
no’lu parselin karayolu cephesinde bulunan gömülerin bulunduğu alanı da kapsayacak Ģekilde imar
planlarında "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesi amacı ile hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
Belediye Meclisimizin 08/10/2018 tarihli ve 05.1160 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, Ġzmir 2
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiĢ olup; söz konusu mezarlığın korunma
alan sınırlarının yeniden düzenlendiği belirtildiğinden, 517 no’lu parselin ve karayolunun bir kısmının
"Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik yeniden hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.136697)
43. 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 önerisinin
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oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık - UlaĢım
Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.132826)
44. Menderes ilçesi, Görece Ata Mahallesi, 924 ada, 1 ve 2 parseller ile 806 ada, 17 ve 24 parsellerden
geçen 15 m geniĢliğindeki taĢıt yolu güzergâhının değiĢtirilmesine iliĢkin parsel malikleri vekilince
hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunmadığına, UlaĢım Komisyonunca, Adalet ve Kalkınma
Partisi mensubu Meclis Üyesi Semih YALIN’ ın ret oyuna karşılık oyçokluğu ile uygun
bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.136695)
45. TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğünün, Kınık ilçesi, Hamzahocalı Mahallesi, 1167 parselde "154 kV’lık
Trafo Tesisi yapılmak üzere “Teknik Altyapı Alanı” olarak belirlenmesine iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım
Ġmar Planı önerisinin, “Söz konusu teknik altyapı alanına ulaşımın Kınık Belediyesi sorumluluğunda
olan ve kent rehberinde kayıtlı Millet Caddesi ile Çiftlik Sokaktan sağlanacağını belirten Kınık
Belediye Başkanlığının 18/03/2019 tarihli, 377 sayılı yazısı ve diğer kurum görüşleri ile kamu yararı
dikkate alınarak” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.55567)
46. Bayraklı Belediye Meclisinin 14/04/2019 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiçek
Mahallesi, 25N-Ic paftada, 1615/4 ile 1615/5 Sokakların kesiĢiminde kalan ve yürürlükteki 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Park Alanı” olarak belirlenmiĢ alan içerisine 4 m x 4 m ebatlarında 1
adet Regülatör yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği
önerisi kamu yararı ön planda olduğundan oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.136696)
47. 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 önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.132829)
48. 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 Kararı ile uygun bulunan Sığacık Kentsel Sit Alanı Koruma
Amaçlı Ġmar Planı 1/500 ölçekli Konum Etüdü Paftasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.132828)
VIII. DĠLEK VE TEMENNĠLER
IX. TOPLANTIYA
GÖRÜġÜLMESĠ

KATILAMAYAN

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

MAZERETLERĠNĠN

X. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
2. BÖLÜM
2019 YILI TEMMUZ AYI I. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI

Tutanak No : 97509404-301.04-7/1
Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu

Toplantı Tarihi : 08/07/2019
Toplantı Saati : 18.00

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa ÖZUSLU, Taner KAZANOĞLU, Ġlhan DAL, Fikret
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AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN,
Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah
KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ,
Mehmet Atilla BAYSAK, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Ġsmail
SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Selim Utku
GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz
BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali
YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ
DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan
DÖNMEZ, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Sedat SARI, Oğuzhan
ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan
ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK,
Ġbrahim Burak OĞUZ, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT,
Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Haydar GÜLTEKĠN, Adil KIRGÖZ,
Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Muammer
Ekrem ORAN, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN,
Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun
YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Raife
KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI,
Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet
Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN,
Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip ATAR,
Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Hakan KOġTU, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Eda KILIÇ,
AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN,
BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Uğur DEMĠREZEN, Ġsmail
EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal
SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Nafiz
KÜKLER, Salahattin ġAHĠN, Cüneyt UMUTLU, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan
KOPARAL, Osman MERT.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Serkan KALMAZ,
Mustafa ĠDUĞ, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Serdar SANDAL, Ramazan Ġsmail UYGUR, Serdar
AKSOY, Rıdvan KARAKAYALI, Fatma ÇALKAYA, Murat CĠHAN, Seda ÖZTÜRE, Ġsmail
YETĠġKĠN, Aybars YILDIRIM, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL,
Selma KISA, Özgür Erman ÇAĞLAR, AĢkın UYAR, Saliha ÖZÇINAR, Sadık DOĞRUER, Ġlhan
AVCI, Serkan ACAR.
I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
MECLĠS BAġKANI: Ġzmir BüyükĢehir Meclisinin Değerli Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
2019 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı I. BirleĢimini açıyorum. Toplantı yeter çoğunluğumuz mevcuttur.
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: Gündemimiz gereği geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp
yapılmadığını… Toplantı Tutanakları tarafınıza gönderilmiĢti. Tutanakları incelediğinizde maddi
hata gördüyseniz, bunların Meclisimize ve BaĢkanlığımıza bildirilmesi... Bu konuda Toplantı
Tutanakları ile ilgili görüĢ beyan etmek isteyen var mı? Eğer… GörüĢ gelmediğine göre, geçen
Toplantımızda, Meclis Toplantı Tutanaklarında maddi hata olmadığını oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Gündemimizin bu bölümünde Meclis Üyelerimiz
tarafından verilen Önergelerimiz var. Bu önergeleri sırasıyla okutacağım ve önergelerin Gündeme
alınıp alınmamasını sizlerin oylarınıza sunacağım. Eğer Gündeme alınırsa önergelerle ilgili Grup
BaĢkan Vekillerine söz vereceğim. Evet, Ģimdi Kȃtip ArkadaĢlarımız bu önergeleri sırayla
okuyacaklar. Buyurun.
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DĠVAN KȂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Yeni Yargı Paketinde,
yazılı basını ayakta tutan en önemli gelir kaynağı olan icra ve iflas ilanlarının gazetelerde
yayımlanma zorunluluğunun kaldırılmasının, yerel basının üzerinde oluĢturacağı olumsuz
ektinin giderilebilmesi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak Ġzmir'e özgü bir “Yerel YönetimYerel Basın ĠĢ Birliği Modeli” ile yerel basınımıza katkı sunulabilmesi ve yanı zamanda 5393
sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine göre “Belediye hizmetlerinin, vatandaĢlara en
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı” Belediyenin görevleri arasında
gösterildiğinden ve yine aynı Kanunun Meclis kararlarının kesinleĢmesi baĢlıklı 23.
maddesinin “KesinleĢen Meclis Kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka
duyurulur.” hükmü kapsamında, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin almıĢ olduğu
kararların özetlerinin Ġzmir'de yayın yapan ve BaĢkanlık Makamı Olur’u ile uygun görülen
yerel gazetelerde yayımlanması, söz konusu karar özetlerinin ilan giderlerin Belediyemiz
Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler ve Muhtarlıklar Dairesi BaĢkanlığına bağlı Basın Yayın ġube
Müdürlüğünün 03.5.4.01 Ġlan Giderleri kaleminden karĢılanması hususların Sayın Meclisin
onaylarına arz ederiz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan Vekili Mustafa ÖZUSLU, Meclis
Üyeleri Nilay KÖKKILINÇ, Gamze Gül ÇAMUR ve Bülent SÖZÜPEK.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri bu önergede benim de imzam olduğu için, bu önerge
ile ilgili gerekçeyi özellikle sizlere arz etmek isterim. Meclis Kararlarının basında yayımlanması ile
ilgili alınan bu kanuni önlemin karĢısında hem halkımızın bilgi alma hakkı hem de Meclis
Kararlarının aleniyeti ve halka açıklığı Meclisimizin ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin Ģeffaflık
ilkesine istinaden bu kararın alınması için Meclisimize bu önergeyi sunmuĢ bulunuyoruz. Önerge
hakkında görüĢ bildirmek isteyen? Önce ilgili önergenin gündeme alınmasını oylatmak istiyorum,
biraz önce okuduğumuz Önergenin Gündeme alınmasını; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Önerge hakkında Sayın… ġimdi isterseniz her önergenin,
karıĢmaması için, Gündeme alınmasını kabul ettikten sonra ilgili görüĢmesini yapalım. Sayın Grup
BaĢkan Vekilleri ne dersiniz? Yoksa tamamını okuyalım. (SALONDAN: Hayır hayır tek tek…) Tek
tek gidelim, peki. ġimdi o zaman bu maddeyle ilgili olarak ben görüĢ… Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Buyurun efendim.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna gitsin, ancak bir, önergenizi
siz hazırladığınız için belki bu vesileyle hemen bilgisini verirsiniz diye sormak istiyorum. Önergede
bir ayrıntı dikkatimi çekti, dediniz ki: “Ġzmir’de bulunan yerel basına, basının içinden BaĢkan’ın
onayıyla seçilecek olanlarına…” diye bir teknik detay vardı. Plan ve Bütçe Komisyonu tabii ki
bütçe açısından inceleyecek ama bu teknik detay, neticede Sayın Belediye BaĢkanımızın istediği, o
zaman basın mensuplarına verilecek anladığım kadarıyla, önerge Ġzmir Basını diye geldi ama orada
bir filtreleme gördük. Onun hakkında bir açıklama yapar mısınız?
MECLĠS BAġKANI: Yani aslında orada bir filtreleme yok. Bunu açık yüreklilikle izah edebilirim.
Hassasiyetinizi anlamıĢ bulunuyorum. Aslında önergeyi baĢtan Ģu Ģekilde getirebilirdik; bu
özellikleri taĢıyan yedi basın kuruluĢu var Ġzmir’de, tek tek isimlerini de zikredebilirdik, bu da
doğru olmazdı. Dolayısıyla burada emin olun ki, Meclis iradesi tecelli ettikten sonra bu iradeyi
kullanacak olan, bu iradeye göre hakkı kullanacak olan Sayın BaĢkanımızın Ġzmir’deki tüm basın
kuruluĢlarına bu konuda müsavi davranacağını ben söyleyebilirim, hassasiyetinizi anlayabiliyorum.
Ama gerçekten Ģimdiye kadarki uygulamalara bakarsanız, bunun dıĢında da bir Ģey yapılmadığını
görürsünüz yani... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Hayır, Sayın SOYER’in uygulamalarından bahsediyorum. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
FATĠH TAġTAN: Daha bir Ģey görmedik ki.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ama Seferihisar’ı kastediyorsak...
MECLĠS BAġKANI: Yok yok. Üç ay önce zaten böyle bir uygulama yok, onu söylemeye
çalıĢıyorum. Yani…
FATĠH TAġTAN: “GeçmiĢ uygulamalara bakarsanız.” dediniz, onun için söylüyorum.
MECLĠS BAġKANI: Anladım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz
ve önerge çok açık.
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MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan’ım Hukuk Komisyonuna gitmesinde fayda var.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN der ki, Hukuk Komisyonuna gitmesini… Tamam mı
efendim? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki, o
zaman Hukuk Komisyonunu da ilave ediyoruz. Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına
gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. 2. önergeye geçebiliriz.
DĠVAN KȂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sayın Meclis BaĢkanlığına. Belediye Meclis
ÇalıĢma Yönetmeliğinin 8. maddesine istinaden, aĢağıda belirtilen konuda sunulan 08/07/2019
günlü Meclis Gündemine alınması istemli Önerge: -Dayanak; 5393 sayılı Belediye Kanunu 75.
md.si; Toplumsal Cinsiyet EĢitliği; Toplumsal ġiddetin Önlenmesi ve Sağlıklı Toplumsal
ĠletiĢim konularında kent halkıma yönelik çeĢitli aktiviteler ile bilinç kazandırmak amacıyla
iĢbirliği yapılması hususunda bazı Sivil Toplum Örgütlerinden sözlü talepler iletilmektedir.
Bu hususta, belediyemizde birlikte çalıĢmak üzere talepte bulunan sivil toplum örgütleri ile
iĢbirliği ve ortak proje protokolleri yapılmak suretiyle 5393 sayılı Belediye Yasasının 75. md.si
ve aynı Yasanın 14. md.si çerçevesinde Belediye Meclisimizce bir kara verilmesi hususunu
saygıyla arz ve talep ederiz. BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Nilay KÖKKILINÇ, Sıla
ĠLGĠ AKKAġ ve Sultan ĠPEKLĠ.
MECLĠS BAġKANI: Evet önergenin Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum; önergenin
gündeme alınmasını kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. ġimdi önerge
üzerine Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Hukuk – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonlarına
gönderilmesini öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Evet, Önergenin Toplumsal Cinsiyet
EĢitliği - Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Diğer önergeye geçebiliriz.
DĠVAN KȂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Ġzmir genelinde yaĢayan engelli vatandaĢlarımıza
yönelik envanter çalıĢması yapılması ile ilgili bir çalıĢma grubu kurulmasını öneriyoruz.
Bilgilerinize arz ederim. Dolunay BAYER, Ġsmail SARI, Ahmet Uğur BARAN, Yusuf
DEMĠRCĠOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Bahar GÜRSUL, Nazan DÖNMEZ, ġamil Sinan AN.
MECLĠS BAġKANI: Evet Önergenin Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Önerge hakkında Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Önergenin Engelsiz Ġzmir - Hukuk – Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Evet, Önergenin Engelsiz Ġzmir - Hukuk –
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Diğer önergeye
geçebiliriz.
DĠVAN KȂTĠBĠ: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Sayın Meclis Üyelerimiz. Konu/Ġzmir
BüyükĢehir Belediye ġirketler Komisyon ÇalıĢma Önergesi. Bilindiği gibi Ġzmir BüyükĢehir
Belediyemize ait 11 Ģirket (ĠZFAġ - Ege ġehir Planlaması A.ġ. - ĠZDENĠZ A.ġ. - Ġzmir Metro
A.ġ. - ĠZBELCOM A.ġ. - ÜNĠBEL A.ġ. - ĠZELMAN A.ġ. - ĠZULAġ A.ġ. - ĠZBETON A.ġ. Grand Plaza Gıda Turizm A.ġ. - ĠZENERJĠ A.ġ. Yeme Ġçme konusunda 9 Restoran ve
Kafeterya olarak da (Asansör Restoran - Ġnciraltı Engelliler Merkezi Kafeteryası - Yassıcaada
Kafeteryası- Bostanlı Yasemin Kafe ve Restoran - Ġzmir Doğal YaĢam Parkı KafeteryalarıTarihi Havagazı Fabrikası Sanat Kafe - Balçova Teleferik Tesisleri-Bornova ÂĢık Veysel Gölet
Kafe - EĢrefpaĢa Hastanesi Kafeteryası) UlaĢım – Enerji - Bilgi Teknoloji – Nakliye –
Restoran – Kafeterya – Turizm - Otelcilik ve Fuarcılık alanlarında hizmet veren belediye
Ģirketlerimize katkı sunmak amaçlı oluĢturulan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ġirketler
Komisyon çalıĢma görevleri arasında a)ġirketler Görev alanına giren konularda çalıĢma
yapmak ve Ģirketlerin daha aktif hizmet kalitesinin artırılması konusunda çalıĢma
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yapılmasına; b)Ġzmir Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek memnuniyet beklentileri ile ilgili
konularda çalıĢmalar yapmak. Ġzmir BüyükĢehir Belediye ġirketler Komisyon olarak bu
konularda çalıĢma yapabilmemiz adına Meclisimizin uygun görmesi halinde önergemizin
ivedilikle hayata geçirilmesi ve Ġzmir Halkının hizmet edebilmemiz için baĢta sizin desteğiniz
Sayın BaĢkan ve Meclis Üyelerimizin önergemize desteklerini rica ederim. Adalet ve
Kalkınma Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Fikret MISIRLI.
MECLĠS BAġKANI: Diğer üyeler? Tek üye mi? (SALONDAN: Tek.) Evet, Önergenin
Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. ġimdi önerge üzerine görüĢlerinizi… Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Hukuk – ġirketler Komisyonlarına gönderilmesini
öneriyorum.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Evet, Önergenin Hukuk –
ġirketler Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Diğer önergeye geçebiliriz.
DĠVAN KȂTĠBĠ: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Sayın Meclis Üyelerimiz. Konu: Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi iĢtiraki BAY-SAN A.ġ. hakkında önerge. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
tarafından BAY-SAN A.ġ. isimli Ģirketin Yönetim Kurulu BaĢkanlığı görevine Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra GÖKÇE ile Genel Müdürlüğüne de Cengiz
TÜRKSOY’un atandığını basından takip ettik kendilerine bu görevlerinde baĢarılar dileriz.
Ancak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunda da BAY-SAN A.ġ. isimli
bir Ģirketle ilgili hiçbir bilgi yer almamıĢtı. 2 Ocak 1985 tarihli Ticaret Sicil kaydında BAYSAN Küpse Yem ve Süt Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi olarak kurulan 16 Mart 1990
tarihinden sonra BAY-SAN Nebati Yağ Toprak Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi olarak
unvan tescilli kaydı yapılmıĢ. 4 Haziran 2002 tarihinde Ticaret Sicilden kayıt yenilemesi
yapılmıĢ. 2002 yılından bu yana atıl durumda duran bir tesis. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin
ya da her hangi bir belediye Ģirketinin bu Ģirkete ortak olduğuna ya da tümüyle satın
alındığına dair resmi bir bilginin mevcut olmadığını görüyoruz. ġimdi bu durumda, Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesinin faaliyet raporlarında adı bile geçmeyen BAY-SAN A.ġ. ile ilgili
görevlendirmenin neye istinaden nasıl yapıldığını? Bu Ģirketin nasıl bir belediye Ģirketine
dönüĢtürüldüğü? Bu Ģirkete bu güne kadar aktarılan sermayenin ne kadar ve hangi
hesaplardan aktarıldığı? Atıl durumda olan bu Ģirketin yönetimine atanan bürokratlarımıza
ne gibi görevleri karĢılığı ne kadar maaĢ ödeneceği? GeçmiĢ yıllarda görev yapan
bürokratlarımıza ne kadar maaĢ ödendiği? Bu Ģirkette baĢka çalıĢanlar var mı? Varsa görev
ve aldıkları ücretler ne kadar olduğunu? Söz konusu Ģirket ile ilgili BüyükĢehir Belediyesi
olarak tasfiye-satıĢ gibi bir düĢüncesi var mı veya bu Ģirketi çalıĢtırılması noktasında bir
giriĢimi olacak mı? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı olarak Ġzmir halkımıza yapacağınız
açıklama için Ģimdiden teĢekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Fikret
MISIRLI.
MECLĠS BAġKANI: ġimdi bu önergenin Gündeme alınıp alınmamasını oylamadan önce bir Ģey
söylemek istiyorum... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Söz vereceğim Sayın TAġTAN. Evet, ben de tam olarak bu Ģekilde düĢünüyorum. Bu
aslında bir Soru Önergesi olarak düĢünülebilir, bu, pekâlâ Dilek ve Temennilerde dile getirebiliriz.
Dolayısıyla bunu bir Soru Önergesi olarak baktığımızda sizin sorularınız aleniyet açısından ve
kamunun bilgilendirilmesi açısından biraz önce de arz ettiğim gibi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin
bu konudaki Ģeffaflık ilkesi ve aleniyete uyma ilkesi açısından aynı düĢündüğümüzü bilmenizi
isterim. Bu, Soru Önergesi olarak bunu dikkate alıp, bu konuda ilgili BüyükĢehir Belediyemizin
bölümlerinin, ilgili Ģirket yetkililerinin hem siz AK Partili arkadaĢlarımıza hem de kamuoyuna bu
konuda daha detaylı ve açıklayıcı bir bilgi sunacağından emin olabilirsiniz. Siz söz istemiĢtiniz
buyurun.
FATĠH TAġTAN: Oylamaya gerek yok, bu bir Soru Önergesidir. Bir aylık bir yasal süremiz var.
Bu süre zarfı içerisinde diler yazılı, diler sözlü olarak bir sonraki Meclise kadar ifade etmenizi
bekliyoruz. TeĢekkür ediyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Tamam. TeĢekkür ederim. Bunu bir Soru Önergesi olarak kabul ettik. Bir ay
sonraki Mecliste bu soru önergesiyle ilgili açıklamaları da sizlere sunacağız. Peki, diğer bir… Var
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mı daha önergemiz daha? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Öyle mi? Buyurun.
DĠVAN KȂTĠBĠ: Gündem DıĢı önerge. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına
03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. madde al yapı ve kanalizasyon
hizmetlerini yürütmek, maddelerine dayanılarak. KemalpaĢa ilçemizde alt yapı ve
kanalizasyon sorunu olan mahallerimiz bulunmaktadır. VatandaĢlarımız daha önce ilçe
Belediyemize, BüyükĢehir Belediyemize alt yapı ve kanalizasyon ile ilgili yaĢadıkları sorunları
dile getirmiĢlerdir. Lâkin hâlâ mahallelerimizde bu sıkıntılar devam etmektedir; kendi
imkanları ile açtıkları atık fosseptik çukurlarını temizlemek için belediye ait vidanjör yardımı
ile ücret karĢılığı ayda en az iki defa temizlenmesi için müracaat etmektedirler. Bu bağlam alt
yapı ve kanalizasyon problemi yaĢadığımız bölgelerimizde sorunlar tam olarak çözülene
kadar vidanjör ücreti almadan bu hizmeti vermek vatandaĢlarımıza daha faydalı olacağı
noktasında gerekli hassasiyeti Meclisimize ve BaĢkanlık Makamına gereğini arz ve talep
ederim. KemalpaĢa Meclis Üyeleri Çile ÖZKUL, Metin YAġAR, Galip ATAR ve Okan
BĠLDĠRĠCĠ.
MECLĠS
BAġKANI:
Evet
önerge
hakkında…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Buyurun. Gündeme alınmasını oylamadan
önce… Önergenin Gündeme alınmasını…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu konuda ben söz almak istiyorum BaĢkan’ım.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Önergeyi hep beraber dinledik dilek ve temenniden ibaret, zaten Belediye
BaĢkanlığımızın yakın zamanda basında açıklaması olmuĢtu bu konuyla ilgili, ĠZSU’nun yapacağı
çalıĢmalarla ilgili. Gündeme alınmamasını öneriyorum, Gündeme alınmasının reddini öneriyorum.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun Sayın TAġTAN.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, önergede bir ifade, ben de beraber sizinle birlikte duydum,
Önergede bir ifade var; "Vidanjörden ücret alınması." Bu ücreti Plan ve Bütçe Komisyonu
görmeden, Meclis iradesi olmadan nasıl almayacağız? Yani BaĢkanın böyle bir yetkisi var mı?
Bundan ücret almayın deme gibi. Dolayısıyla Gündeme almak gerekiyor, eğer önergeyi dikkate
almayı düĢünüyorsanız. Yok "dikkate almayacağız biz, alt yapı da yok, parasını da ödeyin,
vidanjörden de para alırız" diyorsanız baĢka bir Ģey. TeĢekkür ederim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Soru Önergesi olarak değerlendirilebilir, buna da yanıt verilebilir efendim.
Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Soru söz konusu değil.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündeme alınmaması gerektiğini düĢünüyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Önerge hakkında görüĢ bildirmek isteyen? Buyurun efendim, ġerif Bey.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Ģimdi o kadar önerge
gelmeye baĢladı ki, Meclisi o kadar meĢgul etmeye baĢladık ki, KemalpaĢa Belediyesinden destek
isteyen, BüyükĢehir Belediyesinden destek isteyen önergeler gelmeye baĢladı. Burası Meclis,
yasama yeri. Eğer destek istiyorsanız veya bütçe konusunda, demin sözcümüz söyledi, KemalpaĢa
Belediyesinden gelir, vidanjörün bütçesiyle ilgili veya parasıyla, ücretiyle ilgili bir madde gelir,
burada görüĢürüz. KemalpaĢa Belediyesinden gelmiyor, burada Meclis Üyesi KemalpaĢa’yla ilgili
yapılması gereken bir Ģeyle ilgili yardım istiyor. ġimdi bu bir önerge olamaz, bu bir yardım isteme.
Bu KemalpaĢa Belediyesine, orada müracaat ederler, vidanjörle ilgili, evet sözcümüz haklıdır,
bütçeye gider. Bütçe Komisyonu KemalpaĢa’da görüĢür, sonra gelir BüyükĢehir’de görüĢülür.
ġimdi orada görüĢülmemiĢ bir Ģeyle ilgili burada görüĢ isteniyor. Ben o anlamıyla bunun Gündeme
alınmaması gerektiğini... Yani, çünkü bir önerge değil bu, yardım isteniyor, oraya hizmet isteniyor.
Evet, hizmet istenen yer KemalpaĢa Belediyesidir. KemalpaĢa Belediyesine müracaat gerektirir.
Oradaki yapılacak iĢlerden sonra da bütçeden gelecek olan, bütçeyle alakalı kısmı da burada
görüĢülür tabii ki. Ama burada çok yanlıĢ yerde baĢladığı için söylüyorum, bu her Mecliste 6-7 tane
önerge geliyor, bunun da tamamı önerge gibi görünmüyor. Bunun ben dikkate alınmamasını
diliyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ediyorum. Söz isteyen bir üyemiz var. Buyurun efendim.
ÇĠLE ÖZKUL: Sayın BaĢkan, Sevgili Meclis Üyelerim, KemalpaĢa, Çile ÖZKUL, Meclis
Üyesiyim, Önergeyi veren kiĢiyim bu arada. ġunu da ifade etmek istiyorum, bir önceki dönemlerde
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de kendi ilçemde bununla alakalı sorunlar çok fazla yaĢandığı için ve çözüme bir türlü ulaĢılmadığı
için, hatta vatandaĢlarımızın BüyükĢehir Belediyemize gelip, bu konuda taleplerini bildiğim için bu
önergeyi yazdım. Ve bu noktada da değerlendirilmemesini çok ilginç karĢılıyorum. Çünkü
vatandaĢlarımız boĢaltma ücreti olarak 85-TL gibi bir rakamı Belediyemize ödemekteler. Bu
hizmeti ücretsiz olarak sunmak ya da bu hizmetten vatandaĢımızın faydalanması en doğal hakkı
değil midir? Çünkü altyapı ve kanalizasyon sorunu yaĢanmaktadır bu bölgelerde. Takdiri Meclise,
sizlere sunuyorum.
MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE?
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, hepinizi, hayırlı uğurlu, iyi kararlar
alınması dileğiyle selamlıyorum. Sayın BaĢkan, demin Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyemiz
dedi ki: “O kadar çok önerge gelmeye baĢladı ki…” Ne güzel, keĢke daha da çok gelse, keĢke
bütün Meclis Üyelerimiz çalıĢsa da kendi ilçeleriyle ilgili konuları buraya taĢıyabilse. 176 kiĢiyiz,
Belediye BaĢkanımızla beraber. 176 kiĢi ne iĢe yarıyoruz biz? Eğer ki biz bu konulara da
bakmayacaksak, biz Ġzmir… Ne yapacağız, baĢka ne iĢe yaracağız biz? Gelip burada sadece el
kaldırıp, el indirip... Ġçin mi yapacağız bunu? Lütfen. Ben bir kere bu sözü, bir Meclis Üyesi
kendisini inkar etmiĢtir, olmaz. Böyle bir Ģey olabilir mi? Olmamalı. Ġyi baĢladık konulara, üç aydır
çok iyi gidiyoruz, dördüncü aya giriyoruz. Lütfen bizim arkadaĢlarımızdan gelen önergeleri alalım.
Ġlgili komisyona yollayalım. ArkadaĢlar orada tartıĢsınlar, bizim arkadaĢlarımız da var, ĠYĠ Partili
var, MHP’li var, CHP’li arkadaĢlar var. Hepimiz orada konuyu tartıĢalım, getirelim Meclisimize. Bu
Meclis çalıĢmalı arkadaĢlar ve özellikle de Cumhuriyet Halk Partisinden de çok önerge istiyorum.
Biz de çıkıp deminki bir on dakika önce verdiğimiz önerge ile ilgili burada söz alıp, burada birçok
Ģey söyleyebilirdik. Bunları komisyonlarda konuĢalım, bütün arkadaĢlar belgelere ve bilgilere sahip
olsun bundan dolayı sizden bir ricamız, burada Meclis BaĢkanı olarak, bunun gündeme alınmasını
talep ediyoruz. Saygılarımla. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: ġimdi söz vereceğim ama… Sayın Sözcü söz vereceğim. ġunu demek
istediği için, yani… ArkadaĢımızın burada koyduğu irade aslında Ģu; sizin de beyan ettiğiniz gibi
Meclis Üyesi, Meclisi ilgilendiren konularla ilgili herhangi bir Ģekilde önerge verilmesi usulü değil.
ġimdi KemalpaĢa’dan bahsetti hanımefendi, ben önemli bir konu olduğunu düĢünüyorum.
Gerçekten doğru bir konu, burada dile getirebilmesi anlamlıydı ama takdir ederseniz ki siz tecrübeli
bir Meclis Üyesisiniz bütçe ve imar konularının öncelikle nerede görüĢülmesi gerekir? Kendi
Meclislerinde. GörüĢülmüĢ mü kendi Meclisinde? ġimdi Allah aĢkına yani, haklısınız, bir Ģey
demiyorum, görüĢelim.
HÜSNÜ BOZTEPE: ĠZSU da olabilir BaĢkan’ım.
MECLĠS
BAġKANI:
Tamam
ama
ĠZSU’da…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika, müsaade buyurun, müsaade
buyurun. Ayrıca, ayrıca söz vereceğim. Ayrıca, ayrıca… Yani bir Ģeyi tartıĢmamak adına
söylemiyorum, tartıĢalım. Bu söylediğim çok önemli, temel bir ayrıntı. Yani kendi Meclisinde
görüĢülmemiĢ burada görüĢme talep ediliyor. Bu bir kere usul açısından doğru değil. Diğeri; hani
biraz daha, bir tık… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Vereceğim… Bir tık daha ileriye gidersek, ĠZSU Genel Kurulunun gündeminde olan bir
konu… Aslında çok açık konuĢalım, ĠZSU Genel Kurulunda konuĢmamız gereken bir konuyu
burada dile getiriyoruz. Hani getirmeyelim demiyorum ama hani ben de bu sözü söylemek
mecburiyetindeyim. Evet, buyurun, buyurun. Ve bir Ģey yapalım artık.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, herhalde yanlıĢ
anlaĢıldım veya ben anlatamadım. ġimdi, aynen demin dediğiniz gibi, buradaki görüĢülecek konu
eğer KemalpaĢa Belediyesinden gelseydi, evet. Meclis Üyesi ArkadaĢların Önerge vermesini ben
söylemedim, yani fazla önerge... Önerge verilsin ama önerge olmayan yazılar verilmesin anlamında
söylemiĢtim ben onu. Tabii ki görüĢülsün, ilçemizin sorunları tabii ki tartıĢılsın. Ama usulüne uygun
olsun diye ben anlattım onu, usule uygun değil. Yani KemalpaĢa Belediyesinden geldiyse tabii ki
görüĢülecek, tabii ki tartıĢılacak burada.
MECLĠS BAġKANI: Zaten o anlamda, o anlamda, amaç hâsıl oldu. Buyurun efendim, buyurun.
Sayın Sözcü, oylayacağım, oylayacağım.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan.
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MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan’ım, Ģimdi burada iyi ifade edemedik herhalde. Sizin de
söylediğiniz gibi bu konunun bir muhatabı ĠZSU. Neden? Katı Atık Ücreti alıyorsunuz. Katı Atık
Ücretini, hizmetini vermediğiniz, alt yapısını vermediğiniz bir yerden Katı Atık Ücreti alıyorsunuz.
ArkadaĢlarımız da, evet vidanjör bedelini belki KemalpaĢa Belediyesi alıyor ama Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin aldığı da bir ücret var. ĠZSU Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine bağlı, dolayısıyla bu
Meclise getirmek zorundayız. ĠZSU, yılda kaç? Yani ĠZSU’nun, beklersek, olağan toplantıları bitti,
olağanüstü toplantıları da yılda 3 defa, bunun için olağanüstü toplantı yapmayı herhalde
değerlendirmezsiniz. Bunun gündeme alınıp, değerlendirilip, gerçekten bir uygulamaya karar
verilecekse, ciddi bir aksiyon alınması düĢünülüyorsa ĠZSU’nun Genel Kurulunun toplanması
lazım. Dolayısıyla bunun gündeme alınması gerekir, bunun muhatabı doğrudan BüyükĢehir
Belediyesidir ve emsal de teĢkil eder.
MECLĠS BAġKANI: Evet Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, herkesi saygı ile selamlıyorum. Tabii
burada bulunan bütün Gruplardaki Meclis Üyesi arkadaĢlarımızın belli konulardaki hassasiyetleri ve
iyi niyetle konunun Meclis Gündemine taĢınması söz konusu. Bu AK Parti Grubundaki Meclis
Üyesi arkadaĢlarımız için de söz konusu, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve ĠYĠ
Parti Grubundaki arkadaĢlarımız için de söz konusu. Bizim burada temel misyonumuz Ģu;
vatandaĢın temsilcileriyiz... (MECLĠS BAġKANI: Doğru.) Elbette ki karar alma noktasında
BüyükĢehir Meclisi olarak adeta Ġzmir’in bir yasama organı gibi hareket etmek durumundayız.
Tabii teknik olarak bazı problemler yaĢanabilir, nedir? ĠĢte dilek temenniler kısmında dile
getirilmesi gereken bir konu burada önerge Ģeklinde gelmiĢ olabilir. Ama bunların tamamı iyi
niyetle yapılmıĢ ve vatandaĢın… (MECLĠS BAġKANI: Doğru.) Talepleri ve vatandaĢın lehine
olan uygulamalar amacıyla yapılan Ģeyler. Dolayısı ile burada bunların uzun uzun konuĢulup
değerlendirilmesi yerine, gündeme alınıp Komisyonlarda değerlendirilip Komisyonlar noktasında
en azından bu bir süre daha, yani sonrasında muhtemelen bu uygulamalar oturacaktır her iki Grup
açısından, diğer Gruplar açısından ve Meclis Üyeleri açısından. Burada, yoksa hiçbir Meclis
Üyemiz Ģu saikle hareket etmiyordur, yani, “Meclisi meĢgul edelim, Meclisi çalıĢtıralım.” Elbette ki
Meclis çalıĢacak ama doğru çalıĢması adına bu maddelerin de gündeme alınarak, bu önergelerin de
gündeme alınarak Komisyonlarda değerlendirilmesini talep ediyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın MERT’e... Buyurun Sayın MERT.
OSMAN MERT: BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, ben o zaman konuya daha somut
gireyim; ben ĠZSU Genel Kurulunda, Foça’da altyapı Ģu anda olmadığı için bir tarafıyla Katı Atık
Su Bedeli, bir tarafıyla da foseptik parası ödeyen vatandaĢlarımın ihtiyaç ve sıkıntılarını ĠZSU
Genel Kurulunda dile getirdim… (MECLĠS BAġKANI: Biliyorum.) Ama o günle bugün arasında
bana, vatandaĢa ve su faturalarına bir müdahale olmadı. Dolayısı ile Ģimdi ne yapmam gerektiği
konusunu tartıĢırsak belki daha somutlaĢtırmıĢ oluruz konuyu. TeĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam efendim, konuĢmalardan etkilendik, gündeme alınmasını
öneriyoruz. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Evet, peki o zaman Önergenin Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. BaĢka var mı? (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yapacağım ama bir dakika, son
önerge değilmiĢ. O zaman Ģimdi kabul ettiğimiz önergenin hakkında görüĢlerinizi rica ediyorum.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Duyulmadı, Değerli ArkadaĢlar, Plan ve Bütçe?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Çevre ve Sağlık Komisyonuna gönderilmesini…
MECLĠS BAġKANI: Çevre ve Sağlık Komisyonu. Sayın SEVĠNÇ? Sayın… Evet, Plan ve Bütçe –
Çevre ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Var mı bir tane daha? (DĠVAN KÂTĠBĠ: Son Önergemiz.)
Son Önergemiz. Evet.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. 5393 Sayılı Yasanın 14.
Maddesinin “a” bendinde “Belediyeler kent bilgi sistemleri, park ve yeşil alanlar hizmetleri yapar
ve yaptırır” hükmüne yer verilmiĢtir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin çocuklarımızın istismarına

23
yönelik önleyici, caydırıcı çalıĢmalarda bulunmasını ve ivedilikle hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Çocuk istismarlarının önlene bilmesi adına ilimizde bulunan tüm parklara
kamera sistemlerinin kurulması, çocuklarımızın güvenliği açısından oldukça önemlidir. Ayrıca
bu sistem, çocukların daha rahat olmasını, ailelerin ise etrafa olan güveninin artmasını
sağlayacaktır. Bu nedenle geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın huzurlu bireyler olarak
yetiĢmesi adına parklara konacak olan kameralar büyük önem arz etmektedir. Ġlimizde de tüm
parklara kamera sistemi kurulmasını BaĢkanlık makamına ve Meclise arz ve talep ederiz. Ġl
Meclis Üyeleri; Çile ÖZKUL, Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ. Galip ATAR.
MECLĠS BAġKANI: Önergenin Gündeme alınmasını… Önerge hakkında görüĢ bildirmek isteyen
var mı? Gündeme alınmasını oylayacağım. Önergenin Gündeme alınmasını kabul edenler, kabul
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Önerge hakkında görüĢ bildirmek isteyen? Sayın
KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonu, gençlik, eğitim ve
çocukları da ilgilendirdiği için bu Komisyona da havalesi uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Bir de Bütçeye giderse, mali hizmetlere, paralı iĢ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Plan Bütçe de, tabii doğru.
MECLĠS BAġKANI: Plan ve Bütçe. Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? ġimdi, Hukuk - Plan ve
Bütçe…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Çevre ve Sağlık…
MECLĠS BAġKANI: Çevre ve Sağlık…
FATĠH TAġTAN: Sosyal Hizmetler…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sosyal Hizmetler, evet.
MECLĠS BAġKANI: Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor değil de efendim, Sosyal Hizmetler olsun
onu kapsıyor evet, park olduğu için.
MECLĠS BAġKANI: Önergenin Hukuk - Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık - Sosyal Hizmetler
Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir. BaĢka Önerge var mı? Evet, baĢka Önerge olmadığına göre Gündemimizin
diğer konularına geçmek istiyorum.
IV. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI
GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME
MECLĠS BAġKANI: Bir bilgilendirme, 4. maddemizde bilgilendirme var. Bunu lütfen bir
arkadaĢımız okuyabilir mi acaba?
DĠVAN KÂTĠBĠ: 24-26 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
(TESEV)’nın, Friedrich Naumann Vakfı (FNS) ortaklığı ile Hollanda’nın Amsterdam kentinde
düzenlenen “Sürdürülebilir Kentler Ġçin Veriye Dayalı Yerel Politika GeliĢtirme” konulu araĢtırma
gezisine, Strateji GeliĢtirme ve Koordinasyon ġube Müdür V. Endüstri Mühendisi Özgür AKKAVAK
katılmıĢtır. Yol, yemek ve konaklama giderleri Friedrich Naumann Vakfı (FNS) tarafından karĢılanan
katılımcının, diğer yasal harcırahlarının Strateji GeliĢtirme ve Koordinasyon ġube Müdürlüğü 2019
Mali Yılı Bütçesinin 03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları tertibinden karĢılanması ve belirtilen
tarihlerde görevli-izinli sayılması için 19/06/2019 tarihli ve E.141697 sayılı BaĢkanlık Makamı Olur'u
alınmıĢtır. Bilgilerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı.
MECLĠS BAġKANI: Evet, bilgilendirmeyi okuduk.
V. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: ġimdi BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin ve Komisyonlardan Gelen Önergelerin
görüĢülmesini, usul açısından maddeler okunarak görüĢülmesini ve oylanmasını oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. BaĢkanlıktan Gelen
Önergelerin GörüĢülmesi bölümüne geçiyoruz. Evet, lütfen arkadaĢlar okuyabilir misiniz? 1 numara,
Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 1 numarada Bürokratlarımızın isimleri yazılmıĢ ama
aralarında sadece Abdurrahman Suphi ġAHĠN, Müge Deniz BAL ve Sinem SOYGÜL vize
alabilmiĢtir. Bu sebeple bu arkadaĢlarımızın temsil etmesi yönünde görüĢ bildiriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
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FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Evet, 3 ismi tekrarlar mısınız? Tam olarak
anlaĢılması açısından.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Abdurrahman Suphi ġAHĠN, Müge Deniz BAL ve Sinem SOYGÜL;
doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Evet, bu maddeyi doğrudan oylarınıza sunuyorum; maddeyi kabul edenler,
kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 2. madde Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, doğrudan oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 2. maddeyi oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 3. madde?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe - UlaĢım Komisyonları uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Plan ve Bütçe ve UlaĢım Komisyonları. Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ?
Sayın ġAHĠN? 3. maddenin Plan ve Bütçe ve UlaĢım Komisyonları olarak oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Madde 4?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tarım ve Orman - Hukuk - Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonları
uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 2. maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, kabul etmeyenler?
FATĠH TAġTAN: Maddeyi değil Komisyonlara havalesini.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlara havale ediyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum efendim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet evet.
FATĠH TAġTAN: “Maddeyi oylarımıza sunuyorum” dediniz de.
MECLĠS BAġKANI : Yok hayır...
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hayır, Komisyonlara havalesini...
MECLĠS BAġKANI: O zaman düzeltiyorum; 4. maddenin Komisyonlara havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 5. madde?
NĠLAY KÖKKILINÇ: UlaĢım ve Hukuk Komisyonları efendim.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 5. maddenin UlaĢım –
Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 6. madde?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Yurt dıĢı iliĢkiler ve Hukuk Komisyonları...
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler demek istedik
herhalde değil mi?
FATĠH TAġTAN: Evet evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, efendim…
MECLĠS BAġKANI: Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler - Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 7, Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyonu uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 7. maddenin Plan ve Bütçe – Hukuk
Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. Madde 8?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 8. madde, Plan Bütçe ve Tüketiciyi Koruma Komisyonları uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 8. maddenin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi
Koruma Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 9. madde?
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29. maddelerin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. maddelerin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan’ım, Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS BAġKANI: Pardon, buyurun, buyurun.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan’ım, 9. madde ile de ilgili bir söz istiyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Kaçıncı madde?
FATĠH TAġTAN: 9.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri bu toplantımız hayırlara vesile
olsun. 9. madde ile alakalı bir dip not düĢmek durumundayız. ġimdi burada, biliyorsunuz, üst
geçitlerde ve demir yollarında kullanılan asansörlerde engelli arkadaĢlarımız ciddi Ģekilde sıkıntı
yaĢamaktalar. Bununla alakalı sevk edilen Komisyonlarda karĢı tarafla, yüklenici firmayla yapılacak
olan sözleĢmede Ģu maddenin eklenmesi engelli arkadaĢların yararına olacaktır. En azından firma bir
asansör, özellikle üst geçitlerdeki asansörler arızalandığı zaman acil müdahale ekibiyle, direkt
müdahil konuya olabilecek duruma gelebilmeleri için bu Ģekilde bir yapılacak olan sözleĢmeye
madde eklememiz lazım. Çünkü engelli vatandaĢlar tek kullandıkları üst geçitte mahsur kalabiliyorlar
ya da çıkıp inecekleri zaman geldikleri noktada asansör çalıĢmaması durumunda geriye dönmek
zorunda kalabiliyorlar. Bu kimi yerlerde engelliler adına hayati tehlike de arz etmekte bununla alakalı
bilgilendirme yapmak istedim, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Evet, teĢekkür ederim, 9. maddeyle ilgili değerli kardeĢimizin yapmıĢ olduğu
bilgilendirme için teĢekkür ederim. Ben biraz önce söylediğim gibi 9’dan 29’a kadar 29 dâhil olmak
üzere tekrar Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 30. madde?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 30, 31, 32 ve 33. maddeler Hukuk Komisyonuna
gönderilmelidir.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 30, 31, 32 ve 33. maddelerin Hukuk
Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. 34. madde?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. maddeler Ġmar
Komisyonuna gönderilmelidir.
MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ kaçtan baĢlamıĢtınız? Bir daha söyler misiniz? 34 dâhil?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 34 efendim. 34 ile 42 arası, yani…
MECLĠS BAġKANI: 34 ile 42 arası…
NĠLAY KÖKKILINÇ: 34 ile 41 dâhil. Evet.
MECLĠS BAġKANI: 41 dâhil, 41 dâhil.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Evet, 34 ve 41 dâhil maddelerin Hukuk
Komisyonuna
gönderilmesini
oylarınıza
sunuyorum…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon, özür dilerim, Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. 42?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Çevre ve Sağlık – Ġmar ve Bayındırlık Komisyonlarına uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 42. maddenin Çevre ve
Sağlık - Ġmar ve Bayındırlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 43. madde?
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 43. maddenin Ġmar ve
Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 44?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 44. maddenin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. 45. madde.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Hukuk Komisyonunu da ekleyebilirsek sevinirim.
MECLĠS BAġKANI: Hukuk Komisyonunu da ekleyelim. Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 45. Ġmar
ve Bayındırlık - Hukuk ve… Sayın KÖKKILINÇ ne demiĢtik?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Kültür ve Turizm Komisyonu.
MECLĠS BAġKANI: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kültür ve Turizm. 45’in Ġmar ve Bayındırlık Kültür ve Turizm – Hukuk Komisyonlarına… (SALONDAN: Hukuk ile alakası yok BaĢkan’ım.)
Buyurun, dinleyelim.
FATĠH TAġTAN: “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem
yapılmak üzere” görüĢeceğiz, Önerge bu Ģekilde.
MECLĠS BAġKANI: Peki, Kültür ve Turizm Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına, 45.
madde için, oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
46?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk
Komisyonlarına 46. maddenin gönderilmesini; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir.
VI. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesine
geçmeden önce Ek Gündemimiz var. Bu Ek Gündem ile ilgili görüĢmeleri yaptıktan sonra diğer
Komisyonlardan Gelen Raporların görüĢülmesine devam edeceğiz. Ek Gündem sizlere verilmiĢti, Ek
Gündem ile ilgili, elinizde mevcut. Ek Gündemin 1. maddesinin görüĢülmesi konusunda görüĢlerinizi
rica ediyorum.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları uygundur efendim.
MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ, Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık... Sayın TATġTAN?
FATĠH TAġTAN: Önce Ek Gündemin topluca bir Gündeme alınması hususunu, dağıtıldığını
söyleyelim daha sonra isterseniz maddeler üzerinden devam edelim.
MECLĠS BAġKANI: Ama bu…
NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkanlıktan gelen Önerge…
MECLĠS BAġKANI: Ek Gündem, Sayın TAġTAN Ek Gündem bu, gerekli değil.
FATĠH TAġTAN: Bugüne kadar önce hep Gündeme alıp ondan sonra devam ettik. O yüzden
diyorum…
MECLĠS BAġKANI: Yok, bu BaĢkanlıktan gelen… Usul olarak doğruyuz, yanlıĢ bir Ģey yaptığımı
sanmıyorum. Peki, peki… Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 1. maddenin Plan ve
Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 2. madde Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Plan ve Bütçe – Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonları uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 2. maddenin Plan ve Bütçe –
Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 3. madde.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
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FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 3. maddenin Plan ve Bütçe – Hukuk
Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, burada bir aciliyet durumu söz konusu. Bu sebeple Meclis
devam ederken Komisyonların toplanmasını rica edeceğiz... (SALONDAN: Hangisi?) Karaburun…
MECLĠS BAġKANI: Cuma günü, Cuma…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet Cuma'ya çıkaralım…
MECLĠS BAġKANI: ġimdi Sayın KÖKKILINÇ bu 1. BirleĢim olduğuna göre ÇarĢamba ve Cuma
BirleĢimlerimiz daha var. Sanıyorum Cumaya yetiĢtiririz yani.
NĠLAY KÖKKILINÇ: TeĢekkürler.
MECLĠS BAġKANI: Peki, 4. madde Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonlarına
gönderilmesini…
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN uygun mudur? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 4. maddenin
Plan ve Bütçe – Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 5. madde.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 5 ve 6. maddelerin Plan ve Bütçe Komisyonuna
gönderilmesini öneriyoruz.
FATĠH TAġTAN: ġimdi oylayabiliriz. Ġstiyorsanız oylayabiliriz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylanabilir, 15 Temmuz çok yakın bir tarih.
MECLĠS BAġKANI: 5. maddeyi doğrudan oylayabiliriz. ġöyle yapalım isterseniz, acil Ģerhi buna da
koyalım. ÇarĢamba günkü BirleĢimde, böylesi daha da iyi olacak arkadaĢlar, en azından maddi hata
yapmamıĢ oluruz. O zaman 5. maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 6. madde.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 6. maddenin de Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmesi
gerekiyor.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Kurban Bayramını içerdiği için bunun da yine acil kararlar içerisine alınması
gerekir.
MECLĠS BAġKANI: Tamam, bu iki maddeye de acil Ģerhi koyuyoruz. 6. maddenin Plan ve Bütçe
Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. 7. madde?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonlarına gönderilmesini
öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 7. maddenin Plan ve Bütçe – Sokak
Hayvanlarını Koruma Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 8. madde.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu uygundur efendim.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 8. maddenin Plan ve Bütçe
Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir.
VII. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: ġimdi Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesine geçiyoruz. Sayın
KÖKKILINÇ 1. madde?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, evet, 1. maddenin değiĢiklikle Komisyonlardan geldiği
Ģekilde oylanmasını öneriyorum.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, Grubumuz adına söz…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun Sayın BOZTEPE.
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HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi tekrar sevgiyle selamlıyorum.
Sayın BaĢkan, ilk Meclis Toplantısında “Halk TaĢıt Uygulaması Projesi” adı altında bir, sabah ve
akĢam indirim, %50 indirim Gündeme getirmiĢtik ve bu Meclisimizden geçip, uygulamaya
baĢlamıĢtı. Daha sonra hem kamuoyundan hem de çevremizden gelen Ģikâyetler doğrultusunda bir
önerge hazırlayıp, Meclise sunmuĢ idim. Benim önergem sabah saat “05:00 ile 07:30” arasındaydı.
Sabah önergesi, sabah saatleri “05:00 ile 07:00” olarak değiĢti. Uygundur, buna herhangi bir
itirazımız yok ama akĢam ile ilgili önemli, akĢam ile ilgili herhangi bir değiĢiklik olmadı. AkĢamları
saat “19:00 ile 20:00” arasında... ArkadaĢlar, hepimizin çalıĢan, aile bireylerimizde, çevremizde çok
insan var. DüĢünebiliyor musun? Saat 17:00’de iĢinden çıkan bir birey, bunun, saat 20:00’a kadar
bekleyip, 19:00’a kadar bekleyip, iki saat bekleyip, ya iĢ çevresinde, ya iĢi oralarda dolaĢacak, bir
yerlere gidecek, evine gidemeyecek, bu indirimi bekleyecek. Bundan dolayı, biz bunun akĢam “18:00
ile 20:00” arasında uygulanmasını talep ettik. Bizim önerimiz arkadaĢlar, doğrudur. Sayın BaĢkan,
eğer ki, bir Ģey yapacaksak bunu tam yapalım. Ġnanın ki, insanların, bakın sabahleyin saat 07:00’ye
yetiĢmesi için 06:00’da evinden kalkacak, duĢunu alacak ve kahvaltısını yapacak, akĢam saat ancak
20:00 gibi, 20:30 gibi evine varabilecek. Bunun da 14 saatinin dıĢarıda geçtiğini düĢüneceğiz. Yani
evinden uzaklaĢan, aile bireylerinin yüzünü çok az görecek. Ben bundan dolayı, bunu düĢünerek
önermiĢtim. Doğru bir önerge, yoksa akĢam saat 19:00’u çok da insanlar beklemiyor ya da bekleyen
varsa gerçekten o 1,5 lira için, biz burada 2 saat için insanları 1,5 liraya aslında çalıĢtırmıĢ oluyoruz.
Bunun da çok ucuz bir emek olduğunu düĢünüyorum. Bunu, bundan dolayı önerdim. Meclisimiz,
Meclis Üyelerimiz, Sayın BaĢkan siz, diğer Komisyon Üyelerimiz bunu tekrar düĢünmelerini
istiyorum. Eğer ki, uygun görürseniz tekrar bunu Komisyona yollayalım, tekrar bir düĢünelim, bu
akĢamki olayı bir daha Gündeme getirelim. Hep beraber elimizi vicdanımıza koyarak düĢünelim
arkadaĢlar. Bu önerimi burada tekrarlıyorum ben, eğer uygun görürseniz Komisyona tekrar iade
edelim. Komisyonda bir daha düĢünelim, bir daha görüĢelim. Saygılar sunuyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim BOZTEPE. Buyurun Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, önerge üzerinde gerçekten çok çalıĢıldı, çok çaba sarf edildi.
Burada özellikle ESHOT Genel Müdürlüğü çalıĢanlarına da çok teĢekkür ediyoruz, çok çaba sarf
ettiler. Bu konu Plan ve Bütçe Komisyonunda oybirliğiyle, ki Meclis Üyemiz de o Komisyonda görev
yapıyor aynı Ģekilde, o da inceledi ve bu saatlere o da karar verdi oybirliği ile. Aynı Ģekilde Hukuk
Komisyonundan oybirliği ile geçti, UlaĢım Komisyonundan da oybirliği ile geçti. Bu yapılırken
sadece ekonomik boyutlarıyla değil, aynı zamanda trafiği de azaltacak bir önlem olması itibarıyla da
önemli bir konu, çok boyutlu. Bu sebeple, 1 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere kabulü
yönünde oylanmasını öneriyorum.
MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Söz vereceğim. Zaten Sayın BOZTEPE de arz ettiği konu içinde kabulü yönünde bir
irade beyan ediyor, orada bir sıkıntı olduğunu düĢünmüyorum. Sadece saatlerle ilgili Ģeyi vardı ama
bu tabii bürokratların ilgili, teknik olarak değerlendirdikleri bir konu olduğu için arkadaĢımız da bunu
gerçekten doğru izah etti. Oybirliği ile alınmıĢ bir irade olması bence her türlü teklifin üzerindedir.
Ben size tekrar bir… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Evet, söyleyeceğinizi alayım.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, zaten onu demin dile getirdim ben. Sabahki konuda 07:00’yi
uygun, 07:30 demiĢtik ama akĢam için esas dile getirdim efendim.
MECLĠS BAġKANI: Tamam.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bakın arkadaĢlar, buradaki, tamamen ESHOT bu olaya duygusal bakıyor. Gerisi
trafik, ikinci kısımda kalıyor. Ġnanın tamamen duygusal. Çünkü ben gelen oradaki arkadaĢların
tavrından ve hareketlerinden bunu görüyorum. Biz bunu Komisyonda da konuĢtuk. Ben Komisyonda
defalarca söyledim. Ama orada kalkıp da oyçokluğu ile nasıl yapabiliriz? Önergenin bir kısmı, sabahı
hiç olmazsa bir saat geriye almıĢız biz. Bundan dolayı, akĢamı da diyorum ki, sabah, kabul edelim ya
da edebiliyorsak bilmiyorum uygun olabiliyor mu, bunu tekrar Komisyona yollayalım, tekrar
düĢünelim. Sayın Belediye BaĢkanımıza da söyleyelim. Bakın arkadaĢlar, akĢam 5’te çıkan birisi iki
saat bekleyecek otobüse binmek için. Buna hangimizin vicdanı el veriyor? Ben bunu söylüyorum.
Trafik, gerisi boĢ. Ġki saat, insanlar yayacak bunu. Öbür türlü ne oluyor? 7’ye kadar bekliyor.
Yapmayın bunu, trafik sıkıĢıyor, Ģunu-bunu… Bunu gündeme getirmeyin. Ben Meclisin vicdanına
bırakıyorum. BaĢka da söyleyecek bir Ģeyim yok.
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MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, yani Belediye Meclisi tabii ki, halkın taleplerini dikkate
almak üzere çalıĢan bir Meclis. Bunu en çok biz önemsiyoruz, bu çok ayrı bir konu. Biz çok boyutlu
olarak konuyu değerlendirdik ve bu Ģekilde belirledik. Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği çok
açık ve net. Ġki Meclis arasında Ġhtisas Komisyonlarının Raporları yetiĢmediği takdirde bile konuyu
Meclisin doğrudan almasını öngören bir yönetmeliğimiz var. Yasa, Yönetmelik maalesef bu konunun
yeniden Komisyonlara iadesini engelliyor. Bu sebeple, zaten görüĢülmüĢ, oybirliği ile
değerlendirilmiĢ ve bunun bu Ģekilde oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın…
ÖZAN PARLAR: Özan PARLAR, Güzelbahçe.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, bulunduğumuz ortam, Ġzmir’e bir ufuk
yaratma, yeni bir Ģeyler açma zemindir. Popülist yaklaĢımlarla hiçbir yere varamayız. Bu Belediyenin
sürdürebilirliğinin devamını istiyorsak, hizmet de sunuyorsak, hizmetin de karĢılığını birileri ödemesi
gerekiyor. Bizim amacımız nedir? Pozitif ayrımcılık anlamında kentin fakiri veya dezavantajlı
gruplarına belli imkânlar sunmaktır. Bu imkânlar nedir? Sabah erken saatlerde, çok yönlü bir projedir.
Otobüslerin toplu taĢıma araçlarının boĢ olduğu saatlerde ihtiyacı olan hemĢehrilerimizin bu
araçlardan yararlanmasıdır. Yoksa biz gün boyu ESHOT araçlarını ücretsiz yapalım hemĢehrilerimize.
Bu ESHOT nasıl yürüyecek? Bu Ġzmir Belediyesi nasıl yürüyecek? Biraz önce ĠZSU’nun vidanjör
ücreti denildi; vidanjör sadece KemalpaĢa’da ücret almıyor. Güzelbahçe’de yaĢıyorum, benim
hemĢehrilerim de ücret ödüyor. Yani eĢitlikçi olarak düĢünmemiz lazım, popülist siyasetten uzak
durmamız lazım ve de dik durmamız lazım. TeĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Sağ olun. Buyurun. (HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım…) Oylayacağız.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika, bir dakika
oylayacağız, oylayacağız.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bu dik durma konusunda, ben bir o dik durmayı…
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar…
HÜSNÜ BOZTEPE: Bir dik durma konusunda arkadaĢın…
MECLĠS BAġKANI: Ama yani, konumuz o değil yani...
HÜSNÜ BOZTEPE: Kimse burada, kimse… Olur mu öyle Ģey? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BaĢkan’ım…
MECLĠS BAġKANI: BOZTEPE. Sayın HIZAL, Sayın HIZAL buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi dik durmanın çok net bir örneğini gösteriyoruz burada. Verilen önergenin
arkasında durmak, dik durmanın bir örneği olduğunu düĢünüyorum. Burada hiçbir arkadaĢımız
popülist bir siyaset gütmüyor. Burada en baĢta Meclisin ilk açıldığı gün yapılmıĢ bir düzenlemenin
amacının hâsıl olmasını talep ediyoruz. O Komisyon Toplantısına Grup BaĢkan Vekili sıfatıyla ben de
katıldım, Meclis Üyesi sıfatıyla ben de katıldım ve o Komisyonda nelerin konuĢulduğunu ve nelerin
tartıĢıldığını çok iyi biliyoruz. ġimdi bu konunun birkaç ayağı olan bir mesele. Ekonomik anlamda
ESHOT’a getireceği bazı durumlar söz konusu. Bunun yanında, trafikle alakalı bazı durumlar söz
konusu ve vatandaĢa olan yansımaları söz konusu. Burada bizim önerimiz Ģu, evet, bugün burada
kısmen bu kabul ediliyor, kabul görüyor ama Ģunu rica ediyoruz, en azından önümüzdeki günlerde
bununla alakalı olarak bir çalıĢmanın yapılıp, ne getirip ne götüreceği konusunda Meclise bir
bilgilendirmenin, bilgilendirme yapılmasını ve sonrasında da bu saatler konusunda yeniden revize
çalıĢmasının yapılabileceği noktasında... Meclis Üyemizin bir görüĢü söz konusu. Yoksa burada
sabahın 05:00’inde, 06:00’sında çalıĢan insanları sadece ekonomik, ESHOT’un ekonomik gerekçeleri
ile sadece trafik gerekçeleri ile ortadan kaldırılmasının, reddedilmesinin doğru olmadığı
kanaatindeyim. Bütün ayakların, çok komplike bir konu olduğunu düĢünüp, bütün ayakların bir arada
değerlendirilmesi gerektiğini düĢünüyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, maddeyi oylayacağım. Sanıyorum amaç hâsıl olmuĢtur.
Burada zaten o irade var, halkın yararına olan bir uygulamadır. Ġzmir halkı bundan memnuniyet
duyacaktır. Her zaman daha iyisi, daha farklısı mümkündür ama böyle Komisyonumuzun oybirliği ile
aldığı kararı ben Ģimdi oyluyorum, Komisyondan geldiği Ģekliyle 1 no’lu önergeyi oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 2. madde.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, bu maddenin Hukuk ve UlaĢım Komisyonlarından geldiği
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Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 2. maddenin Hukuk ve UlaĢım
Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 3. madde, Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, evet, bu madde de Komisyonlar tarafından uygun
görülmüĢtür, kabulü yönünde oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL?
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan, burada da Bütçenin vermiĢ olduğu bir oyçokluğu söz konusu.
Yine aynı Ģekilde diğer Komisyonlarda oybirliği söz konusu ama bununla ilgili biz bir açıklama
yapmak istiyoruz AK Parti Grubu adına.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi buradaki esas meselenin önceki oturumlarda Kadın-Erkek Komisyonu adının
değiĢtirilerek “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonu” adını alması noktasında çekincelerimizi dile
getirmiĢtik. Kadın-Erkek EĢitliği Komisyonunun kuruluĢ amacının ne olduğunu, daha çok aile odaklı,
daha çok kadınlarımızın haklarının ön plana çıkartılması odaklı olduğu noktasında bir görüĢ
bildirmiĢtik ve bu ismin değiĢtirilmesinin Komisyonun kuruluĢ amacının çok çok ötesine taĢınacağı
ve amacının dıĢına taĢıyacağı noktasında çekincelerimizi dile getirmiĢtik. Bugün maalesef Ģunu çok
net bir Ģekilde görebiliyoruz; o gün ortaya koymuĢ olduğumuz çekinceleri bugün bu logo adı altında
yapılan çalıĢmalarda maalesef görebilmekteyiz. ġimdi, toplumun ekseriyetinin kabul etmediği, ki bu
noktada CHP Grubundaki Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın da bize katılacağını düĢünüyorum,
toplumun ekseriyetinin kabul etmediği, bazı örgütlenmeleri ve bazı hususları bu logo çalıĢması ve
buna benzer çalıĢmalar ile toplum nezdinde kabul gören bir hususmuĢ gibi ön plana çıkarmak kabul
edilebilir bir durum değildir, diye düĢünüyoruz. ġimdi özgürlük noktasında Anayasada ve kanunlarda
herkes eĢit. Bu noktada hiçbir sorun söz konusu değil. KiĢilerin bireysel tercihleri noktasında da
hiçbir sorunumuz ve problemimiz yok. Ama özellikle aile yapısının ve toplum yapısının sarsılmasına
sebebiyet verecek bazı hususların toplum nezdinde meĢrulaĢtırılmasına biz burada karĢı çıkıyoruz.
Bunu isim değiĢikliği hususunda da dile getirdik, bugün de dile getiriyoruz. Bu anlamda Toplumsal
Cinsiyet EĢitliği Komisyonunda arkadaĢlarımız oybirliği ile geçilmesi noktasında bir irade belki de
ortaya koymuĢlar ama Ģunu da dile getirmek istiyorum, bu Komisyon çalıĢmaları esnasındaki
Komisyondaki arkadaĢlarımızdan aldığımız bilgileri burada dile getiriyorum, bu Komisyon
çalıĢmaları esnasında Plan ve Bütçedeki örneklemeler ile bahsettiğimiz Komisyonlardaki
örneklemeler aynı değildi maalesef ki. Dolayısıyla burada iyi niyetli ve gösterilmiĢ bir irade söz
konusu ama sonrasında gördük ki, bazı hususların, toplum noktasında problem yaratacak bazı
hususların meĢrulaĢtırılması ve yanlıĢ örnekler ortaya çıkmasını doğuracağından dolayı biz bu
önergeye ret oyu vereceğimizi belirtmek isteriz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN?
SALAHATTĠN ġAHĠN: Efendim, kadın-erkek eĢitliği anlamı çok büyük. Hiçbir Ģeyle eĢdeğer
görülmemeli. Yani bunun isminin değiĢmesini ben de doğru bulmuyorum. Bu cinsiyet eĢitliği, illa
ısrar ediliyorsa baĢka bir Komisyon kurulsun, buna ısrar edenler baĢka Cinsiyet EĢitliği diye bir
Komisyon kursun. Çünkü Kadın-Erkek EĢitliği aynı zamanda bir aileyi, aile kurumunu da temsil
ediyor. Yani doğru bulmuyorum, desteklemiyorum, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, benim de söyleyeceğim birkaç Ģeyim var ama önce Sayın
ÇAMUR buyurun.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, herkese merhaba diyorum
öncelikle. ġimdi Komisyon isminin değiĢtiğinden beri, özellikle burada tartıĢmaya açılmaya sevk
edilen konudan dolayı farklı bir algılama var ve bunun gittikçe daha da tırmandırılmaya çalıĢıldığını
gözlemliyorum. Sayın meslektaĢım Özgür Beyle de biz beraber bu konuyu ve Komisyonun isminin
değiĢtirilme amacını konuĢmuĢtuk. ġimdi öncelikle ben Ģunu belirtmek istiyorum; Toplumsal Cinsiyet
EĢitliği denildiği zaman, öncelikle bizim aklımıza Ģu gelmeli ve bu Türk Kadın Dernekleri
BaĢkanının ve diğer, toplum tarafından, Bakanlık tarafından, Hükümet tarafından da görüĢmelerde
birebir yani legal olarak dikkate alınmıĢ Dernek BaĢkanlarının da bizden isteğiydi. Bunu öncelikle
belirmek isterim. Ġkincisi; Toplumsal Cinsiyet EĢitliği derken biz, bir biyolojik kimliğimiz var, evet,
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ben kız bebek olarak doğuyorum, arkadaĢım erkek bebek olarak doğuyor, sonra büyüyoruz ve
toplumun kadın ve erkeğe biçtiği modeller var, kadın ve erkeğe dayattığı modeller var. Nedir bu?
Kadın annedir, gelir evinde iĢini yapar, erkek çalıĢır, kadından vinç Ģoförü olamaz ama erkek olur. Bu
gibi ayrıĢtırmaların, yani toplumun dayattığı cinsiyet rol modelinin kadınların önünü tıkadığı
noktasında Toplumsal Cinsiyet EĢitliği kavramını daha uygun bulduk. Bir de Ģuradan bakmamız
gerekiyor; kadın-erkek eĢitliği tamam doğru, aile kavramına hepimiz saygı duyuyoruz, yani kimsenin
burada Türk toplumunun yapısına aykırı bir Ģekilde bir çalıĢma yaptığı yok. Kadın ve erkek eĢitliği
dediğimiz zaman zaten sübliminal olarak baktığınızda kadın ve erkek eĢit değil algısı yaratılıyor. Biz
bu amaçla değiĢtirmiĢtik. Logo’ya da gelince biz Ģunları hedefledik; kadın ve erkek gerçekten eĢittir.
Ġstediği zaman kadın da erkek iĢini yapabilir, Ģoförlük olabilir. Bugün E sınıfı ehliyet almıĢ ve bu
Ģekilde gelip, bizim Belediyemizin vinçlerinde, operatörlerinde çalıĢmak isteyen kadınlarımız da var.
Bunlara da bu fırsatın verilmesi gerekir ve buna iliĢkin çalıĢmalar yapıyoruz. KreĢlere sadece anneler
çocuklarını götürmek durumunda değil. Biz buradan yola çıkarken, otobüslerde otururken erkek
vatandaĢlarımızın bacağını açarak oturabilme özgürlüğü var. Neden kadının yanında o, bu
özgürlüğüne dayanarak oturabiliyor? Niçin toparlanmıyor? Biz, erkeklerin de toplu araçları
kullanırken, "siz kadınlarla eĢitsiniz lütfen o bacağınızı kapatarak oturun, çünkü kadın
vatandaĢlarımız bundan rahatsızlık duyuyor.” mesajlarını vermek için bu logolara geçtik, yani olayın
gelip de hala toplumsal aile yapısını bozucu Ģekilde dayatmalara yönelik… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hiçbir çalıĢmamız yok.
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar lütfen dinleyelim.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Komisyon Üyesi… Hayır, biz az önce töhmet altında bırakıldık.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Komisyon Üyesi ArkadaĢlarımız da burada. Biz hiçbir zaman, kadınların
toplumda yerinin erkeklerle eĢitlenip daha ön plana çıkmasının haricinde hiçbir konuya girmediğimiz
gibi hiçbir konuyu konuĢmuyoruz, çalıĢmalarımız buna yönelik. Ama isim değiĢtirilme noktasında
böyle bir ithamda bulunulduğu zaman, bunun da çok rahatsızlık verici olmaması gerektiğiyle ilgili
görüĢümüzü paylaĢtık sadece, teĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: Sayın ÇAMUR, çok teĢekkür ederim, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢım. Değerli
ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, demokrasi Ģu salondaki ya da Ģu Ģehirdeki bütün insanların, bütün
vatandaĢların aynı düĢünceleri paylaĢıp, aynı düĢüncelerle hareket ettikleri rejimin adı değildir.
Demokrasi üniform bir rejim değildir ki. Eğer demokrasiden söz ediyorsak, yani her konuda, her
zaman anlaĢan, mutabık kalan ve buna göre davranan bir toplumsal model de yok yani. Dolayısıyla
tabii ki, farklı farklı düĢüneceğiz ve zaten bu farklılıklarımız bizim aslında zenginliğimizi
oluĢturacak. Burada, burada biraz önce Sevgili Özgür söyledi ama yani hakikaten “Ne kadar
özgürlükçüyüz?” bu çok önemli bir soru. Özgürlükçü olmak lazım, bu iyi bir Ģeydir. Toplumun,
insanın, hayatın faydasına olan bir Ģeydir. Demokrat olmak lazım, demokrasiyi ve farklılıkları
savunmak lazım, bu iyi bir Ģeydir, bu kötü bir Ģey değildir. Ama burada esas dikkat edilmesi gereken
Ģey, korunması gereken değerlerdir. Tabii ki çocuklarımızı koruyacağız, kesinlikle korumak
zorundayız. Hangi memlekette çocuklar korunmaz? Alkol, alkolizmle mücadele, tabii ki yapacağız.
Kim söyleyebilir ki, yani "alkolizmle mücadele olmayacaktır?" Yani reĢit olan insanlar, belli bir
yaĢtaki insanların, yani kendi hayatları ve kendi bedenleri hakkında karar veren insanların yaĢamını,
elbette o hakkını, o özgürlüğünü savunacağız. Ama çocuklarımızın daha iyi yetiĢtirilmeleri için, daha
sağlıklı ortamda büyütülebilmeleri için, onları korumak adına, tabii ki bunları yapacağız. Bu, aile
dediğiniz kavram için de böyledir. Yani sonuçta herhalde bu toplumda burada kimse ailenin değerini,
ailenin değerlerini tartıĢmıyor, bu ayrı bir Ģey. Ama sözünü ettiğimiz Ģey baĢka bir Ģey. Yani biz farklı
insanların, farklı tercihi olan insanların, farklı yaĢam biçimi olan insanların bir arada olduğu bir
aurada yaĢıyoruz, bir ortamda yaĢıyoruz. Sadece bunu bilelim, bu hoĢgörüyü gösterelim ve
sınırlarımızı kamunun, kamusal alanın kullanılması dıĢında kendi sınırlarımızı doğru bilelim. Bütün
mesele budur. Dolayısıyla buradan bakarsak, bence çok da herkesin mutabık bir alana gelebileceğini
düĢünüyorum. Bu hoĢgörü zaten var, biz çünkü Ġzmir’de yaĢıyoruz yani. Evet, önce Murat Bey’e
vereceğim, sonra Nilay Hanım. Buyurun Murat Bey.
MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. Murat AYDIN, KarĢıyaka. Efendim, Toplumsal
Cinsiyet EĢitliği kavramından herhalde baĢka bir Ģey anlaĢılıyor. Biraz bundan kaynaklanıyor galiba
bu tartıĢmalar. Oysa Toplumsal Cinsiyet EĢitliği kavramı evrensel bir kavramdır. Dünyanın her
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yerinde de hemen hemen aynı Ģekilde anlaĢılır. Bunu Gamze Hanım gayet güzel anlattı. KiĢilerin
biyolojik cinsiyetlerinden bağımsız olarak hak ve özgürlükler düzleminde eĢit oldukları anlatılmak
istenir.
MECLĠS BAġKANI: Aynen öyle.
MURAT AYDIN: Bunun baĢka da bir izahı yoktur zaten. Dolayısıyla Toplumsal Cinsiyet EĢitliği
deyince kiĢilerin cinsiyetleri, cinsel tercihleri, cinsel yönelimleri tartıĢma konusu değildir zaten.
Burada konuĢulan Ģey, insanların cinsiyetleri üzerinden hak ve özgürlüklerinin geniĢletilmesi veya
daraltılması meselesidir, ki karĢı çıkılan da budur. Yani insanların cinsiyetleri üzerinden hakları ne
geniĢtir, ne de dardır. Ġnsanların cinsiyetleri hak ve özgürlüklerinde belirleyici değildir. Çünkü
insanlar cinsiyetleri ne olursa olsunlar, sadece insan oldukları için eĢit doğmuĢlardır, eĢit yaĢarlar.
Dayatılmak istenen, söylenmek istenen erkek egemen bir dilse, yani kadını sadece bir aile ortamına,
bir ailenin unsuru haline getiren bir eril dilse söz konusu olan, zaten buna bu Grup karĢı çıkar, her
noktada karĢı çıkar. Çünkü eril dil, insanları sadece kadın oldukları için bazı Ģeylere eksik olduklarını
söyleyen eril dil, bu çağın dili değildir zaten. Çünkü insanlar eĢit doğarlar, eĢit yaĢarlar, cinsiyetleri ne
olursa olsun toplum nezdinde eĢittirler. Toplumsal Cinsiyet EĢitliği deyince insanların cinsel
eğilimlerinden, cinsel tercihlerinden, cinsel yönelimlerinden de bahsedilmez aslında. Çünkü burada
söz konusu olan Ģey, tekrar söylemek isterim ki, insanların hak ve özgürlükleridir. Kadın veya erkek
dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk Ģey aile ise, onların bir birey olduklarını unutuyoruz demektir.
Kadın ve erkek her Ģeyden önce bir bireydir. Onun aile içi olup olmaması, aile kurup kurmaması,
kuracaksa nasıl bir aile kuracağı bizim, sizin, toplumun, hiç kimsenin söyleyebileceği bir Ģey değildir.
Çünkü onlar bireydir, eĢit doğmuĢlardır, eĢit yaĢarlar. Bence bu tartıĢmanın anlamı, bu anlamda, bu
zeminde baktığımız zaman aslında bir fikir ayrılığı da yok kimsenin arasında. Çünkü bu ülkede
siyaset yapan her parti, Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini, yani kadın ve erkeğin, yani cinsiyeti ne olursa
olsun, her bireyin eĢit olduğunu savunageldi. Nitekim Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
da bu konuda aynı fikirdedir. CumhurbaĢkanlığı makamı da bu konuda aynı fikirdedir. Adalet
Bakanlığı da bu konuda aynı fikirdedir çünkü bu konuda onlarca çalıĢması var. Toplumsal Cinsiyet
EĢitliğini sağlamak konusunda gerek Merkezi Hükümetin, gerek Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin,
gerek diğer Belediyelerin onlarca çalıĢması var. Yani demek isterim ki, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği
deyince bizim hepimizin aslında anladığı tek Ģey, insanların cinsiyeti ne olursa olsun, eĢit doğup, eĢit
yaĢamalarıdır, bu anlamda da bir sorun olmamak gerekir. TeĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Sayın KÖKKILINÇ’a vereceğim, sonra size.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, aslında konu nerelerden nerelere geldi. Gerçekten baĢından
beri Meclisin en hararetli, en fazla gündemi meĢgul eden konusu oldu. ġimdi Ģunu söylemek
istiyorum; hani meslektaĢım sonuçta, Komisyonda çalıĢan arkadaĢlarım da meslektaĢlarım çoğu,
hukukçuyuz yani her Ģeyden önce. Toplumsal Cinsiyet EĢitliği kavramı, ismi evrensel bir terminoloji
ve geçenlerde biz Türkiye Aile Planlaması Vakfı'nın bir programına davet edildik. Bu programa AK
Parti'den de Komisyon Üyesi arkadaĢlarımız katıldılar, bizler de katıldık ve o programda Ģunu
söylüyordu; Yerel Yönetimler ve Toplumsal Cinsiyet EĢitliği. Yani Bakanlıklarla da çalıĢan bir vakıf,
çok geniĢ çalıĢmaları olan bir vakıf. O yüzden bu isme çok gereksiz yere takılındığını düĢünüyorum.
Aslında biz biliyorsunuz Belediye Meclisi olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6030 BüyükĢehir
Belediye Kanunu, 5216 sayılı Belediye Kanunuyla çalıĢıyoruz. Kanunların öngördüğünün dıĢında
zaten bir iĢ ve iĢlem yapmamız mümkün değil. Belediyenin tanıtıcı reklam veya amblem, logoları
Valilik onayına tâbi bir konu. Dolayısıyla bizim burada, Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinde kiĢilerin birey
olarak değer görmesi gerektiği, bireysel özgürlüklere değer verilmesi gerektiği, kadını ve erkeği birey
olarak kabul etmek gerektiği noktasında hareket ediyoruz. Yani herkes aile değil, aile kavramını da
açtığınız zaman Medeni Kanun tanımlar; anne, baba ve çocuktan ibarettir. Çocuk yoksa anne, babadır.
Büyük ailelerimiz yok mu yani? Hani Medeni Kanun tanımının dıĢında ya da bizim hareket ettiğimiz
noktalar yok mu? Ama kanunlarla hareket ediyoruz. Dolayısıyla burada bizim hedeflediğimiz konu
kadının ve erkeğin eĢit olarak yansıtılması gerektiğidir. Toplumun cinsiyet rolleri olarak kadına ve
erkeğe biçtiği rollerin de değiĢmesi gerektiği yolundadır. Bundan baĢka türlü bir sonuç
çıkarılmamalıdır. Ama Ģunu kesinlikle söylemeliyiz; bir sosyal demokrat kiĢi olarak kiĢi hak ve
özgürlüklerine sonuna kadar inanan ve saygı duyulması gerektiğini düĢünen bir kiĢiyim. Bu konu ayrı
bir konudur. Bizim Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonunun çalıĢması ise sadece kadınların ve
erkeklerin eĢitliğiyle ilgilidir. Bu konu her Mecliste gündeme gelirse Toplumsal Cinsiyet EĢitliği
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Komisyonunun çalıĢması mümkün değil veya oyçokluğuyla devam eder, gider. AK Partili
arkadaĢlarımızla da biz çok Ģevkle, zevkle çalıĢıyoruz. Hani enerjimizi kırar, bizi geriye götürür.
Bundan sonraki Meclis Toplantılarında ben isterim ki daha gerçekçi olsun her Ģey, daha içeriği dolu
olsun ve artık konuyu hani Belediye Kanunları çerçevesinde değerlendirelim, teĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: Peki. Sayın HIZAL?
ÖZGÜR HIZAL: Bizim tabii buradaki amacımız Meclisin enerjisini kırmak değil, Meclisin enerjisini
arttırmak bizim buradaki temel amacımız. Esasında Sayın Sözcünün, Değerli Meclis Üyemizin dile
getirdiği konular bizim dile getirmeye çalıĢtığımız konularla örtüĢüyor, aynı paralellikte olduğu
kanaatindeyiz. Ama bazı açıklamaların farklılık arz ettiğini görebilmekteyiz. Sayın ÇAMUR'un dile
getirdiği konu, biyolojik cinsiyet meselesiyle doğuĢtan elde edilen cinsiyet meselesiyle sonradan elde
edilen cinsiyet meselesi noktasında toplandığı için, bizim itiraz ettiğimiz mesele bu. Özgürlük
meselesini biz de kabul ediyoruz. Herkes yasalar karĢısında özgürdür ve eĢittir. Bunda hiçbir
sorunumuz yok. Kadın-erkek noktasında, eĢitlik meselesinde biz de sonuna kadar bunu kabul
ediyoruz ve bunu dile getirmeye çalıĢıyoruz. Biz hatta hatta bir bayan operatörden ziyade, fiziksel
anlamda değil, Ģu anda sizin bulunduğunuz koltukta Meclis BaĢkanı olarak bir bayan arkadaĢımızın
bizleri ve Meclisi yönetmesini istiyoruz, bunu temenni ediyoruz. Mesele bu değil, mesele, bazı
hususların toplum nezdinde özendirilmesi ve meĢrulaĢtırılmak istenmesi meselesidir. Bunu neden
çıkartıyoruz? Sayın Belediye BaĢkanımızın, keĢke burada olsaydı ve cevap hakkı doğacağı için ben
bunları dile getirmek istiyorum ama keĢke burada olsaydı, muhtemelen de önümüzdeki hafta bunların
cevabını ya da önümüzdeki Meclis'te bunların cevabını vereceğini düĢünüyoruz. Seçim kampanyası
öncesinde bir takım grupların, gruplarla imzalanmıĢ protokollerin olması... Burada o ismi vermek ne
kadar doğru bilemiyorum ama o gruplarla barıĢık bir kent olma yönünde bir protokolün imzalanması
ki bunu herhalde Türkiye'de beĢ ya da altı Belediyenin imzaladığını çok iyi biliyoruz. Yine aynı
Ģekilde Pazar günü esasında, geçen hafta hepimizi çok üzen ve bu Ģehirde genç bir teğmenimiz Ģehit
olmuĢken bu Ģehidimizle ilgili sosyal paylaĢım sitelerinde herhangi bir paylaĢımda bulunulmaz iken,
"Onur YürüyüĢü" adı altında, bizce onursuzca yapılmıĢ bir yürüyüĢün paylaĢımının yapılması bizim
kafamızda soru iĢaretlerinin doğmasına sebebiyet vermektedir. Bu anlamda hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL, yalnız bu kıyas hani çok doğru bir kıyas olmadı, Ģundan dolayı;
mesela o cenazede ben vardım.
ÖZGÜR HIZAL: KeĢke Belediye BaĢkanımız da olsaydı.
MECLĠS BAġKANI: Yoktu burada da onun için yoktu yani. Ben vardım. O cenazede Sayın ĠDUĞ
vardı, o cenazede Sayın SINDIR vardı, Sayın SELVĠTOPU vardı. Hani... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, tabii Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız vardı,
beraberdik yani. Dolayısıyla hani kıyas açısından çok Ģey değil. Yine dediğim gibi bence yeterlilik
Ģeyi veriyorum burada. Hayır, bu konu bence yeteri kadar, fazlasıyla konuĢuldu Değerli ArkadaĢlar.
Her konuda... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġimdi
bakın Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Bir dakika, bir dakika, Ģimdi usûl olarak arkadaĢlar, usûl olarak bakın... (SALONDAN:
Müsaade eder misiniz?) Ederim müsaade, mesele o değil ki. Sayın… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, söz vermiyorum. Yapma Allah aĢkına yani...
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz veririm. Bakın,
benim söylemek istediğim o değil Sayın TAġTAN. Dur, karĢılıklı konuĢmayalım. Sayın TAġTAN,
Sayın TAġTAN... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir
dakika, Sayın TAġTAN, bakın söz veriyoruz. Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar kime söz
vermedik Allah aĢkına? Söz veriyoruz. Benim söylemek istediğim o değil ki. Yani, o zaman Ģöyle
söyleyeyim... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Onu
konuĢuruz. Ben bunu tamamlamaya çalıĢıyorum. Konuyla ilgiliyse tamam ama yani ben bunu
tamamlamaya çalıĢıyorum, baĢka bir konuysa tabii ki söz vereceğim, öyle Ģey olur mu? Ben diyorum
ki; eğer, bu konuda amaç hâsıl olmuĢtur, yeterlidir diyorum ama yeterli bulmuyorlarsa önerge gelir...
Evet, yani Ģimdi... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet,
Ģimdi... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Verdik ama...
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar
bakın... Tabii ki. ArkadaĢlar bakın, Ģunu yapmak istemiyoruz; bir dakika, Değerli KardeĢlerim,
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ArkadaĢlar yani sözü kısıtlamıyoruz, böyle bir Ģey yok. Doğru da değil bu, bunu doğru bulmuyoruz.
Ama yani tartıĢmaların gittiği bir nokta, bir boyut var. Uzar, söz hakkı isteyen burada elli arkadaĢım
da… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz vereceğim size
Sayın TAġTAN, size söz vereceğim. Size söz verip oylamaya... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bakın Değerli ArkadaĢlar, Sayın TAġTAN'a, Sayın
Grup Sözcüsü'ne söz vereceğim. Diğer Parti Grup Sözcüleri de eğer isterse onlara da vereceğim ve
ondan sonra oylama yapacağım. Buyurun.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan'ım, teĢekkür ediyorum nezaketiniz için, söz verdiniz.
MECLĠS BAġKANI: Estağfurullah.
FATĠH TAġTAN: ġimdi bu konu geçtiğimiz Mecliste malum, Komisyonlara havale edildi, ilgili
Komisyonlardan bir tanesi de Sayın KÖKKILINÇ'ın önerisiyle Plan ve Bütçe Komisyonuydu. Konu
Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi. Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine gerekçe olan konu
çok açık ve net; bu iĢin bütçesi nedir? Hangi fasıldan karĢılanacaktır ve ne kadara Meclisimize,
Belediyemize mâl olacaktır? Bu konularda karar verilmek üzere Bütçe Komisyonuna geldi. Biz Bütçe
Komisyonunda da, Bütçe Komisyonu Üyeleri olarak bunu bütçe açısından değerlendirdik. Ne
kadarlık bir bütçeye ihtiyaç duyuyorsunuz? "Bütçesi belli değil." Nereden yapılacak? "Daha karar
vermedik." Ne kadara mâl olacağını yani kestiremiyor muyuz? Tahmini bir Ģey de mi yok? "Yok."
Peki ben burada neye karar vereceğim? Yani neye karar vereceğim? Kendi aklımdan, mantığımdan
bir Ģey mi düĢüneceğim? Diyemem ki ben bunu. Dolayısıyla bir kere bütçesi belli olmayan bir
konuya Bütçe Komisyonu oyçokluğuyla da olsa evet demekle zaten çok büyük bir yanlıĢ yapmıĢtır. O
arkadaĢların takdiridir ama bir kere iĢin usûlü böyledir. Yani bunda siyasi bir konu ya da konunun ne
kadar önemli olduğu ya da toplumsal anlamda hassas bir Ģeyler ifade etmesi değil mesele. Bütçesi var
mı, yok mu, hangi fasılda? Bütçesi yok, fasıl belli değil ama evet diyelim; demedik. Mesele budur
Sayın BaĢkan'ım.
MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, bu konuyu, bu önergeyi ben çalıĢtım. Ben de yirmi senedir
Yerel Yönetimler üzerine hukuk çalıĢan bir kiĢiyim. Aynı zamanda kadınlarla ilgili de alanda pek çok
çalıĢmalarım oldu ve önergeyi getirirken de her zaman yasal dayanaklarımı önergemde göstererek
getiriyorum. Bir kere öncelikle konu sadece Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonundaydı. Oradaki
arkadaĢlarımız Plan ve Bütçenin de bir görüĢünü alalım Ģeklinde bir düĢünce ileri sürmüĢler. Ondan
sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna gitti, bir sonraki Mecliste de görüĢüldü. Orada da görüĢme
yapılırken maalesef bunun bütçesi değil, arkadaĢım tabii ki sözlerinde özgürdür, saygı duyuyorum
ama daha çok isim üzerinde odaklandığı söyleniyor. Eğer bu konuda bir soru iĢareti varsa zaten Plan
ve Bütçe Komisyonu BaĢkanımız ve diğer CHP'li üyelerimiz Plan ve Bütçe konusunda uygun olduğu
yolunda bir değerlendirme yaptılar ki oyçokluğuyla bu karar verildi Komisyonda. Ben de Ģu
açıklamayı yapayım; 5393 sayılı Belediye Kanununun 60. maddesinde belediye giderleri sayılır. O
kanunun, o maddenin son fıkrasında da kültür ve sosyal iĢler için yapılacak olan harcamalar belediye
giderleri arasında gösterilmiĢtir. Bizim bu konumuz da Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire
BaĢkanlığı'nın konusuna giren bir konudur. Ayrıca o Dairenin kadın çalıĢmalarıyla ilgili
görevlendirilmiĢ bir müdürü vardır, bir teĢkilatı vardır, buradan harcanacaktır. Belediyemizin kendi
grafikerleri de vardır. Farz edin hiç harcama yapmayacak olsanız kendi grafikerleriniz zaten yapacak.
Aslında benim de ilk aklımda olan Ģey budur. Ama harcama da yapabilirsiniz. 5393 sayılı Belediye
Kanununun 60. maddesinin son fıkrası zaten kanuni olarak bunu göstermektedir. Sosyal Hizmetler
Daire BaĢkanlığı Kadın ÇalıĢmaları TeĢkilatının bu konuda yeterli bütçesi vardır ve karĢılanabilir.
TeĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Evet, Değerli ArkadaĢlar... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, ben... Değerli ArkadaĢlar...
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan'ım.
MECLĠS BAġKANI: Bakın, biraz önce Sayın BOZTEPE, biraz önce dedim ki; Sayın TAġTAN'a söz
vereceğim, diğer Grup BaĢkan Vekillerine söz vereceğim ve oylayacağım dedim. Yani bu bitmez,
onun için müsaade buyurun, müsaade buyurun. Değerli ArkadaĢlar, madde 3'ü... (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Olabilir tabii ki. Ona bir itirazım... Ama
böyle bir usûl yok. Hayır ama Ģimdi bakın... ġimdi bakın, bakın Değerli ArkadaĢlar... Özür dilerim,
bakın... Sayın BOZTEPE'yi... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
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sözler.) Kayıtlara geçecek, "O zaman Dilek ve Temennilerde görüĢürüz." dedi. Böyle tehditle...
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ama Sayın BOZTEPE,
bak canım kardeĢim ama ağabey bak... ġimdi Değerli ArkadaĢlar, Dilek ve Temennilerde de
konuĢursunuz, sorun yok, eyvallah. Dilek ve Temennilerde de konuĢursunuz, sorun bu değil ama ben
ne olur, müsaade buyurun. Sayın BOZTEPE, müsaade buyurun. Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE
müsaade buyurun oylayayım. Değerli ArkadaĢlar 3. maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
kabul etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. MHP ve AK Parti oylarıyla, karĢı oylarıyla. Evet,
hemen devam edelim Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri. 4. madde?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, kabulü yönünde öneride bulunuyoruz, Komisyondan geldiği
Ģekliyle.
MECLĠS BAġKANI: Komisyondan geldiği Ģekilde oylanmasını talep ediyoruz. Sayın TAġTAN?
Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 4. maddeyi Komisyondan geldiği Ģekliyle oyluyorum; kabul edenler,
kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 5. madde. Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, değiĢiklikle kabulü yönünde oylanmasını istiyoruz. 11 ilçede
birinci ambulansımız, BüyükĢehir Belediyesinin bir ambulansı 11 ilçede hizmet veriyor. Bu önergenin
konusu olan ikinci ambulansın da yine aynı Ģekilde 11 ilçede hizmet vermesi yolunda önergenin
değiĢiklikle kabulünü öneriyoruz. Ben ilçeleri de sayayım, tutanağa geçmesi yönünden; KarĢıyaka,
Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere.
MECLĠS BAġKANI: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. Diğer ilçelerimiz açısından da BüyükĢehir Belediyemizin zaten bir
çalıĢması var. Komisyon Raporlarında da bu ikinci ambulansın bütün 30 ilçeye hizmetini, fiziki
olarak ihtiyaçların karĢılanmasının zayıf olduğu yönünde de görüĢü var zaten. Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi 30 ilçeyi kapsayacak Ģekilde bölgesel hizmet ağı kuracak. ġu anda da yine mevcut
veterinerlerle bu yolda bir çalıĢma yürütüyor. TeĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 5. maddeyi Komisyondan
geldiği Ģekliyle, oybirliği ile kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Biraz önce saydığınız değiĢiklikle, 11 ilçe ismiyle...
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS BAġKANI: Bunu özellikle belirtiyorum ki, yani zaten siz söylediğiniz için bu 11 ilçeyi de
oylamıĢ oluyoruz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet efendim, tutanaklara bu Ģekilde geçmesini istiyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Tutanaklara böyle geçecek.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, onu özellikle belirtmek istiyorum. 6. madde?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Kabulü yönünde oylanması öneriliyor.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: BOZTEPE görüĢ bildirecek.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun Sayın BOZTEPE.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, ne değiĢti yani Ģimdi? Burada konuĢmayacaktık. Aslında ikisi de
aynı, paralel. Yani deminki logoyla bu ikisi beraber, ikisi aynı. ġimdi Sayın BaĢkan, bu eğer ki KadınErkek
EĢitliği
Komisyonu
olarak
kalmıĢ
olsaydı...
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: KarĢılıklı konuĢmayalım Sayın...
HÜSNÜ BOZTEPE: Bugün bunlar burada konuĢulmayacaktı. Sayın BaĢkan...
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Siz de demin söylediniz, demin konuĢmanızda, alkol ile sigaranın yasak olacağı
aklımıza bile gelmezdi. Bizim yaĢlarımız müsait sizinle, eski filmlerde görürüz. Hatta mahkemelerde,
iĢte böyle Mecliste bile kül tablaları masanın üstündeydi, herkes sigarasını içiyordu. ĠĢte filmlerde
alkol özentisi veriliyordu. Çok güzel bir Ģey gösterilir, iĢte bardağa doldurulur falan filan. ġimdi
bugün bunların hepsi tarih oldu. Bunların ne kadar kötü olduğunu... Evde bile çocuğumuzun yanında
sigara içiyorduk. ġimdi ise bırakın sigara içmeyi, o çocuklara sigarayı bile göstermemek gibi bir
alıĢkanlık elde etmeye çalıĢıyoruz. Sayın BaĢkan, demin iĢte konuĢtuğumuz gibi bu da, buna benzer
"özendirtmek" dediniz, siz de kullandınız. Biz bundan dolayı... O zaman alkolü özendiren bir
düĢünce, bir kurumlar ve buna bağlı iĢte büyük sermayeler bugün de bunu yapıyorlar. Bu iĢi
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özendirtmemek için elimizden geleni biz yapmaya çalıĢıyoruz. Logo, Sayın BaĢkan logo, Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu var, Plan ve Bütçe Komisyonu var, yirmi tane Komisyonumuz var.
Hangisinde logo var? Aslında logonun gelmesinin... Meclise bile gerek yok. Eğer ki bir logo
çalıĢması yapılacaksa, bir logo çalıĢması yapılacak ise Belediye bu logo da, kendisine çalıĢma
yapablirdi. ĠĢ yerleriyle ilgili, araçlarla ilgili...
MECLĠS BAġKANI: ġimdi Sayın BOZTEPE, 6. maddeyi konuĢuyoruz değil mi?
HÜSNÜ BOZTEPE: 6. maddeye geliyorum BaĢkan'ım.
MECLĠS BAġKANI: Gel artık yani.
HÜSNÜ BOZTEPE: Geleceğim BaĢkan'ım, geleceğim. Bundan dolayı, bunları aslında Belediye
kendimiz de yapabilirdik, bunu yapmadık. Getirdik Meclis Gündemine çünkü niye? Meclis Kararı
aldırtmak gerekiyordu, öyle düĢündünüz. Sayın BaĢkan'ım 6. maddeyle ilgili oyçokluğunda
bulunuyorlar, biz de buna katılıyoruz, saygılar sunuyorum.
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, aslında 6. madde, oybirliğiyle Komisyondan geldiği
Ģekilde kabul edilen 6. madde çocuklarımıza bir demokrasi kültürü ve demokrasi bilincinin
verilmesini öngören bir madde, dikkatli incelemek lazım. Dolayısıyla burada oybirliğiyle gelmiĢ
olmasından memnuniyet duyuyorum. ġimdi 6. maddeyi Komisyondan geldiği Ģekliyle oylanmasını
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Oylamayla ilgili bir Ģey söylüyorum.
Ben mi göremedim acaba? 6, evet tekrar yapacağım da o açıdan. Çünkü burada kimlerin karĢı oy
kullandığı çok önemli, kayıtlara çünkü geçmesi gerekiyor onun için söylüyorum yani. 6. maddeyi
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Evet, AK Parti ve MHP Gruplarının karĢı
oylarıyla, CHP ve Ġyi Parti oylarıyla, oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
FATĠH TAġTAN: Açıklama yapabilir miyim?
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan...
NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan'ım, oylama yapıldıktan sonra...
MECLĠS
BAġKANI:
Maddeyle
ilgili
değil
ama...
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
FATĠH TAġTAN: Bir dakika.
MECLĠS BAġKANI: Bir dakika, bir dakika.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylama yapıldı, bitti artık. Öyle değil mi?
FATĠH TAġTAN: Ben oylamaya iliĢkin...
NĠLAY KÖKKILINÇ: Dilek ve Temennilerde yaparsınız.
FATĠH TAġTAN: BaĢka bir Ģey söyleyeceğim.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun, buyurun.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, müsaadenizle, hiçbir Ģeyle, yani bu konuyla da alakalı olmayan bir
Ģey söyleyeceğim. Sen Ģunu Ģurada konuĢ, ben bunu burada konuĢayım, sen Ģunu sonra konuĢ diye
diye diye mevzu on saniyeyse bir buçuk saat sürdürüyoruz. Yani bıraksanız bir on saniye açıklama
yapılsa
hiçbir
Ģeye
gerek
kalmayacak
belki…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġimdi Sayın BaĢkan, bakın burada Grubumuzla
konuĢtuk, 6 tane Komisyona gitmiĢ. Her bir Komisyondaki üyelerimiz teker teker kalkıp birer dakika
aynı Ģeyi konuĢsalar Meclisin vaktinden gidecek. Dolayısıyla topluca biz Grup adına kalkalım,
Komisyon Üyelerimizin de neden böyle bir karar verip Mecliste neden değiĢtiğini ifade edelim dedik.
MECLĠS BAġKANI: Zaten öyle yaptık.
FATĠH TAġTAN: Evet ama iĢte yok Ģimdi konuĢmasın falan diye konuya girince...
MECLĠS BAġKANI: Hayır canım, hayır ama öyle Ģey olur mu Sayın TAġTAN? Zaten öyle yaptık
yani.
FATĠH TAġTAN: Tamam, teĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Evet, teĢekkür ederim. Evet arkadaĢlar, devam edelim...
FATĠH TAġTAN: ġimdi Sayın BaĢkan...
MECLĠS BAġKANI: Evet buyurun.
FATĠH TAġTAN: Onunla da ilgili bir cümle hazır kalkmıĢken söyleyeyim; sonuç itibarıyla
Komisyonlarda verilen bilginin yine kadın ve erkekle alakalı olduğu ancak daha sonrasındaki bu
meselenin, iĢte dakikalardır sürdürdüğümüz tartıĢmaya dönmesi sebebi ile biz burada oyçokluğu
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verdik Sayın BaĢkan, bilginize, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Peki. Değerli ArkadaĢlar, 7. maddeye geçiyorum. Buyurun Sayın
KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Kabulü yönünde oylanmasını istiyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli ArkadaĢlar 7. maddeyi Komisyondan
geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir.
8. madde. Sayın KÖKKILINÇ buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, bu konunun da Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği
Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Söz alabilir miyim?
MECLĠS BAġKANI: Buyurun lütfen.
FATĠH TAġTAN: Bu konu Gündeme geldiğinde de gördük ama dakikalarca tartıĢmamak adına...
Sonuçta iĢgaliye bir harçtır, Bakanlar Kurulu'nu ilgilendirir ama Meclis Üyemiz vermiĢ, gönlü
kırılmasın. Meclisin Komisyonuna gelsin, Komisyon çalıĢmasını yapsın, bilgisini versin dedik. Yani
bunun da bir örnek oluĢturmasını, teĢkil etmesini rica ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim.
FATĠH TAġTAN: TeĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Peki, 8. maddeyi Plan ve
Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Madde 9, buyurun Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, kabulü yönünde oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 9. maddenin Komisyondan geldiği Ģekliyle
kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Söz
mü istiyorsunuz? Özür dilerim, görmedim, buyurun.
AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan'ım, kayıtlara geçmesi açısından bu bizim oybirliğiyle
onayladığımız maddeyle alakalı bir açıklama yapmak durumundayım.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
AHMET UĞUR BARAN: ġimdi, ilk olarak Buca, KuruçeĢme'de bulunan Ampute Futbol Sahası'na
konteyner, soyunma odaları ve duĢ sistemi yapılması, engelli Boccia takımına Victory marka mixed
top alınması, tekerlekli sandalye basket takımının Avrupa Kupaları'na ev sahipliği yapması için
Belediyemizin desteğinin alınması, tekerlekli sandalye basket takımına 14 adet RGK Elite marka
müsabaka sandalyesi yapılması, engelli branĢlarımızın kullandığı Konak Katlı Otoparkın altındaki
dükkanların spor kulübüne tahsisi. TeĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz, sağ olun Sayın BARAN. Evet 10. maddeye geçiyoruz. Sayın
KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Komisyondan geldiği
Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: ġimdi, biraz önce Sayın Ahmet Uğur BARAN'ın söylediği Ģekilde 9. maddeyi...
AnlaĢılması açısından söylüyorum çünkü önemli Ģeyler söyledi, mutabık kalındı aslında.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Mutabıkız efendim evet.
MECLĠS BAġKANI: Mutabık kalındı ama mutabık kalınmak yetmez, bunu kayıtlara geçmek için
tekrar oylatacağım. Ahmet Uğur BARAN'ın kayıtlara geçmiĢ sözleri ve teklifleri doğrultusunda
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. ġimdi 10.
madde için görüĢünüzü alalım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere oylanmasını öneriyoruz, Komisyondan
geldiği Ģekliyle.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Evet, 10. maddenin
Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... 1 Ağustos tarihinden
geçerli olmak kaydıyla kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 11. madde,
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buyurun Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın efendim.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 11. maddenin Komisyondan
geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. 12. madde, buyurun Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 12, 13 ve 14. maddelerin Komisyondan geldiği Ģekliyle oylanmasını
öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 12, 13 ve 14. maddelerin Komisyondan geldiği
Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. 15? Buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyondan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 15. maddenin Hukuk
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 17?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 16.
MECLĠS BAġKANI: Özür dilerim 16, evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 16, 17, 18, 19, 20, 21. maddelerin Komisyondan geldiği Ģekliyle oylanmasını
öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: 16 ve 21 dâhil.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS BAġKANI: 16 ve 21 dâhil maddelerin Komisyonlardan geldiği Ģekilde kabulünü Sayın
KÖKKILINÇ teklif etti. AK Parti, Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 16’dan baĢlayıp
21. madde dâhil maddelerin Komisyonlardan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Madde 22?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, Komisyondan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Değerli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan, burada önergeye baktığımızda
“Belediyemizin yatırım, kamulaĢtırma ve diğer harcamalarında 2019 yılında nakdi ve gayri nakdi
olarak dilimler halinde kullanılmak üzere.” diye bir ifadeyi görmekteyiz. Bizim yerel seçim
sonrasındaki, yani yeni dönem diye tabir ettiğimiz dönemden bugüne kadar geçen süre bugün
itibarıyla herhalde 100 gün, 4 ay civarında olduğunu düĢünüyorum, bu 4. ayımızın Meclis Toplantısı.
Biz her zaman dile getirdik dedik ki: “Ġzmir'de çok ciddi yapısal sorunlar var.” Bunları çok kısaca
burada tekrar dile getirirsek; ulaĢımla ilgili sorunlarımız var dedik, altyapıyla ilgili sorunlarımız var
dedik, kentsel dönüĢümle alakalı sorunlarımız var dedik ve bunlara bağlı olarak birçok mikro
sorunlardan bahsettik ve bu sorunların uzunca bir süredir çözülmediğinden bahsettik, geçmiĢ döneme
iliĢkin bir eleĢtiri ortaya koyduk. Faaliyet Raporunu değerlendirdiğimiz toplantıyı hepiniz
hatırlarsınız. Sonrasında Kesin Hesap Cetvelinin değerlendirildiği toplantıyı hepiniz hatırlarsınız. Ve
bugün itibarıyla baktığımızda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 3,1 milyar Türk Lirası borcunun
olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki, geriye dönüp baktığımızda bu borca karĢılık yapılmıĢ bu sorunları
ortadan kaldıracak bir faaliyetin ve yatırımın var olduğunu görüyor muyuz? Maalesef göremiyoruz.
Ve bugün geldiğimiz noktada 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde geldiğimiz noktada 200 milyon TL bir
borçlanmanın söz konusu olduğunu hep beraber görmekteyiz. Ve burada yazılmıĢ, kamulaĢtırma ve
bazı yatırımları. Bu yatırımların ne olacağı belirtilmemiĢ, somut bir veri elimizde maalesef yok.
KamulaĢtırmadan bahsedilmiĢ, elimizde maalesef somut bir veri yok ve bu 4 aylık süreci takip
ettiğimizde PR çalıĢmalarının dıĢında, az önce saydığım sorunların ortadan kaldırılması adına hiçbir
adım atılmamıĢ maalesef. Bakıyoruz, basından takip ettiğimiz, iĢte Meclis çalıĢmalarından takip
ettiğimiz haliyle ulaĢım sorununun ortadan kaldırılması için Altınyol’da bir kavĢak çalıĢması değil,
yeni bir yol çalıĢması değil, sadece yolu biraz daha geniĢletilerek bir Ģerit fazla yapılması
çalıĢmasının ötesinde bir çalıĢma olmadığını görüyoruz. Bunu örnekleyerek, onlarca örnek
verebiliriz. ĠĢte biz bu nedenle, bu 200 milyon borçlanma konusunda olumsuz oy kullanıyoruz. ġu
olsaydı, "Ģu yönde bir yatırım yapılacak ve somut projelendirme bu, Ģu adımlar atıldı ve Ģehrin Ģu
sorunu ortadan kaldırılacak" denseydi, en baĢta dile getirdiğimiz gibi Ģunu çok net bir Ģekilde
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söylüyorum, bütün samimiyetimizle söylüyorum ki, doğru yapılan her Ģeyin arkasında olduğumuz
gibi o zaman da bu borçlanmanın yanında ve arkasında olacaktık. Ama maalesef Ģunu görüyoruz, bu
4 aylık süreç içerisinde sadece PR çalıĢması yapılmıĢ, somut, elle tutulur, hiçbir yatırım çalıĢması
yapılmamıĢ ve burada maktu ifadelerin dıĢında, soyut ifadelerin dıĢında, hiçbir ifadeyi görmediğimiz
için 200 milyon borçlanmayı yeteri miktarda borçlu bir Belediye olduğunu gördüğümüz için, 200
milyon borçlanma yönünde olumsuz yönde oy kullanacağımızı bildirmek isteriz.
MECLĠS BAġKANI: Evet Sayın TEKOĞLU.
YEġĠM TEKOĞLU: Sayın BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.
Öncelikle Özgür Bey ya da AK Parti Grubu acaba Türkiye'de yaĢamıyor mu? Bunu bilmek istiyorum.
Herhalde yaĢamıyorsunuz çünkü enflasyondan haberiniz yok herhalde. Hükümet de buna istinaden
bile kendiyle çeliĢip topyekun mücadeleye gitmiĢtir. Belli bir yatırım yok diyorsunuz ama süregelen
yatırımlarımız var. Takdir edersiniz ki, siz bireysel anlamda bir alıĢveriĢ merkezine gittiğinizde
eskiden cebinizde 10 lira varken diyelim ki pirinç alabiliyordunuz, Ģimdi alamayıp ne yapıyorsunuz?
Kredi kartıyla alıyorsunuz. Bu da bir borçlanmadır. ġunu ifade etmek istiyorum: “2018 yılında döviz
5,55'ti, 2019 yılında kaç para oldu?” Yok pardon, benzinden bahsetmek istedim akaryakıt
giderlerinden, maliyetlerimiz çok fazla artıyor diye. 2018 yılında Ocak Ayında 5.5’la baĢlayıp evet
yükselerek gitti ve 2019 yılında 7.7'lere kadar akaryakıt geldi. Bunu niye ifade ediyorum? Çünkü
BüyükĢehir Belediyesinin tünel, viyadük, sahil Ģeridi, asfalt ve yığınlarca kamulaĢtırmak için yatırım
projeleri var. Ayrıca 2019 yılı Haziran Ayı sonu itibarıyla, 2018 yılını karĢılaĢtırdığımızda Türk
Lirasının Euro karĢısında %8,6 değer kaybettiğini biliyoruz. Söz konusu bu değer kaybı nelere
yansıyacak? ĠnĢaat firmalarına yansıyacak doğal olarak. Ticareti yapan bu firmalarla biz iĢ birliği
halinde değil miyiz? Bunlara ihaleyle iĢlerimizi vermedik mi? Bunlar doğal olarak çimento, beton,
asfalt almıyorlar mı? Alıyorlar. Bunlar 1 liraya aldığı Ģeyi Ģu an 3 liraya alıyorlar. Maliyetlerimiz çok
yükseldi. Yükseldiği için de doğal olarak kredi çekmek zorundayız. Ayrıca da geçen senelerden bu yıl
beklediğimiz vergi gelirlerinden pay çok düĢük geldi. Biz borçlanmak zorundayız. Borçlanma da kötü
bir Ģey değildir. Ayrıca BüyükĢehir Belediyesi borçlanma miktarını %28 kullanmıĢtır. Bu zaten çok
güzel bir örnektir. Mesela betondan örnek vermek istiyorum; beton metreküp baĢına bu seneye göre
%30 ve 40 arttı. Ne kadar yüksek bir tutar ve hani, borçlanmaya hayır demek “BüyükĢehir
yatırımlarını yapmasın" mı, süre gelen iĢlerini yapmasın" mı demek istiyorsunuz? Onu
anlayamıyorum, teĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: Evet Sayın Can POLAT.
CĠNDĠ CAN POLAT: Sayın BaĢkan'ım, Çok Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Cindi Can POLAT
Bayraklı Meclis Üyesiyim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
CĠNDĠ CAN POLAT: Sayın BaĢkan'ım, AK Parti Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢımızın söylediklerine
cevaben Ģunu söylemek istiyorum; sanırım kendileri bilmiyor, hatırlayamadılar, ben bu Mecliste
söylemiĢtim, ancak bir kez daha tekrarlamakta bir sakınca görmüyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
Türkiye'de en hızlı geliĢen ve değiĢen kenttir Türkiye'de. ĠĢte bu değiĢimi AK Parti Grup BaĢkan
Vekili ArkadaĢımızın "yapılmıyor" dediği alt geçitleri, üst geçitleri, arıtmaları, metroyu, rekreasyon
alanları ve kırsaldaki kalkınmayı kendi öz ve öz kaynaklarıyla yapmaktadır. Merkezi Hükümetten yok
denecek oranda destek almaktadır. ĠĢte bu krediyi bu hizmetlerin devamını sağlamak için
kullanıyoruz. TeĢekkür ediyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Evet, Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi ülkenin, ülkenin hal-i pür melalini hepimiz
biliyoruz aslında, hepimiz bu ülkede yaĢıyoruz. Ben Ģuraya takıldım, o Sayın HIZAL'ın söylediği 3.1
milyar TL'lik bir borcumuzun olduğunu söylüyorlar ama Ģimdi Türk Lirası tabii bu. Peki Ģimdi nasıl
3.1 milyar TL'ye geldi bu borç, 1 yıl öncekinden bıraktığı yerden? Kurun burada hiç mi rolü yok
yani? Siz Dolarla borçlanırsanız, Euro ile borçlanırsanız, ki bu çok normal, yatırımcılar böyle. Yani
ülkenin ekonomisinden, ülkenin yaĢadığı problemden daha farklı bir Ģey yaĢamıyoruz ki. Onu
söylemeye çalıĢıyorum. Artabilir, tabii ki artabilir, siz borçlanmanız dövizleyse, döviz arttıkça sizin
de borcunuz artar. Sonuçta girdilerinizle yani Ģimdi baktığınız zaman hani mutlaka arkadaĢlarımızın
bundan haberi vardır. Bizim bir önceki yıla göre bu yıl Merkezi Hükümetten aldığımız vergiler aynı
oranda mı kasamıza giriyor acaba? Mesela ben de bu soruyu sormak isterim. Bunun hiç mi önemi yok
yani? ġimdi borçlanma bir ihtiyaç. Niye? Ġcraat yapacaksın, uygulama yapacaksın yol, köprü,
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viyadük, asfaltlama, çevre, duvar, istinat, Ģu, hepsi seni bekliyor yani, bunu vatandaĢ bu hizmeti
bekliyor, bunu yapacaksın zaten. GeçmiĢten gelen, planlanan Stratejik Planda yer alan yapman
gereken iĢler var. ġimdi bizim hazırladığımız ve hazırlamaya devam ettiğimiz Stratejik Planda ortaya
koyacağımız yatırımlar var. Ama ülkenin hal-i pür melalini gerçekten dikkate almadan, sadece Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesinin hanesine bunları yazmaya baĢladığınız zaman, en azından hakkaniyetli
olmayız. TeĢekkür ederim buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Biz esasında borçlanma hususunda bir karĢı duruĢ sergilemiyoruz. Yatırım
yapıldıktan sonra elbette ki borçlanma yapılacak. Bu noktada hiçbir çekincemiz yok. Bizim itiraz
ettiğimiz nokta Ģu, buradaki borçlanma gerekçesi yatırım esaslı bir borçlanma gerekçesi değil. Ortada
somut bir yatırımdan bahsetmiyoruz. Bakın ben size bir örnek verdim. 4 aylık süre içerisinde
Ġzmir'deki ulaĢım ve trafik sorununun ortadan kaldırılması adına net bir proje ortaya konulmuĢ mu?
Sadece benim bildiğim Altınyol’da 3 Ģeritli yolun 4 Ģeritli yol haline getirilmesi dıĢında hiçbir proje
yok ortada. Ve bahsedilen konu, bahsedilen rakam 200 milyon Türk Lirası. Evet, biz Ģu anda tüm
dünyada sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ekonomik anlamda bir daralmanın olduğunun
farkındayız. Türkiye'de de yaĢayan bir vatandaĢ olarak bunun da farkındayız. Zor günler
geçirdiğimizin, sadece ekonomik anlamda değil, politik anlamda çevremizde yaĢanan sorunlar
noktasında da zor günler geçirdiğimizin farkındayız. Ama Ģunu söylüyoruz, bugüne kadar yaratılan
algı neydi? “Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının hiç borcu yok.” algısı vardı. Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin kredi notlarının AA seviyesinde olduğu yönünde bir algı yaratılmıĢtı ve bunlar
söylenmiĢti. Ama bugün geldiğimiz noktada hiçbir yatırım yapılmazken, 3.1 milyar TL'ye çıkmıĢ bir
borç, bu yıl yapılacak borçlanmayla birlikte iĢtirakler dıĢında 4 milyara yakın bir borç ve ortada
bahsettiğim gibi sorunların ortadan kaldırılmasını sağlayacak hiçbir proje yok. Önümüze bir proje
sunuluyor. Benim PR çalıĢması demek istediğim buydu esasında. Önümüze bir proje sunuluyor. Ne
bu? Raylı sistem. Ne bu? Metro. ĠĢte Buca'dan falanca yere gidecek. Projenin sonuçlanacağı tarih
2030. Sayın Grup Sözcümüzün bir ifadesi vardı, ben bu ifadeyi kullanmak istemiyorum. Sayın
Belediye BaĢkanı, bu noktada bazı ifadeler kullanılmıĢtı, "birilerinin aklıyla alay etme" meselesi.
2030 yılında sonlanacak bir projeyi bugünden yarına yapılacakmıĢ gibi önümüze sunulması ve bunun
karĢılığında da 200 milyon, yarın 200 milyon, ondan sonraki aylarda, yıllarda 200’er milyon
borçlanılması, 5 yıllık süre sonunda herhalde BüyükĢehir Belediyesinin 10 milyarın üzerinde belki de
çok daha yüksek rakamlarla, bir borç batağının içerisine girmesi söz konusu olacak ki, biz bunun
olmasını istemiyoruz. Bu noktada bugünden uyarılarımızı yapıyoruz. TeĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: ġimdi ben Sayın HIZAL'ın dikkatli bir Meclis Üyesi olduğunu biliyorum ama
hani iki tane Ģey, mesela "3 Ģeritli yolun 4 Ģeride çıkarılması dıĢında baĢka bir projeniz mi var?" diyor,
var. Yani Ģimdi tek tek hepsini saymayacağım, sabaha kadar burada dururuz ama bir ulaĢımla ilgili
birkaç tanesini söyleyeyim; KarĢıyaka Ġskele önünün alta alınması ve onun yayalaĢtırılmıĢ alana
dönüĢtürülmesi, keza aynı Ģekilde Alsancak Garı’nın önünün, bunlar... Yok mu projeler? Var. keza,
keza Buca aksında… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Onlar 200 milyonu çok aĢar tabii, o orada o Ģey değil. Yani dolayısıyla bunlar gerçekten, bunlar
gerçekten
önemli
projeler
ve
bu
anlamda…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: Evet, keĢke dediğimiz gibi bu projeler için…
MECLĠS BAġKANI: Ben senin dikkatini bildiğim için hani “Gözünden kaçmıĢ mı?” dedim artık
yani. Peki, evet, Sayın BOZTEPE…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.) Oylayacağız buyurun Sayın BOZTEPE.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, KarĢıyaka yer altından bahsedince sanki yeni bir projeymiĢ gibi,
hayır değil.
MECLĠS BAġKANI: Olsun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Burada eski Ġl BaĢkanınız var, Ali ENGĠN. GitmiĢ Ģu an. Kendisi, kendisi, 1989,
bakın, 1989'dan beri, siz de KarĢıyaka'yı çok iyi biliyorsunuz.
MECLĠS BAġKANI: Biliyorum, biliyorum.
HÜSNÜ BOZTEPE: Proje o günden beri var. Alsancak, yer altına alınma projesi yine aynı Ģekilde 20
yıldır var. Bu, sadece oturulup konuĢulan bir proje. Yoksa bununla ilgili ne bir çalıĢma var, ne bir
proje var, ne bir sunum var. Meclise herhangi bir sunum mu yaptınız? Bunlar zaten 20 yıl, 25 yıl, 30
yıldır konuĢuluyor. O yüzden bunlar yeni…
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MECLĠS BAġKANI: Stratejik Planı neden beklemiyorsunuz ?
HÜSNÜ BOZTEPE: Bir plan gibi algı da yapmak da yanlıĢ. Hayır Sayın BaĢkan…
MECLĠS BAġKANI: Stratejik Planı niye beklemiyorsunuz?
HÜSNÜ BOZTEPE: Yani, hayır… Hep var zaten diyorum. Hep vardı zaten. Hepimiz biliyoruz.
KarĢıyaka yıllardır… Sayın BaĢkan’ım, burada gülecek bir Ģey yok.
MECLĠS BAġKANI: Yok gülecek, Ģöyle bir Ģey bakın yani…
HÜSNÜ BOZTEPE: Bunlar vardı, siz de burada Grup BaĢkan Vekilimize diyorsunuz ki "bunlar
vardı." Hayır. Bunlar hep vardı zaten. Hep vardı ama asla da uygulanmadı. Bu projeler hep konuĢuldu
ama olmadı.
MECLĠS BAġKANI: Biz daha yeni buradayız.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bir Ģey demiyoruz Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Haksızlık değil mi?
HÜSNÜ BOZTEPE: Hani siz sanki yeni bir projeymiĢ... Zaten seçim zamanı söylediniz.
MECLĠS BAġKANI: Projenin yeni ve özgün olmasını söylemiyorum. Yani bunlar var, diyorum, aynı
Ģey değil ki.
HÜSNÜ BOZTEPE: Belediye BaĢkanımız dedi ki, Sayın Belediye BaĢkanımız dedi ki: "Ben" dedi,
“Hiçbir proje açıklamayacağım.” dedi. Seçim zamanında hatırlıyorsunuz.
MECLĠS BAġKANI: Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Biz burada gene borçlanmaya karĢı çıkarken, ben de Komisyon Üyesi olarak,
biz Sayın BaĢkan'ın Seferihisar'da çalıĢmalarını biliyoruz. 10 yıllık bir geçmiĢi var. ġayet eğer ki
hakikaten de bir 100 günlük bir Belediye BaĢkanı olmuĢ olsaydı, eyvallah derdik. Ama bir geçmiĢi
var, bir 10 yıllık Belediye BaĢkanlığı var. Oradaki borçlanma var, oradaki durumlar var. Yine
KarĢıyaka’da demin Komisyon BaĢkanımız söyledi, 28 milyon lira gibi, tam KarĢıyaka’da
özelleĢtirme yaptınız, kamulaĢtırma yaptınız.
MECLĠS BAġKANI: Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Yani iĢte o yüzden yapmayın bunu, Sayın BaĢkan'ım. Bu nedir? Bu da bir
masraf çıktı. Bunlar hepsi... Yine Seferihisar'da aynı Ģekilde Yazar Evini yine o Ģekilde, yani
Seferihisar zaten batmıĢ bir halde. O yüzden biz geçmiĢi Seferihisar'dan görüyoruz, bir geçmiĢ var,
sadece bir 100 günlük Belediye BaĢkanlığı değil. Bundan dolayı biz Grup olarak ve Grup BaĢkan
Vekili… Bu paranın nereye harcanması gerektiğini bilmemiz lazım, onu söylüyoruz. TeĢekkür
ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: Ama Seferihisar’ı açarsak, bu Seferihisar mevzu BaĢkanın orada koyduğu
irade, vizyon, Seferihisar'ın 10 yılda geldiği nokta, bunlar yani böyle bir haksızlık olmaz yani böyle
bir…
HÜSNÜ BOZTEPE: KonuĢalım BaĢkan’ım bir ara.
MECLĠS BAġKANI: Elbette. Buyurun Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, Ģimdi tabii bütün düĢünceleri dinledik. Ama birçok eleĢtiride
haksız yaklaĢımlar olduğunu da görüyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanımız son derece güzel
bir Ģekilde açıkladı. Belediye Kanunlarımızda Belediyelerin borçlanması imkânı tanınmıĢ.
Belediyenin gelir, giderleri de SayıĢtay denetimine tâbi. Nereye ne harcama yapıyorsanız zaten
buralarda açık, net bir Ģekilde görülüyor. Belediye Meclisi de sadece kendine gelen konularla ilgili
olarak çalıĢır ve karar alır. Bu sebeple ben biraz abartılı buluyorum bu konudaki yaklaĢımları. Öte
yandan Belediye BaĢkanımız Seferihisar’da evet 10 yıldır Belediye BaĢkanlığı yapmıĢ bir kiĢi.
Seferihisar'ın ismini dünyaya duyurmuĢ bir kiĢi. Seferihisar'da yapmıĢ olduğu bütün icraatlar da belli.
Bugün turizm yönünden de cazibe ilçelerimizden birisi. Bu konudaki eleĢtirileri de son derece haksız
buluyorum. Kötü niyetli demek istemiyorum, Meclis Üyesiyiz ama haksız buluyorum, çok haksız
buluyorum. Ben artık görüĢmelerin tamamlanarak oylanmasını öneriyorum.
MECLĠS BAġKANI: Sayın Asker söz istemiĢ miydiniz? Buyurun.
ASKER GÜNEġ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyelerimiz, herkese iyi akĢamlar diliyorum.
Meclisimiz bayağı bir uzadı. Ġyi niyetinizi saygıyla izliyorum ama, arkadaĢlarımı da gerçekten
algılayamıyorum. Komisyonlardan gelen 1. raporumuzda Sayın Hatipler ciddi anlamda kurumumuzu
eleĢtirdi eleĢtirdi, indirimlerle ilgili Yapın yapın.” diye baskı yaptı. ġimdi de bir kredi kullanımıyla
ilgili ciddi yine eleĢtirilerde bulunuyorlar. Seferihisar'dan baĢladık, KarĢıyaka'ya kadar devam
ediyoruz hizmetlerimizin olmadığıyla ilgili. Hatta Grup BaĢkan Vekilinizin "Ġzmir BüyükĢehir
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Belediyesinin hiç borcu yokmuĢ gibi algı yaratılıyor." Ben geçen dönem de 5 yıl buradaydım. Geçen
dönemin de hakkını kimseye yedirmem ve hiçbir zaman bu Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde
“Borcumuz yok.” ifadesi kullanılmadı. Kullanılan ifade çok nettir. Borçlarımızı ödeme kapasitemiz
güçlüdür. Borçlarımız… Neyle ilgili borçlanılmıĢ? Tramvayla ilgili, metroyla ilgili Hükümetten
destek almamıĢız, metronun yapımıyla ilgili kredi kullanılmıĢ, bunlar süreç içerisinde kendi kendini
ödeyebilen krediler. Geldiğimiz süreçte ülkenin olduğu durumu çok iyi biliyoruz. Eğer genel siyaset
yapacaksak hep birlikte yaparız. ArkadaĢlarımızın gerçekten iyi niyetlerinizden faydalanarak konuları
farklı yerlere taĢıyorlar, hoĢ bir düĢünce olmadığını düĢünüyorum. ArkadaĢlarımı özellikle takip
edeceğim. ESHOT Bütçesini konuĢurken eğer o gün, özellikle bugün konuĢtuğumuz gibi
konuĢmayacaklarsa Ģimdiden kendilerine teĢekkür edeceğim. Ama o gün “Neden ESHOT bu kadar
borçlu?” diyeceklerse bence bugün yaptıkları bütün bu söylemler indirimlerle ilgili, saatlerle ilgili
sözler hepsi boĢa çıkacak ki eminim, ki eminim “ESHOT o gün neden bu kadar borçlandı?” diye
ifadeler kullanacaklar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Yeterlilik önergesi vermek istemiyoruz. Herkes konuĢsun istiyoruz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 27. maddede Karabağlar Belediye Meclisimizin bir konusu
var. Burada Müzeyyen Senar Sevgi Yolu ismi olarak 238 no’lu Sokağa isim verilmek isteniyor.
Hukuk Komisyonunda oybirliği ile uygun bulunmuĢ. Ancak daha sonra bizim yaptığımız araĢtırmada
ve daire baĢkanlıklarımızdan gelen uyarılarda bunun baĢka sokakları da çok etkilediği ve çok çok zor
uygulandığı belirtiliyor. Bu sebeple Müzeyyen Senar Sevgi Yolunun temsili olarak verilmesini
öneriyoruz. Sadece temsili olarak verilmesini öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Sayın KÖKKILINÇ’ın
belirttiği Ģekliyle 27. maddenin oylanmasını, oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Burada Ġlçe Belediye Meclislerinin teknik olarak ve teamül olarak
aslında sokak isimleri ile ilgili özellikle değiĢtirilmesi babında ve yeni isim konması babında karar
almamaları aslında bunun BüyükĢehir Meclisinin uhdesinde bir iĢ olduğunu buradan bir kez de ben
belirtmek isterim. Dolayısıyla bu hususun bundan sonra sizler de sonuçta ilçenizde Meclis Üyesi
olarak görev yapıyorsunuz. Bu hususta da Meclislerinizde gerekli uyarıları yapmanızı özellikle
istirham ederim. Madde 28?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın diyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Evet, 28. maddenin Komisyondan geldiği
Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul
edilmiĢtir. 29?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım 29. maddede de yine aynı Ģekilde bir sokağa isim verilmesi
söz konusu. Bu da Urla Belediye BaĢkanlığından gelen bir talep. Burada da normalde sokağın ismi
daha önceden konulmuĢ, 14 no’lu sokak. GeçmiĢte de bizim BüyükĢehir Belediye Meclisimizin almıĢ
olduğu bir Ġlke Kararı yine aynı sebeplerle, az önce Karabağlar'da geçtiği gibi yeniden
isimlendirilmesinin çok zor olması sebebiyle mevcut bir ismin değiĢtirilmemesi yönünde alınmıĢ bir
Ġlke Kararı var. Bu sebeple Hukuk Komisyonunda bu konu tartıĢıldı ve oyçokluğuyla bu Ġlke Kararına
uygun davranılması gerektiği yönünde bir karar verildi. Ben de açıkçası bu karara muhalif düĢtüm,
istisnaların olması gerektiği yolunda bir de AK Partiden bir arkadaĢımız Hakan Bey muhalif düĢtü, o
da Urla’nın sokaklarını bildiği için. Belediye Meclisi, Belediye BaĢkanımızla da görüĢtük. O da
Urla’nın sokaklarını metropoldeki sokaklar gibi olmadığı ve bir trafik kazasında kaybedilmiĢ bir
çocuğun isminin konulmak istendiği Ģeklinde bir öneri getirildi. Trafik kazalarına da dikkat çekmek
adına aynı Karabağlar'da olduğu gibi bu sokağın da ismi değiĢtirilmeksizin sadece bu vefat eden
çocuğun isminin “sembolik olarak yani temsili bir tabelayla konulmasını” oylarınıza öneriyorum,
oylanmasını öneriyorum.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun Sayın YILDIZ.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri herkesi saygıyla selamlıyorum. Burada bir
ana prensipte bir ret oyum vardı. O da Ģuydu: Netice itibariyle Ġlçe Belediyelerimiz, Ġlçe Belediye
BaĢkanlarımız ki burada 30 tane Ġlçe Belediye BaĢkanımız var, ilçelerini en iyi bilen onlar. Doğal
olarak bu karar ilçede oybirliğiyle gelmiĢ bir karar. Neticede Ġlçe Belediye BaĢkanları siyasi makamı
temsil ediyorlar, Meclis Üyeleri de aynı Ģekilde. Oradaki gelen talebi, oradaki ihtiyacı, oradaki
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durumu onlar daha doğru değerlendiriyor. Biz bir Komisyon Üyeleri olarak 2 dönem önce alınmıĢ
prensip kararı var. Genelde PTT’nin ve bir takım adli durumların yarattığı sokak-adres değiĢikliği
karmaĢası nedeniyle alınmıĢ bir karar ama ben oybirliğiyle gelen kararların ilçe iradesine bizim
müdahale etmememiz gerektiğini düĢünüyorum prensipte. Sonuçta orada bir Belediye BaĢkanımız ve
Meclisi bir karar veriyor. Bu yarın da olabilir. Bunun siz gerçi 2 madde öncesiyle ilgili bunun
BüyükĢehire gelmesinin bu tür tartıĢmaların önünü kesmek adına verildiği, ilkesel bir duruĢ ortaya
koydunuz ama bunu Gruplarımız da tartıĢsınlar. Benim burada durduğum önemli nedenlerden biri
Ģudur; bu karar oybirliği ile gelmiĢtir. O ilçe meclisinde 37 tane Meclis Üyesi ArkadaĢımız her Parti
Grubundan bu değiĢikliği onaylamıĢtır. Nilay Hanım'ın bahsettiği hassasiyet de önemlidir. Bu
nedenden dolayı ret kararı kullandık. Her ikimiz de farklı Grupta olmamıza rağmen ortak bir irade
ortaya koyduk, bu da sembolik bir anlamı vardır. Bu Meclisin 3 ayı bir tamamladık. 3 ayda birçok
tartıĢmalar yapıyoruz bu Mecliste. Ama demokratik kimliğimizi, çoğulcu kimliğimizi kaybetmemeye
özen gösteriyoruz. O anlamda önemli bir karar olarak görüyorum. Ben oybirliği ile gelen isim
değiĢikliklerinin BüyükĢehirde geçmesi kanaatindeyim. Çünkü o Meclis iradesine saygı göstermemiz
gerekiyor. TeĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: Evet, ben de teĢekkür ediyorum. Ama biraz önce de bahsettiğiniz gibi, yani
BüyükĢehir Meclisine verilmiĢ bir yetkiden bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki iradeyi anlamakla
birlikte, bu bilinen bir Ģey. Dolayısıyla benim söylediğim de zaten bunun konuĢularak, bir
konsensüsle… Sonuçta aynı Ģehirde yaĢıyoruz, aynı ciğerleri soluyoruz. Bunun halledilebileceğini
düĢünüyorum. Yani eğer BüyükĢehir Belediye Meclisine böyle bir öneriyle gelecekse Urla, bu
konuĢulur. BüyükĢehirdeki hem BaĢkanla, ilgili yetkililerle bu konuĢulur, bu değerlendirilebilir, buna
bir itirazım yok. Ama eğer bu Ģekilde bu uygulamanın önünü açarsak bunun sonuçta bu hakkın
gidebileceği baĢka Ģey... 30 ilçemiz var, 30 ilçemizden benzer öneriler gelirken öbür ilke kararının bir
anlamı kalmaz. Yoksa ben o trafik kazasına kurban giden çocuğumuzun isminin oraya verilmesine ne
karĢıyım... Ayrıca trafik kazasının uyarılması ve o dikkatin çoğaltılması adına da iyi bir Ģey olduğunu
düĢünürüm ama burada dediğim gibi söylediğim daha ilkesel baĢka bir Ģeyden bahsediyorum. O
açıdan bu maddeyi sizleri de dinledim tabii ki Nilay Hanım'ın da bu konudaki tavrı açık. Söz mü…
Buyurun Murat Bey.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Ģimdi bu sokak isimleri konusu Hukuk Komisyonuna geliyor. Ben
de Hukuk Komisyonu BaĢkanı olarak bir kısa açıklama yapmak istedim. Aslında bir kısmını
söylediniz. Sokak isimlerinin, mevcut sokak isimlerinin değiĢtirilmesinin pek çok teknik sonucu var.
KiĢilerin adresleri, tabelaları, navigasyon sistemleri, vesairesi. Meclisimiz bu konuyu daha önceki
döneminde de tartıĢmıĢ ve bu dediğim sorunları da dikkate alarak ve her ismin kaldır-değiĢtir,
konjonktür değiĢtikçe yeniden isim koy, bir dönem meĢhur olan bir ismi sonradan kaldır gibi sorunlar
olmaması için mevcut sokakta bir isim varsa yani sokak isim veya numaralandırmıĢsa yapılmaması
konusunda bir karar alınmıĢ. Elbetteki bazen siyasal toplumsal olaylar pek çok ilke kararının önüne
geçer ve bazen çok büyük hassasiyetler ya da çok özel durumlar oluĢur. Geçtiğimiz yıllarda Ġzmir
adliyesinde yaĢanan hadisede olduğu gibi Ģehit polis memurumuzun ismini, Fethi SEKĠN’in ismini o
caddeye vermek gerekir veya çok önemli bir konu gündeme gelir. Bu tür hassasiyetler ve farklılıklar
oluĢmadıkça, yani çok toplumsal hafızada yer eden bir durum meydana gelmedikçe mevcut sokak
isimlerinin değiĢtirilmemesi konusundaki ilkenin arkasında durulmasının önemli olduğunu
düĢünüyorum. Aksi takdirde her seferinde bazı isimlerin olumlu veya olumsuz değerlendirilmesini
burada siyaseten yapmak durumunda kalırız. Ġlçe Belediyelerinin söylediğiniz gibi bu konuda aslında
bir yetkisi yok ama Hakan Bey'in de söylediği gibi elbetteki ilçe belediyeleri oraları tanır ve oradaki
hassasiyetleri bize bir öneri anlamında getirebilir, o anlamda anlaĢılabilir. Ama var olan bu ilkeye ve
bu ilkenin hayatın pratiği karĢısındaki değerine de itibar edilmesi gerektiğini bir kere daha söylemek
istedim. TeĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Murat Beye de. 29. maddeyi Komisyondan…
NĠLAY KÖKKILINÇ: DeğiĢiklikle efendim...
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Yine aynı Ģekilde Müzeyyen Senar’da olduğu gibi aynı Ģekilde bu çocuğun da
isminin “Sembolik olarak tabelayla temsil edilmesi Ģeklinde” önergenin oylanmasını öneriyorum.
MECLĠS BAġKANI: Zaten sözümü bitirmemiĢtim. Komisyondan geldiği Ģekliyle değil Nilay
Hanım'ın açıkladığı Ģekliyle diyecektim…
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Tutanaklara geçtiği Ģekliyle diyelim.
MECLĠS BAġKANI: Tutanaklara hepsi geçti. Aynen bu Ģekilde yapacağız. Peki, 29. maddeyi Nilay
Hanımın bahsettiği, Sayın KÖKILINÇ’ın bahsettiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 30?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 30 dâhil 43 dâhil maddelerin Komisyonlardan
geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. 44?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 44. maddenin Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.
SEMĠH YALIN: Grubumuz adına söz istiyorum efendim.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun efendim, buyurun.
SEMĠH YALIN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli ArkadaĢlarım herkesi saygıyla selamlıyorum. Ġmar
Komisyonunun bu konuda olumsuz bir kararı olduğunu biliyorum. Ancak bu konuda benim bir
çekincem var. Onu dile getirmek için söz aldım.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun, buyurun.
SEMĠH YALIN: Bu ret gerekçesi, burada talebin ret gerekçesi, kamu yararı olmadığı için reddedildiği
yönünde. Ancak bu tip tadilat önerilerinde kamu yararı olmamasını değil de kamu zararı olmadığının
ispatı mümkünse, yani tadilat yapılabilmesinin önünün açılması lazım yani. Ġmar planları canlıdır,
yani ihtiyaç varsa değiĢtirilebilir. Kamu zararı olmuyorsa, kurum görüĢleri varsa tadilat yapılabilir
anlamında bir ben fikir beyan etmek istiyorum. Bu çünkü genel olarak bir kanaat edinildi. Yani bütün
plan tadilatları iĢte "kamu yararı yok reddedelim, kamu yararı yok reddedelim." O zaman plan tadilatı
hiç yapmayalım. Yani bu konuda daha duyarlı olalım diyorum ben. Ben bunu beyan edip, bu konuda
ben ret oyu verdiğimi beyan ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Sayın YALIN.
SEMĠH YALIN: Ben teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Evet, 44. maddeyi konuĢtuk…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu…
MECLĠS BAġKANI: Ġmar Komisyonundan…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Geldiği Ģekilde…
MECLĠS BAġKANI: Geldiği Ģekilde oyçokluğu ile… (SALONDAN: Ġmar Komisyonu
oybirliğiyle…) Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliğiyle, Semih YALIN’ın karĢı oyuyla Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonundan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul
etmeyenler? Semih YALIN’ın itirazıyla, karĢı oyuyla…
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
FATĠH TAġTAN: Çekincelerin de bundan sonra dikkate alınması son derece önemlidir.
MECLĠS BAġKANI: Doğru.
FATĠH TAġTAN: Ġmar Komisyonu doğrultusunda oylama yaptığımız için Grubumuz adına evet oyu
verdik. Ama her ne kadar teknik olmasak da Semih Bey’in dediği ifadeleri ve bu çekinceleri de
Komisyonun dikkate almasında fayda var.
MECLĠS BAġKANI: Hem Komisyon dikkate alacak, hem Meclis dikkate alacak. Çünkü kayda
geçiriyoruz. Önemli katkılardı, teĢekkür ediyoruz. Komisyonundan geldiği Ģekilde…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu…
MECLĠS BAġKANI: Kabul edilmiĢtir ArkadaĢlar. 45?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım 45, 46, 47, 48 Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylanmalıdır.
MECLĠS BAġKANI: “45, 46, 47, 48 sayılı Önergelerin Komisyonlardan geldiği Ģekilde kabul
edilmesini” söyledi Sayın KÖKKILINÇ. Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 45, 46,
47, 48 no’lu maddelerin Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
VIII. DĠLEK VE TEMENNĠLER
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar Gündemimizin diğer bir maddesi Dilek ve Temenniler
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maddesi. Burada Dilek ve Temenniler ile ilgili benim söyleyeceğim bir Ģey var. Hemen öyle gitmek
yok. Masalarınıza birer anket formu bırakıldı, bizim Belediyemizin Strateji GeliĢtirme Dairesi
BaĢkanlığı tarafından. Bu anket formlarında sizlerce Kurumumuzun daha iyi, doğru hizmet
yürütebilmesi açısından, sizin için önemli olan faaliyet alanlarını özellikle belirtmenizi istiyoruz.
Hem BüyükĢehir Belediyesi bağlamında hem bağlı kuruluĢlar ĠZSU ve ESHOT bağlamında. Ayrıca
yine bu Swot Analizi dediğimiz; güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler bağlamında
BüyükĢehir Belediyemizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler bizim güçlü yönümüz? Neler tehdit,
neler zayıf yönlerimiz? Neler fırsatlarımız? Sonuçta bunlar Strateji GeliĢtirme Dairesi
BaĢkanlığımızın yapacağı planlamalara ve Belediyemizin daha verimli çalıĢmasına hizmet edecek
anketlerdir. Bunu bu hafta içinde gerek Meclis Müdürlüğümüze ya da ÇarĢamba ve Cuma günü
gelecek Toplantılara bizzat buraya bırakarak bu ankete katılmıĢ olacaksınız. TeĢekkür ederim. Evet,
buyurun Sayın BOZTEPE.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, ben bir anma ile ilgili bir konuĢma yapmak istiyorum.
MECLĠS BAġKANI: Ne ile efendim?
HÜSNÜ BOZTEPE: Anma.
MECLĠS BAġKANI: Anma, tabii efendim. Buyurun, buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım biliyorsunuz Temmuz ayında 1993 yılında birçok vakalar
yaĢadık. Bunlardan iki tanesi çok önemlidir... Madımak ve BaĢbağlar. Madımak, 2 Temmuz'da
yaĢanan çok büyük bir vahĢet, acı bir olay, aynı Ģekilde daha sonra da ülkemizde yine yaĢanan
BaĢbağlar Olayı var. Ġkisini de buradan lanetliyorum. Ġkisinin de bir daha ülkemizde yaĢanmaması
dileğiyle tüm Meclisimize saygı ve sevgilerimle iyi akĢamlar diliyorum.
MECLĠS BAġKANI: Hassasiyetiniz için teĢekkür ediyorum. Buyurun Sayın Can POLAT.
CĠNDĠ CAN POLAT: Sayın BaĢkan’ım, Değerli ArkadaĢlar ben de hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. Meclis Üyesi ArkadaĢımız da ifade etti. Maalesef 2 Temmuz 1993’de Türkiye’yi Orta
Çağ karanlığına sürüklemek isteyen gerici ve yobaz unsurlar orada 35 canımızı yakarak
katletmiĢlerdi. Gene 1993 yılının Temmuz ayında BaĢbağlar’da terör örgütü tarafından da bir katliam
gerçekleĢtirilmiĢti. Bu her iki katliamı da, laik, demokratik Cumhuriyete yapılmıĢ olan saldırılar
olarak değerlendirmek gerekiyor. Türkiye’nin barıĢına, kardeĢliğine ve huzuruna yapılmıĢ olan
saldırılar olarak değerlendirmek gerektiğini düĢünüyorum. Bu bağlamda böylesi katliamların bir daha
ülkemizde yaĢanmaması diliyor ve temenni ediyor, teĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz Sayın Can POLAT. BaĢka Dilek ve… Buyurun Sayın
BÖRÜHAN.
CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan’ım, Meclisimizin Değerli Üyesi ArkadaĢlar, Konak Meclis Üyesi
Cenap BÖRÜHAN. Bazen Dilek ve Temenniler çakıĢıyor, örtüĢüyor. Ġki arkadaĢımız da dile getirdi
ama ben de söylemek istiyorum. Çünkü içimde öyle bir hassasiyet var. 2 Temmuzda gerçekleĢen ve
20 yıl sonra takipsizlik kararı çıkan, Yasadaki boĢluk gerekçesiyle, 33 aydınımızın, 2 otel
görevlisinin, 2 de saldırganın yaĢamını yitirdiği bir katliam var idi. Bunu lanetliyorum, telin
ediyorum. Yine 5 Temmuz’da gerçekleĢen BaĢbağlar Köyündeki PKK terör örgütünün yapmıĢ olduğu
katliamı da lanetliyorum. Bir kez daha böyle katliamların yaĢanmamasını Yüce Allah’tan temenni
ediyorum. Bir mutluluğumu söylemek isterim; bu tür katliamların ortak dille, her siyasi partinin aynı
dili kullanarak telin edilmesi sevindiricidir. Bugün bu Mecliste de bunu yaĢadık. Onun için Adalet ve
Kalkınma Partili ArkadaĢlarımı ve diğer siyasi partilerin mensuplarına teĢekkürü bir borç biliyorum.
Bir dileğim daha var; bir kez daha toplumsal cinsiyetle ilgili artık bir tartıĢma olmamasını da özellikle
diliyorum ve temenni ediyorum…
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim.
CENAP BÖRÜHAN: Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok sağ olun.
MECLĠS BAġKANI: Sağ olun. TeĢekkür ederim. Buyurun Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, ben de Temmuz Ayı Meclisimizin I. BirleĢimini yine çok
hararetli bir Ģekilde tamamladık, tüm Meclis Üyelerimize teĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: Henüz tamamlamadık, daha var madde.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bana göre öyle. Çünkü bayağı bir Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini çok hararetle
tartıĢtığımız için. Maalesef evet arkadaĢlarım dile getirdiler, hem Madımak Olayı hem PKK
terörüyle Ģehitlerimize çok üzülüyoruz, çok acı duyuyoruz. Allahtan rahmet diliyoruz ve bir daha bu
olayların yaĢanmamasını diliyoruz. Bununla ilgili de alınması gereken her türlü önlemin, tedbirin
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alınması gerektiğini söylüyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yine uluslararası pek çok alanda layık
görüldü. Bir teĢekkürü hak etti arkadaĢlarımız diye düĢünüyorum. Çevre projeleri ile il il
sürdürülebilir projeler ile 4 ödül kazandı; Ġzmirlilerin Denizle ĠliĢkisini Güçlendirme Projesi,
Portakal Vadisi Projesi, GürçeĢme Doğal KeĢif Parkı ve KuĢaklar Arası EtkileĢim Merkezi, Sasalı
Ġklime Dayalı Tarım Eğitim ve AraĢtırma Enstitüsü ile ödül aldı. Emeği geçen tüm arkadaĢlarımıza
teĢekkür ediyoruz. Yine Çiğli'den de güzel bir haber geldi; Avrupa Konseyinin Partner Belediye
olarak kabul ettiği Çiğli Türkiye’deki iki belediyeden birisi, Egede de tek belediye. Bu yüzden Çiğli
Belediyemizi de kutluyoruz. Ben bu Meclis Oturumunda daire baĢkanlıklarımıza çok teĢekkür etmek
istiyorum. En baĢta ESHOT Genel Müdürlüğü, Ġmar Dairesi BaĢkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi
BaĢkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı ve onların da hepsinin koordinasyonluğunu yapan
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Meclis ġube Müdürlüğüne çok teĢekkür ediyorum. 20’ye
yakın Komisyon var, gerçekten bu Komisyonların bir arada Mecliste sağlıklı kararlar alabilmemiz
için bugüne kadar çok çaba sarf ettiler. Bundan sonrasında da yine, olabilen, gördüğümüz, tespit
ettiğimiz aksaklıkların çok daha kolay giderebileceğimizi düĢünüyorum. ÇarĢamba günü de
görüĢmek üzere diyorum. TeĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim.
IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: Evet, diğer maddemiz Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin
Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul
edilmiĢtir.
X. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
MECLĠS BAġKANI: Ġkinci BirleĢim 10 Temmuz ÇarĢamba, saat: 18.00’de Meclis Salonumuzda
olacaktır. II. BirleĢimimizde görüĢmek üzere, hepinize iyi akĢamlar. TeĢekkür ederim.
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