ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
2019 YILI I. OLAĞANÜSTÜ MECLĠS TOPLANTISI
MECLĠS GÜNDEMĠ VE TOPLANTI TUTANAĞI
1. BÖLÜM
MECLĠS GÜNDEMĠ
Gündem No : 97509404-301.03-08[O.Ü.]-1
Toplantı Yeri : Efemçukuru Mahallesi,
Devedüzü Mevkii, Menderes/ĠZMĠR

Toplantı Tarihi : 30/08/2019
Toplantı Saati : 18.00

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGENĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Ġzmir'in Karabağlar Ġlçesinin Tırazlı Mahallesinde 18 Ağustos 2019 Pazar günü baĢlayan,
rüzgârın da etkisiyle ancak 20 Ağustos 2019 Salı günü akĢam saatlerinde kontrol altına alınabilen
büyük orman yangınının doğal hayat, ekosistem ve çevre yerleĢim yerlerinde yarattığı yıkıcı etkileri
hızla telafi etmek, ileride gerçekleĢme ihtimali olan yangınlara karĢı acil olarak önleyici ve ilgili
kurumları destekleyici tedbirleri almak üzere gerekli kararların alınması hususunun görüĢülmesi.
(Özel Kalem Md.E.198088)
III. TOPLANTIYA KATILAMAYAN
GÖRÜġÜLMESĠ

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

MAZERETLERĠNĠN

IV. KAPANIġ

2. BÖLÜM
2019 YILI I. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI

Tutanak No : 97509404-301. 03-08[O.Ü.]-1
Toplantı Yeri : Efemçukuru Mahallesi,
Devedüzü Mevkii, Menderes/ĠZMĠR

Toplantı Tarihi : 30/08/2019
Toplantı Saati : 18.00

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Taner KAZANOĞLU, Fikret
AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT,
Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Abdül BATUR, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Asker
GÜNEġ, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, Birgül SURAL ÜNER, Murat
AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül
ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza
KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ,
Sıla Ġlgi AKKAġ, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, 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, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR,
Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Ufuk YÖRÜK, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan
CERTEL, Ġbrahim Halil KILIÇ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka
ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Fatih GÜRBÜZ,
RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ,
Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN
ERDOĞAN, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper
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GÜLDALI, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur
BARAN, Özgür HIZAL, Hüsnü BOZTEPE, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, Galip ATAR,
Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Erhan ÇALIġKAN, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit
CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Tarkan
Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Nezih ÖZUYAR, Salahattin ġAHĠN, Cüneyt UMUTLU, Hakan
ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Serkan KALMAZ, Ġlhan DAL, Mustafa
ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Yahya YILDIZ, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, Cenap
BÖRÜHAN, Mehmet Atilla BAYSAK, Ramazan Ġsmail UYGUR, Sultan ĠPEKLĠ, Halil ARDA,
Mehmet TÜRKMEN, Sedat SARI, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Fatma ÇALKAYA,
Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Murat CĠHAN, Ġbrahim Burak OĞUZ, Seda
ÖZTÜRE, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Memet MALTEPE, Haydar GÜLTEKĠN,
Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Ġsmail YETĠġKĠN,
Muammer Ekrem ORAN, Hasan UYSAL, Alpaslan BĠLEN, Burçin Kevser TOURCHIAN, Fırat
EROĞLU, Dilek YILDIZ, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN, ġevket
HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN,
AyĢegül ALTUĞ, Eda KILIÇ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Ali AYYILDIZ,
Mehmet PINAR, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER,
Ġlhan AVCI, Halil AKBULUT, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Nafiz KÜKLER,
Serkan ACAR.
I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
BAġKAN: Dünyada ilk kez yangın görmüĢ bir alanda bir BüyükĢehir Meclis Toplantısı yapıyoruz.
O nedenle tüm BüyükĢehir Meclis Üyelerimize öncelikle çok teĢekkür ediyorum gösterdikleri
hassasiyet nedeniyle ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Yılı I.
Olağanüstü Meclis Toplantısını açıyorum. ġehrimize yararlar getirmesini diliyorum.
II. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGENĠN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergenin GörüĢülmesi maddesiyle
toplanmıĢtık ve ben bu Önergeyi okuyorum. Ġzmir'in Karabağlar Ġlçesinin Tırazlı Mahallesinde
18 Ağustos 2019 Pazar günü baĢlayan, rüzgârın da etkisiyle ancak 20 Ağustos 2019 Salı günü
akĢam saatlerinde kontrol altına alınabilen büyük orman yangınının doğal hayat, ekosistem
ve çevre yerleĢim yerlerinde yarattığı yıkıcı etkileri hızla telafi etmek, ileride gerçekleĢme
ihtimali olan yangınlara karĢı acil olarak önleyici ve ilgili kurumları destekleyici tedbirleri
almak üzere gerekli kararların alınması hususunun görüĢülmesi. Buyursunlar söz
Meclisimizde. Evet, buyurun Mustafa Bey. Değerli Uzmanlarımıza Meclis Toplantısı öncesinde
yaptıkları çok değerli sunumlar için çok teĢekkür etmek istiyorum. Sayın Tevfik TÜRK, Sayın
Sabahattin BĠLGE ve Ġstanbul'dan aramıza katılan Prof. Dr. Sayın Doğanay TOLUNAY'a çok
teĢekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Değerli Meclis Üyeleri... Buyurun Mustafa Bey, söz sizin.
MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan'ım, bugün 30 Ağustos Cumhuriyetimizin kuruluĢunun…
BAġKAN: Mikrofona biraz yaklaĢırsanız.
MUSTAFA ÖZUSLU: Cumhuriyetimizin kuruluĢunun son darbesinin yapıldığı, son noktanın
çizildiği, Büyük Taarruz'un baĢlayıp zafere ulaĢtırıldığı gün bugün. Öncelikle hem Meclisimizdeki
tüm Meclis Üyelerimizin ve Türkiye Cumhuriyetindeki tüm vatandaĢlarımızın 30 Ağustos Zafer
Bayramını kutluyorum. Bugün aynı zamanda burada yakın zamanda hepimizin yüreğini yakan
Ġzmir yangınının külleri içerisinde böyle bir Meclisin toplanmıĢ olmasını da ayrıca anlamlı
buluyorum ve kutluyorum. Meclisteki tüm Siyasi Partilerdeki arkadaĢlarıma, bu Mecliste, burada
bulunmalarından dolayı teĢekkürlerimi sunuyorum. Orman yangınlarının bir mukadderat olduğu
konusunda herhangi bir Ģüphe yok. Ġnsandan önce de orman yangınları vardı ama orman yangınları
özellikle son zamanlarda farkındalığın da daha çok arttığı, insanların, vatandaĢlarımızın orman
yangınlarına karĢı hassasiyetinin de arttığı, hem doğanın yanarak katlolduğu, sadece ağaçların değil
orman içindeki orman ekosistemindeki tüm canlıların da aslında hayatlarının heder olduğu önemli
bir toplumsal ve ekolojik bir faciadır. Bu bilinçle bugün burada bir araya gelen, öncelikle saat
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15:00'te büyük halk buluĢmasındaki, gerek Akademisyenlerin ve gerek ilgili kuruluĢların
temsilcilerinin ve vatandaĢlarımızın bizim bugün toplandığımız Gündemle ilgili olarak dile
getirdikleri görüĢler hakikaten hepimizi hem çok mutlu etti hem de Ġzmirliler'in bu meseleye ne
kadar duyarlı olduklarının, aslında yüreklerinin ne kadar da yanmıĢ olduklarının bir göstergesini
apaçık ortaya koydular. Gerçekten hiçbirimiz bu kadar bir kalabalıkla burada, bu buluĢmayı
yapacağını tahmin etmiyorduk. Bu açıdan tüm Ġzmirlilere Cumhuriyet Halk Partisi Grubum adına
teĢekkürlerimi sunuyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Ormanlar yandı, üzüldük, geldik, gördük ve
bunu ne Ģekilde koruyacağımızı ve bir daha bu ormanlara karĢı böyle büyük felaket, bu kadar
yaygın bir orman yangını olmaması için nasıl önlemler alacağımızı birazdan Meclisimiz konuĢacak.
Ama Ģu açık ki Ģimdiye kadar öğrendiğimiz birçok Ģeyin bu Ġzmir yangınıyla, bu Ġzmir'deki büyük
yangınla değiĢtiğini gördük, öğrendik, okuduk. Gerek konuĢmacıların gerekse Ģu arada yayınlanmıĢ
değiĢik makalelerin ve röportajların sonucunda aslında doğanın orman yangınları konusunda
kendisini yenileyebildiği, insan müdahalesinin de buna sınırlı olarak müdahale edebileceği ve
normal olarak Ġzmir'de bu yangın olduğuna göre Ġzmir'deki bu faunanın doğal iklimin ve
ekosistemin bozulmadan, ona haksızlık etmeden, ona gerçekten dozerlerle ve insan eliyle müdahale
etmeden bu sistemin yönetilebileceğini ve restore edilebileceğini de öğrendik. Ben bugün
Meclisimizin, sizin ortaya koyduğunuz Gündemde bu konuları etraflıca konuĢarak gerçekten
bugünkü, burada buluĢmamızın anlamına da uygun bir kararlarla buradan ayrılacağımıza inancım
tamdır. Herkese teĢekkür ediyorum, hayırlı toplantılar diliyorum.
BAġKAN: Evet ben söz vermeye devam edeceğim elbette ama bir teĢekkürle önce baĢlamak
istiyorum. Bu büyük afet, yani yüz binlerce canın kaybolması pahasına yaĢanan bu büyük felaket
süresince bu zararın önlenmesi için mücadele eden, canla baĢla mücadele eden Orman Bölge
Müdürlüğümüzün tüm çalıĢanlarına, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin tüm itfaiye personeline ve
onun dıĢındaki destek olan tüm personeline, orman köylülerimize, vatandaĢlarımıza, tüm Ġzmirlilere
huzurlarınızda çok teĢekkür etmek istiyorum. Evet Özgür Bey buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli…
BAġKAN: Belki seyyar mikrofon daha iyi olacak arkadaĢlar. ġey biraz kısık kalıyor, evet.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız, Çok Değerli Basın
Mensubu Temsilcilerimiz, Değerli Ġzleyicilerimiz hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün
çok özel bir gün. Değerli Grup BaĢkan Vekilimizin de dile getirdiği gibi Ağustos ayının ne kadar
önemli bir ay olduğunu, yıllar önce Anadolu'yu yurt edindiğimiz bir ay olduğu… Ve yine aynı
Ģekilde yurdumuzdan bizleri çıkarmaya çalıĢan güçlerle mücadele verdiğimiz Büyük Zafer'in
yıldönümünü kutluyoruz. Ve bu vesileyle tüm hemĢerilerimizin, tüm Ġzmir’imizin, tüm Meclis
Üyesi ArkadaĢlarımızın Zafer Bayramını kutluyorum. Ve yine özel bir Gündemle ve özel bir yerde
Meclisimizi topladık, Olağanüstü Meclisimizi topladık. Ormanlar ve yangın kavramı, bir kere her
Ģeyden önce yangını tek baĢına değerlendirdiğimizde bile insanları ürküten, insanları üzen, insanları
korkutan ve dehĢete kaptıran bir kavram olduğunu biliyoruz. Ve bunu ormanla birlikte
değerlendirdiğimizde gerçekten iĢin ürkütücü boyutu çok daha üst seviyelere maalesef ki çıkmakta.
Ve Ģunu biliyoruz; bulunduğumuz coğrafya ve bu coğrafyanın bir uzantısı olan iklim kuĢağımız
maalesef ki bizim değerlerimiz olan, bütün toplumumuzun değerleri olan, bizim için çok önemli
olan ormanlarımız için yangın tehlikesi açısından, özellikle mevsimsel anlamda yangın tehlikesi
açısından ciddi bir risk teĢkil etmektedir. Özellikle son yıllarda bu riskin ortadan kaldırılması
noktasında çok ciddi bir mücadele verildiğini orman teĢkilatımızın ve Orman Bakanlığı tarafından
ve devletimizin tüm kademeleri tarafından bu mücadele verildiğini memnuniyetle de görüyoruz. 18
Ağustos'ta hepimizin içini çok fazlasıyla acıtan, hepimizi fazlasıyla üzen ve hiçbir zaman bundan
sonraki süreçte karĢılaĢmak istemediğimiz bir sahneyle karĢılaĢtık. Az önce gelirken de gördük tüm
Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızla birlikte. Ġnsanlığın ortak mirası olan, geçmiĢten bize miras olarak
bırakılan ve gelecek nesillere de aynı Ģekilde bırakmak zorunda olduğumuz doğayı, yeĢili, tabiatı ve
ekosistemin nasıl zarar gördüğünü maalesef ki gördük, görmüĢ bulunduk. Ve bugün bu Toplantıyı
yapacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız, mutlaka çok güzel öneriler gelecek ve bu öneriler bir
karar noktasında bağlanacak. Öncesindeki toplantıda mutlaka ki çok güzel ve doğru öneriler
geldiğini düĢünüyoruz. Ve sonuç itibarıyla bundan sonraki süreçte, önümüzdeki günlerde ve
yıllarda ormanlarımızı, yeĢilimizi, doğamızı bu tarz tehlikelerden nasıl koruyabileceğimizin
değerlendirmesi ve çalıĢmasını yapacağımızı düĢünüyoruz. Bir kere orman deyince sadece
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meseleye yeĢil açısından bakmamak gerektiğini biliyoruz. Ġçerisinde yaĢayan yüz binlerce hayvan
çeĢitliliğinin, mikroorganizmaların, mantar çeĢitlerinin, insanlık için yaratılmıĢ onlarca bitkinin ve
hayvanın var olduğunu biliyoruz ve bu yangınlarla birlikte maalesef ki bunların da ciddi zarar
gördüğünü görebiliyoruz. ġimdi konumuz olan orman yangınına gelecek olursak, 18 Ağustos'ta
gerçekten büyük bir felaket yaĢandı. Orman yangını 12:40 sularında baĢladı ve Orman Bölge
Müdürlüğümüzün ekipleri 10 dakika içerisinde, 12:50 sularında yangına müdahale etti. Bunu
hepimiz çok net bir Ģekilde biliyoruz. Ancak bir orman yangınında olabilecek bütün olumsuz hava
koĢullarını ne yazık ki o gün hep beraber yaĢadık. 80 km/saate çıkan bir rüzgar, tüm gün devam
eden, değiĢkenlik gösteren, gece saatlerinde de devam eden bir rüzgar. Yine aynı Ģekilde düĢük bir
nem oranı, %29 seviyelerinde seyreden bir nem oranı ve yüksek sıcaklık ve arazinin engebeli oluĢu,
derin vadilerle çevrili oluĢu orman yangınına müdahalenin ne kadar zor ve güç olduğunu bizlere
gösterdi. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bu zor koĢullara rağmen gerek hava araçlarıyla, gerek
yerden yapılan müdahalelerle, 20 helikopter, 1500 personel, Türkiye'nin her tarafından gelen orman
personelimiz, belediyelerimiz ve diğer kurumlardan gelen personellerimizle birlikte, yüzlerce
arozöz ve araçla birlikte orman yangınının önlenmesi adına ciddi bir mücadele verildi ve sonuç
itibarıyla da önce kontrol altına alındı, sonra da sonlandırıldı. ġimdi bize düĢen görev; bu yaĢanan
felaketin sonuçlarını en kısa sürede nasıl giderebiliriz? Bir kere Ģunu dile getirmek istiyorum; az
önce de dile getirdim, söyledim, ülkemiz coğrafyası maalesef ki bulunduğumuz iklim kuĢağında bu
risk her zaman devam edecek, bu realiteyi kabul etmek zorundayız. Dünyada da bunun bu Ģekilde
olduğunu biliyoruz. ġu esasında cümle çok doğru olmayabilir ama benzer orman yangınlarıyla
kıyasladığımızda Avrupa'da can kayıplarının var olduğunu biliyoruz. Hamdolsun ülkemizde can
kayıplarına bu noktada yapılan müdahalelerle söz konusu olmadı. Evet bir takım çiftçimizin ekili
alanları zarar gördü, bununla alakalı, zannedersem 270 civarında, bununla alakalı da Tarım
Bakanlığımızın çok hızlı çalıĢmalar baĢlattığını ve çok yakın zamanda gerek hibe, gerekse kredi
noktasında bu zararların da giderileceğini biliyoruz. Bugün bütün insanlığın, bütün insanlığa miras
bırakılan ve muhtemelen sizlerin de takip ettiği Amazon Ormanları'nda çok ciddi bir yangın var. Bu
bütün insanlığın mirası ve söndürülemiyor. Geçen yıl komĢumuz Yunanistan'da yaĢanan ciddi
felaketleri biliyoruz. Bütün bunlardan tabii ki ders çıkartacağız, ülkemizde yaĢananlardan,
çevremizde yaĢananlardan ve bu derslerle birlikte hareket edeceğiz. Ama bir noktaya daha
değinmek istiyorum; doğa, orman, yeĢil, tabiat ve ekosistem… Bunlar siyasete konu yapılmaması
gereken, siyasete mevzu yapılmaması gereken, esasında siyaset üstü konular. Bunu, hem orman
yangınlarının önlenmesi sürecinde bunu yapacağız, hem orman yangınlarıyla mücadele sürecinde
bunları yaĢayacağız, yapacağız, hem de sonrasındaki mücadelemizde bu yaralarımızı sarmak için
yapacağız. Bugün yaralarımızı sarmak için burada toplandık. Belki bu toplantı çok uzun saatler
sürecek, her Ģeyi değerlendireceğiz. Siyaseten farklı dünya görüĢlerine sahip olabiliriz, farklı bakıĢ
açılarımız olabilir, farklı noktalardan meselelere bakabiliriz ama bu noktada ve bu konuda farklı
bakmamız ve farklı yaklaĢmamız asla beklenemez, beklenmemelidir de. Bir siyasete malzeme
yapılmaması ve siyaset üstü bir mesele olduğu değerlendirilerek bu noktada gerekli mücadeleleri
yapmamız gerektiğin düĢünüyorum. ġimdi bunu bütün aĢamalarda yapacağımızı bir kez daha
söylemek istiyorum. Ama bunu eleĢtiri olarak kabul edebilirsiniz ya da bir öneri olarak kabul
edebilirsiniz. Süreç içerisinde yaĢanan bir takım talihsiz açıklamalar noktasında bir açıklama
yapmak istiyorum. Yangınla mücadelenin en yoğun olduğu süreçte, 1500'e yakın personelimizin
canı pahasına mücadele ettiği bir süreçte bu Ģehrin bir yöneticisi olarak, en tepedeki yöneticisi
olarak siz Sayın BaĢkan, Ģöyle bir açıklama yaptınız: “Bu alanda 1 santimetre kare'yi dahi imara
açmayacağız.” Biz biliyoruz ki, Meclis Heyetimiz de biliyor esasında, esasında vatandaĢlarımız da
biliyor… Biz biliyoruz ki, orman alanlarının yangına maruz kalsa dahi imara açılması, değil 1
santimetre kare'nin, 1 milimetre kare'sinin dahi imara açılması mümkün değildir. Burada hangi
saikle böyle bir açıklama yapıldığını tabii bilemiyoruz. Ama bir kez daha tekrarlıyorum; bu
mücadelenin verildiği dönemde, en yoğun verildiği dönemde... ġimdi burada, bir, evet bunlar o
esnada mücadele veren iĢçi kardeĢlerimiz ve arkadaĢlarımızın fotoğrafları. Bir kısmı Tokat'tan
geldi, bir kısmı baĢka Ģehirlerden geldi, bir kısmı bizim belediye çalıĢanlarımız, kamu
kurumlarımızın çalıĢanları. ġu anda, çatısı altında bu toplantıyı yaptığımız kurumun çalıĢanları da
oradaydı. Esasında yapılan ilk haksızlık bu mücadeleyi veren çalıĢanlarımıza olduğunu
düĢünüyorum. Ġkincisi, buralarda imara açılmadığını sadece sembolik olması açısından göstermek
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istiyorum. Evet, çok yakın zamanda yine bir yangına maruz kalan Selçuk'taki, hem tarihi anlamda
önem arz eden, hem doğal anlamda önem arz eden bir alanın kısa süre içerisinde Orman
Bakanlığımızca eski haline dönüĢtürülmesi noktasında yapılan çalıĢmalar ve mücadeleler. Bu
mücadeleyi veren iĢçi arkadaĢlarımıza ve personellerimize de haksızlık yapıldığını düĢünüyorum. O
yüzden biz Ģehrin yerel siyasetçileri olarak baĢta siz ve tüm Meclis Heyeti olarak bu tarz
açıklamalardan kaçınmak zorunda olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Bunun dıĢında yanan alan
noktasında bir ifade kullanıldı, 5000 hektar. Sonrasında bazı odaların yapmıĢ olduğu açıklamalar,
6000-6500 hektar gibi rakamlar. Tabii burada, bu çalıĢmaları yapan… Gelirken de gördük. Önce
hasar tespitleri yapılır, ekonomiye kazandırılması gereken, yanan ağaçların tekrar ekonomiye
kazandırılması söz konusudur ve daha sonrasında da derin kazım sistemiyle kazım yapılır ve bu
noktada gerekli ağaçlandırmalar yapılır ve alan tespiti yapılır. Ve biz biliyoruz, yine dile getirmek
istiyorum, bu hesaplamaların, net hesaplamaların esasında bu kadar kısa sürede yapılmayacağını biz
gerek yetkililerle yaptığımız görüĢmelerde, gerek bu konularda uzman kiĢilerle yaptığımız
görüĢmelerde duyduk ve öğrendik. Tabii mesele de bu değil. Mesele Ģu; bu alanın, bu zarar gören,
bu büyük felaketten zarar gören alanın, bölgenin bir an önce önceki ekosisteme, ekolojik sisteme
uygun hale getirilmesi. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımız etkin ve yetkin olduğunu geçmiĢ
deneyimlerinden gördük, yaĢadık ve biliyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak bizlere düĢen
görev, Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılacak olan kampanya ya da faaliyetler
noktasında destek olmak, diye düĢünüyoruz. Sayın Bakanımızın vermiĢ olduğu bir kampanya
müjdesini biliyoruz; 11 milyon fidanın ekimi, 11 Kasım'da, 11 milyon fidanın ekimiyle alakalı.
Yine önceki dönem BaĢbakanımızın vermiĢ olduğu bir kampanya, Ġzmir özelinde 800 bin
öğrencimizle 800 bin fidanın dikimiyle alakalı. Tabii buna benzer Ġzmir'deki birçok oda, dernek,
kurum ve kuruluĢun bu tarz kampanyalar yaptığını sevinerek görüyoruz, baĢta BüyükĢehrimiz
olmak üzere. Ve bu kampanyaların, bu organizasyonların bir çatı altında, Orman Bakanlığımızın
çatısı altında, Orman Bakanlığımıza destek vererek en sağlıklı Ģekilde yürütülmesi gerektiğini
düĢünüyoruz. Tabii teknik olarak bundan sonraki süreçte neler yapılacağı konusu uzun uzun
konuĢulacak, yine değerlendirilecek. Önümüzdeki Mecliste, Meclislerimizde, önümüzdeki
organizasyonlarımızda bunlar değerlendirilecek ve umuyorum ve diliyorum çok kısa süre
içerisinde, yine bizim Meclis dönemimiz içerisinde, belki önümüzdeki yıllarda, belki ondan sonraki
yıllarda yine buralara gelip bu alanda bir Meclis Toplantısı yapmayı, hatta hatta o Meclis
Toplantımıza, Ģu anda aklıma geldi ve söylüyorum, çocuklarımızı da buraya getirerek gelecek
nesillere ormanın ne demek olduğunu ve orman yangınının bu coğrafyaya nasıl zarar verdiğini
göstermek adına faydalı olacağını düĢünüyorum. Ve tüm hemĢehrilerimize bir kez daha geçmiĢ
olsun diyorum, tüm Ġzmirli hemĢehrilerimize geçmiĢ olsun diyorum. Bu mücadele içerisinde var
olan bütün çalıĢanlarımıza teĢekkür ediyorum. Sağ olsular, var olsunlar diyorum. Saygılar
sunuyorum, hayırlı günler diliyorum.
BAġKAN: Evet, teĢekkür ederim. Kemal Bey'e söz vereceğim ama vermeden bir küçük Ģeyi
hatırlatmak istiyorum. Özgür Bey, bizim Yasalarımız der ki “Adam öldürmek yasaktır.” Ama adam
öldürülür. ġimdi, "Adam öldürmenin önüne geçeceğim, bunu engelleyeceğim." demek polislere
niye haksızlık olsun? Benim söylediğim Ģey sadece bu. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġimdi bir dakika, Değerli ArkadaĢlar, Değerli
ArkadaĢlar, ben izleyicilerimizden rica ediyorum. Mecliste alkıĢ, tezahürat gibi etkinlikler
yapılamaz. O nedenle eğer izlemek istiyorlarsa lütfen bu kurala uymalarını rica ediyorum, sükûnet
içinde dinlemelerini rica ediyorum. Çok haklısınız, ormanın, fidanın, ağacın siyaseti olmaz. Bizim
yaptığımız da siyaset değil. Sadece vatandaĢlarımızın bu konuda bir duyarlılığı var. Ve bu
duyarlılık Ģunu iĢaret ediyor; bir ihtimal görüyorlar, buralarda bir art niyet olabileceğine dair ihtimal
görüyorlar. Bizim yaptığımız Ģey, yani “Buraları imara açtırtmamak için elimizden ne geliyorsa
yapacağız, asla açtırtmayacağız.” ifadesi sadece vatandaĢlarımızı rahatlatmak için ve bu konuda
koruyucu olacağımızı bilmelerini sağlamak için. Öncelikle bunu düzeltmek istiyorum… (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bu karĢılıklı konuĢmaya
döner. Ben sizi dinledim, siz de beni dinlediniz, hayır. Müsaade ederseniz Kemal Bey'e söz
vereceğim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bakın
Özgür Beyciğim, ben sizi dinledim, sözünüzü kesmedim.
ÖZGÜR HIZAL: BaĢkan'ım, haklısınız, haklısınız…
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BAġKAN: Özgür Bey, o zaman ben de size cevap vereceğim.
ÖZGÜR HIZAL: Verin, evet...
BAġKAN: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Yani Ģu Ģekilde; benim söylemek istediğim, esasında sizin örnekle vermek
istediğinizle çok uyuĢmadığı kanaatindeyim. ġimdi kolluk, hepimiz, siz de hukukçusunuz biz de
hukukçuyuz, kolluğun görevi adam öldürmek üzerinden ya da suçun önlenmesi üzerinden bir
görevinin olduğunu biliyoruz. Elbette ki asli olmamakla birlikte, asli olmamakla birlikte orman
alanlarının dıĢındaki alanlarla alakalı düzenleme, imarsal düzenlemenin görevi belediyelerde, yerel
yönetimlerde. Ama orman alanlarının imara açılması hususu, açılmaması hususu daha doğru bir
ifade, Anayasanın 169. maddesiyle güvence altına alınmıĢtır ve bu noktada asli görev zaten
Bakanlıkta söz konusudur ve bugüne kadar buna örnek teĢkil edecek bir örnekle karĢı karĢıya
kalmadık zaten. Dolayısıyla ben Ģunu söylemek istiyorum; mücadelenin verildiği en sıcak anlarda
bu tarz açıklamalar... VatandaĢımızın hassasiyetinin farkındayız bizler de ama sadece bir örnek
vermek istiyorum, bunu vermeyecektim ama lütfen bunu... Orman yangınının önlenmesi için
mücadele veren bir teknisyenimizin görüntülerini gördük. KarĢı ateĢ tekniği dediğimiz bir teknik.
Ve bu teknik bütün dünyada orman yangınlarında kullanılan bir teknik. Nedir? Orman yangınının
önlenmesi, orman yangınının bir noktada durdurulması, vatandaĢın en minimum zararla oradan
çıkması için verilen bir teknik. ĠĢte bu açıklamaları yaptığımız takdirde, hele hele basında,
Twitter'da, sosyal medyada bu açıklamaları yaptığımız takdirde, o gün vatandaĢımızın isteyerek ya
da istemeyerek, haklı ya da haksız, iyi niyetli olduğunu bilerek o teknisyenimizin iĢine nasıl mani
olmaya çalıĢtıklarını gördük. ĠĢte biz bunları istemiyoruz, bunların yaĢanmasını istemiyoruz.
Saygılar.
BAġKAN: Özgür Bey teĢekkür ederiz, sağ olun. Benim yaptığım Ģey sadece Ģudur; Yasaların da,
Anayasanın da güvencesi vatandaĢlardır. VatandaĢlar eğer Anayasal Haklarına sahip çıkarlarsa o
Anayasalar korunur. Anayasanın asli savunucuları, koruyucuları baĢka bir Ģey ama asıl koruyucu,
asıl sahip çıkan vatandaĢın kendisidir. VatandaĢın duyarlılığı bu noktadan en kıymetli Ģeydir. Biz de
o duyarlılığa sahip çıktığımızı gösterdik. Yoksa orada çalıĢan arkadaĢlarımızın, emek veren
arkadaĢlarımızın verdiği emeğe haksızlık olarak kabul edilmesi asla doğru değil. Verdiğiniz örneğin
ne kadar yanlıĢ olduğunu az önce burada Doğanay Hoca gayet güzel ifade etti ve ezber bozan bir
açıklama yaptı. Çok daha teknik bir biçimde bunu ifade etti. Bizim de asla böyle bir niyetimiz
olamaz. Ama biz vatandaĢımızın bu konuda gösterdiği duyarlılığın arkasındayız, yanındayız ve
bunu korumak için de elimizden ne geliyorsa yapmaya kararlıyız. Kemal Bey buyurun.
KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan'ım, Sayın Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Belediyemizin Değerli
Bürokratları, Değerli Konuklar, Yazılı ve Görsel Basınımızın Saygın Temsilcileri hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Bugün anlamlı bir gün, 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Bütün burada bulunanların ve
Ġzmir halkının bayramını kutluyorum. BaĢta Mustafa Kemal ATATÜRK’ümüz olmak üzere, Aziz
ġehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli ArkadaĢlarım, tüm dünyada ormanlar o
ülkelerin akciğerleri gibi görev üstlenir. Bizim ülkemizde de bu durum söz konusu. Yine ülkemizin
herhangi bir noktasında bir yangın çıktığı an ülkemizin bütün halkı üzüntü içerisinde bulunmakta.
Son günlerde ise, son aylarda Ege Bölge’mizde, Ġzmir’imizde çıkan yangınlar da bizleri fazlasıyla
üzüntüye boğmuĢtur. Bu anlamda burada bulunan bütün Meclis Üyelerimiz ve insanlarımız, yapıcı,
yol gösterici bir tutum içerisinde bulunması temel hedefimiz olmalıdır. Bir an önce bu yanan
alanların, Değerli BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyelerim eski güzelliğine kavuĢturulması temel
hedefimiz olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda Grubumuz adına ne gerekiyorsa sonuna kadar
yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyor, saygılar sunuyorum.
BAġKAN: Çok teĢekkür ediyorum. Salahattin Bey buyurun efendim.
SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan'ım, Saygıdeğer Meclis, Saygıdeğer Katılımcılar,
Bürokratlarımız, Basınımızın Temsilcileri... Evet, çok önemli bir Gündemle burada toplanmıĢ
bulunuyoruz. Yine önemli bir Gündemle, aynı zamanda önemli bir günde. GeçmiĢi zaferlerle dolu
ġanlı Türk Milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. "Büyük iĢleri yalnız büyük milletler
yapar." Evet, Mustafa Kemal ATATÜRK’ümüzün bir sözü. Evet efendim bu yangın son dönemlerin
en etkin ve yoğun bir yangını. Büyük, tabii ki yangın devam ettiği zaman gece ve gündüz rüzgâr da
devam etti, çok büyük talihsizlik, aslında bir afet aynı zamanda diyebiliriz. Burada tabii ki öncelikle
Orman Bakanlığımız, Orman Bakanımız, BüyükĢehrimiz, tüm ilgili kurumlar etkin mücadele
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verdiler, yangını bir an önce söndürmek için ya da kontrol altına almak için. Köylülerimiz, bütün
emek verenlere, bütün kurum, kuruluĢlara ben Ģükranlarımızı arz ediyorum. Neticede kontrol altına
alındı. Evet uzun bir süre devam etti ama neticede söndürüldü. Tabii ki insanlarımızın bu anlamda...
Bu yangının çıkıĢ sebebi de belli değil. Hani bir sabotaj mı, terör mü, ihmal mi, nedir? Belli değil
ama insanlarımızın bu anlamda bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü orman yangını önemli. Evet,
ormanın içerisinde bulunan bir sürü canlılar var, onlar da bu arada telef oldu. Çok yazık, inĢallah bir
daha böyle bir yangın yaĢamayız. Evet, ben de Milliyetçi Hareket Partisi Grup BaĢkan Vekili
olarak, Grubum adına, partim adına konuĢuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Ġl BaĢkanımız bu
kampanyaya 300.000 fidan bağıĢıyla baĢladı. Evet, burada Ġzmir'in bütün kurum kuruluĢlarıyla,
belediyemizle zaten Bakanlığımız baĢta olmak üzere, bütün Ġzmir Milletvekillerimiz, bütün
Ġzmir'in, Ticaret Odası ya da Sanayi Odası, bütün kurum, kuruluĢları inĢallah bir seferberlik
baĢlatmıĢ durumda bu anlamda. ĠnĢallah Özgür Bey'in de belirttiği gibi en kısa zamanda burada,
buralar yeĢil alan olmuĢ daha efendim yangının izi ve belirtileri giderilmiĢ Ģekliyle inĢallah tekrar
bir Meclis Toplantısı yapmak nasip olur bizlere. Ben yine Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir
önerge verdim, “Tek Gündem maddesi” dedi Müdürümüz ama bilmiyorum Gündeme gelecek mi;
burada aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi BüyükĢehir Meclis Grubu olarak Eylül ayı Meclis
Huzur Haklarımızın tamamını geçtiğimiz haftalarda yanan Ġzmir bölgesindeki ormanlarımızın
ağaçlandırılması için oluĢturulacak fona da bağıĢlıyoruz. Bunu da hani bildirmek istedim, önerge
verdik.
BAġKAN: Tebrik ediyoruz, teĢekkür ediyoruz.
SALAHATTĠN ġAHĠN: Efendim tabii ki de orman hepimizin, bu ülke hepimizin, bir arada
yaĢıyoruz. Yani bunu tabii ki siyaset yapacağız, yapıyoruz ama hizmet baĢladığı zaman kim iĢ
baĢına geldiyse etkin bir Ģekilde, hiç ayırmadan, hizmete devam etmesi gerekiyor. Evet, ben çok
teĢekkür ediyorum efendim. ĠnĢallah sonuca gideceğiz hep birlikte. Saygıyla.
BAġKAN: Ben de teĢekkür ediyorum. Bundan sonra söz vermeye devam edeceğim, çok teĢekkür
ediyorum. Ancak önce bir kısa filmimiz var. Bu film Ģöyle; orman yangını baĢladığı sırada bir
açıklama yapıldı 500 hektar civarında bir alanın yandığı ifade edildi. Fakat daha sonra Orman Bölge
Müdürümüz, "Bunun üzerinde bir çalıĢma yapılacak, sonra yanan yerin hacminin, ölçeğinin ne
olduğu ortaya çıkar." dedi. Bu arada Ziraat Mühendisleri Odamız bir çalıĢma yapmıĢ, onu sizlerle
paylaĢacağız. Hem bu Orman Bölge Müdürlüğümüzün yapacağı çalıĢma daha sonra ne çıkartır
bilmiyorum, üç bin çıkartır, yedi bin çıkartır ama Ziraat Mühendisleri Odamız yaptığı çalıĢmayla bu
alanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu filmi bir izleyebilirsek, arkadaĢlarımız
gösterirlerse... Evet, uydu görüntüleri yanan yeri böyle bir çerçeve içine aldığı zaman yaklaĢık 15
km'lik bir uzunluk ve yaklaĢık 5 km'ye yakın bir geniĢlikten bahsediyoruz. Bu da 5000 hektarın
üzerinde, oldukça üzerinde bir alan olduğunu gösteriyor. Ama dediğim gibi Orman Bölge
Müdürlüğü bir çalıĢma yürütüyor. Bu çalıĢmanın sonucunda daha kesin rakamlara ulaĢılacaktır.
Sadece ilk anda açıklanan 500 hektarın çok üzerinde bir alanın yanmıĢ olduğunu bu vesileyle Ziraat
Mühendisleri Odamız çalıĢarak gösterdi. Bunu baĢka bir takım sivil toplum kuruluĢlarının yaptığı
çalıĢmalar, TEMA gibi, iĢte Kanada'da bir sivil toplum kuruluĢu gibi, bu rakamların üzerinde bir
alanın yanmıĢ olduğunu gösteriyor. Yani yüz yüze kaldığımız felaket büyük bir felaket. ġimdi ben
söz vereceğim, söz vereceğim ama onun öncesinde belki de konuĢmak isteyen Meclis Üyesi
ArkadaĢlarımıza da ilham olmasını dileyerek birkaç noktayı okumak istiyorum. Bundan sonra Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi olarak neler yapmak istediğimizle ilgili de Meclis Üyelerimizle böylece
paylaĢmıĢ olayım. 1/25.000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planında
ağaçlandırılacak alan olarak belirlenmiĢ çeĢitli kamu kurumlarının mülkiyetine ait yaklaĢık 3800
hektarlık bir alan bulunuyor. ArkadaĢlarım gösterebilir mi o haritayı, paftayı? Burada o paftanın
olması lazım. Açarsanız iki ucundan. Kırmızıyla iĢaretlenmiĢ alanlar bizim 1/25.000 ölçekli... ġöyle
biraz daha ortaya gelin. Benim önüme gelin, buradan tutun, benim önüme gelin. Evet, herkes
görsün bu Ģekilde. Ekrana da verebilir arkadaĢlarım. Bundan sonrasını ekrana verebilirsiniz. Burada
yaklaĢık 3800 hektarlık bir alan bulunuyor. Yani kırmızıyla iĢaretlenmiĢ alanlar bizim 1/25.000
ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planında ağaçlandırılacak alan olarak belirlenmiĢ.
Biz de Ġzmir Valiliği ve diğer ilgili kuruluĢlara baĢvurarak bu alanlarda doğal Ege Ormanı
niteliğinde bir orman restorasyonu çalıĢması gerçekleĢtirmek istiyoruz. Bu ormanda her doğan
Ġzmirli bebek için bir ağacın yetiĢmesini sağlayacağız. Tamamdır arkadaĢlar, indirebilirsiniz. Yani
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Ġzmir'de doğan her çocuğumuz için bir fidan dikeceğiz ve her çocuğumuz fidanıyla beraber
büyüyecek, her çocuğumuzun bir fidanı olacak. Ġzmirli çocuklarımız fidanlarıyla beraber
büyüyecekler. Belediyemiz bu büyük yangının ardından oluĢan sorunların çözümüne kısa vadeli bir
heves olarak değil, uzun soluklu bir program çerçevesinde bakıyor. Yeniden orman alanları
oluĢturulmasından, hemĢehrilerimizin orman yangınları hakkında farkındalığının arttırılmasına
kadar pek çok konuda yoğun bir seferberlik içinde hareket edeceğiz. Bu kapsamda Eylül baĢında
Meclisimize sunulacak yeni Stratejik Planımıza Ġzmir ormanlarıyla ilgili özel bir proje dahil ettik.
Ġzmir'in, "Avrupa'nın YeĢil BaĢkenti" olması hedefine doğru adım adım ilerleyeceğiz. Bildiğiniz gibi
Avrupa her yıl bir Ģehri "YeĢil BaĢkent" olarak ilan ediyor. Biz de Ġzmir olarak önümüze bu hedefi
koyuyoruz. Bugün ne yazık ki kızılçam dıĢındaki Ege ağaçlarının fidanlarını temin etmek çok zor.
Hatta çoğu zaman imkansız. Örneğin; eğer bir bahçeniz varsa ve meĢe palamudu dikmek
istiyorsanız veya sandal ağacı yetiĢtirmek istiyorsanız bu fidanları bulmanız mümkün değil. Bu
nedenle belediyemizin imkanlarıyla Ege'ye özgü Ġzmir ağaçlarının yetiĢtirildiği, sandal ağaçlarını,
menengiçleri ve meĢeleri yeniden Ġzmir'in dağlarıyla buluĢturan iklim dostu çok özel bir fidanlık
kuracağız. Ġzmir ormanları için büyüyen bu dayanıĢmayı, 9 Eylül'de Kültürpark'ta gerçekleĢtirecek
bir konserle taçlandırmak istiyoruz. Hepinizi o gece ormanlarımız için buluĢmaya davet ediyorum.
5-6 Ekim'de ise Ġzmir ormanlarının geleceği konusunda akademik bir çalıĢtay gerçekleĢtirerek
orman restorasyonu çalıĢmaları için gerekli bilgi birikimini oluĢturacağız. Evet, bu ifadeyi
bitirdikten sonra tekrar sizlere söz vereceğim. Buyurun Değerli ArkadaĢlar, buyurun Nilay Hanım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, öncelikle Olağanüstü Meclisi topladığınız için ve bu
mekanda topladığınız için çok teĢekkür ediyorum. Üstelik çok da anlamlı bir günde bu toplantıyı
gerçekleĢtiriyoruz. Sayın BaĢkan Vekilimiz Özgür Bey'in sözlerinde sizin beyanınızla ilgili neden
bu kadar çok tepki gösterildiğini anlayamadım. Çünkü bizler hukukçuyuz ama sonuçta halka hizmet
ediyoruz ve herkes bizlerin bildiği gibi her Ģeyi bilmeyebilir. O kadar bazen cehaletle yaklaĢılan
durumlar oluyor ki sadece bir orada konut yapsın, otel yapsın veya fabrika kursun ya da baĢka
amaçlarla orman yakan caniler var diyebiliriz. Dolayısıyla bir Ġzmir BüyükĢehir Belediye
BaĢkanının hiçbir Ģekilde bu alanların imara açılmayacağını söylemesinde bu kadar çok tepkiyle
yaklaĢılmasını gerektiren bir Ģey olduğunu düĢünmüyorum. Üstelik siyaset üstü çalıĢacağız diyoruz.
Yani bu çok küçük bir nokta oluyor. Ayrıca baĢka bir Ģeye daha iĢaret etmek istiyorum; biliyorsunuz
orman dıĢı kalmıĢ ya da orman vasfını yitirmiĢ araziler denen bir Ģey de var. Yani bunun tespitinin
yapılması mümkün oluyor, ya da yasada herhangi bir değiĢiklik yapılabiliyor, yine bir takım
fırsatlar çıkabiliyor… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Anladım da imar affı yasası çıkardık, bugün Rize'de dere üzerine yapılmıĢ 5-6 katlı bina bu
yasanın sembolü haline geldi. O yüzden bence hani bu tartıĢmalar... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ġzin verir misiniz Sayın BaĢkan Vekilim, lütfen.
Evet, bu yüzden ben hani yapıcı yaklaĢmaya...
BAġKAN: Müdahale etmeyin Fatih Beyciğim, konuĢma bitsin size de söz vereceğim… (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Müdahale etmeyin, lütfen
müdahale etmeyin. Ne demek? Söz aldı, söz verdim… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Nedir usul? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bunu konuĢuyoruz… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Fatih Bey, Ģu anda siz usule
uymuyorsunuz. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Hayır, bir daha böyle bir Ģey yapmayın rica ediyorum. Çünkü her arkadaĢıma söz vereceğim. Ama
hiçbir arkadaĢımın konuĢmasına hiçbir arkadaĢım lütfen müdahale etmesin, rica ediyorum, evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz gerçekten de aslında güzel çalıĢan bir Meclisiz. Dört aydır da bunu
zaten gösterdik, biz… Bugün de buna en fazla dikkat etmemiz gereken bir gün esasında. O yüzden
hepimizin bu konuya yapıcı yaklaĢması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Aslında baĢka
söz alacak arkadaĢlarım da vardır ama ben baĢka bir konuya daha dikkati çekmek istiyorum. Evet,
yanan alanlar orman alanları, doğru. Ama 30 hektar kadar bir kısımda dikim alanları zarar görmüĢ.
Bundan mağdur olan vatandaĢlar da var, canlılar da var. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin görevleri
içerisinde bütün bunlar da var. Belki Orman Genel Müdürlüğünün yetkisi altında ama BüyükĢehir
Belediyesinin de maksimum destek vermesi gereken bir yangın, acil bir durum, kent için acil olarak
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görülmesi gereken bir durum. Nitekim BüyükĢehir Belediyesi de bu konuda çok büyük bir destek
vermiĢtir. Bu konuda da hem Valimiz, hem Bakanımız bu konuda özel bir teĢekkür etmiĢtir. Ben bu
konuyla ilgili baĢka bir Ģeye dikkat çekeceğim; Orman Genel Müdürlüğünün ormanla ilgili ya da
yangın süreçlerindeki müdahaleyle ilgili bir yönetmeliği var. Bu yönetmeliğin tarihine baktığınız
zaman, 1976 yılından kalmıĢ bir yönetmelik olduğunu görüyoruz; sene 2019. Esasında bu
yönetmeliğin, ilginçtir, 3. maddesine baktığımda da yangın çıktığında ilk baĢta haber verilecek olan
kurumlar sayılırken bunların arasında belediyeler sayılmamıĢ. Bugünün teknolojisini de dikkate
alırsak, bugün yaĢadığımız koĢulları da, çağın koĢullarını da dikkate alırsak bu yönetmeliğin
öncelikle ivedi olarak değiĢmesi ve belediyeleri de içine alması gerektiği düĢüncesindeyim.
Bununla ilgili de ben AK Partili arkadaĢlarımızdan destek bekliyorum, Parlamentoda, bu
konulardaki çalıĢmalarda katkı koymalarını bekliyorum. TeĢekkür ederim.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Fatih Bey söz almak istiyorsanız buyurun. Peki buyurun. Ondan
sonra Mustafa Bey size vereceğim.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. YaklaĢık 15:30 gibi ben alana geldim. Gayet coĢkulu, gayet Ġzmir'in katılımcı bir...
Alanı gördük. Bir Halk Meclisi burada gerçekleĢti. Bu anlamda organizasyonda emeği geçen tüm
arkadaĢlara teĢekkür etmek istiyorum...
BAġKAN: Biz teĢekkür ederiz.
HAKAN YILDIZ: Tabii yaĢadığımız durum ve facia, esasında dönüp baktığımız zaman, bir doğal
afet yaĢadık. Yani 90 km hızla esen bir rüzgârın iki gün boyunca kontrol edilmesini burada hem
Orman Genel Müdürlüğümüz, baĢta Sayın Bakanımız olmak üzere, Sayın Valimizin neredeyse elli
iki saat bölgede kaldığı bir süreci yaĢadık. Orman personellerimizin, belediye personellerimizin,
yöre halkımızın bu bölgede cansiperane bir mücadele verdiğini biliyoruz. Bu bölgede özellikle bu
mücadele verilirken de Ukraynalı pilotun, Yuri BORTNĠK'i ben rahmetle anmak istiyorum.
(BAġKAN: Evet, Allah rahmet eylesin.) Netice itibarıyla bir alanda, bir kaza sonucu vefat etmese
de otelde dinlenirken bir kalp krizi sonucunda vefat etti. Bu aile için Ġzmir artık önemli bir yer
olarak duruyor ve Ġzmir yangını bu aile için de değiĢmez bir gerçek olarak duruyor. Yine de biraz
önce Grup BaĢkan Vekilimiz burada ismini bahsettiler, Özkan ÖZBEL; ben bütün orman çalıĢanları
ve bölgede o gün görev yapmıĢ, baĢta BüyükĢehir Belediyemizin Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı olmak
üzere tüm personel adına da ona bir geçmiĢ olsunu bir borç biliyoruz. Çünkü kendisinin o yapmıĢ
olduğu müdahale Eski Orhanlı Köyü'nü kurtarmıĢtı, bu önemli bir müdahaleydi. Belki hepimiz ilk
kez bunun, ters yangının ne olduğunu belki orada gördük, orada öğrendik. Ama burada değinmek
istediğimiz konu neydi? Algıyı yönetmenin doğru bir Ģekilde devam etmesini sağlamaktı. Yine
Orman Bölge Müdürlüğünden aldığımız bilgilere baktığımızda Kuyucak ve Bahçecik Köyleri... Bu
bölgedeki Bahçecik Köyü'nün kurtulmasında üç itfaiye aracının burada, iki Orman Bölge
Müdürlüğüne ait, biri BüyükĢehire ait araçların sayesinde olmuĢtur. Burada niye bunlara
değiniyorum? Bu tür konuların siyaset üstü konular olduğunu belirtmek için değiniyorum. Biz
muhalefeti burada temsil ediyoruz. Muhalefetin asli görevi, siz icra makamının 5 yıl boyunca ortaya
koyduğu çalıĢmaların doğruluğunu ya da yanlıĢını denetlemektir. Ancak konu ülke gündeminde,
Ġzmir gündeminde böyle istisnai bir sorun olunca siyaset üretmenin üstünde bir noktada durmamız
gerekiyor. Burada takip etmek, sürdürmek, doğru bilgilendirmek ve asıl üstünde durduğumuz Ģey,
algıyı doğru yönetmek zorundayız. Sayın Grup BaĢkan Vekilimizin biraz önce yaptığı eleĢtiri
esasında bu bağlamdaydı. Yani tabii ki bu anlamda kanunen, Anayasal olarak ormanlık alanların
imara açılmaması noktasında net bir hüküm vardır. Bu noktada bir beklenti ya da kamuoyunda bir
soru iĢareti olabilir. Ancak sizin üslup olarak algıyı doğru yönetmenizi biz beklerdik. Söylemek
istediğimiz tek konu bu. Yani Anayasal güvence olduğunu Orman Bakanımızın, Valimizin,
Hükümetimizin bu konuda açıklamalar yaptığını, olası bir noktada BüyükĢehir olarak, yetki
makamı olarak burada durduğunuzu bu üslupla söylemiĢ olsaydınız, hem orman çalıĢanlarımız hem
de bu süreci yöneten kiĢiler bu kadar etkilenmezlerdi. Böyle bir olumsuzluğu da bilmeniz gerekiyor.
BAġKAN: Anladım.
HAKAN YILDIZ: Yani biz bunu belirtirken söylemek istediğimiz konu bu. ġimdi Sayın BaĢkan…
BAġKAN: Ama keĢke, keĢke bu açıklamayı Özgür BaĢkan yapsaydı.
HAKAN YILDIZ: Ġzin verirseniz ben tamamlayayım. Sayın BaĢkan’ım ben… Sizin üslubunuz,
arkadaĢlarımızı kestirmiyorsunuz. Ben de bunu özellikle sizden istirham ediyorum.
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BAġKAN: Tabii tabii, buyurun. Rica ederim buyurun.
HAKAN YILDIZ: ġimdi AK Parti Grubu olarak ben toplantıdaki, halk gündemindeki sohbetleri
dinledim. Hatta Efe'nin, Seferihisarlı o Efe'nin çok güzel sözü var. Daha doğrusu Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sözü, beni de, çok anlamlı, etkiledi;
“Ormansız bir yurt vatan değildir.” ġimdi bu söz, 30 Ağustos’tayız bugün, 30 Ağustos bu hazırun
için çok değerli, bu ülke için çok değerli. Çünkü niye? Milli Mücadelemizin yurt olma noktasında
Malazgirt’ten sonra verdiğimiz kavgamızın tarihidir. Yani 26 Ağustos’tan sonra 30 Ağustos da bu
milletin kalbine iĢlemiĢ bir tarihtir ve “Ormansız bir yurt vatan değildir.” sözünü çok değerli
buluyorum. Yine, orada bir vatandaĢımız, Cumhur Bey'di, dedi ki: “Kuleler yok.”, “Kuleler yok.”
dedi. Biz muhalefet olarak her zaman bilgiyi öne koyan bir anlayıĢımız var. 5 ay boyunca bunu her
Mecliste dile getirdik. ġimdi bilgiyi öne koymayı ilke edinmiĢ noktadayız. Bir bilgi… ĠĢte algıyı
doğru yönetmek dediğimiz Ģey bu Sayın BaĢkan’ım. Siz dediniz ki, iĢte: “Kuleleri biz yapacağız.”
dediniz, iĢte; “Sensörlü kuleler getireceğiz.” dediniz. ġimdi ben Orman Bölge Müdürlüğünden
aldığım bilgide Ġzmir’de 66 tane kulemiz var; bunların 33 tanesi ise sensörlu kuleler Sayın
BaĢkan’ım, kameralardan tespit ediliyor. 66 kulemizin her birinde 3 vardiya sisteminde personel
çalıĢmakta ve zaten yangınımızı da bu kulelerimiz sayesinde tespit etmiĢ bulunmaktayız. Ve on
dakika sonra Orman Bölge Müdürlüğü kuleden gelen sinyal üzerine bölgeye intikal etmiĢtir. ġimdi
bilgiyi doğru aktarırsak o ters ateĢte yaĢadığımız sorunları yaĢamayız. Bilgiyi doğru aktarırsak
vatandaĢın kafasında “Acaba burada bir rant mı var?” algısının önüne geçmiĢ oluruz. Yine tarımla
ilgili bir takım bilgilerinizi paylaĢtınız; 278 tane üreticimizin mağdur olduğu bilgisini verdiniz ki
Tarım Ġl Müdürlüğümüz yaptığı çalıĢmada, bu sayı Ģu an 270 olarak bulmuĢ, tespit etmiĢler. Evet,
yaklaĢık 2043 dekarlık bir alanın kaybı var; tarımsal alanın, zeytin ağaçlarımızın, üzüm
bağlarımızın zararı tespit edilmiĢ durumda. Bütün tespitlerimiz Tarım Ġl Müdürlüğümüz tarafından
muhtarlar aracılığıyla tamamlanmıĢ durumda. Ancak buradaki mülkiyet sahiplerinin bir bölümünün
Ġzmir’de, bir bölümünün Ġzmir dıĢında yaĢaması nedeniyle isim tespitlerinin Pazartesi günü kesin
listelerin askıya çıkacağını, üç gün muhtarlıklarda askıda kalacağını, hem kamuoyunu da
bilgilendirmiĢ oluyoruz. PerĢembe günü de kesin listelerimizin Tarım Ġl Müdürlüğümüze
ulaĢacağının bilgisi var. ġimdi buradan ben Ģunu talep ediyorum; BüyükĢehrimizin tarımla ilgili
bölümümüzün, Daire BaĢkanlığımızın Ġl Müdürlüğümüzle koordineli olmak gibi bir mecburiyeti
var ki sizdeki 278 ile Tarım Ġl Müdürlüğündeki 270 kiĢinin listelerin doğru kontrol edilmesi,
yapılacak yardımların doğru kanaldan ulaĢılması ve yine aynı Ģekilde Tarım Ġl Müdürlüğümüz,
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarının bir yıl ertelenmesinin,
CumhurbaĢkanlığımızın Ekonomik Daire BaĢkanlığından da nakit yardımlarıyla zararların
karĢılanması noktasında da müracaatı yapmıĢ durumdalar. Yani burada bu bölge insanının Ģimdi
burada bizi izliyorlar ve buradalar. Bu müjdeye, hem gördüğüm kadarıyla BüyükĢehir destek
verecek, hem Merkezi Hükümet olarak Tarım Ġl Müdürlüğü aracılığımızla Orman Bakanlığımız
gerekli desteği sağlayacak. Doğal olarak oluĢan zararların, ekonomik zararların bir bölümü
karĢılanmıĢ olacak. ġimdi Sayın BaĢkan’ım, benim burada, mesela yangınla ilgili dönüp baktığımız
zaman biz burada bir sonucu yaĢıyoruz, tabii ki oluĢması, buranın bir felaket olması, yaklaĢık 5000
hektarın etkilenmesi, bakın bu bir doğru tanım. Etkilenme tanımı doğrudur. Ama ne kadarlık bir
ormanı kaybettiğimiz ölçüsü de yine uzmanların, odalarımızın, Orman Bölge Müdürlüğümüzün
vereceği sayıdır. Yani üç köy mesela bu alan içerisinde etkilenmiĢtir. Ancak herhangi bir ev
yanmamıĢtır. Önemli olan….
BAġKAN: Yanan alan…
HAKAN YILDIZ: Evet, etkilenen alan…
BAġKAN: Yanan alan…
HAKAN YILDIZ: Yanan alan…
BAġKAN: Ziraat Mühendislerimiz 5000 hektarı yanan alan olarak, etkilenen değil.
HAKAN YILDIZ: Bakın Orman Bölge… ġimdi yazıda etkilenen alan olarak çıktı, slaytta. Onu da
özellikle belirteyim Sayın BaĢkan’ım. Slaytta etkilenen alan ifadesi var, bu doğru bir ifade.
Etkilenen alan içerisinde… Ne kadar, önemli değil. Tabii ki çok büyük bir yangınımız var ve bu
bizim canımızı yakıyor. Ama tanımları doğru kurmak durumundayız ki sonuç itibarıyla sizleri ve
yetkilileri takip eden vatandaĢlarımız, biz Ġzmirliler bu acıyı doğru tarif etmek zorundayız. ġimdi
Sayın BaĢkan’ım, buradaki Gündem Toplantımızın ana hedefi ne? Bu yangının nedenlerini
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tartıĢmak bir tarafa, çünkü ciddi bir 90 km’yi, 70 km’yi bulan bir hızın helikopterlerin kalkmama
riskine rağmen kalktığı bir süreçleri, bir takım tartıĢmaları bence Meclis Gündeminin bir diğer
tarafına bırakmak istiyorum. Ancak buradaki Gündemimizin ana temeli bundan sonraki çalıĢmaların
ne olacağı yönünde. ġimdi Sayın BaĢkan’ım, biliyorsunuz Ġzmir, BütünĢehir Yasası kapsamı
içerisinde 30 ilçesini, yani yaklaĢık 740 hektarlık bir alanın tamamından sorumluyuz. Ve
yaptığımız... ġu bilgiyi de paylaĢmak isteriz; Ġzmir’in %40’ı ormanlarla kaplı, yani yaklaĢık 350 bin
hektarlık bir ormanımız var. Doğal olarak Ġtfaiye Daire BaĢkanlığımızın... BaĢarılı bir Daire
BaĢkanlığımız var, mücadele eden bir Daire BaĢkanlığımız var. Ama Ģunu da biliyoruz ki artık yeni
dönemde ne yapacağımızı tartıĢıyorsak, bazı önerilerimiz olacak bu konuda. Özellikle biz
incelediğimiz zaman Ġtfaiye Daire BaĢkanlığımızın 294 tane aracı var envanterinde. Bu araçların
büyük bir bölümüne baktığımız zaman 117 arazözün, 51 tane de ilave merdivenlisinin olduğunu
görüyoruz. Sadece 10 adet ATV motosiklet ve 4x4 araç olarak görüyoruz. ġimdi biz ormanlık
alanlarımızda, yani bu araçlar asfaltta durabilen, orman ekiplerine su takviyesi yapabilen ancak
orman içine ilerleyebilecek, hızlı mücadele edebilecek noktada olmayan araç durumundayız.
Demek ki bundan sonra ne yapacağımız konusunda bizim önerimiz… 50 noktası var, Ģu an Ġtfaiye
Daire BaĢkanlığı 50 noktada bir alan belirlemiĢ, çalıĢma alanı belirlemiĢ. Bugünkü yapılan Meclis
öncesi toplantılarda sizin sözünüz var; köylere bu anlamda ekipman ve araç desteği vereceğinizi.
Ancak bu beĢ yıllık stratejik plan içerisinde biz 50 noktamızı 100’e çıkarmak zorundayız. Yine 100
noktamızın her birinde orman içinde hızlı hareket edebilen, 4x4 niteliği olan, yaklaĢık 1,5-2 ton su
taĢıyabilen araçlarla donatmak durumundayız. Ortalama bu araçlara baktığınız zaman 700 bin
bandında olduğunu gördük ve bizim envanterimizde araçlar daha pahalı, onlar daha donanımlı ama
bu tür araçlar, yüz noktaya dönüp baktığınız zaman 70 milyonluk bir kaynaktır. Yani 5 yıllık
stratejik plana koyduğunuzda, ortalama bütçemizin 5 milyar TL olduğunu düĢündüğümüzde bu
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 5 yıla bile bırakmadan temin edeceği bir noktadır. ġimdi bir ikinci
önerimiz Ģu; bugün buradayız, ben yine bir saat önceki toplantıda değerli bir öğretmenimiz Lütfiye
Hanım’ın bir sözüydü, çok hoĢuma gitti, Ģimdi siz “Gel, gör ve koru” dediniz, o da “Sürdürelim.”
dedi. ġimdi bu noktada bizim önerimizle de çok örtüĢüyor Sayın BaĢkan’ım, ki bu temenniyi hem
bütün Grup BaĢkan Vekilleri de hem Grup BaĢkan Vekilimiz Özgür Bey de dile getirmiĢlerdi ama
bizim önerimiz Ģu; her yıl 18 Ağustos'ta ve burada, 5 yıl boyunca biz Meclis yapalım. Bu Mecliste
ne yaptık? 5 yıl boyunca nereden nereye geldiğimizi gözlemleyelim, paylaĢalım. Siz Ģimdi biraz
önce 5 yıllık stratejik plana koyacağınız, yaklaĢık 3200 hektarlık bir alanı kapsayan, Ġzmir’deki
1/25000'lik planlardaki alanları ağaçlandırmaktan bahsettiniz. Evet, biz her yıl Mecliste, o alandan
ne kadar baĢarıya ulaĢtık? Eğer burada… “Valilikten ve ilgili makamlardan izinler alacağınızı”
söylediniz. Doğal olarak Merkezi Hükümeti temsilen bulunan kanat olarak bu konuda biz nereye
geldiğimiz, öz eleĢtiriler de yapabiliriz. Ve biz Meclisimizi 18 Ağustos ki ortalama ikinci haftaya
denk geldiği için Ağustos Meclisimizin bir ayağını burada yapabiliriz. O zaman Ġzmir’e, Ġzmirlilere,
toplantı öncesi verdiğiniz sözlerden yola çıkarak söylüyorum, sürdürebilirliği ispatlayabiliriz ve
göstermeliyiz diye düĢünüyorum. Yine Sayın BaĢkan’ım, Ġtfaiye Daire BaĢkanlığımızın Ģemasını
incelediğimizde artık BütünĢehir Yasası kapsamından yola çıkarak bizim bir Kırsal Alan Yangınları
ġube Müdürlüğü gibi bir müdürlüğü kurma mecburiyetimiz var. Böyle bir müdürlüğün ya da kırsal
alan yangınlarıyla ilgili bir birimin olmadığını tespit ettik. Eğer yanılıyorsak 9 Eylül’deki Mecliste
Ġtfaiye Daire BaĢkanımız bizi bilgilendirir ama… Çünkü bu müdürlüğe niye ihtiyacımız var? Biraz
önce köylerimizi eğitmek, köy halkımızı eğitmekten yine bu yangınlara karĢı personelimizi
eğitmekten, yine bu araçların koordinasyonu gibi... Bu bizim artık vazgeçilmezimiz olmak
durumunda, AK Parti Grubu olarak böyle bir önerimiz var. Yine Sayın BaĢkan’ım bir önerimiz de
Ģu olacak; Orman Bölge Müdürlüğümüzle yaptığımız çalıĢmalarda Ġzmir… Türkiye’deki Orman
Genel Müdürlüğü 150 yıllık bir kuruluĢ, BüyükĢehir Belediyesi gibi ve bu alanda dünyada cidden
sayılı bir noktaya gelmiĢ durumda. Yani dünya ortalamasının çok altında ormana müdahale edebilir
noktadayız. Yani 12 dakikaya indirmiĢ durumdayız. Ve bu yıl 115 tane orman yangını olmuĢ
Ġzmir’de belki fark ettik, belki fark edemedik. Buralarda 350 hektarlık ormanlarımızı kaybetmiĢiz,
350 hektar. Ortalama bir yangın alarmı aldıklarında 3 hektarı geçmeyecek Ģekilde söndürüyorlar.
Yine 164 tane kırsal alan yangınına müdahale etmiĢler ki normalde kırsal alan yangınları
BüyükĢehir sorumluluk sahasında ve müdahale alanında olmasına rağmen ortak ve sorumluluk
bilinci ile… VatandaĢımız doğal olarak yangını görünce direkt ormanı aradıkları için de buna da
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müdahale etmiĢler ve burada da 450 hektarlık bir kırsal alan kaybımız var. Niye bunu söylüyorum?
Orman Bölge Müdürlüğümüzün personeli ile BüyükĢehir Belediyemizin personeli uyumlu bir
Ģekilde eğitim çalıĢması yürütebilir. Çünkü burada ciddi bir... Mesela Ģu teknik bir terimi bu süreçte
gördük, mesela bu hortumu çekiyorlar, yaklaĢık 400 metre, 500 metre su taĢıyan hortumlar. Bunlar
bir eğitimle olabilecek iĢler. Personellerimizin karĢılıklı koordinasyonu önemli. Yani siyaset üstü ve
kurumlar arası koordinasyonu sağlamak zorunda olduğumuzu düĢünüyorum. Bu anlamda bu
önerilerimizin bu Ģekilde, 9 Eylül’deki Mecliste yazılı olarak da vereceğiz. Çünkü bu Meclisin
Gündemi tek bir Gündem ile toplandı. Öneri verme hukuken mümkün değil. Bu nedenden dolayı
yaĢadığımız bu felaketin, toplum bilincini oluĢturma anlamında baĢlattığımız bu hareketin
sürdürülebilir olması noktasında üzerimize düĢeni AK Parti Grubu olarak, Cumhur Ġttifakı olarak
yapmaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Saygılarımı sunarım. TeĢekkür ederim.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Mustafa Bey söz vereceğim ama Ģu imara açtırmayacağız lafını
yanlıĢ anlamaktan vazgeçin. Burada yanlıĢ anlaĢılacak bir Ģey yok. KeĢke Özgür Bey, Fatih Bey
sizler de imara açtırmayacağız deseydiniz. Bunda bir kötülük yok. Bunu demek lazım… (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, hayır bunu demek
lazım. Ben onu söylüyorum… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Ben, bakın anladım. Tamam, Özgür Beyciğim. Ben bunu daha fazla
uzatmayacağım. Çünkü bunu anlayan anladı. Anlamayanlara da sadece rica ediyorum anlamalarını.
Bunda bir art niyet yok, siyaset yok. Ben seçilmiĢ bir Belediye BaĢkanıyım. VatandaĢların bu
konudaki duyarlılığına saygı göstermek zorundayım, bu benim iĢim, ben bundan mesulüm.
Buyurun Mustafa Bey.
MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan, Meclisimiz gerçekten de bu yangın meselesini
hakkaniyetiyle konuĢuyor. ġimdi bilgi, vatandaĢ iliĢkisi, ikilimi üzerinde Sayın AKP Sözcüsünün
söylediğine katılıyorum… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Özür dilerim, özür dilerim, AK Partili ArkadaĢımın söylemiĢ olduğu… Ġnsicamımı bozdu
ama gerçekten istemeyerek Ģey yaptım. AK Partili KardeĢimizin söylemiĢ olduğu, vatandaĢın doğru
bilgilendirilmesi hususu önemli bir konu. Bu, aslında, bilgi bir hak, bilgi bir hak… ġimdi burada
baĢka haklar da var. Tabii ki muhalefet de hak, buna bir itirazımız olamaz, bunu anlıyorum, ama
muhalefetin getirdiği, söylediği her Ģeye de hak vermek durumunda değilim. Eğer onlar eksik ve
yanlıĢ Ģeyler söylüyorlarsa bunları da burada Meclisin huzurunda söylemek benim görevim, halka
karĢı. Çünkü yalan söylemek, eksik söylemek, yanlıĢ söylemek olmaz, doğruları konuĢmak
mecburiyetindeyiz, eksik bir Ģey bırakmamalıyız. Onun için hani muhalefet iyi bir Ģeydir, muhalefet
yoksa zaten demokrasi yoktur. Dolayısıyla bu kavramlara dikkat etmek lazım. ġimdi BaĢkan “Ben
bu konuya girmeyeyim.” dedi ama ben baĢka bir Ģeyden bu konuyla ilgili görüĢümü ifade etmek
istiyorum. Polemik açısından söylemiyorum. Ġstatistikî olarak, Değerli ArkadaĢlar, istatistikî olarak
yangınlar meselesinde Ġzmirli vatandaĢlarımızın hassasiyeti ülkemizdeki diğer illerde yaĢayan
vatandaĢlarımızın hassasiyetinden daha yüksek. Yani yangına karĢı ve yangın sonrası alınacak
önlemlere karĢı bizim Ġzmirli kardeĢlerimiz, vatandaĢlarımız daha hassas. Ġstatistikler bunu
söylüyorlar. BaĢkanımızın da burada bu hassasiyete adres göstermesi, bu hassasiyete uygun olarak
bir açıklama yapmıĢ olması aslında Anayasa madde 169’u bilmediğinden tabii ki değil yani. Bunu
sizler de biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Burada aslında bir duruĢu, bir temenniyi dile getiriyor.
Aslında ben teĢekkür ediyorum, burada AK Partili KardeĢlerime, Ģundan dolayı; aynı hassasiyeti
burada kendileri de gösteriyorlar. Ne mutlu, burada bir santimetre karesi bile gerek Anayasaya
referans göstererek, gerek kendi düĢüncelerinin de bu olduğunu bilerek söyledikleri için teĢekkür
ediyorum. Demek ki buradaki yanan alan ne kadar olursa, onu da birazdan konuĢuruz, bu konuda
buraların bir metresini bile imara açılamayacağı konusunda kendileri de bir beyan arz etmiĢ oldular,
teĢekkür ediyorum. Bundan daha iyisi olamaz tabii ki. Bu sevindirici bir Ģey. ġimdi dedik ya,
"doğru bilgilendirmemiz gerekiyor." ġurada bir bilgilendirme hatası yok. Evet, hassasiyet var ama
yani "Malumun ilanını söylemek, bir anlamı yok" diyor arkadaĢlarımız, hadi bunu da anlarız ama
bunun orman yangınındaki emekçi kardeĢlerimizin, yani hem Orman Genel Müdürlüğü, Bölge
Müdürlükleri, Türkiye’nin dört tarafından gelen iĢçi kardeĢlerimizin hem BüyükĢehir personelinin
Ģevkini kırabileceği konusundaki yorumların ziyadesiyle zorlama yorum olduğunu düĢünüyorum.
Yani bunu da burada not düĢmek isterim; Mesela… Ama ben baĢka bir açıklamayı söylemek
isterim. “500 hektar bir alan olduğunu düĢünüyoruz.” Ģeklinde bir açıklama yapıldı. Allah aĢkına,
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Değerli ArkadaĢlar hepimiz buradayız, geldik, iĢte Menderes'ten girdik buraya kadar baktığımız
zaman, yani bırakın etkilenen alan, yanan alan polemiğini, etkilenen alanın miktarının 7500 hektar
olduğu konusunda bir takım görüĢler de var ama yanan alanın 500 hektar olduğu konusunda…
Hepimiz gördük, yani buradan daha büyük bir alandan bahsediyoruz. ġimdi bu alanı küçültmenin,
yangını küçültmenin “ya Ģu kadarcık bir yer yandı” demenin veya buna yol açacak bir takım
yorumlar yapmanın vahameti ortadan kaldırdığı mümkün değil, ki kalkmıyor. Yani durum ortada,
herkes görüyor, hepimiz görüyoruz. Burada diğer bir husus, çok polemik yapıldığı için polemik
olsun diye de söylemiyorum ama diğer bir husus Ģu; Ģimdi bunu sormak isterim ben de bir siyasetçi
olarak, yerel bir siyasetçi olarak ve yanan Ġzmir ormanı olduğu için bunu sormak isterim Sayın
Bakan’a; “Bu uçaklarla benim personelim uçmaz.” Dedi, ben demedim, kendisi dedi, kulaklarımla
duydum. Tamam, uçmaz, peki, peki, Türk Hava Kurumu yetkilisi niye baĢka bir Ģey söylüyor?
ġimdi bu tenakuz niye? Ben bunu sormayacağım da kim soracak peki? Sormayalım mı böyle bir
Ģeyi, vaz mı geçelim? Üç tane uçağın motoru yok. Olabilir, yoktur beyanı esastır, ben bir Ģey
demiyorum. Motor var, demedim zaten. Peki neden yok, niye yok? Ġzmir ormanları yanarken uçakla
müdahale gibi bir yöntem kullanmayacak mıyız bundan sonra da? Neden ihale yapılmaz, neden
çıkılmaz? Yani evet bu tip büyük ormanlarda rüzgarın kuvveti çok önemli. Doğa bize yardım
etmedi, o da doğru. Ve uzmanlar diyor ki; esas yangın müdahalesi yerel, yerden yapılan
müdahalelerle aslında bu tip yangınlar daha fazla söndürülebilir, karĢı ateĢ yöntemidir, diğerleridir.
Ama yangına ilk fazında, ilk aĢamasında uçak ve helikopter çok etkili olmaktadır. Buralarda bu
etkililiği kullanılabilir... "Bu bir opsiyondur" diyor uzmanlar, bunu kullanamadık. Bunu
kullanamadığımızı sormayacak mıyız, sormayalım mı?
BAġKAN: ġimdi Mustafa BaĢkan'ım, çok özür diliyorum ama Gündem maddemize davet
ediyorum ben tekrar. Sizi de, bundan sonraki konuĢacak arkadaĢlarımızı da…
MUSTAFA ÖZUSLU: BaĢkan’ım…
BAġKAN: Çünkü bizim Gündem maddemiz…
MUSTAFA ÖZUSLU: Yanan ormanlarla ilgili olduğu için…
BAġKAN: Bakın yangınlara karĢı acil olarak önleyici ve ilgili kurumları destekleyici tedbirleri
almak üzere gerekli kararların alınmasına…
MUSTAFA ÖZUSLU: Tamam BaĢkan’ım. Bu kararların alınmasında gösterilen bu iradenin burada
bugün bu tartıĢmanın aslında bu kararlara vesile olmasını da temenni ediyoruz. Ġyi noktaya doğru
gittiğini görüyoruz. Biraz önce sizin okuduğunuz dört madde aslında bizim bundan sonraki yol
haritamızın belirlenmesi açısından son derece olumlu hususlar. Bu konuda bir ittifakın da, ben
konuĢmaların arkasında olduğunu görüyorum. Amaç da bu zaten, bu amaca yönelik yeni öneriler de
var. Bu öneriler de çok doğru, Ġtfaiyemizin örgütlenmesi ile ilgili getirilen önerileri de gerçekten
takdirle karĢılıyorum. Keza Milliyetçi Hareket Partisi Grup BaĢkan Vekilinin ortaya koyduğu o
hassasiyet ve Eylül ayındaki hakkı huzurların bu kampanyaya bağıĢlanması konusundaki kararlarını
da canı gönülden destekliyorum ve teĢekkür ediyorum. Dolayısıyla Değerli ArkadaĢlar, iyi bir
noktadayız, sanıyorum ki bundan sonra her 18 Ağustos’ta burada Meclis Toplantısı yapsak
göreceğiz ki, her yıl geldiğimizde bundan daha iyi bir manzarayla burada karĢılaĢacağımıza
eminim, adım kadar eminim. Çünkü o konsensüs, o irade burada tecelli ediyor. Hepinize çok
teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Sağ olun. Erhan Bey, Erhan Bey söz istemiĢti.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyelerimiz…
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, CHP’li Meclis Üyeleri de söz alabilirler, hatırlatmıĢ olayım. Evet,
buyurun Erhan Bey.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan’ım ben normalde bugünkü sunumu ve paneldeki yangın
uzmanı Değerli Hocalarımızı dinledim. ÇeĢitli STK’lerimizi de dinledim. Ama bu konunun
gerçekten sorumlusu olan ve görevi olan ve bu iĢi profesyonelce yapan Orman Bölge Müdürümüzü
burada göremedim. Kendisini de aradım, davet edilmediğini söyledi. Davet edilseydi daha iyi
olabilirdi. Benim önerim; burada bazı Ģeyleri konuĢuyoruz, havuz diyoruz, havuzun bedeli diyoruz.
100 bin liraymıĢ bir havuzun bedeli BaĢkan’ım, siz "Hesaplatacağım" demiĢtiniz. ĠĢte havuzun
sayısı, kulesi, dünyada orman yangını… 9 Eylül’de eğer uygun görürseniz ve davet ederseniz
Meclise katılabileceğini, bir sunum yapabileceğini ifade etti. Bir talihsizlik olduğunu da kendisi
yangındayken de arkadaĢlarımızın "Özel Kalemden arayıp sizin görüĢmek istediğinizi, ancak bu
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görüĢmenin gerçekleĢemediğini" de ifade etti. Konuyu ben size hatırlatmak için söylüyorum.
BAġKAN: Sağ olun.
ERHAN ÇALIġKAN: 9 Eylül’de Ġtfaiye Daire BaĢkanımız bir sunum yapar, itfaiyemizin durumu
nedir onu anlatırsa, Orman Bölge Müdürümüz de ormanlarımızla ilgili anlatırsa daha iyi olacağını
düĢünüyorum.
BAġKAN: Önce bunun için bir teĢekkür edeyim.
ERHAN ÇALIġKAN: Estağfurullah.
BAġKAN: Çok doğru bir öneri. Bizim burada yaptığımız toplantı aslında Ģuydu; Halk BuluĢması.
Ġlgili makamlara, ilgili mercilere götürülecek önerileri, fikirleri tespit etmekti; hem BüyükĢehir
Meclisine, hem Tarım Orman Bakanlığına, hem de Orman Bölge Müdürlüğüne. Dolayısıyla oradan
bir yetkilinin bulunması bu nedenle doğru değildi. Biz özgürce fikirler söylensin, bunları zaten...
Onlar bizim paydaĢımız, onlarla beraber yol alacağız, onlara sunacağız zaten ama öneriniz çok
yerinde. 9 Eylül’de mutlaka onu da davet ederiz ve mutlaka onun bir sunum yapmasını da talep
ederiz.
ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi bir diğer konu Sayın BaĢkan’ım, aslında gündemimde yoktu ama
hassasiyet konusu evet. Türk insanı ve Ġzmir insanının hassasiyeti, siz de ifade ettiniz, bizim AK
Partili Grup BaĢkan Vekilimiz, Meclis Üyelerimiz, onlar da hassasiyetleri dile getiriyorlar. Mustafa
Ağabey de hassasiyetleri dile getirdi. Ancak iki hassasiyet daha var; orman yangınlarına hassas
olduğumuz ve orman yangınları neticesinde yanan yerlerin imara açılması ile ilgili bir hassasiyet
varken, Ġzmir ve Ġzmirlilerin terör konusunda da çok hassas olduğunu düĢünüyorum. ÇeĢitli internet
sitelerinde, yurt dıĢında, dört, benim bulabildiğim dört internet sitesinde PKK yangınları üstlendi.
Listelediği yangınlar arasında Ġzmir’de 18 Ağustos'ta çıkan yangın da var Sayın BaĢkan’ım. ġimdi
bu hassasiyet konusu, hepimiz bu hassasiyeti muhtemelen taĢıyoruzdur. PKK'yı, ormanlarımızı
yakan PKK'yı, orman yangınlarını çıkaran ve ona destek olan tüm kuruluĢ, STK, kiĢileri de buradan
Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi olarak bu hassasiyeti gidermek için telin edeceğimize,
lanetleyeceğimize de inanıyorum. 9 Eylül'de de bu konuyla ilgili bir önergeyi bütün Grup
BaĢkanlarımızın beraber imzalayacağına da inanıyorum.
BAġKAN: Evet.
ERHAN ÇALIġKAN: Bu hassasiyeti de giderme konusunda son derece birlik içinde
davranacağını Meclisimizin düĢünüyorum. Bir diğer hassasiyet de Sayın BaĢkan’ım, evet, burada
bir Halk Meclisi izledik. Gerçekten halk özgürce söylemek istediklerini de söyledi. Ancak devlete
olan güven konusunda da, devlet... Biz millete hizmet ederiz, esas olan millettir ama milletin
varlığını devam ettiren de devlettir. Devlete güven de bir hassasiyet gerektirir. Devlet kurumlarına
ve devlete de, gerçekten olmayan bir Ģekilde, güvenin kırılmasını sağlamak da ya da buna neden
olacak davranıĢlara müsaade etmek de sıkıntı yarattığı konusunda, bu da benim Ģahsi düĢüncemdir.
Hepimizin devlete olan güveni... Çünkü belediye de devlettir. Yani Ģu anda yerel hükümeti, yerel
devleti de siz temsil ediyorsunuz, bu Meclis temsil ediyor. Her ne kadar belediyeyi kusurlu görsem
de, katılmasam da, ama belediye kurumunu asla yaralayıcı ya da ona güveni sarsıcı söylemlerde
bulunmadım. Bulunulmasına da çevremde müsaade etmedim. Umuyorum ki bu Meclis ve siz de
devlete ve devlet kurumlarına güveni kıracak Ģekildeki konuĢmalara müsaade etmemek, onları da
doğru bilgilendirmek... Çünkü bu güvenin kırılmasını engelleyecek elimizdeki yegâne unsur, doğru
bilgilendirmedir. Çok basit bir örnek olsun diye söyleyeyim. Lafı uzatmak istemiyorum.
BAġKAN: Estağfurullah.
ERHAN ÇALIġKAN: Çünkü hakikaten baĢka gündeme dönmemiz gerekiyor. VatandaĢlarımızdan
bir tanesi dedi ki: “Havaalanında su dolu yüklü uçak duruyordu ama kaldırılmadı ve yangına
müdahale edilmedi.” dedi. ġimdi bizim havaalanımızda böyle bir Ģey yok, bunu da niye
söylüyorum? Benim babam Devlet Hava Meydanları, burada, Cumaovası'nda Genel Müdür
Yardımcılığı yapmıĢ uzun seneler, emekli olmuĢ birisi olduğu için çok... Hemen aradım ilgili
kiĢilerle görüĢtüm; “Bizde böyle bir uçak var da kaldırılmadı mı?”, "Bizde böyle bir uçak yok."
ġimdi bilgiyi doğru aktaramadığımızda, her söylediğimiz Ģey her ne kadar iktidarı ya da iktidardaki
partiyi eleĢtirse de ama devlete olan güveni yaralıyor. Bu da aynı geminin içinde olduğumuz devlet
mekanizmasına zarar verdiğini düĢünüyorum. Bu konuda da hepimizin hassas olması gerektiğini
düĢünüyorum. TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum. Dediğiniz çok doğru. Devletin, devlete duyulan güvenle
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ilgili sarsıcı hiçbir Ģeye izin vermemek lazım, hiç kuĢkusuz. Ama devlet yetkililerinin de
söyledikleri ifadelerin kafa karıĢtırıcı ve müphemiyet yaratıcı açıklamalar olmasından kaçınması
lazım. Aynı devletin iki farklı yetkilisi farklı açıklama yaparsa o zaman kafalar karıĢır ve devlete
güven sarsılır. Buna izin verip vermemek bizim meselemiz olmaktan çıkar. Ben hassasiyetinize
sonuna kadar katılıyorum, o nedenle 9 Eylül’de Orman Bölge Müdürümüzün yapacağı açıklamaları
da dört gözle bekliyorum Ģimdiden, hepimiz bekliyoruz. Çok teĢekkür ediyorum davetiniz için de.
Evet, söz almak isteyen, buyurun Saadet Hanım.
SAADET ÇAĞLIN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri ve Değerli Misafirlerimiz, 28
Ağustos 2019 ÇarĢamba günü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Meclis
Üyeleri olarak, Muhtarlıklar ve Yerel Hizmetler Dairesi BaĢkanımızla birlikte, Ģehrimizde 18
Ağustos tarihinde meydana gelen yangınlarla ilgili hasar gören bölgeleri incelemek ve
muhtarlarımızı ziyaret etmek amacıyla bir gezi, keĢif gezisine çıktık. Köy halkına ve
muhtarlarımıza hem BaĢkanımızın hem Meclisimizin üzüntülerini ilettik, dileklerini ve sorunlarını
dinledik. Dört ilçemiz; Urla, Seferihisar, Menderes ve Karabağlar ilçelerimize bağlı toplamda dokuz
mahallede Yağcılar, Demircili, Orhanlı, Beyler, Kuyucak, Yeniköy, Çatalca ve Efemçukuru, sonra
çıkarken de Tırazlı ziyaret edildi. Urla’daki, Yağcılar ve Demircili köylerinde muhtarlarla
görüĢmemize Urla Belediye BaĢkanımız ve Yerel Hizmetler ġube Müdürümüz de katıldı. Bölgede
yangının baĢlangıç sebebi olarak Yağcılar tarafındaki, Yağcılar-Demircili sınırındaki elektrik
direkleri gösterildi, oradaki konuĢmalardan, halktan aldığımız ve muhtardan aldığımız, daha önce
de benzeri sebeplerle yangınların bu bölgede çıktığını belirttiler. Toplamda yaklaĢık 128 hektarlık
orman arazisi ile bir evin çatısının zarar gördüğünün bilgisini verdiler. Gezinin ikinci durağı
Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesine geçtik. Mahalle muhtarımız Birgül BOZKURT, yine
Seferihisar Yerel Hizmetler ġube Müdürü bize eĢlik ettiler. Kuyucak Mahallesine geçtik oradan da
yine muhtarımızdan bilgi aldık. Yine Beyler Mahallesi Muhtarı Erdinç YAKAR’ın belirttiğine göre
Tırazlı'da baĢlayan yangın rüzgarın da kuvvetiyle kısa bir sürede buraya kadar sıçramıĢ. Benzer
Ģekilde Tırazlı'daki alanlar da ailelerden ziyade baĢıboĢ bazı kimselerin piknik ve mangal vesaire
yakmak suretiyle yangına sebebiyet vermiĢ olabileceği olasılığını bize bildirdiler. Yangının en çok
tahribata sebep olduğu Yeniköy, Çatalca ve Efemçukuru Mahallelerinde özellikle zeytinlerin,
bağların hasar gördüğünü belirtiler. Tahmini olarak Yeniköy Mahallesinde 120 kadar zeytinlik, 2-3
bağ ve bağ evi ile arı kovanlarının zarar gördüğünü belirttiler. Efemçukuru’nda ise 67 hanenin tarım
arazilerinin %20 ila %100 arasında zarar gördüğünü belirttiler. Tabii köylümüzün zararlarının
karĢılanması yönünde beklentileri oldu görüĢmelerimizde. En son ziyaret edilen Tırazlı
Mahallesi'nde de yangının baĢladığı nokta, saatin çok geç olması nedeniyle göremedik. Ancak
gözetleme kulesine çok yakın bir bölgeden baĢladığı belirtildi. Komisyon olarak ortak görüĢümüz;
elektrik direkleri ve trafo bölgelerinde gerek kuĢların yanarak, direk diplerine düĢerek yangını
baĢlatması, ilerletmesi, gerekse arkların sebep olabileceği yangınları engellemek maksadıyla hassas
bölgelerdeki direklerin altlarının betonlanması, ottan temizlenmesi gibi konularda TEDAġ ile
Elektrik Ġdaresi ile iĢ birliği içinde olmamız gerektiği düĢüncesi oluĢtu. Diğer bir sebep olarak
sunulan tanımsız alanlara piknik yapmak amacıyla giren halkımız açısından da artık piknik
alanlarının tanımlanmasını ve halkın buralara yönlendirilmesi ile ilgili faaliyetler geliĢtirmemiz
gerektiği ve buralara girecek, piknik yapmak amacıyla giren kiĢiler için de cezai yaptırımların
oluĢturulması fikrine sahip olduk. Tarım Ġlçe Müdürlüğümüz ve Belediyemizin Tarımsal Hizmetler
Daire BaĢkanlığı tarafından hasar tespit çalıĢmalarının tamamlanmak üzere olduğunu da söylediler
orada muhtarlarımız. Bölgedeki doğal yaĢamın tahribatının derin üzüntüsünü yaĢarken büyük bir
mücadele verilerek, yerleĢim alanlarının yangından az hasarla kurtulmuĢ olması bizim de tesellimiz
oldu. Ġlimizin, ülkemizin, dünyamızın böylesi yangın felaketleri yaĢamaması dileği ile saygılar
sunuyoruz. Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeleri. TeĢekkürler BaĢkan’ım.
BAġKAN: Peki ben teĢekkür ediyorum. Söz almayan arkadaĢlarımız? Buyurun efendim. Söz
almayan arkadaĢlarımıza önce vereyim, ondan sonra vakit kalırsa sizinle devam ederiz. Tamam,
evet.
ĠLHAN ÖZKÖSE: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri görüyorum ki Ģimdi yapılan
konuĢmalarda, az önce Sayın BaĢkan'ımızın “Ġmara açılmayacak.” dediğinden dolayı AK Parti
Sözcümüzün yasal durumdan dolayı öyle bir Ģeyin söz konusu olmayacağını, herhangi bir örneğin
teĢekkül etmediğini beyan etti. Yanılmıyorsam Ģöyle ki, 2005 veya 2007 yıllarında
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Muğla, Güvercinlik Koyu'nda, Pina Yarımadası'nda 200 veya 500 hektarlık bir alan, orman alanı
yandı. Ve bu yangın günlerce konuĢuldu. Bu arada yetkililer, üst düzey yetkililer açıklamalarda
bulundu. Denilen Ģu ki: “Kesinlikle bu alanı imara açmayacağız, açtırmayacağız, yeĢillendirme
yapacağız.” diye beyanatta bulundular. Geçen yıllardan daha sonra bakıyoruz ki, hele Ģu an bakacak
olursak söz konusu yerde üç adet beĢ yıldızlı otel yapılaĢması tamamlanmıĢ ve turizm hizmetine
açılmıĢ bulunmaktadır. Demek Ģu oluyor; Sayın BaĢkan’ım sizin halkımıza “Ġmara açılmayacak.”
demeniz çok doğal, böyle bir örnek söz konusu, halkımız böyle bir güvence bekliyor. Bu da en
azından bir parça da olsa teselli olarak yerine getirilmiĢ kanısındayım. TeĢekkür ederim.
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Hüsnü Bey söz istiyordu, ondan sonra size vereceğim. Sonra
size vereceğim, sonra size. Evet, sonra da size, tamam. Evet buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri ben de hepinizi sevgiyle
selamlıyorum. Sözlerime ilk önce Nazım'ın bir Ģiiriyle baĢlayarak konuĢmama baĢlayayım.
"Dörtnala gelip uzak Asya’dan, / Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan / bu memleket bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak / ve ipek bir halıya benzeyen toprak, / bu
cehennem, bu cennet bizim. / Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, / yok edin insanın insana
kulluğunu, / bu davet bizim. / Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür / ve bir orman gibi kardeşçesine, / bu
hasret bizim." Sayın BaĢkan’ım Nazım'ın da dediği gibi “Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi
kardeĢçesine.” Buradaki bütün arkadaĢlarımızı, sadece burada bulunanlar değil kentte yaĢayanları,
ülkemizde yaĢayanların hepsini kastediyorum. Sayın BaĢkan, orman yangını ile ilgili genelde
burada birçok Ģey konuĢuldu. Bütün arkadaĢlarımız fikirlerini söylediler. Ben çok onlara
girmeyeceğim ama sonuçta orman yangını da bir çevre felaketi, büyük bir çevre felaketi. Buradaki
daha önceki toplantıda gene bir arkadaĢımız, ben tam o an dıĢarıdaydım ama Hakan Bey hatırlattı.
Ben de notlarımı almıĢtım, kıyı temizliği. Sayın BaĢkan’ım bizim kıyılarımız... Geçenlerde ben de
Ġzmir’in kıyılarını bir dolaĢtım. Özellikle birçok resim de çektim ama ben resimleri Ģey yapamadım,
ama Ģimdi telefonumda. Felaket kirli, felaket pis; pet ĢiĢeleri, ĢiĢeler, cam ĢiĢeler o cam ĢiĢeler çok
tehlikeli, zaten yangının çıkmasına çok büyük neden oluyor. Foça arası, Eski Foça - Yeni Foça arası
korkunç, korkunç bir Ģey. Yine aynı Ģekilde Sayın BaĢkan’ım, birkaç sefer yine Meclise getirdim.
Bunlar, hepsi çevre ile ilgili olduğu için birkaç sözcük söyleyip öyle uzatmadan toparlamak
istiyorum. Sayın BaĢkan’ım denizlerimizdeki, kıyılarımızdaki çöpler, balıkların geçen de gene bir
belgeselde izledim, balıkların böyle pet ĢiĢelerin içine girdiğini, naylon poĢetlerin içine girdiğini,
çıkamadıklarını. Bununla ilgili yine sizin dün, sanırım dün bir Twit attınız bir kuĢ resmi vardı, bu
bölgede yaĢayan, çok güzel. Aynı Ģekilde daha önce yine birkaç sefer gündeme getirdim, burada
özellikle bir daha getirmek istiyorum, KuĢ Cenneti, sahip çıkalım. Birkaç sefer söyledim. Mustafa
BaĢkanıma da söyledim, Grup BaĢkan Vekiline de söyledim, beraberiz. Lütfen KuĢ Cenneti'ne
mutlaka ama mutlaka sahip çıkmalıyız, yapmıyoruz bunu BaĢkan’ım. Sayın BaĢkan’ım, yaprak,
ağaçların yaprakları, rüzgâr Ģu an estiği için aslında içerilerine girsek, ağaçlarımız yaĢamıĢ olsaydı
Ģu an onların o yapraklarının çarpıĢlarında dünyanın en güzel melodisi, en güzel sesi çıkıyor. Biz
tekrar burada, demin Hakan arkadaĢımın söylediği gibi, bir sene sonra belki olmayabilir ama iki
sene sonra gelir inĢallah o melodiyi burada dinleyeceğiz. Biz buradan giderken gözlerimizi açık
geldik, yukarı çıkarken yangınları gördük, her taraf yangın içinde biz bir an gözlerimizi kapatalım
ve burayı eski haliyle düĢünelim ve dört yıl sonra ya da beĢ yıl sonraki burada yapacağımız
Mecliste, burada yeni fotoğraflar çekelim. Biz çektik gelirken, yeni fotoğraflar çekelim. Bugün yine
bir de sayenizde bir beĢ kilometre yürüyüĢ yaptık. O açıdan tıkandık, ama siz de kalmıĢsınız, ama
siz de kalmıĢsınız, BaĢkan’ım sizi arabada gördük. Vallahi bugün bir yarım kilo verdik. Siz de
kalmıĢsınız o da iyi oldu. Sayın BaĢkan’ım...
BAġKAN: Hep beraber inceleceğiz.
HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, siz, siz iyisiniz de, benim durumum kötü. Sayın BaĢkan’ım, bakın ben
defalarca söyledim, bunu bir daha söylüyorum "Ġzmir’in çöp sorunu var." Siz Ġzmir'de “Ġzmir’e Toz
Kondurmuyoruz.” diye bir kampanya baĢlattınız. Belediye BaĢkanımız, takım elbiselerle beĢ tane
fotoğraf çekiyorlar, Twitt atıyorlar ya da sosyal medyada paylaĢıyorlar. Ġzmir'de büyük bir çöp
sorunu var. Bu sorun sizin değil, ilçe belediyelerinin sorunu, biliyorum. Ama bunu mutlaka
yapmalılar.
BAġKAN: Çözeceğiz.
HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi dün, sanırım dün biz Komisyonu topladık değil mi arkadaĢlar? Plan

17
Bütçe'yi, evvelsi gün mü? Bu konteynerlerle ilgili, bu konteynerlerle ilgili belki biz kıyılarımıza
koyarsak hani olur ya arabalar durur da içine belki konteynerlerin içine atarlar, bu kadar çevre kirli
olmaz. Sayın BaĢkan’ım...
BAġKAN: Hüsnü Bey çok özür diliyorum ama hava kararacak burada toplantı yapmak çok
zorlaĢacak. Biraz daha Gündeme gelirsek.
HÜSNÜ BOZTEPE: Tabii tabii, yok zaten Sayın BaĢkan’ım Gündeme değil zaten, ben Gündeme
girersem çok uzayacak. Çünkü arkadaĢlar hepsi konuĢtu, girdiler. Uzatmadım.
BAġKAN: Tamam peki, aynı Ģey...
HÜSNÜ BOZTEPE: Ama bunlar, Sayın BaĢkan’ım, bu orman yangını kadar önemli. Bakın burada
yandı ama kent kokuyor. ġimdi o zaman girersek 9’unda konuĢuruz. Bunlara lütfen burada özellikle
söylemek istiyorum ki…
BAġKAN: Tamam peki.
HÜSNÜ BOZTEPE: ArkadaĢlarım yoksa baĢka bir Ģeye girmem. Evet arkadaĢlar bir Ģey daha
söyleyeyim, bunu da burada söyleyeyim. Sayın BaĢkan’ım, burada orman yangını var ama kentin
merkezinde tarım alanları iĢgal edildi. Üç beĢ kere daha Mecliste söyledim. Bakın Menemen’de,
Torbalı’da, Bornova’da korkunç. 31/2017’den sonra yapılan, AVM yapılan yerler var. Bu Ġlçe
Belediyelerimiz bunları lütfen görsün, görmüyorlar. GeçmiĢte belediye... Ki bu belediyelerin hepsi,
Belediye BaĢkanı, yeni Belediye BaĢkanlarımız bunlara dikkat etsin. Orada da tarım alanlarımız
istila ediliyor. Hepinizi sevgi ile selamlıyorum Sayın BaĢkan’ım.
BAġKAN: Biz de size teĢekkür ediyoruz. Sizden sonra buraya doğru gelip bitireceğim. Buyurun.
EROL ÇOMAK: Sayın BaĢkan’ım, Sayın Belediye Meclis Üyelerim ve Çok Kıymetli Ġzmirli
HemĢehrilerim öncelikle sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Tabii 30 Ağustos gibi çok önemli
bir Zafer Bayramını kutlarken, Ġzmir’in büyük yangınını da yaĢamıĢ olmanın üzüntüsünü hep
birlikte yaĢıyoruz. Yine geçen hafta biz de Kiraz’ın dağlık alanında böyle bir yangını yaĢadık.
Üzüntü verici ve çok, vatandaĢlarımız açısından da hakikaten çok zor anlar yaĢadık. Bu bağlamda
bütün Ġzmirli hemĢehrilerimize büyük geçmiĢ olsun temennilerinde bulunuyorum. Sayın BaĢkan’ım
ve Kıymetli Meclis Üyelerim, benimkisi daha çok yangın anında ve yangından sonra
ormanlarımızın tekrar yapılandırılması ve bu alandaki, doğal yaĢam alanındaki hayvanlarımızın,
zarar gören hayvanlarımızın da bu süreç içerisinde hem tedavilerinin yapılabilmesi, hem de süreçten
sonra sağlıklı bir Ģekilde yaĢamlarının devam ettirilebilmesi konusunda önerilerim olacak. ġimdi
yangına hassas ve yangına hassas ormanlarda ve yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması
sırasında yangınlara karĢı direnci arttırmak, yanıcı madde miktarını azaltmaya yönelik önleyici
bakımları yapmak, yangın sırasında açığa çıkan ısı enerjisini düĢürmeye yönelik yangın zayıflatma
alanları oluĢturmak, ağaç, ağaççık ve çalılardan oluĢan hatlar tesis etmek, ihtiyaç halinde ulaĢım
tesisleri yapmak, hatta yangına direnç gösteren yöreye uygun türleri bölgemizdeki yanan ormanların
ağaçlandırma sırasında kullanmak gerektiğini siz de daha önce, az önce ifade ettiniz. Bu çok önemli
bir konu, ormanlarımızın tekrar eski güzel günlerine kavuĢması bakımından yöreye uygun ağaçların
ve yangına dirençli ağaçların dikilmesi konusunda önemli bir konu. Yine ayrıca, yangın anında acil
müdahale gerektiren hallerden sonra hayvanların, doğada yaĢayan bu yaban hayvanlarının sağlıklı
beslenebilmesi, vücutlarında oluĢmuĢ herhangi bir yaralanma durumunun olup olmaması çok büyük
önem arz etmekte. Hayvanlar yangın sonrası yaĢadığı stres, korku ve olumsuz çevre Ģartlarından,
hızlarından dolayı ortamdan hızla uzaklaĢtırılmalıdırlar. Eğer yer değiĢikliği yangın anında hızlı bir
Ģekilde mümkün gözükmüyorsa, mevcut Ģartlar içerisinde bu doğal ortamda yaĢayan hayvanların
durumlarının iyileĢtirilmesi, varsa yangından etkilenenlerin tedavilerinin yapılmasına yönelik,
tedbirlerinin alınmasına yönelik önerilerim olacaktır. TeĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Sonra size vereceğim. Buyurun, mikrofonu uzatır mısınız
arkadaĢlar, evet.
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan’ım, Sayın Meclis Üyeleri hava serinledi, Meclis Üyelerimizin de
birçoğu yok, o yüzden çok uzatmayacağım ama 97 yıl önce bir dakika, bir saniye bile düĢünmeden
hayatlarını, geride çocuklarını, annelerini, büyüklerini, sevdiklerini bırakarak bizlerin bugüne kadar
gelmemize ve bu bayrak altında yaĢamamıza vesile olan baĢta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak
üzere silah arkadaĢları ve isimsiz kahramanları hürmet ve saygıyla anıyorum. Bugün burada
BüyükĢehir’in büyük bir özveriyle, sizin sayenizde, böyle bir organizasyonu yapmıĢ olması
hakikaten belki de yangın yeri itibarı ile bekli de bahsettiğiniz gibi dünyada ilk bir toplantı. Ama
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bizler geçmiĢ tecrübelerden edindiğimize göre, gördüğümüze göre, biriktirdiğimize göre o ilk
heyecanı zaman zaman kaybedebiliyoruz. ġu anda her Ģeyi konuĢuyoruz, her arkadaĢımız bir katkı
sağlıyor. Ama gördüğümüz arazi oldukça zor arazi, bundan sonraki rehabilite çalıĢmaları da bu zor
arazide oldukça yine zor olacak. Ama önleyici tedbirleri alma adına hakikaten bilimsel ve verimli
tedbirlerin öncelikle alınması gerekiyor. Biz yolda gelirken otobüsle, dar bir yolun içerisinde iki
aracın bile karĢı karĢıya geçemediği yollardan mevcut arazi tevsi verilerine göre oldukça virajlı
yollardan geçtik. Ve gözlemlediğim Ģey Ģu; ormanın içerisinde, yol kenarında muhtemel bir sonraki
yangına sebebiyet verecek, cam kırıkları, cam parçaları, içki ĢiĢeleri parçaları fazlaca bulunmakta.
Bu noktayla ilgili tabii ki çevreye gelen ziyaretçiler, manzaraya gelen ya da gün batımını seyretmek
isteyenler olabilir ama bununla ilgili ivedilikle, sağlam bir Ģekilde yol güzergâhının etrafının bir
kere tel çitle ciddi koruma altına alınması lazım. Tabii ki bölge yeĢil alan olacağı için piknik alanı
ihtiyacı olabilir, bunlar da korunaklı ve izinli alanlarda olmalı. Önüne gelen, istediği yerde ateĢi
yakıp, istediği yerde gün batımını, cam ĢiĢeleriyle izlemek keyfini yaĢamamalı. Bunlar gelecek
yangınlara sebebiyet verecek Ģeyler. Çok kısa olarak bir madde bunu söyledim. Tabii ki katkılarımız
olacaktır. Bir de ben Aliağa temsilcisiyim, Aliağa Spor Kulübümüz'ün Yeniçeriler Derneği var.
Onlar da bu tip aktivitelere son derece önem veriyorlar. Ġzmir'imizin, bu güzel doğasının kaybına
1000 fidanlık bir katkıda bulunmak istediler. Biraz evvel bana telefonla bunu bildirdiler, ben de
bunu bildirmek istiyorum. TeĢekkür ediyorum, iyi akĢamlar diliyorum.
BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz. BaĢkan’ım en son size vereceğim. Buyurun, arkaya.
BĠRGÜL SURAL ÜNER: Sayın BaĢkanım, Değerli ArkadaĢlar toplandığımız Ģu alanda, 18
Ağustos Pazar günü ormanlarımız üç gün süreyle cayır cayır yandı. Sadece 5000 hektarlık
ormanlarımız yanmadı. Sadece ormanlarda yaĢayan canlılar da yanmadı. Sadece yanarak uzun süre
verimden düĢen topraklar da yanmadı. Sadece canlı-cansız her Ģey yanmadı. Milletçe hepimizin
yüreği de yandı, sadece yüreğimiz de yanmadı, milletçe hepimizin ciğeri de yandı. Sadece bizim
Ġzmir'imiz de yanmadı, ülkemizin çok yeri de yandı, halen yanıyor da. Niye yanıyor? Yıldırım
düĢüyor yanıyor, aĢırı sıcaklardan yanıyor, ĢiĢeler atılıyor yanıyor, Piknikçiler mangal yakıyor,
yanıyor, sigara atıyorlar yanıyor, anız yakıyorlar yanıyor, imara açmak için rantçılar yakıyor,
yanıyor ve yakılıyor da. Son zamanlarda görüldü ki, söndürmek için yeterli donanımımız yok.
Yeterli uçak ve helikopterimiz yok. Yeterli eğitimimiz de yok, yeterli yasal tedbirlerimiz de yok.
Örneğin; orman alanlarında piknik yapmak niye yasa dıĢı değil? Ormanda mangal yakmak niye
yasak değil? Ama her Ģeyden önce yangınları önleyen, önleyemese de söndüren, güçlü bir irademiz
niye yok bizim belediyelerimizden baĢka? ĠĢte BaĢkanımız Tunç SOYER, bir dakika bile
beklemeden, yangın yerinden ayrılmadı. Türkiye tarihinde ilk defa ormanda Meclis Toplantısını
yaptı. “Sadece ağacı değil, arkasındaki ormanı da görelim.” dedi, bizi buraya topladı. Fidan bağıĢı
kampanyaları baĢlattı. Ormanların önceki haline getirilmesinin yanında “Ormana orman katalım.”
dedi. “Yerinde, yerine koymak için, ormana orman katmak için, onları korumak için kararlar
alalım.” dedi. “Masa baĢında değil, kâğıt üstünde değil, dokunalım, dokunarak karar alalım.” dedi.
Tıpkı her an halka dokunduğu gibi. Belediyelerin eylem gücü de olmalı. BüyükĢehir sınırı, il sınırı
oldu. Ġçinde sayısız ağaçlık ve ormanlık alanlar oldu. Nasıl ki, konutlar için Belediyelerin itfaiyesi
varsa ormanlar için de itfaiyesi olmalı. Çünkü benzer endüstriyel ürünler ne kadar üretilirse
üretilsin, ağaç beĢikten mezara kadar lazım biz insanlara. TeĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Son üç söz. Önce Murat Bey, sonra Nilay Hanım sonra sizle
bitireyim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Bitirelim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki
tamam, size de vereceğim, tamam, buyurun.
MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim. Her Ģeyden önce bugün 30 Ağustos. Bugün rütbelerini,
makamlarını bir kenara bırakarak yola çıkanların zafer günü. Onlara kutlu olsun, hepimize kutlu
olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun hepimizin. Biz orman yangınlarına neden karĢıyız? Neden
orman yangınları bizi üzüyor? Çünkü doğayı yok ediyor, canlıları, ağaçları… Ama canlıları ve
doğayı yok eden sadece orman yangınları mı? Buraya gelmiĢken, Efemçukuru'na gelmiĢken bunu
bir kere daha hatırlamak gerekmez mi? ġu tepenin hemen ardında, buraya 2,2 kilometre yani 2200
metre ötede bu doğayı katleden altın madeni çalıĢıyor hâlâ. Bu Ģehrin insanları bu madene yıllarca
direndi. Buraya yaklaĢık 150 kilometre ötede, kuzeyde, Bergama’da altın madenine bu Ģehrin
insanları yıllarca direndi. Bu ülkenin ormanları Cerattepe’de, Murgul’da ve Kaz Dağları’nda
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yakılıyor. Yakmak için illa ateĢi vurmanız gerekmez. Bazen bunu ekonomik amaçla da yaparsınız.
Bazen bunu Kanadalı Ģirketlere de yaptırırsınız. Bazen bunu yerli iĢ birlikçilerinize de yaptırırsınız.
Ormanları yakmak için sadece ateĢ vermeniz gerekmez. Bu ülkenin taĢını, toprağını, börtüsünü,
böceğini, hayvanını, ağacını sevmektir yurtseverlik. Sadece milliyetçi hamaset nutuklarıyla,
nutukları atarak milliyetçilik yapılmaz. “Bir çakılını veremeyeceğim.” dediğiniz ülkenin koca bir
dağının zeminini bir Ģirkete veriyorsanız ve orayı dümdüz edip kazıyorsanız, siz yurtsever
değilsiniz. Siz burada, Efemçukuru'ndaki altın madenine ses çıkarmayıp yanan ormanlarla ilgili
ağlıyorsanız, o zaman sizin gözyaĢlarınız timsah gözyaĢlarıdır. Bu ülkenin ağacını ne Ģekilde
katlederlerse etsinler, bu ülkenin börtüsünü, böceğini ne Ģekilde öldürürlerse öldürsünler, ona karĢı
çıktığınız zaman yurtseversiniz. Ona karĢı çıktığınız zaman bu ülkenin taĢını, toprağını, börtüsünü,
böceğini, hayvanını seviyorsunuz demektir. Bu Meclis, bu halk, Ġzmir, taĢına, toprağına, hayvanına
her zaman sahip çıkacak. Bu bir yangınla elinden alınmak istendiğinde de karĢı çıkacak, bir
madenle alınmak istendiğinde de karĢı çıkacak. Gücü yetecek veya yetmeyecek ama karĢı çıkacak.
O yüzden “Bir santimini bile imara açtırmayacağız.” sözü çok doğru bir tespittir. Çünkü bu ülkede
2/B maddesi adı altında orman katliamları yapıldı. Bu ülkede orman vasfını yitirdi denen yerlere
tarlalar, tarım arazileri, sonra sözde turizm belgeleriyle turistik araziler yapıldı. Bu halk bunu
biliyor. Bunun onlarca örneğini biliyoruz. O yüzden ormanına, arazisine sahip çıkan bir kentin
Belediye BaĢkanı elbette ki “Santimine dokundurmayacağız.” diyecektir. Bu Meclis de bunun
peĢinde olacak. Bu halk da bunun peĢinde olacak. O yüzden burada toplanmıĢken, burada
bulunmuĢken bunu söylemek bu Meclisin boynunun borcudur. Bundan sonrası için uçağının
motorunun olmadığını söyleyenlere, o uçakta uçacak adam olmadığını söyleyenlere, o uçakların
havalanması ile ilgili olarak sorunlar olduğunu söyleyenlere bu kent Ģunu söylemeye hazırdır “Biz
uçağımızı da kendimiz alırız, buraları söndürmek gerekirse bu söndürmeyi de biz yaparız.” Orman
Bakanlığının kampanyalarını, Orman Bakanlığının Ģemsiyesi altında mı yapalım, belediyenin
Ģemsiyesinde mi yapalım tartıĢmasına hiç gerek yok. Bu ülke, bu Ģehrin insanları ağacını kendi
diker, kendi bakar, gerekirse kendi söndürür. Bu Belediye bunu yapmaya hazırdır, muktedirdir,
teĢekkür ederim.
BAġKAN: Ben teĢekkür ederim. Hakan Bey buyurun. Ondan sonra size vereceğim. Buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan’ım, biz, konuĢmalarımızın temelinde bilgiyi esas aldığımızı
özellikle ben belirttim. Bazı fidanlarımızın olmadığını söylediniz meĢe fidanı gibi ama
fidanlıklarımızda mevcut olduğu bilgisi yine bize ulaĢtı. Biz, Orman Bölge Müdürlüğümüz Ģu
bilgiyi de paylaĢıyor; alanın ne kadar olduğu, 5000-6000 baĢka bir tartıĢma konusu olmakla birlikte
Nisan sonu itibarıyla bölgenin tamamının rehabil edileceği ve ağaçlandırılacağı, bir bölümününse...
Bu doğal gençleĢme dediğimiz yöntem. Bizim biraz önce söylediğim Ģey, algıyı doğru yönetmek,
bütün hazırun farklı Ģekilde bunu değerleyebilir ama yangının ilk çıktığı günlerde belki iyi niyetle,
siz baĢta olmak üzere ağaçlandırmak üzere bir hareketi baĢlattık. Ama uzmanları dinlediğimizde,
konuyu dinlediğimizde esasında doğanın özellikle kızılçamın kendini yenileyebildiğini, özelliği
olduğunu öğrenmiĢ olduk ve Orman Bölge Müdürlüğünün daha doğru Genel Müdürlüğünün teknik
olarak, ağırlıklı olarak gençleĢtirme yöntemini kullandığını, doğal sürece bıraktığını da öğrenmiĢ
olduk. Demek ki, biz erkler olarak, yani siyaset makamı üretenler, sizin gibi icrada bulunanlar
olarak, bu anlamda çıkıĢlarımızın kamuoyuna yönlendirme anlamındaki hassasiyete hep vurgu
yaptık, yine o vurguyu yapıyoruz. Yani ilk gün çıktık, belki milyonlarca ağaç dikmek adına eyleme
kalkıĢtık ama gördük ki, bölgemizdeki bu 5000 hektarlık alan içerisindeki iyileĢmenin belki büyük
bir bölümünün doğal akıĢlı olacağı biliyoruz. Ben uçaklarla ilgili konuya sadece Ģu açıklamayı
getirmek istiyorum; bu teknik olarak baktığımız zaman 1 helikopter 16 sorti yapıyor, biz bu soruyu
da sorguladık Sayın BaĢkan’ım, Ģimdi 1 uçak, 1 saatte 5 sorti yapıyor. Bahsettiğimiz yangın
alanımızda 3200 sorti yapılmıĢ. Yani sadece uçaklarla yapsanız, 6 günde yapabileceğiniz, 24 saat
esası üzerinden söylüyorum...
BAġKAN: Kaç helikopter çalıĢmıĢ?
HAKAN YILDIZ: 20 helikopter çalıĢmıĢ.
BAġKAN: 20?
HAKAN YILDIZ: Evet ve ring sistemiyle çalıĢmıĢ.
BAġKAN: Yani…
HAKAN YILDIZ: Doğal olarak, doğal olarak…
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BAġKAN: Ama bunu açar mısınız? Biz çünkü hiçbir zaman 20 helikopter görmedik.
HAKAN YILDIZ: Bununla ilgili bakın, siz sahada mıydınız? Bölgede miydiniz? 24 saat burada
mıydınız?
BAġKAN: Ben sahadaydım.
HAKAN YILDIZ: Bunu bilmiyorum, bunu tartıĢma konusu da yapmak istemiyorum.
BAġKAN: Ama açtığınız için söyledim, evet.
HAKAN YILDIZ: Bu bilgilerin, bakın bu bilgilerin tamamı Orman Bölge Müdürlüğünde... Eğer
bu toplantı öncesi zaten teması ilgili bürokratlarınız kurabilmiĢ olsalardı, belki bu toplantıdan sonra
kurarlar ve 9 Eylül Meclisinde daha doğru bir bilgilenmeye sahip oluruz. 20 helikopterin ring
sistemiyle, kuzey-doğu-batı sistemi içerisinde yaklaĢık hava kararmaya yakına kadar süren bir
sistemde çalıĢtı. Ġlk gün 90 derecelik rüzgâr hızıyla kalkamamalarına rağmen, 70’e düĢtüğünde
hızın kalkmaya baĢladıklarını, tam 20 tane helikopterle bölgede 3200 sortiyle 7500 ton suyu
bölgeye boĢalttıkları bilgisi net. ġimdi bunu uçakla yapmaya kalktığınızda ring sistemi ve doğal
akıĢıyla… ġimdi burada ben bir tartıĢma baĢlatmak istemiyorum.
BAġKAN: BaĢlattınız ama…
HAKAN YILDIZ: Bakın ama bu tartıĢmayı biz baĢlatmadık. Mustafa Bey bir tartıĢma açtı, ben
ona bir bilgi cevabı verdim. Ben yine Ģunu söylüyorum; bakın çok net, talimat veriniz,
bürokratlarınız Orman Bölge Müdürlüğüne, Orman Genel Müdürlüğüne temas etsinler.
Söylediğimiz bilgilerde bir yanlıĢlık varsa 9 Eylül Meclisine getirin, biz de bu konuda diyelim ki
“Evet, biz yanılmıĢız.”
BAġKAN: Hakan Beyciğim...
HAKAN YILDIZ: ġimdi bir izin verin BaĢkan’ım, bakın ben konuĢmam boyunca…
BAġKAN: 20 dakika konuĢtunuz.
HAKAN YILDIZ: Hayır, lütfen söz verdiniz.
BAġKAN: Verdim ama istismar etmeyin.
HAKAN YILDIZ: Ve bakın siz, Özgür Bey konuĢurken Fatih Bey’in müdahalesine dediniz ki
“KonuĢana müdahale ettirmem.” Ama siz bizzat Ģahsıma müdahale ediyorsunuz, rica ediyorum.
BAġKAN: Hakan Bey…
HAKAN YILDIZ: Bitiriyorum. Bakın, bakın BaĢkan’ım, hep algı yönetimi yapıyorsunuz.
BAġKAN: Çünkü istismar ediyorsunuz Ģu anda.
HAKAN YILDIZ: Ama algı yönetimini doğru yapalım. Bakın biraz önce söyledim. Tarımla ilgili
bilgi verdim. Tarım Bakanlığının nasıl bir çalıĢma yaptığını sayılarla izah ettim ve döndüm dedim ki
“Talimat veriniz, listeler kontrol edilsin, mükerrer bir durum oluĢmasın, yanlıĢ bir durum
oluĢmasın.” dedik. Orman Bölge Müdürlüğünün Nisan sonu itibarıyla bölgenin tamamının
iyileĢtirileceği, doğal gençleĢmenin yapılacağı, eksik kalanların ağaçlanacağı, fidanların hazır
olduğu bilgisini verdik. Siz dediniz ki "MeĢe fidanı yok." Bakın, dedim “MeĢe fidanı var, beraber
gidelim fidanlıklarda bakalım.” ġimdi bizim derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek falan değil.
Burada yanan bir ağaç, benim çocuğumun geleceği demek, sizin çocuğunuzun geleceği demek.
Burada bütün Meclis Üyelerimiz, siyaset yapmıyoruz, samimi bir irade ortaya koyuyoruz.
Önergemizde ciddiydik. “5 yıl boyunca bu Meclisi 18 Ağustos'ta burada yapalım.” diyoruz ve
önergemizi 9 Eylül'de siz vereceğiz. Amacımız ne? Geldiğimizde, gördüğümüz görüntünün cidden
değiĢip değiĢmediği. Eğer Orman Bölge Müdürlüğündeki arkadaĢlar yanlıĢ bilgi vermiĢse, 5 yıl
boyunca biz burayı iyileĢtiremezsek, Özgür Bey’in Meryem Ana’da gösterdiği görüntüyü 5 yıl
sonra bu bölgede elde edemezsek, o zaman hep beraber bunun derdine düĢelim. Çünkü biz bu
kentte yaĢıyoruz, bu kentin insanıyız. Bizi doğru tanımlayın. Bizim biraz önce yaptığımız
eleĢtirilerde kullandığımız kelimelerin anlamlarını ne olur özenli seçmek noktasındaki bir…
BAġKAN: Lütfen toparlayın.
HAKAN YILDIZ: Talepti, teĢekkür ederim.
BAġKAN: Ben teĢekkür ederim.
HAKAN YILDIZ: Bilgiyi doğru bulalım. 9 Eylül'de yollayın arkadaĢları, geldiğinde Mecliste
değerlendirelim, sağ olun.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Bitiyorum Özgür Beyciğim. Nilay Hanım buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, konu etraflıca değerlendirildi, konuĢuldu, görüĢüldü.
Sadece hani bir kez daha yanıt vermek isterim açıkçası Hakan Bey’e. Bizim bürokratlarımızın
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Orman Genel Müdürlüğünü denetlemek gibi bir yetkisi yok zaten. Yani bilgi almayı da zorunlu
kılan bir Ģey yok. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Evet, lütfen siz devam edin.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ve açıkçası hani bu süreçte de zaten BüyükĢehir Belediyesi çok büyük
ölçüde, büyük bir fedakârlıkla görev yerine getirdi, katkılarını sundu. Bu konuda da zaten Orman
Genel Müdürümüz de Valimiz de açıklamayı yaptı, bu konudaki destekle ilgili. Ben kayıtlara
geçmesi açısından baĢka bir Ģeyi söylemek istiyorum. Olağanüstü Meclis Toplantımızın amacı,
bundan sonra neler yapmamız gerektiği noktasındaydı. Belediye Meclisimizin bilindiği üzere bağıĢ
kabul etme yetkisi var, iradesi var ve aynı zamanda sivil toplum örgütleriyle de iĢ birliği yapma
yetkisi var. Biz bu Olağanüstü Gündem çerçevesinde bu konuda hem orman yangınlarının
çıkmasını önleyecek ya da kentte herhangi bir noktada çıkabilecek yangınların önlenmesi adına
koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ya da yangınların çıkması halinde bunlarla ilgi
mücadelede kullanılacak olan alet, edevat, araç veya herhangi bir unsurun bağıĢlanması halinde,
Belediye Meclisimiz bu bağıĢları bu Ģartla sarf etmek üzere kabul etmelidir. Ayrıca bu konuda
mücadelede Ġzmir kentinde ya da ülkemizde uluslararası alanda katkı sunmak isteyen sivil toplum
örgütlerine de iĢ birliği yapma konusunda karar almalıdır. TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN: TeĢekkürler. Buyurun Sayın BaĢkan’ım.
MUSTAFA KAYALAR: Sayın BaĢkan’ım, Sevgili Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız Ģimdi biz,
yangından en çok etkilenen ilçenin Belediye BaĢkanıyım. Üç gün bölgede bulundum ve 20 tane
helikopter yoktu. Son gün, yani yangının üçüncü günü, yangın söndükten sonra 20 tane helikopter
hizmet verdi. Ama ilk gün kesinlikle 20 tane helikopter yoktu. Bu bilgiyi de tekrar Orman Bölge
Müdürlüğünden sorabilirsiniz. Biz bu kapsamda Menderes Belediyesi olarak Cumaovalılar
Derneğiyle beraber ilk adımı attık ve “Genç Fidanlar YeĢersin” diye bir projeyi hayata geçirdik.
Projemizin amacı; yangından etkilenmiĢ mahallelerimizdeki gençlerimize eğitim desteği vermek ve
bu desteği de yine çocuklarımızla vereceğiz. Derneğimiz tarafından düzenlenen resim kursuna
katılan 5 ve 12 yaĢ arası çocuklarımızın, 110 çocuğumuz katıldı, 300 resim yaptılar ve bu resimleri
bir kermeste satıp, buradan elde edeceğimiz gelirle geleceğimiz olan genç fidanlarımızın
yeĢermesini sağlayacağız. Küçük yürekleriyle büyük bir umut aĢılayan evlatlarımıza gönülden
teĢekkür ediyorum. Projemize hepinizin yürekten destek olacağına inancım tam. Bu vesileyle sizleri
5 Eylül tarihinde saat 20.00’de Menderes Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleĢecek olan “Genç
Fidanlar YeĢersin Projesi”ne davet ediyorum. Bizler yerel yönetim temsilcileri olarak sokağın sesi
olmakla yükümlüyüz. ĠĢte sokağın sesi ortada, bu sese hep birlikte kulak verelim. Böyle acıları bir
daha yaĢamamak ümidiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, bugün saat 15:00’den beri önce halk
buluĢmasıyla ardından Olağanüstü Meclis Toplantımızla Ġzmir’in yaĢadığı büyük afet ve arkasından
yapılabileceklerle ilgili kararlar almak, değerlendirmeler yapmak üzere bir aradayız yaklaĢık 5 saate
aĢkın bir süredir. Bu vesileyle Ģunu çok açıkça söylemek istiyorum ki; Ġzmirli olmaktan gurur
duyuyorum. Belki de Türkiye’nin birçok yerine ilham verecek, örnek olacak bir çalıĢmayı birlikte
yürütüyoruz. Bununla gerçekten büyük gurur duyuyorum. Evet, ağacın, fidanın, ormanın siyaseti
olmaz ama siyasetin en güzeli iĢte böyle yapılanıdır. Birbirimizi eleĢtirerek, birbirimizden farklı
düĢünerek ama sonunda aynı amaç için birlikte kol kola yürüyerek. Ben bunu baĢardığımız için
hepinize tek tek çok teĢekkür ediyorum. Bugün burada, Olağanüstü Meclisimizle ilgili
konuĢulanları sosyal medya aracılığıyla, internet üzerinden gelen talepler, beklentiler, öneriler
doğrultusunda Ģekillenen bazı karar önerilerini sizlerle paylaĢacağım. Bunlar yarım sayfa içinde
ifade edildi. Oldukça kapsayıcı olmasına özen gösterdik. Ama sadece bunlarla sınırlı kalmayacak.
Bugün burada dile getirilen güzel öneriler vardı. Bunları 9 Eylül'deki Meclisimizde yine karar altına
almamızda hiçbir engel yok. Sadece bugün Olağanüstü Meclis çatısı altında daha önce dediğim gibi
vatandaĢtan gelen, bugünkü halk buluĢmasında ifade edilen bazı önerileri de içerecek Ģekilde en
kapsayıcı ifadeleri kullanarak bazı kararlar almak istiyoruz. O nedenle müsaade ederseniz bunları
okuyayım. Bunlarla ilgili oylama yapacağım. Eğer uygun görürseniz karar altına almıĢ olacağız.
Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum.

18-20 Ağustos tarihlerinde Ġzmir Kızıldağ Bölgesi'nde gerçekleĢen orman yangınından
köylülerin gördüğü zararın tespiti amacıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından bir rapor
hazırlanması ve raporun bir sonraki Meclis Toplantısında değerlendirilmesine,
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Ġzmir ili içerisindeki yangın riskinin azaltılması, yangınlara yönelik farkındalık
oluĢturulması, orman yangınlarına iliĢkin olumsuz etkilerin azaltılması, yangınla mücadele
çalıĢmalarını desteklemek için Belediyenin karadan ve havadan müdahale olanaklarının
arttırılması için bir bağıĢ hesabı açılmasına; bağıĢ kampanyasının baĢlatılabilmesi için Ġzmir
Valiliğinden yardım toplama izni alınmasına; açılan hesaptan yapılan tüm harcamaların
Meclisteki tüm partilerin temsil edildiği bir Meclis Komisyonu tarafından denetlenmesine,

Yalnızca Ege’ye özgü Ġzmir ağaçlarının yetiĢtirildiği iklim dostu özel bir fidanlık
kurulmasına,

Orman içindeki emniyet Ģeritlerinin geniĢletilmesi için destek sağlanmasına ve orman
köylülerine yangınla mücadele için arazöz temin edilmesine,

1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütünü Çevre Düzeni Planında
ağaçlandırılacak alan olarak belirlenmiĢ, çeĢitli kamu kurumlarının mülkiyetinde yaklaĢık 3
bin 800 hektarlık alanda Ege Ormanlarının yeniden oluĢturulması için gerekli izinlerin Ġzmir
Valiliği ve diğer ilgili kurumlardan alınmasına ve bu alanlarda doğan her Ġzmirli bebek için
bir ağaç yetiĢtirilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. Çok teĢekkür ediyorum.
III. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Değerli Meclis Üyeleri, Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin
kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
IV. KAPANIġ
BAġKAN: Meclisin kapatılmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. Her birinize katkılarınız için çok teĢekkür ediyorum.
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