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ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

2019 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI II. BĠRLEġĠMĠ 

MECLĠS GÜNDEMĠ VE TOPLANTI TUTANAĞI 

 

1. BÖLÜM 

 MECLĠS GÜNDEMĠ 

  

 

 Gündem No   : 97509404-301.03-7/2                                                    Toplantı Tarihi   : 10/07/2019  

 Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu                                                             Toplantı Saati     : 18.00 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, 10/08/2019 tarihinde iĢletme süresi sona erecek olan Mimar Sinan 

Mahallesi 1408 Sokak No:8 Konak/ĠZMĠR adresindeki Alsancak Tam Otomatik Katlı Otoparkın iĢletme 

hakkının, 11/08/2019 tarihinden itibaren, Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge 

eki Protokol hükümleri doğrultusunda ĠZELMAN A.ġ.'ye devri hususunun görüĢülmesi. (Emlak 

Yön.Dai.BĢk.E.158323) 

 

 2. Mülkiyeti Belediyemize ait, 31/07/2019 tarihinde süresi sona erecek olan, Belediyemize ait, önergedeki 

tabloda yer alan taĢınmazların iĢletme hakkının, 01/08/2019 tarihinden itibaren Belediyemiz Meclisince 

belirlenecek süre ve bedeller ile GRAND PLAZA A.ġ.’ye devri ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile 

GRAND PLAZA A.ġ arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün 

görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.158336) 

 

 3. Torbalı Belediye BaĢkanlığının 01/07/2019 tarihli ve 9801 sayılı yazısı ve eki, ġükran COġKUN 

EFE’ye ait dilekçeye konu; Demirci Mahallesinde bulunan mevcut 6263 no’lu Sokağa "Fevzi COġKUN" 

isminin verilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.158335) 

 

 4. 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında Belediye Hizmet Alanında kalan, Menemen ilçesi,  KazımpaĢa 

Mahallesi, 5454 ada, 2 parsel sayılı ve 18349,23 m² alanlı taĢınmazın zeminine herhangi bir Ģekilde 

müdahale edilmemesi, pilon direği konulmaması, tesiste üst üste hurda araç depolanacağı göz önüne 

alınıp taĢınmazı çevreleyen duvar ve jiletli tel yükseklikleri de dikkate alınarak, söz konusu irtifak 

hakkına konu enerji iletim hattının güvenli bir emniyet mesafesine yapılması Ģartıyla anılan taĢınmazın 

tescil bildiriminde belirtilen 1134,65 m² alanlı kısımda TEDAġ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim 

ġirketi) Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesis edilmesi ve irtifak hakkı bedelinin Belediyemiz 

Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.158333) 

 

 5. Belediye Meclisimizin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile kabul edilen; Konak 2. Etap 

(Üçkuyular-KarataĢ Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında "Belediye Hizmet Alanı" kullanım 

kararında kalan, Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 931 ada, 10 parsele yönelik taleplere cevaben Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 05/04/2018 tarihli ve E.88495 sayılı iĢleminin iptaline iliĢkin Ġzmir 4. 

Ġdare Mahkemesinin 2018/527 Esas, 09/05/2019 tarihli ve 2019/558 sayılı Kararının incelenerek gerekli 

kararın alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.158330) 

 

 6. Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8547 

ada, 1 parselde mevcut imar planında “E=3.00 yapılaĢma koĢullu Belediye Hizmet Alanı Bölgesel 

Otopark Alanı” olarak belirlenmiĢ olan alanın “E=3.00 yapılaĢma koĢullu Belediye Hizmet Alanı – 

Bölgesel Otopark Alanı – ToplutaĢım Türleri Arası DeğiĢim ve Aktarma Alanı” olarak yeniden 

düzenlenmesine iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 
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Dai.BĢk.E.158332) 

 7. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli, 05.1430 sayılı Kararı ile kabul edilen; KemalpaĢa ilçesi, 

Sütçüler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesine, KemalpaĢa Belediye 

BaĢkanlığınca 18/03/2019-16/04/2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde, 45 parsel maliki tarafından 

yapılan itirazın kabulüne iliĢkin, KemalpaĢa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 05.103 sayılı 

Meclis Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.158329) 

 

 8. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli, 05.1430 sayılı Kararı ile kabul edilen; KemalpaĢa ilçesi, 

Sütçüler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesine, KemalpaĢa Belediye 

BaĢkanlığınca 18/03/2019-16/04/2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde, 24 parsel maliki vekili 

tarafından yapılan itirazın kabulüne iliĢkin, KemalpaĢa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 05.101 

sayılı Meclis Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.158328) 

 

 9. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli, 05.1430 sayılı Kararı ile kabul edilen; KemalpaĢa ilçesi, 

Sütçüler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesine, KemalpaĢa Belediye 

BaĢkanlığınca 18/03/2019-16/04/2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde, 65 parsel maliki vekili 

tarafından yapılan itirazın kabulüne iliĢkin, KemalpaĢa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 05.102 

sayılı Meclis Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.158327) 

 10. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli, 05.1430 sayılı Kararı ile kabul edilen; KemalpaĢa ilçesi, 

Sütçüler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesine, KemalpaĢa Belediye 

BaĢkanlığınca 18/03/2019-16/04/2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde, 119 ada, 10 parsel hissedarı 

tarafından yapılan itirazın kabulüne iliĢkin, KemalpaĢa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 05.100 

sayılı Meclis Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.158326) 

 11. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli ve 05.1430 sayılı Kararı ile kabul edilen, KemalpaĢa ilçesi, 

Sütçüler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesine, KemalpaĢa Belediye 

BaĢkanlığınca 18/03/2019-16/04/2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde, plan müellifi tarafından yapılan 

itirazın kabulüne iliĢkin, KemalpaĢa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 05.106 sayılı Meclis 

Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.158325) 

 12. Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8547 

ada 1 parselde mevcut imar planında "E=3.00 yapılaĢma koĢullu Belediye Hizmet Alanı – Bölgesel 

Otopark Alanı" olarak belirlenmiĢ olan alanın "E=3.00 yapılaĢma koĢullu Belediye Hizmet Alanı –

Bölgesel Otopark Alanı – ToplutaĢım Türleri Arası DeğiĢim ve Aktarma Alanı" olarak yeniden 

düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.158331) 

 13. Torbalı Belediye Meclisinin 09/01/2015 tarihli ve 1/3 sayılı Kararı ile uygun görülen; Pancar 

Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında, Ġzmir 3. Ġdare Mahkemesinin 31/05/2019 tarihli ve 

2019/834 sayılı Kararı kapsamında, 1671 ve 2845 parsellerde "Park" kullanımı belirlenmesine iliĢkin, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.158334) 

 14. Bornova – Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Ankara Caddesi üzerinde yer alan mevcut Özkanlar Yaya 

Üst Geçidinin kaldırılarak yerine yürüyen merdiven ve asansör özelliği bulunan yeni “Özkanlar Yaya Üst 

Geçidi Projesi”nin imar planına iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.158324) 

 

 15. Buca Belediye BaĢkanlığının 24/06/2019 tarihli ve 3203 sayılı yazısı ile; Buca Belediye Meclisinin 

01/08/2018 tarihli ve 2018/182 sayılı Kararında geçen muhtelif sokaklardan 903 Sokağa iliĢkin talebin, 

Belediye Meclisimizin 16/11/2018 tarihli ve 05.1286 sayılı Kararında değerlendirilmediği ifade 

edildiğinden ve yapılan incelemede söz konusu sokağa iliĢkin değerlendirme yapılmadığı tespit 

edildiğinden, anılan 903 Sokağın "Yol Boyu Ticaret Olarak TeĢekkül Eden Konut Alanı" olarak 

belirlenmesi talebinin görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.158337) 
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 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. “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; “Cumhurbaşkanı Kararı 

doğrultusunda” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu.  (ESHOT-Strateji Gel. Dai.BĢk.E.6356/E.102173) 

 

 2. 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; “Cumhurbaşkanı Kararı alınması halinde ücretsiz, alınmaması 

halinde 0,01-TL ve 1 kontör olarak uygulanması” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Gel. 

Dai.BĢk.E.6355/E.102163) 

 

 3. Ġzmir'imizin 30 ilçesinde 1294 muhtarımızın Ġzmir BüyükĢehir Belediye hudutları içerisinde toplu 

taĢımaları kullanmaları halinde 1 KrĢ ulaĢım sağlanmasına yönelik BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi 

Fikret MISIRLI’ya ait Yazılı Önergenin, Hukuk – Plan ve Bütçe – UlaĢım Komisyonlarının; “Bir mahalli 

idare ve aynı zamanda bir merkezi idare organı olan mahalle muhtarlarımıza, görevleri süresince mesai 

gün ve saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla görev gereklerinin ifasında kent dâhilinde toplu taşıma 

araçlarını adlarına düzenlenmiş muhtarlık kimlik kartlarıyla kullanmalarının sağlanması” Ģeklindeki 

görüĢleri doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (AK Parti 

Grubu Mensubu Meclis Üyesi Fikret MISIRLI. E.86683) 

 4. 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: 125,00-TL” 

olarak belirlenmesine yönelik, 14/06/2019 tarihli ve 155 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.151714) 

 

 5. 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 

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

Kar.Dai.BĢk.E.151719) 

 6. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu.  (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.151718) 

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

Kar.Dai.BĢk.E.151717) 
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 8. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.151715) 

 9. 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 oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.151716) 

 10. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.151713) 

 11. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk. E.151708) 

 12. 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 

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

Dai.BĢk. E.151710) 

 IV. DĠLEK VE TEMENNĠLER 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

 

2. BÖLÜM 

2019 YILI TEMMUZ AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 Gündem No   : 97509404-301.04-7/2                                                Toplantı Tarihi   : 10/07/2019  

 Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu                                                      Toplantı Saati     : 18.00 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU, Serkan KALMAZ, Ġlhan 

DAL, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar 

GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan 

UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Mustafa ÖZUSLU, Mehmet Atilla BAYSAK, Birgül 

SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim 

TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, 

Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer 

ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar 

GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan 

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

KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Sedat SARI, Musa ÖZCAN, 

Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, 
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Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, 

Ġbrahim Burak OĞUZ, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, 

Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Haydar GÜLTEKĠN, Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye 

YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, 

ġükrü SÜREROĞLU, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özan PARLAR, Nilay 

KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay 

GĠRGĠN ERDOĞAN, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa 

NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hıdır 

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

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

HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AĢkın UYAR, Orçun 

ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Ali AYYILDIZ, Mehmet 

PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Uğur DEMĠREZEN, 

Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Hakan ERTANE, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil 

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

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

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Fikret AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, 

Mustafa ĠDUĞ, Abdül BATUR, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Ramazan Ġsmail UYGUR, Serdar 

AKSOY, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Seda ÖZTÜRE, Ali ENGĠN, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, 

Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Özdem Mustafa ĠNCE, Alpaslan 

BĠLEN, Galip ATAR, Hakan KOġTU, Eda KILIÇ, Saliha ÖZÇINAR, Ümit CĠNGÖZ, Sema 

YEġĠLÇĠMEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Turgut PINAR. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Temmuz Ayı 

Olağan Toplantısının II. BirleĢimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız mevcuttur, Gündeme geçiyoruz. 

Değerli ArkadaĢlar, bugün Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi BaĢkanlığının hazırladığı bir 

sunum izleyeceğiz. Aslında Ģimdi teknik bir arıza olmasaydı sunumu Ģu anda yapıyor olacaktık. Teknik 

arızayı arkadaĢlarımız giderince bize bilgi verirler. Biz Gündemimize devam edeceğiz. Gündemimizin bir 

yerinde, uygun olan bir yerinde bu sunumu hep birlikte izleyeceğiz.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: Evet Değerli ArkadaĢlar, BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin 

GörüĢülmesi. 1. madde. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, madde baĢlıklarıyla yeniden oylanmasını öneriyoruz.   

MECLĠS BAġKANI: Madde baĢlıklarıyla görüĢülmesini, oylanmasını Sayın KÖKKILINÇ söylüyor. 

Ben Sayın...  

FATĠH TAġTAN: Uygundur, uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Uygundur. Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Evet Değerli ArkadaĢlar, Gündem 

maddelerinin madde baĢlıkları Ģeklinde görüĢülmesini oylarınıza sunmak istiyorum; kabul edenler, kabul 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 1. madde. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 1 ve 2. maddenin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına 

gönderilmesini öneriyoruz ancak konunun da aciliyeti olduğundan mümkünse Cuma gününe kadar 

Komisyonun toplanıp bu konuda kararlarının sunulmasını diliyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: ġirketler Komisyonuna da giderse Sayın BaĢkan, ġirketlerin devralması söz konusu 

konuları, memnun oluruz. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, esasında çok, hani kanunda öngörülen bir düzenleme bu. 

Esasında doğrudan oylama yapılabilecek bir konu. Biz o yüzden Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarını 

tercih etmiĢtik çünkü çoklu Komisyonların toplanması da çok zor oluyor, aynı saatinde herkesin bir araya 

gelmesi. O sebeple biz bu seferlik ġirketler konusu olmasına rağmen Plan ve Bütçe - Hukuk 

Komisyonları da olmasını öneriyoruz tekrar.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Peki. 1. maddenin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına 
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gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Özür dilerim. 1. ve 2. 

maddenin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 3. madde buyurun efendim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 3 ve 4. maddelerin de Hukuk Komisyonuna gönderilmesini 

öneriyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 3 ve 4. maddelerin Hukuk Komisyonuna 

gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 5. 

madde?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygun Sayın BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 5. maddenin                                                       

Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 6. madde, Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. maddelerin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.   

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Değerli ArkadaĢlar, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 

maddelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 13, madde 13?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına gönderilmelidir.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 13. maddenin                                                    

Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 14?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 14 ve 15. maddenin de Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini 

öneriyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 14 ve 15. maddelerin                                      

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. ġimdi Değerli Meclis Üyeleri, BaĢkanlık tarafından Gündem 

ilanına yetiĢmeyen 7 maddelik bir önergemiz var, 7 önergemiz var. Bununla ilgili Grup BaĢkanlıklarına 

bu 7, BaĢkanlığın, Gündem yayınlanmasına yetiĢmeyen maddeyle ilgili madde örnekleri verilmiĢtir. 

Bunların görüĢülmesine geçiyorum. Bunların okutularak oylanmasına geçeceğim çünkü mevzuatımız 

gereği durum buna cevaz veriyor, çünkü BaĢkanlıktan direkt olarak geldiği için. 1. madde, Sayın 

KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan'ım Divan okursa...  

MECLĠS BAġKANI: Önce Kâtip... 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Aliağa Belediye Meclisinin; Aliağa Ġlçesindeki YeniĢakran Mahalle Muhtarlığının 

YeniĢakran’ın alt yapı sorunlarından dolayı vatandaĢların vidanjör hizmetlerini ücretsiz olarak 

kullanmaları talebine istinaden, 2019 Mali Yılı Tarifeler Cetvelindeki vidanjör çekim ücretinin, 

YeniĢakran bölgesinde 30,00-TL (KDV dâhil) olarak ve Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ücretsiz 

olması Ģeklinde değiĢtirilmesine yönelik, 03/07/2019 tarihli ve 293 sayılı Kararının görüĢülmesi.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmelidir.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.   
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MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 1. maddenin                                                    Plan 

ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 2. madde. Okuyoruz.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Tire Belediye Meclisinin; mülk sahipleri ile Tire Belediyesi arasında imzalanan 

protokol gereği kullanım hakkı Tire Belediyesine verilen Kutu Han'ın iç kısmında sadece nikah 

merasimleri için fiyat tarifesinin, yine Tire Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğüne bağlı yarı 

olimpik yüzme havuzunda yapılacak (düğün, niĢan, sünnet, nikah vb.) organizasyonlarda 

uygulanacak fiyat tarifesinin; 1- Kutu Han Nikah Merasimi için tahsis ücretinin boĢ olarak KDV 

hariç 2.200,00-TL, 2- Yüzme Havuzunun nikah merasimleri için tahsis ücretinin boĢ olarak KDV 

hariç 2.200,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 02/07/2019 tarihli ve 173 sayılı Kararının 

görüĢülmesi.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonları uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 2. maddenin                                                           

Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 3. madde. Okuyalım lütfen.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Seferihisar Belediye Meclisinin; Seferihisar Belediyesi ĠĢyeri Ruhsat Harç ve 

Ücretlerinin yüksekliği sebebiyle, ücret ve tarifelerin yeniden görüĢülerek, tarifelerinin önerge 

ekinde yer alan listelerde belirtildiği Ģekliyle uygulanmasına yönelik, 11/06/2019 tarihli ve 76 sayılı 

Kararının görüĢülmesi. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 3. maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna 

gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

Madde 4, okuyalım.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Belediyemizin yatırımı olan “Ġl Sınırları Ġçindeki UlaĢım Yollarında Asfalt 

Kaplaması”, “Bakım ve Onarım Yapılması ĠĢi” kapsamında Ġzmir Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü, 

Muhabere ve Elektronik ġube Müdürlüğü tarafından iĢletilen ve tarafımızca yürütülen kent içi 

fiziki düzenleme ve yol çalıĢmaları sırasında Ģantiye alanında kalan Mobese direkleri, techizatın 

deplasmanları bakım ve onarımları Ġzmir Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü, Muhabere ve Elektronik 

ġube Müdürlüğü tarafından yapılmıĢ olup; söz konusu deplasmanların ve bakım onarımların 

belirlenen iĢçilik bedellerinin ödenmesi hususunun görüĢülmesi.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Evet, 4. maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna 

gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 5. 

madde, okuyalım lütfen.   

DĠVAN KÂTĠBĠ: Bayraklı Ġlçesi, Onur Mahallesi, 33503 ada, 6 no'lu parselin kamulaĢtırma dıĢı 

kalan 59,78 m
2
'lik kısmı BitiĢik Nizam 2 kat konut imarlı yapı adasında kalmakta olup, Ġsmail 

BARIġAN (120/150) hissesine tekabül eden 44.811,09-TL kamulaĢtırma bedelinin taĢınmaz 

malikine ödenerek Belediyemiz adına tescil edilmesi hususunun görüĢülmesi. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Evet, 5. maddenin                                        

Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Madde 6, okuyalım lütfen.  
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DĠVAN KÂTĠBĠ: Belediyemizce verilecek hizmetlerin aksamadan sorunsuz ve daha kısa sürede 

yerine getirilebilmesi amacıyla, mülkiyeti Menderes Belediyesine ait, Tekeli Mahallesi, 24 ada, 36 

no'lu parselde kayıtlı 135.998,74 m
2 

yüzölçümlü taĢınmazın 8.159.924,40-TL bedel ile Belediyemiz 

adına devredilmesi hususunun görüĢülmesi. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonlarına gönderilmeli.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 6. maddenin                                                     

Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Madde 7, okuyalım lütfen.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının 08/07/2019 tarihli ve 158742 sayılı yazısıyla 

talep edilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında tamamı “Belediye Hizmet Alanı” 

kullanımına isabet eden Tire ilçesi, Yeni Mahallesi, 1634 ada, 5 no’lu parselin ve “Resmi Kurum 

Alanı”na isabet eden Tire ilçesi, Yeni Mahallesi, 1634 ada, 10 no’lu parselin kamulaĢtırılması 

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

alınması hususunun görüĢülmesi. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu uygundur efendim.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 7. maddenin                                                  Ġmar 

ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ   

MECLĠS BAġKANI: Gündemimize, BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının 

GörüĢülmesi bölümüne geçiyoruz. Sayın KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 1 no'lu baĢlıktaki konunun Komisyondan geldiği Ģekliyle 

oylanmasını öneriyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Evet, Sayın TAġTAN?  

FATĠH TAġTAN: Söz istiyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Lütfen buyurun.  

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, bu konuyla ilgili olarak bizim de Komisyonda gözümüzden kaçmıĢ. 

Burada programlar nasip olursa saat zaten 20:00'de baĢlaması öngörülüyor. Birçok Ġlçe Belediyemiz de bu 

saatte, buraya stant açacak. Diğer Ġlçe Belediyelerimizde hazırlıklar olduğunu duyuyoruz ve bekliyoruz 

bu anlamda. ġimdi saat 20:00'de bu ulaĢım baĢlarsa, yetiĢme Ģansları özellikle uzak ilçelerden gelenlerin 

Ģansı kalmayacak. Dolayısıyla biz bunun 15:00 olarak tekrardan değerlendirilmesini rica ediyoruz. Eğer 

diğer Gruplar için de uygunsa, dilerseniz Komisyona tekrar havale edelim çünkü bu mecburi bir durum. 

Dilerseniz, ivediliği varsa ara verelim, Komisyon Ģimdi toplantısını yapsın ama doğrusu bekletmek, iade 

etmek daha doğru.   

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan'ım, zaten Komisyon yarın toplanacak, Plan ve Bütçe Komisyonu da bu 

konuyu tekrardan değerlendirebilir. Evet.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? O zaman 1. maddenin saat 15:00 olarak, düzelterek Komisyona 

havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, 2. madde. Sayın 

KÖKKILINÇ?   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. maddelerin Komisyondan 

geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: 3. maddeyle ilgili bir Komisyondaki ArkadaĢımızın...  

MECLĠS BAġKANI: Tabii ki buyurun.  
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FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Bürokratlarımız, bizi 

izlemeye gelen Değerli Basınımız hepinize iyi günler diliyorum. Sayın BaĢkan, tabii ben bugün Ģayet 

Tunç Bey'e denk gelebilseydim, Tunç BaĢkanımıza bu teĢekkür konuĢmasını ona yapacaktım ama inĢallah 

bir sonraki toplantıda denk gelirsek ayrıca kendisine bir teĢekkür edeceğim ama teĢekkürün içerisinde, 

baĢka, bizim bölgeden aldığımız bir takım olumlu tepkiler var hem olumsuz tepkiler var ama kendisiyle 

bunu paylaĢacağız. Ben tabii bu 10'a 6'da yani geçtiğimiz ay Meclise gelen bu konuyu ben önermiĢtim 

biliyorsunuz AK Parti Grubu olaraktan, bizim 1294 tane mahalle muhtarımızla ilgili olarak. Tabii biz 

orada 1 kuruĢ bedelle demiĢtik. Sağ olsun Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyonu bonkör davrandı ve 

ücretsiz yaptı. Kendilerine çok teĢekkür ediyorum. Ayrıca tabii ki biraz sonra buna uyacağız inĢallah. 

Bütün arkadaĢlarımız da olumlu oy kullanacak. Bu konuda bize destek gösteren tüm arkadaĢlarımıza 

teĢekkür ediyorum. Bunun için söz almıĢtım BaĢkan'ım, teĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Biz de size teĢekkür ediyoruz. Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın 

KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, evet biz de Meclis Üyemize teĢekkür ediyoruz böyle bir önerge 

verdiği için ama Belediye Meclis Üyelerimiz ve özellikle Belediye BaĢkanımız Sayın Tunç SOYER, bu 

konuyla ilgili olarak çok özel çalıĢmamızı rica etti, mutlak suretle muhtarlarımızla ilgili bu konunun 

çözülmesini istedi. Bu konuda biz üç Komisyon çok çaba sarfettik, çok uğraĢtık ve burada, Belediye 

Kanununda çok uygun hükümler bulduk ve bu hükümlerle birlikte bir rapor hazırladık. Belediye Kanunu 

buna imkan veriyordu. Muhtarlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Kimlik kartlarıyla seyahat edebilecekler ama 

bu seyahatleri mesai saatleri içerisinde ve görevleriyle ilgili olacak. Kimlik kartlarıyla toplu ulaĢımı 

kullanabilecekler. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz. Ben de birkaç Ģey söyleyeyim. Benim de en çok karĢılaĢtığım, 

epeyce muhtarlar tarafından ziyaret ediliyorum, çok da memnuniyetle bunu karĢılıyorum. Grup halinde 

geliyorlar, tek tek geliyorlar. En büyük taleplerinden bir tanesi de buydu. Dolayısıyla Meclisimiz, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi Meclisi birazdan oylayacağımız bu maddeyle muhtarların bu taleplerine de bir 

karĢılık vermiĢ oluyor. Bu son derece önemli bir Ģey. Zaten Belediye Kanununu incelediğimizde, 

BüyükĢehir Belediyesinin Meclislerinin aslında muhtarların iĢini kolaylaĢtırması konusunda yorumda ve 

atıfta bulunuyor. Buna istinaden yaptığımız bu davranıĢ da yasal ve hukuki mevzuat ta uygun bir iĢlem 

oluyor. Bu da çok güzel bir Ģey. Muhtarlara ne yapsak azdır. Dolayısıyla ben bu yorumlarınız için de 

ayrıca teĢekkür ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. maddelerin Komisyonlardan geldiği Ģekliyle 

kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Değerli 

ArkadaĢlar, hazır mı acaba sunumumuz? Dilek ve Temennilere geçmeden önce sunum hazır mı acaba? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hazırız, hazırız. 

Buyurun efendim. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi BaĢkanlığı tarafından sunum, biraz önce 

söylemiĢtim. Bu sunumla ilgili dosyalar ilgili Grup BaĢkan Vekillerine verilecek. Dolayısıyla 

Meclisimizin daha fazla bu konuyla uzamaması... Bu konuyla ilgili eğer sorulacak herhangi sorular da 

varsa, ilgili dosyalar da incelenip yine ilgili Bürokrat ArkadaĢlar tarafından her konuda, her bir maddeyle 

ilgili geniĢ açıklamaların yapılacağını da buradan sizlere beyan etmek isterim. Evet, buyurun efendim.  

 

(Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi BaĢkanlığınca Buca Metrosu Hakkında 

 Sunum Yapıldı.) 

 

 

MECLĠS BAġKANI: Biz de size teĢekkür ediyoruz bu bilgilendirme ve sunum için. Evet Değerli 

ArkadaĢlar, Gündemimize… IĢıkları yakabilirsek, evet Ģimdi daha iyi görüyorum, biraz önce göremedim. 

Sayın HIZAL buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi öncelikle Sayın Bürokrata, bürokratımıza sunumlarından ötürü teĢekkür 

ediyoruz. Ancak, gönül isterdi ki Sayın Bürokratımızın bu sunumu yaparken teknik olarak bilgilerin 

yanında siyasi söylemlerin biraz uzağında kalması bizi mutlu ederdi. Tabii öncelikle Ģunu bildirmek 

isterim… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS BAġKANI: 1 dakika ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar Sayın BaĢkan Vekilini...   

ÖZGÜR HIZAL: 4 ay önce yaptığımız ilk Meclis Toplantısında Ģunu dile getirmiĢtik; biz AK Parti 

Grubu olarak bu süreçte, önümüzdeki süreçte Ģehrin ve hemĢerilerimizin menfaati olan her hususta 

BüyükĢehir Belediyesinin yanında olacağımızı dile getirdik. Bunun örneğini bu 4 aylık süreçte gördük 
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yaĢadık, birlikte bu Meclis sürecini yürüttük diye düĢünüyorum. Hatta hatta bu noktada Sayın SOYER 

“BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız, zannedersem” uzunca bir süredir ilk kez bütün konularda hem fikir 

olunmuĢ ve oybirliği ile birçok konu buradan Meclisimizden geçmiĢtir” diye bir ifade kullanmıĢtır ve bu 

ifadesi, bu olay hepimizi mutlu etmiĢtir. ġimdi meseleye teknik açıdan baktığımızda tabii burada bir 

hazırlık yapılmıĢ, tabirim noktasında bir senaryo çizilmiĢ, sabah kalktık bir haber Ġzmir medyalarında. 

Geldik gündemimizde olmayan bir durum ve Hafif Raylı Sistemle ilgili, metroyla ilgili özellikle de Buca-

Üçyol hattıyla alakalı bir sunum. Bugüne kadar bu bilgilendirme ve bu kitapçık, zannedersem Meclis 

Heyetine sunulduğunu düĢünmüyorum. Eski Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız bilir, sunulmadı, bugün ilk kez 

karĢımıza çıkıyor. Bu bizce çok manidar Ģu süreç içerisinde. Ama bilgilendirme noktasında tekrar 

teĢekkür ediyoruz. ġimdi birkaç hususa değinmek istiyorum; evet uzunca süredir beklendiği söyleniyor, 

iĢte bazı gecikmelerin olduğu iddia ediliyor ama mesela Sayın Bürokrat Ģöyle bir bilgi verdi, ekstra bazı 

bilgilerin eksikliğinden… Ekstra bazı bilgilerin eksikliği dediğimiz hususlardan bir tanesi ÇED Raporu. 

ÇED Raporunun ne manaya geldiğini ve ne amaçla alındığını, hangi süreçten geçtiğini esasında sizler ve 

bütün Meclis Heyeti biliyordur. Yine Dokuz Eylül Üniversitesi arazisinin tahsisi konusunda yapılmıĢ bir 

baĢvuru söz konusu ve iki yıl bu tahsisin yapılmasının beklenilmesi söz konusu. Doğru yere doğru 

tahsisin için yazının yazılıp, yazılmadığı dahi bilmeyen bir esasında bilgi. Orası Dokuz Eylül 

Üniversitesine ait olmayan Ģu anda orman tarafından kullanılan bir depolama alanı. Bunun herhalde 

farkındadırlar diye düĢünüyorum. Ve son olarak Ģunu dile getirdiler; “Bir imza bekleniyor”. Umarım, 

umarım o imzayı doğru yerden bekliyorlardır ve doğru yere talepleri olmuĢtur diye düĢünüyorum, 

saygılar sunuyorum.     

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ediyorum. Buca Belediye BaĢkanı Erhan Bey söz istemiĢti. Buyurun 

Sayın KILIÇ.   

ERHAN KILIÇ: Öncelikli olarak Sayın Bürokratımızın sunumu için kendisine çok teĢekkür ediyorum. 

Onun haricinde Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz, AKP Grup BaĢkan Vekilimiz süreçlerden bahsetti ama. 

ġöyle bir durum var. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın BaĢkan'ım ayağa kalkarak konuĢabilir misiniz?  

ERHAN KILIÇ: Ayağa kalktığım zaman bu Ģekilde konuĢmam çok zor Sayın BaĢkan o yüzden böyle 

konuĢursam daha iyi olacak, daha iyi olacağım.   

MECLĠS BAġKANI: Bu tartıĢmayı daha önce yapmıĢtık…  

ERHAN KILIÇ: Sayın BaĢkan, bu Ģekilde konuĢmak istiyorum izin verirseniz. Evet, öncelikli olarak 

Ģunu belirteyim… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın KILIÇ bu konuda bir ilke kararı almıĢtık. Lütfen rica edeceğim, ne olur.  

ERHAN KILIÇ: ġu Ģeyleri biraz uzatırsak, mikrofonları daha iyi olur. Ayağa kalkayım mı ya da?    

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kürsüye gelebilir BaĢkan'ımız arzu ederse.  

MECLĠS BAġKANI:  Pardon Sayın KILIÇ kürsüye, kürsü burada hazır mı arkadaĢlar? Gelebilirsiniz. 

ERHAN KILIÇ: Buradan konuĢabilirim.   

MECLĠS BAġKANI:  Erhancığım. 

ERHAN KILIÇ: ġu an nasıl? 

MECLĠS BAġKANI:  Ġyi biz duyuyoruz, senin sesin gür, orada sıkıntı yok.  

ERHAN KILIÇ: Yeterli mi? 

MECLĠS BAġKANI:  Eyvallah. 

ERHAN KILIÇ: Tamam. ġimdi Sayın BaĢkan, öncelikli olarak Ģunu söylemek istiyorum; burada 

yaklaĢık 10 yıllık bir süreçten bahsediliyor. 2010 yılından itibaren baĢlayan ve 6 ay sonra 2020 yılına 

gireceğiz, 10 yıllık süreç boyunca Buca Metrosu biraz önce gördüğümüz üzere evraklarla, evrakların 

posta geldisi gittisi ile uğraĢarak… Hiçbir Ģekilde Merkezi Hükümet tarafından kesinlikle ve kesinlikle bu 

iĢe olumlu bakıp, Buca halkının artık bir metroya kavuĢmasını istemediğini açıkça görüyoruz. 

Nihayetinde Ģuna bakmak lazım, biraz önce Grup BaĢkan Vekilimiz Belediyemizin Dokuz Eylül 

Üniversitesinden istemiĢ olduğu arsanın Dokuz Eylül Üniversitesine ait olmadığını söylüyor. Fakat iyi 

incelesinler. Söz konusu arsa, tahsisli bir arsa. Burada Dokuz Eylül Üniversitesi bunu, pekâlâ istediği 

takdirde bunu BüyükĢehir Belediyesine verebilirdi. Bu nihayetinde kamu yararı gözetilebilinecek bir 

proje. Bununla ilgili gerçekten taraflar iyi niyetli olsaydı, Buca Metrosunun gerçekten Buca'ya 

kazandırılması konusunda ciddi bir irade olsaydı kesinlikle bununla ilgili hiçbir problem çıkacağını ben 

düĢünmüyorum, olmazdı da. BüyükĢehir Belediyesi de bu konuda kesinlikle gereğini yapardı diye 

düĢünüyorum. Bu saatten sonra, nihayetinde bir 10 yıllık, 9 yıllık bir süreç geçmiĢ, bu saatten sonra Buca 
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halkının bekleyebileceği bir süre kalmadı. ġu anda Buca nüfusu resmi olarak 500 bin, fakat son Nüfus 

Müdürlüğü ile yaptığımız görüĢmede fiiliyatta 800 bine yaklaĢan bir nüfusu var Buca'nın. Bu sebeple bu 

projenin daha da gecikmesi, bu projenin bu Ģekilde sürüncemede kalması, onaylanmaması veyahut diğer 

bürokratik problemler veya ÇED Raporu, buna benzer problemler kesinlikle ve kesinlikle Buca halkına 

bir cevap niteliği değil, cevap niteliğinde değil. Buca halkı bununla ilgili BüyükĢehir Belediyesinin 

elinden gelen her Ģeyi yaptığını görüyoruz. Artık Buca halkı Merkezi Hükümetten ve özellikle AK Parti 

Grubundan Buca Metrosuyla ilgili somut bir cevap bekliyor. Bunun bu Ģekilde sürüncemede bırakılması 

arada ÇED Raporları veyahut da dolar kurundaki artıĢ, iniĢ… Bunların hepsi de çok kısa sürede 

yapılabilecek yazıĢmalar, elden takipli yapılabilecek yazıĢmalar olup bu saatten sonra bunun artık 

herhangi bir siyasi saik gözetilmeden tamamen Bucalı, Ġzmirli vatandaĢlarımızın daha konforlu bir 

ulaĢıma, daha konforlu bir yaĢama kavuĢmaları için elbirliğiyle çözümlenmesi gerektiğini ve bu konuda 

da AK Parti Grubuna büyük bir görev düĢtüğünü ve bunu da ben AK Parti Grubunun da iyi niyetli bir 

Ģekilde bu konuda, bu konuya el atacağını ve bu iĢi çözeceğine inanıyorum. Artık bir 10 yıl daha 

geçmesin, Buca Metrosuna kavuĢsun istiyorum. TeĢekkürler, çok sağ olun.              

MECLĠS BAġKANI:  TeĢekkür ediyorum Sayın KILIÇ. Söz vereceğim arkadaĢlar fakat benim de ilave 

etmek istediğim birkaç Ģey var. Müsaade ederseniz onları dile getireyim. ġimdi öncelikle Ģu konuda bir 

irade eksikliği olduğunu düĢünmüyorum. AK Partili Değerli ArkadaĢlarımızın da Ġzmir'in metrosuna 

özellikle Buca hattı, gecikmiĢ olan, epeyce gecikmiĢ olan Buca Metrosunun da bir an önce yapılıp 

halkımızın emrine amade edilmeside bir irade eksikliği içinde olduklarını düĢünmüyorum. Hatta o imza 

için sanıyorum bizlerle beraber, Tunç BaĢkanımızla beraber canla baĢla koĢturacakları konusunda 

buradan kendilerine de bir davette bulunmak istiyorum. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Biliyorum, biliyorum verdiniz. Fakat Ģimdi… Evet, 

verdiğinizi biliyorum, teĢekkür ederiz ayrıca onun için de. Ġki hususu söyleyeceğim, yani her zaman 

dikkatinin iyi olduğunu söylediğim Değerli Grup BaĢkan Vekili arkadaĢımızın… ġimdi biraz önce 

dağıtılan metinler içinde de var. Eğer Dokuz Eylül Üniversitesine ait değilse o arsa, acaba Dokuz Eylül 

Üniversitesi neden ret cevabı vermiĢ olsun? ġunu diyebilirdi değil mi “Bize ait değil.” der geçer. “Ret” 

demek yani “Vermiyorum” demek aslında o arsa üzerinde egemenlik hakkı olduğunu, bunu ortaya 

koyuyor demektir. Buna dikkat etmek lazım. Ayrıca sanıyorum Değerli HIZAL belki atlamıĢ olabilir, bu 

hattın, burada yapılan çalıĢmaların, teknik çalıĢmaların nihayetinde tamamında ÇED Raporu eksiği 

yoktur. Bu bilgi sanıyorum Sayın HIZAL’ın gözünden kaçmıĢ olabilir veya kendisine eksik arz edilmiĢ 

olabilir. ÇED Raporumuz, bendeki bilgilere göre, eğer ben yanlıĢ biliyorsam düzeltebilir arkadaĢlarımız 

bakarız. Ama ÇED Raporu var. Dolayısıyla burada… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet. Bunu da belirtmiĢ olayım. Evet, Sayın 

BOZTEPE siz söz istemiĢtiniz. Buyurun Sayın BOZTEPE. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Dileklerde miyiz? 

MECLĠS BAġKANI:  Efendim?  

HÜSNÜ BOZTEPE: Dilek ve Temennilere geçtik mi?  

MECLĠS BAġKANI:  Hayır, daha geçmedik.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Tamam. Peki, o zaman Sayın BaĢkan, ben de kısaca bir Ģey söyleyeyim bu konuyla 

ilgili, demin sunumu yapan bürokrat arkadaĢımız sunumda da 1,5 yıl beklediğini söyledi. Bizim Çiğli’de 

bir üstgeçit var. Üstgeçidin bir tarafı trafik kazasından dolayı yürüyen merdiven yıkıldı. Tam 1 yıldır 

yapılmadı. 1,5 yıl değince… Ben inĢaatlarda Ģu an Ġzmir’in belediyelerinde inĢaat ruhsatı, bildiğimiz 

inĢaat ruhsatı, basit oturma raporu, bir yıldan fazla bekleyenleri beliyorum. Yani burada devasa bir proje, 

öyle küçük bir Ģey değil tebrik ediyorum, Ġzmir’imize, Buca’mıza yakıĢır, 1,5 yılın öyle çok uzun bir süre 

olduğunu düĢünmüyorum. Bundan dolayı o da olmasın ama Ġzmir’de buna benzer inĢaat ruhsatları, 

dediğimiz gibi, bekleyenler var. Onları da arkadaĢlarımız dikkate alırsa sevinirim. Daha sonra dilek ve 

temennilerde konuĢuruz. Saygılar.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Buyurun efendim.  Sayın Sözcü buyurun.  

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyelerimiz ben raylı sistemle ilgili birkaç 

konuyu dile getirmek istiyorum ama bundan önce bu sunumun tüm yazılarla beraber bu Ģekliyle dosya 

halinde bize verilmesini talep ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Tabii ki. 

ERHAN ÇALIġKAN: Uygunsa bürokrat arkadaĢımızdan yarın teslim alalım. Ġkinci bir konu; Ģimdi 

bizim beklediğimiz krediyle ilgili bir imza. Anlatılan süreç içerisinde, Ģu anda Ġzmir’de, bürokratımıza 
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sormak istiyorum, yani o cevap verebileceği için, muhatabımız o değil ama o cevap verebileceği için 

sormak istiyorum. Bu büyüklükteki bir kenttin kaç adet ihaleye hazır, hazırlanmıĢ, projesi çizilmiĢ metro 

hattı vardır? Ġstanbul’da Ģu anda yapımı devam eden, projelendirilmesi belediye tarafından… Çünkü proje 

ihalesine çıkarsınız, ihale dosyasını hazırlarsınız, zamanı geldiğinde fiyatları revize eder, ihaleye 

çıkarsınız. Biz Ġzmir’de tek tek gidiyoruz herhalde. Yani Buca’dan baĢka hazırlanmıĢ, ihaleye 

çıkabileceğimiz kaç hat var bilmiyorum. Ben hiç duymadım, olanının da yazıldığını görmedim. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim müsaade 

ederseniz bitireyim.   

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar lütfen. 

ERHAN ÇALIġKAN: Müsaade ederseniz bitireyim. Siyasi bir eleĢtiride bulunmuyorum. Bilgilendirme 

talep ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: KarĢılıklı konuĢmayalım. Siz bana hitap edin, buyurun.  

ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi siz de gördüğünüz üzere, 5 yıl bir proje ihalesi ne kadar tutar? Süresi ne 

kadardır? Bunu Sayın Bürokratlar da bilir. Böyle bir projenin projelendirilmesi, ihale süreciyle en az 1-1,5 

senedir. Yıllardır aynı bakıĢ açısı ve aynı kadroların bugüne kadar 5-7-8-10 metro raylı sistem hattının 

ihale dosyasının bugüne kadar hazırlayıp hazırlanmaması gerektiğini tartıĢmak da gerekir. Bu eleĢtiriler 

içerisinde haklılık payı olanlar vardır-yoktur, eksikler, yanlıĢ anlaĢılmalar vardır. Bir tane yanlıĢ 

anlaĢılmayı ben ifade edeyim, yaĢadığım için söylüyorum; Nihat Bey aday olduğunu açıkladığında, Sayın 

BaĢkan’ımız da aday olduğunda metro gündeme geldiğinde, CumhurbaĢkanlığıyla da görüĢen kiĢi benim, 

eski Yatırım Genel Müdür Yardımcısıyla da görüĢen benim. Söyledikleri Ģuydu: “2018 yılında yatırım 

listesine alınmıĢ AK Partili Belediye de yok.” dediler. DeğiĢikliklerden dolayı, kimseyi almadı. 7 Mart 

tarihinde ilk defa Nihat Bey dedi ki: “Bekleyen bir müracaatınız, 2019 yılıyla ilgili, alınmasıyla ilgili 

bekleyen bir müracaatınız yok.”dedi. Bu müracaatın Aralık 2018’de yapılması gerekliydi. Ama görüldüğü 

gibi, Nihat Beyin konuĢmasından sonra beklenen, basına da bakarsanız 7-8-9-10 Aralık’ta dört ayrı tarihte 

bu ifadeleri göreceksiniz. O ifadelerin üzerine, ne mutlu ki bir iĢe yaramıĢ ve yeniden, tabii ki belki de 

arkadaĢlarımız kendiliğinden yazdı, onu da bilmiyorum. Ama bu yazı yazıldıktan sonra cevap süreci, 

aradaki süreç, bunlar çok uzun süreler değil, evet elden de takip edilebilir, doğru. Ama bu büyüklükteki 

bir Ģeyin takip edilen süreci çok uzun bir süreç değil ve bundan sonrası için de yapılabilecek Ģeyler 

mutlaka vardır. Ama söylediklerimi de lütfen Sayın BaĢkan, yönetim olarak, siyasi yönetim olarak 

umarım dikkate alırlar. Ben Denizli Belediyesini bıraktığımda, 376 tane ihale dosyasını hazır bıraktım 

2008’de, 376 tane. Bu benim ileri görüĢlülüğüm değil, bu bir ekip, bu bir bakıĢ açısıdır. Bu kentin ilerisi, 

2030’lu yılların, bir hattından, Karabağlar’dan geçecek hattı bugün konuĢuyoruz. KeĢke bunlar da 

hazırlanmıĢ olsaydı. Kentin bütüncül olarak ihale dosyaları da hazır olsaydı da sadece izin alınamamıĢ 

olsaydı. Bu da benim söyleyeceğim. Sadece ne zaman, nerede alacağımızı belirtirseniz bu dosyaları daha 

sonra bizim de bunlarla ilgili detaylı söyleyeceklerimiz olacağını bir sonraki Mecliste ifade etmek 

istiyorum. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Biz de teĢekkür ediyoruz. Buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım sonuçta Belediye Meclisi tabii ki yerel yönetimlerle ilgili 

düzenleyici kararlar alan organ. ġimdi de burada konuĢmacılara baktığımız zaman bir yargılama 

noktasına gelindi.  Kim suçlu ya da kim değil, kimin kabahati var? Burada asıl önemli olan Buca’ya 

metronun gelmesi. Burada bürokratımızın yapmıĢ olduğu sunumda 2010 senesinden bu yana gelen bir 

tarihi bir silsile önümüze konuldu. Bunu da evraklarla koydular. Ben herhangi bir Ģekilde bir siyasi 

yaklaĢım da görmedim bürokratımızın açıklamasında. Zaten dokümanı da burada var. Bizim beklediğimiz 

Ģey Ģu; bir an önce Buca’ya bu metro hizmetinin gelmesi, orada hastane var, orada üniversite var, orası 

hava limanına çok yakın bir yer ve çok kıymetli, çok önemli bir merkez Buca ve Ġzmir’in de en büyük 

ilçesi. Biz biliyoruz, diliyoruz AK Parti Grubundan, Grup BaĢkan Vekilimiz de söz verdi, bu dönemin bir 

borcu olsun. Buca’ya ait metro hizmeti mutlak suretle bu dönem sonlandırılsın. Burada konuĢan 

arkadaĢlarımız Buca Belediye BaĢkanımız da hukukçu, Özgür Bey de hukukçu, ben de hukukçuyum, çok 

farklı açılardan yaklaĢıyoruz tabii bu konuya. Ben Ģunu söylemek isterim; hiçbir zaman bir hizmetin 

yerine getirilmesinde sebep böyle yazıĢmaydı, kırtasiyeydi iĢte ''Doğru yerde imza arıyor musunuz, 

aramıyor musunuz'' asla olmamalı. Buranın da bürokratları yıllarca bu tür iĢleri yaptılar. Fahrettin Altay’la 

Konak arasında, KarĢıyaka’daki tramvay, diğer metro hatları hepsi yapıldı, bitirildi. Dolayısıyla deneyimli 

bürokrasi var. Bu konuda da nereden imza beklediklerini biliyorlardır. Bir de çok önemli bir Ģey 

söyleyeceğim, Ġzmir bugüne kadar hep kendi kaynaklarıyla yerel hizmetleri yerine getirmeyi çalıĢmıĢ bir 
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ildir. Ġstanbul gibi, Ankara gibi veya diğer kentler gibi Merkezi Hükümet tarafından çok desteklenmiĢ bir 

il değildir. En fazla vergiyi Ġzmir kazandırdığı halde en az yatırımı alan bir kent olduğunu da biliyoruz 

Ġzmir’in. Bu sebeple ben diyorum ki; Ġzmir Merkezi Ġdareden para pul beklemiyor, “Ben yaparım” diyor, 

“Benim imkânlarım var, donanımım var her Ģeyim var, sadece yasalarımız gereği bana vermemiz gereken 

onayı verin, baĢka bir Ģey istemiyorum” diyor. Ben bu dönem AK Partiden temsilci olan arkadaĢlarımızın 

bu konuda belediyeye yardımcı olacaklarına inanıyorum. Bu gerekli olan eksik imzanın tamamlanacağına 

inanıyorum. Ġzmir kendi öz kaynaklarıyla idare ediliyor ve yönetiliyor, bu çok kıymetli bir Ģey. Metroyu, 

tramvayı her Ģeyi kendisi yaptı Ġzmir, kendi kaynaklarıyla. Çok teĢekkür ediyorum, dilek ve temennilerde 

yine söz alacağız.  

MECLĠS BAġKANI:  TeĢekkür ederim Sayın KÖKKILINÇ. Sayın GÜNEġ, Sayın GÜNEġ buyurun. 

ASKER GÜNEġ: Sayın BaĢkan, Grup Sözcümüz söyleyeceklerimin birçoğunu söyledi ama… 

MECLĠS BAġKANI: Olsun siz yine konuĢun bence.  Sizin sözleriniz önemlidir.     

ASKER GÜNEġ: TeĢekkür ederim. KonuĢmazsam olmazdı evet, teĢekkür ederim. Sayın BaĢkan, Sevgili 

Meclis Üyeleri ve Bürokrat ArkadaĢlarım öncelikle bürokrat arkadaĢımıza sonsuz teĢekkür ediyorum. 

Düzgün ve çok net, siyaset içermeyen bir sunum yaptı arkadaĢımız. Sonuçta siyasi iradenin öngörüsüyle 

yapılmıĢ bir sunumdu. Burada asıl hedefin AK Parti Grubundaki arkadaĢlarımızdan imzayla ilgili, 

açıkçası Buca metrosunun bir an önce hayata geçmesiyle ilgili destek istemekti. Farklı algılanmıĢ olabilir, 

siyaset içerikli bir sunum değildi bu. TeĢekkür ediyorum kendilerine. Lakin Grup BaĢkan Vekilimizin de 

kaçırdığı bir Ģey var; bundan önce bu tür kitapçıklar dağıtılmamıĢ olabilir ama bundan önceki dönemde de 

hem BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız, hem bürokrat arkadaĢlarımız ve burada Grup BaĢkan Vekilimizin 

yerinde oturan bir önceki Grup BaĢkan Vekilimizle diyaloglarımız gayet iyiydi ve Aziz BaĢkan’la Ġzmir’e 

yapılacak yatırımlarla ilgili birçok kere Ankara ve Bakanlıklara ziyaretlerde bulundu. EleĢtirmek 

anlamında söylemiyorum ama Deniz’liden gelen Sayın hatip, Meclis Üyemiz çok projeden bahsetti. Ciddi 

yatırım projelerini geliĢtirmek ve bunların ihalesine çıkmakla ilgili süreçlerden bahsetti. Kendisini tebrik 

ediyorum, Hükümetten çok ciddi destek almıĢ, destekle birlikte projelerini geliĢtirmiĢ. Hâlihazırda ciddi 

projeler var yatırıma dönüĢtürülebilecek ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi hem stratejik planda 

geliĢtirdiği, hem yatırım programına almadığı bir iĢle ilgili bir ihaleye çıkıp, halkın parasını heba edecek 

bir durumda olduğunu düĢünmüyorum. Böyle bir anlayıĢta olduğunu düĢünmüyorum. Önümüzde bir net 

Buca Metrosu var. Bu Buca Metrosuyla ilgili AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi tüm Gruplarla ilgili el ele 

verip, Buca Metrosunu bitirip, halka hizmet etmektir hedefimiz. AK Parti Grubuna da Ģimdiden teĢekkür 

ediyorum, hep birlikte mücadele verdiğimiz için teĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Çok teĢekkür ederim Sayın GÜNEġ. Buyurun Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, tabii bizim burada bir suçlu arama gibi bir amacımız elbette ki yok. 

Buca’da uzun yıllar ikamet etmiĢ, Buca’da okumuĢ, Buca kendisi için çok önemli bir yere sahip olan biri 

olarak konuĢuyorum. Elbette ki Buca’ya ve diğer 29 ilçemize gerekli yatırımların yapılması noktasında 

biz sonuna kadar desteğimizi sağlayacağız. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Ancak eksikliklerin 

belirlenmesi konusunda, doğru tespitlerin yapılması hususunu biz ön plana çıkarmaya çalıĢıyoruz.  

Bazen… Hukukçuyuz, Sayın Belediye BaĢkanımla aynı dönemde, aynı fakülteden mezun olduk.  Diğer 

hukukçu arkadaĢlarımız muhtemelen benden yaĢça büyüktür ve üstatlarımdır. Bazen bir ifade, hukukta 

çok Ģeylerin değiĢmesine sebebiyet verebilir. Bazen bir evrakın yanlıĢ yere gitmesi, çok hataların ve 

yanlıĢ sonuçların doğmasına sebebiyet verebilir. O yüzden bir adım atılırken, bir yazı yazılırken çok 

dikkat edilmesi gerekir. Tapu kayıtlarının kime ait olduğunu, o arazinin kime ait olduğu doğru tespit 

edilmeden yapılacak hamle iki yıl maalesef Ģehre kayıp olarak döner, ki bunu elbette ki biz de 

istemiyoruz. Saygılar sunuyorum.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Buyurun TAġTAN. 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Ġzmir’in gündemini çok uzun süre meĢgul eden bir 

cümleye dikkat çekmek istiyorum ben, bu konuĢmadan bağımsız, Sayın KÖKKILINÇ da benzer bir 

cümle kullandı. Her ne kadar oransal olarak söylediği gibi olmasa da hatta cümleyi de müsaadesiyle 

tekrar edeyim: “Ġzmir” iĢte “vergide birinci ama hizmette sonuncu.”gibi bir ifadesi oldu. Sayın BaĢkan, 

yani Hükümeti bir kenara bırakalım, devlet idaresini bir kenara bırakalım biz Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesine bakalım. Acaba Konak’tan ne kadar para topladık son 3 yılda? Konak’a ne kadar yatırım 

yaptık? Tire’den ne kadar para topladık? Tire’ye kaç katı yatırım yaptık? Beydağ’a kaç katı yatırım 

yaptık? Yani iĢte “Ġzmir’de biz Ģu kadar vergi topluyoruz da Ġzmir’e bu kadar hizmet ancak geri 

alabiliyoruz” demek, bütüncül yaklaĢımda doğru bir Ģey değil, keza ilçelerde de böyledir.  Ġlçelerde de 



 14 

yüksek oranlı vergilerin toplandığı yerlerde daha az yatırımlar yapılır. Kentin, bölgenin çeperlerine 

yatırım kaydırılır. Keza Ġzmir’de de böyle, Türkiye’de de böyle. Dolayısıyla da bu sürekli kamuoyunda da 

gündeme getiriliyor. “Ġzmir cezalandırılıyor”a varan ifadeler ve söylemler defalarca kez çürütüldü. Ama 

defalarca kez inatla söylenmeye devam ediyor, hiçbir idari veriye dayanmamakla… Yani  bunlara devam 

etmemek gerekiyor, eğer ki bir birliktelik istiyorsak. Çünkü metroya sadece belli bir siyasi görüĢün veya 

bir futbol takımının sempatizanı binmeyecek; hepimiz bineceğiz, herkes kullanacak. Dolayısıyla amaca 

gitmek istiyorsak, birlikte gitmek istiyorsak, yol boyu da birbirimizi dürtmeyeceğiz Sayın BaĢkan. 

TeĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Evet. Buyurun Sayın SEVĠNÇ. Buyurun, buyurun lütfen. 

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, Belediyemizin Değerli ÇalıĢanları, 

Basınımızın Saygın Temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ġzmir Metrosunun 1. Etap Bornova-

Üçyol kesimine imza koymuĢ, emeği geçmiĢ bir arkadaĢınız olarak söz almıĢ bulunuyorum. Burada 

görüĢlerini belirten tüm Meclis Üyesi ArkadaĢlarım Buca’mız için bence yapıcı, yol gösterici konuĢmalar 

yaptı. Benim dileğim bundan sonra, bu tarihten sonra hep birlikte Ankara nezdinde tıkanan konuları 

birlikte aĢalım. Buca’mızı bir an önce metroya kavuĢturalım. Hepinize teĢekkür ediyorum.   

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Sayın SEVĠNÇ. Sayın DAL buyurun.  

ĠLHAN DAL: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, bundan bir ay evvel konuyla ilgili görüĢmüĢtük. O tarihte 

Özgür Bey çok yapıcı bir cümle kurmuĢtu, demiĢti ki "üç aydır kurmakta olduğu gibi" kentin menfaatine 

olan her konuda tabii ki bizler de beraberiz, size katkı koyacağız.” ġimdi çok anlaĢılır bir konuyu o kadar 

farklı noktalara çektik ki, o kadar konuyla alakasız noktalardan olaya baktık ki… Öncelikle teĢekkür 

ediyorum arkadaĢımıza. Herhangi bir yorum katmadık ki, bunda siyasi olacak bir Ģey yok. Mevcut süreci, 

2010 yılından bu yana süre gelen süreci bize aktardı, kendi yorumunu katmıĢ olsaydı, belki 

eleĢtirebilirlerdi. Öyle bir durum söz konusu değil. Sadece Ģunu deselerdi anlardım: “Ya biz de bunu 

görmek istiyoruz, daha detaylı incelemek ve konuyla ilgili varsa katkı koymak ya da eleĢtiride 

bulunmak.” Onun dıĢındaki tüm konuĢulanlar sadece konuyu uzattı. Son bir cümle söyleyeceğim, lütfen 

yanlıĢ anlamasınlar, kendi Grup arkadaĢlarıma da söylüyorum, bugün bir cümle okudum, diyor ki: 

“Söyleyeceğiniz, kuracağınız cümle sessizliği bozmayacaksa, lütfen kurmayın.” TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Peki. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Evet. Biz bir yere çekmeyeceğiz ama Sayın BOZTEPE.  

IV. DĠLEK VE TEMENNĠLER 

MECLĠS BAġKANI: Evet, Değerli ArkadaĢlar Gündemin diğer maddesine Dilek ve Temenniler 

bölümüne geçiyorum. Sayın BAYSAK söz istemiĢti. Buyurun Sayın BAYSAK. 

ATĠLLA BAYSAK: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın Hatibi dinleyelim arkadaĢlar. Buyurun. 

ATĠLLA BAYSAK: Ben Gündemi biraz değiĢtirecek bir Ģekilde söz istedim. Yarın 11 Temmuz, 11 

Temmuz 1995’te Srebrenitsada, Müslüman BoĢnaklara uygulanan soykırımın 24. yıldönümü. 1992 

yılında baĢlayıp, 1996 yılında biten bu savaĢın acı olduğu kadar, enteresan bir tarafı var. “Bu çağda böyle 

bir Ģey olur mu?” denilirken, Avrupa’nın göbeğinde korkunç bir savaĢ yaĢandı ve Ġkinci Dünya 

SavaĢından sonraki en büyük soykırım uygulandı. Bu savaĢta Sırp, Hırvat, BoĢnak 312 bin kiĢi öldü. 

Fakat burada dikkatinizi çekmek istediğim husus Ģu; sivil kayıpların %83’ü BoĢnak. Bunun planlı bir 

Ģekilde yapıldığını gösteriyor. 46 ay boyunca kuĢatma altında kaldı Saray Bosna kenti, baĢkent. Modern 

savaĢ tarihinin en uzun kuĢatmasıdır bu, en uzun kuĢatmasıdır. 1994-1995-1996 yıllarında savaĢtan kaçıp, 

Ġzmir’e, Türkiye’ye gelenlerden dinlediğimiz Ģeyler tüyleri diken diken edecek yaĢanmıĢ olaylar. Ġzmir’e 

çok sayıda BoĢnak geldi, yerleĢti savaĢta. Evlerinde veya onlar bizim evimizde otururken, uçak geçtiği 

zaman yetiĢkinler ürperiyordu, çocuklar masaların altına kaçıĢıyorlardı, savaĢtan bir sene sonra bile. 

Srebrenitsa’da ise 1995 yılında “ÇatıĢmasız bir bölge oluĢturacağız.” dedi BirleĢmiĢ Milletler.  Nüfusu 36 

bin iken bir anda 60 bine çıktı. %80 nüfusu BoĢnak olan 36 bin nüfuslu Srebrenitsa'nın nüfusu bir anda 60 

bine çıktı. Çünkü özellikle BoĢnaklar çatıĢmasız alan diye Srebrenitsa’ya sığınmaya gittiler. Fakat bu 

arada baĢka bölgelere tabii sevkiyatlar oldu.  Fakat bu arada BirleĢmiĢ Milletler Birliğinin Hollanda’lı 

komutanı bütün BoĢnakların silahlarını topladı. Çünkü “Burası bir barıĢ bölgesi, çatıĢmasız alan.” dedi. 

Bir hafta sonra Sırp milisler saldırdığında da silahları geri vermedikleri gibi BoĢnakları Sırplarla karĢı 

karĢıya bırakarak çekildiler. 8372 kiĢi orada katledildi, yaklaĢık 3 bininin hȃlȃ cenazesine ulaĢılamadı. 

Oradaki çalıĢmalar BirleĢmiĢ Milletler nezdinde yapılıyor ve uzaydan uydu taramasıyla da bu konuda 

faydalanıyorlar, uydu taramasından. Her sene 11 Temmuz’da orada yeni bulunan cenazelerin törenleri 
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gerçekleĢtiriliyor. Bu modern çağda, bu kadar yakın zamanda yaĢanmıĢ bu acı olayı unutmamamız 

unutturmamız gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Konak, Buca, Bornova Belediyelerimiz, hatırlamıyorsam 

kusura bakmayın, baĢka belki Belediyelerimiz de var, her yıl 11 Temmuzda bu konuda anma törenlerini 

düzenliyorlar. Biz de KarĢıyaka Belediyesi olarak 1 Temmuz Pazartesi günü aldığımız Meclis Kararıyla 

yarından itibaren KarĢıyaka’da da 11 Temmuz Srebrenitsa Katliamını Anma Törenlerimizi 

gerçekleĢtireceğiz. Bu yaĢanan olay Avrupa’nın göbeğinde, özellikle Müslümanlara karĢı yapılması bir 

Haçlı Seferi görüntüsü veriyor. Bu zamanda böyle Ģey olmaz demeyelim. Toplumu bütünleĢmemiĢ, 

toplumu bir Ģekilde ayrıĢtırılmıĢ, dinen veya siyaseten, ekonomisi zayıf, dıĢ iliĢkileri, diplomasisi kötü 

olan ülkelerin kendini toparlaması lazım bizim coğrafyamızda. TeĢekkür ediyorum, saygılar. 

MECLĠS BAġKANI: Evet, çok teĢekkürler Sayın BAYSAK. BaĢka? Buyurun efendim. 

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis ben bir Dilek ve Temenni olsun diye 

açıkçası, az önce Buca Metrosu konusunda söz almadım. Çünkü burada yaptığım bence önemli bir tespit 

vardı. ġu, “bir, sabah gazetelerde ve gündemde gördüğümüz Tunç Bey’in iĢte bizim istediğimiz bir imza, 

baĢka da bir Ģey istemiyoruz, para da istemiyoruz.” haberi, ardından buradaki sunum ve sunumun 

içeriğiyle ilgili olarak aslında. Nilay Hanım çok güzel söyledi: “Mesele Buca’nın sorununun çözülmesi.” 

Buca’da oturan bir Meclis Üyesi olarak da değil, bir vatandaĢ olarak, bir genç olarak bunu da söylüyorum. 

Bunun büyük bir ihtiyaç olduğunu, gerekli olduğunu, artık kaldırmadığını, bir 5 yıl sonra bu Ģekilde 

devam ederse, Buca’da gerçekten yaĢanılmaz bir hale gelinileceğini, bunu zaten görüyoruz, bunu tekrar 

tekrar açıklamaya ya da izah etmeye gerek duymuyoruz. Ama eğer siz sabah haberlerde "Sadece isteğimiz 

bir imza" deyip, burada bir sunum yaptırıp, sunumun içeriğinde 10 yıl geçmesine rağmen hiçbir Ģey 

olmadı deyip "ama 2010 yılında baĢvurduk, 2015 yılında da projeyi yaptırdık.” derseniz, “5 yıl geçmesine 

rağmen biz bu projeyi 5 yıl sonunda yaptık.” derseniz ve aslında bunu sunumda söylemeyip “Biz bunları 

bunları yaptık ama ret cevabı geldi ama cevap gelmedi.” diye geçiĢtirirseniz, kusura bakmayın burada AK 

Parti Meclis Üyesi olarak bize bir cevap hakkı doğar. Burada bir algı oluĢturulmaya çalıĢılıyordur ve 

burada son zamanlarda artık kronikleĢen, kurumların kötülenmesi ve karalanması üzerinden oluĢturulan 

da bir algı vardır ve buna cevap vermemek de bence oturduğum koltuğun hakkını vermiyorum anlamına 

gelir. ġimdi birinci tespitim sunumla ilgili buydu. Siz 2010 yılında baĢvuruyu yapıyorsunuz. Ama projeyi 

5 yıl sonra sunuyorsunuz... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, lütfen dinleyelim. 

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Raporları 5 yıl sonra hazırlayıp sunuyorsunuz, 2015 yılından 

sonra... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, pardon. ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, kendi aramızda 

konuĢmazsak, Sayın Hatibi dinleyelim buyurun.  

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: 2015 yılından sonra da baĢvurduğunuz her kurum size süresi 

içerisinde cevap veriyor, eksikleri söylüyor ve siz burada diyorsunuz ki: “CumhurbaĢkanlığı Strateji ve 

Bütçe ret cevabı verdi, kabul etmedi.” ve bunun neden ret cevabı verdiğini de bize açıklamıyorsunuz 

hiçbir Ģekilde. Sadece “Ret cevabı verdi.” diyorsunuz. Eğer Buca halkının, Ġzmir halkının vicdanını 

rahatlatacak bir çalıĢma içerisindeysek ve bizden de bu yardımı bekliyorsanız, o slaytta neden ret cevabı 

verildiğini de bize açıklamak zorundasınız ya da dile getirmek zorundasınız toplum nezdinde. “Sadece bir 

imza istiyoruz, paraya da ihtiyacımız yok.” demek bence sadece sırf algı ve Buca’nın sorunlarının 

çözümüne yönelik bir irade beyanı değil. Bununla birlikte yine Ģöyle bir Ģey de var, son dönemlerde 

haberlerden, gündemden ve burada yaĢadığımız Ģeylerden de dolayı: “Merkezi Hükümetten biz yardım 

alamıyoruz, destek alamıyoruz.” Biz ne zaman bir sorunla gelsek ve bu sorunun çözülmesi için yardımcı 

olabileceğimizi söylesek, karĢımızda bulduğumuz cevap Ģu oluyor. Bir dilek ve temenni olarak bence 

Belediyenin eksikliklerinin de kabul edilip, burada gerek bürokratlar, gerekse diğer Parti Meclis 

Üyelerinin “Evet, biz de Ģurada geç kaldık, biz de bunu görmedik ya da ihmal ettik.” diye kabul edip, 

baĢlangıç noktasını burası almamız gerekiyor, ki ortak çalıĢmalarda olumlu bir sonuca, pozitif bir sonuca 

hep birlikte gidebilelim. Ben teĢekkür ediyorum hepinize. 

MECLĠS BAġKANI: Biz teĢekkür ederiz Sayın Sözcüye. Buyur Sayın Ali Bey. 

ALĠ YILMAZ: Sayın BaĢkan’ım, Çok Değerli Meclis Üyeleri, Menemen Belediye Meclis Üyesi Ali 

YILMAZ. ġimdi Menemen, burada raylı sistem ve metro konusu açılmıĢken, Menemenlilerin çok önemli 

bir sorununu dile getirmek istiyorum. Belediye Yönetimimiz ve ilgili bürokratların bu konuda dikkatini 

çekmek istiyorum. Menemen metro durağı ile Kent-2 metro durağı arasında yaklaĢık 10 kilometre mesafe 
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var. Bu iki durak arasında eskiden Belediye olan iki tane çok önemli belde var; Asarlık Beldesi, bir de 

Koyundere Beldesi. Bu her iki beldemizde yaklaĢık 40 bin nüfus yaĢamaktadır. Bu 40 bin nüfus ilerleyen 

zamanlarda muhtemelen çok daha fazla artacaktır. GeliĢmeler onu göstermektedir. ġimdi bu Asarlık ve 

Koyundere’de ikamet eden vatandaĢlar, Menemen Metro Durağından metroya binecekler ya da Kent-

2’den. Bu Ģekilde yaklaĢık 5 kilometre ama değiĢik ulaĢım araçlarıyla ama yürüyerek, metro istasyonuna 

ulaĢmaktadırlar. Bu konu her iki beldede yaĢayan, oturan vatandaĢların çok büyük bir Ģikâyet konusunu 

oluĢturmaktadır. Bu sorunun çözümlenip, çözümlenemeyeceğini Sayın ilgili Bürokratlarımızın dikkatine 

sunmak istiyorum. TeĢekkürler. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz Sayın YILMAZ. Buyurun Sevgili KardeĢim. 

HAKAN ġĠMġEK: Efendim, Aliağa temsilcisi Hakan ġĠMġEK. Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri, 

demin tabii ki, Dilek Temennilere geçince Buca Metrosuyla ilgili bir Ģey söyleyemedik. Kayıp bir 9 yıl, 

yani baĢlangıçtan bugüne kadar. Biz Ģu anda ne yapıyoruz? O öyle yaptı, bu böyle yaptı. Bir horoz dövüĢü 

gibi bu. Bunları yapmayalım arkadaĢlar. Çok basit bir hesap var, benim anlayamadığım, bürokratımızın 

sunduğu bir Ģey var. Bu metronun yapımı ile ilgili, hanımefendi belirtti, bir 5 yıl yazıĢmalar var. “Siz 

projeyi yapmıyorsanız, biz yapalım.” Belediye olarak denmiĢ, ondan sonraki bir süreç var. Beklenen 

imza, anlayamadığım için söylüyorum, kreditörlerin bir istediği Hazine garantisi imzası mı? Yoksa evet, 

ben bu projeyi yapıyorum, gittim uluslararası fonlara, fizibilitem hazır… Ben Ģimdi kabataslak bir hesap 

yaptım siz konuĢurken, 319 bin yolcu dendi. 200 bin yolcudan yaptım.   5 lira ortalamadan 13.5 yılda 

bütün 45 milyon dolarlık, bir kilometreyi baz aldığınızda, 13.5 yılda bütün bu projenin finansmanı geri 

dönüyor. Dolayısıyla beklenen imza Hazine garantisi imzası mı? BaĢka bir imza mı? Bunun açıklamasını 

bekliyorum. Bakın 200 bin yolcuyla, 13.3 ayda bu projenin bütün finansmanı bitmiĢ oluyor. Peki, ben 

Ģunu diyebilir miyim? Ben 10 yıldır ġakran’ın kanalizasyonunu bekliyorum. Kime anlatıyorum bunu? 

BüyükĢehir’e. Öyle mi? Yani beklediğimiz Ģeylerin sorunlarını baĢkasında bulmayalım. Kendimiz bir 

çaba gösterelim, bunlarla ilgili uğraĢalım, hep beraber uğraĢalım ve Ġzmir’in mümkünse yapılabilecek 

öncelikli projelerini, bu Meclis hep beraber ayağa kaldırsın ve sonuca ulaĢtırsın. Sadece söyleyeceklerim 

bundan ibaret. Belki de geliĢmiĢ teknolojide, 45 milyon dolar olarak öngördüğünüz 1 kilometrelik metro 

hattı, özel tırtıl makineleri var, çünkü çokça yapıldıkça bu makineler atıl durumda kalıyor. Bir sonraki 

yatırımda maliyetleri düĢüren unsurlardır. O düĢündüğünüz belki 45 milyon dolar değildir 1 kilometrelik 

metro hattı. Onu da düĢünmekte fayda var diyorum. TeĢekkür ediyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun Sayın BAKOĞLU. 

NĠLÜFER BAKOĞLU AġIK: Merhaba, Sayın BaĢkan’ım, Sayın Meclis. Ben teknik bir personelim. 

Birkaç Ģey söylemek istiyorum. ġimdi bu tür projelerde özellikle yetkilere bakılması gerekiyor. Öncelikli 

olarak bu tür, bu projede yetki Bakanlığın elindeyken BüyükĢehir Belediyesi “Ben bunu yapıyorum.” 

deme Ģansına sahip değil. Öncelikli olarak Bakanlıktan bunun izninin alınması gerekiyor. Sunumu yapan 

bürokrat arkadaĢıma teĢekkür ederim. Anladığım kadarıyla bu geçen süre Bakanlıktan yetki, yani projeyi 

yapıp yapmama konusundaki süreçle ilgili. Daha sonrasındaki, Bakanlıktan gelen yazıda, Bakanlığın 

bunu yapmayacağını Belediyeye bildirmesinden sonra, Belediye projelendirme kısmına geçmiĢ. Bu çok 

doğru bir Ģey. Çünkü eğer yapmıĢ olsaydı, farklı Ģeylerle karĢı karĢıya kalacaktı. Biz teknik personel 

olarak özellikle Ģuna bakarız, proje, demek, proje yapıyorum, demek ya da buraya bir proje üreteceğim 

demek; bu bir proje değil aslında, bu bir fikir. Projeyi yapmak demek, onun tüm alt projelerini yapmak 

demek anlamına geliyor. ġimdi BüyükĢehir Belediyesi, gerekli izinleri almadan bunun alt projelerini 

yapmıĢ olsaydı, o zaman buraya yatıracağı, boĢu boĢuna yatırdığı bir paraya heder olacaktı. Hâlbuki 

BüyükĢehir Belediyesi ne yapmıĢ? Bakanlıktan yetkiyi aldıktan sonra… Yani nedir yetki? Bakanlık 

"yapmıyorum" dedikten sonra burayı projelendirme iĢine geçmiĢtir. Burada beklenen, bunu çok net 

açıklamak istedim, çünkü burada deminden beri bir bilgi karmaĢası haline geldi. Bir de burada beklenen, 

yani bir imza diye beklenen, yatırım programına alınması. Yatırım programına alınmaması durumunda 

BüyükĢehir Belediyesi burada bir kredi kullanamayacağı için özellikle, öncelikle buranın yatırım 

programına alınması gerekiyor. Gerçekten AK Partideki ArkadaĢlarım bu anlamda bize yardım etmeliler. 

Evet, bizim için çok önemli bir proje, gerçekten Buca için de çok önemli. Yatırım programına alınması 

için yardım etmeleri gerekiyor, teĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: Çok teĢekkür ederim. 

NĠLÜFER BAKOĞLU AġIK: Rica ederim. 

MECLĠS BAġKANI: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
Sayın BAKOĞLU. Söz vereceğim ama bir Ģey söyleyeyim bu arada. ġimdi Koyundere’de Sayın Ali 
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YILMAZ’ın dile getirdiği noktada Koyundere’de ĠZBAN’la bir mutabakatla bir istasyon açılması 

konusunda bir çalıĢmanın olduğunu ben biliyorum. Siz de biliyor musunuz?  

ALĠ YILMAZ: Hayır. 

MECLĠS BAġKANI: ÖğrenmiĢ oldunuz. ġimdi dolayısıyla bununla ilgili belki bilgilendirme de aslında 

yapmamız icap ettiğini düĢünüyoruz, bunların çok önemli bir Ģeyi de, hususu da dile getirmiĢ oldunuz, bu, 

hani neticesi önemli bir Ģey. ġimdi ben de katıldım tartıĢmaya ama Özgür Bey’in de, Sevgili AK Partili 

Grup BaĢkan Vekilimizin getirdiği bir Ģey. Bir Ģey olmasın diye ben buradan Meclisin de iradesini talep 

ederek, onlardan da talebi, onlar adına kullanmak için ÇED meselesinde bürokratlarımızdan Sayın Genel 

Sekreterimize bir söz vermek istiyorum. Çünkü hani yanlıĢ bilgilendirmeyelim, ben de yanlıĢ bilgi vermiĢ 

olabilirim. Olmasın diye… Çünkü ben ÇED Raporu olduğunu söyledim. Özgür Bey de baĢka bir detay 

sundu. Ben de o kadar teknik değilim. Konu da sıcakken, yani bir sonraki Meclis Toplantısında bir 

bilgilendirme oturumu yapabilirdik ama burada arzu ederseniz Buğra Bey, buyurun. 

BUĞRA GÖKCE: Sayın BaĢkan’ım, Çok Değerli Meclis ben karıĢan konularla ilgili çok kısa 2-3 konu 

bildirmek isterim. Birincisi; ÇED mevzusu. Projemizin ÇED’i Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden 

onay alındığı tarihten önce alınmıĢtır. Çünkü mevzuatımız gereği, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 

ÇED’i olmayan bir metro projesini değerlendirmeye almamaktadır. Bu projenin ÇED’i, AEGM’nin onay 

AYGM verdiği 27/07/2017 tarihinden önce alınmıĢtır. ġimdi tekrar ne diye gönderilmiĢtir? 

CumhurbaĢkanlığı Bütçe ve Strateji BaĢkanlığı, fizibilitesi alınmıĢ bir projenin ÇED’ini bize tekrar 

gönderin, dediği için yeniden gönderilmiĢtir. Yoksa bu projenin ÇED’i 2017 yılının Aralık ayından önce 

alınmıĢtır. Mevzu, bu ÇED ile ilgili mevzuyu net olarak böyle bildirmek isterim. Ġkinci; 2010’la 2015 yılı 

arasında geçen süre proje yapım süresi değildir. 2010’da bir Yasa değiĢikliği oluyor. Yasa değiĢikliğinin 

sebebi Ankara’da yarım kalan metrodur. Bir Yasa değiĢikliği yapılarak yarım kalan metroların ya da 

BüyükĢehirlerin yapılmasını istediği, yatırım programına girmesini istediği metroların UlaĢtırma 

Bakanlığına bildirilmesi isteniyor. Bunlar bildirilirse, UlaĢtırma Bakanlığı özellikle üç BüyükĢehirde 

metro yapmak istediğini ifade ediyor. BüyükĢehir Belediyesi de o tarihte UlaĢtırma Bakanlığına, bizim 

elimizde metro yapılmaya müsait alanlar bunlar bunlardır, diye, maddeler halinde yerlerini bildiriyor ve 

bunlarla ilgili bir süre yanıt da alamıyor. Bu süre içerisinde Ġstanbul’da, Ankara’da Bakanlık tarafından 

metro yapımları baĢlıyor. Bunun üzerine 2 yıl sonra bizimkilere “Ne yaptınız?” diye bir kez daha soruyor. 

Bir yanıt alınamıyor, onun üzerine Ģunların Ģunların, Halkapınar Metronun yapılabileceği, yatırım 

programına girebileceği, Narlıdere Metronun yatırım programına girebileceği ve Buca Metrosunun 

yatırım programına girebileceği yönünde bir yazı gelince Bakanlıktan, bir süre de bunun için bekleniyor. 

Bunun da yanıtı alınmayınca 2015 yılında artık bizim yatırımını talep ettiğimiz projelerle ilgili UlaĢtırma 

Bakanlığı herhangi bir yatırım programına koymadığı ve yapmadığı, yapacağını bildirmediği için “Bu 

metroları tarafımızca BüyükĢehir Belediyesi sonuçlandırsın.” kararı alınıyor. O karar doğrultusunda 

Narlıdere Metrosunun projesi bitiriliyor ve bunun ihalesi, kredisi bulunuyor, yapım ihalesi alınıyor ve 

Narlıdere Metrosu yapılıyor. Aynı süreç, aynı zamanda Buca Metrosu için de baĢlıyor. Aralarında yaklaĢık 

6 ay, 8 aylık bir periyot var. Bu süre sonunda aradaki fark Ģudur: Bizim mevzuatımız gereği UlaĢtırma 

Bakanlığı projeleri onaylayan, fizibilite veren uzman Bakanlıktır. Bu Bakanlık onayı verdikten sonra eğer 

bir uluslararası kredi almayacaksanız, projeleri kendi öz kaynaklarınızla yapacaksanız, 4734 sayılı 

Kanunla ihale edecekseniz, ihale edebilirsiniz. Ama bunun için ilave bir finansman ihtiyacınız var ise, 

ülkenin yatırım programına girilmesi mevzuatımız gereği zorunludur. Ülkemizin yatırım programına 

girilmesi demek, devlet garantisi demek değildir. Bizim projelerimizin hiçbirisinde devlet garantisi 

yoktur. Kredilerimizde devlet garantisi, Hazine garantisi istememekteyiz. Bizim istediğimiz yatırım 

programına girmesi talebidir. Bu talep Buca Metrosu için de, Narlıdere Metrosu için de ayrı ayrı 

iletilmiĢtir. Aradaki fark 6 aydır. Uzamanın sebebi de Ģudur: Yeni bir rejime geçildiği, sistem değiĢikliği 

olduğu için artık Kalkınma Bakanlığı kalmamıĢtır. Kalkınma Bakanlığı bulunamadığı için yaklaĢık 2,5-3 

ayda Kalkınma Bakanlığının yerine hangi birimin bakacağını öğrenmekten kaynaklı bir akamet 

yaĢanmıĢtır. Öğrenilir öğrenilmez, üç seferde, yazıların her birisini Daire BaĢkanımız gösterdi, ilgili Bütçe 

ve Strateji BaĢkanlığına dönemin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı imzasıyla yazı gönderilmiĢtir. Arkasından 

bu yazılara, bu yılın baĢında, 2019 yılı baĢında, Bütçe ve Strateji BaĢkanlığı tarafından fizibilitedeki bazı 

eksiklikler olduğu ifade edilerek, ÇED Raporunun da gönderilmesi istenerek ilave bilgiler istenmiĢtir. Biz 

de bunları yeni dönemin Belediye BaĢkanımız Sayın Tunç SOYER imzasıyla bir kez daha Bütçe ve 

Strateji BaĢkanlığına ilettik. “Bahsedilen hususların ne olduğunu açıklamalısınız.” sorusunun cevabı da 

Ģudur; bir görüntü ile de gösterildi, Grup BaĢkan Vekillerimize verilen yazılar içinde de vardır. Her birisi 
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madde madde ifade edilmiĢtir. Bunların bir bölümü döviz kurundan kaynaklıdır. Çünkü projenin 

sunulduğu tarihte döviz kuru 3 lira iken, onaylanması için gittiği tekrar tarihte 5,60 lira olmuĢtur. Ondan 

kaynaklı güncelleme yapılmıĢtır, ücretlenmeden kaynaklı güncelleme yapılmıĢtır. Yani husus 

giderilmeyecek eksikler içermemektedir. Bunun dıĢında proje yapımı için 5 yıl geçmediğini, ÇED’inin 

olmadığı yönündeki bilginin doğru olmadığını, projelerin tümünün eksiksiz tamamlandığını, depolama 

alanından kaynaklı maliyetin arttığını ama bunun tekrar giderilebilecek bir sorun olduğunu, revizyon 

yapılarak giderilebilecek bir sorun olduğunu Meclisimizin bilgisine saygıyla arz ederim. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz Sayın Genel Sekreter. Buyurun Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın Genel Sekreterin, belki bizim bir eksik bir bilgimiz var, kendisinin bilgi 

sahibi olduğu konusunda, bilgimiz olduğunu Ģimdi öğrendik. Bu Dokuz Eylül’e ait bir arsadan bahsedildi. 

Bu arsanın mülkiyetinin kime ait olduğu konusunda ve buradaki yaĢanan sürecin, yaĢanan problemin 

sebebinin ne olduğu noktasında Dokuz Eylül’deki mevkidaĢıyla yapmıĢ olduğu bir görüĢme var mı? Yani 

onunla ilgili de bir açıklama yaparsa Genel Sekreter, Sayın Genel Sekreter mutlu oluruz, evet. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun Sayın Genel Sekreter. 

BUĞRA GÖKCE: Sayın BaĢkan’ım, Ģöyle; dün itibarıyla Dokuz Eylül Üniversitesinin Çok Değerli 

Genel Sekreteri yanında bir heyet ile bizi ziyarete geldi. Sebep, Güzel Sanatlar Fakültesiyle ilgili bir 

yenileme Ģeyidir. Onun bu gündemle ilgisi yok fakat orada da önemli bir mesafe katettiğimizi ayrıca 

bildirmek isterim. Orada biz de Buca Metrosuyla ilgili yaĢadığımız bu süreçle ilgili Grup BaĢkan 

Vekilimizin ifade ettiği gibi Genel Sekreterimize bizim bir sitemimiz olduğunu, iki tane konuda Dokuz 

Eylül Üniversitesi ile ilgili bir problem yaĢadığımızı, birisi, Narlıdere Metrosunun Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hastanesinin içinden geçmesiyle ilgili, hastane bahçesindeki otoparkı bize vermelerini, 

yapım süresinde metro durağının buraya yapılmasını istediğimizi, bunu yaparken, metronun hastaların en 

yakın ulaĢabileceği Ģekilde hastanenin içine çıkmasını, çıkarken de yerin altına girdiğimiz kısmına yer 

altına otopark yapıp, üniversiteye bilabedel terk edebileceğimizi ifade ettik. Ancak üniversite bunu kendi 

olanakları açısından fizibil bulmadığını, hastanenin 2 yıl, 2.5 yıl otoparksız kalmasının anlamlı olmadığını 

düĢündüğü için reddettiğini söyledi. Ben de Genel Sekreterimize Ģunu söyledim: “Bizim benzer durum, 

Buca’daki metromuzda da depolama alanında yaĢadığımız bir sıkıntı var. Bunun için de bize 

üniversitenizden olumsuz bir yazı geldi.” dedim. Haberi olmadığını ifade etti. Hakikaten de, haberi yok 

gerçekten, bir önceki yönetim döneminde gelmiĢ olumsuz bir yazı var bize. Ben hemen ilgili 

arkadaĢlarımdan yazıyı kendisine ulaĢtırdım. “Orası bize ait değil, ormanın kullandığı bir alan.” dedi. 

Bizdeki kayıtlara göre Maliye Hazinesine ait ve Dokuz Eylül Üniversitesine tahsis edilmiĢ bir alan olduğu 

için biz Dokuz Eylül Üniversitesine yazdık. Sayın Genel Sekreter, buranın ormanın mülkiyetinde 

olduğunu söyledi ama bizim elimizdeki tapu kayıtlarına göre burası Hazineye ait bir alan ve üniversitenin 

kullanımına tahsis edilmiĢ bir alan. Öyle olduğu için de üniversite bize 2017’nin hangi ayında olduğunu 

hatırlamıyorum, Rektör Yardımcısı imzasıyla bir olumsuz yanıt verdi. Bu yanlıĢ yere baĢvurma durumu 

söz konusu değildir. Eğer dün de hakikaten açık yüreklilikle “Biz de buranın sizin tarafınıza verilmesi için 

muvafakat veririz, alınabilirse biz de buna yardımcı oluruz.” diye bir ifadede bulunmuĢtur. Kendisine 

sizin huzurunuzda teĢekkür etmek de isterim. Onun için biraz evvel açıkladığım Ģeyi söyledim, eğer bir 

revizyon söz konusu olabilirse maliyetleri indirebilecektir ve bu konudaki çalıĢmalar da devam 

etmektedir. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz. Sayın BÖRÜHAN, Sayın BÖRÜHAN, buyurun.  

CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, konunun, Ġzmir’deki metro 

yapımlarının ilk gününden bugüne takipçisi olduğumu söylemek isterim. Gerek Grup BaĢkan Vekili, 

gerek Grup BaĢkanı, gerekse Ġl BaĢkanı olarak süreçlerin tamamında yer aldım. Eğer biraz geriye gidecek 

olursak, öncelikli olarak Bornova ile Üçyol arasında bir metro inĢaatının baĢlatıldığını ve ondan sonra 

bitirilip, hizmete alındığını göreceğiz. Hemen akabinde Bornova ile Evka-3 arasındaki bölümün 

bitirildiğini ve hizmete alındığını göreceğiz. Sonrasında ise Üçyolla Fahrettin Altay arasındaki bölümün 

tamamlandığını ve bugün çalıĢıyor olduğunu göreceğiz. Bu hizmetlerin hemen akabinde KarĢıyaka 

Tramvayı, Konak Tramvayı yapılmıĢtır. Yine bugün Fahrettin Altay-Narlıdere Hattındaki inĢaat devam 

etmektedir. Bunları niye söyledim? Adalet ve Kalkınma Partili arkadaĢlarımızın “Acaba yanlıĢ yere mi 

yazı yazıldı? Muhataplar karıĢtırıldı mı?” tarzında bir sorusu olmuĢtu. Mümkün değil. Daha önceki 

yazıĢmalar nerelere yapıldıysa, bugünkü yazıĢmalar da aynı yere yapılmıĢtır. Yanıtlar da aynı yerden 

beklenmiĢtir. Bugün artık Ģunu konuĢuyor olmamız lazım diye düĢünüyorum, geldiğimiz nokta belli. 

Bugünü sorguladık bugün yeterince. “Yarın ne yapılabilir?” sorgusunu yapmamız lazım. Bürokratımızın 
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sunumu eleĢtirilebilir, bu sunumun tarihiyle ilgili manidar noktalar bulunabilir, hak verilebilir. Bunları da 

geçmek lazım. Adalet ve Kalkınma Partili ArkadaĢlarımızın bizden beklediği bilgiler ne ise onların 

ivedilikle verilmesi, onların anlaĢılmasından, idrakinden sonrada ne yapılabileceği noktasında bir ortak 

hareketliliğin sağlanması olması gerekendir. Ben Adalet ve Kalkınma Partili ArkadaĢlarımın samimiyetine 

güveniyorum, inanıyorum. Çünkü bu hizmet bittiğinde, bu metro faaliyete geçtiğinde buradan ortaya 

çıkacak olan haz sade Cumhuriyet Halk Partililerin değil, onların da hazzı olacaktır, Milliyetçi Halk 

Partililerin de, ĠYĠ Partililerin de hazzı olacaktır. Dolayısıyla çok daha fazla geliĢtirmeden bir ekip mi 

kurulur, bir çalıĢma grubu mu oluĢturulur? Ama süratle bu iĢ Ankara’ya taĢınıp gerekli izinler alınabilir, 

bu kanaatteyim. Alındıktan sonra da hizmet için çalıĢmalar devam eder, izin gelir, inĢaat baĢlar ve sonuca 

varırız. Böyle düĢünüyorum, böyle değerlendiriyorum ve bu arkadaĢlarımızdan da samimi katkılarını 

bekliyorum. Saygılarımı sunuyorum.   

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Sayın BÖRÜHAN. Bu talebi ben bir kez de buradan dile 

getirmek istiyorum. Yapılan sunumun, yetiĢir mi bilmiyorum Cuma günkü oturumumuza, Grup BaĢkan 

Vekillerine bu sunum verildi zaten değil mi bildiğim kadarıyla? Fakat anladığım kadarıyla ilave talepde 

var. Sizin bir talebiniz var değil mi efendim?  

ERHAN ÇALIġKAN: Evet efendim. Ben sunumdaki tüm evrak ve sunumu talep ediyorum. (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS BAġKANI: Anladım Sayın BOZTEPE. Anladım, anladım. Sayın Genel Sekreterim siz de 

durumu anladınız. TeĢekkür ederim. Sayın MERT, Sayın MERT söz…  

ERHAN ÇALIġKAN: Bilgi almak için bir Ģey sormak istiyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bilmediğim için. Sayın Genel Sekreterimiz süreçle ilgili bilgilendirdi. Bu konuyu 

gerçekten bilmiyorum. 2010-2015 yılı içerisinde Bakanlığa yazdığımız, sanırım 5 hat, o yazıyı 

göremediğim için… 5 hatla ilgili Bakanlıktan talepte bulunuluyor. O süreç içerisinde talep yazısı ve 

Bakanlığın talimatı yasa değiĢikliği süreci içerisinde bizim beklentimiz bu 5 hattın da karĢı taraftan yani 

Merkezi Hükümetin yapması mıydı? Yoksa bunlar içerisinden bizim istediğimizi yapabilecek bir yasal 

kısıtlama var mıydı? Bunun içinden iĢte bir hattı, iki hattı seçip bunun çalıĢmalarına baĢlayıp, 

projelendirip, ihaleye hazır hale getirmemizi engelleyici bir kısıt var mıydı? Yani biz tercih olarak mı bu 

beĢ sene bu beĢini bekledik, yoksa bir yasal zorunluluk muydu? Bunu öğrenmek istiyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. Sayın MERT buyurun.  

OSMAN MERT: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Saygıdeğer Bürokratlarım Ģimdi 

burada ben çok farklı bir eksiğimizin olduğunu fark ettim. Sanırım biz bunu çocuğumuz doğduğunda 

çocuğumuza da vermeye çalıĢıyoruz. En son nihayetinde de sanırım BüyükĢehir Meclisinde de bunun 

üzerinde durmamız gerektiğini bugün burada tekrardan vurgulamak istiyorum: Diyalog. Siyasi anlamda 

farklı siyasi partilerden gelmiĢ Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız dıĢarıda, kapının önünde çok sevecen, çok 

içten diyaloglar kurarken, böyle önemli konularda sanırım biraz siyasetin o duvarlarının dıĢında 

kalıyoruz. Sayın Genel Sekreterim çıktı, çok güzel bir açıklama yaptı ve bence otuz beĢ dakika içerisinde 

diğer siyasi Meclis Üyesi ArkadaĢlarımın söylediklerinin hepsini cevaben verdi. Öbür taraftan Dokuz 

Eylül Üniversitesi ile ilgili tekrardan verilen dilekçeye verilen cevabın bir yanlıĢ anlaĢılmanın izahatını 

yaptı. Demek ki bir çay içecek kadar insanlar bir arada aynı masanın etrafında oturabilseler, Dokuz Eylül 

Üniversitesinin Genel Sekreteri ile BüyükĢehir Belediyesinin Genel Sekreteri böyle önemli bir konuyu 

evrak üzerinde birbirlerine yazıĢma olarak değil de atlayıp, gidip on beĢ dakika bir çay içebilseler... Ya da 

Grup BaĢkan Vekilleri böyle önemli bir konuda Mecliste Gündemde kalkıp konuĢmak yerine, arkada bir 

oturup yirmi dakika çay içebilseler, inanıyorum ki 9 yılın en az 2,5-3 yılını çözerdik diye düĢünüyorum. 

Ġlk gün hatırlıyorum. “Yerel siyasetle genel siyaseti birbirinden ayıralım ve burada lütfen yalnızca Ġzmir’i 

konuĢalım, ilçelerini konuĢalım.” demiĢtim. Ama böyle önemli bir konuda anlaĢılan o ki oturup bir on beĢ 

dakika çay içme ihtiyacıyla birçok konuyu çözebilirmiĢiz. Biraz sevgi, biraz saygı, biraz genel siyasetin 

dıĢında Ġzmir için oturabilmeli, çay içebilmeli ve sonuçlarını daha somut hale getirebilmeliyiz. TeĢekkür 

ederim, sağ olun. 

MECLĠS BAġKANI: Ben de, Sayın MERT'e teĢekkür ediyorum. Oturumdan sonra seni çay içmeye 

bekliyorum. Evet, Sayın BOZTEPE'ye vereceğim, sıra buyurun Sayın BOZTEPE. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan bende ilk önce Atilla BAYSAK kardeĢimin duygularına, tamamına 

katılıyorum. Babası Kemal Ağabey Allah uzun ömür versin, kendisi eski KarĢıyaka Belediye BaĢkanımız, 

Bosna Hersekle ilgili, Ġzmir’le ilgili çok büyük çalıĢmaları olmuĢtur. Fakat kendisi en sonunda Ģöyle bir 
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cümle kullandı: “ArkadaĢlar bugün böyle bir Ģey olmaz, sakın sanmayın.”  dedi. DıĢ politikaya vurgu 

yaptı. DıĢ politikaya vurgu yaparken, bugünkü, bize bir gönderme yaptı. O gün babası KarĢıyaka Belediye 

BaĢkanıydı. 1994… Evet, belediye baĢkanı olmuĢtu, 1994’de seçim oldu. KarĢıyaka Belediye BaĢkanıydı. 

Türkiye’de SHP, Doğru Yol ve aynı zamanda tam olaylar olduğu zamanda Doğru Yol, CHP iktidarı vardı. 

Yani dıĢ politikada Ģu an kendisinin mensubu olduğu siyasi parti vardı,  babasının eski Belediye BaĢkanı 

olduğu siyasi parti vardı. Bu konuda diğer bütün duygularına katılıyorum tamamen Atillacığım. Sayın 

BaĢkan bir Ģey daha rica edeceğim; Meclis Üyelerimiz lütfen bakın içerisi boĢalmıĢ. En baĢta gelip imza 

atıyoruz, imza föyüne bir de kapanıĢta imza toplayalım. Bu birçok Mecliste oluyor. Bu hiç de… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bunu çok ciddi 

söylüyorum. Aziz BaĢkan bunu daha önce yapıyordu. Çünkü arkadaĢlar biz bazen burada yirmi kiĢiyle 

Meclisi kapattığımız zamanlar oldu. Eğer ki para alıyorlarsa bunun hakkını versinler. Sayın BaĢkan yine 

demin Sayın Genel Sekreter konuĢmasını yaparken bir kelime kullandı…  

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE özür dilerim. Sözünüzü kesmiyorum ama bir Ģey söyleyeceğim. 

Yani buradaki arkadaĢlarımızın yapmıĢ olduğu, bütün partilerdeki arkadaĢlarımızın yapmıĢ olduğu bu 

onurlu görevi sadece paraya indirgemesek… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Hayır canım paraya indirgemiyorum. Ama bir bedel ödeniyor BaĢkan’ım.  

MECLĠS BAġKANI: Ama yani Ģık olmuyor. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bakın bedel ödeniyor. Hepimiz… Bakın daha önce gene bu Mecliste bunlar 

konuĢuldu Sayın BaĢkan’ım…. Girmeyelim onlara hiç.   

MECLĠS BAġKANI: Siz girdiniz yani. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Hayır ama bakın, girdim de… Bakın girdim, derken, öyle girersem baĢka baĢka 

Ģeyler söyler, bir sürü Ģey çıkar ortaya.   

MECLĠS BAġKANI: Hayır kötü örnek örnek teĢkil etmez de.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben de diyorum ki bir en baĢta imza toplayalım, bir de en sonda. Hatta temenni 

dilekler baĢlayınca yapalım, sonuna kadar beklemeyelim. Çünkü Meclisimiz bakın canlı yayına 

geçiyoruz, eskisi gibi kalabalık… ġimdi bak herkes gitti, o yüzden diyorum. Kendileri bilirler Sayın 

BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Genel Sekreterimiz demin bir kelime kullandı. Sanırım birçok arkadaĢımızın 

dikkatinden kaçtı, “Rejim değiĢimi” dedi. Ben Türkiye’de herhangi bir rejimin değiĢtiğini bilmiyorum. 

Eğer ki kendisi biliyorsa bize bunu bir açıklasın. Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılından beri Türkiye 

Cumhuriyetinin herhangi bir değiĢikliği yoktur.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE öyle olmadığını siz de biliyorsunuz.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Hayır ama bir rejim değiĢikliği, Ġzmir BüyükĢehir’in Genel Sekreteri “Rejim 

değiĢikliği” dedi. Bunu da herhalde sürçülisan etti. 

MECLĠS BAġKANI: Onu bir sonrasına koyduğu cümleye bakın. Bütüne bakın ne olur… Yani 

kayıtlardan çıkartırım, ben de baktım. Yani yapmayın, onu kastetmedi. Yani böyle bir Ģey yok. Neyse.   

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan devam ediyorum. Dün, pardon Pazartesi günü burada halk taĢıtla 

ilgili bir Gündemde sabah indirimi ve 0-5 yaĢ arası çocukların ailesi ile birlikte on biniĢlik… ġunu 

gördüm Twitter’da, on bin biniĢlik anlamıĢlar, on bin gibi, on biniĢlik bu. Ve Twitter’da, sosyal medyada 

paylaĢım yaptığı zaman Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve basın bülteni geçtiği zaman 2 müjde diyor. Bu 

müjdenin ikisinin de önergesini biz verdik, AK Parti Grubu verdi. Bir önerge, birisini de Cumhuriyet Halk 

Partisi ile biz beraber ortak vermiĢtik. Fakat altına baktığımız zaman yorumlara, arkadaĢlar girin, bakın 

orada bizim verdiğimiz önergenin akĢam ile ilgili ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkarıyor. Bütün 

insanlar, oradaki bütün arkadaĢlarımız, yüze yakın yorum var. Hepsi akĢam 16:00 ile 20:00 arası olması 

gerektiğini söylüyor. Bunu lütfen bir daha… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon 18:00 ile 20:00 arası akĢam. Bunu da tekrar 

yine Gündeme getirirsek çok da iyi olur. Lütfen siz de Twitter’da bakın altında ve onu yaparken de büyük 

müjde iki tane ama bizim de Grubumuzla ilgili de bilgi de koyarsanız çok iyi olur. Sayın BaĢkan yine 

burada Belediye BaĢkanlarımız herhalde kalmadı.  

MECLĠS BAġKANI: Halil ARDA’yı saymadınız. Halil Bey orada oturuyor.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Pardon. Biz senle eski arkadaĢız... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BaĢkan’ım hepimizin metropolündeki özellikle 

trafiğe kapalı yerler, mazgallar, su kanalları çok kirli, çok pis. Bakın Ģu an yaz ayı da geldi. KıĢın yağmur 
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yağıyordu, yağmur kurtarıyordu bir Ģekilde ama Ģu an Ġzmir’de gidin KarĢıyaka’ya, Kemeraltı’na birçok 

yerde, Bornova’nın bazı yerlerinde çok büyük kirlilik içinde pis kokular geliyor, fareler falan cirit atıyor. 

Bunları, eğer ki dikkat edersek… Lütfen haftada bir, 15 günde bir, eskiden çok yapılıyordu bunlar, 

caddeler ana caddeler, yıkanıyordu. Bu özellikle trafiğe kapalı olan yerler, bordür taĢ döĢeme dediğimiz 

yerleri, ben bunları diyorum. Bugün temenni dilekler ilgili konuĢuyorum. Bunları eğer ki arkadaĢlarımız 

dikkate alırlarsa çok sevinirim. Ben demin daha önce de söylediniz ama Çiğli'de bizim merkezde, 

merkezde bizim üst geçit var, bilirsiniz. Üst geçidin hemen yanında tabela konulmuĢ, tahmin ediyorum 9-

10 aydır. Orada bir trafik kazası oldu. Trafik kazasından dolayı bir levha konmuĢ, BüyükĢehir Belediyesi 

koymuĢ: “Tamirat yapılana kadar geçici olarak kullanılmamaktadır.” Tam 9 ay oldu. Bakın demin burada 

imzayla ilgili veya da baĢka bir Ģeyle ilgili… 9 aydır bir tarafta yürüyen merdiveni BüyükĢehir yapmadı. 

Bunun 3 ayı bize ait, 6 ayı Aziz Ağabeye ait, bunu da söyleyeyim. Bunlara da dikkat edersek çok 

sevinirim. Hepinize sevgi ve selamlar sunuyorum. Temizlik konusu BaĢkan’ım çok önemli. Bunları… Bu 

halktan gelen Ģikayetler.  

MECLĠS BAġKANI: Çok teĢekkür ederiz. 

HÜSNÜ BOZTEPE: TeĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Ben teĢekkür ederim. Sayın BARAN buyurun.  

AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Ģimdi biraz da imzası 

alınmıĢ ve yapılmıĢ projelerle ilgili konuĢalım. Tamam, imza alınmamıĢ ama bir Ģekilde alınır, yapılır o 

diğer proje de. ġimdi KarĢıyaka’daki Tramvay hattımızla alakalı bir sıkıntımız var, engelli arkadaĢlar 

olarak ciddi bir sıkıntı yaĢıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu sıkıntıyı ben birebir de yaĢadım. ġimdi Sayın 

BaĢkan’ım, biliyorsunuz saat 00:20’ye kadar Tramvay hattının hizmet verme saati devam ediyor. Fakat 

oradaki güvenlikçi arkadaĢların iĢleri bitiyor ve evlerine gidiyorlar. ġimdi giderken orada engelli 

arkadaĢların geçmiĢ olduğu kapıyı kilitleyerek gidiyorlar.  Böyle bir durum oluĢunca da geçtiğimiz 

günlerde yaĢadığımız sıkıntı Ģuydu mesela örnek olarak vereyim hemen; Çevreyolu istasyonuna saat 

00:05’te gittim. Normal Kentkart, Ġzmirimkart basılarak geçen peronlar açıktı. Fakat bizim geçeceğimiz 

yerler kilitliydi. Maalesef tramvaya binemedim. Ardından baĢka bir tramvay geldi. Görevli olmadığı için 

açtıramadım, yine binemedim. Oradan Selçuk YaĢar’a kadar sandalyemle yürüyerek gitmek durumunda 

kaldım. Bu durumu birçok engelli arkadaĢım da Ģu anda yaĢamakta. Bununla ilgili bir rica ediyorum, 

hazır bürokrat arkadaĢlarımız da buradayken, bununla alakalı önlem alınırsa sevinirim. Ayrıca da Ģöyle bir 

durum daha var; Selçuk YaĢar Durağından itibaren Vilayetler Evi Durağına kadar olan kısımda, yürüme 

yollarında biliyorsunuz görme engelli arkadaĢlarımızın yürüyüĢleri ile alakalı kabartma taĢ bordürler 

döĢendi. Fakat taĢ bordürlerle araçların içeriye girmemesi ile alakalı olan o taĢ dubalar bitiĢik durumda. 

Yani orada beyaz bastonla bir engelli, görme engelli arkadaĢın yürümesinin mümkünatı yok. Yürümeye 

çalıĢsa da büyük ihtimalle yere kapaklanıp düĢüp ya yaralanacaktır ya da bir kırık çıkıkla sonuçlanacaktır. 

Ayrıca tekerlekli sandalye, görme engelli arkadaĢlar, bebek arabası ve yaĢlılarımızın genelde kullanmıĢ 

olduğu walker’ların da aynı bahsettiğim yolda taĢ bordürlerle, o büyük palmiye ağaçlarının olmuĢ olduğu, 

oturmak için, etrafında oturmak için yapılmıĢ olan alan maalesef çok büyük olduğundan çok dar bir alan 

kaldı orada. Ben önümüzdeki toplantıda bunu görsel olarak da getireceğim, sunumunu yapacağım sizlere. 

O hatlarda ciddi bir sıkıntı yaĢıyoruz. Bunu belirtmek istedim. Gereği yapılırsa, ciddiye alınırsa teĢekkür 

ederim. Sağ olun.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkürler Sayın BARAN. Bürokrat arkadaĢlarımız da zaten buradalar. Onlar da 

bu konunun takipçisi olacaktır. Ama çok önemli hususlara temas ettiniz. TeĢekkür ederim. Sayın 

KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, söz verdiğiniz için teĢekkür ediyorum. Bir Meclisi daha sanıyorum 

tamamladık. Dilek  ve temenniler aslında benim en keyif aldığım bölüm. Çünkü çok konuĢuyoruz, çok 

tartıĢıyoruz. Yine de sonuca varabileceğimizi düĢünüyorum bu konuĢmalarla. Salon gene de çok boĢalmıĢ 

değil diye düĢünüyorum. Bundan dolayı memnuniyet duyuyorum. Ama tabii gönül ister herkes sonuna 

kadar kalsın. Ben artık son olarak Ģunu söyleyeyim, bugün ,biliyorsunuz, Dünya Hukuk Günü, 1969’dan 

beride ülkemizde kutlanıyor. Meclis Üyelerimizin çoğunluğu hukukçu. Ama hukuk hayatımızın her 

alanında var. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bu sözünü ben ilk kez duydum: “Ġstiklal, istikbal, hürriyet her 

Ģey adaletle kaimdir." diyor. Gerçekten harika bir söz. Üstünlerin hukukunun değil, haklının korunduğu, 

hukukun her zaman, her daim kutsal olmasını diliyorum, yaĢanabilir olmasını diliyorum. Tekrar Meclis 

Üyelerimize, katkı sunan bürokratlarımıza teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Biz teĢekkür ederiz, sağ olun. Evet, Sayın Cindi Can POLAT buyurun. 
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CĠNDĠ CAN POLAT: Sayın BaĢkan’ım, Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım ben de hepinizi saygı ve 

sevgiyle selamlıyorum. Sayın BaĢkan’ım ben de medeniyetin beĢiği diye tabir ettiğimiz Avrupa’nın 

merkezinde bu modern çağda Bosna’da yaĢanmıĢ olan katliamı Ģiddetli Ģekilde kınadığımı ve böylesi 

katliamların dünyamızda bir daha yaĢanmamasını diliyor ve temenni ediyorum. Bu katliamı bize 

yaĢatanları lanetliyorum. Buca Metrosuyla ilgili çok kısa olarak ben de bütün anlatılanların ıĢığında 

fikirlerimi paylaĢmak istiyorum. Esasında bürokrat arkadaĢımız çok net bir Ģekilde konuyu özetledi ve 

orada Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Buca Metrosunun, Bakanlıkça finanse edilerek, Bakanlık 

tarafından yapılır… Ġzmir’e kazandırılması konusunda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bir talebinin 

olduğunu ifade etti. Ancak bu talebin, BüyükĢehir’in bu talebinin Bakanlıkça reddedildiğini, 

reddedildikten sonra BüyükĢehir’in kendi kaynaklarıyla bu metro hattını, Buca Metro Hattını yapıp 

Ġzmir’e kazandırmak noktasında giriĢimlerde bulunduğunu, Bakanlıktan istenen tek Ģeyin yatırım 

programına alınması için iĢte sözü edilen tek imza, yatırım programına alınması için bir imza talep 

edildiğini ancak bu imzanın geçen onca yıla rağmen alınamadığını ifade etti. Bence bu konuyu çok fazla 

uzatmanın da çok anlamı yok. YaĢanmıĢlar yaĢanmıĢ ve bitmiĢ. Bu saatten sonra yapılacak tek Ģey bizim, 

Ģahsen benim BüyükĢehir Meclis Üyesi olarak Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımızdan Buca Metrosunun Buca’ya bir an evvel kazandırılması noktasında yatırım programına 

alınması için gerekli olan imzanın bir an evvel atılıp… Zaten atıldıktan sonra yatırım programına 

alındıktan sonra BüyükĢehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla bu hat inĢa edilecek, Ġzmir’e kazandırılacak. 

TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Biz teĢekkür ederiz Sevgili Hatip. Evet, buyurun Sayın Sefer Bey, buyurun.  

SEFER TOPÇU: Ġyi akĢamlar Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, herkesi sevgi ve saygılarımla 

selamlıyorum. Farklı bir konu gene. Geçen gün Pazartesi günü üniversite arkadaĢlarımla Kordon’da bir 

yemek yedik. Ġstanbul’dan gelmiĢlerdi kendileri. Saat dokuzu yirmi beĢ geçe orada birkaç tane fotoğraf 

var, fotoğrafladım. Maalesef birinci Kordon’da yol tarafına yani deniz tarafına çöplerini çıkartıyor bu 

restoranlar, kalktım ben dedim ki: “Bu nasıl bir uygulama? Biz burada yemek yiyoruz ve yemek yerken 

çöplerin yanında yemek yiyoruz. Nasıl bir uygulama?”  Dediler ki: “10 dakikada bir, 15 dakikada bir çöp 

arabası geliyor bunları alıp gidiyor.” Neticede ben yerime oturdum. ArkadaĢlarım sordu bana, dediler: 

“Ne oldu Sefer, çöplerle ilgili ne yaptın, bir yerleri mi aradın?” Neyse ben bir cevap veremedim tabii ki 

arkadaĢlarıma. Neyse, dedim, hani ben bu konuyu sonra görüĢürüm. Ve 10 dakika sonra araba geldi, 

masada ben alkıĢlandım. Sanki arabayı ben çağırtmıĢım da o çöpleri ben aldırmıĢım gibi. YanlıĢ bir 

uygulama BaĢkan’ım. Yani bu konunun ilgili bürokrat arkadaĢlar tarafından ele alınması gerçekten çok 

doğru. Çünkü o saatlerde, yemek saatinde, tam da yemek saatinde çöplerin oraya çıkartılması yanlıĢ bir 

uygulama. Bunu belirtmek istedim. Sevgi ve saygılar. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. ArkadaĢlar Ģöyle bir usûl var mı, bilmiyorum. Dilek ve 

Temennilerde yeterlilik verilebiliyor mu? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Son olarak Sayın DAL’a söz veriyorum. Sonra kapatacağım Meclisi ArkadaĢlar. Evet, 

buyurun Sayın DAL.  

ĠLHAN DAL: Sayın BaĢkan teĢekkür ederim öncelikle. Sayın BAYSAK’ın Srebrenitsa konusundaki 

duygularına aynen katılıyorum. Srebrenitsa’da hayatını kaybedenleri rahmetle ve saygıyla anıyorum. Aynı 

zamanda bugün 10 Temmuz Ali Ġsmail KORKMAZ’ın öldürülüĢünün 6. yılı. Ben hiçbir çocuğun ama 

hiçbir gerekçeyle öldürülmemesini, anne babaların çocuklarının kokusundan hiçbir Ģekilde ayrı 

kalmamalarını diliyorum. Ve geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz çağdaĢ Ģiirimizin kıymetli Ģairi Küçük 

Ġskender’in izninizle bir Ģiirini okumak istiyorum, izin verirseniz. 

“ALİ Öyleyse ben size hep Ali diyeceğim/Aşk bazen çok Ali Mehmetler ölüyor, Aliler öldürülüyor 

çünkü/Ayşelerse doğuştan ya dul ya evli/Ayşe bazen çok Ali/İçimizdeki isimlere yeni bir şans 

vermeli,/Gidenin peşine düşmeden/Ölenin duasını etmeden/Mümkünse sade, mümkünse seviyeli/Yalnızlık 

unutuluyor, ayrılıklar unutturuluyor çünkü/Kalanlarsa bile bile ya sessiz ya deli/Öyleyse ben size hep Ali 

diyeceğim/Hikâyenin gerisi zaten çok belli/Dertler zarifse vakit almaz teselli/Hoş geldin esvabımın 

cevabı, aklımın zamanı/Aşk bazen insandan çok evveli/Öyleyse ben size hep Ali diyeceğim/Aşk bazen çok 

Ali” TeĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Biz de teĢekkür ederiz. Sağ olun.  

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Gündemimizin Toplantıya Katılamayan Meclis 
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Üyelerinin Mazeretlerinin GörüĢülmesi bölümüne geldik. Katılamayan ArkadaĢlarımızın mazeretlerinin 

kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir.  

VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 
MECLĠS BAġKANI: Temmuz Ayı Toplantısının III. BirleĢimi 12 Temmuz Cuma, saat: 18.00’de Meclis 

Salonunda yapılacaktır. TeĢekkür ederim, iyi akĢamlar dilerim.  
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