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 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planının görüĢülmesi. (Strateji GlĢ. 

Dai.BĢk.E.207331) 

 

 2. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planının görüĢülmesi. (ESHOT-Strateji 

GlĢ.Dai.BĢk.E.8314/E.132007) 

 

 III. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE ATANAN 

PERSONELE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

 1. 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 22. maddesinin 1. fıkrasında “BüyükĢehir belediyesi 

personeli büyükĢehir belediye baĢkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk 

toplantıda büyükĢehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.” denilmektedir. ESHOT Genel Müdürü 

kadrosuna Erhan BEY atanmıĢtır. Meclisimizin bilgilenmelerini arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (ESHOT-Ġnsan Kay. ve Eğt.Dai.BĢk.E.8574/E.136868) 

 

 IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. 2020-2024 Stratejik Planı ile ilgili olarak meslek odaları ile yapılan paydaĢ toplantısında Ġzmir Ticaret 

Odasının önerdiği değiĢiklik talepleri tarafımızca değerlendirilmiĢ olup; bu değerlendirme doğrultusunda 2.3 

no’lu, 'Sağlık' baĢlıklı stratejik hedefin baĢlığının, 'Sağlık ve Spor' olarak değiĢtirilmesi ve Ġzmir ekonomisini 

ele alırken kent-bölge kavramına vurgu yapacak bir değerlendirmenin 3.1 no’lu hedef kartına eklenmesi 

hususlarının görüĢülmesi. (Strateji GlĢ. Dai.BĢk.E.216035) 

 

 2. Rusya'nın Volgograd Ģehrinde 30 Ekim 2019 - 02 Kasım 2019 tarihleri arasında ''Volga'da Diyalog: 21. 

Yüzyılda BarıĢ ve KarĢılıklı AnlayıĢ'' teması altında gerçekleĢtirilecek olan Halk Diplomasisi Uluslararası 

Forumuna Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı'nı temsilen BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan Vekili Mustafa 

ÖZUSLU ve BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin görevlendirilmesi, 30 

Ekim 2019 - 02 Kasım 2019 tarihleri arasında görevli izinli sayılması, yapılacak olan seyahate ait ulaĢım 

(havayolu ile) giderlerinin ilgili firmaya ödenmesi, söz konusu seyahat ile ilgili yapılacak olan diğer 

giderlerin (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan harcı vb.) Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1 

YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Kaleminden  karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Özel Kalem 

Md.E.216142) 

 

 3. Güney Kore'nin Gwangju kentinde 30 Eylül - 3 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek olan 

"Dünya Ġnsan Hakları Kentleri Forumu"na BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Mustafa Tunç SOYER, 

Gwangju Belediye BaĢkanı Sayın Lee Yong-sup tarafından konuĢmacı olarak davet edilmiĢ ve bu yıl 

dokuzuncusu düzenlenen Forumun teması "Yerel Yönetimler ve Ġnsan Hakları: Ġnsan Haklarını Yeniden 

Tasarlamak" olarak belirlenmiĢ olup; bu kapsamda DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanı Hatice Gökçe 

BAġKAYA'nın Belediyemizi temsilen 29 Eylül - 4 Ekim 2019 tarihleri arasından söz konusu Foruma 

katılmak üzere görevlendirilmesi, bahsi geçen tarihlerde görevli-izinli sayılması, uçakla gidiĢ-dönüĢ ulaĢım 

masrafı, konaklama, iaĢe ve diğer yasal giderlerinin Belediyemiz ilgili bütçesinden karĢılanması hususlarının 

görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢkiler ġb. Müd.E.215562) 

 4. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 
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Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II)  sayılı BoĢ Kadro 

DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların 

incelenerek karara bağlanması hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eğt.Dai.BĢk.E.215561) 

 

 5. KemalpaĢa ilçesi kırsalında arı ürünlerinin iĢlenmesi ve paketlenmesi çalıĢmalarına destek olmak, küçük 

üreticileri desteklemek ve arıcılığı yaygınlaĢtırma amacıyla, BüyükĢehir Belediyemiz, Dereköy Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi ve KemalpaĢa Belediyesi iĢ birliğinde, Dereköy Mahallesinde, Ġlçe Belediyesi 

mülkiyetinde olan 8 pafta 646 parselde bulunan binanın bakım ve onarımları yapılıp Bal ĠĢleme ve 

Paketleme Tesisi kurulması ihtiyacı kapsamında Belediyemiz ile Dereköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 

KemalpaĢa Belediyesi arasında 18/05/2018 tarihli ve 645 sayılı Meclis Kararı ile alınan Protokol’de 

revizyona gidilmesine ihtiyaç duyulduğundan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile KemalpaĢa Belediye 

BaĢkanlığı ve KemalpaĢa S.S. Dereköy-Gökyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yeniden 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Tarımsal 

Hiz.Dai.BĢk.E.215560) 

 

 6. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesince görülen ihtiyaç üzerine önerge eki listede belirtilen 

harcama kalemlerine aktarma yapılmasına yönelik, 02/09/2019 tarihli ve 286 sayılı Kararının görüĢülmesi. 

(Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.215559)  

 

 7. Konak Belediye Meclisinin 05/09/2019 tarihli ve 162/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; HaberleĢme 

altyapısı geçiĢ ücretlerinin tahsilinden sonra kullanıcılardan alınan altyapı kiralama bedelleri Ġlçe 

Belediyelerinin hakkı iken Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından tahsil edildiği, bundan sonra bu iĢlemler 

için ilçe belediyelerine müracaat edilmesi gerektiği bildirilmiĢ olup; geçiĢ hakkı ücretleri, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına bağlı Altyapı Koordinasyon ġube Müdürlüğü tarafından 

uygulanmakta olan ve önerge ekinde yer alan tarifenin, Konak Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe ekinde yer 

alan gelir tarife cetvellerine eklenmesi ve buna göre tahsil edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. Dai. 

BĢk.E.216122) 

 

 8. Bornova ilçesi, Çamdibi Mahallesi, 5 Pafta, 9542 parselin kamulaĢtırma dıĢı kalan 55,50 m²'lik Ticaret 

Alanı Ġmarlı Yapı Adasında kalan kısım için, 47.119,50-TL kamulaĢtırma bedelinin taĢınmaz malikine 

ödenerek Belediyemiz adına tescil edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.215549) 

 

 9. Konak ilçesi, 1. KarataĢ Mahallesi, 598 ada, Eski:8 Yeni:31 no’lu taĢınmazın diğer malikleri tarafından 

açılan Ġzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/13 Esas ve 2019/14 sayılı davanın Mahkeme Kararının, 

ilgili Tapu Müdürlüğünde uygulatılması sonucu ifrazen oluĢan 104,45 m²’lik 598 ada, 31 parseldeki Yurdan 

SUTAġ'ın 1/10 hissesinin (104,45 x 1/10 = 10,45 m², 10,45 m² x 6.928,00-TL= 72.397,60-TL) 72.397,60-TL 

bedel ile yol olarak terkini ve her türlü takyidattan arî olarak Belediyemize rızaen devretmesi karĢılığında 

tarafına ödenmesi veya ödenmemesi konusunun görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.215551) 

 

 10. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Yol"da kalan, Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 

735 ada, 552 parselde kayıtlı taĢınmazın kamulaĢtırılmasının 2015-2019 yıllarını kapsayan VI. BeĢ Yıllık 

Ġmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 2019/63 

sayılı ve 01/08/2019 tarihli, 2019/79 sayılı Kararlarının; Ġlçe Belediyelerinin imar Ġlçe Belediyelerinin imar 

programlarına iliĢkin olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı 

Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216128) 

 

 11. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Koruma Alan Sınırı" içerisinde, "Tescilli Parsel" 

olarak belirlenmiĢ olan Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 99 ada, 29 ve 30 parselde kayıtlı taĢınmazların 

kamulaĢtırılmasının 2019-2023 yıllarını kapsayan V. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasına 

yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 275 sayılı Kararının; Ġlçe Belediyelerinin imar 

programlarına iliĢkin olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı 

Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.215553) 

 

 12. Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesinde, Katip Çelebi Üniversitesinin doğusunda yer alan ve 1/25000 ölçekli 

Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Küçük Sanayi Alanları" olarak belirlenen bölgenin, 

Belediye BaĢkanlığımızca hazırlanan Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzey Doğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonu dikkate alınarak, "Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanları" 
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olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.216124) 

 

 13. Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri J17C1, J17C3, J17C4 paftalarda Ġzmir Kuzey Bölgesi 

1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.216131) 

 

 14. Çiğli ilçesinde, kuzeyde Harmandalı Mahallesi, güneyde Yeni Mahalle ve Ġstasyonaltı Mahalleleri, batıda 

Katip Çelebi Üniversitesi ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, doğuda KarĢıyaka ilçe sınırı ile sınırlandırılan 

ve Büyük Çiğli Ova Kesimi Nazım Ġmar Planı ile bütünleĢen alanda; 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir 

Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzey Doğu Bölümü ve 

Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonu ve Plan Raporu. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.216123) 

 

 15. Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonunu. (Ġmar 

ve ġeh.Dai.BĢk.E.216130) 

 

 16. Dikili ilçesi, Kabakum Mahallesi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Nazım Ġmar Planının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılması 

hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216129) 

 

 17. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7586 ada, 29 ve 30 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı (ĠZSU Hizmet 

Tesisleri)” olacak Ģekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.216127) 

 

 18. Bornova Belediye Meclisinin 03/07/2019 tarihli, 216 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği doğrultusunda, Naldöken Mahallesi, 24PIb ve 25PIVc paftada, 22663 ada 58 

no’lu parselin (eski 939 no’lu parsel) Emsal:1.00, Yençok:serbest, yapılaĢma koĢullu, “Cami Alanı” olarak 

belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.215557) 

 

 19. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarihli ve 184 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet 

Mahallesinin tamamı, Ġnönü ve Örnekköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaĢık 136 hektarlık alanı 

kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonunda re'sen tespit edilen konular ve askı sürecinde 

plana yapılan itirazlar dikkate alınarak planın uygulamaya geçirilmesinde sorunlar yaĢanacağından, planın 

iptal edilmesi ve söz konusu bölgede yeniden 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme Amaçlı Revizyon Ġmar Planı 

yapılmasına iliĢkin, KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 91 sayılı Kararının görüĢülmesi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216126) 

 

 20. Bergama ilçesi, Ġslamsaray Mahallesi, 1369 ada, 1 parselde proje çalıĢmaları yürütülen “Bergama Sebze 

ve Meyve Hali”nin enerji ihtiyacının karĢılanması için söz konusu parselin doğusunda yer alan Park Alanı 

içinde 3 m x 6 m ebatlarında trafo alanı ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.215554) 

 

 21. Tire Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli 165 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tire 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planında BitiĢik Nizam 2 kat "Süt Kooperatifi Yeri" olarak belirlenmiĢ, Turan Mahallesi, 

1115 ada 1 parselin, BüyükĢehir Belediye Meclisimizin 29/11/2017 tarihli ve 05.1381 sayılı Kararı ile uygun 

görülerek onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği doğrultusunda, E:2.00 Yençok:5 kat 

yapılaĢma koĢullarında "Ticaret+Konut Alanı, Park ve Otopark Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.215558) 

 

 22. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 2019-62 sayılı Kararı ile uygun görülen; 22J-IVa, 

22J-IVd ve 22Ġ-IIIb paftalarında yer alan Pir Sultan Abdal Parkının Rekreasyon Alanına dönüĢtürülmesine 

yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.21556) 

 

 23. Konak Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 127/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planında, ''Konut (Zemin Kat 
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Tercihli Ticaret) Alanında (K-F)'' yer alan, Altınordu Mahallesi, 23M3B pafta, 1543 ada, 11 parselin, Ġzmir I 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/03/2019 tarihli, 8862 sayılı Kararı doğrultusunda 

tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı 

DeğiĢikliği ve 1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216125) 

 

 24. Bergama Belediye Meclisinin; Ġslamsaray Mahallesi Kınık Caddesinin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

dıĢında kalan kısmından cephe alan parsellerin Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 01/06/2019 

tarihli ve 19/66 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.215555) 

 

 V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġzmir UlaĢım Merkezi ġube Müdürlüğü bünyesindeki hizmet binalarının 24 ay süreli temizlik hizmeti 

alımı yapılması yöntemiyle periyodik temizliklerin yapılabilmesi için Meclis Kararı alınmasının oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.198728) 

 

 2. Ġzmir UlaĢım Merkezinin (ĠZUM) vatandaĢlarımıza sunmuĢ olduğu bilgiler ve hizmetler açısından 

zorunluluk ve süreklilik arz eden mobil ve web tabanlı internet kökenli bilgilerin ve hizmetlerin aksamaması 

için “Ġnternet Hizmet Alımı ĠĢi”ne 24 ay süreli olarak çıkılabilmesi için Meclis Kararının alınmasının 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.197425) 

 

 3. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tablodaki Ģekliyle Fonksiyonel Sınıflandırmanın 

birinci düzeyleri arasında toplam 14.905.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 05/09/2019 tarihli ve 

72458193/144 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.213517) 

 

 4. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin ilgili Müdürlükleri arasında, önergede belirtildiği 

Ģekilde, toplam 300.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 02/09/2019 tarihli ve 52 sayılı Kararının 

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

Kar.Dai.BĢk.E.212123) 

 

 5. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin ilgili Müdürlükleri arasında, önergede belirtildiği 

Ģekilde, toplam 150.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 02/09/2019 tarihli ve 53 sayılı Kararının 

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

Kar.Dai.BĢk.E.212125) 

 

 6. 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesi önerisi ile birlikte değerlendirilmek 

üzere Belediyemize iletilen, 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı DeğiĢiklik 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.191037) 

 

 7. Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesinde yer alan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında 

Genel Otopark Alanı olarak belirlenmiĢ olan 14161 ada, 1 parselin içerisinde Katlı Otopark Alanı ile Pazar 

Alanı da yer alacak Ģekilde Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüĢtürülmesine iliĢkin hazırlanan, 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, ''Bayraklı Belediyesinin talebi doğrultusunda Belediye 

Hizmet Alanı Kullanımının alt açılımına 'Sosyal ve Kültürel Tesisler' ilave edilmesi ve bu kapsamda plan 

notlarının yeniden düzenlenmesi koşuluyla'' Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.191029) 

 

 8. 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesi önerisinin, Ġlçe Belediyesince iadesi 

talep edildiğinden bu aĢamada oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.191040) 

 

 9. Bayındır ilçesi, SadıkpaĢa Mahallesinde, 187 ada, 30 parselde Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı 
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belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisinin, oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Hukuk - Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık - Esnaf ve Meslek Odaları - UlaĢım 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.191035) 

 

 10. Güzelbahçe Belediyesi sınırları dâhilinde, doğuda Narlıdere ilçesi ile sınır oluĢturan Yağçayı'ndan, batıda 

Urla ilçesi ile sınır oluĢturan Çamlıçay'a kadar olan sahil Ģeridine iliĢkin hazırlanan kıyı düzenlemesi amaçlı 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisine yönelik Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye Meclisinin 12/01/2018 tarihli ve 05.73 sayılı Kararının iptali ile Güzelbahçe 

Belediyesince yeniden düzenlenen ve Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/07/2019 tarihli ve 40 sayılı Kararı 

ile uygun görülen, anılan sahil Ģeridine iliĢkin hazırlanan, kıyı düzenlemesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında 

iĢlem yapılmak üzere Çevre ve ġehircilik Bakanlığına iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.   (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.211506) 

 

 11. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarihli ve 42 sayılı Kararı ile uygun görülen; 22M-4B pafta, 

ÇalıkuĢu Mahallesi, 3205 Sokak ile 3209 Sokak arasında kalan YeĢil Alanda Doğalgaz Bölge Regülatörü Yeri 

ayrılmasına iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.191033) 

 

 12. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarihli ve 43 sayılı Kararı ile uygun görülen; Vatan Mahallesi, 

L18A13A-1C pafta, 9083 Sokak ile 9102 Sokak kesiĢiminde bulunan yürürlükteki imar planında Park Alanı 

olarak belirlenen, mülkiyeti Belediyemize ait 3116 ada, 158 ve 159 parseller üzerinde regülatör yeri 

ayrılmasına iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, değiĢiklikle oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.191031) 

 

 13. Bornova Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 195 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere 

Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonunda 22274 ada, 2 parselin yapılanma koĢulu ve 

gabari bilgilerinin sehven iĢlenmemiĢ olduğu tespit edildiğinden, 22274 ada, 2 parselin (eski 481 parsel) 

yapılanma koĢulunun çevre imar adalarında olduğu Ģekilde bitiĢik nizam 2 kat, ön bahçe mesafesi 0 olarak 

belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin, değiĢiklikle oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.191023) 

 

 14. Bornova Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 196 sayılı Kararı ile uygun görülen; PınarbaĢı 

Mahallesi, 29 L IIb (23PIa) paftada, 7057 Sokak üzerinde 22969 ada, 9 parsel (eski 6308 parsel) ile 22969 

ada 11 parselin (eski 6290 parsel) bulunduğu imar adasında, Bornova Belediyesi Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda; 7057 Sokağa cepheli imar hattının 22969 ada 11 parsel cephesindeki 

kısmı korunarak, 22969 ada 9 parsel cephesindeki kısmının tevhitli imar durumu oluĢturmayacak Ģekilde 

parsel sınırına çekilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.184334) 

 

 15. Bornova Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 198 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik 

Mahallesi, 32 ada, 6 no’lu parselde yer alan ve Mülga TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 

Kurulunun 02/07/1987 tarihli ve 3456 sayılı Kararı ile ''IIA1'' koruma grubu statüsünde Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli taĢınmazın, Ġzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 20/03/2019 tarihli ve 8885 sayılı Kararı uyarınca Koruma Grubunun ''2'' olarak belirlenmesine 

yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, Ġzmir I No'lu 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.191022) 

 

 16. Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesinde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında 

Hmax: 12,80 yapılaĢma koĢullu Katlı Bölgesel Otopark Alanı olarak belirlenmiĢ olan 14161 ada, 1 parselin, 

içerisinde Pazar Alanı ve bir kısmı yer altında olmak üzere Katlı Otopark Alanı yer alacak Ģekilde Yençok: 4 

kat yapılaĢma koĢullu Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüĢtürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, ''Bayraklı Belediyesinin talebi doğrultusunda Belediye 
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Hizmet Alanı Kullanımının alt açılımına 'Sosyal ve Kültürel Tesisler' ilave edilmesi ve bu kapsamda plan 

notlarının yeniden düzenlenmesi koşuluyla'' Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.191027) 

 

 17. Bayraklı Belediye Meclisinin 03/06/2019 tarihli ve 50 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alpaslan 

Mahallesi, 25N-1B paftada, mülkiyeti Belediyemize ait 32785 ada, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan ve 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Park" olarak belirlenmiĢ alan içerisine             4 m x 6 

m ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin 

değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.191030) 

 

 18. UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 13/06/2019 tarihli ve 136443 sayılı yazısına konu; "Bayraklı Ġlçesi, Ozan 

Abay Caddesi Yaya Üst Geçidi Projesi"ne ait 2019/239 no'lu UKOME Kararı kapsamında imar planlarının 

yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.172154) 

 

 VI. DĠLEK VE TEMENNĠLER 

 VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

 

    2. BÖLÜM 

2019 YILI EYLÜL AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 Gündem No   : 97509404-301.04-9/3                                              Toplantı Tarihi    : 13/09/2019  

 Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                                  Toplantı Saati        : 18.00 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Taner KAZANOĞLU, Serkan 

KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Bülent SÖZÜPEK, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, 

Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, 

Erhan UZUNOĞLU, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, Mehmet Atilla BAYSAK, 

Birgül SURAL ÜNER, 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, 

Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Sedat SARI, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Fatma EKĠCĠOĞLU, Erkan 

ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, 

Murat CĠHAN, Ġbrahim Burak OĞUZ, Seda ÖZTÜRE, 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, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri 

CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özan PARLAR, Nilay 

KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, 

Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, 

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

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

Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, 

ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Hakan KOġTU, 

AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, 

Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol 
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ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan 

ERTANE, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Nezih ÖZUYAR, Salih Atakan DURAN, Halil 

Doğukan EROĞLU, Nafiz KÜKLER, Salahattin ġAHĠN, Cüneyt UMUTLU, Hakan ġĠMġEK, Turgut 

PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT. 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak 

BARAN, Ceyhan KAYHAN, Mustafa ĠDUĞ, Cenap BÖRÜHAN, Cemil TUGAY, Murat AYDIN, 

Ramazan Ġsmail UYGUR, Serdar AKSOY, Mehmet TÜRKMEN, Musa ÖZCAN, Mustafa 

KAYALAR, Gürsel RÜZGAR, Ufuk YÖRÜK, Ali ENGĠN, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem 

ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, Özdem Mustafa ĠNCE, Feridun YILMAZLAR, Galip ATAR, Eda 

KILIÇ, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Halil AKBULUT, 

Serkan ACAR. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Değerli Meclis Üyeleri, Değerli ArkadaĢlar Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Yılı Eylül Ayı 

Toplantısı III. BirleĢimini açıyorum. Öncelikle Diyarbakır’da, Kulp’ta katledilen masum insanlarımızın 

ailelerine baĢsağlığı, Ģehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 

II. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Ġkinci BirleĢimde Gündemde Bırakılan Önergelerin GörüĢülmesi maddesinde iki önergemiz 

var biliyorsunuz. Stratejik Plan; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Stratejik Planı ve ESHOT Genel 

Müdürlüğünün Stratejik Planının görüĢülmesi. Eğer, Meclis Üyeleri uygun görürseniz diğer Gündem 

maddelerimizi, önergeleri ve Komisyon Raporlarını görüĢtükten sonra daha geniĢ zaman ayırarak 

Stratejik Planların görüĢülmesine geçelim. Uygun mudur Değerli ArkadaĢlar? Oylarınıza sunuyorum; 

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

III. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE 

ATANAN PERSONELE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

BAġKAN: 3. BaĢlığımız BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tarafından Üst Unvanlı Görevlere Atanan 

Personele ĠliĢkin Bilgilendirme. Buyurun ArkadaĢlar, okursanız... 3.1.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 22. maddesinin 1. fıkrasında 

“BüyükĢehir Belediyesi personeli BüyükĢehir Belediye BaĢkanı tarafından atanır. Personelden 

müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda BüyükĢehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulur.” 

denilmektedir. ESHOT Genel Müdürü kadrosuna Erhan BEY atanmıĢtır. Meclisimizin 

bilgilenmelerini arz ederim. Mustafa Tunç SOYER, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. 

(ESHOT-Ġnsan Kay. ve Eğt.Dai.BĢk.E.8574/E.136868) 
BAġKAN: Evet Değerli ArkadaĢlar, bilgilendirme yapıldı.  

IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi maddesine geçerken 

Cumhuriyet Halk Partisi Ġl BaĢkanımız bugün bizi onurlandırdı, teĢekkür ediyorum, hoĢ geldiniz 

diyorum kendisine. Evet, önergelerin görüĢülmesiyle ilgili buyurun Nilay Hanım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, madde baĢlıklarıyla öncelikle oylanmasını öneriyoruz ama 1 

numarada yer alan madde baĢlığının da Stratejik Planla doğrudan ilgili olduğu için Stratejik Planların 

görüĢülmesi sırasında, beraberce görüĢülmesini ve doğrudan oylanmasını öneriyoruz.   

BAġKAN: Evet, Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Değerli ArkadaĢlar, Gündem maddelerinin 

madde numaraları okunarak oylanmasını ve 1 no’lu Önergenin de Stratejik Planı ilgilendirdiği için 

Stratejik Plan görüĢmeleri sırasında görüĢülmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.  2?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 2 ve 3 numaralı önergeler yurt dıĢı görevlendirmeyle ilgili, 

doğrudan oylanmasını öneriyoruz.   

BAġKAN: Evet, Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 2 ve 3 numaralı Önergelerin kabulünü 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 4 numara da norm kadroyla ilgili bir konu, doğrudan 

oylanmalı.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 4 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 5 numaranın da doğrudan oylanmasını öneriyoruz. Bu 

konuda Plan ve Bütçe Komisyonuyla ilgili zaten Meclis kararı varmıĢ daha öncesinde bir festivale de 

yetiĢecek olan bir konu olduğundan doğrudan oylansın.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 5 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza 
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sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 6?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6 ve 7 no’lu konular Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmelidir.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 6 ve 7 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 8?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 8 ve 9 Hukuk Komisyonunu öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 8 ve 9 no’lu Önergelerin Hukuk Komisyonuna 

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

ediyorum. 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 10 ve 15 dahil tüm maddelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

gönderilmesini öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 no’lu Önergelerin Ġmar ve 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 16? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 16 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 17, 18, 19 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 17, 18 ve 19 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 20? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 20 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık -  Çevre ve Sağlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 21? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 21 ve 22 numara Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 21 ve 22 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

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

ediyorum. 23? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 23 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 24?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 24 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Bir ek önergemiz vardı, onu okutuyorum. Buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine; 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 3 ve 7'nci 

maddelerine dayanılarak hazırlanan "Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri ile BaĢvuru ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik"in 29'ncu maddesi kapsamında, belediyemiz bünyesinde "Etik 
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Komisyonu" kurulmuĢ ve kamu görevlileri için etik davranıĢ ilkeleri belirlenmiĢtir. Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti olarak üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi, Yerel Yönetimler Kongresi'nin 

07/11/2018 tarih, CG35(2018) 12 final sayılı "Yerel ve Bölgesel Yönetimlere Katılan Tüm KiĢiler 

Ġçin Avrupa DavranıĢ Kuralları" raporunda etik davranıĢ ilkeleri yayımlanmıĢ ve tüm yerel 

yönetimleri de bu ilkeleri üstlenmeye ya da özgün davranıĢ ilkeleri yazmaya davet etmiĢtir. Aynı 

Ģekilde, Uluslararası ġeffaflık Örgütü (Transparency Internatıonal) de 8 Mart 2013 tarihli "Yerel 

Yönetimler Ġçin DavranıĢ Ġlkeleri" raporunda yerel yönetimler Ģeffaflık ilkeleri belirlenmiĢ, yerel 

yöneticiler için davranıĢ kuralları belirlenmesiyle; "dürüstlük, güvenilirlik ve hesap verilebilirlik" 

bağlamında hizmet edilen vatandaĢlarla iliĢkilerde Ģeffaflık açısından büyük katkıda bulunacağı 

belirtilmiĢtir. ĠĢbu nedenlerle, seçilmiĢ Belediye BaĢkanı ve seçilmiĢ Belediye Meclis Üyeleri ile 

yükleniciler de dahil olmak üzere tüm kiĢileri kapsayacak Ģekilde, ilgili konuda yayımlanmıĢ 

raporlardaki ilkeler dikkate alınarak, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi'ne özgün "etik davranıĢ 

ilkeleri" belirlemek ve "etik (danıĢma) kurulu" oluĢturmak için gerekli çalıĢmaların yapılması 

amacıyla Etik Komisyonu'nun kurulması hususunu Sayın Meclisimizin tensiplerine arz ederim. 

Mustafa Tunç SOYER, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Özel Kalem Md.E.216360) 

BAġKAN: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu uygundur efendim.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Önergenin kabulüyle Hukuk Komisyonuna 

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

olsun, teĢekkür ediyorum.  

V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi maddesine 

geçiyorum. Buyurun Nilay Hanım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 1 numaradan 16 numara dahil olmak üzere Komisyonlardan 

oybirliği ile geçmiĢ, Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Oylansın Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 no’lu 

Komisyon Raporlarının Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 17?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 17 ve 18 no’lu önergelerde özetlerinin okutularak oylanması 

gerekiyor. Komisyonlardan da oybirliği ile… 

BAġKAN: AnlaĢılmadı.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: DeğiĢiklikle oybirliği var ama uygun bulunmuĢ sonuçta, evet. Komisyondan 

geldiği Ģekliyle oylanmalıdır.  

BAġKAN: Peki. Kemal Bey? Salahattin Bey? 17 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği 

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

TeĢekkür ediyorum. 18?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 18 de efendim yine aynı Ģekilde, oybirliği ile uygun bulunmuĢ Komisyonda. 

Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 18 no’lu Komisyon Raporunun da Komisyondan 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Evet, iki Komisyon Raporumuz vardı, onları okutuyorum, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Bayındır Belediye Meclisinin; 2019 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelinin                   

C-8- ĠĢgal Harcı maddesine yönelik, 07/08/2019 tarihli ve 172 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar. 

Dai.BĢk.E.201333) 

BAġKAN: Evet, Komisyon Raporuyla ilgili söz vereceğim. Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza 

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

Raporu daha vardı.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili 

Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesi hükmü gereği; merkezi Ġzmir’de bulunan Sosyal Demokrat 

Kamu ĠĢverenleri Sendikası (SODEMSEN)’na üye olunması, Belediye bütçesinden ödenek 

sağlanması ile Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oyçokluğu ile uygun 
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bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (ĠĢçi 

Per.ġb.Md.213094/E.135491) 

BAġKAN: Evet, Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.  

FATĠH TAġTAN: Komisyon Üyemiz görüĢ bildirecek Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Efendim?  

FATĠH TAġTAN: Komisyon Üyemiz görüĢ bildirecek.  

BAġKAN: Buyursunlar.  

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

BaĢkan, bu kurulan sendikanın bir iĢveren sendikası olduğunu, zaten iĢveren sendikası olduğunu da 

arkadaĢımız okudu. Bu aslında bizim “karĢı sendika” dediğimiz, yani iĢçi sendikasına karĢı kurulan bir 

karĢı sendika olduğunu söylüyoruz. Bu ne olacak bundan sonra? Bundan sonra BüyükĢehir Belediyesi, 

Tunç SOYER’le iĢçiler… DĠSK bundan sonra Tunç SOYER’le görüĢmeyecek, görüĢmeyi direkt 

SODEM’le yapacak. Dün değil evvelsi gün MemiĢ Bey de söyledi, MemiĢ SARI da söyledi: “Eğer ki bu 

görüĢmeyi biz Belediye BaĢkanı dıĢında, bu SODEM’le yaparsak grev yaparız” dedi. Kendisi de iletti. 

Bundan dolayı biz buna karĢıyız. Bu bir karĢı sendikadır. ĠĢçi haklarına burada sıkıntı yaratacak, iĢçiler 

bundan sonra ücret konusunda sıkıntılar yaĢayacak. Bundan dolayı da bir sosyal demokrat parti 

olduğunu idda eden Cumhuriyet Halk Partisi’ne bunu yakıĢtıramadığımı da tekrar burada söylemek 

istiyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, Belediye BaĢkanlarının kurduğu ilk sendika 

SODEMSEN değil. Ben de bilmeyen arkadaĢlarımıza söyleyeyim. Çünkü söylediklerinizden böyle bir 

anlam çıkmıĢ olabilir. Adalet Kalkınma Partili Belediye BaĢkanlarının üye olduğu bir kamu iĢverenleri 

sendikası var. Milliyetçi Hareket Partili Belediye BaĢkanlarının üye olduğu bir kamu iĢverenleri 

sendikası var. Sosyal demokrat belediyelerin de üye olduğu bir SODEMSEN bu vesileyle kurulmuĢ 

oluyor. Kemal Bey? Salahattin Bey? Komisyon Raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Evet baĢka önergemiz de yok. 

O nedenle Gündemimizin ikinci baĢlığına dönüyorum. İkinci Birleşimde Gündemde Bırakılan 

Önergelerin Görüşülmesi maddesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020-2024 dönemi Stratejik 

Planının görüşülmesi maddesine geçiyorum. Buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım ESHOT Genel Müdürlüğü’nün Stratejik Planıyla… 

BAġKAN: BüyükĢehir. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BüyükĢehirin birlikte görüĢülmesinden yana bir görüĢ hakim. 

BAġKAN: Peki. Fatih Bey uygun mudur? Kemal Bey? Salahattin Bey? Ġzmir BüyükĢehir… Buyurun.  

FATĠH TAġTAN: Süreleri ikisinin ayrı ayrı değil de bir olduğunu dikkate alarak… 

BAġKAN: Tamam. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğünün Stratejik Planlarının 

birlikte görüĢülmesi hususunun kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. Buyurun Nilay Hanım. Ben… Bir dakika, isterseniz… Özür dilerim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam.  

BAġKAN: Benim üç cümleyle ilgili önergem olacak. Önerge mi deniyor? Düzeltme diyelim, ek 

diyelim. ġöyle; müsaade ederseniz önce onları da dikkatinize sunmak istiyorum. 1.2 no’lu hedef kartın 

Tespitler ve İhtiyaçlar bölümünde aşağıdaki ifadenin yer almasını rica ediyorum: “İzmir Büyükşehir 

Belediyesi kentsel dönüşümü sadece binaların dönüşümü değil aynı zamanda bir kültürel ve sosyal 

dönüşüm projesi olarak kabul etmektedir. Bu dönüşüm soylulaştırmayla sonuçlanmamak kaydıyla 

gerçekleşmektedir.” Cümle bu. Yine aynı şekilde Pestle Analizi bölümüne şu cümlenin eklenmesini 

talep ediyorum… Efendim? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Yine kentsel dönüĢümde. “Ege Mahallesinde gerçekleşecek kentsel dönüşüm çalışmaları 

Roman kültürünün İzmir’in önemli bir zenginliği ve parçası olduğu gerçeğinden hareketle 

yürütülmelidir.” Yine Stratejik Planda yer alan 1.3 no’lu hedefe şu cümlenin ilave edilmesini talep 

ediyorum: “Ayrıca sivil ve sportif havacılık merkezi kurulması.” Yani o baĢlığın altında sivil ve sportif 

havacılık merkezi kurulmasını da önermiĢ oluyorum. Bir de, amaç 5: “İzmir’i doğayla uyumlu 

yaşamın dünyadaki örnek şehirlerinden biri haline getirmek.” Hedef 5,1: “Sürdürülebilir atık 

yönetimi ve geri dönüşüm.” İhtiyaçlar: “Aliağa Ağır Sanayi Bölgesinin etki alanı başta olmak üzere 

endüstriyel faaliyetlerin bölgesinde oluşturduğu çevresel tehditlerin tespiti için ilgili kurumlar ile iş 

birliği içinde bilimsel çalışmaların yapılması gereklidir.” cümlesinin… Faaliyet ve Projeler 

bölümünde de “Sanayi kuruluşlarının çevresel etkilerini en aza indirmek amacıyla yaptıkları yatırım 

ve faaliyetlerin görünür ve bilinirliğini arttırmak.” cümlesi. Yine hedef 5.2’de: “İklim değişikliği ve 

bunun etkilerine uyumlanmak için tarım ve enerji başta olmak üzere tüm alanlarda harekete 
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geçilecek.” İhtiyaçlar bölümünde de; “Endüstriyel faaliyetlerin bölgesinde 

oluşturduğu kirletici emisyonların iklim değişikliği üzerine etkisinin önemi konusunda farkındalık 

yaratmak.” Bu cümlelerin Stratejik Plana dercini talep etmiĢ oluyorum. Evet Stratejik Plan görüĢmesine 

geçiyoruz, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, az önce de BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen 

Önergelerin GörüĢülmesi baĢlığındaki… 

BAġKAN: Evet, birinci maddemiz de vardı.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Birinci maddeyi de eklememiz ve beraber görüĢmemiz gerekiyor. Fakat ayrı 

ayrı oylanması gerekiyor aynı zamanda. Bunun da tutanaklara geçmesi yönünden önemli. TeĢekkür 

ediyorum. BaĢkan Vekilimiz söz almak istiyor.  

BAġKAN: O zaman Ģu birinci maddeyi… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Geçelim evet.  

BAġKAN: Okuyayım isterseniz, onu oylayarak devam edelim. Olur mu?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Aynen öyle.  

BAġKAN: Fatih Bey, bu birinci maddeyi okuyorum. 2020-2024 Stratejik Planıyla ilgili olarak 

meslek odalarıyla yapılan paydaĢ toplantısında Ġzmir Ticaret Odasının önerdiği değiĢiklik 

talepleri tarafımızca değerlendirilmiĢ olup bu değerlendirme doğrultusunda 2.3 no’lu Stratejik 

Hedef baĢlığının Sağlık ve Spor olarak değiĢtirilmesi ve Ġzmir ekonomisini ele alırken kent bölge 

kavramına vurgu yapacak bir değerlendirmenin 3.1 no’lu hedef kartına eklenmesi hususunun 

görüĢülmesi. Önerge üzerine söz vereceğim.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım kabulü yönünde biz oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Önergenin Stratejik Plana eklenmesinin kabulünü 

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

Benim cümlelerimin kabulünü de oylayalım mı Ģimdi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Az önce okuduğum cümlelerin Stratejik Plana 

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

Buyursunlar, buyurun Mustafa Bey.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri ArkadaĢlarım bugün Meclisimiz yine 

tarihi bir görüĢmeye tanık olacak. Çünkü Ġzmir'imizin gelecek beĢ yılını, dört buçuk yılını planlayacak, 

Ġzmir’i bu aldığı noktadan daha yüksek bir noktaya taĢıyacak, geleceğe taĢıyacak bir plan üzerinde 

Meclisimiz görüĢ ve değerlendirmelerde bulunacaktır. Ben öncelikle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

Stratejik Planı ve ESHOT Stratejik Planının genel kapsamı ve Stratejik Planın aslında gitmek istediği 

hedefleri birlikte değerlendireceğim için iki Stratejik Planı aslında birlikte değerlendirme Ģansına sahip 

olabileceğim. Zaten birbirinden bağımsız Ģeyler değildir. Keza ĠZSU Stratejik Planı da, o büyük 

Stratejik Planın bir parçasıdır aslında. Biz bu Stratejik Planda ortaya koyduğumuz Ġzmir vizyonunu, 

arkadaĢlarımızın da malumudur ama o cümleyi okuyarak devam edeceğim: “Gücünü farklılıkların 

ahenk içinde bir arada yaşamasından alan dünyadan öğrenen ve dünyaya ilham kaynağı olan, refahın, 

adaletin ve doğayla uyumun, yaşamın her anıyla bütünleştiği bir şehir.” olmak olarak tarif  ediyoruz. Bu 

aslında bizim beĢ yıl sonra Ġzmir’i getirmek istediğimiz noktayı da çok açık ifade ediyor. Değerli 

ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan’ım, Stratejik Planın ruhu, özü ve temelleri, değerleri, Ģu dört temel değer 

üzerinde yükseliyor;  insan, kültür, bilgi ve doğa. Yani ortaya koyacağımız bütün stratejik hedeflerin ve 

o stratejik hedefler doğrultusunda ortaya konacak bütün planların aslında öncelikle insana, kültüre, 

bilgiye ve doğaya dayandığını bu planda görüyoruz. Yedi değer üzerinden aslında planı ortaya 

koyuyoruz. Bunlar… Daha doğrusu yedi hedef, stratejik hedef üzerinden… Altyapı, yaĢam kalitesi, 

ekonomi, demokrasi, doğa, yaĢayarak öğrenme ve kültür-sanat. Bu yedi baĢlık altında yirmi yedi hedef 

ortaya konmuĢ planda. Bu yirmi yedi hedefin on yedi tanesi Sayın BaĢkan’ım, on yedi tanesi uluslar 

arası, BirleĢmiĢ Milletlerin ortaya koyduğu değerlerden referans alınarak hazırlanmıĢ değerler ama 

birebir kopyası değil. Dünyada BirleĢmiĢ Milletlerin öngördüğü, kentler için öngördüğü bu 

parametrelerin bizim kendi değerlerimiz ve önceliklerimiz ve Ģehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda 

yeniden değerlendirilerek… Yani bir anlamda Ġzmir’in ihtiyaçlarına göre değerlendirilmiĢ olması, 

evrenselden yerele doğru, evrenseli alarak ama yerel değerleri de gözeterek bu on yedi madde alınmıĢ. 

Bizim Stratejik Plan içinde göreceksiniz, baktığınızda bunu on altı olarak göreceksiniz. Çünkü niye? Bir 

tanesi, Temiz Suya UlaĢılabilirlik, ĠZSU planlarında gözükecektir. O açıdan on yedi dediğimiz Ģeyin bir 

tanesini ĠZSU planında görebilirsiniz. Bunun yanında on adet de bizim, burada Ġzmir için 

öngördüğümüz, Ġzmir için planladığımız ve Ġzmir’i geleceğe taĢıyacak parametreleri de ortaya koyarak 
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yirmi yedi alt baĢlığı ortaya koymuĢ olduk. Ġzmir’in bu Stratejik Planı aslında Ġzmir’in 

geçmiĢiyle ilgili referanslara da yaslanıyor. Bu zaten tabiidir, doğaldır, olması gereken budur. Kendi 

köklerinden beslenmeyen bir kent ve kendi köklerinden beslenmeden o kente dair oluĢturulacak olan 

planların baĢarıya ulaĢma Ģansı yoktur. Hep söyleriz “Ġzmir bir liman kentidir.” diye, doğrudur. Özellikle 

1800’lerin sonlarına kadar dünyanın en zengin ve en geliĢmiĢ Ģehirlerinden, metropollerinden bir tanesi 

olması tesadüf değildir. Liman kenti olması Ġzmir’e böyle bir imkan sağlamıĢtır. O zamanlar dünya 

ticaretinin çok önemli bir kısmı Ġzmir’de gerçekleĢtiriliyordu. Levant denen bölgede, iĢte Beyrut, 

Ġskenderiye ve Ġzmir olmak üzere üç tane büyük liman vardı. Ama bunların içinde en önemlisi ve 

değerlisi Ġzmir’di. Ġzmir’i batılı kâĢiflerden okuduğumuz zaman, araĢtırmacılardan okuduğumuz zaman 

hep Ģöyle derler: “Ön Asya’nın baĢkenti.” Bu, bu Ģehrin aslında stratejik önemini de ortaya çıkaran bir 

değer. Bu aynı zamanda Ġzmir’in ekonomisinin ne kadar önemli olduğunu, ekonominin Ġzmir’i hem 

batının hem doğunun arasındaki o köprü vazifesiyle ne kadar büyük bir ekonomik iĢlevi olduğunu da 

gösteren bir değer. Ġzmir’in doğudan batıya bakan ilk pencere olduğu hep söylenegelmiĢtir. Evet, batı 

Ġzmir’den doğuyu ilk kez görüyor, doğu da Ġzmir üzerinden batıya açılıyor. Bu hep böyle olagelmiĢtir. 

Bu yeniden doğu ve batı arasındaki iliĢkiyi kuracak bir kalp olma özelliğini de Ġzmir’e veriyor ki bizim 

planımızda bunu da göreceksiniz Sayın BaĢkan’ım. Ġzmir’i hem Akdeniz çanağının hem de daha doğuda 

bütün kentlerle iliĢkisini birlikte harmanlayacak, harekete geçirecek ve bunları birbirine bağlayacak bir 

kent olma özelliği ile temel vizyonumuza bu bakıĢ açısıyla oturtuyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi 

bu vizyon çerçevesinde yirmi yedi stratejik hedefimiz var. Yedi baĢlık altında bunları sıralıyoruz. 

Bunların biraz önce söylediğim gibi BirleĢmiĢ Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu 

olduğunu bahsetmiĢtim. Birinci stratejik hedefimiz altyapı demiĢtik. Eğer bir kentte altyapı hizmetleri, 

altyapı ağı, altyapı imkanları istenilen seviyede değilse o kentin insanlarının yaĢadığı bir sürü problemi 

gözlemleyebiliriz, bu çok normaldir. Bu açıdan baktığımızda altyapıya önem veren bir Stratejik Planla 

karĢı karĢıyayız. Birinci sıraya bunu koymamızın nedeni de gerçekten de Ġzmir’in mamur, müreffeh bir 

Ģehir olmasında altyapıya bir değer atfediyoruz. Altyapıda yapılacak olan büyük yatırımların, bizi o 

geleceğe taĢıyacak, mamur, müreffeh Ģehre götüreceğine olan inancımızı burada ifade ediyoruz. Tabii 

kentsel dönüĢüm bunların içinde önemli bir yer iĢgal ediyor. Ama altyapı hizmetlerini ve kentsel 

dönüĢümü yaparken biz burada yeĢil altyapıdan bahsediyoruz. Sadece bina yapmak değil. Çünkü bina 

yapabilirsiniz, o binalarda insanları da oturtabilirsiniz ve bunlar gerçekten donanımlı binalar da olabilir. 

Ama insana, sadece bina ihtiyacı yok ki bu insanların; yaĢayacağı yaĢam alanlarına, kamusal alanlara, 

yeĢile ihtiyaç var, parka ihtiyaç var, ormana ihtiyaç var. Bunları da gözeten bir altyapı üzerinde bu plan 

ĢekillenmiĢ. Bu açıdan bu plan değerlidir. Diğer önemli Ģey, iki numaraya koyduğumuz, bu planda 

görüleceği gibi, yaĢam kalitesi. Hep söylenegelen bir Ģeydir; bir Ģehrin yaĢam kalitesi acaba neleri ihtiva 

eder? Bunlar tabii ki trafik, toplu taĢım, raylı sistemler, akıllı trafik sistemleri, spor, sağlık gibi birçok 

temel diğer konular. Yani bizim yaĢam kalitemizi sadece bazal ihtiyaçlarımızın, yaĢamsal 

ihtiyaçlarımızın, piramidin en altında olan ihtiyaçlarımızın karĢılanması yetmiyor. Bunları bir üst 

basamağa taĢıyarak, diğer entelektüel, sosyal ihtiyaçlarımızın da karĢılanması yaĢam kalitemizi arttıran 

unsurlardır ki bunlar planda ziyadesiyle mevcuttur. Tabii bir planın ciddi bir ekonomik zemini olması 

gerekir. Üçüncü, bizim baĢlığımız da; ekonomi. Ġlk, birinci Ġktisat Kongresi’nin Cumhuriyetin 

kurulmasından önce bu Ģehirde yapılmıĢ olmasının gerçekten bu Ģehirle ekonomi arasındaki olan iliĢkiyi 

bugünlere taĢıyacak bir anlamı vardır. Buna değer atfediyoruz. Belki önümüzdeki yıllarda ve 

zamanlarda tekrar bu tip kongrelerle Ġzmir’in ekonomideki yerini Türkiye’ye ve dünyaya anlatacak 

imkanları bulabileceğiz. YaĢayan bir ekonomiye sahip olmak doğru bir Ģeydir. Bunun için sadece kendi 

kaynaklarımız, buradaki bizim  kendi imkanlarımız tabii ki yetmez. Eğer hakikaten ekonomiyi büyüten, 

ekonomisini büyüten, istihdam yaratan, insanların daha müreffeh bir Ģekilde yaĢamasını sağlayan bir 

Ģeyden bahsediyorsak buraya yatırımcı ve inovasyon üreten hizmetleri ve yatırımcıları çekmek 

zorundayız. Yenilikçi fikirlerin, düĢüncelerin teknoloji ve sanayide oluĢtuğu, birleĢtiği, tecessüm ettiği 

bir kent iklimi hayal ediyoruz. ''Dünya kenti Ġzmir'' diyerek aslında tam da bunu kastediyoruz. Bu 

gerçekten büyük bir vizyon. Dünya kenti Ġzmir; bu bir hedef, bu bir ulaĢılabilir bir hedef. Bunu 

düĢünmeliyiz ve bu plan bunu düĢünüyor. Açlığın, yoksulluğun, eĢitsizliğin olmadığı, istihdamın 

yükseldiği gerçek bir dünya kenti, Ġzmir'i tahayyül ediyor bu plan. Bütün bunları yaparken, 

ayrılmamamız gereken birçok önemli değer var; demokrasi. Yani buna öyle bir sarılmalıyız ki… Çünkü 

bu aslında hem bizim yaĢam kalitemizle ilgili, hem bizim hayatımızla ilgili, hem geleceğimizle ilgili, 

hem ekonomimizle ilgili, her Ģeyimizle ilgilidir. Eğer gerçekten, gerçekten demokratik bir iklimde 

yaĢamıyorsak, orada insanlığın mutlu olması mümkün değil,  ayrıca ekonominin de geliĢmesi mümkün 

değildir. Çünkü en geliĢmiĢ ekonomiler, baktığımız zaman, büyük oranda demokrasisini geliĢtirmiĢ ve 

demokrasisine değer atfeden ülkelerde görülmektedir. Bu tesadüf olamaz. Biz demokratik tavır olarak… 
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Stratejik Planda bu çok net olarak ortaya konmuĢ. Çoğunluğun değil, çoğulculuğun, farklılıkların ve 

çeĢitliliğin önem kazandığı bir Ģehir, bir merkez olması konusunda plana bu yansımıĢ. Bunu da çok 

değerli buluyoruz. Gerçekten de demokrasinin kendisi de bizatihi odur. Eğer sadece beĢ yılda bir yapılan 

yerel seçimlerle bir Ģehirde, Ġzmir’de demokrasiyi tesis edeceğimizi düĢünüyorsak fena halde 

yanılıyoruzdur. Evet, seçimler bu demokrasinin en önemli enstrümanlarından bir tanesidir. Onlara 

gözbebeğimiz gibi sahip çıkmalıyız. Ama bunun dıĢında kentin bileĢenlerinin, Kent Konseylerinin, Halk 

Meclislerinin, vatandaĢın, sivil toplumun, sendikaların her kim varsa bu Ģehir için bir Ģey, sözü olan tüm 

insanların görüĢlerinin bir Ģekilde bu Stratejik Plana yansıması önemliydi ve yapılan çalıĢmalara 

baktığımız zaman birçoğuna bizzat ben de katıldım, bu söylediğim bütün bileĢenlerle bu plan üzerinde 

çalıĢıldı, görüĢ alındı; sendikalarla, memur sendikalarıyla, sivil toplum örgütleriyle, derneklerle, 

üniversitelerle, Ticaret Odasıyla, Sanayi Odasıyla hepsi, hepsi bunların içindeydi. Bu aslında iĢte planın 

demokratik özünü de ortaya koyan bir gerçektir, bir veridir. Tabii ki, doğayı ihmal etmeyeceğiz. Doğa 

bizim yarattığımız bir Ģey değildir. Biz doğaya gözümüzün bebeği gibi, gözbebeğimiz gibi bakmak ve 

korumak zorundayız. Bu anlamda doğayla uyumlu projeleri, doğayla uyumlu hedefleri Ģehrin doğasını 

koruyarak, onu geliĢtirerek daha ileriye taĢımalıyız. Yakın zamanda yaĢadığımız yangın hadisesi bizim 

aslında doğaya olan inancımızı, doğaya olan hassasiyetimizi, düĢkünlüğümüzü parti farkı gözetmeksizin 

hepsini ortaya koydu. Gerçekten bu önemliydi. Çünkü eğer sizin ormanlarınız yanıyorsa, aslında yanan 

sizsiniz. Sizin yaĢamınız yanıyor. Bu açıdan buradaki hassasiyetle planda çok açık bir Ģekilde 

göreceksiniz ki, bu da çok değerlidir. YaĢayarak öğrenme baĢlığı altında ortaya konan Ģeyler… Eğitim, 

dediğimiz Ģey arkadaĢlar; insanlar okullara giderler, çocuklar okullara giderler, ilkokul, ilköğretim, lise, 

üniversite, yüksek lisans, doktora… Evet bunlar bir eğitim programlarıdır ve insanlar buralarda 

eğitilirler ama sadece, sadece eğitimden bunu anlamamalıyız. Eğitim sadece bu değildir. Bu plan aslında 

bir Ģehri bir kampüs gibi görüyor, bir eğitim alanı gibi görüyor Ģehri. YaĢayarak öğrenme dediğimiz tam 

da bu. Hayatın bizzat içinde koĢarken, eğlenirken, parkta vakit geçirirken, otururken, yemek yerken, 

restoranda, otobüste, trende, vapurda hayatın her alanında yaĢayarak öğrenme konseptinin üzerinde 

geliĢen bir plan bu. Bunu önemsiyor ve buna değer veriyor, bunu yapmaya çalıĢıyor bu plan. Yaratıcı, 

üretken sıra dıĢı bir insanı hedefliyor, bu çok önemli bir Ģey. Bu aslında bütün bu stratejilerin ve bizim 

stratejimizin bizi farklılaĢtıran en önemli yönlerinden birisi. Diğer Stratejik Planlarla mukayese 

edildiğinde belki bu gerçekten sadece bize özgü bir Ģey olarak görülecektir. Çok değerli buluyoruz 

bunun için. Ve tabii ki, ne demiĢ Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK “Sanatsız kalan bir milletin 

hayat damarlarından biri kopmuĢ demektir.” Eğer siz bütün eylemliğinizden, yaptıklarınızdan, 

yollardan, trenlerden, altyapıdan, üstyapıdan, binadan, parktan… Ne yaptıysanız, her ne yaptıysanız, her 

Ģeyden… “Evet, bunlar insan içindir.” diyerek yaptık. Doğrudur ve makbuldür, kutsaldır, yapılmalıdır 

ama sanat ve estetiği unutursanız, o milletin yaĢam damarlarından biri gerçekten kopmuĢtur. 

Hayatımızın her alanında iĢlerimizi yaparken, çalıĢırken, üretirken, paylaĢırken, demokratik haklarımızı 

kullanırken her alanda kültür ve sanattan ve estetik değerlerden ayrılmayacağız, ayrılmamamız gerekir. 

Bu çünkü bizim o büyük vizyonumuzun en önemli bir parçasıdır. Siz istediğiniz kadar büyük kentler 

kurun ama o kentin kültürü yoksa, o kentin yazarı yoksa, romanı yoksa, hikayesi yoksa, filmi yoksa, 

müziği yoksa, sesi yoksa, sözü yoksa, sokağı yoksa… Yani hiçbir Ģey ifade etmez ki. ġehir kültürüyle 

Ģehirdir. Sayın BaĢkan’ım, planı bu temel değerler çerçevesinde değerlendirerek geniĢ bir plan özeti 

yapmaya gayret ettim. Çünkü esas mesele Ģudur “Siz hayata nasıl bakıyorsunuz? Siz insana nasıl 

bakıyorsunuz? Siz bir Ģehri alıp nereden nereye taĢımak istiyorsunuz?” Bu sizin, iĢte bu tür Stratejik 

Plan ve hedeflerinizde görülür. Bu aslında bir anlamda farklılıklarımızın turnusol kağıdıdır. Bu planı 

Cumhuriyet Halk Partisinin yönettiği Sayın Tunç SOYER’in baĢkanlığını yaptığı bir belediye 

bürokrasisi ve bu anlayıĢla kentteki tüm bileĢenlerle beraber oluĢturduğu bu plan aslında biraz önce 

söylemiĢ olduğum bu anlayıĢı da ortaya koyar. Tabii bu, baĢkaları, baĢka arkadaĢlar, baĢka kiĢiler, baĢka 

yönetimler, baĢka Ģehirler, baĢka insanlar, baĢka planlar yapabilirler. Bu da onların planlarıdır. Ama bu 

plan Cumhuriyet Halk Partisinin Ġzmir’i nereden görüp, aslında nereye götürmek istediğinin ifadesidir. 

Dolayısıyla bizim önümüzdeki 2024 yılına kadar Ġzmir’e yapacağımız hizmetlerimizi de, Ġzmir’e 

yapacağımız katkılarımızı da ihtiva etmektedir. Bu açıdan planın Ġzmir’imize, Meclisimize, halkımıza 

ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz. Özgür Bey buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Değerli Meclis, Belediyemizin Çok Kıymetli Bürokrat ve 

ÇalıĢanları, Basınımızın Değerli Temsilcileri hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 2020-2024 

dönemine iliĢkin olarak Stratejik Plan görüĢmelerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almıĢ 

bulunmaktayım. Öncelikle sizlerin de belirttiği gibi dün hepimizi çok fazlasıyla üzen, Diyarbakır’da 

geliĢen terör saldırısını Grubum adına kınıyorum. Tüm Ģehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. 
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Umarım bundan sonraki süreçte bu tarz hadiselerle karĢılaĢmayız. Ve yine aynı Ģekilde bu elimizdeki 

çalıĢmaları hazırlayan tüm çalıĢanlarımıza ve bürokratlarımıza Ģükranlarımı sunuyorum. Esasında 

Mustafa Bey, Değerli Grup BaĢkan Vekilimiz Ġzmir’in ne demek olduğunu, bizlere çok kısa süre 

içerisinde tarihsel derinliğini ve sürecini anlattı. Bu noktada Ġzmir’in önemini defalarca bu salonda dile 

getirdik, dile getirmeye çalıĢtık ve Ġzmir’in hangi noktalara gelmesi gerektiğini de çokça tartıĢtık. Belki 

önümüzdeki süreçte bu tartıĢmaları çok fazlasıyla yapacağız. ġimdi biz bugün burada önümüzdeki 5 

yıllık yol haritamızı belirlemek üzere bulunuyoruz.  Stratejik Planın ne anlama geldiğini bütün Meclis 

Heyetimiz biliyoruz. Ama kısacası önümüzde bulunan 5 yıllık süreç içerisindeki hayallerimizi ve yol 

haritamızı bu plan aracılığıyla hayata geçirmek amacıyla biz bu hazırlıkları yapıyoruz. Tabii bu plan 

hazırlanırken ya da bu planlar hazırlanırken sadece meseleye yasal zorunluluk çerçevesinde 

yaklaĢmamak gerektiğini düĢünüyorum. Çünkü bir söz vardır, Farabi’nin bir kitabında, bilirsiniz: 

“Mutlu insanların yaĢadığı erdemli Ģehirler inĢa etmek.” gibi bir vizyona ve misyona sahip olmamız 

gerektiğini düĢünüyorum. Hedefimizin bu yönde olması gerektiğini değerlendiriyorum. ġimdi, Stratejik 

Planlar hazırlanırken belli baĢlı sacayaklarının bulunması gerektiğini hepimiz biliyoruz ve bu 

sacayaklarının en temeli ve en doğrusu esasında belediyemizden, yani kurumumuzdan, toplumun, yani 

Ġzmir halkının beklentilerinin neler olduğunun iyi irdelenmesi ve araĢtırılması gerektiğini geldiğimiz 

süreçte çok net bir Ģekilde görebildik. Aslında eksikler olmakla birlikte plan hazırlığı öncesinde, ki bu 

eksiklikleri ilerleyen aĢamalarda dile getirmeye çalıĢacağım, bir anket çalıĢması yapılmıĢ, değerli 

sonuçlar çıktığını bizler de gördük; Faaliyet Önceliklendirme Anketi ve Çıkan Sonuçların 

Değerlendirilmesi. Ve bu anket sonucunda karĢımıza çıkan tablo Ģu; altyapı çalıĢmalarının yapılması ve 

bu çalıĢmaların yapılmasında kurumlar arası eĢ güdümün sağlanması, Raylı Sistem Projeleri ya da 

hayata geçirilmesi, imar ve Ģehir planlamaları çalıĢmaları, yeĢil alan düzenlemeleri, çevre koruma 

faaliyetleri, körfez temizliği, temizleme faaliyeti ve son olarak kentsel dönüĢüm. Bu veriler esasında 

bize, çok net, bize Ģunu gösterebiliyor… Biz ilk kez bu kurum olarak Stratejik Plan yapmıyoruz. Önceki 

yıllarda da Stratejik Planlar yapıldı ve önceki yıllarda da buna benzer anket çalıĢmalarının yapıldığını 

biliyoruz ve önceki yıllardaki çıkan sonuçlarla birebir örtüĢtüğünü görmemiz mümkün. Belki 

sıralamalar noktasında bazı değiĢiklikler olabilir, ama genel itibarıyla, genel hatlarıyla baktığımızda 

esasında Ģehrimizdeki, kentimizdeki sorunların tablosunu bu Ģekilde sıralamamız gayet normal ve bütün 

bunların yanında, bu süreç içerisinde, bu sorunları gidermemekle birlikte yeni sorunların da maalesef 

eklendiğini görmek bizleri de esasında üzüyor. Yine bu anket sonuçlarında kent ekonomisinin 

geliĢtirilmesi, istihdamın geliĢtirilmesi, turizmle alakalı beklentiler gibi birçok yeni beklentilerin toplum 

tarafından kurumumuzdan beklendiğini görebiliyoruz. ġimdi tabii ki burada bir Faaliyet Raporu 

değerlendirmesi yapmayacağız. “Yapıldı”, “Yapılacak”, “Neden yapılmadı?” gibi ifadeleri 

kullanmamaya çalıĢacağız. Ancak Ģu da bir gerçektir ki, geçmiĢten ders almadan yapılan her türlü 

raporlama, çalıĢma, faaliyet ve geçmiĢteki hataları görmezden gelirsek, yarın, beĢ yıl sonra yine bu 

salonda bizler ya da baĢka arkadaĢlarımız bu sorunların aynılarını ya da çok daha fazlalarını maalesef 

konuĢmak durumunda ve zorunda kalırlar ki bunlar bizim çok isteyebileceğimiz bir durum değil. O 

yüzden Faaliyet Raporu ya da bir performans değerlendirmesi olmamakla birlikte paralellik 

çerçevesinde bir değerlendirme yapmaya çalıĢacağım. ġimdi bu anket çalıĢmaları neticesinde çıkan 

sonuçlar doğrultusunda BüyükĢehir Belediyemizin hazırlamıĢ olduğu Stratejik Plan içerisinde biz neler 

gördük? Neler var? Kısaca bunlara değinmek istiyorum ve bu hususlar üzerindeki eksiklikleri ve 

Stratejik Planın geneli üzerindeki bazı eksiklikleri de belirtmek istiyorum. ġimdi mesela 13 adet yapımı 

tamamlanacak Alt ve Üst Geçit Projesinden bahsedilmiĢ. Arkasından 2,5 milyon metrekarelik bir yeĢil 

alandan bahsedilmiĢ. Arkasından Fahrettin Altay-Narlıdere arası yapımı devam eden bir metro inĢaatının 

bitiminden bahsedilmiĢ, inĢaatından bahsedilmiĢ. Yine Üçyol-Buca-Tınaztepe arası metro inĢaatı ya da 

yapımından bahsedilmiĢ ki bu önemli bir konu, buna değineceğim. 10 adet Yenilenebilir Enerji Santrali 

Projesinden bahsedilmiĢ ve yapımı tamamlanacak Ġzmir Opera Binası dıĢındaki 4 adet Kültür Sanat 

Merkezi inĢaatından bahsedilmiĢ ve 6 adet Otopark Projesinden bahsedilmiĢ. Esasında bunların dıĢında 

turizmle alakalı, sosyal hayatla alakalı, eğitimle alakalı, sosyal belediyecilikle alakalı birçok konu var. 

Bunların detaylarına Grubumuzdaki arkadaĢlarımız zaten girecek. Ġmarla alakalı birçok konu var. 

Aslında baktığımızda bu projeler hazırlanırken geçmiĢ dönemdeki sorunların birikmesi neticesinde 

önümüze gelen sorun yığınlarının ortadan kaldırılması amacıyla hazırlandığını görmek, çok net bir 

Ģekilde görmememiz söz konusu. Ancak burada, bu hususlarda, bu az önce saydığım hususların bazı 

eksiklikleri olduğu kanaatindeyiz. Mesela 13 adet alt ve üst geçit yapılması planlanmıĢ, bunlar, yaya alt 

ve üst geçidi olmadığını biliyoruz, araç alt ve üst geçit olduğunu biliyoruz. Tabii tamamı olması söz 

konusu değil ama Sayın BaĢkan sizlerin seçim vaatleri döneminde belirttiğiniz bazı hususlar vardı. 

Özellikle bu konularla ilgili, özellikle trafikle alakalı. 111 noktada, trafiğin sorun yaĢadığı 111 noktada 
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bazı düzenlemelerin yapılması… 

BAġKAN: Akıllı trafik… 

ÖZGÜR HIZAL: Bunların bir kısmı, bir kısmı kavĢak düzenlemesi olabilir, bir kısmı baĢka bir Ģekilde 

düzenleme olabilir. Bir kısmı da alt ve üst geçit Ģeklinde değerlendirmeye… 

BAġKAN: Çok özür dilerim hiç bölmüĢ olmayayım, sadece alt-üst geçitler ayrıydı… 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. 

BAġKAN: ġey ayrıydı. Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi tabii bu 111 nokta ve 13 değerlendirmesini yaptığımızda esasında ortada çok 

ciddi bir fark olduğunu düĢünüyorum. Tabii bunların da bu plana eklenebileceğini, çünkü %10’luk bir 

dilim söz konusu olabileceğini düĢünüyoruz ki, uzun yıllar alır bu trafik sorununun giderilmesi ki, kaldı 

ki, Ġzmir nüfusunun her geçen gün arttığı, her geçen gün trafiğe yeni araçların çıktığını göz önüne 

alırsak, esasında bu trafik sorunlarının, sorununun bu Ģekilde giderilmesi noktasında ciddi zaaflar 

olabileceği kanaatindeyim. Yine baktığımızda sadece bir örnek olarak 6 otopark planlanmıĢ. ĠĢte 

2020’de bir, 2021’de iki, 2022’de 1 Ģeklinde 2024 yılı itibarıyla toplam 6 otopark yapımı planlanmıĢ ve 

yine sizin seçim vaatleriz arasında belirtmiĢ olduğunuz, Ġzmir’deki otopark kapasitesinin yaklaĢık 

100.000 olacağı yönünde bir açıklamanız vardı. Bugün itibarıyla Ġzmir’deki otopark kapasitesi 62-

63.000 civarında olduğunu farz edersek, kabul edersek kabaca aradaki 30-35.000 gibi bir otopark 

farkının bu Ģekilde tamamlanabilmesi için her bir otoparkın 6000 araç kapasitesi olmasını esasında 

bekliyoruz, burada bir açıklık yok. Tabii yine bir Stratejik Planda 2000-2200 civarında yol 

yapımlarından doğacak olan bir otopark alanı belirlenmiĢ ama bunun da açıkçası çok açık ve net 

olmadığını görebiliyoruz. Özellikle yine ulaĢımla alakalı, raylı sistemler meselesine gelecek olursak, 

yine sizin açıklamalarınızın paralelinde gidecek olursak 470 kilometre uzun ve orta vadede raylı sistem 

ağının ulaĢacağı noktasında bir açıklamanız var ve bakıyoruz burada tabii Narlıdere Metro Hattının 

yapımı %50’ler seviyesine gelmiĢ. 2024 yılı itibarıyla da sona ereceği yönünde bir Stratejik Planda 

açıklama söz konusu. Ve Buca-Üçyol Metro Hattı… Tabii bunun dıĢında yeni raylı sistemlerin, Değerli 

Grup BaĢkan Vekilimizin açıkladığı Ģekilde, mutlu insanların ve huzurlu insanların Ģehrimizde yaĢaması 

adına en önemli sorunumuz olan trafik ve altyapı sorunumuzun ortadan kaldırılması adına hayata 

geçirilmesi gerektiğini düĢünüyorum. ġimdi turizm ve tanıtıma yönelik bu konuda özellikle hassasiyet 

gösterdiğinizi biliyoruz. Turizm ve tanıtıma yönelik bazı planlamaların olduğunu burada gördük. Ama 

iki konuda, özellikle iki konuda eksikliklerin olduğunu burada Meclisimize ve size bildirmek isteriz. 

Birincisi; Selçuk Belediye BaĢkanımız burada mı bilmiyorum ama… Selçuk’ta gerçekten bütün tarihi 

alanlar bizler için çok değerli ve çok önemli. Bu anlamda da Anadolu’nun birçok Ģehrine göre çok özel 

bir kent olduğumuzu düĢünüyorum. Ama Meryem Ana ve de Efes gibi çok önemli ve özellikle Hristiyan 

dünyası için önem arz eden ve ciddi bir turist çekim merkezi olabilecek alanlarla alakalı herhangi bir 

çalıĢmanın yapılmadığını görüyoruz. Yine son zamanlarda çokça gündeme gelen ve yine turizm 

noktasında kentimizi iyi noktalara taĢıyacağını düĢündüğümüz sağlık turizmi anlamında elimizde çok 

önemli bir argümanın olduğunu biliyoruz; termal tesislerimiz ya da termal kaynaklarımız. Bu anlamda 

da yine Stratejik Planda, planımızda maalesef ki bazı eksiklikler, hataların olduğunu görebiliyoruz. Ve 

genel itibarıyla baktığımızda toplamda 50 milyar civarında 2020-2024 yılları arasında bir yatırım 

planlamasının yapıldığını görebiliyoruz. ġimdi, Stratejik Planların yapılması, bu hazırlıkların yapılması 

gerçekten realist olur ise kente ve kentliye bir Ģey kazandırabileceğini hepimiz gördük. Çünkü az önce 

bunu söylemek istedik esasında. Sadece yasal sorumluluklarla yapılan planların maalesef sonrasındaki 

yansımalarının Ģehrimize hiçbir katkı getirmediğini görebiliyoruz. 50 milyar TL gibi bir yatırım 

planlaması ve belediyemizin ortalama 8-8,5 milyar bir gelirinin olduğunu düĢünürsek ve %40-45’ler 

seviyesinde yatırım oranı olarak değerlendirdiğimizde kabaca bir hesapla 20-25 milyar gibi bir rakam 

ortaya çıkıyor ki, kalan 20-25 milyarın hangi kaynaklardan ne Ģekilde elde edileceği planda çok açık 

değil açıkçası ve tabii bunlar ilerleyen aĢamalarda mutlaka değerlendirilecek ama Ģunu da görmek 

mümkün; 11 milyar, eski parayla 11 katrilyon gibi 2024 yılı sonunda bir borçlanma öngörülüyor ki, 

bunu da esasında Ģu anki borcun üzerine de ekleyerek koyarsak ciddi rakamlara ve Ġzmir halkına bir 

haksızlık yapılacağı kanaatindeyim. Stratejik Planın genelinde tabii hazırlık aĢamasında az önce 

belirttiğim gibi bazı anket çalıĢmaları, Ģehirdeki paydaĢların görüĢlerinin alınması noktasında bazı 

çalıĢmalar yapıldı. Güzel sonuçlar çıktığını da biliyoruz. Ama az önce de belirttim; bunların yeterli 

olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü, özellikle, bazı tehditler bölümünde, ana baĢlıklar noktasında Ģöyle bir 

sıralama var; hükümet tarafından sürekli mevzuat değiĢikliğinin yapılması, Merkezi Hükümetin 

belediye tarafından yapılan proje ve planlamaya destek olmaması ve genel anarĢi durumu ki, bunu 

ilerleyen aĢamalarda tekrar açıklayacağım, böyle 3 madde belirlenmiĢ. Burada aslında bizce doğru 

olmayan bazı algı yönetiminin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Aslında mazeret üretmek istedikten 
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sonra onlarca, yüzlerce, binlerce mazeret üretebiliriz yöneticiler olarak. Mevzuat bunu 

gerektirdi, Ģu Ģunu yaptı, onaylanmadı ve benzeri birçok mazeretle karĢılaĢmamız mümkün olabilir ve 

biz Ġzmir’in yöneticileri olarak, baĢta siz olmak üzere elbette ki bu mazeretleri ya da bu engellemeleri 

bir kenara iterek ya da itmeye çalıĢarak bir mücadele vermek zorundayız. Bunun örneğini en net Buca 

Metrosu onay sürecinde bu Mecliste yaĢadık. Bu Meclisteki süreç sonrasında Buca Metrosunun hayata 

geçirilmesi adına Sayın CumhurbaĢkanımızın onayıyla, ki en yakın zamanda inanıyoruz ki bu konuda da 

Meclise bir bilgi vereceğinizi düĢünüyoruz, ihale aĢamasına gelecek ve 2024 sonu itibarıyla bu Meclis 

heyetiyle birlikte sizlerle birlikte Buca Metrosunu kullanacağımıza inanıyoruz. ġimdi burada mesele 

mazeret üretmek olmaması gerekiyor. Bu mazeretleri bir kenara bırakarak önümüzdeki argümanları ve 

paydaĢlarımızdan faydalanarak biz Ġzmir’i çok daha iyi noktalara taĢımak durumundayız. ġimdi paydaĢ 

analizine baktığımızda, paydaĢ analizine baktığımızda Değerli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan Ģöyle bir 

tabloyla karĢılaĢıyoruz; Ġzmir’deki resmi kurum ve kuruluĢlarla irtibat oranlarının en düĢük olduğu, 

paydaĢ analizi sonuçlarından bunu çok net bir Ģekilde görebiliyoruz. Geçen Mecliste tartıĢma konusu 

olan, sizlerin de dile getirdiği bir konu vardı. ġehirdeki ortak dilin geliĢtirilmesi ve Ģehirle alakalı bütün 

kurumların bu noktada, hareket edebilmesi noktasında bir analiziniz vardı. Biz de diyoruz ki; bu hazırlık 

aĢamasında bir çalıĢma yaptınız. Sendikalardan, sivil toplum örgütlerinden, belediye çalıĢanlarımızdan, 

kurumların bir kısmından bazı görüĢler aldınız. Ama esasında bunların çok daha geniĢ tabana yayılarak 

belki çok daha uzun bir süre içerisinde bu çalıĢmanın yapılması çok daha sağlıklı olabilirdi diye 

düĢünüyorum. ġöyle ki, bu çalıĢma 6 aylık bir çalıĢma olduğunu biliyoruz. Evet siz bunu bize bir Meclis 

oturumunda, önümüze bir form koyarak katkı koyabileceğimiz noktasında bilgi verdiniz. Ama Ģöyle bir 

çalıĢmanın yapılması çok daha sağlıklı olurdu; bizim 3 günlük süre içerisinde Stratejik Planlarımızı 

tartıĢmak ya da değerlendirmek noktasında bir çalıĢma yapmamızdan ise bu planın ve bu taslağın 

önümüze gelmesinden önce Meclis oturumunun dıĢında Meclis Üyelerimizle baĢka bir toplantı belki 

yapılabilirdi. Çok daha sağlıklı olurdu diye düĢünüyorum. Artık yavaĢ yavaĢ konuĢmamın sonuna 

gelirken birkaç hususa, özellikle kullanılan dille alakalı birkaç hususa değinmek istiyorum ve son olarak 

da ESHOT’la ilgili çok kısa bir bilgi verip, konuĢmamı sonlandıracağım.  Sayın BaĢkan, Değerli Meclis 

Üyesi ArkadaĢlarım Stratejik Planımızın 90. sayfasını açıp, herhalde önünüzde vardır, açıp bir 

bakmanızı istiyorum. Burada bir hedef koymuĢuz kendimize; “Ġzmir dünya kültür ve sanatlarının 

buluĢma noktası haline gelecek.” demiĢiz. Çok güzel bir hedef gerçekten ve bu hedefe yönelik olarak 

sinema gösterim sayısı 2020’de 149 olacak demiĢiz, 2021’de 154 olacak demiĢiz. Düzenlenen festival 

ve bienal sayısından bahsetmiĢiz. Yani Ġzmir’in bir Venedik ya da Avrupa’nın bu tarz festivalleri ve 

organizasyonları yapabilecek herhangi bir Ģehir olması için bir hedef önümüze koymuĢuz ve bu hedef 

doğrultusunda da bir çalıĢma yapma isteğindeyiz. Ama gerçekten burada hepimizin içini acıtacak bir 

ifadeyle maalesef karĢı karĢıyayız. Riskler bölümünde Ģehrimizde ve ülkemizin diğer yerlerinde 

yaĢanabilecek bombalı saldırı olaylarının, organizasyonların iptal edilmesine neden olması. Bu Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi tarafından hazırlanan bir Stratejik Plan kitapçığında ya da planda olmaması 

gereken bir ifade olduğunu düĢünüyorum. Evet, terörizm bugün bütün dünyada bir tehlike. Sadece 

Türkiye’nin ya da Türkiye Ģehirlerinin sorunu değil. Bugün Fransa’daki Paris’te de, Ġngiltere’deki 

Londra’da da her an terörizmle alakalı bir tehlike söz konusu olabilir. Çünkü global bir tehlike haline 

geldi. Yakın zamanda yurt dıĢına bazı gezilere gideceksiniz ve Ġzmir için gerekli olduğunu biliyoruz. Biz 

de bu anlamda dönem dönem sizlere destek veriyoruz ve bu gezilerden biri zannedersem Ġtalya’da 

yapacağınız bir Peynir Festivali ile ilgili ve oraya gidiĢ amacınızın Ģu olduğunu söylediniz; buna benzer 

organizasyonların Ģehrimizde yapılması noktasında çaba göstermek için ve destek almak için 

gideceğinizi söylediniz. Oraya gittiğinizde Sayın BaĢkan, Ġzmirimizde ya da Türkiye’nin herhangi bir 

Ģehrinde bu tarz tehditlerin olabileceğini mi söyleyeceksiniz? Bu ifadenin, bu kitapçıktan çıkartılmasını 

sizlerden talep ediyorum. Son olarak ESHOT’la ilgili çok kısa bir ifade kullanacağım ve konuĢmamı 

sonlandıracağım. ġimdi ESHOT bizim ulaĢım ağımız noktasındaki en önemli Ģirketlerimizden biri. Tabii 

burada baktığımızda ESHOT’un 1536 adet aracının olduğunu biliyoruz, görebiliyoruz ve her yıl 100 

adet araç alındığını yine Stratejik Plandan ya da alınacağını görebiliyoruz. Ortalama ESHOT’un araç 

yaĢ ortalamasının 9-10 seviyelerinde olduğunu düĢünürsek, bu filomuzun gençleĢtirilmesi adına, 

esasında her yıl biz 100 adet araç alarak, bu araç filomuzun yaĢ ortalamasını gençleĢtirmemizin 

mümkün olmayacağını buradan belirtmek isterim. Bu sayının çok daha yukarılara çıkartılarak, 200’ler 

seviyesine çıkartılması gerektiğini söylemek isterim ve yine durak sayılarının ve hareket noktalarının 

geliĢtirilerek Ġzmir halkına daha iyi hizmet verebileceği noktasında bir çalıĢma içerisine, özellikle 

iklimsel Ģartlar nedeniyle kapalı durak sayılarının arttırılması gerektiğini düĢünüyorum. Sayın BaĢkan, 

Değerli Meclis Üyeleri, bizim burada temel hedefimiz Ģehrimizi, kentimizi ve hemĢehrilerimizi çok 

daha iyi noktalara taĢıyabilmek olduğunu söyledik. Sizler Stratejik Planları hazırladınız belli paydaĢların 
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katkılarıyla. Kısacası hayallerinizi bunun içerisine koydunuz. Biz eksikleri dile getirdik, hata 

gördüklerimizi dile getirdik. Asıl mesele tabii bu Stratejik Planın hayata geçirilmesi. Bunları da 

önümüzdeki aylarda ve yıllarda değerlendireceğiz ve bunların elbette ki takipçisi olacağız. Her zaman 

Mustafa Bey’in, Mustafa BaĢkanımızın dile getirdiği gibi "Muhalefetin görevi budur ve muhalefet bu 

eleĢtirileri yapacaktır." Bu eleĢtirilerimize rağmen, bu eksikliklere rağmen, biz Adalet ve Kalkınma 

Partisi Grubu adına, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu olarak Stratejik Plana olumlu yönde oy 

kullanacağımızı belirtir, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlarım.  

BAġKAN: Çok teĢekkür ediyoruz Özgür Bey. Mustafa Bey buyurun.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli AK Parti Grup Sözcüsü, Grup BaĢkan Vekili Özgür Bey’e teĢekkür 

ediyorum. Bir uyarıda bulunmuĢtu. Ben o cümlenin Ģöyle değiĢtirilmesini Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına Yüce Meclisimize teklif edeceğim; “Organizasyonların çeşitli olumsuzluklar nedeniyle 

iptal edilmesi” Ģeklinde değiĢtirilmesini öneriyorum. 

BAġKAN: Peki, evet bu… Yani hepsini beraber oylayayım müsaade ederseniz. BaĢka söz almak 

isteyen arkadaĢım var mı? Buyurun.   

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti 

Grubu olarak, Cumhur Ġttifakı olarak Stratejik Plana bakıĢımızı Grup BaĢkan Vekilimiz özetlemeye 

çalıĢtı. Biz sadece hem olumlu oy kullanmanın yanında birtakım eksiklikleri, birtakım gelen eleĢtirileri 

ortaya koymak adına söz alıyoruz ve 5 yıl boyuncaki, dönemlik halde her yıl Stratejik Planın 

performansını da değerlendireceğiz. Sayın BaĢkan’ım, Ģöyle bir noktayı özellikle belirtmek istiyorum; 

netice itibarıyla artık 6. ayımızı dolduruyoruz. YavaĢ yavaĢ icraatların, ortaya konulan sözlerin ve vaat 

edilen vaatlerin yerine gelip gelmediğinin sorgulanacağı, bakılacağı. kamuoyunun da bunun tarafından 

değerlendireceği döneme giriyoruz. AK Parti olarak biz de bu noktada ilk Meclis Oturumumuzda da, ilk 

6 aydan sonra bu değerlendirmeleri yapacağımızı hep belirttik. ġimdi siyasette söylem ve eylem 

arasında ince bir fark var Sayın BaĢkan’ım. Bugüne kadar söylemlerimizi ortaya koyduk, bundan sonra 

eylemlerimizi ortaya koyacak olan bir Stratejik Plan hazırladınız. Temele baktığımda sizin özellikle 

belirttiğiniz “BaĢka bir Ġzmir, baĢka bir Türkiye mümkün. Siyasetin dili ve kültürü değiĢecek.” Bu sizin 

her fırsatta dile getirmeye çalıĢtığınız temel felsefeniz. Ancak bu söylemin Stratejik Planda eyleme 

dönüp dönmediğine baktığımız zaman maalesef bazı hususlarda çok dönmediği kanaati bizde var. 

Umarım ilerleyen yıllarda bu dilin, bu söylemin de değiĢeceğini düĢünüyoruz. Plana baktığımız zaman 

dört ana temelde Planda olumsuzluklar, yani tehdit tanımları var. Bu tehdit tanımlarına baktığımızda 

Merkezi Hükümet desteğinin az olması, geçmiĢ dönemdeki Stratejik Planın bazı maddelerinin, mesela 

"5.1-5.2 özellikle ulaĢımla ilgili maddelerin %60’ın altında kalması, Merkezi Hükümetten onay 

süreçlerinin uzaması ve destek gelmemesi olarak" tanımlanıyor, resmi kayıtlarda bu böyle geçiyor. Yine 

baktığımız zaman, temeldeki bir Pestle Analizini gördüğümüz zaman, çok ciddi bir Ģekilde göç 

vurgusunun, göçün yarattığı bir takım sıkıntılara dem vuran bir dili olduğunu görüyoruz. Yine hizmet 

alanının geniĢliğinin bir risk ve bir tehdit olarak algılayan bir Stratejik Plan görüyoruz. Sayın 

BaĢkan’ım, her Ģeyden önce bulunduğunuz makam çözüm üretme, sorunları çözme ve kentin dünya 

hızına yetiĢir, ki siz Akdeniz Belediyeler Birliği hayali olan, Ġzmir’i liman anlamında Akdeniz’in en 

önemli limanlarından olma noktasında dönüĢtürme düĢü olan, Brüksel’de, Moskova’da Hong Kong’ta 

tanıtım ofisleri açma hayali olan, ulusal ve küresel bir yaklaĢım ortaya koyulan bir vizyon hep 

hedefliyorsunuz. Eğer bu vizyon, söylemden eyleme dönecekse o zaman bu risk gördüğümüz Ģeylerin, 

sorun olmaktan çok çözüm odaklı çalıĢılması gerektiğini düĢünüyoruz. Sayın BaĢkan’ım, yine Planımızı 

alıp baktığımız zaman çok ciddi bir Ģekilde imar planlarındaki problemlerin, Çevre ġehircilik 

Bakanlığının bir hatası gibi gösteriliyor. Çarpık kentleĢmenin artmasını maalesef imar planlarına 

müdahale olduğu hususunda bir durum var ki... Çevre ġehircilik Bakanlığı 100 binlik planları yapıyor, 

100 binliğe uygun, 25000 binliği, 5000 binlik ve 1000’lik plan yetkileri de Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinde ve Ġlçe Belediyelerinde. Doğal olarak baktığımızda çarpık kentleĢme bu kentin temel 

sorunu. Seçim döneminde hem siz, hem Cumhur Ġttifakı adayımızın üstüne basarak vurguladığı 

alanlardan biri bu. Kentsel DönüĢüm vurgusunu biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili 

çok net yaptı. Doğal olarak baktığımızda, bunu ne olur bir eleĢtiri olarak değil, bir saptama olarak 

değerlendirin, sonuçta bu yapılaĢmanın, bu çarpık yapılaĢmanın maalesef kentin bu güzel coğrafyasını 

yok eden bu yapılaĢmanın en büyük suçluları yine biz yerel belediyeler. Sonuç itibarıyla burada dönüp 

baktığımız zaman… Çünkü denetim mekanizması, ruhsat kesme yetkisi tamamen bu kurum ve 

kuruluĢlarda. Doğal olarak bunu çok, yeni dilimizin, sizin tabirinizle “Siyaset dili ve kültürünü 

değiĢtirecek olan” bu yeni dilin eylemsel olarak Planda görememenin bir üzüntüsünü yaĢamaktayız. 

Yine burada Sayın BaĢkan’ım, Ģöyle bir husus da benim, özellikle belirtmek istiyorum; merkezi 

yönetimin izlediği mülteci politikasını bir tehdit olarak görüyor Planlarımız. Oysa içinde yaĢadığımız 
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dünyanın maalesef her yerinde acılar yaĢanmakta. Bu felakete bizim sessiz kalma Ģansımız, ne sizin, 

ne bizlerin, ne de buradaki hazırundan beklemek büyük bir haksızlık olur. Doğal olarak bunların 

yönetilmesinde Ģöyle bir ifade var; “Mülteciler için Ġzmir’e alıĢma etkinlikleriyle, Ġzmirliliğin 

anlatılması.” tanımı var ki hani, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili dedi: “Nereden 

gelip nereye götürdüğümüzü gösterdiğimiz bir Plan.” oysa bu Ġzmirli tanımının, evet, biz Ġzmirli 

olmaktan mutluyuz, gururluyuz ama bunun bir Türkiye tanımı, bir Türkiye mozaiği olması burada da bir 

dilin belki de anlamının değiĢmesi gerektiğini düĢünüyoruz. Yine Sayın BaĢkan’ım, bütün bu hususları 

ele aldığımızda Ģurada bir nokta var; ekonomimizi büyütmekten, kentimizin, Ġpek Yolu, sizin hep 

vurgunuz var; “Ġpek Yolu’nun batıya açılan kapısı Ġzmir.” doğal olarak batının da doğuya açılan kapısı 

Ġzmir. Bu anlamda baktığımızda kitapçığımızın 55. sayfasının dıĢ çevre faktörlerinin tehditler kısmında 

Ġstanbul-Ġzmir Otoyoluyla artacak trafik ve pahalılığı sorun olarak görmeyi bu vizyonla… 

BAġKAN: Pardon duyamadım. 

HAKAN YILDIZ: Ġstanbul-Ġzmir Otoyoluyla artacak trafik ve pahalılığı sorun olarak, bir tehdit olarak 

görüyor. Yani Ġzmir-Ġstanbul Otoyolunu bir tehdit görmek, bir taraftan bu anlamda baktığımızda bir 

çeliĢki olarak burada durduğunu düĢünmekteyiz. Yine imar affı nedeniyle oluĢan kent estetiği, dediğimiz 

zaman benim bildiğim kadarıyla son yıllarda çıkan bir imar affı yok, sadece bir imar barıĢı var. Yani bu 

tanımların biraz daha özenli seçilmesinin, ortaya konulan bu eleĢtirilerin biraz daha farklı olmasının 

gerektiğini düĢünüyoruz. Ġzmir-Ġstanbul Otoyolu, Ġzmir ekonomisi için çok kıymetli ve çok değerlidir. 

Eğer kentte bir göçün olacağını düĢünüyorsak, bu göç, ki Ġzmir’de Ģu an nitelikli bir göç ağırlığı vardır, 

Ġzmir’in değeri ve kıymetinden kaynaklıdır. Bunu doğru yönetmek, Ġmar Planlarını doğru yönetmek, bu 

göçü doğru Ģekilde ortaya koymak sizin asli görevinizdir. Bunu bir risk ve tehdit olarak gören bir plan, 

açıkçası biraz sıkıntılı olduğu kanaatindeyiz. Yine Sayın BaĢkan’ım, ben Ģahsen merak ettiğim için 

soruyorum; 06/08’de, yani 6 Ağustos’ta attığınız bir tweet vardı; Öykü Arin’in Disneyland talebiydi, 

“Stratejik Plana koyduk.” dediniz. Ben, tabii Stratejik Plan genel tanımlar üzerinden yürür ancak hem 

genel tanımlarda, hem ayrıntılarda, hem de bürokrat arkadaĢlarla görüĢtüğümde böyle bir talebi, böyle 

bir projeyi ben burada göremedim. Yani acaba bu bir söylemden mi ibaret kaldı? Eyleme dönmekte bir 

takım problemler mi oluĢtu? Eğer böyleyse sizin sorumluluk sahibi bir kiĢilik olarak çocuklara 

verdiğiniz değeri, Seferihisar’da kurduğunuz Çocuk Meclislerini bilen bir insan olarak bu tür çıkıĢların, 

bu tür, belki o anki çıkıĢların burada karĢılığını görememiĢ olmaktan dolayı da ayrıca bir bilgi almayı 

talep ederim. Çünkü evet, bu bir… Açıkçası hani tanım oradaki, muhtemelen Disneyland derken o 

markayı kastetmediniz muhtemelen. Çünkü dünyada 5 ülkede olan çok ağır Ģartlarla, bu kurallarla bu 

yapıyı yapan Ģu anda da yeni bir yapılanmayı düĢünmeyen bir yapının belki bu büyük bir eğlence 

parkını tanımladınız, hayal ettiniz ama bununla ilgili herhangi bir planlama, bir yer, nerede yapılacağını 

görmedik. Bizim en baĢtan beri hep bu kent ile ilgili yaptığımız geçmiĢ dönemler eleĢtirilerin en baĢında 

gelen Ģey; yeĢil alan noksanlığıdır, ki Stratejik Plan bunu anketlerle çok net ortaya koymuĢ. Bu 

anlamdan dolayı da bunun arttırılmasını, ki ormandaki yaptığımız Mecliste de siz yeni alanları 

belirlediniz, büyük alanların ağaçlandırılacağını koydunuz. Önemli bir sorunun burada tekrar kayıtlarda 

olmasını çok yerinde buluyoruz. ESHOT’la ilgili baktığımızda Grup BaĢkan Vekilimiz özellikle belirtti 

ama benim Ģahsen çok ilgimi çeken kurum içi anketlerde, Ģoför arkadaĢlarımızla yapılan, yani ESHOT 

çalıĢanlarında yapılan anket sonuçlarında, onlarda çıkan, Ģu ESHOT’un, 37. sayfada, tespitler 

bölümünde; “Sürücü personeli otobüs bakımları yetersiz olduğunu, atölye personeli ise otobüslerin kötü 

kullanıldığını düĢünmekte.” diyor. Doğal olarak aracı kullanan arkadaĢların, araç bakımlarının kötü 

olduğunu düĢünmek, ki bugün araç yaĢ ortalamamız 9,5–10 yıl ortalamasında veya belirttiğiniz sayılarla 

bir araç temini yapmamız durumunda her geçen yıl geriye düĢmek yerine araç yaĢ ortalamamız yukarıya 

doğru çıkacaktır. Buna bir bakım maliyeti ve diğerlerini koyduğumuzda, belki ESHOT’un yani 

Ġzmirlilerin bindiği toplu taĢıt araçlarının hem yenilenebilinir enerjiye uyumlu olabilen, hem daha 

konforlu ve daha Ġzmirlilere yakıĢır Ģekilde revize edilmesinin asli görev olacağını düĢünmekteyim. Bu 

konuda teĢekkür ederim, sağ olun.  

BAġKAN: TeĢekkür ederim, baĢka söz almak isteyen? Hüsnü bey Buyurun. Sonra da size vereyim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, ben de Stratejik Planı hazırlayan tüm arkadaĢlarıma teĢekkür 

ediyorum. Sayın BaĢkan, temennim Ģu ki, bu kitapçıkta yazılanların 5 yıl içinde gerçekleĢmesi. 2015-

2020 Planına baktığım zaman, Stratejik Plana baktığım zaman gerçekleĢme oranı iyi, %100 olan var, 

%84 var, %60 bir iki Ģey var ama ortalama olarak güzel. Temennim bunun da 2020 yılına kadar 

gerçekleĢmesi. Fakat Ģunu görüyorum ki ben, bu Mecliste daha önce dile getirdim, Çiğli’de bir tane 

yürüyen merdiven ve bir asansörü 7 aydır yapamadık. 7 aydır eğer ki bir yürüyen merdiven ile bir 

asansörü yapamadıysa bu BüyükĢehir Belediyesi, bu planın gerçekleĢebileceğine inancım çok da fazla 

yok. Sayın BaĢkan, Ġzmir’in en büyük sorunlarından birisi ĠZBAN’ın yer altına alınmaması. Daha önce 
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yine bu Mecliste dile getirdim. Dileğim Ģudur ki; biz Çiğli Belediyesinde bu Ģekilde bir Mecliste 

temenni kararı da aldık, sanırım Belediye BaĢkanımız size ulaĢtırmıĢtır, ĠZBAN’ın hem Bayraklı’da, 

hem de  Çiğli’de yer altına alınarak ve upuzun bir yeĢil bant yaratabiliriz. Bu da sizin hedef 1’deki 1’e 3 

Ġl Genelinde Ġklim Dostu YeĢil Ağ Alanları OluĢturmak. Sayın BaĢkan’ım hayal edin, bunu tüm 

yüreğimle söylüyorum; eğer ki biz ĠZBAN’ı yer altına alırsak, Bayraklı’dan ve Çiğli’den… 

KarĢıyaka’nın büyük bir kısmı yer altında, orada da, Nergiz ve ġemikler’deki bir kısmı yer üstünde. 

Bunun üstünde kazanacağımız alan, bu alanda çocuk oyun alanları, halı saha, park alanları, kafe gibi çok 

sosyal donatı yaratabiliriz ve yeĢil bir ağ bandı yaratabiliriz. DüĢünün, Bayraklı’nın giriĢinden Çiğli’nin 

çıkıĢına kadar kentin ortasında yemyeĢil bir bant. Bunu da eğer ki mümkünse amaç 2, 2’ye 1 - 2’ye 2 - 

2’ye 3 insanların tümden sağlıklı… Pardon. Toplu ulaĢım ekonomik, adil konforu yaygın… Burada da 

çünkü ulaĢımda büyük sıkıntı yaĢıyoruz. Hele Çiğli’de karĢıdan karĢıya geçmek için 2-3 kilometre 

gitmek zorunda insanlar, yürümek zorunda. Hastane ulaĢımı gittikçe zorlaĢıyor. Bu ĠZBAN’ın, dileğim 5 

yıl içerisinde bunu baĢarırsak Sayın BaĢkan, Ġzmir’deki yapacağımız tüm iĢlerde en önemlisi bu 

olacağını ve bu kentin size karĢı bir borcu olacağına inancım tamdır. Sayın BaĢkan’ım, Kemeraltı 

esnafıyla ilgili yaptığınız bir toplantıda Ģu cümleyi kullanıyorsunuz; “Eğer Kemeraltı’nı temiz 

tutmazsak, ne aydınlatma, üstü, ne kapama hepsi palavra. Pırıl pırıl yapmamız lazım. Bizim belli bir 

kalite seviyesinin altında insanlarımız o izmaritten rahatsız olmayabilir. Atılan çöplerden, uçuĢan 

plastiklerden rahatsız olmayabilir. Ama bir tık yukarıdaki segment..." Burada "segment” dediğimiz, 

bölüm, kısım. Yani insanlar arasındaki bir ayrım. “Çok affedersiniz, bok götürüyor, diyor ve gittiği 

yerden sonra çamur atıyor, gitmeyin, berbat, pislik götürüyor, diyorlar. ġimdi buraya sanatçıları 

getirelim diyoruz, temizliği sağlayamazsak oraya gelen sanatçı ters teper." ġimdi daha önce, yine 

sanırım Sanayi Odasındaydı bir konuĢmanızda... Bu kent Akdeniz Çanağı’nın öncü kenti olabilir. 

Sadece Akdeniz Çanağı’nın değil, dünyanın öncü kentlerinden biri haline getirilebilir. Önce Akdeniz’in 

öncü kenti olacağız, Akdeniz Kentler Birliği’ni kurup pastayı büyüteceğiz. Bu kent, bu, amfi tiyatroya 

benziyor." Körfez’den bahsediyorsunuz. "Sahnesi Körfez olan bir amfi tiyatro. Çok uzun yıllardır amfi 

tiyatro ön sıradakilere hizmet etti." Yani sahildeki oturanlara... "Ön sıraya hizmet etti. Biz perspektif 

değiĢtireceğiz" Bu perspektifi değiĢtireceğiz herhalde demek… “Bu kentte bir de arka sıradakiler var, 

denizi, sahneyi görmeyenler. Ġzmir’in pastasını arka sıradakilerle paylaĢacağız.” ġimdi bunu diyen bir 

Tunç SOYER, bir de Kemeraltı’ndaki “segment” dediniz, ayrım yapan bir Tunç SOYER var. Bu konuya 

mutlaka bir açıklama getirin. 

BAġKAN: Getireceğim tabii yani hiç merak etme... 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu çok üzücüdür Sayın BaĢkan’ım. Sayın BaĢkan, yine daha önceki bir 

konuĢmanızda  "Üç yıl içinde Körfezde denize girilebileceğini, bunun 6 ayının geçtiğini, bununla ilgili 

de herhangi bir çalıĢma yapmayacağız..." Zaten kendiniz söylemiĢsiniz. “Su kendi kendini akıntıyla 

temizleyecek, biz kirletmeyi önleyeceğiz.” Bununla ilgili de  yine bu Stratejik Planda var ama bu 

konuyla ilgili daha da çok bir açıklık getirirsek çok daha iyi olur. Yine Sayın BaĢkan’ım, bu Plana 

baktığımız zaman Metro’su, ĠZBAN’ı, Ģey ĠZBAN’ı diyorum... Metro’su, Tramvay’ı bunlar zaten hepsi 

geçmiĢte Aziz Bey’in, Aziz KOCAOĞLU, Sayın Belediye BaĢkanımızın projeleri. Bakıyoruz ki yani 

yeni bir, yeni bir akıl, yeni bir oluĢum, yeni bir heyecan burada çok da fazla göremiyorum. Sadece 

tarımla ilgili ve bir de Akdeniz’i… Bu Ġzmir’i Akdeniz’in baĢkenti yapacağınızı söylüyorsunuz, 

bunlar'da inĢallah yaparsınız. Fakat yine de söylüyorum; bu planın gerçekleĢme oranını, inĢallah burada 

hepimiz yaĢarız, o güne kadar görürüz. Bu binanın da mesela BüyükĢehir Belediye Hizmet Binası ile 

ilgili de bir Ģey göremedik. Çünkü Sayın BaĢkan’ım bu binamız bizim çürük ve bu binayı bizzat yapan 

müteahhidin oğlu söyledi, açıklaması var röportajı var, diyor ki… 

BAġKAN: O zaman kesin doğrudur. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Yani adam “Ġkinci kısmını almadım.” diyor, “Ġkinci kısmı almadım.” diyor. 

Çünkü Kemal ağabey hatırlar o dönemi, Kemal SEVĠNÇ hatırlar. 1970’li yıllarda biz burayı çok... Bu 

bina epey kaldı. Bu bina Sayın BaĢkan’ım, tahmin ediyorum 4 yıl, 5 yıl deniz suyunun rüzgârını aldı, 

bunlar çürüdü. Burada o dönemler çatıĢmalar da oluyordu, 1980 öncesi. Bu bina çürük. Bu binayı lütfen, 

lütfen bizim yenilememiz gerekiyor. Ya burayı yıkıp meydan yapacağız ya da baĢka bir yerde, yine 

söylüyorum, Basmane Meydanı’ndaki yeri bizim kendimizin alarak Belediyemizi oraya taĢıyabiliriz. 

Sayın BaĢkan’ım, Seferihisar’daki yaptıklarınızı biliyoruz. Temenni ediyorum Seferihisar gibi burası 

olmaz. Ġzmir büyük bir kent. Seferihisar’ı 17 milyon borçla aldınız, 90 milyon lira borçla bıraktınız. 

Yine bunu bize... Ayriyeten 200 milyona yakın da gayrimenkul sattık. Yine geçen Mecliste de 400 tane 

gayrimenkulün de satıĢını, orada hepimiz, biz de oybirliği verdik.  Temenni ediyorum ki bu satıĢların, bu 

paranın nereye harcanacağını da belirtseydik çok daha iyi olurdu. Bu konuda Sayın BaĢkan’ım ama 

sizden ricam bu, özel ricam, bu ĠZBAN’ı yer altına alırsanız…  
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BAġKAN: Tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu sizin için çok büyük bir eser olacağına inanıyorum. Sayın BaĢkan’ım son kez, 

son olarak da Ģunu söyleyeyim; bu bizim canlı yayın ne oldu BaĢkan’ım? (SALONDAN: Devam 

ediyor.) 

BAġKAN: Yapılıyor. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Yapılmıyor. 

BAġKAN: Nasıl yapılmıyor? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben de siz “Yapılıyor.” diyesiniz diye söylüyorum Sayın BaĢkan’ım. (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben kalite değil... BaĢkan’ım, 

Ģimdi mobese kamerası var ya sokaklarda, Ģurada bir kamera var bu Meclisi gösteriyor, bir kamera da 

var bu tarafı gösteriyor. Daha önceki yaptığımız canlı yayın yok. Bu Ģekilde Sayın BaĢkan’ım. Bu 

konuda da ben de bilmiyordum, bakmıyordum ama insanlar söyledi; “Yahu canlı yayın ne oldu?” Geçen 

gün baktım burada, ÇarĢamba günü. Baktım ki hakikaten de haklılar, yok... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok öyle bir Ģey olmaz. “Belli bölümler yok.” diyor 

da öyle bir Ģey olmaz. Yani Ģöyle var, kesilmiĢtir. Sayın BaĢkan’ım, bu canlı yayın konusuna da bir el 

atın, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: TeĢekkür ederim, evet, buyurun. 

AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım sevgilerimi, 

saygılarımı sunuyorum. BaĢkan’ım, Stratejik Planda inceleyip baktığım kadarıyla engelli 

vatandaĢlarımızla alakalı sadece tek bir cümle görebildim: “Engelli kentlerimize destek projelerinin 

yapılması.” Bunun dıĢında maalesef bir, farklı bir Ģey göremedim. Bu projelerin de ne olduğunu açıkçası 

çok merak ettim. Her fırsatta değer verdiğinizi söylüyorsunuz engelli vatandaĢlarımıza, bunu da zaman 

zaman gösteriyorsunuz ama böyle bir cümlenin, tek bir cümleyle geçiĢtirilmiĢ olması beni üzdü 

açıkçası. Umuyorum aklınızda veyahut da bu cümlenin altında daha fazla Ģeyler vardır. Bunu böyle ümit 

etmek istiyorum. Sadece bunu dile getirmek istemiĢtim. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ederim, onunla ilgili açıklama yapacağım. BaĢka söz almak isteyen? Buyurun 

Kemal Bey. 

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan’ım, Sayın Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Belediyemizin Değerli Birim 

Amirleri, Sayın Konuklar, Yazılı ve Görsel Basınımızın Saygın Temsilcileri hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 2020-2024 Stratejik Planını dinledik. BaĢkanlık ve CHP Grup Sözcüsü kardeĢim güzel 

düĢüncelerini dile getirdi. Özgür kardeĢim yapıcı, yol gösterici eleĢtirilerini de içeren bir konuĢma dile 

getirdi. Hüsnü kardeĢim metronun yer altına alınması ile ilgili düĢüncesini dile getirdi. Tabii Bayraklı ve 

Çiğli'miz için bir araĢtırılsın BaĢkan’ım, fiziki Ģartlar, ekonomik koĢullar uygun olursa bu tür projeler 

hayata geçirilebiliyor. Sonuç olarak BaĢkan’ım, Stratejik Planın ülkemize, Ġzmir'imize hayırlı olmasını 

diliyorum. ĠYĠ Parti Grubu olarak da olumlu yönde oy kullanacağımızı belirtmek istiyorum. BaĢkan’ım 

bu Sarayla ilgili ismim geçtiği için Hüsnü kardeĢim, uygun görürseniz bir bilgi vereyim Meclisimize. 

BAġKAN: Buyursunlar, tabii buyurun.  

KEMAL SEVĠNÇ: Ben ortaokul son sınıfa giderken BaĢkan’ım, rahmetli Osman KĠBAR BaĢkan'ımız 

ve Ġhsan ALYANAK büyüğüm, BaĢkan'ımız… Bu Sarayın kaba inĢaatı bitmiĢti o dönem. Yani lise 1. 

sınıf, ortaokul son sınıfta bu binamızın kaba inĢaatı bitmiĢ durumdaydı. Bu neyi gösteriyor? (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Bir dakika arkadaĢlar. 

KEMAL SEVĠNÇ: O zamanki ekonomik Ģartlarda bunu bitirmek kolay değildi. ġimdi 1963 yıllarında 

yapılan bir binamız o zamanki Deprem Yönetmeliği Ģartlarında yapıldı Sayın BaĢkan’ım. O dönemki 

Deprem Yönetmeliği Ģartlarında kaba inĢaatı biten bir binanın, 1984-1985 yıllarında da ben Daire 

BaĢkanı oldum bu binada, bitirmek bana nasip oldu ince iĢlerini.   

BAġKAN: Evet. 

KEMAL SEVĠNÇ: ġimdi dolayısıyla Deprem Yönetmeliği 60’lı yılların yönetmeliği ile olduğu için 

binamız da, günümüz Ģartlarındaki deprem yönetmeliği ile yapılan bir bina değil bu Sayın BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Evet, tamam. 

KEMAL SEVĠNÇ: Bu konuda da Meclisimizin bilgisi olsun, saygılarımı sunuyorum efendim. 

BAġKAN: Peki, TeĢekkür ediyorum. Buyursunlar, sonra Nilay Hanım’a vereyim. 

NEZĠH ÖZUYAR: Nezih ÖZUYAR, Bergama. Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere geçtiğimiz Meclis Toplantılarında Ġzmir’de BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığımız liderliğinde UNESCO 2. Kademe Bölgesel Merkez Kurulmasını oyladık ve o çalıĢmalar 

devam ediyor. Bu bağlamda hem Stratejik Plana, dolayısıyla BüyükĢehir Belediyemizin kurumsal 

hafızasına girmek üzere, taslak Stratejik Planın sayfa 76, Amaç: 3 “Ġzmir Ekonomisini yenilikçi ve 



 21 
giriĢimci bir ekosisteme kavuĢturmak ve Ģehrin coğrafi karakterine yaslanarak geliĢtirmek.” 

stratejik amacının, “Ġzmir’in tanıtım ve turizmi desteklenerek dünya ölçeğinde bir buluĢma merkezi 

olması sağlanacak.” hedefine ait ihtiyaçlar kısmına “UNESCO 2. Kademe Bölgesel Merkez Kurulması.” 

ibaresinin konulmasının uygun olacağını değerlendirmekteyiz. TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyorum. Nilay Hanım, buyurun. 

BAġKAN: Pardon, Salahattin Bey ondan sonra size vereyim. Buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, geçen BirleĢimde dağıtılmıĢ olan ESHOT Stratejik Planı ve 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Stratejik Planı hepimizin inceleme imkânına sunulmuĢtu. Evet, AK Parti 

Grubundan bazı eleĢtiriler geldi. Ancak ben öncelikle bu çalıĢmaları yapan ekibe ve size teĢekkür 

ediyorum. Çünkü sayısal oranlarla, yüzdelerle bu çalıĢma önümüze getirildi. Tehditler, fırsatlar, 

ihtiyaçlar… Yani eksi yönleriyle, artı yönleriyle karĢımıza bir tablo sunuldu. Bu da sizin son derece 

objektif bir çalıĢmayla, gerçekten 2020-2024 arasında Anayasamız olan neredeyse, Stratejik Planla ilgili 

çalıĢmalarınıza ne kadar gerçekçi yaklaĢtığınızı ortaya koyuyor. Öncelikle bu açıdan teĢekkür ediyoruz. 

ġimdi evet, Özgür Bey’in söylediği gibi gerçekten terör saldırıları sadece bombayla olan bir Ģey değil. 

Orada BaĢkan Vekilimizin belirttiği düzeltmenin yapılmasını uygun görüyoruz bizler de. Öykü Arin’le 

ilgili Disneyland Projesi; Disneyland bir isim olması sebebiyle Ģeyde, Stratejik Planda yer almadı 

kitapçıkta. Ancak Temalı Park kapsamında ve aynı zamanda çocuklarla ilgili projelere öncelik verilmesi 

Ģeklinde kitapçıkta yer verilmiĢ. Buna da dikkati çekmek istiyorum Belediye Meclis Üyelerimize... 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Baktım ama var içinde. 

Ben Ģimdi… Beraber okuduk gördük. 

BAġKAN: Performans 480, evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, dolayısıyla her iki Stratejik Planın ayrı ayrı oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Evet. Salahattin Bey buyurun. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın 

Temsilcileri…  Evet, önümüzdeki dönemin Stratejik Planı ya da Kalkınma Planı hazırlanmıĢ, bir emek 

verilmiĢ, Bürokratlarımız neticede alınan veriler noktasında bu Stratejik Planı ya da Kalkınma Planını 

hazırlamıĢlar. Evet, ellerine sağlık tabii ki de. Ama bu iyi olmada yani daha etkin olmada sınır yok. Hani 

önceliklerin tespit edilmesi… Sayın BaĢkanımız hep diyor iĢte: “Bütün Sivil Toplum KuruluĢları, 

Ticaret Odası, Sanayi Odası herkesin katkısını, görüĢ, önerisini alacağız, alıyoruz.” diyor. Bu bir 

katılımcılıktır, evet doğru bir yaklaĢım. Çünkü Ġzmir’i hep birlikte yönetmek gerçekten ya da yönetmeye 

çalıĢmak, ortak akılla, ortak fikirle, doğru bir yöntem. Onun için burada öncelikle Ģunu da belirteyim; 

Diyarbakır’da olan terör saldırısında ölen, Ģehit olan kardeĢlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yine 

Ġzmir'imizde 7 noktada yangın çıkmıĢ ama tabii hava Allah’tan yağmurlu, büyümeden söndürüldü. Yine 

Foça’da, Askeri Birliğimizde, Jandarma Komando Alayımızda yıldırım düĢmesi neticesi askerlerimiz 

yaralandı; askerlerimize acil Ģifalar diliyorum, geçmiĢ olsun diliyorum. Tabii burada bu Stratejik Planla 

birlikte iĢte öncelikler belirlenmiĢ ama örneğin; Ġzmir’in tamamını ilgilendiriyor, Ġzmir’in yoğun giriĢi 

Gaziemir, Optimum’un önü, geçmiĢte 57. Hükümet zamanında Serbest Bölgenin giriĢi çıkıĢı otoban 

bağlantılı olsun diye proje yapılmıĢtı, Hükümet bozulunca ortadan kalktı bu proje o zaman. Yapılmadı 

ama Ģu anda üzerine Optimum geldi. Burada bir Proje var; havaalanının önünden Gaziemir’in 

üzerinden, Evka 7’den otoban, bir de Sarnıç’tan, Kısık’ın önünden Sarnıç, Sarnıç’tan askeriyelerin 

arkasından otobana… Bu projeler yapılırsa bu Ġzmir’in yoğun giriĢi çıkıĢı rahatlar efendim, burası çok 

önemli. Yani bu Gaziemir’i ilgilendirmiyor sade, Ġzmir’in problemi bu. Hani bunu belirtmek istedim. 

Bir de, Konak ve Karabağlar ilçelerimizde binalar hep iç içe. Evet, Kentsel DönüĢüm oluyor ama 

“Yerinde DönüĢüm” deniyor buna. Önce buralar yeniden planlanması lazım. ĠĢte YeniĢehir, Halil Rıfat 

PaĢa gibi örneğin; iĢte, Kalenin oralar temizleniyor, boĢaltılıyor, iĢte ağaçlandırılıyor güzel bir çalıĢma, 

geçmiĢten bugüne devam ediyor. Ġzmir’de, tabii BaĢkanımız yeĢil alanı ve ağaçlandırmayı arttıracağını 

söylüyor, bence çok yerinde bir düĢünce. Bunları hayata geçirmek lazım. Hani, Ġzmir’in inĢallah tabii 

Stratejik Planımızı ya da Kalkınma Planımızı inceledik, inĢallah öncelikleri baz alınmıĢtır. Bu plan 

inĢallah gerçekleĢir. Çünkü Ġzmir’in çok hizmete ihtiyacı var. Ġzmir için yapılacak çok Ģey gerekli. Hani 

tabii ki hepsi de imkânlar dâhilinde yapılacak. Onun için bunları ben belirtmek istiyorum. ĠnĢallah bu 

dönemi iyi tamamlarız diye düĢünüyorum, saygılar efendim. Stratejik Planımız ya da Kalkınma 

Planımız Ġzmir’e ve Ġzmirliye hayırlı olsun diyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. BaĢka söz almak isteyen olmadığına göre ben de kısa kısa cevaplar 

vererek tamamlayayım. Öncelikle Özgür Bey ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna teĢekkür 

ediyorum. Ġzmir’in geleceğini ilgilendiren bu kadar önemli bir Planın, oybirliği ile, eksikliklerinin, 

yanlıĢlarının ifade edilmiĢ olmasına rağmen oybirliği ile geçiriliyor olması Ġzmir'imiz için BüyükĢehir 

Meclisimiz için son derece gurur duyulacak bir tablodur, bu nedenle teĢekkür ediyorum. Birkaç küçük 
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noktayı netleĢtirmek için ifade edeceğim; kampanya döneminde ifade ettiğimiz 13 alt-üst 

geçit değil, 3 alt geçitten bahsetmiĢtik. Burada, Stratejik Planda, 13 alt-üst geçitten bahsediyoruz. O 111 

nokta sadece akıllı trafik uygulamalarının yapılacağı noktalardı. Yani bunların ayrıca projelendirilmesi 

Performans Programında gözükecek zaten. Bu bir omurga ifade eden çalıĢmadır. Burada, tabii ki yeni 

metrodan bahsedildi; orada özellikle Sayın CumhurbaĢkanımızla yaptığımız toplantıda da ifade etmiĢtim 

ama sizlerin de bu konuda desteği olursa çok, Ġzmir için faydalı olacağını düĢünüyorum Halkapınar-

Otogar Metrosu, Yatırım Planını da biliyorsunuz uzun zamandır. Bu konuda ben ifade ettim ve çok da 

olumlu karĢılandı. Bu konuda hep birlikte yine bir çalıĢmayı sürdürürsek Ġzmir, Halkapınar-Otogar 

Metrosunun yapımını, Yatırım Planından alınarak uygulamaya geçilmesini sağlarsak çok hayırlı 

olacaktır. Bir Ģeyi ifade etmem lazım; 50 milyar liralık bütçeyi çok buldunuz ve fakat eleĢtiri… 

ÖZGÜR HIZAL: Çok bulmadık hayır BaĢkan’ım. 

BAġKAN:  Ne dediniz? YanlıĢ mı anladım? 

ÖZGÜR HIZAL: Kaynak nereden, nasıl bulunacak anlamında. Yani 50 milyarlık bütçeyi çok bulmak 

anlamında değil…  

BAġKAN:  Anladım, hayır hayır anladım, anladım.  

ÖZGÜR HIZAL: Realist olma açısından aradaki fark… 

BAġKAN: Çok güzel. 

ÖZGÜR HIZAL: GerçekleĢme anlamında nereden geleceği noktasında bir bilgi eksikliğinden 

bahsettim. 

BAġKAN: Çok güzel, ben de Ģunu söylemek istiyorum; sizin yaptığınız katkılar ve eleĢtirilerde aslında 

fazla bulduğunuz bir yatırım yok, tersine eksik bulduğunuz yatırımlar var. Dolayısıyla onları da 

koyarsak bu rakam çok daha fazla yükselir. Sadece onu söylüyorum.... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Güzel, itirazım yok. Sadece bir noktayı netleĢtirmek 

lazım; bu rakamın kaynağının nasıl bulunacağını tabii ki birlikte çözeceğiz ama sizin eleĢtirilerinizde 

fazla bulduğunuz bir yatırım baĢlığı yoktu, eksik bulduklarınız vardı. Dolayısıyla bunlar da yapılırsa bu 

rakam daha da yükselecek, sadece onu ifade etmek istedim. Evet, PaydaĢ Analizi konusunda sadece 

form konularak yapılmıĢ olmasını eleĢtirdiniz, onda haklısınız. ġunu açıklıkla söylemek isterim; 

gerçekten Türkiye’de belki de en yüksek katılımla gerçekleĢen Stratejik Planı onaylayacağız bugün. 

Aylar öncesinde ilk adımı atarken Ġsmet Ġnönü Kültür Merkezi’nde 800 çalıĢanımızla birlikte ilk adımı 

attık. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin tüm birimlerinden arkadaĢlarımızın yer aldığı, temsilcilerin yer 

aldığı ilk buluĢmaydı ve orada Stratejik Planla ilgili vizyonu, hedefleri bunların hepsini birlikte 

değerlendirdik. Onun arkasından anket çalıĢmaları ve birçok baĢka buluĢma devam etti. Özellikle Ġlçe 

Belediye BaĢkanlarımızla birlikte Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin senkronizasyonu için saatler süren 

toplantılar yaptık. Çünkü takdir edersiniz ki ilçelerimizin BüyükĢehir Belediyesi ile uyumlu olmayan 

Stratejik Planları yapması sonuçta bir Ġzmir Stratejik Planının ortaya çıkmasını engellerdi. O nedenle 

bunları senkronize etmeye çalıĢtık ve bütün Ġlçe Belediye BaĢkanlarım da bu konuda büyük bir 

hassasiyet gösterdiler. Bir bölümünün hiç stratejik plan yapma yükümlülüğü olmamasına rağmen bu 

çalıĢmaya katıldılar ve sonuçta her birinin Stratejik Planı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Stratejik 

Planıyla uyumlu hale gelmiĢ olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmadık. Ġzmir’de bulunan 

üniversitelerimizin birçoğunun rektörüyle bir araya geldik, akademisyenleriyle bir araya geldik ve bu 

raporları Stratejik Planın taslaklarını onlarla birlikte müzakere ettik. Arkasından TMMOB’a bağlı Oda 

BaĢkanlarımız ve onların Yönetim Kurullarıyla bir araya geldik, onlarla müzakere ettik. Arkasından 

Ġzmir Ticaret Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odamız, ESĠAD, EGĠAD gibi sivil toplum kuruluĢlarıyla bir 

araya geldik. Özetle Ģunu söylemeye çalıĢıyorum; gerçekten çok geniĢ katılımlı bir Stratejik Plan ortaya 

çıkacak. Bununla da iftihar ediyoruz hepimiz iftihar edeceğiz. Dediğiniz gibi, daha iyisi yapılabilirdi, 

daha fazla katılımla yapılabilirdi belki ama Yasanın da getirdiği bir Ģey var, süre sınırı var; Eylül’de 

bitirmek zorundayız diye. Tam istediğimiz gibi olmadı. Belki bundan sonraki Stratejik Planda bizden 

sonra gelecek olanlar bunlara da dikkat ederek çok daha geniĢ katılımlı bir tablo ortaya koyarlar. Burada 

birkaç Ģey ifade edildi; zannediyorum Hakan Bey’di, "Hükümet desteğinin olmamasının risk olarak 

ifade edilmesi'' Hakan Bey’i üzmüĢ, Bunun siyaset ile bir ilgisi yok Hakan Bey. Biz Sayın 

CumhurbaĢkanımızla da yaptığımız toplantıda… 

ÖZGÜR HIZAL: Çok özür diliyorum, sözünüzü kesiyorum. Kusura bakmayın ama… 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Esasında toplantı sonrasında dilek ve temenniler kısmında söyleyecektim ama 

bağlantı kurmak açısından… 2 gün önce yapmıĢ olduğunuz 30, 29 Belediye BaĢkanımızla, Sayın 

CumhurbaĢkanımızla ilgili yaptığınız, birlikte yaptığınız toplantıyla alakalı Meclis Heyetimizi de 

bilgilendirirseniz daha genel açıdan mutlu oluruz diye düĢünüyorum.   
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BAġKAN: Evet, onu da yapayım ama Hükümet desteğinin olmadığı gerçeğini görmemek mümkün 

değil. Yani biz oraya zaten hazırladığımız, birlikte hazırladığımız dosyalarla gidecektik. Ama bu davet 

vesilesiyle ben o dosyaları götürdüm. Ġlgili bakanlarımıza da sunduk. Ama her biriyle ilgili, her 

bakanlığımızın ciddi eksiklikleri var. Yani bunu reddetmek mümkün değil. BüyükĢehrimizin de olabilir. 

Ben BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak onların yapmadıklarını, onların eksikliklerini söylemekle 

yükümlüydüm ve nitekim onu yaptım. Dolayısıyla bunun bir eksiklik olduğunu görmemek mümkün 

değil. Yani ben dilimi istediğim kadar baĢka türlü kullanayım, istediğimiz kadar daha nazik bir üslup 

kullanalım, bu gerçeği görmemizi de engellemek mümkün değil. Yani bu bir gerçek, bu bir vaka... 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, ben sizi 

dinledim. Müsaade edin devam ediyorum. Hayır devam ediyorum.  

HAKAN YILDIZ: Ama yanlıĢ değerlendirmiĢsiniz… 

BAġKAN: YanlıĢ değerlendirmedim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Efendim? Peki buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Mesela tehditlerin 5. maddesi diyor ki; “Merkezi Yönetim ile ortaklaĢa yürütülen 

projelerde aksaklık yaĢanması.” ĠZBAN’da bir aksaklık mı yaĢıyoruz Sayın BaĢkan?  

BAġKAN: Bakın… Anladım anladım… 

HAKAN YILDIZ: Bakın yani Ģunu demek istiyoruz. Sayın CumhurbaĢkanımıza gittiniz, Meclisi de 

bilgilendirirsiniz… 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Biz bir tavır ortaya… 

BAġKAN: Söyleyeceğim.  

HAKAN YILDIZ: Mesela yine burada diyor ki; “%60’ın altında olduğu görülmektedir. Bununla 

ilgili…” diyor “Bütün projenin %60’ın altında...” Gerekçe olarak da projenin onaylanmamasını, 

Merkezi Hükümet desteğinin verilmemesi… 

BAġKAN: Doğru, onu söylüyorum zaten.   

HAKAN YILDIZ: Bütün projeyi incelediğiniz zaman ortaya konan… 

BAġKAN:  Hakan Beyciğim anladım.  

HAKAN YILDIZ: Benim söylemek istediğim Ģey Ģuydu BaĢkan’ım; siz diyorsunuz ki “Dili 

değiĢtireceğiz.”  

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ: O zaman dili değiĢtireceksek eylemleri de değiĢtirelim. Benim söylemek istediğim 

Ģey bu.   

BAġKAN:  Hakan Bey teĢekkür ediyorum. Bunun dille alakası yok, tam da bunu söylüyorum. Bu bir 

realite, bu bir vaka. Diliniz o vakayı görmenize engel olamaz. Ben o vakayı söylüyorum. O cümle de o 

vakanın ifade ediliĢidir, bu bir gerçek. Yani biz Çiğli Tramvayı’nın niye bugüne kadar onayını almadık? 

ġimdi bu gerçeği görmeyecek miyiz? Balıkçı Barınağı’nın niye bugüne kadar tahsisi yapılmadı? Bunu 

görmeyecek miyiz? Oradaki ifade bunun ifadesidir. Ama ben CumhurbaĢkanımızla yaptığımız 

görüĢmeyi anlatacağım. Dolayısıyla da sizin de aklınızdaki soru iĢaretlerini gidermiĢ olacağız. Ama 

bunun bir vaka olduğunu ifade etmemiz mecbur, yani bu bir mecburiyet. Evet, bu "Ġzmirlilik" vurgusuna 

da takılmayın; biz Türkiye Stratejik Planı yapmıyoruz, Ġzmir Stratejik Planı yapıyoruz ve tabii ki Ġzmirli 

kimliğini öne çıkartmaya çalıĢıyoruz. Göç, evet doğru yönetmek gerekir. Ama göç bu Ģehir için de bir 

tehdittir. Bunu da görmemek mümkün değil. Eğer doğru yönetemezseniz bir tehdittir. Ġfade edilen Ģey 

de budur. Yani sonuçta biz elbette her gelen insana hizmet üretmekle yükümlüyüz. Elbette en iyisini 

yapmak için gayret sarf edeceğiz. Ama bütün Türkiye’nin gözü Ġzmir’in üzerindeyken çok daha fazla 

sayıda insan Türkiye’nin her yerinden Ġzmir’e gelmek isterse bununla da baĢa çıkmak kolay değildir. 

Tabii ki bunu yönetmek görevimizdir ama bu da bir tehdittir. Yani bunların tehdit olarak görülmemesi 

mümkün değil. Evet, son olarak Hüsnü Bey’in temennileri için teĢekkür ediyorum. Büyük bir ölçüde 

gerçekleĢmesini temenni etti teĢekkür ediyorum. Fakat Ģu cümleler, hani aslında göreve geldiğimizden 

beri hep Ģöyle cümlelerle karĢılaĢtık: “Artık iki ay oldu, artık üç ay oldu, artık beĢ ay oldu, artık altı ay 

oldu.” Değerli ArkadaĢlar, evet artık altı ay oldu ama yani sonuçta kimse boĢ durmuyor. Meclisimiz 

olağanüstü yoğun bir tempo içerisinde çalıĢıyor. Bizler öyle, Bürokratlarımız öyle. Tamam yani ama bu 

değiĢmesini istediğimiz siyaset dili biraz da böyle bir Ģey ve özellikle Hüsnü Bey, bu Kemeraltı ile ilgili 

yaptığım konuĢmadan bunu cımbızlayıp böyle bir cümleden böyle bir anlam çıkartıp benim aslında… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, iĢte onu 

söylüyorum. Onun öncesi var, sonrası var tabii ki. Burada mesele Ģu; bakın… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, bir dakika. ġimdi Değerli 

ArkadaĢlar ben size anlatayım; Hüsnü Bey’in kaydını aldığı Ģey… Kemeraltı esnafımızla bir toplantı 
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yaptık. Bu vesileyle asıl bunu anlatmak istiyordum size, bunu söyleyeyim. Kemeraltı aslında bu 

Ģehrin mücevheridir, tek taĢıdır. Hüsnü Bey gitme bir yere, gidiyorsun zannettim... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Biliyorum, biliyorum. Tamam, yahu 

görüyorum. Hüsnü Beyciğim tamam ama müsaade et bir Ģey anlatacağım. ġimdi gerçekten Kemeraltı bu 

Ģehrin en büyük hazinesidir. ġimdi biz Kemeraltı’nı Ģöyle hayal ediyoruz, bu Stratejik Planda da çok 

kısa geçildi ama arka planını bilmeniz lazım. Konak Pier’den baĢlayarak… Konak Pier çünkü Ġzmir’in 

denizden kapısıdır. Konak Pier’den baĢlayarak Saat Kulesi, geçin Kemeraltı’na girin Valiliğin yanından, 

Havra Sokak’tan Agora, Agora’dan Ġki ÇeĢmelik ve oradan Amfi Tiyatro’dan Kadifekale. Bizim bu 

önümüzdeki 5 yıl içinde en çok yapmayı hedeflediğimiz Ģey, en çok gayret edeceğimiz Ģey; Pier’den 

Kadifekale’ye kadar olan bu güzergâhı pırıl pırıl ve gerçekten bir turizm destinasyonu haline 

getirmektir. Ġzmir’in merkezini, yani bu dediğim güzergâhı eğer pırıl pırıl yapabilirsek, eğer Ģıkır Ģıkır 

aydınlatabilirsek, eğer bal dök yala tertemiz yapabilirsek iĢte o zaman bütün dünyanın ilgisini çekecek 

bir cazibe merkezi haline gelecek. O Kemeraltı toplantısında Ģunu söyledim: “Ben Seferihisar Belediye 

BaĢkanlığı yaptım 10 yıl, o zaman Sığacık bizim için ne idi ise Ġzmir için de Kemeraltı odur.” Hüsnü 

Bey hiç beğenmese de benim Seferihisar performansımı, sonuçta Sığacık’tır Seferihisarı dünya markası 

haline getiren Ģey ve biz Sığacık’a yüklenerek, Sığacık’ı parlatarak Seferihisar’ı marka yaptık. Emin 

olun eğer Kemeraltı’na hep birlikte bu perspektifte bakabilirsek ve bunun üzerine yüklenirsek, buradan 

ortaya çıkartılacak bir pırıltı Ġzmir’in dünya markası haline gelmesinde çok büyük bir kaldıraç olacaktır. 

Özetle; iyi ki açtınız Ģu Kemeraltı meselesini ben de Ģunu anlatma fırsatı buldum. Gerçekten bizim Ģu 

Ģeyden, bunu o siyaset dili ile ilgili olarak da söyleyerek tamamlayayım, niyetlerimizi biliyoruz, ben de 

sizlerin ne kadar iyi niyetli olduğunuzu biliyorum. Hiç kuĢku yok, hepimizin niyetleri iyi. Yani burada 

bunların arkasından, sağından, solundan anlamlar çıkartmaya çalıĢarak birbirimizi üzmeyelim. Benim 

kastettiğim Ģey odur, dilin değiĢtirilmesinden kastettiğim. Burada, evet CumhurbaĢkanıyla ilgili 

toplantıya geleyim, oraya da bağlayacağım; CumhurbaĢkanımızla yaptığımız toplantıda, yaklaĢık 2,5 

saatlik bir toplantıydı, kimse kimseyi incitecek bir cümle kurmadı. Hiçbir incitici laf konuĢulmadı, 

incitici bir söz kullanılmadı. DüĢünün, bence içerikten çok daha kıymetli olan formattı. Çünkü 30 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı bir tarafta oturdu, ortada Sayın CumhurbaĢkanımız, yanında yardımcısı ve 

öbür tarafta Sayın Fatma ġAHĠN, karĢımızda da Hükümetin bütün bakanları, yani kabine. Sadece 

zannediyorum iki Bakanımız eksikti onların da yardımcıları oradaydı. Olağanüstü güzel bir iletiĢim 

kurduk. Bizler tek tek bütün taleplerimizi, “Hangi Bakanlıkta hangi iĢimiz duruyor, bekliyor, niye 

bekliyor?” Bütün bunları açık yüreklilikle söyleme fırsatı bulduk. Ġlgili Bakanlarımız da o beklenen 

konulurla ilgili, yapılan eleĢtirilerle ilgili tek tek cevap verdiler. Kastettiğim Ģey budur. Eğer bu devam 

ederse, bu güzel iletiĢim dili sürdürülebilirse bundan Türkiye faydalanır, bundan Ġzmir faydalanır. Bizim 

Ġzmirliye örnek olmamız lazım. Birbirimizle iletiĢimimizde kullandığımız dille, burada birbirimize 

gösterdiğimiz saygıyla, bununla örnek olmalıyız. Çünkü insanlar bizi örnek alıyorlar. O nedenle bu son 

derece değerli. Son olarak Değerli ArkadaĢlar Ģunu söyleyerek bitirmek istiyorum; biz sadece Ġzmir’in 

gayrisafi millî hâsılasını yükseltmekle kalmayacağız, gayrısafi mutluluk hâsılasını da yükselteceğiz. Ve 

sadece Ģunu söyleyeyim, son cümle belki Stratejik Planımızla ilgili, tüm Ġzmirlilerin bu kentte yaĢıyor 

olmaktan çok daha fazla gurur duyacağı bir Ġzmir olacak. Bu Stratejik Plan onun planıdır. Sizler de bu 

Ģehrin seçilmiĢ en yüksek karar veren organı olarak bununla iftihar edeceksiniz. Hepinize teĢekkür 

ediyorum gösterdiğiniz ilgi ve hassasiyet nedeniyle. Stratejik Planın, iki hususla ilgili önerge vardı, daha 

doğrusu teklif vardı; Biri Nezih Bey’in UNESCO ile ilgili cümlesinin derç edilmesi, diğeri Özgür 

Bey’in… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım ĠZBAN? 

BAġKAN: ĠZBAN, çalıĢılacak üzerinde Hüsnü Bey. ÇalıĢılacak biliyorum... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ÇalıĢılacak. Diğeri de Özgür Bey’in 

önerdiği…  (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim?  

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

arkadaĢım söz aldığı için gerek görmedim ama Disneyland lafını… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Orada yok, onu söylüyorum. Bizim Performans 

Programımız gelecek ve performans kriterleri de gelecek. Sizin de aslında sorunuzun cevabı orada. Biz 

engellilerle ilgili kullandığımız cümlenin kriterlerini koyacağız Performans Programında ortaya. 

Dolayısıyla o kriterlere uygunluğunu denetleme fırsatı bulacağız, sizler de, bizler de, tüm Ġzmirliler de. 

Yani o cümlenin gerektirdiği performansın, yani projelerin, tek tek ortaya koyulacak, Kasım’daki 

Meclisimizde gelecek zannediyorum... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Efendim? Anlayamadım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pes... ArkadaĢlar bunu yapmayın çok rica ediyorum. 
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Daha bir dakika geçmedi. Anlatmaya çalıĢtığım bir Ģey vardı. Rica ediyorum, lütfen yani... Hakikaten 

rica ediyorum. Bu cümlelerin ilave edilerek Stratejik Planın kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ESHOT’unkini… Evet, ESHOT’un Stratejik 

Planın kabulünü ayrıca oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Bir ara veriyor muyuz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

VI. DĠLEK VE TEMENNĠLER 

BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar Dilek ve Temennilerde de bulunuldu. Hep güzel dileklerde 

bulunuldu. KapanıĢa geçtim, geçelim... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) ġöyle yapalım, peki ara vermiyoruz. Bir dakika, ara vermiyoruz. ĠZSU’nun 

Gündeminde iki tane madde var. Bunları Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi gerekiyordu. Bu iki 

maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini yapalım. Ondan sonra ara verelim... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ĠZSU’da yapacağız. Bizim Meclisi 

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

Buyurun Fikret Bey dilek temenninizi dinleyelim.  

FĠKRET MISIRLI: BaĢkan’ım önerilerimiz kabul olmuyor. Hiç olmazsa dilek temennilerimizi 

dinleyin. 

BAġKAN: Yapmayın Fikret Bey.  

FĠKRET MISIRLI: Ama kapatıyorsunuz Meclisi BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Hangi önerin kabul olmadı Allah rızası için?  

FĠKRET MISIRLI: Bakın BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: ġimdi zaten asıl orası gelmiĢken söyleyeyim... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  ArkadaĢlar lütfen dinlerseniz.   

BAġKAN: Buyurun, evet. 

FĠKRET MISIRLI: Bir rica edeyim. Neyse BaĢkan’ım…(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ama susturursanız konuĢayım.  

BAġKAN: ArkadaĢlar rica ediyorum. Lütfen sessizlik, evet. 

FĠKRET MISIRLI: Ya da salondan çıkmak isteyenler çıksın, bekleyeyim.   

BAġKAN: Buyurun efendim.  

FĠKRET MISIRLI: BaĢkan’ım, Ģimdi biliyorsunuz bizim ĠZENERJĠ problemimiz var. Lütfen rica 

edeyim sabırla bir dinleyin.  

BAġKAN: Buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: Çünkü bunu bir sonuca bağlayalım. ġimdi 05/08’de siz, 5080 kiĢiyle bir sözleĢme 

imzalarken; “EĢit iĢe eĢit ücret ve KHK müjdesi” diye bir açılım yaptınız. Bunu, 

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

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen. 

FĠKRET MISIRLI: Harfiyen okuyacağım. Zaten ben size hitap ediyorum Sayın BaĢkan’ım.  Harfiyen 

okursam bir hata yapmamak açısından belki daha net anlaĢılabilir. BaĢkan’ım, adaylık süresince “EĢit 

iĢe eĢit ücret demiĢtik.” diyerek sözlerinize devam eden, “BirleĢe birleĢe, sadece biz değil.” ki bu 

basındaki kısmını almıĢım, “Ġzmir ve Türkiye kazanacak.” dediniz. "4500 KHK mağdurları 

arkadaĢımızın mağduriyetini Ağustos ayından Meclis Toplantısında bir karar alacağız. Bu mağduriyeti 

ortadan kaldıracağız. ġundan yana emin olabilirsiniz sizin yüzünüz gülmüyorsa bizim yüzümüz 

gülmez." Siz “Meclise getireceğim.” dediniz, “Oylayacağım.” dediniz, ben getirdiğimde bu oylanmadı, 

kabul edilmedi. Neyse Sayın BaĢkan’ım, bunun ardından 16 Ağustos’ta bunun Meclis’e gelmemesi 

nedeniyle ben bir açıklama yaptım ve bunla ilgili tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü bir 

itirazda bulundu. Ve biz bunu, konuĢmamızın devamında da bunu Ġlçe Belediyelerinden bir kısmının 

yaptığını, özellikle bunu dile getirdiğimde siz Ģu Ģekilde tamamladınız: "Burada o arkadaĢlarım 696 

KHK ĠZENERJĠ çalıĢanları, net olarak söyleyeyim, ĠZENERJĠ olayı kendi bütçesinden çözeceği için 

Meclis Gündemine getirmeye ihtiyaç kalmadı. Ama ĠZENERJĠ Ģirketimiz kendi bütçesi olanaklarıyla 

Konak Belediyesinin yaptığı gibi ĠZENERJĠ, KHK mağdurları arkadaĢlarımıza çözüm üretiyor, hiç 

tereddüt etmesin, sıkıntı yok.” dediniz. ġimdi Sayın BaĢkan’ım, burada Konak Belediyesi aynı durumda 

olan arkadaĢlarımız için, ki ben Konak Belediyesine teĢekkür ediyorum, MERBEL’de yapmıĢ olduğu 

imzaladığı sözleĢme… BaĢkan’ım dinliyor musunuz bilmiyorum ama boĢuna mı konuĢuyorum? 

BAġKAN: Dinliyorum, rica ederim, buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: 417 lira gıda yardımı, 312 lira da ulaĢım yardımı yaptı. Ben burada, tabii biraz 
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daha araĢtırdığımda Bornova Belediyesine teĢekkür ediyorum. Bakın BaĢkan’ım, aynı 

durumda neler vermiĢ? Bornova Belediyesinin taĢerondan kadroya geçen iĢçileri, 696 sayılı KHK'yla 

mahkum edilmesine rağmen ücretlerinde artıĢ ve sosyal hakları için kardeĢlerimiz yararlandırıldı. Bu 

KHK’lıları bir Ģey olarak görmüĢler, yani bir mahkûmiyet olarak görmüĢ ama açıklamasında buna 

rağmen öğle yemeği… BaĢkan’ım, siz bunu yapmadınız galiba? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Müsaade eder misiniz BaĢkan’ım? Ben size hitap 

etmiyorum zaten ama. Öğle yemeği, yemek yardımı, günlük… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben o kısmını da bir açayım. BaĢkan’ım KHK’lı 

iĢçilerimizi Hükümetimiz çok iyi niyetle ortaya koyarken o gün için belediyelerden… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) BaĢkan’ım dinlemeyecekseniz o 

zaman niye açıklıyorum ki? Ben konuma devam edeyim.  

BAġKAN: Buyurun, siz devam edin.  

FĠKRET MISIRLI: Konuya mı, açıklamaya mı?   

BAġKAN: Ne istiyorsanız yapın Fikret Bey, Allah aĢkına yapın, evet.   

FĠKRET MISIRLI: Ama karıĢıyor BaĢkan. Yani ben Ģunu söyleyeyim; BaĢkanın o zaman açıkladığı 

kısmı, siz o güne kadar belediyelerin taĢeronluk sözleĢmesinden almıĢ olduğu KHK’lı iĢçi, ki onlar o 

gün öyle taĢeron iĢçisi olarak ifade edilirdi. Bunların sözleĢme yaptığınız taĢeron Ģirketlerinden, asgari 

ücretten %50, %60 ve %80 farklarla sözleĢme imzalıyordunuz. Hükümetimiz iyi niyetli bu insanları 

koruma altına almak ve devlet güvencesine almak adına bunlara bir sözleĢme olaraktan belediyeye 

BĠT’lere ve KĠT’lere aldı. Buraya alırken kimseye ''asgari ücreti uygulayacaksın, yemek parasını 10 

liradan 5 liraya indireceksin'' diye bir genelge yayınlamadı. Ama biz belediyeler iĢimize gelen, bu 

arkadaĢlarımızın gerek özlük haklarını, o günkü aldıkları maaĢın çok altında olarak bunları dâhil ettik ve 

bunu bakın baĢka belediyeler yapıyor;  BeĢiktaĢ Belediyesi, Yalova Belediyesi, ki Ġlçe Belediyeler de 

yapıyor. Bunun dıĢındaki Gaziantep Belediyesi yapıyor. Yani bence bu, devlet güvencesine alınan bu 

KHK’lı arkadaĢlarımın üzerinde boĢu boĢuna aslında siyaset yapılıyor. ġimdi burada ben biraz önce 

teĢekkür ettim Bornova Belediye BaĢkanımıza… 

BAġKAN: Ne olur dileğinize gelir misiniz?  

FĠKRET MISIRLI: Gelmeyeceğim çünkü burada devamı var BaĢkan’ım.  

BAġKAN: Olur mu öyle Ģey canım?  Bir Dilek ve Temenni baĢlığı konuĢuyoruz.  

FĠKRET MISIRLI: Ama sonuna gelmeden nasıl? Aynı konunun devamı BaĢkan’ım. Bunu açıklamayı 

bana yaptırıyorlar.  

BAġKAN: Bakın Fikret Beyciğim…  

FĠKRET MISIRLI: Peki BaĢkan’ım Ģöyle devam edeyim. 

BAġKAN: Dileğinizi lütfen ifade edin.  

FĠKRET MISIRLI: Ben Bornova Belediyesinin öğle yemeği, yemek yardımı, günlük koruyucu gıda 

yardımı, günlük sorumluluk zammı, yol yardımı, aylık yakacak yardımı, Ramazan ve Kurban 

Bayramı… Bir dizi gidiyor. Ardından da ayrıca sözleĢmeyi KHK’ya rağmen yapılan toplu iĢ sözleĢmesi 

kapsamında iĢçiler asgari ücrete gelen zamdan da yüzde dilimlerinden faydalandı. ġimdi Sayın 

BaĢkan’ım, siz bu Meclise getirmediğimiz ve sonrasında: “ĠZENERJĠ tarafından da imzalandı.” dediniz. 

Hatta o gün de Grup BaĢkan Vekilimiz bir belge sundu, teĢekkür ediyorum. Hatta o belgeyi inceledikten 

sonra ben özür dileyeceğimi de söyledim. Bu belgeye bakıyorum; bu belge 425 lira bir yardım, gıda 

yardımı ve 28/06’da yapılıyor, 28/08’de yapılıyor. Fakat bu ne hikmetse hiçbir Ģekilde ĠZENERJĠ’nin 

çalıĢanlarının bundan haberi yok veya kendi web sayfasında yayınlamıyor. Zannediyorum bu 9 

Eylül’deki iĢçi kardeĢlerimizle ilgili yapılacak olan açıklamaya binaen herhalde böyle bir Ģey 

hazırlanmıĢ. Ama bunu 7’sinde dağıtılan, Eylül’ün 7’sinde dağıtılan maaĢlara ilave edilmemiĢ. Yani 

benim, size borcum var ama para bende duruyor. Ne zaman ödeyeceğimin bir garantisi yok. Ben bu 

belgeyi yok etsem, bu belgeyi iĢçi kardeĢlerimizin haberi yok.  BaĢkan’ım konuĢacak çok Ģey var…  

BAġKAN: Ama dileğinizi ifade edin.  

FĠKRET MISIRLI: Ama Ģöyle Dilek ve Temennim Ģu; arkadaĢlarım bakın, 4500 tane bizi burada, 

kapımızda duran, Metroda bizi koruyan kardeĢlerimiz, 18 bin kiĢiyi ilgilendiriyor. Bunu dinleme 

tahammülünde bulunmayan arkadaĢlarımdan rica ediyorum. BaĢkan’ım biz AK Parti Grubu olarak bu 

özlük haklarının düzeltilmesi ve iyileĢtirilmesi noktasında gerek AK Parti Grubu, gerekse MHP Grubu 

olaraktan hep birlikte olumlu oy kullanmayı kabul ediyoruz. Ama benim dilek ve temennim bu hakların 

mutlaka bu kardeĢlerimize verilmesi, aksi takdirde Ankara’da 24. ĠĢ Mahkemesinin 10’unda almıĢ 

olduğu karar gereği bunları ki Ġstinafa veya SayıĢtay’a gitmezse biz eninde sonunda ödeyeceğiz 

BaĢkan’ım. Yani yeni bir yük gelmemesi için bu kardeĢlerimizin lütfen yüzünü güldürelim. TeĢekkür 

ediyorum.  
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BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Mustafa Bey buyurun. Sonra da size vereyim. Ne olur kısa, 

lütfen artık.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Evet, buyurun. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan’ım Ģimdi bu mevzu epey bir zamandan beri devam ediyor. Ama 

yani bugünkü Meclisi de… Bu Değerli KardeĢimizin bugün bu maddeyi getireceğini geçen Mecliste 

söylemiĢti zaten kendileri. Bir kere Ģunu bir aydınlatalım, Ģunu net olarak bir aydınlatalım; yani Ģimdi 

696 sayılı KHK ile… KHK’yı biliyorsunuz ancak bu yeni Hükümet sisteminde CumhurbaĢkanlığı 

tarafından çıkarılabilen bir Kanun Hükmünde Kararname olabilir, baĢka olamaz. Yani mevcut Ġktidarın 

Kanun Hükmündeki Kararnamesinden bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin herhangi bir 

tasarrufundan veya uygulamasından değil, bunu bir kere bilelim. Bir buçuk milyon iĢçi, bir buçuk 

milyon iĢçi kadroya alındı, “Alındı.” dediler daha doğrusu, “Alınacak.” dendi. Bunun 400 bini 4/b 

statüsünde kadrolu iĢçi olarak alındı. Burada bir sıkıntı yok, iyi bir Ģey oldu bu. 700 bin iĢçi de bizim 

belediyelerimize geldi. ĠZENERJĠ’ye geldi, ĠZELMAN’a geldi, iĢte ĠZBELCOM’a geldi. Ama 400 bini 

açıkta kaldı, çok net. 26 özel bütçeli kuruluĢ ve KĠT’lere kadro verilmedi. Anadolu Ajansı, TRT, Ziraat, 

Merkez Bankası… Yani bunların 40-50 bini emekli oldu. Ama 350 bini o kararname yürürlüğe girdikten 

sonra dahi yine taĢeronun eline mahkûm edildi. Bunu bir kere tarihe not düĢelim… Bakın Değerli 

ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan’ım, biz bir yazı yazıyoruz Aile ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve 

diyoruz ki;  “Biz ilgili arkadaĢlarımızın durumlarını düzeteceğiz ve toplu sözleĢme yapacağız.” 

Onlardan bize cevap geliyor, tamamını okumayacağım. “Ancak yetkili sendikaya üye olarak veya 

dayanıĢma aidatı ödeyerek iĢbu toplu sözleĢmesinden yararlanmak isteyen iĢçilerden…” Çevre ve 

Sağlık Bakanlığından, Sosyal Hizmetler Bakanlığından gelen yazıyı okuyorum. "Ġsteyen iĢçilerden alt 

iĢveren iĢçisi iken…" Yani diyelim ki bizde taĢeron iĢçisi iken, öyle anlayalım, "Kadroya geçiĢleri 

yapılanlar...", yani ĠZENERJĠ’ye geçenler mali ve sosyal haklar bakımından, mali ve sosyal haklar 

bakımından not düĢüyorum, "Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve Bakanlığımızca ilan 

edilen hükümlere tabi olacağı değerlendirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.” Nurcan ÖNDER imzalı 

Bakanlıktan gelen bize yazı. Yani “Sen…” diyor, “ancak benim yaptığım sözleĢme hükümlerine uymak 

mecburiyetindesin.” diyor. O sözleĢme de burada, o sözleĢme de burada. “ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24. maddesi uyarınca iĢçi statüsüne 

geçirilen iĢçilerin ücret ve diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesi esas alınacak toplu iĢ sözleĢmesi 

hükümleri.” diyor. ġuraya bir bakalım, ne diyor? “01/07/2019 ile 31/12/2019 tarihleri arasında ücret 

zammı, iĢçilerin 30/06/2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01/07/2019 tarihinden 

itibaren %4 oranında zam yapabilirsiniz.” diyor, %4. Dolayısıyla bize teklif edilen, Bakanlığın bu 

Kararnamesine, bir sözleĢmesine, Bakanlığın bize ulaĢtırdığı yazıya ve Kanun Hükmündeki 

Kararnameye itaat etmeyin deniyor. Buradan biz bunu anlarız. Bunu, yani Belediyemizi yani ĠZENERJĠ 

ġirketimizi bağlayan aslında budur. Eğer… Bunları kaldırmak çok kolay. Değerli KardeĢlerim, Sayın 

CumhurbaĢkanımızdan bunu rica ederler, Sayın ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bunu rica 

ederler, bu hükümler ortadan kalkar, biz de diğer arkadaĢlarımıza verdiğimiz zam oranında bu 

arkadaĢlara zam veririz, iĢi hallederiz. ġunu söylemeye çalıĢıyorum, son olarak Ģunu söylemeye 

çalıĢıyorum; Toplu SözleĢme kapsamında bu insanlar alınamıyor. Bunlarla ilgili Toplu SözleĢme bu 

arkadaĢlar. Biz Toplu SözleĢme yapamayız, Toplu SözleĢme bu. Sayın BaĢkan’ım, dolayısıyla bizim 

verdiğimiz 417 değil 425 liralık yemek zammı ücreti… ġey kartı olarak veriyoruz, Migros Kartı olarark, 

Yönetim Kurulu Kararıyla vereceğimiz Ģey aslında sözleĢme değil. Bir sosyal yardım olarak, ekstra 

olarak veriliyor. Neden? Eğer sözleĢme olsaydı zaten geriye dönük olarak verilirdi. Geriye dönük olarak 

veremiyoruz. Bu da belediyemizin bir iyi niyet göstergesi... Ayrıca yemek ücretiyle ilgili olarak da, 

Ģimdi söylendi: “5 lira değil.” diyor ya arkadaĢımız, iĢte buyurun: “ĠĢçilere fiilen çalıĢılan günler için bir 

öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalıĢılan günler için 5 TL 

ödenir.” diyor, bu kadar. 15 TL-20 TL demiyor. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Evet, son sözü size veriyorum, kapatacağım. Evet, sonra siz aranızda konuĢursunuz.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)  

BAġKAN: Tamam ArkadaĢlar kapatıyorum ben. Evet.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Değerli ArkadaĢlar, gündemimizden düĢmeyen ve hepimizin kanayan yarası 

haline gelmiĢ "EĢit iĢe eĢit ücret" konusu hakkında en az AK Partili Meclis Üyelerinden daha fazla 

hassas olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi boyunca emekten, emekçiden 

yana olmuĢtur. BaĢkanımızın göreve geldiği günden beri konuyla ilgili yaptığı çalıĢmalar ortadadır. 

Geçtiğimiz aylarda Sayın BaĢkanımız Tunç SOYER iĢçilere %40 zam yapmıĢtır. Bu zam yapılırken de 
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iĢçiler üzerinden bir Ģov malzemesi yapılmamıĢtır. “EĢit iĢe eĢit ücret”in gereği yapılmıĢtır. Sayın 

Genel BaĢkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU’nun asgari ücret konusunda ortaya koyduğu hassasiyet 

herkes tarafından bilinmekte ve toplumun bütün emekçileri tarafından da destek görmektedir. ġimdi ise 

AK Partili Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız iĢçiler üzerinden siyasi rant yaratmaya ve iĢi Ģova dökmeye 

çalıĢıyor… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Türkiye’de 

Hükümeti… 

BAġKAN: Dileğinize geçin, dileğinizi duyalım.   

BÜLENT SÖZÜPEK: Tamam BaĢkan’ım hemen dileğimi iletip, tamamlıyorum… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

BAġKAN: Tamam ama Özgür Beyciğim.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Türkiye’de  Hükümeti kendilerinin yönettiklerini unutan AK Partili Meclis 

Üyesi ArkadaĢlarımız asgari ücretlinin açlık sınırında… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

BAġKAN: Evet, ArkadaĢlar…  

BÜLENT SÖZÜPEK: Asgari ücretlinin açlık sınırında yaĢamlarını sürdürmelerini konuĢmazken… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Evet, Özgür Bey müdahale etmeyin.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Bugün burada yaptıklarını konuĢmaktadırlar... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Özgür Bey. Evet, bitirin dilek temenninizi.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Toparlıyorum BaĢkan’ım.  

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen siz müdahale etmeyin.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Geçtiğimiz gün Ankara’da, Güven Park’ta 500 lirayla geçinmek zorunda olan 

Recep PEKER, 5 aydır aç olduğunu ve borçları yüzünden kendini yaktığını söyledi. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Bir dakika müsaade edin.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Ve mektubuna da Ģunu not düĢtü. Bunları herkesin bilmesi gerekiyor Sayın 

BaĢkan.  

BAġKAN: Evet.   

BÜLENT SÖZÜPEK: “Aç kaldım, adaletten umudumu kesmemiĢtim. Ama adaletin zenginin, gücü 

olanın yanında olduğunu anladım.” Ülkeyi yoksulluğa, sefalete sürükleyenler unutmasınlar ki 

Cumhuriyet Halk Partisi derman belediyeciliği olmaya devam edecek, emekten yana olmaya devam 

edecek. Sayın MISIRLI’ya Ģunu sormak istiyorum ben; kendisi tekstil iĢi ile uğraĢıyor bildiğim 

kadarıyla, kolaysa tekstil iĢinde çalıĢanların kaç para maaĢ aldıklarını… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Bir dakika, bir dakika arkadaĢlar…  

BÜLENT SÖZÜPEK: BaĢkan’ım ben bunu bir sorayım önce de…  

BAġKAN: Siz aranızda lütfen konuĢursunuz.    

BÜLENT SÖZÜPEK: Son, toparlıyorum BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Dilek temenninizi söyleyerek bitirin.   

BÜLENT SÖZÜPEK: Tamam, dilek temennimi yerine getiriyorum BaĢkan’ım, Tekstil iĢinde çalıĢıyor 

diye biliyorum; dolayısıyla tekstil iĢinde çalıĢanların kaç para maaĢ aldıklarını, kaç saat çalıĢtıklarını, 

sosyal haklarını ve sendikal haklarının olup olmadıklarını... Ondan sonra biz geri kalanı birlikte 

tartıĢalım. Son olarak da iĢçilerin, emekçi kardeĢlerimizin üzerinden emek sömürüsü yapmamalarını 

temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, tamam. 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan lütfen… 

BAġKAN: Özgür Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: Bakın, çok kısa Sayın BaĢkan lütfen rica ediyorum. Çünkü burada… 

BAġKAN: Özgür Bey…  

ÖZGÜR HIZAL: Lütfen Sayın BaĢkan, çok rica ediyorum. ġimdi biz burada mümkün olduğunca 

elbette ki siyaset yapma derdinde ve Ģov yapma… Asıl Ģovu Sayın Meclis Üyesinin yaptığına hepimiz 

Ģahit oluyoruz. Elbette ki belediyenin yaptıkları ya da yapmadıkları noktasında Meclis Üyesi 
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ArkadaĢlarımız eleĢtiri getirecek. Neden bu kadar eleĢtiriden rahatsızlık duyuluyor? Neden Stratejik 

Plana evet denildiğinde, olumlu oy vereceğiz denildiğinde tamam, eleĢtiri yapıldığında… Böyle bir Ģey 

olabilir mi? Siyaseti çok yapmak istiyorsanız, gidin sahalarda, alanlarda yapın. Bakın siz çok güzel bir 

toplantıdan bahsettiniz. Sayın CumhurbaĢkanımızla yaptığınız bir toplantıdan bahsettiniz ve Sayın 

CumhurbaĢkanımız orada bir ifade kullandı: “Siyaset, seçim dönemlerinde sahalarda ve alanlarda 

kaldı.” dedi, özellikle yerel yöneticiler noktasında. Bizim amacımız burada Ġzmir’i bir yerlere 

taĢıyacaksak, bizim söylediklerimizin altında, sizin de belirttiğiniz gibi, bu ifadelerin altında nasıl bir 

Ģey aramamamız gerektiğini söylüyorsanız, bizim söylediklerimizin altında da lütfen bir Ģey 

aramasınlar... 

BAġKAN: Tamam, teĢekkür ediyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: Bir sonraki Meclis Toplantısı 14 Ekim 2019 Pazartesi Günü saat 18.00’de. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, bir sonraki Meclisin de biz Bayraklı ilçesinde, Smyrna’da 

olmasını talep ediyoruz.  

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, bir sonraki Meclisimiz Bayraklı Smyrna’da yapılacak. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Smyrna’da, saat 18.00’de.  
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