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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Belediye Meclisimizin 10/09/2018 tarihli ve 994 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz TeĢkilat
ġemasına göre yeniden düzenlenmiĢ olan “Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik”in görüĢülmesi. (Bilgi ĠĢl.Dai.BĢk.E.12960)
2. Konak Belediye BaĢkanlığının 02/01/2020 tarihli ve 180 sayılı yazısı ve eki 06/12/2019 tarihli ve
225/2019 sayılı Meclis Kararına konu; Mimar Sinan Mahallesinde bulunan mevcut 1394 no’lu Sokağa
"Prof. Dr. ġadan Gökovalı" isminin eklenmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.12968)
3. Tülay ERTAN’ın Belediyemize vermiĢ olduğu 12/12/2019 tarihli dilekçeye konu; Bayraklı ilçesi,
Bayraklı ve Çiçek Mahallelerine giren 1631 no’lu Sokağa "Hüseyin Ertan" isminin verilmesi talebinin
görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.12963)
4. Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezinde 17/11/2019 tarihli ve 480551 sayı ile kayıtlı elektronik
posta baĢvurusuna konu; Torbalı ilçesi, Bozköy Mahallesinde bulunan 6165/3 no’lu Sokağın
"Gülbahçesi Sokak" ve 6165/1 no’lu Sokağın "Begonvil Sokak" olarak yeniden isimlendirilmesi
talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.12962)
5. Mülkiyeti Balçova Belediyesine ait olan, Balçova ilçesi, Balçova Mahallesi, 1264 ada, 1 no’lu
parselde bulunan, 07/02/2019 tarihli ve 01.160 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile toplam
1.000.000,00-TL bedelle kamulaĢtırılan taĢınmazın bedeli karĢılığında, Balçova Belediyesinin talebi
üzerine önergede yer alan iĢ makinesi ve araçların satın alınması ve Balçova Belediyesine devredilmesi
hususunun görüĢülmesi. (Makine Ġkmal Bak.Onr.Dai.BĢk.E.14736)
6. Belediyemiz ile Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Bozüyük Belediyesi arasında yerel yönetimler anlamında
projeler oluĢturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, alt yapı, üst yapı, teknik ve idari konularda iĢbirliği
yapabilmek amacıyla, KardeĢ Kent iliĢkisi kurulmasına yönelik, Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Bozüyük
Belediyesi Meclisince alınan 02/01/2020 tarihli ve 04 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve
Kar.Dai.BĢk.E.14606)
7. “Efeler Yolu Uygulama Projesi” kapsamında, Manisa-Ġzmir ve Ġzmir-Aydın illerinin sınırlarını
oluĢturan Küçük Menderes havzasını çevreleyen Bozdağlar ve Aydın dağlarındaki önemli tarihi ve
kültürel değerleri bağlayarak oluĢturulması tasarlanan “Efeler Yolu” kültür rotası için gerekli ana
omurgayı ortaya çıkarmak için patika, orman yolu, köy yolu veya sanal yolları takip ederek kültür
rotasını oluĢturan 28 parkurun nihai Ģekilde belirlenmesi, GPS verilerinin alınması, ana omurga
verilerinin pafta ve bilgisayar ortamında haritalara iĢlenmesi konularını amaçlamakta olup; bu amaç
doğrultusunda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Efeler Yolu Kültür Rotası ÇalıĢması Hakkında
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ĠĢ Birliği Projesi Protokol”ünün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai.BĢk.E.14603)
8. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ve Olten Sanat Vakfı ĠĢbirliği ile GerçekleĢtirilecek
Etkinlikler Hakkında 2020 dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ortak
Hizmet Protokolü"nün görüĢülmesi. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.14604)
9. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ve Ġzmir Kültür ve Sanat ve Eğitim Vakfı ĠĢbirliği ile
gerçekleĢtirilecek 34. Uluslararası Ġzmir Festivali ve 27. Ġzmir Avrupa Caz Festivali Hakkında 2020
dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Ortak Hizmet Protokolü'nün
görüĢülmesi. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.14605)
10. Dünyanın önemli turizm fuarlarından olan 4 - 8 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleĢecek ITB
Berlin Uluslararası Turizm Fuarında Ġzmir'in Belediyemiz ile Ġzmir Valiliği (Yatırım Ġzleme ve
Koordinasyon BaĢkanlığı) tarafından birlikte temsil edilmesi planlanmakta olup; Ġzmir Valiliği (Yatırım
Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı) ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere
hazırlanan Protokol'ün görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢ. ve Tur. Dai.BĢk. E.14834)
11. Bayraklı Belediye Meclisinin, 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı
Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik"
gereği 2020 Mali Yılı için Mesken ve ĠĢyerlerine tahakkuk ettirilen Evsel Katı Atık Bedellerinin ekte yer
alan Tarife Cetveline göre güncellenmesine yönelik, 08/01/2020 tarihli ve 26 sayılı Kararının
görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E14833)
12. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak belirlenen,
Kiraz ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, (eski 55 ada, 60 no'lu parsel) 283 ada, 4 no'lu (4824,73 m²)
taĢınmazın Belediyemize ait olan, 463271/482473 (4632,71 m²) hissesinin imar planındaki amacı
doğrultusunda (Ģantiye alanı) kullanılmak üzere Belediyemiz Meclisinin 16/01/2019 tarihli ve 05.44
sayılı Kararıyla ĠZSU Genel Müdürlüğü adına tahsis edildiği, ayrıca teknik ekiplerin konuĢlandığı ve
Ģantiye alanı olarak kullanılan alanda, Kiraz Belediye BaĢkanlığına ait 192,02 m²'lik hissenin de
tahsisinin istendiği ancak, Belediye Hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için Ģantiye alanı olarak
kullanılan bölgenin içinde kaldığından dolayı tahsisinin uygun görülmediği belirtilerek, taĢınmaz
üzerinde yapılması planlanan binalara iliĢkin ruhsat alınması ve inĢaata baĢlanılmasının mümkün
olmadığı gerekçesiyle, Kiraz Belediyesine ait hissenin kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 20152020 Yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar
ve ġehircilik Dai.BĢk.E.12970)
13. Urla ilçesi, Uzunkuyu Mahallesi, L17a22a pafta, 146 ada, 2 no’lu parselin Akaryakıt+LPG+Servis
Ġstasyonu" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.12967)
14. ÖdemiĢ ilçesi, Türkönü Mahallesinde yer alan, 444 parselin bir bölümünde Akaryakıt ve Servis
Ġstasyonu Alanı belirlenmesi amacıyla söz konusu parsel malikince hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım
Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.12965)
15. Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, mevcut Nazım Ġmar Planında "KreĢ Alanı" gösteriminde kalan
7648 ada, 1 parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı (KreĢ)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14610)
16. Konak ilçesi, Emir Sultan Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında, 30 No'lu
Bölgesel Otopark Alanının doğusunda "Rekreasyon Alanı" kullanımında kalan alanın, "Kamu Hizmet
Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.14608)
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17. Menderes Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 214 sayılı Kararı ile uygun görülen; Özdere
Cumhuriyet Mahallesi 1/1000 ölçekli Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar Planı önerisi ile birlikte
değerlendirilmek üzere Belediyemize iletilen, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım Ġmar Planı ve
Revizyonu DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14624)
18. Menemen Merkez YerleĢimi ile Asarlık, Koyundere, Ulukent ve YahĢelli yerleĢimlerini kapsayan
alanda, 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000
ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-YahĢelli) Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve
Ġlavesi ve Plan Açıklama Raporunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14607)
19. KemalpaĢa Belediye Meclisinin 07/08/2017 tarihli, 05/136 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Meclisimizin 15/12/2017 tarihli, 05/1463 sayılı Kararı ile onaylanan, Ulucak Mahallesi 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu ile dayanağı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına, 3130
parselde kayıtlı taĢınmazın maliki tarafından açılan davada, Ġzmir 5. Ġdare Mahkemesince verilen
14/06/2019 tarihli, 2018/1479 Esas, 2019/723 K. sayılı iptal Kararı gereğini yerine getirmek amacıyla,
parseldeki plan kararının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14609)
20. Ġzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20/03/1997 tarihli ve 6736 sayılı
Kararı ile belirlenen Sığacık – Akkum I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve I. Derece Doğal Sit Alanı’na
yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.12969)
21. Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20/03/1997 tarihli ve 6736 sayılı
Kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (Teos Tapınak Çevresi) ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
belirlenen ve 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planında 1. Derece Arkeolojik Sit
Alanı, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Tarım Alanı kullanımlarında kalan kısımlarına yönelik, 1/5000
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.12971)
22. Ġzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi, 2 ada, 1 parsele iliĢkin parsel maliki vekilince
hazırlanarak Belediye BaĢkanlığımıza iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı değiĢikliği önerisi. (Ġmar
ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14613)
23. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli ve 112 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Çolakibrahim Mahallesi, 1278 ada ve 3 parselde trafo alanı belirlenmesine amacıyla söz konusu parsel
ve çevresine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ve 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerileri. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14618)
24. Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli, 363 sayılı Kararı ile uygun görülen; AltındağMerkez Mahallesi, 23OIVb paftada, 4557 Sokak üzerinde yer alan Kamuya Terkli Park Alanında mevcut
ağaçlar korunacak Ģekilde 3.00 m x 6.00 m ebatlarında, bir adet trafo alanı belirlenmesine yönelik,
hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.14611)
25. Masalevi projeleri kapsamında hazırlanan, Bornova ilçesi, Atatürk Mahallesinde yürürlükteki imar
planında "Konut Alanı" kullanımında kalan 3566 ada, 23 parselin "Belediye Hizmet Alanı (Sosyal
Tesis)" olarak belirlenmesine iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.14622)
26. KemalpaĢa ilçesi, Ulucak Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonunda
mülkiyeti Hazineye ait, 3667 parselde yer alan "E.1.00 ve Yençok:4 kat" yapılaĢma koĢullu Belediye
Hizmet Alanının, yapılaĢma koĢulu korunarak, Belediye Hizmet Alanı (idari, teknik, sosyal ve kültürel
tesis alanları yer alabilir.) Ģeklinde düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.12961)
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27. Bergama Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarihli ve 19/126 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġnkilap
Mahallesi, 41 ada 8 parselin tescili sebebiyle Ġzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Kararına istinaden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik
önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere
görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14620)
28. Menderes Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 214 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000
ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım Ġmar Planı ve Revizyonu doğrultusunda hazırlanan, Özdere
Cumhuriyet Mahallesi, 1/1000 ölçekli Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.14616)
29. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli ve 111 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye
Meclisimizin 13/05/2019 tarihli ve 05.351 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar
Planı DeğiĢikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.12966)
30. Seferihisar ilçesi, Jandarma Alanı ve Çevresine iliĢkin (Merkez Planlama Bölgesi 4. Etap) 1/1000
ölçekli Revizyon ve Ġlave Uygulama Ġmar Planında mülkiyeti Hazineye ait, 168 ada 46 parselde yer alan
"E:1.00, Yençok:2 Kat" YapılaĢma KoĢullu Belediye Hizmet Alanının, yapılaĢma koĢulu korunarak,
Belediye Hizmet Alanı (idari, teknik, sosyal ve kültürel tesis alanları yer alabilir.) Ģeklinde, 168 ada 71
parselde yer alan "E:1.00, Yençok:2 Kat" YapılaĢma KoĢullu Resmi Kurum Alanının, yapılaĢma koĢulu
korunarak, Resmi Kurum Alanı (Kamuya ait bina ve tesisler yer alabilir.) Ģeklinde düzenlenmesine
yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.12964)
31. Kınık Belediye Meclisinin 06/11/2019 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile uygun görülen; Hamzahocalı
Mahallesi, 1167 parselde, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı doğrultusunda “Trafo Alanı” belirlenmesine
yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14614)
32. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 17/10/2019 tarihli ve 177 sayılı Kararı ile uygun görülen; KarĢıyaka
ilçesinde, “Yol Boyu Ticaret” olarak teĢekkül etmiĢ sokakların Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin 19.
maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin 1. alt bendi doğrultusunda; “Yol Boyu Ticaret Olarak TeĢekkül
Eden Konut Alanları” olarak belirlenmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14612)
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
1. Ġzmir Deprem Master Planı ile Ġzmir Afet Master Planı hazırlanması/hazırlatılması çalıĢmalarının
yapılması aĢamasında Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem AraĢtırma ve Uygulama Merkezi’nden
(DAUM) ve buna benzer kurum ve kuruluĢlardan bilimsel destek ve danıĢmanlık alınmasına yönelik
Yazılı Önergenin; Deprem ve Doğal Afetler Komisyonunca „Kurum ve Kuruluşlarla görüşmelerin
devam ediyor olması ve ayrıntılı çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle bir görüş
oluşturulamadığından' Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda Meclisin takdirine sunulmasının oybirliği ile
uygun bulunduğuna; UlaĢım Komisyonunca Meclisin takdirine sunulmasının oybirliği ile uygun
bulunduğuna; Ġmar ve Bayındırlık-Hukuk-Kentsel DönüĢüm Komisyonlarınca „Konunun gerekli
hazırlık çalışmasının yapılması, teknik ve bilimsel çalışmaların kurumumuzun ilgili birimlerince
yürütülmesi, hasıl olacak sonucuna göre Deprem Master Planı ve Afet Master Planlarının Meclise
sunulması yönünde önergenin kabulü' Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgür HIZAL,
Hüsnü BOZTEPE E.171791)
2. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 yılı Bütçesinde araç alımları ile ilgili yapılan planlama
doğrultusunda, Devlet Malzeme Ofisinden alınacak 52 adet Toplu TaĢıma Aracı ihtiyacı kapsamında
Araç Bakım Onarım Dairesi BaĢkanlığının Kara TaĢıt Alımları Bütçe Tertibine önerge ekinde yer alan
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tabloda gösterilen Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik Sınıflandırılması yazılı olan gider ve buna karĢılık
olarak gösterilen finansman kaynağı toplamı 28.000.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesinin
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT- Strateji
GeliĢ.Dai.BĢk.E.719/E.8755)
3. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 yılı Bütçesinde araç alımları ile ilgili yapılan planlama
doğrultusunda, 52 adet Toplu TaĢıma Aracının Devlet Malzeme Ofisinden alınması kapsamında
60.000.000,00-TL krediye ihtiyaç duyulmakta olup; bu kapsamda yüzde onunu geçmeyen kısmı için
Belediye Meclisimizin Kararı ile borçlanılması, söz konusu kredi için Belediyemizin garantör olması,
garantörlük kapsamında her türlü iĢlemin yapılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü sözleĢme,
taahhütname, protokolleri düzenleyip imzalanması için münferiden iĢlem yapmak üzere BüyükĢehir
Belediye BaĢkanına yetki verilmesi ile söz konusu araçların ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 Mali
Yılı Bütçesi (T-1) cetveline eklenmesi ve bedelinin Araç Bakım Onarım Dairesi BaĢkanlığı Bütçesinden
karĢılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma
Komisyonları Raporu. (ESHOT- Strateji GeliĢ.Dai.BĢk.E.718/E.8744)
4. 2002/3654 sayılı Kararname eki Kararın 1. maddesi kapsamında, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı
yarıyıl tatilinde, çeĢitli illerden ve civar ilçelerden gelecek olan öğrencilerin yararlanabilmeleri amacıyla,
Ġzmir Doğal YaĢam Parkını ziyaret etmek isteyen öğrencilerin 18/01/2020 ve 02/02/2020 (dâhil) tarihleri
arasında Ġzmir Doğal YaĢam Parkına ücretsiz giriĢ yapabilmelerinin; '4736 sayılı Kanunda tanımlanan
istisna kapsamında olan öğrencilerin 18/01/2020-02/02/2020 (dâhil) tarihleri arasında İzmir Doğal
Yaşam Parkına ücretsiz giriş yapmaları' Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Park ve Bahçeler Dai.BĢk.E.9277)
5. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZFAġ A.ġ.’nin 27/12/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında
alınan, Ģirket sermayesinin 207.509.360,00-TL’den 25.000.000,00-TL arttırılarak 232.509.360,00-TL’ye
çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin ĠZFAġ A.ġ. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi
için, payına düĢen (%99,95704’üne tekabül eden) 24.989.260,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak,
sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler
Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk.E.2426)
6. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZULAġ A.ġ.’nin 06/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 752.500.000,00-TL’den 155.000.000,00-TL arttırılarak
907.500.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin ĠZULAġ A.ġ. içerisindeki
sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%89,80’ine tekabül eden) 139.190.000,00-TL’lik
rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des. Hizm. Dai.BĢk.E.6820)
7. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZBAN A.ġ.’nin 05/12/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında
alınan, Ģirket sermayesinin 1.155.000.000,00-TL’den 165.000.000,00-TL arttırılarak 1.320.000.000,00TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin ĠZBAN A.ġ. içerisindeki sermaye payının
korunabilmesi için, payına düĢen (%47’sine tekabül eden) 77.550.000,00-TL’lik rüçhan hakkının
kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe
– ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk.E.313995)
8. Belediyemizin iĢtiraki olan Ege ġehir Planlama A.ġ.’nin 08/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 31.618.000,00-TL’den 5.000.000,00-TL arttırılarak
36.618.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin Ege ġehir Planlama A.ġ
içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düĢen (%99,672505’ine tekabül eden)
4.983.625,23-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des. Hizm.
Dai.BĢk.E.9850)
9. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZENERJĠ A.ġ.’nin 10/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
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Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 237.150.000,00-TL’den 30.000.000,00-TL arttırılarak
267.150.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin ĠZENERJĠ A.ġ içerisindeki
sermaye payının korunabilmesi için payına düĢen (%39,4632’sine tekabül eden) 11.838.960,00-TL'lik
rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des. Hizm. Dai.BĢk.E.9851)
10. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZDENĠZ A.ġ.’in 06/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 149.250.000,00-TL’den 90.000.000,00-TL arttırılarak
239.250.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin ĠZDENĠZ A.ġ. içerisindeki
sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%92,90’ına tekabül eden) 83.610.000,00-TL’lik
rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Destek Hiz. Dai. BĢk.E.6819)
11. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı ĠZDENĠZ A.ġ’nin 06/01/2020 tarihli Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 149.250.000,00-TL’den 90.000.000,00-TL
arttırılarak; 239.250.000,00TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün
ĠZDENĠZ A.ġ’nin içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%5’ine tekabül eden)
4.500.000,00TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT- Strateji
GeliĢ.Dai.BĢk.E.541/E.5324)
12. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı ĠZULAġ A.ġ’nin 06/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 752.500.000,00-TL’den 155.000.000,00-TL artırılarak
907.500.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün ĠZULAġ A.ġ
içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%9,6’sına tekabül eden)
14.880.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji
GeliĢ.Dai.BĢk.E.540/E.5327)
13. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı ĠZENERJĠ A.ġ.’nin 10/01/2020 tarihli Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 237.150.000,00-TL’den 30.000.000,00-TL
artırılarak; 267.150.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün
ĠZENERJĠ A.ġ. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%0,6328'ine tekabül
eden) 189.840,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji
GeliĢ.Dai.BĢk.E.646/E.7387)
14. 1 – 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında "Türkiye' de Foto Safari Eğitim ve Tanıtım Projesi"
gerçekleĢtirilmesi planlanmakta, proje ile Ġzmir'in kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânlarının
tanıtımının yapılması ve gerçekleĢtirilecek fotoğraf çalıĢmalarıyla Ġzmir'in tanıtımına katkı sağlanması
amaçlanmakta olup, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile BaĢkent Üniversitesi arasında imzalanmak üzere
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün kabulü ile söz konusu Protokol kapsamında yer alan
iĢlerin DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapılmasının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.
(DıĢ ĠliĢ. ve Turizm Dai. BĢk.E.10528)
15. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesi, 30587 ada, 7 no’lu (162,00 m²)
parselde kayıtlı taĢınmaz üzerinde bulunan binanın 1. katının “Taziye Evi” olarak kullanılmak üzere
talebi doğrultusunda, Gaziemir Belediye BaĢkanlığına 5 yıl süre ile tahsisinin; “5 yıl süre ile yıllık
120-TL olarak tahsisi” Ģeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.
Dai.BĢk.E.316998)
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16. AraĢtırma Eğitim ve Uygulama Dalyanı’nın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla
yapılacak iĢ ve iĢlemlere esas Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve S.S.
Aliağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan
Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık
Komisyonları Raporu. (Ġklim DeğiĢikliği ve Çev. Kor. Kont.Dai.BĢk.E.12910)
17. “Ġzmir Güney 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin Kurulması ve ĠĢletilmesi ĠĢi” kapsamında;
Menderes ilçesi, Çakaltepe Mahallesi, Gölova Mevkii sınırları içinde yer alan toplam 3.118.659,60
m²'lik (yaklaĢık 312 ha) orman mülkiyetindeki alanda, Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova
ve Narlıdere ilçeleri sınırları dâhilinde oluĢan evsel katı atıkların geri kazanım/bertaraf edileceği 'Entegre
Katı Atık Yönetim Tesisi'nin kurulması planlanmıĢ olup; söz konusu iĢe ait sözleĢmenin imzalanması,
projelendirilmesi, yapımı, devreye alınması ve tesisin iĢletmeye alındığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) yıl
süre ile kira karĢılığı iĢlettirilmesi iĢinin, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu çerçevesinde ihaleye çıkılması
için, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin; Çevre ve
Sağlık - Plan ve Bütçe Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk ve Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Atık Yön.
Dai.BĢk.E.317001)
18. “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Engelsizmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği” doğrultusunda
oluĢturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 09 Ocak 2020 tarihinde gerçekleĢtirilen toplantısında;
yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda Bornova Belediyesi YeĢilova Höyüğüne 2 (iki) yıldızlı
Kırmızı Bayrak verilmesinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Toplumsal Cinsiyet
EĢitliği – Engelsiz Ġzmir Komisyonları Raporu. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.9272)
19. Mülkiyeti KarĢıyaka Belediyesi ile Belediyemize ait olan KarĢıyaka ilçesi, ġemikler Mahallesi,
26712 ada, 1 no’lu (6178,92 m²) taĢınmazın üzerinde bulunan, 6719/1 Sokak No:7 adresli yapının, imar
planındaki amacı kapsamında ve bölgede gerçekleĢtirilecek sosyal projelerde kullanılmak üzere
KarĢıyaka Belediyesine 5 yıl süre ile tahsisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.6599)
20. 22/02/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15/09/2018 tarihinde yürürlüğe
giren Otopark Yönetmeliği kapsamında Belediyemiz yetki alanında kalan ilçe belediyelerimizin
Bölgesel Otopark Alanlarında uygulanacak yeni birim otopark bedellerine iliĢkin Mevcut Durum ve
Gruplama Oranları Tabloları ile Otopark Bölgeleme Haritalarının; Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım –
Tüketici Koruma Komisyonlarınca değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe
Komisyonunca değiĢiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar Denetim
Dai.BĢk.E.303515)
21. 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümleri 7.10.1.
maddesinde açıklanan "Bölge Parkı/Büyük Kentsel YeĢil Alan" kullanımına yönelik ilave hüküm
getirilmesine iliĢkin, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.303237)
22. Bornova ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8 ada, 4 parsel, 8065 ada, 2 parsel,
90028 ada, 1 parsel ve 8067 ada, 3 parselin bulunduğu ve mevcutta Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü
sahası olarak kullanılan alanın Kamu Hizmet Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım
Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.303248)
23. Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 238 ada, 6 ve 7 parsel sayılı taĢınmazları kapsayan alanda, 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği öncesinde yürürlükte bulunan "Belediye Hizmet Alanı" ve "YeĢil
Alan" kullanım kararlarının yeniden belirlenmesi amacı ile hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık –
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UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6606)
24. Gaziemir ilçesi, Atıfbey Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında, 1373 ada,
2 parselde yer alan “Eğitim Tesis Alanı” kullanımının, “Özel Eğitim Alanı” olarak belirlenmesi ve
parselin doğu cephesinde “Otopark Alanı” düzenlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
DeğiĢiklik önerisinin; “1373 ada, 2 parselin kuzeyinde 1130 m²‟lik kısmının Eğitim Tesisi olarak
ayrılması ve plan notu önerisinin yeniden düzenlenerek „1) 1373 ada, 2 parselin 3397 m2‟lik kısmı Özel
Eğitim Tesisi olarak ayrılmış olup, 1130 m2‟lik kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi eline geçmeden inşaat
ruhsatı düzenlenemez. 2) Özel Eğitim Alanında Katlar Alanı Toplamı 4527 m2 olacaktır. 3) Eğitim Tesis
Alanı içerisinde okul öncesi eğitim yapılabilir.‟ Ģeklinde plan notları getirilen 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar
Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim,
Kültür Gençlik ve Spor – UlaĢım –
Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.268964)
25. Bergama ilçesi, KaĢıkçı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1/25000 ölçekli Ġzmir Kuzey Bölgesi
Nazım Ġmar Planında "Katı Atık Tesisleri Alanı" olarak belirlenen alanda "Bergama Düzenli Katı Atık
Depolama Tesisi" sınırlarının 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planında, Atık Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda geniĢletilmesi ve Belediye Hizmet
Alanı (Katı Atık Tesisleri Alanı – Biyogaz Enerji Üretim ve Ġletim Tesisi Alanı) olarak belirlenmesine
yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Ġlave ve
DeğiĢikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık
Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E. 272783)
26. Aliağa ilçesi, YeniĢakran Mahallesi, 666 parsel numaralı taĢınmazın bir kısmının ĠZSU Genel
Müdürlüğünce atık sularının arıtılması amacıyla, “YeniĢakran Atıksu Arıtma Tesisi” yapılmak üzere
imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6588)
27. Menderes Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 213 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bulgurca
Mahallesi 219 ada, 14 ve 19 parsellerin Akaryakıt+LPG ve Servis Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık –
Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.300838)
28. Foça Belediye Meclisinin 04/11/2019 tarihli ve 185 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bağarası
Mahallesi, 1601 numaralı parselin “Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı (LPG Yer Alabilir)” olarak
belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları –
UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.300842)
29. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli ve 331 sayılı Kararı ile uygun görülen;
yürürlükteki Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan,
Kazımdirik Mahallesi, 2 ada, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 344 ve 345 no’lu parsellerin bulunduğu imar
adasında, DanıĢtay 6. Dairesinin 2011/6110 E.-2014/7151 K. sayılı Kararı uyarınca, TAKS: 0.20 ve
KAKS: 0.40 değerlerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama
Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında
iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kültür
ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.303240)
30. Urla Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarihli ve 351 sayılı Kararı ile uygun görülen; Torasan
Mahallesinde bulunan Küp Deresinin imar planına iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar
ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.300843)
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31. Urla Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli ve 322 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı
Mahallesinde 10 adet, Denizli Mahallesinde 3 adet 5.00 m x 3.00 m = 15 m² büyüklüğündeki Trafo Alanı
belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli ÇeĢmealtı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000
ölçekli Zeytinalanı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği önerilerinin, “Uygulama aşamasında doğal yapı
dikkate alınarak trafo yerinin kaydırılması ve 24/07/2010 tarihli, 27651 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanan iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun olumsuz etkilerinden çevre ve halkın sağlığının
korunmasına yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin yönetmeliğin hükümleri dikkate alınması”
koĢulları ile oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık
Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.300844)
32. ÇeĢme ilçesi 2. Etap Ġçme Suyu ġebeke Projesi kapsamında kalan Ardıç Mahallesinin üst kotlarına
daha sağlıklı su aktarımının sağlanabilmesi için kamuya terkli park alanında 3.5 m x 4 m büyüklüğünde
“Ġçme Suyu Tesisleri Alanı (Hidrofor-Terfi Merkezi Binası)” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.6806)
33. Konak Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 126/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen;
yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planında,
2 Kat YapılaĢma KoĢullu Pansiyon Tercihli Konut Alanı (KM2) kullanım kararında yer alan, Yıldız
Mahallesi, 23M4C pafta, 124 ada, 8 parselin, Ġzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 03/10/2018 tarihli, 8026 sayılı Kararı doğrultusunda tescil gösteriminin kaldırılmasına
yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/500 ölçekli
YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamında iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık –
Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.303241)
IV. DĠLEK VE ÖNERĠLER
V.
TOPLANTIYA
GÖRÜġÜLMESĠ

KATILAMAYAN

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

MAZERETLERĠNĠN

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
2. BÖLÜM
2020 YILI OCAK AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI
Gündem No : 97509404-301.04-1/3
Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu

Toplantı Tarihi : 17/01/2020
Toplantı Saati : 18.00

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Taner KAZANOĞLU, Serkan
KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ
POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah
KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker
GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer
BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can
POLAT, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat
ÇAĞLAYAN, Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ, Sultan
ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati
KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN,
Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Sedat SARI,
Musa ÖZCAN, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif
SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Seda ÖZTÜRE, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL,
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Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Haydar GÜLTEKĠN, Adil KIRGÖZ,
Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU,
Muammer Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Nuri
CAFEROĞLU, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan
PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Alpaslan BĠLEN, Raife
KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI,
Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır
ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Hüsnü BOZTEPE, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali
GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip ATAR, Çile ÖZKUL, Eda
KILIÇ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ
BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema
YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih
ÖZUYAR, Halil Doğukan EROĞLU, Nafiz KÜKLER, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK,
Alpaslan KOPARAL, Osman MERT.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak
BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Gamze Gül ÇAMUR, Ali
GÜL, Ramazan Ġsmail UYGUR, Serdar AKSOY, Mehmet ERĠġ, Muharrem BAYRAKTAR, Ali
BOR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan
ÖZKAN, Ġbrahim Burak OĞUZ, Ġsmet ORHAN, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Ġsmail YETĠġKĠN, Filiz
CERĠTOĞLU SENGEL, Hasan UYSAL, Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Ġlkay GĠRGĠN
ERDOĞAN, Dilek YILDIZ, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN, Okan
BĠLDĠRĠCĠ, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Mümin
BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Erol ÇOMAK, Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI,
Salih Atakan DURAN, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Turgut PINAR.
I.BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020 yılı
Ocak Ayı Toplantısı III. BirleĢimini açıyorum. ġehrimize, Ġzmir’imize yararlar getirmesini
diliyorum. Gündeme geçmeden önce Genel Sekreter Yardımcımız Yıldız Hanım, kısa bir sunum
yapacak. Yıldız Hanım?
YILDIZ DEVRAN (Genel Sekreter Yardımcısı): Hazırım BaĢkan’ım.
BAġKAN: Kısa bir sunum yapacak.
YILDIZ DEVRAN (Genel Sekreter Yardımcısı): Kısa… Peki.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Evet, takdirlerinize sunuyoruz. Buyurun Yıldız Hanım.
YILDIZ DEVRAN (Genel Sekreter Yardımcısı): Sayın BaĢkan’ım, Sayın Ġlçe BaĢkanlarımız, Değerli
Meclis Üyelerimiz hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugün Meclisimizin gündeminde olan
Menderes Görece’de kurulacak olan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi üzerinde Ġzmir’de katı atık
yönetim stratejileri ile ilgili bilgi vermek üzere buradayım.
(SAYIN GENEL SEKRETER YARDIMCISI YILDIZ DEVRAN TARAFINDAN ĠZMĠR ĠLĠ
KATI ATIK YÖNETĠM STRATEJĠLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ SUNUM YAPILDI)
BAġKAN: Evet, biz de teĢekkür ediyoruz sunumunuz için. Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok, bu gündemi bozmuĢ olur daha
sonra görüĢebilirsiniz. Değerli ArkadaĢlar, BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin
GörüĢülmesi maddesine geçiyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan’ım.
BAġKAN: Buyurun.
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ÖZGÜR HIZAL: Gündem dıĢı söz almak isteyen…
BAġKAN: Buyurun efendim buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan’ım gündem dıĢı özellikle söz almak istedim.
BAġKAN: Buyurun.
HAKAN YILDIZ: Tüm Meclise saygılarımı sunuyorum. Çünkü konuĢmamızın bir siyaset
konuĢmasından çok bir kentin sorunu noktasında bir fikir geliĢtirebilir miyiz tarzı bir konuya farkındalık
yaratmak adına söz aldım. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Menemen’de bir talihsiz kaza oldu ve 13
yaĢındaki bir Rojin kardeĢimiz, köpeklerden korktuğu için yola çıktı ve oradan geçen bir aracın
çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yine onu takip eden günlerde, baĢka bir Ģehirde, yine maalesef
sokaktaki köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden baĢka bir 65 yaĢında bir vatandaĢımız daha
oldu. Tabii bu bir hayvansever olmanın ötesinde evinde hem kedi hem de bir köpeği olan bir insan
olarak konuĢuyorum, ki Ģöyle bir Ģansımız var; siz hem Seferihisar Belediye BaĢkanlığı döneminizde
orkinos balıkları çiftlikleri için verdiğiniz mücadele ile ülke gündemine çok ses getirdiniz hem
adaylığınız döneminde, ki bunu samimiyetle söylüyorum, kentte tüm canlıların Belediye BaĢkanı
olduğunu tanımlamak adına “Flamingoların da Belediye BaĢkanıyım.” diyen bir Belediye BaĢkanına
sahibiz. Ancak, Ģöyle, her geçen gün, geçtiğimiz haftalarda konu üzerine biraz araĢtırma yaptığımızda
Dünya Sağlık Örgütünün geliĢmiĢ olan ülkelerde sokak hayvanları üzerine yaptığı araĢtırmada Ģehir
nüfusunun %10 - %11 bandında kimsesiz ve sahipsiz hayvanlar olduğu raporu var. Bunu da bugün
birkaç yetkiliyle teyit ettiğimde Ġzmir’de bu sayının yaklaĢık 300-350 bin bandında olduğunu biliyoruz.
Günlük 60-70 tane sağlık vakası, yani ısırma vakasıyla karĢı karĢıyayız. Doğal olarak, inancımız gereği,
yaratılıĢımız gereği biz tüm canlıları korumakla mükellefiz ve bundan da ödün vermememiz gerekiyor.
Ancak yaĢanan bu çok acı, talihsiz olaylar toplumda bir kesimin bu sokaktaki dostlarımıza, can
dostlarımıza karĢı farklı bakmalarına, yine bir kesimin de olaya farklı derecede sahiplenmesini getiriyor.
Bu konuda bir farkındalık yaratmak zorundayız. Bir bilinç oturtturmak zorundayız ve mevcut yasalara
dayanmadan gün geldiğinde, bu Meclis yasalar üzerinde kararlar aldığında iradesini ortaya koyuyor
geçmiĢ Meclislerde bunları gördük. Toplumsal sorunlar üzerinde sizin önderliğinizde, biz bu sorunun
üzerine gitmek zorundayız. Yine bu Mecliste, Sokak Hayvanları Koruma Komisyonu kuruldu böyle bir
Komisyonumuz var ama maalesef Komisyonumuz bugüne kadar bir önerisi, önerge üzerinde bir çalıĢma
maalesef… Ġyi niyetlerine rağmen gündem dıĢı çalıĢmalara rağmen iyi noktaya gidemedik. ġimdi geçen
Pazartesi Genel Sekreter Yardımcımızın Kopenhag ziyareti ile ilgili yaptığı sunumda iĢte Danimarka’da
Kopenhag sokaklarında, sokak hayvanının olmadığından bahsetti. Oysa Avrupa’da 80 milyon hanede
evcil hayvan var. YaklaĢık aynı yasalar üzerinden değerlendiriliyoruz. Ama Ġzmir’de Ģöyle bir temel
sorunumuz var Sayın BaĢkan’ım; yaklaĢık yılda 20 bin hayvanı kısırlaĢtırabiliyoruz. Oysa sokaklarda,
350 bin tane hayvanımız var. Yine çok sevindirici olarak bugün aldığım bir veriydi tebrik etmek
istiyorum BüyükĢehir Veterinerlik Hizmetlerini, yaklaĢık 43 bin hayvana tedavi uygulamıĢlar. Ancak
temel sorun Ģu; bir taraftan tedavi uygularken bir taraftan kısırlaĢtırma iĢlemini yapamıyorlar bu bir ekip
iĢi. Doğal olarak 30 ilçe belediyemizin belki bakımı üstlenip kısırlaĢtırmayı BüyükĢehir’in
üstlenebileceği bir sayı arttırmaya ihtiyaç var. Çünkü biz bir taraftan her yıl 20 bin yapıp 350 bin sokak
hayvanı gördüğümüzde, bu sayı giderek artacak ve giderek arttığında yaĢadığımız bu talihsiz olayları
yaĢamaya devam edeceğiz. Yine kendimin saptadığı, gördüğüm ve uyarı üzerine söyledim, toplum
bilincinde sıkıntımız var Sayın BaĢkan’ım. Gıda ÇarĢısı… Ben Konak’ta Belediye Meclis Üyesiyim, biz
buna Alsancak’ta Konak’ın birçok yerinde Güzelyalı’da çok fazla karĢılaĢıyoruz; bir vatandaĢımız çiğ
etle besliyor. ġimdi evcil hayvanı olanlar iyi kötü bilir. Çiğ et hayvana saldırganlık verir. Çiğ et sağlık
sorunları getirir ve biz eğer bunları kontrol altına almadığımız müddetçe hem kazaya dayalı ölümler
hem sağlığa dayalı ölümlerle karĢılaĢma riskimiz çok fazla ortada duruyor. Bu siyaset üstü bir anlayıĢtır.
Tüm Grupların desteğine, sizin önderliğinizde, Hayvan Hakları Federasyonu gibi sivil toplum
kuruluĢlarının destekleriyle daha kaliteli daha iyi barınaklar yapılarak belki de daha bir iĢ bölümü
yapılarak bu sorunun kent gündeminden sorun olmaktan çıkması gerekiyor.
BAġKAN: Evet.
HAKAN YILDIZ: Alsancak’ta farklı yerlerde gruplar halinde dolaĢıyorlar. Bu nedenle bir talimat
verirseniz, bu noktada en azından Komisyonumuz bize destek vererek, ciddi bir çalıĢma baĢlatırsak, bu
konunun acil olarak ele alınması gerektiğini düĢünüyorum. Ben hayatını kaybeden vatandaĢlarımıza da
Allahtan rahmet diliyorum. Söz verdiğiniz için teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Ben çok teĢekkür ediyorum. Gerçekten parmak bastığınız konu son derece can yakıcı bir
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konu. Çünkü mevzuattan kaynaklanan ciddi bir sıkıntımız var. Burada Sokak Hayvanları Komisyonunda
hangi arkadaĢlarımız var? Bir ellerini görebilir miyim? Siz, baĢka? Evet… Peki bu arkadaĢlarımızdan
öncelikle rica edelim. Mevcut mevzuat üzerinde nasıl bir iyileĢtirme yapılması gerekiyor? Ve bu
iyileĢtirmenin belki de bir yasa teklifine dönüĢmesi Ģeklinde bir hedef koyarak, önümüze nasıl bir
mevzuat öngörüyoruz, öngörmeliyiz? Bu konuda bir çalıĢma yapmalarını isteyelim Komisyonumuzdan,
Meclisimiz uygun görürse. Bir belki bir aylık bir süre içinde bir kabataslak bir Ģey hiç olmazsa
hazırlasınlar ve bize sunsunlar. Burada onun üzerinde bir müzakere yapalım. Belki daha derinleĢtirilmesi
gereken içerik olabilir. Onu da bilahare görüĢelim ama Hakan Bey’in parmak bastığı konu ile ilgili Ģöyle
bir düzenleme yapıyoruz… Tespitiniz çok doğru asıl mesele kısırlaĢtırmak ile ilgili. Bu nedenle biz
ilçelerimizdeki hayvan bakım evlerine, barınaklara ilave birer veteriner alıp sadece kısırlaĢtırma
yapacak, sadece iĢi bu olacak birer veteriner ve birer de yardımcısı değil mi Yıldız Hanım? ġubat ayında
bunları baĢlatıyoruz. Bu arkadaĢlarımızın yani asıl iĢi, bütün iĢi kısırlaĢtırma olacak. Hayvanseverlerle
yaptığımız görüĢmede bunun 4 dakikalık bir zaman dilimine tekabül ettiğini söylemiĢlerdi ve öyle bir
hesaplama yaptığımızda da çok ciddi yol alabileceğimiz ortaya çıktı. O nedenle tüm ilçelerimizde yanlıĢ
hatırlamıyorsam 21 ilçede…
YILDIZ DEVRAN (Genel Sekreter Yardımcısı): BaĢkan’ım, 19 ilçede 7 merkez oluĢturduk. Hayvan
taĢıma karavanı aldık iki tane. Onlarla birlikte bütün ilçelere hizmet… 19 ilçeye hizmet vereceğiz
merkez dıĢındaki.
BAġKAN: Yani kısacası… TeĢekkür ediyorum. Kısacası bu kısırlaĢtırma meselesini önümüzdeki
günlerde ciddi çözüme ulaĢtıracak bir adım atıyoruz ve bütün ilçelerimizde kısırlaĢtırmaya çok büyük
bir önem vereceğiz ve bununla ilgili bir kadrolaĢmaya da gidiyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren bu
adımları atacağız. Buyurun, tabii tabii buyurun Fikret Bey.
FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Bürokratlarımız bizi
izlemeye gelen Değerli Ġzmirliler hepinize iyi akĢamlar diliyorum. Sayın BaĢkan'ım bu mevcut
sorunlarla ilgili bundan yaklaĢık iki ay önce önerge vermiĢtim ki ben bu Komisyonun Ağustos ayında
kurulması için önergeyi ben vermiĢtim ama iki ay önce bu Komisyonun çalıĢması için verdiğim önerge
maalesef reddedildi ama bu dediğimiz noktalara çok iĢaret eden bir konuydu. 30 ilçenin entegre bir
Ģekilde BüyükĢehirin de patronajında çalıĢmasını öngören bir önergeydi. Bununla ilgili de zaten biz Ģu
an Komisyonumuzda önerge yok ama biz buna rağmen arkadaĢlarımızla herhangi bir ücret almadan
birçok ilçeyi gezip ve buradaki barınaklar ve buradaki ortamın zaten haritasını çıkarıyoruz, biz de bir
rapor hazırlığı içerisindeyiz. Ama bizim sizlerden ve Meclisimizden ricamız Ģu; bizim bu Komisyonun
çalıĢması için önümüzdeki ay getirecek olduğumuz önergeyi lütfen dikkate alın. Çünkü maalesef iki
aydır bu Komisyonu resmi olarak çalıĢtıramıyoruz teĢekkür ediyorum.
BAġKAN:Ben teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar tekrar söyleyeyim anlaĢılmadı ise veya eksik
kaldıysa Komisyonumuzdan Ģunu rica ediyoruz; mevcut mevzuatın gündelik hayatı tanzim ederken
eksik bıraktığı, çözemediği veya bizi çözümsüz bıraktığı, bıraktığı diyeyim konu baĢlıkları ile ilgili biz
Büyük Millet Meclisi olsaydık nasıl bir yasal düzenleme çıkartırdık, bu konuda bir kafa yormaların
istiyoruz, bize bir taslak bir metin sunmalarını arzu ediyoruz, bu metin üzerinde de Mecliste bir
müzakere yapalım istiyoruz, ki böylece belki de daha üst makamlara Ankara'ya sunacağımız bir Ģey
olur. Ufuk Bey sonra size de vereceğim. Fatih Bey söz istemiĢti buyurun.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Ģimdi bu konuyla ilgili olarak uzun süre geçmiĢ
dönemlerde de çalıĢma yapmıĢ, kafa yormuĢ bir Meclis Üyesi olarak birkaç Ģey söylemek istedim. Keza
yine bu sokak hayvanları ve kedi ve köpeklerin ekseriye haliyle, durumu ile ilgili olarak yerli yabancı
birçok basında yer almıĢ makalesi de bulunan biriyim. ġimdi ülkemizdeki bahsettiğiniz sorunların
baĢında gelen mesele mevzuatından kaynaklı değil. Tamamen, özellikle sokak hayvanlarıyla ilgilenen
derneklerle alakalı problemler. Kısaca bu konunun ne olduğunu açmak gerekirse Sayın BaĢkan, mevzuat
Ģöyle bir Ģey söylüyor diyor ki; siz bu evcil hayvanları sadece bakımını, hastalığı varsa bununla ilgili
bakımını yapmak üzere alıkoyabilirsiniz…
BAġKAN: Bulduğunuz yere geri bırakacaksınız.
FATĠH TAġTAN: Geri bırakmak zorundasınız çünkü o evcil hayvan da o mahallenin, o semtin aynı
zamanda bir oturanıdır, o ilin bir hemĢerisidir düĢüncesiyle bu konuya yaklaĢıyor. Peki bu neden bunu
böyle söylüyor? Durup dururken bu ifade ortaya çıkmadı. Özellikle bu hayvansever dernekleri bu
konunun kesinlikle kırmızıçizgisi olduklarını ifade ediyorlar. YurtdıĢında bu konuyu incelediğinizde
insanlar da Ģöyle bir algı var eğer sen o kedi ya da köpeği seviyorsan o zaman sahipleneceksin. Sokakta
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ben o kedi ya da köpeği seveceğim diye bir Ģey söyleyemezsin. Sen sokağa kedi ya da köpek için gerek
Yerel Ġdareler, Mahalli Ġdareler gerekse vatandaĢ olarak birçok ülkede yasaktır beslemek sokak
hayvanlarını. Yani yasalarla yasaklanmıĢtır. Onlar için mama bırakamazsın, nüfuslarını etkileyecek
tavırlara giremezsin. Bunu Merkezi Yasa Koyucunun yazması, onaylaması Meclisten bir saatlik mesele
ama bunu, bahsettiğim derneklerle görüĢmek gerçekten güç. Özellikle ilgili Komisyonda Ġzmir
Milletvekilimiz ciddi çalıĢmalar yapmıĢtı o dönemde Sayın Aydın ġENGÜL ama dediğim gibi bu
derneklerle bir araya gelip oturup bu konuyu da… Bir yön alabilmek gerçekten çok zor. Bununla ilgili
olarak Ġzmir'in de ayrıca bir zorluğu var. Belki atıfta bulunacağım ama sizin…
BAġKAN: Bulunmayın.
FATĠH TAġTAN: Yok, Ģey anlamında yani sizle alakalı, Ġzmir'le ilgili bir Ģeyde bulunurken Habertürk
televizyonunda demiĢtiniz ki; ''Ġzmir gerçekten Türkiye'nin geri kalanına göre hassasiyetleri fazla olan
insanlardan oluĢan bir kent. '' Yani itiraz mekanizmaları ve saire çok daha çabuk ve sert iĢliyor. Bu
konuda da Ġzmir aynı Ģekilde. Biz bunu bundan 4 sene önce, 5 sene önce gündeme getirdiğimizde Ģöyle
bir proje üretmiĢtik, demiĢti ki; özellikle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi internet sitesinden sahiplenmek
üzere… Çünkü hayvan barınakları kentin hemen içerisinde olan yerler değil. Hangi evcil hayvanın hangi
aileye uygun olduğunun da herkes kararını veremeyebilir. Sadece dıĢ görünüĢüne aldanarak almak,
sahiplenmek de doğru değil. Öyle bir veri bankası oluĢturulsun, vatandaĢ internetten girsin bir kedi
sahiplenmek istiyorsa ailesinin durumuna göre ona önerilebilecek, daha birlikte yaĢamak açısından
sorun yaĢamadan çalıĢabileceği bir mekanizma ortaya koyalım dedik bunun dahi önüne geçildi.
Dolayısıyla iĢe mevzuatı değiĢtirmekle değil, tabiri caizse karĢı tarafla masaya oturup ne
yapılabileceğine, nasıl bir ortak yanımız olduğunu konuĢarak baĢlamakta fayda var diyorum. TeĢekkür
ederim.
BAġKAN: Güzel. Ama bunu Ģöyle söyleyeyim, dediğiniz müzakereye oturmak için de bizim ne
dediğimizi netleĢtirmemiz lazım. O nedenle eğer Komisyon uygun görürse Fatih Bey bu konuya kafa
yormuĢ bir arkadaĢımız, Fatih Bey de katılsın. Eğer siz de uygun görürseniz Fatih Bey siz de katılın ve
hem bu yazdığınız iĢte yaptığınız çalıĢmalarla ilgili de bilgilendirirsiniz. Bu konuyu geçelim diye
düĢünüyorum ama buyurun Mustafa Bey, Ufuk Bey sizi de dinleyeceğim. Evet kısa kısa ne olur. Evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyeleri tabii ki çok önemli bir konu. Bugün
özellikle kentimizi, Türkiye'deki özellikle büyük kentleri yakinen ilgilendiren ve özellikle evcil hayvan
besleyen… Benim de bir köpeğim var, ben de evde bir köpek bakan hayvansever olarak Fatih Bey'in
biraz önce söylediği meselelere muttaliiyiz, bunu biliyoruz. Ama sizin değindiğiniz hususta yani yasal
düzenleme ihtiyacı var meselesi değerli AK Parti temsilcisi tarafından aslında mevzuatta bir eksiklik
yok, aslında var olan derneklerle ilgili bir husustur bu. Onların ikna edilememesi, onların tavırlarının
neticesinde hasıl olan ve oluĢturulacak yasanın bu konudaki geliĢtirilecek mevzuatın derneklerin bir
anlamda muhalefet ettiği için yasallaĢamadığı konusundaki görüĢe katılmadığımı söylemek isterim.
Çünkü biliyoruz ki hayvanlar konusunda değil ama birçok alanda birçok Merkezi Hükümetin ve
Ġktidarın çıkarmak istediği yasalar karĢısında muhalefet eden onlarca kuruluĢa rağmen yasaların
çıktığını biliyoruz. Yani muhalefet edebilirler; haklı olunan, doğru, çıkarılması gereken bir yasa varsa da
çıkarılması gerekir. ġimdi Ģunu da söylemesini de isterdim Değerli KardeĢimin, evet Avrupa'da sokak
hayvanı yok, sokakta eğer hayvan varsa o sokaktaki hayvan ilgili yerel yönetimler tarafından alınıyor bir
barınağa götürüyor, kaç gün bekleniyor? Ve sonunda ne yapılıyor? Ġtlaf ediliyor. Yani dolayısıyla Ģimdi
örneklem bu. Aslında konunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizim mevzuatımızda alıyorsun,
kısırlaĢtırıyorsun, tedavi ediyorsun, aynı yere bırakıyorsun. Bu anlamda Komisyonumuzda bu konuyu
etraflıca tartıĢılsın, Fatih Bey’in de bu konuda çok katkıları olacaktır. Evet baĢka arkadaĢlarımızın da
katkıları olacaktır. Bu konu gerçekten Meclisimizde değerlendirilerek belki ileriki günlerde çok da
etraflı, derin tartıĢabileceğiz. TeĢekkür ederim.
BAġKAN: Ufuk Bey buyurun.
UFUK YÖRÜK: BaĢkan'ım çok kısa, konunun önemi ortada. Fikret arkadaĢımız dedi ki “Biz
Komisyon olarak çalıĢıyoruz ama önümüzde bir gündem yok, biz fahri olarak çalıĢıyoruz” dedi. Hakan
kardeĢimizin bu gündem dıĢı söz alması da konunun çerçevesini aslında belirledi. Bunu bir Sözü Önerge
olarak kabul edelim…
BAġKAN: Kabul ettik…
UFUK YÖRÜK: Komisyona havale edelim, Komisyon da çalıĢmalarını çok daha etken bir Ģekilde
devam ettirsin diye bir önergem olsun… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
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sesler ve sözler.)
BAġKAN: Anlamadım? (SALONDAN: BaĢkanlık Önergesi…) BaĢkanlık Önergesi… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar Komisyonumuzun
mevzuat çalıĢması yapmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ne? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Meclisi açmadık mı? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar…(Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
2020 Yılı Ocak Ayı Toplantısı III. BirleĢimini açıyorum, Ģehrimize hayırlı olsun. Değerli ArkadaĢlar
Sokak Hayvanları Koruma Komisyonumuzun özellikle Ġzmir'deki sokak hayvanlarının Ġzmir'le uyumu,
yaĢam koĢullarının iyileĢtirilmesi ve bakımıyla, tedavisi ile ilgili olmak üzere, Sokak Hayvanları
Komisyonumuzun bir mevzuat hazırlığı yapmak üzere görevlendirilmesinin kabulünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Gündem dıĢı
söz almak isteyen baĢka arkadaĢım olmadığına göre… Gündeme geçiyorum.
II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Evet BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Madde baĢlıklarıyla oylansın efendim.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Değerli ArkadaĢlar, Gündem önceden dağıtılmıĢ
olduğundan Gündem maddeleri okunarak maddelerin oylanmasını oylarınıza sunuyorum… (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim? (SALONDAN: Madde
numaraları okunarak…) Madde numaraları okunarak oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 1?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1, 2, 3 ve 4. maddeler Hukuk Komisyonuna gönderilmeli.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 1, 2, 3, 4 no'lu Önergelerin Hukuk Komisyonuna havalesini
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 5?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu uygun.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 5 numaralı Önergenin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu uygun.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 6 no’lu Önergenin Hukuk Komisyonuna
havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
ediyorum, 7?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 7. maddede bir Protokol söz konusu biz daha sonra
baktığımızda parasal herhangi bir konu yok. Bu sebeple Hukuk - UlaĢım - Kültür ve Turizm
Komisyonları uygundur diyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 7 no'lu Önergenin Hukuk - UlaĢım - Kültür ve
Turizm Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 8?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 8. madde de aynı Ģekilde Hukuk - Kültür ve Turizm Komisyonlarına
gönderilmesini istiyoruz.
BAġKAN: Parayla ilgili değil diyorsunuz? Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 8 no'lu Önergenin
Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 9 ve 10. maddeler Hukuk - Kültür ve Turizm - Plan ve Bütçe
Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 9 ve 10 no'lu Önergelerin Hukuk - Kültür ve
Turizm - Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 11?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 11 no'lu Önergenin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi
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Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 12?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 12 no'lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun 13?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 13 ve 14. maddelerin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık - UlaĢım - Esnaf ve
Meslek Odaları - Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Geçtiğimiz toplantıda Sayın BaĢkan'ım, Deprem ve Afetler Komisyonuyla da ilgili
olarak bir talebimiz olmuĢtu, 6'lı Komisyon olsun demiĢtik bundan sonra ama?
BAġKAN: Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, Grubumuzda da biz değerlendirdik.
BAġKAN: Grupta konuĢuldu onunla ilgili bir bilgi versin, evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Afet Komisyonunun uygun olmadığını değerlendirdik.
BAġKAN: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Konunun Deprem ve Afet Komisyonuyla ilgili olmadığına karar verdik. Çünkü
hani, akaryakıt istasyonları sonuçta afet ve depremle ilgili olan bir konu değil ve bu konular diğer
Komisyonlarda görüĢülürken pek çok kurumdan görüĢ alınıyor. Yani Bakanlıkların hemen hemen
çoğundan görüĢ alınıyor.
BAġKAN: Yani zaten Ģu da konuĢuldu; “Ruhsat aĢamasında zaten deprem meselesi de gündeme
getiriliyor.” dendi o nedenle. Evet 13 ve 14 no'lu Önergelerin 5'li Komisyon olarak düzenlediğimiz,
Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk - Çevre ve Sağlık - UlaĢım - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına
havalesini hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
15?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları uygun.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 15 no'lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Eğitim,
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 16?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 16 no'lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 17?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 17 ve 18 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 17 ve 18 no'lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 19?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 19 no'lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık -Hukuk
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 20?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 20 ve 21 Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları. Kemal Bey? Salahattin
Bey? 20 ve 21 no'lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonlarına havalesini
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 22?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 22 no'lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 23 ve 24 Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 23 ve 24 no'lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 25?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 25 ve 26 Ġmar ve Bayındırlık ve Hukuk Komisyonları.
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BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 25 ve 26 no'lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 27?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 27 no'lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Kültür
ve Turizm Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 28?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 28 ve 29 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.
BAġKAN: 28 ve 29 Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
BAġKAN: Uygundur. Kemal Bey? Salahattin Bey? 28 ve 29 no'lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 30?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 30 no'lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık -Hukuk
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 31?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 31 no'lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık -Çevre ve
Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 32?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 32 no'lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: 3. baĢlığımız BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının
GörüĢülmesi. Buyurun efendim, Nilay Hanım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 1. maddenin Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk - Kentsel DönüĢüm
Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, 1. maddenin Deprem ve Afet Komisyonuna tekrar iadesini talep
ediyoruz.
BAġKAN: Bunu da, arkadaĢlarımın baĢka bir görüĢü var onu dinleyelim, buyurun Nilay Hanım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, Deprem ve Afet Komisyonu zaten bir görüĢ bildirmiĢ ve bu
konunun daha uzun bir çalıĢma gerektirdiğini söylemiĢ. Bu sebeple bir görüĢ oluĢturulamadığından
bahsetmiĢ ama sonuçta Afet ve Deprem Master Planı zaten yürütmeyi ilgilendiren bir konu. BaĢkanlık
Makamının bürokratları ile birlikte çalıĢacağı, ortaya çıkarabileceği bir plan ve bu plan sonuçta
çalıĢıldıktan sonra tekrar Meclisimize gelecek, Ġhtisas Komisyonu, Deprem ve Afet Komisyonuna tabii
ki havale olacak alanı olduğu için. Orada eğer öneri var ise, hazırlanmıĢ olan plan konusunda baĢkaca
bir düĢünce var ise, orada tekrar değerlendirilecek. ġu anda bize gelen önerge, bilimsel alanda
yararlanılması ve üniversitelerden danıĢmanlık hizmeti alınarak bu Master Planı hazırlanması yönünde
bir önerge. Dolayısıyla Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk - Kentsel DönüĢüm Komisyonları bunu kabul
ediyor.
BAġKAN: Yapılacak yani.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet yol gösteriyor bu anlamda. Dolayısıyla…
BAġKAN: Yani. Hüsnü Bey buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli Meclis, ben ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi ve ĠYĠ Parti’deki
arkadaĢların da bu konuyla ilgili görüĢlerini merak ediyorum. Çünkü biz, konu ile ilgili uzun uzun
görüĢmelerimizi yaptık ve orada da yazdığımız Ģekilde bu görüĢmeler devam ettiğinden… Fakat Grup
Sözcüsü konuĢunca “Zaten bürokratlar bu iĢi yapıyor.” doğru söylüyor. Aslında bu Gündemdeki hepsini
arkadaĢlarımız yapıyor. Geçen gün de ben whatsapp’ı önermiĢtim ama o da bence yazılı-çizili, o da biriki bir Ģey bırakacak ama bence o zaman hiç bunları da görüĢmemize gerek yok Sayın BaĢkan'ım.
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Hukuk Komisyonuna havale ediyoruz hemen hemen her konuyu, hemen hemen ve bazı konuları baĢka
yerlere… Demin yine Hakan arkadaĢımın sokak hayvanları ilgili konuĢmasını yaptığı zaman, onu siz
derhal Komisyonlara yollamıĢtınız oysa bununla ilgili birimler var ama Deprem ve Afet ile herhangi bir
birimimiz olmadı. Bugün de saat 16:30 ile 17:30 arası sağ olsun Buğra Bey bizi kabul etti, Komisyon
olarak gittik görüĢmelerimizi yaptık. Tabii ki bu konuyla ilgili Nezih Bey de görüĢlerini mutlaka
söyleyecektir. Biz deminki istasyon konusunu da söylerken Grup Sözcüsü dedi ki: “Yani ''dedi, '' zaten''
dedi'' kurumlardan görüĢ alınıyor.” Doğru. Kurumlardan görüĢ alınıyor, kurumlardan görüĢ alınıyorsa,
Ġmar Komisyonuna ne gerek var, UlaĢım Komisyonuna ne gerek var, Esnaf Komisyonuna ne gerek var.
BaĢka Hangi Komisyon vardı Fatih? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) 5 tane Komisyon var. O zaman hiçbirisine gerek yok. Bundaki olay… Neydi bizim
amacımız aslında? Daha sonra da ismini Nezih Bey bize önermiĢti. Sağ olsun bu konuda da çok bilgi
sahibi, Komisyonumuzda da iyi ki var, iyi ki girmiĢ, sağ olsun bizi aydınlatıyor, bize de çok yardımcı
oluyor. Kendisi orada doğal afet kısmını, doğalını kaldıralım, sadece afet. Çünkü “Teknoloji afeti de
var.” dedi. Bununla ilgili de bize epey bilgi verdi, bilgilendirdi. Biz ondan dolayı benzin istasyonları…
Sayın BaĢkan biliyorsunuz, bu kentte yönetmeliği… ġu var ama yine de afet konusunda demin, sanırım
biz kendi Grubumuzda konuĢtuk. Bu çöp arabaları, giden yollar, Ģunlar, bunlar… Bunların hepsi
ilgilendirir. Ondan dolayı biz daha önce söyledik, o Komisyonda gidilsin, görüĢülsün diye. Yoksa
herhangi baĢka bir niyetimiz yok ama eğer ki kurumlardan görüĢ alıyorsak, tekrar söylüyorum Sayın
BaĢkan, seçilmiĢ arkadaĢlara hiç gerek yok. Bundan sonra da baĢka türlü… TeĢekkür ederim.
BAġKAN: Ben teĢekkür ederim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bundan dolayı biz, ben, kendim… AK Parti Grubu olarak biz 3 arkadaĢız
Komisyonda. Biz aynı yerde duruyoruz, tekrar bizim Komisyon değerlendirir… Çünkü biz görüĢmelere
devam ediyoruz daha. Ġlgili arkadaĢlar çıkıp belki bizim Komisyon BaĢkanımız burada da çıkacak
konuĢacak, Nezih Bey konuĢacak sevgiler sunuyorum.
BAġKAN: Evet, Nezih Bey buyurun efendim.
NEZĠH ÖZUYAR: Sayın BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bir
konuya dikkat çekmek istiyorum Bu deprem ve afet konusu Ġzmir özelinde incelediğimizde Valiliğin
yapmıĢ olduğu TAMP 2017 planı var, yani Afetlere Müdahale Planı. BüyükĢehir Belediyesinin internet
sayfasında hâlihazırda duran deprem senaryosu var. Bu TAMP 2017'de Valilik tabii ki koordinatör,
AFAD kapsamında. Fakat bütün yükü ana yüklenici olarak Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığına vermiĢ
durumda. ġimdi burada yapılması gereken bir sürü iĢlem var. Bunun haricinde Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi olarak ilçe belediyeleri de dâhil alt görevler var. Bunların hepsi açıkça ifade etmek gerekirse,
TAMP 2017'ye baktığımızda havada duruyor. Bu Komisyon, belki Komisyon sınırlarını da aĢarak farklı
bir çalıĢmaya girdi. Konunun toparlanması lazım. Onun için tekrar Komisyona gelmesinde büyük bir
fayda olduğunu değerlendiriyoruz. Esasında Komisyon BaĢkanımız ve üyeler de aynı görüĢte. Bugün
Sayın Genel Sekreterimizi ziyaret ettik. Ona fikirlerini sorduk, buranın bürokratı olarak. O da bize hak
veriyor, iyi çalıĢmalar baĢlatılmıĢ, mikro düzeyde aktif fayların Ģehre vereceği zarar, deprem baĢta
olmak üzere. Ben herkese Ġzmir ĠnĢaat Mühendisleri Odası’nın 2018 yılında yapmıĢ olduğu doğal afet
seminerinde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine önerilerini okumasını tavsiye ederim. Hepimiz çok büyük
dersler çıkarırız. Eğer zatıalinizce ve Meclisçe uygunsa tekrar Komisyona gönderilmesinde fayda var,
derim, Ġzmir için Saygılar sunuyorum.
BAġKAN: Anladım. Ben aslında… BaĢka söz almak isteyen var mı bu konu ile ilgili? Değerli
ArkadaĢlar ben katkılarınız için çok teĢekkür ediyorum. Hem Hüsnü Bey’e, hem size. Aslında ben de
konuyu biraz anlamakta zorlanmıĢtım ama Ģöyle, anladığım Ģeyi sizlerle paylaĢayım. “ġimdi Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonuna, Hukuk Komisyonuna ne gerek var?” dedi Hüsnü Bey. Aslında
Komisyonlarımız önüne gelen somut olayda, bir değerlendirme yapmak üzere kurulan merciler. Yani;
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu 1/5000'lik, 1/25000'lik plan hazırlamaz. Ama hazırlanmıĢ olan
1/5000'lik plan üzerinde bir yorum yapar, bir değerlendirme yapar ve bir kanaat ortaya koyar.
Dolayısıyla bizim Komisyonlarımız iĢin mutfağında üretmek için, iĢ üretmek için kurulmuĢ merciler
değil. Bu merciler, bizim bürokrasimizin yani Belediyenin kurumsal yapısının oluĢturduğu çalıĢmalarla
ilgili, yaptığı çalıĢmalarla ilgili, Meclisin kanaatini oluĢturmak üzere çalıĢır. Dolayısıyla Ģunu demeye
çalıĢıyorum; bu Master Planını hazırlamak Deprem ve Afet Komisyonumuzun iĢi değil. Bu Master
Planını hazırlatacağız, onu size sunacağız. Yani sizin bu konudaki çalıĢmalarınızı Meclisimize
sunmanızı, sizin bu konudaki değerlendirmelerinizi Meclisimize sunmanızı ve bunun üzerinden kanaat
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edinmemizi sağlamanızı isteyeceğiz. Dolayısıyla Komisyona iade etmemek aslında sizi saf dıĢı
bırakmak manasında değil, tam tersine bu hazırlanması gereken Master Plan hazırlansın, gelsin somut
bir Ģey yani, sizin değerlendirme yapacağınız bir Ģey olsun, size sunulsun ve sizin bu konuda
oluĢturacağınız kanaati siz Meclise sunun. Yani benim anladığım Ģey bu. Bu nedenle Komisyona tekrar
gitmesin kanaati oluĢtu. Yoksa Komisyonu bertaraf edelim veya yetkisini elinden alalım, iĢte yaptığı
çalıĢmayı önemsemeyelim manasında değil, tersine Komisyonun üzerinde çalıĢacağı somut bir plan,
Master Plan hazırlansın, bu plan gelsin ve Komisyon bunun üzerine bir değerlendirme yapsın.
Bilmiyorum anlatabildim mi? Buyurun Mustafa Bey, evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan'ım, Sevgili Meclis Üyelerim. Aslında burada Komisyon bir
karara varmıĢ, Komisyonun varmadığı bir karar yok. Diyor ki Komisyonun Kararında ben buradan
okuyorum; “Deprem ve Doğal Afetler Komisyonunca kurum ve kuruluĢlarla görüĢmelerin devam ediyor
olması ve ayrıntılı çalıĢmaların tamamlanamaması nedeniyle bir görüĢ oluĢturulamadığından Ģeklindeki
görüĢ doğrultusunda Meclisin takdirine sunulmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna...” Yani aslında
Komisyon bir çalıĢma yapmıĢ, bir görüĢ oluĢturamamıĢ. ġimdi mevcut, mevcut Meclis ÇalıĢma
Yönetmeliğimiz der ki: “Komisyonlar kendilerine gelen bir konuda bir görüĢ oluĢtururlar, karar alırlar
ya da almazlar. Meclis Komisyonların görüĢ bildirmediği ya da karar almadığı konularda Komisyonların
bu durumuna, kararına, uygulamalarına bakmaksızın kendi kararını alır ve yoluna devam eder.
“Yönetmeliğimiz açıkça bunu burada ifade ediyor. Bu anlamda, bu Komisyonumuz da aslında bir karar
almıĢ, bir fikir oluĢturalım adına beyan etmiĢtir. Meclisimiz de bunu değerlendirecektir ve yürüyecektir,
teĢekkür ederim.
BAġKAN: Buyurun Fatih Bey.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, Ģimdi, Sayın ÖZUSLU okudu, ben tekrar okumayayım ama kurum ve
kuruluĢlarla diye baĢlayıp da Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda diye devam eden Komisyon Raporunu
okudu ama yani özellikle uzun süreden beri Meclis Üyeliği yapan Meclis Üyesi ArkadaĢlar aynen bunu
Ģöyle anladı; Komisyon olarak bizim bunu süresi içerisinde yetiĢtirme vaktimiz yoktu.
BAġKAN: Anladım.
FATĠH TAġTAN: Biz bunu Meclise iade edelim, Meclis tekrardan bizi görevlendirsin demenin usulü
budur.
BAġKAN: Anladım.
FATĠH TAġTAN: Bu burada bu Ģekilde yapılmıĢ. Bunu Meclis çoğunluğu takdir eder, etmez ayrı bir
konu. Ama ben bir Ģeyi daha açıklamak istiyorum, eklemek istiyorum bu konuda. Az evvel sokak
hayvanlarıyla ilgili konuda bir duruĢ sergilediniz.
BAġKAN: Evet.
FATĠH TAġTAN: Bizler de buna katkı koyduk ve memnun olduk Ġzmir adına. Hiç görevimiz olmayan
bir konuda bize bir görev tevdi ettiniz. “Biz çalıĢmamızı yapalım, Ġzmir olarak irademizi beyan edelim.”
dediniz. Biz de buna katkı koyduk. ġimdi buradaki arkadaĢlarımız da, bu Komisyondaki arkadaĢlarımız
da mevcut sürece katkı koymak istiyor. Yani önlerine gelecek Ģeye elbette yorum yapacaklardır ama o
sürece de katkı koymak istiyor. Keza bundan önce de Sayın MISIRLI söz aldığında Ģöyle bir ifadesi
oldu: “Biz zaten” dedi,” kendimiz bilabedel bu çalıĢmalara katkı koyuyoruz, gidiyoruz, bir Ģeyler
üretmeye çalıĢıyoruz.” Ama zaman zaman bir görevlendirmenin de bürokrasi nezdinde, siz çok iyi
bilirsiniz, bürokrasi nezdinde bir karĢılığı vardır. Masaya oturmak için size bir yer ayrılmıĢ olması
öncelikli koĢuldur.
BAġKAN: Anladım.
FATĠH TAġTAN: En azından bu koĢulun sağlanması adınadır bu talep, teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar bunu keseceğim, müsaade ederseniz. ġöyle,
tekrar ederek söylüyorum. Komisyonun üzerinde değerlendirme yapacağı, üzerinde çalıĢacağı ve
tamamlanmıĢ bilimsel bir çalıĢmaya olan ihtiyaçtan bahsediyor Komisyonumuz. Yani diyor ki: “Ġlgili
kurum ve kuruluĢlarca bir Master Plan hazırlansın gelsin ve biz bunun üzerinde bir görüĢ verelim. Bu
görüĢü Ģu anda vermemize imkân yok.” diyor. Benim anladığım Ģey bu. Dolayısıyla müsaade ederseniz
bu Komisyondan görev falan alıyor değiliz. Bu bilimsel bir çalıĢma, akademisyenlerin oluĢturacağı bir
altlık var. Tamamlansın bu çalıĢma gelsin, Komisyon baĢımızın üzerinde, otursun, bunun üzerinde
çalıĢsın. O nedenle… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Ben bitirdim, müsaade ederseniz bitirdim. Değerli ArkadaĢlar, 1 no’lu Komisyon Raporunun UlaĢım –
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonlarının görüĢleri doğrultusunda…

19
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kentsel DönüĢüm.
BAġKAN: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kentsel DönüĢüm Komisyonlarınca, konunun gerekli
hazırlık çalıĢmasının yapılması, teknik ve bilimsel çalıĢmaların kurumumuzun ilgili birimlerince
yürütülmesi, hasıl olacak sonuca göre Deprem Master Planı ve Afet Master Planlarının Meclise
sunulması yönünde önergesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu
ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 2?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 2. madde, 3. madde ve 4. madde Komisyonlardan oybirliği ile gelmiĢ, kabulü
yönünde görüĢ bildiriyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Oylansın Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Çıktı mı? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar 2 ve 3 no’lu Komisyon
Raporlarının Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,4?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan, 4’de dâhildi demin oybirliği ile.
BAġKAN: Pardon 4 evet, 4’te dâhil.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 5. madde oyçokluğu ile uygun görülmüĢ, kabulü yönünde görüĢ bildiriyoruz.
BAġKAN:
Fatih
Bey?
5.
madde.
Efendim?
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
FATĠH TAġTAN: 4’ü oyladık mı? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Tamam oylansın.
BAġKAN: OylamıĢız, 5?
FATĠH TAġTAN: Oylansın Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Efendim?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
BAġKAN: Oylansın. Kemal Bey? Değerli ArkadaĢlar 5 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan
geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon
oyçokluğu ile. Ama bunun… (SALONDAN: Komisyonlardan oyçokluğu ile gelmiĢ BaĢkan’ım fark
eden bir Ģey olmuyor.) Tamam, peki. Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir diyelim, 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. madde de Komisyondan oyçokluğu ile gelmiĢ, oylansın.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? 6 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,
7?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 7. madde oybirliği ile uygun bulunmuĢ, oylansın.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? 7 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde
kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
ediyorum, 8?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 8. madde oyçokluğu ile uygun görülmüĢ, oylansın.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
BAġKAN: Kemal Bey? 8 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü
oylarınıza…
ERHAN ÇALIġKAN: Söz almak istiyorum bu konuyla ilgili Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Adı geçen Ģirket… Ege ġehir Planlama Anonim ġirketiyle ilgili daha önce bir
karar alınmıĢtı dönemde, bu Ģirketin kapatılmasıyla ilgili, tasfiye edilmesiyle ilgili. Bir dava devam
ettiği için tasfiye edilemediğiyle ilgili bir beyanda bulundu arkadaĢlarımız, Komisyona gelen Ģirket
yetkilisi arkadaĢımız. Bu Komisyonda bu kadar sermaye arttırıyoruz, eğer tasfiye etmeyi planlıyorsak…
BAġKAN: Yok, planlamıyoruz.
ERHAN ÇALIġKAN: O zaman bununla ilgili bilgi verirseniz seviniriz BaĢkan’ım.
BAġKAN: Evet söyleyeyim; Ege ġehir Planlama ġirketini yeniden güçlendirmek istiyoruz ve özellikle
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de bazı bölgelerde toplu konutla ilgili de görevlendirmek istiyoruz, toplu konut imalatıyla ilgili de
görevlendirmek istiyoruz. ArkadaĢlarımız altlığını oluĢturuyorlar ama Ģirketi büyüteceğimiz bir çalıĢma
yapacağız. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim?
FATĠH TAġTAN: Eski görevi özünde oydu.
BAġKAN: Tabii tabii doğru ve bunun üzerine gideceğiz yani o nedenle geliyor Gündemimize. Değerli
ArkadaĢlar 8 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 9. madde oybirliği ile uygun görülmüĢ, kabulü yönünde karar verilsin.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 9 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan
geldiği Ģekkiyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 10?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 10, 11 ve 12. maddeler oyçokluğu ile uygun görülmüĢ, Komisyonlardan geldiği
Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Özür
dilerim 9 numara oybirliğiyle mi geçti? Düzeltme yapmak gerekebilir.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Oybirliği.
BAġKAN: Oybirliği mi? Ben düzeltiyorum.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlardan oybirliği ile evet.
BAġKAN: Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
BAġKAN: Düzeltiyoruz, özür dilerim. ġimdi hangi maddeyi konuĢuyoruz?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 9…
FATĠH TAġTAN: 10.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon 10, 11 ve 12. maddeler oyçokluğu ile geçmiĢ, Komisyonlardan geldiği
Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: 10, 11 ve 12. Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 10, 11 ve 12 no’lu Komisyon Raporlarının Komisyondan
geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 13?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 13, 14, 15 ve 16. maddeler oybirliği ile geçmiĢ,
Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 13, 14, 15 ve 16 no’lu Komisyon Raporlarının Komisyondan
geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 17?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 17. madde Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe Komisyonlarınca
oybirliği ile uygun görülmüĢ, Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun
görülmüĢ, Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: Hangi Komisyonlardan geldiği Ģekliyle?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Oyçokluğu olduğuna göre efendim, Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonlarından geldiği Ģekliyle diyelim. Yani sonuçta Grupta bir kararları vardır mutlaka AK Parti
Grubunun.
BAġKAN: Buyurun Özgür Bey.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün
özel bir gün. Tüm karnesini alan öğrenci kardeĢlerimizi de kutluyor ve baĢarılarının devamını diliyorum,
iyi tatiller diliyorum. ġimdi tabii burada bir çöp tesisinin yapılıp yapılmaması süreci ile ilgili bir tartıĢma
yapacağız. Esasında Ģu düĢünülebilir; Muhalefet Grubu olarak yaklaĢık 9 aylık süreç içerisinde her
fırsatta Ġzmir’de bir çöp sorunu olduğu dile getirilirken böyle bir tesisin yapımı sürecinde ya da yapım
aĢamasının ilk evrelerinde, ilk dönemlerinde “Neden bir karĢı duruĢ sergileniyor?” gibi bir durumla
karĢı karĢıya kalabiliriz. Evet Ġzmir’de bir… Bizce sizin iddia ettiğinizden çok daha farklı olarak, ki siz
bir algı olarak iddia ediyorsunuz, Ġzmir’de bir çöp sorunu var, bir çöp problemi var. Uzunca bir süredir
konuĢulan, uzunca bir süredir tartıĢılan bir çöp problemi var. Harmandalında aslında çok uzun süre önce
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yapılması gereken bir tesis. Yakın zamanda açılıĢı yapıldı, bitti. Ama yeterli mi? Elbette ki değil.
Rehabilitasyon çalıĢmaları yapılıyor. Alanın herhalde Ģu anda %10 ya da %20’lik bir bölümü, çok net
olarak rakamını bilmiyorum, yapılacak mı? Yapılacak süreç içerisinde. Peki bu tesisin yapılmıĢ olması,
faaliyete geçmiĢ olması, rehabilitasyon çalıĢmalarının da baĢlamıĢ olması, Ġzmir’deki çöp sorununu
ortadan kaldırdı mı? Elbette ki kaldırmadı. Peki Ġzmir’de çöp sorunu nasıl ortadan kaldırılacak? ġimdi
bu önergeyi tartıĢırken BaĢkan’ım, tartıĢmamız için Ġzmir’deki çöpü de tartıĢmamız gerekiyor, çöp
problemini de tartıĢmamız gerekiyor. ÖdemiĢ’te bir tesis yapılacak, yapılıyor. Bergama’nın kuzey
bölgesinde bir tesis yapılıyor ve Menderes’te bir tesis yapılması planlanıyor. Dün Komisyon
görüĢmelerinde de dile getirdik, bugün de Grubumuz adına, Meclis görüĢmelerinde aynı Ģekilde dile
getirmek istiyoruz. ġimdi siz, bütün Ġzmir’in Belediye BaĢkanısınız. Biz de muhalefet olarak bütün
Ġzmir’in muhalefetiyiz. “Yani muhalefet anlamında sesiyiz.” diye düĢünüyorum. Bize oy veren ya da
vermeyen, hiç fark etmeksizin, ki sizin için de nasıl aynı Ģey geçerliyse, bize oy veren ya da vermeyen
bütün Ġzmirli hemĢehrilerimizin bu anlamdaki sesi olmak için gayret gösteriyoruz. Burada, bu tesisin
Menderes’te yapılmasıyla alakalı birtakım kriterler ortaya konuldu. Tesisle ilgili bürokrat arkadaĢlar
hem Meclisimizde, hem de Komisyon çalıĢmalarında çok güzel sunumlar yaptılar. Ġlkesel olarak bu
tesislerin, buna benzer tesislerin yapılmasıyla alakalı bir problem ve sorun da zaten ortada yok. ġimdi
çeliĢki gibi durabilir, bakıldığında çeliĢki gibi durabilir. Plan Bütçe Komisyonunda neden evet verildi,
oybirliği ile geçti. Evet, orada iĢin finansal kısmı açısından bakıldığında doğru bir yöntem. Esasında
Cumhuriyet Halk Partisinin uzunca yıllardır çokça eleĢtirdiği Yap-ĠĢlet-Devret Modeli’nin bir çeĢidi. Biz
bunun doğru olduğunu düĢünüyoruz. Teknik olarak bu çalıĢma, doğru bir çalıĢma, bugüne kadar
yapılması gereken bir çalıĢmaydı. Geç kaldığını söylüyoruz. Ama yer konusunda bazı tereddütlerimizin
olduğunu dile getiriyoruz.
BAġKAN: Çevre ve Sağlık Komisyonu da oybirliği ile vermiĢ o yüzden.
ÖZGÜR HIZAL: Evet Ģimdi ona geleceğim BaĢkan’ım.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi yer seçimindeki birtakım kriterler sayılmıĢ, 12 kriter sayılmıĢ. Tabii bu
kriterlerin tamamı yerine getirildi mi getirilmedi mi? Bu da tartıĢmalı bir konu ama, mesela bu
kriterlerin en sonunda sosyal ve psikolojik faktörler diye bir faktör dikkatimizi çekiyor. Bu bizce önemli
bir faktör, bizce önemli faktörlerden biri. Diğerleri de elbette ki önemli ama sosyal ve psikolojik
faktörler, bence insan odaklı bir belediyecilik eğer düĢünüyorsak, bizce önemli bir faktör. ġimdi sokağa
çıkıp Ġzmir’de, 100 Ġzmirli hemĢehrimize çöp sorunuyla ilgili ya da çöp kavramıyla ilgili bir soru
yönelttiğimizde ilk akla gelecek olan herhalde Harmandalı’nın o istenmeyen görüntüleridir. Dolayısıyla
burada 2013 yılından bu yana böyle bir mücadele veren Menderesli hemĢerilerimizin bu anlamdaki
haklı duruĢlarını biz burada, Ģu anda savunmak durumundayız. Bilmiyorum Menderes Belediye
BaĢkanımız burada mı? Menderes Meclis Üyelerimiz burada mı? Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna
özellikle sormak istiyorum. Gerçekten önemli bir konu olduğunu düĢünüyorum. (SALONDAN:
Yoklar.) ġimdi Menderes… (SALONDAN: YoklarmıĢ BaĢkan’ım.) Yani onu bilmiyorum. Menderes
Meclis Üyemiz Grubumuzdaki Meclis Üyesi ArkadaĢımızla da biz bunu uzun uzun değerlendirdik.
Menderesli hemĢerilerimizle de uzun uzun değerlendirdik. Burada kafalarda birtakım soru iĢaretleri var.
Bize burada yaklaĢık yarım saatlik süre içerisinde bunlar anlatıldı. Yukarıda anlatıldı, Komisyon
görüĢmelerinde. Bizim ikna olmamız esasında çok fazla bir Ģey değiĢtirmiyor, sizin ikna olmanız çok
fazla bir Ģey değiĢtirmiyor. Menderesli hemĢerilerimizin ikna olması anlamında ciddi çalıĢmalar
yapılması gerekiyor. Evet diyeceksiniz ki “ÇED süreci var.” ÇED sürecinin öncesinde bu aĢamaları
bence yapmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi Ġzmir'de, Ġzmir'de bu çöp meselesi ortaya
konulduğunda aklımıza Harmandalı geliyor. Harmandalı bile, Harmandalı bile henüz tam manasıyla
rehabilite edilmemiĢken, ÖdemiĢ'te bu tesis uzunca yıllardır konuĢulurken, hayata geçirilmemiĢken,
Bergama'da bu tesis henüz hayata geçirilmemiĢken yaklaĢık 6-7 yıldır burada bir mücadele veren ve
hiçbir Ģekilde siyasi saiklerle hareket etmeksizin, Cumhuriyet Halk Partilisi de AK Partilisi de baĢka
siyasi partiye mensup arkadaĢların hep birlikte vermiĢ olduğu bir mücadele neticesinde, bugün burada
bir ikna sorunu var ve ikna problemi var. ġunu siz de görmüĢ olacaksınız ki, dün Menderes’e gittiniz.
Menderes’te Meclis Üyesi ArkadaĢlarla bir toplantı yaptınız, muhtarların bir kısmı katıldı ama orada
kapıları kapattınız ve vatandaĢ giremedi. Belki sizin bilginiz vardır ya da yoktur bilmiyorum.
BAġKAN: Yok Meclis Üyeleriyle yaptığımız için.
ÖZGÜR HIZAL: ĠĢte Meclis Üyeleriyle yapılmıĢ bir toplantının yeterli olmadığı kanaatindeyim.
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BAġKAN: Hayır tabii yeterli değil, yani yapacağız.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan müsaade buyurun isterseniz.
BAġKAN: Tabii buyurun lütfen.
ÖZGÜR HIZAL: Mutlaka… ġimdi biz bir kez daha son olarak Ģunu söylemek istiyoruz, Ģunu
belirtmek istiyorum; Ġzmir’de bir çöp problemi var. Bu çöp probleminin elbette ki bir an önce ortadan
kaldırılması için bizler de size destek vereceğiz ve mücadele edelim. Bergama'da nasıl verdik, ÖdemiĢ'te
nasıl verdik; gerekiyorsa Harmandalı’na da gidelim hep beraber bunun mücadelesini verelim ve
Ġzmir'deki çöp sorununu ortadan kaldıralım. Türkiye'de çöp algısı nasıl Ġstanbul'daki çöp dağlarının
patladığı ilk aklımıza geliyorsa, milletimiz bunu hatırlıyor ise Ġzmir'de de Ģu an yaĢayan her Ġzmirli
hemĢehrimiz çöp dendiğinde Harmandalı’nın çirkin ve kötü görüntüsünü hatırlar. Bu anlamda teknik
olarak su havzasıdır, tarım arazisidir, orman alanıdır, mesela bunların hiçbirine girmeksizin, eğer biz
insan odaklı bir belediyecilik yapmak istiyorsak, katılımcı bir Belediye olmak istiyorsak burada
Mendereslilerin sesine çok daha fazla kulak vererek bu hususu değerlendirmemiz gerektiği
kanaatindeyiz. Bu nedenle de biz AK Parti Grubu olarak oyçokluğuyla önergenin geçmesini öneriyoruz
Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Buyurun, vereceğim size de buyurun.
AYġEGÜL DURAN TÜRKER: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, Kıymetli Katılımcılar hepinizi
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle dün Menderes’imize olan ziyaretiniz için ve bize yapmıĢ
olduğunuz nazik davetiniz için teĢekkür ediyoruz. Ben tabii ki, bu konu ile ilgili Katı Atık Yönetim
Tesisini anlattığınız sunumunuz ile ilgili isterdim ki, tüm vatandaĢlarımızı Menderes halkımızı
bilgilendirelim.
BAġKAN: Yapacağız onu da, tabii ki.
AYġEGÜL DURAN TÜRKER: Bununla ilgili Ģöyle, toplantı ilk baĢladığı andan itibaren, ki siz
gelmeden önce toplantıda bütün vatandaĢları, vatandaĢlar geldiğinde çıkarma eyleminde bulundular.
“Sadece Meclis Üyelerine, sadece Meclis Üyelerine diğer vatandaĢlar çıksın” ve kapı kapatıldı. Bir kere
bu olay bence çok yanlıĢtı, ne kadar çok kiĢiyi bilgilendirirsek, o kadar bizim için iyiydi ve siz çıktıktan
sonra hemen bütün haberlerde ve sizin paylaĢımlarınızda Ģöyle ifadelerle verildi hep “Menderes'teki
endiĢe sona erdi, Menderes'teki endiĢeler bitti.” Ki biz sunumu dinlediğimiz halde endiĢelerimizi daha
bitirmemiĢken ve daha halkı biz bu konuyla ilgili bilgilendirmemiĢken, ki herkesin kafasında kocaman
bir soru iĢareti vardı. KeĢke burada Belediye BaĢkanımız ya da diğer Meclis Üyelerimiz de olsaydı,
onların da cevaplarını dinlemek isterdik. Çünkü sadece Menderes'i savunmak durumunda kalıyormuĢum
gibi bir hava oluyor bu sefer. Çünkü ben gerçekten Menderes halkının endiĢesini dile getirmeye
çalıĢıyorum. Hatta siz paylaĢım yaptıktan sonra yorumlarını değerlendirebildiyseniz, okuduysanız, çok
kiĢinin yorumu var, Menderes'te istenmediğine dair. KeĢke bu olay halkı bilgilendirerek baĢlasaydı bu
bir; iki, bununla ilgili bir hemfikir olsaydık. Yani bu kadar aceleye gelmeseydi, bununla ilgili Menderes
halkıyla birlikte hareket ederek bu proje “Evet bizim projemiz.” deyip hepimiz önderlik ederek
çıksaydık, siz de dâhil olmak üzere sizin arkanızda en önde ben de olmak üzere. Bununla ilgili ben
açıkçası çok kaygılıyım çünkü ben ikna edebileceğimi düĢünmüyorum. Yani tamam çöp tesisi gerçekten
Ġzmir için çok önemli, biz zaten buna karĢı değiliz. Çöp tesisini Ġzmir için…
BAġKAN: Ama Menderes’te olmasın, evet.
AYġEGÜL DURAN TÜRKER: Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama Menderes'in bu tesise
bakıĢını, bu kaygısını da anlıyoruz ve bunu da burada dile getirmek zorundayız.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Evet buyurun Mustafa Bey.
AYġEGÜL DURAN TÜRKER: TeĢekkürler.
MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan’ım, Sevgili Meclis Üyeleri aslında öncelikle teĢekkür etmeliyiz.
Yıldız Hanım Meclisimizi burada bilgilendirdi ve bizim, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Katı Atık
Master Planı uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiler verdi. Aynı zamanda hem Harmandalı, hem Bergama,
hem Menderes ve hem de ÖdemiĢ tesislerimizin hangi alanlarda hizmet edeceği, hangi yöntemlerle bu
çöpü ayrıĢtıracağı ve çöpü aslında bir değere dönüĢtüreceğini anlattı. ġimdi burada oturan bu Meclis
Üyesi ArkadaĢlarımızın da, hepimizin de, tüm Ġzmirli vatandaĢların da, Menderesli kardeĢlerimizin de
günde 1,28 kilograma varan çöp ürettiğini biliyoruz. Yani bu bir vaka. Çöp üretiliyor. Hepimiz çöp
üretiyoruz. Nevileri farklı; metal çöp var, kâğıt var, plastik var ve cam var, bitkisel çöpler var, var da var.
Ama sonuçta hepimiz 4,5 milyon Ġzmirli vatandaĢımız çöp üretiyoruz. Peki yıllara sari bu çöpler nasıl
toplanıyordu? Nereye gidiyordu? Ne yapılıyordu? Herkesin kafasında farklı farklı Ģeyler var ama
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biliyoruz ki Harmandalı’yla ilgili ciddi olarak hepimiz çocukluğumuzdan itibaren, bildiğimiz…
Gençliğimizden itibaren duyduğumuz Ģeyler vardı. ġimdi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, evet, AK Parti
Grup BaĢkan Vekilinin de söylediği gibi bir sorun olarak nitelendirdi. Halbuki bu sorunu yaratan hep
biziz aslında. Eğer bir sorunsa, çöp üretiyoruz. Belediyelere de Yasayla verilmiĢ bir görev. Ne
yapacaksın? “Çöpü bertaraf edeceksin kardeĢim, çöp senin problemin, sen çözeceksin çöpü” diyor.
VerilmiĢ bir görev. Bundan kimse imtina edemez ki, vazgeçemez ki. O zaman ne yapacağız? Bunu
halledeceğiz. El birliğiyle bunu çözeceğiz. Bunun yöntemleri var. ĠĢte Harmandalı, Harmandalı dedik
ama hep beraber gittik, bir daha gidelim Harmandalı’ya. Harmandalı’nın bugünkü durumunu
gördüğümüzde diyeceğiz ki, gerçekten elimizi vicdanımıza koyup: “Evet, bu iĢi yaptılar kardeĢim, bu iĢ
böyle oldu.” Peki baĢka yöntem var mı? Var. Bize de geliyorlar. 40 kere… 40 tane kiĢiyle de, Ģirketle de
görüĢtük, Avrupa’dan gelenler var. Yok yakma, yok Ģu. Evet, yakma da bir yöntem. Avrupa’da bu
kullanılıyor. Peki tamamında mı kullanılıyor? Hayır. Hollanda bütün çöpünü yakıyor. Niye? Çünkü
depolayacak yeri yok, küçücük bir ülke. Ama Almanya niye hepsini yakmıyor? Niye yakma tesisi
kurmuyor? Çünkü maliyeti fazla, çünkü maliyeti fazla. Onun için en rasyonel tesis bizim ülkemizde
dikkate alındı. Harmandalı’dan farklı olarak özellikle mesela Menderes’teki ayrıĢtırıyor, kompost hâlâ
getiriyor, kimisini gübre yapıyor, kimisini bir, baĢka bir çıktı olarak onu alıyor, baĢka yere göndererek
kâğıt elde ediyor. Metan elde ediliyor, oradan gübre çıkıyor. Dolayısıyla aslında Değerli
ArkadaĢlarımızın gündeme getirdikleri çöp konusunu çözüyor. GecikmiĢ olabilir, gecikmiĢtir, olabilir,
doğrudur ama yapıyoruz. Ben isterdim ki, isterdim ki, eğer sisteme ikna olduysak yani ve çöp
konusunda, böyle çözeceğimiz konusunda, bir mutabakat varsa iletiĢimle ilgili… Evet halkın ikna
edilmesi, bilgilendirilmesi, hazırlanılması çok önemli, çok değerli, katılıyorum. O zaman iĢ oraya
kalmıĢsa ve orada bizim eksiğimiz varsa eğer, onu Değerli AK Parti Grubundaki ArkadaĢlarımız, Meclis
Üyelerimiz giderelim derlerse, beraber giderelim o zaman, bunu beraber yapalım, ikna edelim halkı o
zaman beraber. Orada yardımcı olsunlar bize. Dolayısıyla halkın bilgilendirilmesi, bilgi sahibi olması
konusunda Pazartesi günü saat:13:30’da muhtarlarla toplantı yapılacak. Onlar da bilgilendirilecek. Sonra
halka da bu anlatılabilir, baĢka iletiĢim yollarıyla da bu anlatılabilir. Ama sonuçta Değerli ArkadaĢlar, o
bölge Buca’nın, Gaziemir’in, Karabağlar’ın, Menderes’in, Seferihisar’ın o bölgedeki ilçelerimizin yani
bizlerin ürettiği, oradaki yaĢayan vatandaĢlarımızın ürettiği çöpleri alacak ve Harmandalı’ndaki gibi
depolamayacak, açık alanda değil, bir büyük kapalı alanın içine alıp ayrıĢtıracak ve bunu bir… Elektrik
üretecek oradan, bir Ģey çıkacak çöpten. Geçen gün yapılan bir sempozyumda belirtildiği gibi “Çöp bir
değerdir.” konteksti altında birtakım çıktılarla hem bir girdi oluĢacak. Dolayısıyla bu sorunu bu Ģekilde
çözmeye çalıĢacağız. Dolayısıyla Değerli ArkadaĢlar, bunun temel Komisyonu olan, onu da söyleyerek
sözlerime son vereceğim, temel Komisyonu olan Çevre Komisyonunda AK Partili ArkadaĢlarımızın
oylarıyla oybirliğiyle geçip, ki çöp dediğimiz Ģey Çevre Komisyonunun biricik temel alanıdır,
oybirliğiyle geçip, diğer Komisyonlarda oyçokluğu haline dönüĢüp, Mecliste de bu arkadaĢlarımızın
“biz bu tasarıya, bu önergeye hayır diyeceğiz” demelerini ben üzüntüyle karĢıladım, teĢekkür ederim.
BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum. Erhan Bey bir söz istemiĢti, evet.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar Ģimdi biz bu tesisin ihtiyaç olduğuyla ilgili ve
Ġzmir’e yapılmasıyla ilgili sizinle hemfikiriz. Bu iĢin yapılma usulünün AK Parti iktidarının
baĢlangıcından beri savunduğu Yap-ĠĢlet-Devret’in bir türevi olması, Belediyenin cebinden hiç para
çıkmadan bu iĢin yapılması konusunda da hemfikiriz. Ancak fikirdaĢ olamadığımız biraz önce hayvan
haklarıyla ilgili bölümde Sayın Mustafa Bey’in ifade ettiği “Zaten siz kimseyi ikna etmeden istediğiniz
kararları Mecliste alabiliyorsunuz, buna engel değil.” diye Ģikâyette bulunurken, sizin insanları ikna
etmeden böyle bir kararı geçirmenizin samimiyete ne kadar uyduğunu, sözünüzün, söylediğiniz ve
yaptığınızın birbiriyle ne kadar tutarlı olduğunu ben herkesin dikkatine bırakıyorum, yani anlayıĢına
bırakıyorum. Bir ikinci konu; burada o bölgede oy almıĢ, Değerli Belediye BaĢkanımız, Menderes
Belediye BaĢkanımız burada mı acaba? Yok. Belediye Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızdan burada olan var
mı? O da yok. Var mı? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
CHP’li arkadaĢlarımızdan bahsediyorum, onlar da yok. Sayın BaĢkan bu, eğer Balçova'ya yapılacak
olsaydı, Balçova Belediye BaĢkanı ve Meclis Üyesi ArkadaĢlarım burada olmasaydı, yani birkaç anlam
çıkarabilirdik. Bir tanesi; arkadaĢların hepsinin, hayatın olağan akıĢına aykırı olarak aynı anda hepsinin
iĢinin çıkması bir ihtimaldir. Ġkincisi; o arkadaĢlar da ikna olmamıĢlardır, ki hepsi birden bu oylamaya
katılmamak anlamında… Çünkü bunu kendi oy aldıkları halka izah edemeyecekleri için bu toplantıya
katılmamıĢlardır. Ġkinci anlam bu olabilir. Benim aklıma baĢka bir anlam gelmiyor, üçüncü bir anlam.
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Ben çok isterdim ki, kendileri de burada olsunlar, bu konuyla ilgili ne düĢündüklerini net ifade etsinler.
Ama biz duyamadık. Ben sadece Ģunu söylüyorum Sayın BaĢkan’ım, tekrar tekrar temcit pilavı gibi aynı
Ģeyleri tekrarlamak istemiyoruz, bunlara katılıyoruz ancak yapılma Ģekline katılmıyoruz. Ġnsanları ikna
etmemiz gerekiyor. Nasıl ikna etmemiz gerekiyor? Herkesin aklında 2013 yılından beri Harmandalı’daki
görüntüler var. Bergama’daki insanlar itiraz ediyorlar mı? Aynı tesis Bergama’ya da yapılıyor. Bir itiraz
duydunuz mu? VatandaĢın herhangi bir iknasızlığı ya da bir Ģüphesi var mı? Bergama’nın büyük bir
bölümü buna ikna olduğu için bu iĢ orada gayet güzel yürüdü. Oybirliğiyle geçti. Buna itiraz ettik mi?
Orada da, Bergama’da bu tesisin yapılmasıyla da ilgili Komisyonlara geldi, Meclise geldi. Orada da
itiraz edilmedi. Burada, bizim, Mustafa Bey’in söylediği gibi kendimizle çeliĢtiğimiz hiçbir Ģey yok.
Biz, burada sadece bu iĢin yapılma üslup ve usulüne karĢıyız ve bu nedenle hayır oyu vereceğiz. Yoksa
baĢka bir konuda itirazımız yok.
BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyorum. Hakan Bey, ondan sonra size vereceğim, sonra size vereceğim,
sonra Seda Hanım’a… Evet, buyurun Hakan Bey.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, söyleyeceklerimizin büyük bir temelini esasında Erhan Bey dile
getirdi ama Cumhuriyet Halk Partisinde Sayın Grup BaĢkan Vekili dedi ki: “Ġsterdim ki iletiĢim
kuralım.” ġimdi ikna olma Meclisten baĢlıyor. Tabii Menderes’in BaĢkanın ve CHP’li Meclis Üyelerinin
olmamasının ve ikna olup olmadıklarını bilmiyorum ama burada olmamasını baĢka bir sorun olarak ben
değerlendiriyorum. Temeldeki sorunumuz Ģu Sayın BaĢkan; biz algılarla uğraĢıyoruz, zor bir iĢ. Bu
dönem katı atığın, bu anlamda, bu tesislerin yapılmasıyla ilgili tavrımız bizim net. Esasında AK Parti
Grubunun bir çeliĢkisi yoktur. AK Parti Grubunun kendi içerisinde bir bütünselliği vardır. Olayları kendi
içerisinde değerlendirmiĢtir, çevresel faktörlere bilimsel olarak bakmıĢtır ama onun dıĢında ormanlık
alanda, imar planları bakımından, hukuki anlamdaki zorluklar bakımından, Tahtalı Havzası’ndan
ortalama günde 200 tırın geçeceğini düĢündüğünüzde kaygılarla bakmıĢtır ve Ģunu söylemektedir:
“Maalesef Ġzmir’de, kötü örnekler çok fazla geçmiĢ yıllarda biriktiği için, siz belki bu anlamda zor bir
mirası, bu anlamda zor bir mirası üstlenmiĢ durumdasınız.” Ġyiyi görmeye, iyiye insanların dokunarak
bakmaya ihtiyaçları var. Her zaman söyledik, biraz önce sunumda özellikle takip ettim, ÖdemiĢ’teki
tesisin Kasım 2020’de hayata geçeceği vurgulandı. Döndüm Meclis Üyesi ArkadaĢımız, ÖdemiĢ’tekine;
“Ağabey, geliĢmeler ne aĢamada?” dediğimde, “Zemin iyileĢtirme baĢladı.” dedi, iyimser bir tablo.
Ġnsanlar somutu görür, cidden çevreye olumlu etki yaptığını görür, ona göre bakar. Kaldı ki bu bölgede
Klaros gibi antik bir kent bulunmakta, yine bu alanın… Çocukluğum bu bölgede geçmiĢtir. Hemen
önünde Yoncaköy gibi denize uzanan bir havza bulunmakta. Çevre faktörü dediğimiz zaman, sadece
Yönetim Planı Çevre Bakanlığına sunulmuĢ bir genel plandır. Yani bu öznelde değil, BüyükĢehirin
Çevre Yönetimi Planı Çevre Bakanlığına sunulup onaylanmıĢtır, Stratejik Plan gibi değerlendirebiliriz.
Doğal olarak ilk önce kendimizin ikna olması lazım, ki gidip orada hep birlikte bölge halkını ikna
edelim. Somutları görmemiz lazım, inĢallah hızlı bir Ģekilde ÖdemiĢ devreye girer, inĢallah hızlı bir
Ģekilde Bergama devreye girer, ki bu kentin çöp sorununun kalıcı çözümünde biz de katkı koyalım. Bir
çeliĢkimiz olmadığını da belirtmek için söz aldım.
BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyorum. Bülent Bey, sonra Salahattin Bey size vereceğim. Buyurun Bülent
Bey.
BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlar bundan yaklaĢık 2 ay önce,
Genel BaĢkanımızın katılımıyla Harmandalı’da Katı Atık Tesisi’ni açtık. Ekonominin bu kadar bozuk
olduğu bir düzende geri dönüĢümle hem ekonomiye, hem istihdama, hem de halkımızın oradaki çöp
sorununu Cumhuriyet Halk Partisi Belediye olarak çözdük. Yapılan sunumda da Menderes halkına ne
kadar modern ve geliĢmiĢ bir tesis kazandıracağımızı ve projelendirme aĢamasında olduğunu
Meclisimizce görüĢmekteyiz. Bunun için Menderes halkını ben… Biz izah edeceğimizi ve Cumhuriyet
Halk Partisi Belediye olarak Menderes’te yaĢayan vatandaĢlarımızın bu sunumları gördükten sonra ikna
edileceğini düĢünüyorum. Bir de arkadaĢlarımız Cumhuriyet Halk Partisinin Yap-ĠĢlet-Devret Modeline
sürekli karĢı çıktığını söyledi. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yap-ĠĢlet-Devret Modeline karĢı
çıkmamızın en büyük nedeni yapılan yollarda, köprülerde taĢıt garantisi verip, araç geçiĢ garantisi verip,
insanların o araçların geçmediği halde veya Ģehir hastanelerinde, hasta garantili Ģehir hastaneleri yapıp
kamu zararına yol açtığı için… Çünkü biz yaptığınız yatırımlarda, AK Parti Hükümetinin yaptığı
yatırımlarda araç sayısının da bilinmediğinden, ne kadar araç geçeceği bilinmediğinden kamu zararı
oluĢturduğunu ve kendi verdiği, yapan firmalara zarar etmemesi için yapılan yatırımlardan dolayı
sunulduğu bilinmekte, yine Ģehir hastanelerinde de aynı Ģekilde ne kadar hasta sayısı, ne kadar hasta
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olacağı bilinmediğinden dolayı yine kamu zararı oluĢmuĢtur. Bu da halkımızın üzerine bir vergi yükü
olarak yansımaktadır. Bunu bir lütufmuĢ gibi algılıyorlar, bize anlatıyorlar karĢı çıkıyormuĢ gibi ama
Cumhuriyet Halk Partisi her zaman doğrudan yana olur. Halkın yararı ne varsa ondan yana olur.
Menderes’te de yapılacak tesislerde Menderes halkına büyük bir katkı sağlayacak, oradaki hem istihdam
alanında, hem de ekonomiye katkı anlamında, hem Ġzmir’imize, hem de ülkemize fayda sağlayacağını
düĢünüyorum. Ġyi akĢamlar diliyorum.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, Salahattin Bey buyurun. Size de vereceğim.
SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız ve Ġzmirliler, efendim
bu tabii ki de yapılacak bir yere bu çöp tesisi ama Menderesli bunu istemiyor. Menderes önemli
ilçelerimizden bir ilçemiz. Turizm ilçesi ve tarım ilçesi. Onun için bu durumu teknik adamlar ya da
uzman kiĢiler Menderesliler’e ya da Menderes’e daha iyi anlatsa… Buraya, evet, Narlıdere, Karabağlar,
Balçova, Buca, Gaziemir, Menderes çöpleri buraya taĢınacak. Mesela Karabağlar’ın arkasında daha
uygun bir yer olamaz mı? TOKĠ Konutlarının arkasında yeni mezarlık yapıldı, oralara bir yere… Çünkü
bunun taĢıması da var, bu, kolay taĢınması lazım, ortada bir yerde olması lazım. Bu anlamda Menderes’e
yapılacak, Menderesli bunu istemiyor, Menderes istemiyor. Yani bu konunun daha iyi anlatılması,
uzman kiĢiler ya da teknik adamlar tarafından efendim. Bunu dikkate almamız lazım.
BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyorum. Seda Hanım… Seda Hanım’la bitireceğim evet.
SEDA ÖZTÜRE: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN:
Kim?
Siz
daha
önce
söz
aldınız.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bununla ilgili. Evet, buyurun Seda Hanım.
SEDA
ÖZTÜRE:
Hepinizi
saygıyla
selamlıyorum.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Kim var? Hakan Bey var. Pardon, özür dilerim. Buyurun, evet.
SEDA ÖZTÜRE: Çevre ve Sağlık Komisyonu BaĢkanı olarak söz almıĢ bulunuyorum. Biz dün
yaptığımız Komisyon Toplantımızda Fatma Hanım’dan bir brifing aldık konuyla ilgili. 7 kiĢi katılım
sağladık. AK Parti Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız Metin Bey ve Erol Bey de vardı. Kendileri zaten
konularında, biri tıp doktoru, diğeri de veteriner hekim, Komisyonumuzun diğer üyeleri gibi hepsi
konularında uzman. Aldığımız brifing neticesinde kafamızda birtakım soru iĢaretleri vardı bizlerin de,
özellikle lokasyonla ilgili. Fatma Hanım lokasyon seçiminde özellikle 22 kriterin çok önemli olduğunu
ve buna göre bir güzergâh belirlediklerinin altını çizdi. Bizler Komisyonca Çevre ve Sağlık boyutu
anlamında tesise ikna olduk. Zira Mustafa BaĢkanın da belirttiği gibi bu bir Entegre Katı Atık Tesisi,
onun altını çizmekte fayda var. Ben çöp tesisi tabirini çok sevmiyorum. Bu demek oluyor ki, iĢin içinde
geri dönüĢüm var, yenilenebilir enerji var. Dolayısıyla bunlar bölge adına bir tehditten ziyade, ilerideki
tarihlerde bir katma değer yaratacaktır. Biz buna inanarak oybirliğiyle geçirdik, bunun bilgisini vermek
isterim, teĢekkürler.
BAġKAN: Çok teĢekkür ediyorum. Hakan Bey buyurun. Son sözü size vereceğim. Hüsnü Bey ve sonra
siz, evet.
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri her canlının bir atığı vardır ama doğada insan
harici canlıların atığını fazla konuĢmayız. Çünkü o kendi içerisinde kaybolur gider ve artı değer kazanır
ama insanoğlunun atığı maalesef ciddi problemler oluĢturuyor. Elbette bu katı atıkları bertaraf
edebilmemiz lazım. Ben sunum esnasında “Bürokratımıza soru sorabilir miyiz?” dedim, “Konu gelince
zaten görüĢeceğiz.” dediniz. Tabii ki dünyada bu katı atıkların bertaraf edilme Ģekilleri incelenmiĢtir
ama bir Ģeye takıldım, ki Ģimdi kaynağında zaten bir araĢtırma yapmıyoruz biz, ülke olarak yapmıyoruz.
Yani onu ciddi bir bilinçlendirme çalıĢmasıyla, Ġzmir’den hakikaten baĢlatmamız lazım. Yani önce
atıkları kaynağında ayrıĢtırmamız lazım. Yani hem bu, bize maliyet olarak da geri dönecektir, hem de
sonrasındaki bertarafta da ciddi bir kazanımımız olacaktır. Bunlar ayrı konular ama bu sunumda tesis
anlatılırken, Katı Atık Entegre Tesisi olarak anlatılırken ekonomik değeri olan atıkların ayrıĢtırılacağı ve
geri dönüĢüme götürüleceği, kapalı devre sistemle bertaraf edilecek olan kompoze sistemin içerisindeki
kalan atıkların da toprak iyileĢtirilmesinde kullanılacağından bahsedildi. Evet, bu yöntemler dünya
üzerinde çeĢitli ülkelerde kullanılıyor, yapılıyor. Daha ileri teknolojiler olduğunu da ben, birkaç
konuĢmamda söylemiĢtim ama ilginç olanı %20’lik bir kısmı kalıyor. ġimdi örneklemelerde,
sunumda… Ġngiltere’nin Hampshire’dı galiba, bir de Barselona, Ġspanya’dan Barselona, Almanya’dan
Münster’di galiba, örneklerini verdiler. “Oradaki tesislerde geri kalan yüzde kaçtır?” diye soracaktım,
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onu sorma Ģansım olmadı. Herhalde bir bilgi verirler. Ancak bu yapılacak olan tesislerin mutlaka bir
Ģekilde bölgemizde, bir yerlerde yapılması lazım. ĠĢte birtakım çekinceler var. Bu çekinceleri de ortadan
kaldırmak için daha sağlıklı bilgilendirmelerin, daha doğru teknolojilerin tercih edilmesi gerekir. O
soruma yanıt olarak Ġngiltere’deki, Barselona’daki ve Almanya’daki bertaraf tesislerinden ne kadarı
dönüĢtürülemiyor, geri kalıyor? Bizdeki %20’den bahsedildi. Toprak, taĢ ve diğer ürünler dendi. Bizim
çöpümüzde, Ģunu mu anlayayım, yani, bizim atıklarımızda, çöp demeyeyim, atıklarımızda %20 oranında
toprak ve taĢ mı var? Bunu mu algılamam lazım diye düĢünmeden edemedim. TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum. Hüsnü Bey, pardon. Hüsnü Bey, buyurun, buyurun.
HÜSNÜ
BOZTEPE:
Aslında
vazgeçmiĢtim
ama…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Sayın BaĢkan’ım, burada aslında herkes kendi
ilçesine sahip çıkıyor. Ben de Çiğli’deyim, sonuçta Harmandalı var ve 1970’den beri de çöp Çiğli’ye
dökülüyor. Burada eski Ġzmirliler bilir; Ģu an, daha önce iĢte CarrefourSA’nın, Ģimdi de büyük bir
alıĢveriĢ merkezi yapıldı, altı onun çöplüktü. Ġzmir’in ilk çöplüğüydü hemen hemen 1970’lerde, daha
sonra 1991 itibarıyla da Harmandalı’na… Fakat tabii ki ben de… Artık Ġzmir’in bütün çöpleri gelip de
Harmandalı’na dökülmesin. Çünkü oradaki hâlâ vahĢi depolama dediğimiz o Ģekilde. ġimdi orada neyi
biz kazandık? Bundan sonra sadece enerji üretimi çıkan gazdan… Bundan sonra herhangi orada bir
patlamanın ya da bir göçüğün önüne geçtik ama siz yine birçok konuĢmalarınızda “Harmandalı’da koku
ve sinek yok.” Dediniz; kıĢ ayı, Ģu an kıĢ, tabii ki yok ama çöp aynı Ģekilde yine ayrıĢmadan oraya
dökülüyor. Bundan dolayı tabii ki ben de bir Çiğli’de, herhalde Sayın BaĢkan’ım, Çiğli’deki
arkadaĢlarımız da var, biz de Çiğli’ye bundan sonra daha az çöp dökülecek diye, biz de böyle düĢünürüz
ama çıkıp da bunu burada yüreklice söylemek lazım. Yani nasıl söylemek lazım? Menderes Belediye
BaĢkanı çıkacak, “KardeĢim” diyecek, “ben buraya çöp istiyorum.” ĠĢte bazı arkadaĢlarımız, bazı
Belediye BaĢkanları diyor Türkiye’nin birçok yerinde, iĢte “Ekonomi canlanacak. Burada bilmem Ģu
olacak, bu olacak.” Çıkacak bunu söyleyecek. Bugüne kadar bu çöp konusunda Sayın BaĢkan’ım, birçok
Ġlçe Belediyesiyle BüyükĢehir Belediye BaĢkanının arası açılmıĢtır. Burada da olacaktır, bu doğaldır.
Yarın Urlada gelecek, bakacaksınız bu sefer Urla’da sıkıntı çıkacak. Bergama’da oldu, gerçi Bergama’da
Belediye BaĢkanımız da sağ olsun, orada herhangi bir karĢı çıkmadı. ÖdemiĢ’te Belediye BaĢkanımız
geldi, burada aslanlar gibi savundu. Burada Mehmet Ağabey’i tebrik ediyorum. Çıktı, savundu.
Gelmemezlik yapmadı, kendisi de burada, hatta Ģurada oturuyordu. Biz bugün isterdik ki diğer
arkadaĢlar da gelsin, bizim kardeĢimiz gibi burada çıksın, ya savunsun, ya da karĢı çıksın. Bundan
dolayı Sayın BaĢkan, ben bu konuda tabii ki, biz Plan ve Bütçe Komisyonunda evet oyu verdik. Bunda
herhangi bir sıkıntı da duymuyoruz ve özellikle Çiğli’de de siyaset yapan bir kardeĢiniz olarak, Çiğli’ye
bundan sonra daha az çöp dökülecek, daha az koku gelecek. Bu konuda size teĢekkür ediyorum ama
sinek ve kokunun olmadığını söylüyorsunuz, sinek de var, koku da var ama kıĢ ayı diye yok.
BAġKAN: AnlaĢıldı. Sayın Bakanım… Peki, kısa da olsa size de verelim, buyurun.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Sayın BaĢkan’ım, Ģimdi olay geliyor, herkes “Aman mutlaka
yapılması lazım, yapılan Ģey de çok doğrudur.” herkes diyor ama olay psikolojiye düğümleniyor. Ġnsan
psikolojisine ve de belki de bir ölçüde de hayvan psikolojisine… Çevre Komisyonu bütün bunları göz
önüne aldı. Çevre Komisyonunda iki hekim, bir de veteriner var. Hekimlerden biri benim, birisi de
Metin kardeĢim. Biz insan psikolojisi açısından toplumu yönlendiren insanların burada olduğunu
düĢünerek bir sorun olmayacağını, bütün arkadaĢlarımızın oradaki insanları bir lider niteliğinde
yönlendireceğine inanıyorum. Aynı Ģekilde bir veteriner arkadaĢımız var, AK Parti Grubundan. O, çok,
hayvan psikolojisini en iyi bilen arkadaĢımız o. O da bu iĢin çok doğru olacağını, hayvanları
yönlendirmenin de insanlardan daha kolay olabileceğini söyledi. O da bu iĢleri çok, hakikaten kolaylıkla
yapılabileceğini ve bu iĢin bir problem olmayacağını söyledi. O nedenle bu iĢin psikolojisini bize…
Çünkü biz istediğimiz takdirde çok kötü Ģekilde yönlendirebiliriz. Daha geçmiĢte yaĢadık. O, baz
istasyonları konusunda nasıl yönlendirmiĢtik toplumu? Trafolar konusunda neler yaptık topluma? Nasıl
oynadık? Hep biliyoruz. Onun için ne olur, biz hekim arkadaĢlarımızın söyledikleri gibi insanlara
önderlik yapalım, psikolojik olarak bu iĢin sorun olmayacağına, olumlu bir iĢler yapıldığına ve
gerçekten de gelecekte hiçbir sorun olmayacağına yönlendirmiĢ olalım. Onları etkileyelim, saygılar
sunarım.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Nilay Hanım buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, zaten Menderes’te de bir yerel seçim geçirdik. Yerel
seçimlerde de bu dönem…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
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sözler)
BAġKAN: Ne oldu?
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Unuttum.
BAġKAN: Neyi?
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Hekim burada, hekimbaĢı. Affedersiniz.
BAġKAN: Evet, evet. Pardon, buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Menderes’te ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yerel seçimle görev almıĢ
Belediye BaĢkanları, Belediye Meclis Üyeleri, bu tasarruf Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bir tasarrufu
aynı zamanda. Dolayısıyla bizler, burada halkı temsil ediyoruz zaten ve halk için… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Bir dakika arkadaĢlar, evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Halk için doğru olan neyse onu yapmaya gayret ediyoruz. Biz 4 sene sonra
tekrar adayız, biz tekrar halkın karĢısına geleceğiz ve halktan oy isteyeceğiz ve ben inanıyorum ki
Menderes halkı, kendileri için ne kadar doğru bir karara imza attığını görecek Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin. Bir örnek vermek istiyorum; Metroyu hatırlayın. Metro yapılırken, Hatay Caddesi’nde,
Ġnönü Caddesi’nde esnaftan, oturan vatandaĢa kadar ne kadar çok karĢı çıkmıĢlardı, ne kadar çok
eleĢtirmiĢlerdi. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen müdahale etmeyin.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Basında bunlar yer almıĢtı ama bugün bakıyoruz, ulaĢımın %26’sını, en fazla
kesimini metro oluĢturuyor. ġimdi, tabii ki biz bu süreçte halka anlatmaya devam edeceğiz. Pazartesi de
muhtarlarla zaten buluĢulacak. Elimizde güzel örnekler var; Harmandalı gibi, Bergama gibi ve diğer
ilçelerimizde olan örnekler. Yurt dıĢı örneklerini gösterdik. Belki Menderes ilçesini daha fazla ön plana
alıp, daha fazla anlatım noktasında biz gayret sarf etmeliyiz. Ben bu sebeple, aslında AK Parti Grubu da
karĢı çıkmadığını söylüyor zaten, sadece ikna noktasında yetersiz olunduğunu söylüyor ama ben
biliyorum, ki Menderes, taĢ ocaklarına karĢı da hep karĢı çıkmıĢtı, buna rağmen taĢ ocaklarının
yapılmasından vazgeçilmedi, yapıldı. Yani o zaman biraz popülist yaklaĢımlardan çok halk için iyi olan
neyse ve iyi olduklarını düĢünüyorlarsa kanaatimce karara katılmalılar ve buradan oybirliğiyle geçmeli,
teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Tamam, teĢekkür ediyorum. Peki, Ġlhan Bey… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Son söz ona demiĢtim. Söyledim, “Hüsnü Bey’den
sonra sizde bitireceğim.” dedim. Bitiriyoruz artık, yeter vallahi. Ġlhan Bey, buyurun.
ĠLHAN DAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri Ģimdi BaĢkan’ım, teknik olarak gördüğümüz
kadarıyla konu pek tartıĢılmıyor. Genelde siyaset üzerinden konuĢmalar yapılıyor. Dolayısıyla o zaman
biz de o pencereden bakalım. Bu tartıĢma aslında bu kadar uzun sürmeyebilirdi. Siz diyebilirdiniz ki:
“Ben bu kentin seçilmiĢ Belediye BaĢkanıyım. Bu kentte yaĢayanlar bana güvenip oy vermiĢler.
Dolayısıyla bu konuyu tartıĢmıyorum, tartıĢtırmıyorum. Ġtiraz da kabul etmiyorum kardeĢim. Çatlasanız
da, patlasanız da ben bu projeyi yapacağım.” Diyorlar ama Ģimdi öyle bir demokrasi var bizde
biliyorsunuz. “Çatlasanız da, patlasanız da demokrasisi.’’ ġimdi siz bu cümleleri kurabilirdiniz ve bu
tartıĢmalar burada yaĢanmazdı. Sanırım bu noktada siz gerçek anlamda demokrasiyi iĢletmeye
çalıĢıyorsunuz. ġu noktada eksik kalmıĢ olabiliriz; projeye çok inanıp, projenin doğruluğuna çok inanıp,
bunu anlatmakta eksik kalmıĢ olabiliriz, evet ama hâlâ bunu anlatmak adına zamanımız var. Ben bunu
belirtmek istedim, teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, vermeyeceğim artık ne olur. Bir cümleyle özetleyin.
ÖZGÜR HIZAL: Bazı suçlamalar var, bununla ilgili cevap vermek durumundayım. Yani burada…
BAġKAN: Suçlama kimse yapmadı. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler) Efendim?
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, en azından cevap hakkının doğduğunu düĢünüyorum.
BAġKAN: Buyurun, tamam.
ÖZGÜR HIZAL: En azından suçlama açısından değil ama cevap hakkının doğduğunu düĢünüyorum.
ġimdi burada, bize birtakım tesislerin fotoğrafları, vesaire falan gösterildi. Bunlar Almanya’da,
Ġngiltere’de, Ġspanya’da 40 yıl önce, 50 yıl önce çözülmüĢ sorunlar, problemler. Bu Ģehirde bir problem
var ve bu problemin ortadan kaldırılması gerektiğini biz defalarca dile getirdik ama bu problemin
ortadan kaldırılması ya da herhangi bir problemin ortadan kaldırılması Ģu mudur: “Ben iktidar oldum,
tek baĢıma burada Belediye BaĢkanı oldum. Seçim oldu 31 Mart’ta, 5 yıl boyunca bana hiçbir muhalefet
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ya da hiç kimse itiraz edemez. Ben bunu istediğim gibi yaparım.” Bu anlayıĢ mıdır? Bu kabul edilebilir
bir anlayıĢ mıdır? Siz Seferihisar…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler)
BAġKAN: ArkadaĢlar müdahale etmeyin.
ÖZGÜR HIZAL: ArkadaĢlar… Siz Seferihisar Belediye BaĢkanlığı yaptınız. ġu anda Seferihisar
Belediye BaĢkanı olsaydınız ve samimiyetle cevap vermenizi diliyorum, Ģu anda Seferihisar Belediye
BaĢkanı olsaydınız ve bu tesisin Seferihisar’da yapılması yönünde bir teklif gelseydi size ve bu sunum
yapılmaksızın bu teklif size gelseydi ne diyecektiniz?
BAġKAN: Güzel. Bununla bitireyim mi ben de?
ÖZGÜR HIZAL: Ne diyecektiniz?
BAġKAN: Tamam. Ben de bununla bitireyim.
ÖZGÜR HIZAL: Peki Sayın BaĢkan.
BAġKAN: ġimdi, Değerli ArkadaĢlar, öncelikle herkesin büyük bir heyecanla katılımı nedeniyle çok
memnun olduğumu söylemek isterim. Katılım gösteren, katkı veren herkese teĢekkür ediyorum. Değerli
Meclis Üyelerimizin içi rahat olsun, Menderes Meclis Üyemizin. ġu nedenle içi rahat olsun; en az onun
kadar Menderes’i savunuyoruz, en az onun kadar Menderes için kaygılıyız, en az sizin kadar
Menderes’in iyiliğini istiyoruz. Bundan bir kere zerre kadar tereddütünüz olmasın. Değerli ArkadaĢlar,
ben bu çöp meselesinin, “çöp” lafının gerçekten çok rahatsız edici, her ilçe için rahatsız edici bir algısı
olduğunu biliyorum. Bunda Harmandalı tesisinin bugün imalata geçtiği elektrik üretimi süreçlerinin
gecikmesinin payı olmuĢ olabilir ama bugün bu algıyı tamamen değiĢtirecek bir noktaya geldik. Ben
öneriyorum; gelecek ay Meclis Oturumunu, ÇarĢamba günkü Meclis Oturumunu Harmandalı’da
yapalım. Hep beraber gidelim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler) Hayır hayır, Meclis olarak, Meclis olarak gidelim. Orada arkadaĢlarımız bizi gezdirsinler. Yani
%10 kapasiteyle mi çalıĢıyor, %80 kapasiteyle mi çalıĢıyor? Ne kapasiteyle çalıĢıyor görelim. Eksiği
varsa eksiğini tespit edelim, önerimiz varsa önerimizi yapalım ama bir tesiste toplantımızı yapalım,
Meclis Oturumumuzu orada yapalım ve Ģunu göreceğiz, sizler de gittiniz, ben de gittim. Gerçekten o
algıyı, vahĢi depolama diyebilirsiniz adına, iĢte çöp yığınları, çöp dağları diyebilirsiniz, o algıyı
değiĢtirecek bir gerçeklik yaĢanıyor orada. Hepimizin peĢinde koĢtuğu, medeni bir Katı Atık Bertaraf
Tesisiyle karĢı karĢıyayız ve buradan bir enerji üretimi baĢladı. ġimdi, Değerli ArkadaĢlar, IBSEN,
okunduğu gibi yazılıyor, tavsiye ederim, Halk DüĢmanı diye mükemmel bir romanı vardır. Aynı
zamanda tiyatro oyunu da vardır. Halk DüĢmanı Ģudur aslında, bir doktordur IBSEN ve içinde yaĢadığı
köy halkıyla ilgili birtakım tıbbi çözümler önerir ve köylü taĢlar, oyun öyle biter, köylü taĢlar. Aslında
müthiĢ bir halk adamıdır ve fakat köylüye anlatamamıĢtır derdini ve sonunda köylü taĢlar. Değerli
ArkadaĢlar, popülizmin tuzağına düĢmeden, popülizmin cazibesine kapılmadan siyaset yapmak zor iĢtir.
Bazen halka rağmen bazı Ģeyleri söylemek mecburiyetinde kalırsınız. Ben Meclis Üyemizi çok iyi
anlıyorum. Çöp, senelerce direnmiĢler; AK Partilisi, CHP’lisi hepsi direnmiĢ, istememiĢler, çok haklı
olarak karĢı çıkmıĢlar. ġimdi geliniyor ve deniyor ki: “Sizin ilçenize bir Atık Bertaraf Tesisi yapacağız.”
kolay değil. Ben Seferihisar Belediye BaĢkanıyken bana gelseydi Aziz BaĢkan, deseydi: “Senin buraya
çöp tesisi yapacağız.” karĢı çıkardım. Çünkü benim gözümdeki algı, Harmandalı’daki algı ama bugün
bana gelseydi ve ben Seferihisar Belediye BaĢkanı olsaydım, Aziz Bey bu koltukta oturuyor olsaydı, ben
sahip çıkardım. Bütün samimiyetimle söylüyorum ve Seferihisar’a bu tesisin yapılmasına itiraz
etmezdim, bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü Değerli ArkadaĢlar, ben biliyorum ki
Harmandalıda, yine gidince göreceğiz beraber, son derece modern bir tesis, bu memleketin ekonomisine
katkı veren, artı değer yaratan, yenilenebilir enerji kaynağı üreten bir tesis. Kaldı ki Hüsnü Bey ifade etti
az önce, dedi ki: “Harmandalı’na daha az çöp gelecek.” Çok haklı. Eğer Bergama’da, ÖdemiĢ’te,
Menderes’te bu tesisleri yaparsak, Harmandalı’na çok daha az gidecek ve ne olacak? Belediyenin çöp
araçları daha az mazot harcayacak, daha az giderimiz olacak. Bizim harcadığımız mazot parası bizim
paramız mı? Sizin paranız, bu milletin parası. Dolayısıyla uzun vadede, aslında hem Harmandalı’nın
yükünü hafifletecek, hem de bu Ģehrin parasını bu Ģehre bırakacak. Ayrıca enerji üretecek. Dolayısıyla
Ģu anda insanlarımızın karĢı çıkıĢını çok iyi anlıyorum, hak veriyorum. GeçmiĢte yaĢananların algısının
izleri olduğunu biliyorum ama bu algıyı değiĢtirmek için tabii ki mücadele edeceğiz. Çünkü gerçeklik
farklı. Artık bu bir gerçeklik değil. DeğiĢti o gerçek, baĢka bir Ģey var karĢımızda. Bu nedenle biz bunu
anlatmaya devam edeceğiz. Pazartesi günü muhtarlarımıza anlatacağız, halk toplantıları yapmaya devam
edeceğiz. Biz daha süreci baĢlatıyoruz, bunun daha ÇED süreci var. Yani ÇED bize derse ki: “Hayır
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kardeĢim bunu burada yapamazsınız. Bunun Tahtalı Havzası’na Ģöyle bir zararı vardır.” veya iĢte söz
misali; “ġuraya tehlike arz eder.” vazgeçeceğiz, vazgeçeceğiz, ne yapacağız? Yani biz bilime rağmen, bu
memleketin menfaatlerine rağmen illa bir Ģeyi tutturup da yapacak değiliz ki. Bu süreç… B planına
baĢlayacağız, o zaman bakacağız, baĢka yere bakacağız. ġimdi, Değerli ArkadaĢlar, ben bu konuyla
ilgili müzakereyi kesiyorum. Sonuçta Ģuna karar verdik, öyle anlıyorum; önümüzdeki ay Meclis
Toplantılarının ÇarĢamba günkünü Harmandalı’nda yapıyoruz. ArkadaĢlardan rica ediyorum, iyi
ısıtsınlar orayı, üĢütmesinler bizi. Yoksa çok hararetli tartıĢmak zorunda kalırız. Rica ediyoruz, ısıtsınlar,
üĢütmesinler. O toplantıyı orada yapacağız, yerinde göreceğiz. Önce bir brifing rica ediyoruz oradaki
arkadaĢlarımızdan. Değerli ArkadaĢlar, 17. maddenin Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler) Komisyonlardan… Ne dedim? Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,18?
Buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 18 ve 19 evet, oybirliğiyle uygun bulunmuĢ Komisyonlardan geldiği Ģekliyle.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar oybirliği ile kabul etmiyor AK Parti Grubu. (SALONDAN: BaĢkan’ım
bundan sonra tek tek oylayalım.) Tek tek söylüyorum Çevre ve Sağlık - Plan ve Bütçe
Komisyonlarından geldiği Ģekliyle değil, Hukuk - Ġmar ve Bayındırlık Komisyonlarından geldiği
Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir.
TeĢekkür ediyorum. 18? Buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 18 ve 19 oybirliği ile geçmiĢ geldiği Ģekliyle.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 18 ve 19. maddelerin Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 20?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım 20. maddede de Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım - Tüketiciyi
Koruma Komisyonlarından değiĢiklikle oybirliğiyle uygun bulunmuĢ önerge, UlaĢım Komisyonunca
değiĢiklikle oyçokluğuyla uygun bulunmuĢ. Biz de oyçokluğuyla oylansın diyelim.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Kaçıncı madde?
BAġKAN: 20. Plan ve Bütçe Komisyonu oyçokluğuyla demiĢ.
FATĠH TAġTAN: Tamam.
BAġKAN: Diğerleri oybirliği demiĢ. Plan ve Bütçe Komisyonu gibi.
FATĠH TAġTAN: Plan Bütçe gibi.
BAġKAN: Kabul edilsin. Kemal Bey? Salahattin Bey? 20 no’lu Komisyon Raporunun Plan ve Bütçe
Komisyondan geldiği Ģekliyle oyçokluğu ile kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 21?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 21 ve 33 dâhil hepsi oybirliği ile geçmiĢ Komisyonlardan,
geldiği Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: Fatih Bey? 21 ve 33 dâhil, Kemal Bey? Salahattin Bey? 21 ve 33 dâhil Komisyonlardan
geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
IV. DĠLEK VE ÖNERĠLER
BAġKAN: Dilek ve Temennide bulunmak isteyen arkadaĢım, Dilek ve Öneride, pardon. Buyurun
Hakan Bey.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan’ım, öncelikle birkaç konuda sorumuz var cevaplarsanız çok memnun
olacağım. Biraz önce katı atığı tartıĢırken en temel değindiğiniz Ģey popülist bir politika yapmamak…
BAġKAN: Efendim?
HAKAN YILDIZ: Popülist bir politika yapmamak, ki Grup olarak bugüne kadar buna hassasiyet
gösterdiğimizi düĢünüyorum. Siz de buna hassasiyet gösteriyorsunuz. Ama bugüne kadar bizim
saptadığımız bir Ģey sorunları, sorunların temelinde tartıĢmayıp hep çevresel tartıĢarak geldiğimiz için
belki konular bu kadar çok uzuyor. ġimdi Kültürpark konusunda benim sizden, daha doğrusu ilgili
bürokrat arkadaĢlarımıza bir dahaki Meclis’e bizi aydınlatacak, bizi bilgilendirecek bir sunum
yapmalarını rica ediyorum. Çünkü son zamanlarda Ġzmir gündeminde malumunuz 420 dönümlük
alanımızda, Kültürpark ile ilgili bir tartıĢma var ve bizim yaptığımız bazı araĢtırmalara göre baktığımız
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zaman da koruma amaçlı imar planının daha hazırlanmadığını biliyoruz. Oysaki 2016 yılında fuzuli
görünen bu yapıların tahliyesi ile ilgili baĢlatılmıĢ bir süreç var. Yani esasında 2016’da tahliye
hesaplanmıĢ bir yerde, bugüne kadar geçen 3 yıl içerisinde koruma amaçlı bir imar planı yapılıp, Anıtlar
Kurulu tarafından onaylanıp gündemde olması gerektiği kanaatindeyiz ancak bu 6 ay önce kurula
sunulup tekrar geri çekilmiĢ bir plan var. Doğal olarak yapılan yıkımlar tescilli eser mi, değil mi?
TartıĢma arasında açıklamalarınız var ama Kurula bugüne kadar yıkımla ilgili bilgi verilmediği bilgisi
tarafımızda var. Oysaki Kültürpark hepimizin hafızası. Sizin troleybüslerde, ki babanızla olan hikâye
gibi her birimizin fuarla çocukluğumuzdan kaynaklı hatıraları var. Geçen Kopenhag ile ilgili sunum da
yapmıĢlardı, orada yaklaĢık 80 dönümlük bir Tivoli Parkı vardır, ki 1845'ten beri durur, geçen bir ziyaret
etme Ģansım olmuĢtu. Bu değerlerin korunması gerekiyor, Avrupa'da dünya kenti olmak açısından yani
sizin hedefiniz “Dünya Kenti Ġzmir” noktasında. Bize ayrıntılı, Kültürpark nereye gidiyor? Kültürpark
konusunda nasıl bir planlamanız olduğu konusunda Meclise bir bilgilendirme yaparsanız çok memnun
olacağım. Bir de Sayın BaĢkan geçmiĢ dönemde talebimiz oldu, siz de bununla ilgili çalıĢma yaptığınızı
belirttiniz ama Grup Odalarımız konusunda bir geliĢme var mı?
BAġKAN: Evet.
HAKAN YILDIZ: Bir yere doğru yaklaĢıyor muyuz? Bir binadan bahsetmiĢtiniz ancak o bina hazır mı,
değil mi?
BAġKAN: AnlaĢıldı, tamam.
HAKAN YILDIZ: Onu da… Bizi bilgilendirirseniz memnun olurum.
BAġKAN: Tamam, kısa kısa söyleyeyim sonra size vereceğim. Kültürpark konusunda detaylı bir
sunum yapacak noktada değiliz. ArkadaĢlarımız değiller daha doğrusu. Çünkü henüz dediğiniz gibi
koruma amaçlı plan bitmedi, isterseniz yani bununla ilgili bir Ģey söyleyemezler Ģu anda. O plan…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamamlıyorsanız
güzel, o zaman sunuluyor. Bu Ģey ile ilgili de çok kısaca söyleyeyim, bina kiralandı değil mi Değerli
ArkadaĢlar? Bina kiralandı önümüzdeki günlerde taĢınma baĢlayacak Yıldız Hanım'ın birimleri…
YILDIZ DEVRAN(Genel Sekreter Yardımcısı): TaĢınma baĢladı BaĢkan’ım, baĢladı.
BAġKAN: BaĢladı, yani yer açılıyor. Artık en kısa sürede tamamlamıĢ olacağız. Buyurun efendim.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim? Hayır hayır
bir bina tuttuk, bu birimleri hafifleteceğiz taĢıyacağız ki burada yer açacağız Komisyonlara. (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır hayır, buradan birimleri
taĢıyacağız o binaya dolayısıyla da burada yer açmıĢ olacağız Komisyonlara, buyurun efendim.
ALĠ GÖNEN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Çok Kıymetli Katılımcılar hepinizi öncelikle
saygı ve sevgiyle selamlarım.
BAġKAN: Sağ olun.
ALĠ GÖNEN: Değerli BaĢkan’ım 15 Ocak’taki Oturumda büyük Ģairimiz Nazım Hikmet'i andık.
Doğumunun 118. yıldönümüydü. Meclisteki diğer arkadaĢlarımız konuĢmalarıyla, okudukları Ģiirleri ile
hep birlikte andık, hatırladık. Gerçekten ben de büyük Ģairimiz Nazım Hikmet’i bir kere daha sevgi ve
saygıyla anıyorum. Ama bir Ģeyi atladık. Yine bir büyük Ģairimiz Mehmet Akif ERSOY'u atladık.
Mehmet Akif ERSOY'un hem doğum hem de ölüm tarihleri Aralık ayına denk gelmiĢti.
BAġKAN: Evet.
ALĠ GÖNEN: 1873 yılında, 20 Aralık'ta doğumu, 1936, 27 Aralık'ta da ölüm yıldönümüydü. Maalesef
BüyükĢehir Meclisimizden bununla ilgili herhangi bir konuĢma, bir anma yapılmamasını bir vefasızlık
olarak…
BAġKAN: KeĢke siz yapsaydınız.
ALĠ GÖNEN: Ben de Ģimdi, ben de Ģimdi o sözü aldım, onun için mutlaka büyük Ģairimizin anılması
gerekiyordu atladık. Hepimizin bir…
BAġKAN: Hepimiz atlamıĢız.
ALĠ GÖNEN: Ben bir grubu ya da Ģeyi…
BAġKAN: Tabii tabii.
ALĠ GÖNEN: ġey yapmak için söylemiyorum, ama BüyükĢehir Meclisimizde de anılmalıydı.
BAġKAN: Evet.
ALĠ GÖNEN: Tabii ki Mehmet Akif ERSOY dediğimiz zaman aklımıza önce Ġstiklal MarĢı geliyor.
Çok büyük eserleri var ama Ġstiklal MarĢı, baĢlı baĢına, baĢlı baĢına büyük bir eser. Ġstiklal MarĢı
öyküsü ile kısaca bir ifade edeceğim ve sözlerimi tamamlayacağım Sayın BaĢkan’ım. 1921 yılı ġubat
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aylarında o zaman Genelkurmay BaĢkanı olan Ġsmet PaĢa, bununla ilgili heyetlerle görüĢür ve heyetlerle
görüĢmesi sonunda Ģöyle der: “Mutlaka bir Milli MarĢ’a ihtiyaç oldu.” ĠstiĢare heyetleri vardır, gerek
askeriye içinde gerek halk içindeki durumları tespit etmek amacıyla yapılan istiĢarelerin neticeleri Sayın
Ġsmet PaĢa'ya, Genelkurmay BaĢkanına iletilir, o da bir Milli MarĢ’ın yapılmasının ihtiyaç olduğunu
söyledi. Zaten yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de kurulmuĢ, Ankara’ya gelen heyetler
var onların karĢılanmasında da Milli MarĢa ihtiyacımız var. Onun için o zamanki Milli Eğitim Bakanı
Hamdullah Suphi TANRIÖVER’i görevlendirir. Hamdullah Suphi TANRIÖVER bir yarıĢma düzenler
ve bu yarıĢma sonucunda 724 tane eser yarıĢmaya katılır. Ama bu yarıĢma koĢulları arasında bazı
maddeler vardır ki, o maddelerden bir tanesi de biliyorsunuz kazanan esere 500-TL bir ödül verilmesi ile
alakalıdır. Mehmet Akif ERSOY bu yarıĢmaya katılmaz. “Niye katılmadın?” diye sorduklarında etrafına
“Bir ülkenin Milli MarĢı parayla, ücretle yazılamaz.” der, reddeder. Ama 724 tane baĢvurudan
incelendiğinde, ilgili heyet incelediğinde, ancak 6 tanesini kayda değer bulurlar. Bunun üzerine
Hamdullah Suphi TANRIÖVER, bir mektup yazar, Mehmet Akif ERSOY'a ve Ģöyle der: “Cephedeki
askerlerimizin ve cephe gerisinde ona destek veren halkımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek,
heyecanını yükseltmek adına böyle bir Milli MarĢa katılması gerektiği” noktasında mealen mektubunu
yazar ve Ģöyle der: “Bu milli bir görevdir mutlaka bundan kaçamazsınız eğer Ģartnameyle ilgili
itirazlarınız ve kaygılarınız varsa biz onları gidermeyi hazırız.” der. Bunun üzerine Mehmet Akif
ERSOY Ġstiklal MarĢını yazar ve gönderir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 12 Mart 1921 tarihinde
Adnan ADIVAR BaĢkanlığında toplanır ve 7 tane gelen marĢın üzerinde yapılan çalıĢma sonunda ve
görüĢmelerde Mehmet Akif ERSOY'un Ġstiklal MarĢı birincilikle kazanır ve Hamdullah Suphi
TANRIÖVER bu Ģiiri Meclis Kürsüsünden kendisi okur, bütün Meclis ayakta alkıĢlayarak hep birlikte
Ġstiklal MarĢı’nı tekrar ederler. Böylesi büyük bir Ģairimizi ben de doğumunun 146. ölümünün 83.
yıldönümünde anmanın bir görev olduğunu düĢündüm ve onun için söz almıĢ bulundum.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.
ALĠ GÖNEN: ġimdi siz bana temenniniz ne diye muhtemelen sorabilirsiniz. Ben Mehmet Akif
ERSOY'un söylemiyle cevap vermek istiyorum; Allah bu millete bir daha Ġstiklal MarĢı yazdırtmasın.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Ruhu Ģad olsun hatırlatmanız için teĢekkür ediyoruz. Ġki arkadaĢımız var,
sonra sizlere de vereyim evet, buyurun efendim.
HIDIR ALPTEKĠN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle
selamlıyorum hayırlı akĢamlar. Konak ilçesi, Gültepe semtinde sabah, 44 otobüsleri… 44 otobüs
seferlerinden çok Ģikâyetçiler efendim. Basmane'den Mersinpınar istikametinden öğretmenlerimiz ve
öğrenciler geç geliyorlar, isyandalar. Sabah 8:00 ile 9:00 arası yoğunluk var, ek sefer açılmadan, Sayın
BaĢkan’ım. Ayrıca engellilerle ilgili metro duraklarında asansörler çalıĢmıyor. Halkapınar, Konak, Üçyol
ve değiĢik semtlerde engellilere engel olmamamız lazım. Bir de engelli rampası otobüslerde ve yollarda
engellilere uyumlu olmasını istemekteler saygılarımla.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Buyurun efendim sonra da size vereyim tamam, evet.
MURAT ÖNCEL: ÖdemiĢ Meclis Üyesi Murat ÖNCEL. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Aralık ayı son
Oturumumuzda ÖdemiĢ Atık Su Arıtma Tesisinin yetersizliğinden ve Küçük Menderes Ovasını
kirlettiğinden bahsetmiĢtim. Siz de size gelen bir notla, sorunun mandıralarda olduğunu, mandıraların
arıtmalarında olduğunu bizim tesisimiz de bir sorun olmadığını belirtmiĢtiniz. Mandıracı esnaflarımızın
bu konudaki hassasiyetlerinin farkındayız. 17 mandıracı esnafımız mevcut arıtmaları olmalarına rağmen
birleĢerek yeni bir arıtma için ÖdemiĢ Meclisine baĢvurdular. Biz de bu konuda kendilerine destek
verdik oybirliğiyle. Ancak aynı hassasiyeti BüyükĢehir Belediyesi olarak bizim de göstermemiz
gerektiğini düĢünüyorum. BaĢkan’ım sizi yanlıĢ bilgilendirdiler, sorun ÖdemiĢ'in arıtma tesisinin
kapasitesi, kapasite yetersizliğidir. Arıtma tesisimiz 12 bin 500 ton/gün kapasiteyle devreye girmiĢ, 15
bin ton kapasite eklemelerle çıkartılmıĢtır zamanla. ÖdemiĢ'in nüfusu an itibariyle 132 bin, arıtmayı
kullanan 16 mahallede 81 bin 878 kiĢi. TÜĠK verilerini ele almıyorum, daha yüksek. ĠZSU verilerine
göre 214 gün. Bu hesabı yaptığımızda 17 bin 500 gün/ton, hesabıyla zaten 2500 Ģu anda kapasiteyi
geçmiĢ durumdayız. Bu rakam yağmur suyu drenaj hattı bulunmadığı için %50 daha artıyor, yani 26 bin
ton/gün seviyelerine çıkıyor. Bu bilgiyi size vermek istiyorum BaĢkan’ım. Küçük bir dokunuĢunuz
gerekiyor, Menderes Ovasının temizlenmesi için. Bu konuda fotoğraflarımız var, Emmioğlu Mahallesi,
Karakova Mahallesi ve 20 kilometre ilerde Tire ilçesi, Tire’ye kadar bizim atık sularımız gidiyor.
BAġKAN: Geçin alın o fotoğrafları, evet, evet.
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MURAT ÖNCEL: Bu konuda ilginizi rica ediyorum BaĢkan’ım.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum hassasiyetiniz için.
MURAT ÖNCEL: Sağ olun.
BAġKAN: Buyurun efendim.
AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın
BaĢkan’ım biliyorsunuz KarĢıyaka MaviĢehir bölgesinde yeni açılan bir AVM var ve bu AVM
bulunduğu kentin trafik yükünü ciddi Ģekilde arttırmıĢ durumda. ġimdi Sayın BaĢkan’ım bu AVM'nin
arka tarafından sokak numaralarını söylemek için haritadan bakıyorum, Ģimdi 6525 Sokaktan Sayın
BaĢkan’ım, 6524 Sokaktan, 8294/1 Sokağa doğru bir yeni göbek yapıldı. Bürokrat arkadaĢlar biliyordur.
Fakat bu yapılan göbek BaĢkan’ım hem, 8294/1 Sokaktan, çift geliĢ, 8292 Sokaktan çift geliĢ, 6523 ve
6524 Sokaktan çift geliĢler çok yoğun bir Ģekilde çalıĢıyor. Ve trafik lambası da yok Ģu anda ciddi
manada sıkıntı yaratmakta BaĢkan’ım. Buraya bir trafik lambası yapılması gerekiyor. Bununla alakalı
bilgilendirme yapmak istedim. Çünkü buralar daha önce çok sık kullanılan sokaklar, yollar değildi.
AVM açılıĢından sonra çok ciddi Ģekilde buraya bir araç yükü bindi. Fakat bu yeni yapılan göbek de
dediğim gibi maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalara yol açabilecek trafik sıkıĢıklıkları oluĢmakta. Sayın
BaĢkan’ım, ayrıca da bir problem daha var, Caher Dudayev Bulvarı üzerinde yine bu yeni açılan
AVM’den Çiğli tarafına doğru, KoçtaĢ tarafına doğru gittiğimiz kaldırımlar da yeni yapılmasına rağmen,
direkt birebir yaĢadığım problemlerden bir tanesi yine, engelli arkadaĢlar da bunu yaĢıyor, Sayın
BaĢkan’ım, engelliler için yapılan o eĢikler hala çok yüksek durumda. Kaldırımın baĢından çıkıyorsunuz
fakat kaldırımın en sonunda maalesef iniĢ olmadığı için geri dönmek zorunda defalarca kalıyorsunuz.
Bu Caher Dudayev Bulvarı üzerinde de bir inceleme yapılır ve problemli yerler düzeltirse sevinirim.
TeĢekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum, sağ olun. Erhan Bey buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan ben…
BAġKAN: Sonra bu tarafa geleceğim, sadece AK Partililer yok Mecliste merak etmeyin… ERHAN
ÇALIġKAN: Çok kısa…
BAġKAN: Tamam efendim bir Erhan Bey’i… Hayır gördüm elinizi, evet.
ERHAN ÇALIġKAN: Çok kısa bir konuyu gündeme getirip bilgi almak istiyorum. Çünkü Kasım
ayında Ġnternet Gazeteleri ile ilgili bir karar aldık ve oybirliği ile bir karar aldık.
BAġKAN: Evet.
ERHAN ÇALIġKAN: Bu aldığımız kararla ilgili herhangi bir bugüne kadar uygulama yapıldı mı?
Çünkü arkadaĢlarımız bu uygulamanın baĢlamadığını ifade ettiler, yapılmadıysa yapmayı düĢünüyor
musunuz? Yoksa biz o kararı sadece arkadaĢlara… Yani çünkü uygulanmadığınız takdirde iki anlam
çıkar ortaya, bir; Meclisin aldığı kararları uygulamıyoruz. Ġki planlamanız vardır, bilmediğim için
soruyorum ve itham için söylemiyorum. Ġkincisi de, belki de uygulandı bizim haberimiz yok, belki o
arkadaĢların haberi yok. Bu konuda bilgi verirseniz rica ediyorum.
BAġKAN: Bakalım Erhan Bey, bakalım baĢka ihtimaller de söz konusu olabilir, bakalım. Buyurun
Hüsnü Bey, Sonra Cenap Bey size veriyorum, sonra bu tarafa geliyorum. Tamam efendim, evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan ben sizden… 2 dakika 2,5 dakika kadar konuĢacağım. Bu arada,
kalan kahramanları da selamlıyorum Mecliste.
BAġKAN: Kimi?
HÜSNÜ BOZTEPE: “Kalan kahramanları selamlıyorum.” dedim Mecliste bu saate kadar. ġimdi Sayın
BaĢkan’ım.
BAġKAN: Herkes kahraman bu Mecliste merak etmeyin.
HÜSNÜ BOZTEPE: Kalanlar artık, onlar daha kahraman.
BAġKAN: Kalanlar daha kahraman, peki, evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi Sayın BaĢkan, “Ġzmir dünyadan kopmuĢ, Ġzmir dünyaya kapalı, Ġzmir
elbirliği içinde kapandı” dediniz. Burada tabii ben, burada bir suçlama görürüm. Sanki bütün
Ġzmir’deki STK’lar olsun, Sivil Toplum KuruluĢları dıĢında Odalar olsun… Bunu televizyonda
söylediniz. Yine, yine Sayın BaĢkan’ım bilgilendirmek için bir Ģey söylüyorum ben, Ġzmir'deki
geçenlerde bir et tanzim satıĢ yeri açtınız, Aydın Belediye BaĢkanımızla beraber. Bu konuyla ilgili
Ġzmir'de TANSAġ konusunda çok yetenekli olduğunu o konuda tecrübeli olduğunu söylediniz. Bu
konuyla ilgili PĠRĠġTĠNA’nın bu kentte TANSAġ’ları ilk açtığını söylediniz. Hayır, o bilgi de yanlıĢ
Sayın BaĢkan. Ġzmir'de TANSAġ’ları ilk Ġhsan ALYANAK açtı. En son kalan hissemizi, Allah rahmet
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eylesin, mekânı cennet olsun saygıdeğer Ahmet PĠRĠġTĠNA en son kalan hissemizi sattı, bu konuda da
bilgi sahibi olasınız diye ben söyledim. Sayın BaĢkan’ım Ġzmir'deki en büyük sorunların birisi de bu
konuda çok Ģikâyet geliyor, sizi de mutlaka arıyorlardır, bu huzur evleriyle ilgili; bunların sayısını
artırmalıyız, diye düĢünüyorum. Yani hemen hemen günde 2-3 telefon geliyorsa, gerçekten de huzur
evleriyle ilgili bu konuda BüyükĢehir’in de var, sayısını bilmiyorum ama kaç tane olduğunu. Bunu eğer
ki, bir arttırabilirsek çok da iyi olur. Çünkü nasıl ki, çocuklarımıza sahip çıkıyorsak, biz hem
geçmiĢimize hem geleceğimize sahip çıkmalıyız. Bu konuda da sizin ilginizi bekliyorum. Gene Sayın
BaĢkan, son 1-2 cümle daha söyleyeyim. Buradaki bütün Meclis Üyelerimizin hepsi, hiçbirisi canlı
yayın yapılıyor diye kalkıp burada etkilenerek konuĢmuyor. Eğer ki, o konuĢmanızda beni
kastettiyseniz, ben 1990 yılından beri hemen hemen devamlı gazeteye, basın olsun… Kendim de hiç
gitmem bile. Hayatımda hiçbir gazeteye, hiçbir… Bir yere, reklam da vermiĢ değilim.
BAġKAN: Tebrik ediyorum.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bu, ben, ben sizi daha hiç siyasetin içinde yokken, ben sizi tanıyorum EXPO
döneminden tanıyorum.
BAġKAN: Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Daha önce de yine hem Belediye’de çalıĢtınız, saygıdeğer PĠRĠġTĠNA ile beraber.
Bu konuda hele hele benim hiçbir ihtiyacım yok, ki ben paylaĢmıyorum bile… Bu canlı yayını bile.
Ama bu konuda geçen gün baĢladınız siz de kendi twitter hesabınızda paylaĢtınız. Çok güzel, çok doğru.
Çünkü halkımız daha çok bilgi sahibi olsun diye. Bu konuda kırgınlığımı size iletmek istiyorum. Hiçbir
Meclis Üyemizin sizin dıĢınızda kalan 175 Meclis Üyesinin böyle bir Ģeye ihtiyacı yok. Böyle bir Ģey de
yaptıklarını asla sanmıyorum, o konuda üzüntülerimi bildiriyorum, saygılar sunarım.
BAġKAN: Üzülmeyin, ben pratik bir Ģey söyleyeyim. KonuĢan arkadaĢlarımızın söylediklerinin
tamamı aslında soru önergesiyle Meclisimize yöneltilebilecek Ģeyler. ġimdi bizim burada Meclisin bu
zamanını almaya hakkımız olmadığını düĢünüyorum. Yani Ģimdi siz Grup BaĢkanlığında bir toplantı
yaptınız değil mi? O toplantı böyle mi cereyan edecekti? Toplantının sonuçları.
MUSTAFA ÖZUSLU: BaĢkan’ım o toplantıda bu usulle ilgili bir Ģey almadık, bir karar almadık yani.
BAġKAN: Dilek ve Öneriler böyle mi görüĢülecekti?
MUSTAFA ÖZUSLU: KonuĢacaktık…
BAġKAN: Efendim?
MUSTAFA ÖZUSLU: Orada konuĢma kararı aldık, bu konuyu kendileriyle beraber araĢtırıp
önümüzdeki… Bu Meclisin değil…
BAġKAN: ġimdi ben söylüyorum, Değerli ArkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: Sizinle de bir toplantı yapalım.
BAġKAN: Yapalım. Değerli ArkadaĢlar çünkü… Bakın benim sabrım çok, ben dinlerim ama mesele
burada değil, mesele… Biz Meclisin çalıĢma usulüyle ilgili bir hata yapıyoruz. Yani Ģimdi Değerli
ArkadaĢlarımın söyledikleri, ÖdemiĢ meselesi olsun, sizin söylediğiniz iĢte yollar meselesi, engellilerle
ilgili yapılması gereken yani bütün bunları arkadaĢlarımıza yazılı olarak iletirseniz, üstelik yazılı olarak
cevap alırsınız ve dolayısıyla da elinizde belgesi olur. Yani yoksa bazı Ģeyler Dilek ve Öneriler
bölümünde konuĢulunca uçabilir. (SALONDAN: Güzel bir düĢünce) Bence Ģimdi bunun üzerinde bir
çalıĢalım ne olur, yani bu böyle sürdürülebilir bir Ģey değil.
ÖZGÜR HIZAL: Toplantının amacı buydu Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Güzel.
ÖZGÜR HIZAL: Ve esasında Ģöyle bir yöntem, yöntem değil, doğrusu olduğunu düĢünüyoruz.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Geçen sizin olmadığınız BirleĢimde de konuĢulan bir konu. Dilek ve Temenniler diye
kısıtlarsak sizin dediğiniz sonuçlara varır.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Ama gündem dıĢı…
BAġKAN: Güzel, olabilir.
ÖZGÜR HIZAL: Ki burada herhalde 30, 40, 50, 60 belki 100 maddelik bir Gündem, bunun bir kısmını
siz belirliyorsunuz, bir kısmını bizim önergelerimizle belirleniyor. Ama bunun dıĢında bu Ģehrin
gündemleri vardır; ÖdemiĢ’in gündemi vardır, Seferihisar’ın gündemi vardır, Tire’nin gündemi vardır,
Kiraz’ın gündemi vardır ya da Ģehrin bütününün bir gündemi vardır. Dolayısıyla gündem dıĢı denilen
mesele Hakan Bey’in konuĢması.
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BAġKAN: Anladım bunu sonra konuĢacağız. Tamam, Hakan Bey’in yaptığı gibi, gündem dıĢı aldı ne
güzel, söyledi söyleyeceğini. ArkadaĢlar rica ediyorum bunu bir an önce çözelim çünkü bu sağlıklı bir
yöntem değil. Yani onun için mutlaka bunu çözmemiz lazım. Evet, baĢka buyurun efendim. Buyurun
hanımefendiciğim.
RAĠFE KARABATAK: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerim, Bürokratlarım, 26 Ocak’ta gerçekleĢecek
olan Karaburun Nergis Festivali’ne hepinizi bekliyoruz, teĢekkür ederim.
BAġKAN: Evet, biz de teĢekkür ediyoruz, hayırlı olsun diliyoruz. Buyurun Hasan Bey. Sonra Cenap
Bey size vereceğim.
HASAN ÜNAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, Ocak Ayının II. Oturumu, BaĢkan’ım sizin
katılmadığınız Oturumda AK Partili Meclis Üyesi Sayın BOZTEPE söz aldı ve “körfez temizliği ne
zaman gerçekleĢecek? Bizler ne zaman denize girebileceğiz? 36 ay ne zaman baĢlayacak, bu iĢin
deathline’ı nedir?’’ Israren bunu sordu. Ben konuyla alakalı sizin yakın zamanda basında paylaĢmıĢ
olduğunuz kısa bir demeci okumak istiyorum “Çözüm çok basit, yanlıĢ yerde aramamak lazım. Eğer biz
Körfezi temiz tutmayı baĢarabilirsek temizlemek için çaba sarf etmenize gerek yok. Biz yeter ki
kirletmeyelim. Nasıl kirletmeyeceğimiz ile ilgili çalıĢmaları baĢlattık, ki bu çalıĢmaların içerisinde dere
ıslahları, yağmur suyu ayrıĢtırmaları, birçok… ĠZSU yönetiminin bununla ilgili birçok çalıĢmaları
hâlihazırda devam ediyor. 3 yıl içinde yüzülebilir hale gelecek, doğanın sirkülasyonu temizlemeye
yetecek, biz bunu yapacağız.” Benim buna inancım tam, Sayın BaĢkan’ım. Hüsnü Bey sizin de buna
inancınız tam olsun. Deathline’la alakalı da, deathline’la alakalı da size bir teklifim olacak Sayın
BOZTEPE. Sizi…
BAġKAN: Bana söyleyin, ben Hüsnü Bey’e aktaracağım.
HASAN ÜNAL: Sizi, 1 Nisan 2022 tarihinde, Alsancak’tan KarĢıyaka’ya yüzmeye davet ediyorum.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Nasıl? Bayraklıya
isterseniz uğrarız problem değil ancak…
ÖZGÜR HIZAL: 1 Nisan Ģakası mı yapacaksınız?
HASAN ÜNAL: Yok yapmayacağız.
BAġKAN: Evet.
HASAN ÜNAL: Hep birlikte bunu yaĢayacağız. Sayın HIZAL, hep birlikte yaĢayacağız. Ancak tabii
mesafe biraz uzun olduğu için çıplak ayakla yüzemezsiniz, ben sizin için erkenden gerekli hazırlığı
yaptım. Bakın paletiniz hazır 42-43 aldım, gerçi babayiğit bir adamsınız ama. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bu arada, bu arada temizlenmiĢ olan
Körfez'de balıklara da selam vereceksiniz, gözlüğünüz de hazır.
BAġKAN: Evet, tamam, tamam. Hasan Bey bitirelim. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
HASAN ÜNAL: Hüsnü Bey, annem “BaĢını soğuk tutma.” derdi dolayısıyla hava serin olur, boneniz
de hazır. Son olarak bakın XXL aldım, umarım olur. Aynısından kendime de aldım yani rengini,
alınmayın.
BAġKAN: Evet.
HASAN ÜNAL: ġöyle de buyurun. Birlikte yüzeceğiz.
HÜSNÜ BOZTEPE: Yalnız BaĢkan bunları bana değil de size vermesi lazım.
BAġKAN: Benim var, tamam, evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢka ne var?
HASAN ÜNAL: BaĢka bir Ģey yok.
BAġKAN: Tamam teĢekkür ediyoruz.
HASAN ÜNAL: TeĢekkür ediyorum, sağ olun.
BAġKAN: Evet, baĢka kimin sözü? Cenap Bey buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Senin ki nerede? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
BAġKAN: Evet Cenap Bey. Cenap Bey’i dinliyoruz, buyurun.
CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Kıymetli Bürokratlarımız,
Konuklarımız…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen, evet.
CENAP BÖRÜHAN: Hepinizi, ilerleyen saatler oldu ama sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok uzun
tutmayacağım ama bir 4 dakika bana katlanmanızı, tahammül etmenizi istirham ediyorum. Çünkü o

35
kadar sürecek. BaĢkan’ım 3 konu hakkında mümkün olduğu kadar öz bir Ģekilde birkaç söz etmek istiyorum.
Lütfen mükerrer tekrar söylenmiĢ söz olarak algılamayınız, bunlardan bir tanesi uluslararası Ġzmir Fuarı'nda Ģu
anda yapılmakta olan aksiyonlarla ilgilidir. Ben de geçen hafta gerek medyanın biraz abartılı yayınlarıyla, gerekse
Ġzmirlilerden gelen yakınmalarla orayı görme ihtiyacı içerisinde oldum ve gittim. Bir Belediye Meclis Üyesi
arkadaĢımla beraber gittim Ġzmir Fuarını görmeye. Orada simge mekânlar olarak isimlendirebileceğim Göl, Ada,
Kübana ve Golf Gazinosunda dağınıklık yani yıkıma benzer birtakım manzaralar gördüm. Ancak daha sonra
araĢtırdığımızda oranın yıkılmadığını, yıkama uğramadığını ancak içerideki müstecirin, içerideki kiracının oraları
tahliye ederken tahrip ederek çıktığını ve sözleĢmede olmamasına rağmen bina içerisinde binanın mütemmim
cüz’ü diyebileceğimiz, ayrılmaz parçası diyebileceğimiz her Ģeyi söküp alıp götürdüğünü gözlemledim. Bütün
bunlar tabii ki takip edilmiĢtir, gereği yapılır ya da görmezden gelinir ama görmezden gelinmeyecek bir husus
var; Ġzmirliler oradaki bu prestij mekânlarının, simge mekanlarının isimleri ile birlikte tekrar yaĢatılmasını
istiyorlar. Yani bu mekânların simge olmaları mimarileriyle ilgili değil, yaĢattıklarıyla ilgili. 1936 yılında açılmıĢ
fuar, 84 yıldan beri bu isimlerle gazino olarak ya da benzer faaliyetlerle sürmekte. Oraların yine buna benzer
faaliyetlerle devam etmesinin arzu edildiğiyle ilgili, çok ciddi bir yaklaĢım gördük, fuara gelen vatandaĢlarla
konuĢtuk. Oraya gelip, yıkım zanneden oradaki tahribatı BüyükĢehir Belediyesi'nin yıkım yaptığını düĢünerek ve
bununla ilgili serzeniĢlerle yaklaĢan vatandaĢlara da iĢin aslını söyledik. Dolayısıyla önümüzdeki Mecliste orayla
ilgili bir geliĢme olacak, yaĢanacak bu hassasiyetlerin dikkate alınmasını özellikle istirham ediyorum.
BAġKAN: Tamam.
CENAP BÖRÜHAN: Benden öte Ġzmirlilerin hassasiyetidir. Bilinmesini teminen söyledim. Ġkinci konu; demin
kedi, köpeklerle ilgili konuĢuldu. Kedi, köpek gibi gönül dostlarımız için çok ayrıntılı ve çok büyük hizmetler
vermemiz lazım. Mevcut koĢullarda ve koĢullarımızı biraz derleyip toparlayıp… Onlarla baĢa çıkmamız mümkün
değil, Sayın BaĢkan’ım. Biz Ġzmir'e çok örnek olacak, herkesin bizi konuĢacağı bir hayvan barınağı yapmalıyız.
Ġçerisinde çok ayrıntılı hizmet veren bir hayvan hastanesi kurmalıyız. Çok sayıda veterinerimiz olmalı, veteriner
hekimimiz olmalı, teknisyenimiz olmalı, personelimiz olmalı yetiĢkin. Ve hayvan toplamalıyız çok ciddi
planlamalarla ve o hayvanları sahiplendirmeliyiz. Bunun dıĢında öte bir Ģey yapma Ģansımız yok. 2017 yılının
Ekim’inde Ġzmir Veteriner Odası, Ġzmir'deki köpek sayısını inanılmaz bir rakam olarak açıkladı ve ben yani…
Bana göre çok bir Ģey, “500 bin köpek var.” dedi Ġzmir’de; bu 8 kiĢiye 1 köpek… Eğer 500 bin köpek varsa 1
milyon da kedi vardır. BaĢa çıkmak için çok geniĢ düĢünmek, çok büyük düĢünmek lazım. Bir konu daha
bitiriyorum Sayın BaĢkan’ım.
BAġKAN: Evet.
CENAP BÖRÜHAN: 26 Ocak'ta Göztepe - BeĢiktaĢ maçı var ve bu maç Güzelyalı'da yeni yapılan Gürsel
AKSEL Stadyumunda olacak, oradaki insanların da bir kaygısı var, yol ve trafik düzeni
ne olacak? Orada bir
trafik düzenlenmesine gidilmesinin çok yerinde olacağını…
BAġKAN: TeĢekkür ederim.
CENAP BÖRÜHAN: Trafiğin az sıkıĢması için tedbir alınması gerektiğinin doğru olacağını düĢünüyorum,
teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz. Değerli ArkadaĢlar, BüyükĢehir’in değerli kahramanları.
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
BAġKAN: Bir sonraki Oturum, 10 ġubat Pazartesi saat: 18:00’de Meclis Toplantı Salonumuzda yapıyoruz.
ġehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize teĢekkür ediyorum.

Mustafa Tunç SOYER
Meclis BaĢkanı

Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU
Divan Kâtibi

Sultan ĠPEKLĠ
Divan Kâtibi

Onur YĠĞĠT
Divan Kâtibi
(Bulunmadı)

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU
Divan Kâtibi
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