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T.C. 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

2022 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ 
MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN TOPLANTI TUTANAĞI 

 

1. BÖLÜM 
MECLİS GÜNDEMİ 

 

 
Gündem No   : 97509404-301.03-12/1                                          Toplantı Tarihi   : 12/12/2022  
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                    Toplantı Saati     : 18.00                     

           Konak/İZMİR                                                                   
                          (İzBB Meclis Toplantı Salonu) 
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI 
 

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 
GÖRÜŞÜLMESİ 

III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 
 

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 
1. 18-22 Aralık 2022 tarihlerinde Almanya'nın Bremen kentinde gerçekleştirilecek olan II. Bremen İzmir 
Ekonomi Forumu İş İnsanları Çalıştayı’na katılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tunç 
SOYER'in de katılım göstereceği ziyaret programına Başkanlık Makamına eşlik etmek üzere Basın Yayın ve 
Tanıtım Şube Müdürlüğü Fotoğrafçı kadrosunda görev yapmakta bulunan İZELMAN A.Ş personeli Orkun 
Emre KÜÇÜKERBAŞ'ın görevlendirilmesi ve anılan tarihlerde adı geçen personelin görevli-izinli sayılması, 
konaklama, ulaşım (hava yolu), harcırah ve diğer yasal giderlerin Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü 
Bütçesi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Basın 
Yayın ve Halkla İliş.Dai.Bşk.E.1085297) 

2. Kurumumuzun kardeş kent ilişkisinin bulunduğu Almanya'nın Bremen kenti Belediye Başkanı ve 
beraberindeki bir heyet kardeş kent ilişkilerimizin 25. yılı kutlaması münasebetiyle 04-07 Haziran 2022 
tarihleri arasında kentimize bir ziyaret gerçekleştirmiş ve söz konusu ziyaret kapsamında Belediye Başkanımız 
Tunç SOYER ve beraberindeki bir heyetin 18-22 Aralık 2022 tarihleri arasında Bremen kentine bir iadeiziyaret 
gerçekleştirmesi planlanmakta olup; bu çerçevede gerçekleşecek ziyaret kapsamındaki buluşmaya AASSM 
Müzisyeni Hamdi AKATAY, İZDSSO ve AASSO Üyesi Beste Dilan ARIKAN, AASSO Üyesi Pelin 
ODABAŞI, AASSO ve İZDSO Üyesi Niyazi Emre ŞENYAYLAR, AASSO ve İZDSO Üyesi İnci Sena 
ÖZDEMİR, Müzisyen Ozan ŞAHİN ve Tolgahan TAYLI, Halk Dansı Ekibi Emirhan DONDAR, Yusuf 
AKYOL, Büşra Fehime TUNÇSES ve Selcan ORDULU'nun görevlendirilmesi, 19-21 Aralık 2022 tarihleri 
arasında Hamdi AKATAY'ın görevli-izinli sayılması, söz konusu seyahatte görevli Hamdi AKATAY'ın iaşe, 
şehir içi ulaşım giderleri, günlük harcırah giderleri ve diğer yasal giderlerinin Ahmed Adnan Saygun Sanat 
Merkezi Şube Müdürlüğü Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden; Hamdi AKATAY'ın yurt dışı 
ulaşım (hava yolu ile) - konaklama giderleri, Beste Dilan ARIKAN, Pelin ODABAŞI, Niyazi Emre 
ŞENYAYLAR, İnci Sena ÖZDEMİR, Ozan ŞAHİN, Tolgahan TAYLI, Emirhan DONDAR, Yusuf AKYOL, 
Büşra Fehime TUNÇSES ve Selcan ORDULU'nun yurt dışı ulaşım (hava yolu ile) -  konaklama giderleri, şehir 
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içi ulaşım giderleri, ve diğer yasal giderlerinin bir adet yurt dışı ulaşım (hava yolu ile) enstrüman bileti 
giderinin ve kişi başı (10 kişi) 150 Euro kaşe ücreti giderinin AASSM Şube Müdürlüğü Temsil, Tören, Fuar, 
Organizasyon Giderleri harcama kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Kültür ve Sanat 
Dai.Bşk.E.1083862) 

3. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 
Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş 
Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların 
incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğit. Dai.Bşk.E.1081441) 
 

4. Mülkiyeti Orman Bölge Müdürlüğüne ait olan ancak Belediyemize tahsis edilen; Güzelbahçe ilçesi Yelki 
Mahallesinde 122.691,84 m2'lik (faaliyeti devam ediyor), Kınık ilçesi, Poyracık Mahallesinde 57.385,32 m²'lik 
(faaliyeti devam ediyor) ve Menderes ilçesi, Ataköy Mahallesinde 24.750,29 m²'lik (faaliyet başlamadı) orman 
alanlarının "Hafriyat Toprağı Depolama Sahası ve Seyyar Geri Kazanım Tesisi" olarak, Menderes ilçesi Küner 
Mahallesinde 73.515,62 m2'lik (faaliyeti devam ediyor) Ormanlık Alanın ise "Hafriyat Toprağı Depolama 
Sahası" olarak İZBETON A.Ş tarafından işletilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON A.Ş 
arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün 
imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesini hususlarının görüşülmesi. (İklim 
Değişikliği ve Sıfır Atık Dai.Bşk.1025738) 
 

5. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz teşkilat şemasına göre düzenlenmiş olan Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Organizasyon Performans 
Şube Müdürlüğünün 08/12/2015 tarihli ve 936 sayılı yazılarına istinaden revize edilerek yeniden hazırlanan 
“Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in görüşülmesi. (Mali 
Hiz.Dai.Bşk.E.1079372) 

6. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 
Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının” görüşülmesi. (İklim Değişikliği 
ve Sıfır Atık Dai.Bşk.E.1074218) 

7. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının” görüşülmesi. (Çevre Koruma ve 
Kont.Dai.Bşk.E.1083499) 

8. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/08/2020 tarihli ve 641 sayılı Kararı ile güncellenen "Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in "Genel Kurul" başlıklı 7. 
maddesinde değişiklik yapılması kapsamında yeniden düzenlenerek 09/11/2022 tarihli ve 2022/807 No.lu 
UKOME Genel Kurul Kararı ile uygun görülen “Ulaşım Koordinasyon Merkezi Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik”in görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.1083377) 

9. Karşıyaka Belediye Başkanlığının 24/11/2022 tarihli ve 130415 sayılı Yazısı ve eki krokide; Şemikler 
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6258 no’lu Sokağın; Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre 
yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında mevcut plan dikkate alınarak 6258 no’lu Sokak ile 6256 no’lu 
Sokak arasında kalan kısmın iptal edilerek, 6258/1 no’lu Sokak, ayrıca; 6258 no’lu Sokağın 1671 no’lu 
Sokaktan kuzeydoğu yönüne devam ederek 6262 no’lu Sokağa kadar uzatılıp, bu kısmın bir bütün olarak 6258 
no’lu Sokak olarak yeniden numaralandırılması hususunun görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1073440) 



3 
 

10. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve 
önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinin ortak sınırına ait 1 
no’lu noktadan başlayıp, 428 no’lu noktada son bulan yaklaşık 18.491 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş 
ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/11/2022 tarihli ve 178 sayılı Kararı ile 
Torbalı Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarihli ve 124 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 
tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi.  (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1081331) 

11. Belediyemizin iştiraki olan Grand Plaza A.Ş’nin 06/12/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 
alınan şirket sermayesinin 193.458.415,00-TL'den 20.000.000,00-TL artırılarak; 213.458.415,00-TL'ye 
çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin Grand Plaza A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi 
için payına düşen (%50,00'sine tekabül eden) 10.000.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye 
artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (Destek Hizmetleri Dai.Bşk.E.1085434) 

12. Karabağlar Belediye Meclisinin; önerge eki listede yer alan toplam 7.000.000,00-TL aktarma yapılmasına 
yönelik, 01/12/2022 tarihli ve 130 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.1084181) 

13. Bornova Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Bütçesine toplam 69.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine 
yönelik, 01/12/2022 tarihli ve 320 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.1084113) 

14. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planında, küçük bir kısmının "Mezarlık Alanı" kullanım kararına isabet ettiği belirlenen; Aliağa ilçesi, Samurlu 
Mahallesi, 354 no’lu parselin yaklaşık 418,11 m²’lik kısmının kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için, 
Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun 
görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1082982) 

15. Buca Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Taşıt Yolu ve Yeşil 
Alan" kullanımlarında kalan; Buca ilçesi, Kızılçullu Mahallesi, 476 ada, 4 parsel üzerinde bulunan, 490 Sokak 
No:1'deki yapının zemin üstü kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için, Buca Belediyesinin 2020-2024 
yıllarını kapsayan Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, 03/11/2022 tarihli ve 159 sayılı 
Kararının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 
tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1084240) 

16. Bornova Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 280 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir I Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/09/2020 tarihli ve 11318 sayılı Kararı doğrultusunda; 
Kazımdirik Mahallesi, 302 ada, 11 parseldeki taşınmazın tescil ve koruma alan sınırının işlenmesine yönelik, 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1083342) 

17. Bornova Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarihli ve 254 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene Mahallesi, 
95 ada, 5 parsel ve 96 ada, 1 parselde yer alan kuyuların İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 01/12/2021 tarihli ve 13143 sayılı Kararı doğrultusunda "Tescilli Anıt Yapı" olarak belirlenmesi ve 
koruma alanı sınırının belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere incelenmesi. 
(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1070375) 

V. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 

1. Çalışmaları tamamlanan ve İzmir Valiliği Makamınca da onaylanan Menemen ilçesindeki komşu ilçelerle 
komşuluk ilişkisi olmayan ve önergede yer alan 49 adet iç mahalleye yönelik yapılan kadastral çalışmalar 
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sonucu Belediye Meclisimizin 09/08/2021 tarihli ve 05.854 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup; Ahıhıdır, 
Belen, Buruncuk, Değirmendere, Doğa, Emiralem Merkez, Göktepe, Görece, Haykıran, İğnedere, 
Kazımpaşa, Seydinnasrullah, Tülbentli, Yahşelli, Yanıkköy ve Yayla Mahalleleri sınırı sayısal olarak 
(TUREF koordinat sisteminde) revize edilip yeniden belirlenmiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına 
yönelik, Menemen Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarihli ve 94 sayılı Kararının; Belediye Meclisimizin 
13/02/2017 tarihli ve 118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1089531) 
 

2. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Bayındır ilçesi ile bağlı yerleşim yerlerinde içme suyu 
ihtiyacına binaen Su Sondaj Çalışmaları İşi kapsamında, mülkiyeti Belediyemize ait olan ve yapılan 
incelemesinde; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Mezbaha" kullanımında kaldığı, ancak faal olarak 
kullanılmadığı tespit edilen, Çırpı Mahallesi, 122 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın, önerge ekinde yer alan 
koordinat bilgileri belirtilen 50,00 m²’lik kısmının içme suyu sondaj çalışmalarına yönelik olarak İZSU Genel 
Müdürlüğüne 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1086144) 
 

3. İzmir il sınırları içinde oluşan evsel katı atıkların %60'ının konutlardan, %40'ının ise konut haricinde kalan 
atık üreticilerinden kaynaklandığı değerlendirmesiyle hesaplanan "2023 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve 
Bertaraf Tarifeleri"nin kabulü ve 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla hane bazında hesaplama yapılarak su faturaları 
ile birlikte tahsil edilebilmesi için İZSU Genel Müdürlüğüne bildirilmesi hususlarının görüşülmesi. (İklim 
Değişikliği ve Sıf.Atık Dai.Bşk.E.1080460) 
 

4. Ödemiş Belediye Meclisinin; önerge eki listede yer aldığı şekilde toplam 5.900.000,00-TL ödenek 
eklenmesi suretiyle Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında aktarma yapılmasına yönelik, 
05/12/2022 tarihli ve 288 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1091859) 
 

5. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge eki 
listede belirtilen bütçe tertiplerinin açılması ve toplam 7.120.500,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 
05/12/2022 tarihli ve 82 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1089911) 
 

6. Belediye Meclisimizin 14/04/2022 tarihli ve 05.481 sayılı Kararı ile onanan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 
Tire Belediyesi arasında imzalanan "Ortak Hizmet Protokolü" kapsamında; Tire Atatürk Parkının verimli 
kullanılabilmesi ve projenin bütünlük arz etmesi açısından mülkiyeti Tire Belediyesine ait 55 ada, 13 parselin 
de peyzaj düzenlemesi kapsamında projeye dahil edilebilmesi için Ortak Hizmet Protokolü'nün "Madde.6: 
Taraflar gerekli gördüğü takdirde bu protokole bağlı olarak ek protokol yapabilirler" hükmü gereğince, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile Tire Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Ek 
Protokolün kabulü ile Tire Belediyesinin 73 no’lu Meclis Kararının değerlendirilmesi ve onaylanması 
hususlarının görüşülmesi. (Etüd ve Prj Dai.Bşk.E.1092540) 
 
7. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Ödemiş'te yapılması planlanan "Ödemiş 
Kütüphane ve Sanat Merkezi Restorasyon, Yeni Yapı ve Çevre Düzenleme Projesi"nde kullanılmak üzere; 
Ödemiş ilçesi, İnönü Mahallesi, 136 ada, 18 parselde satın alınamayan (11/64) hisse ile 136 ada, 62 parselde 
(81/320) hissenin satın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1091622) 
 

8. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesinde önerge eki tabloda 
belirtilen ilgili Müdürlüklerin ilgili bütçe kalemlerine karşılığı arsa satış geliri gösterilmek üzere toplam 
5.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 02/12/2022 tarihli ve 171 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı 
İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1093203) 
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9. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesince görülen ihtiyaç üzerine önergede yer alan tabloda 
belirtilen harcama kalemlerine 7.000.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 04/10/2022 tarihli ve 274 sayılı 
Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1093163) 

10. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir ve Tarifeler Cetvelinin İmar 
Hizmetleri Bölümü, Ücrete Tabi İşler kısmındaki "Beton-asfalt yol bozma ücreti" maddesinden sonra gelmek 
üzere; "yükleniciye - inşaat yasağına uymama ….5.000,00-TL/adet" şeklindeki ilavenin yapılmasına yönelik, 
02/12/2022 tarihli ve 167 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1093183) 
 

11. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir ve Tarifeler Cetvelinin İmar 
Hizmetleri Bölümü, Ücrete Tabi İşler kısmındaki "Beton-asfalt yol bozma ücreti" maddesinin sadece "yol 
bozma ücreti" olarak düzeltilmesine yönelik, 02/12/2022 tarihli ve 168 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı 
İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1093200) 
 
VI. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ 

1. Beydağ Belediye Başkanlığının 03/10/2022 tarihli ve 2625 sayılı Yazısı ve önerge ekinde yer alan Meclis 
Kararında belirtilen Atatürk Mahallesi’nde bulunan Ödemiş Caddesi ile Barış Sokak arasında kalan isimsiz 
sokağa "Lavanta" isminin verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Kent Konseyi 
Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1021778) 

2. 07/11/2022 tarihli Ayla ERDUR'a ait Dilekçeye konu; Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Kuzey 
Alanları Bakım Şube Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Karşıyaka ilçesi, Girne Bulvarı ile 
Karşıyaka İZBAN Durağı arasında yapımı Büyükşehir Belediyemizce tamamlanan yeşil alana ATATÜRK'ün 
Silah Arkadaşlarından Gazi Jandarma Kıdemli Albay S. Lütfü BAYKARA Parkı isminin verilmesinin 
oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Park ve Bahçeler 
Dai.Bşk.E.1038141) 

3. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 08/08/2022 tarihli ve 735158 sayı ile kayıtlı başvuruya konu; 
Bergama ilçesi, Atatürk ve Fatih Mahallelerinin ortak yolu olan "Sıçan Sokak" isminin "Çakır" olarak 
değiştirilmesi ayrıca bu düzenleme kapsamında Bakır Sokak ve Madra Sokak kesişimi ile yeni oluşan Çakır 
Sokak arasında kalan kısmının ise “251/4” no’lu Sokak olarak isimlendirilmesinin oybirliği ile uygun 
bulunduğuna ilişkin Hukuk - Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1023295) 
 
4. Karşıyaka Belediye Başkanlığının 13/10/2022 tarihli ve 121497 sayılı Yazısı ve eki krokiye konu; Karşıyaka 
ilçesi, Örnekköy ve İmbatlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut 7500/1 no’lu Sokağın 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planına göre 7402 no’lu Sokağa kadar uzatılarak oluşan yeni yolun 7500/1 no’lu Sokak olarak 
yeniden isimlendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Kent Konseyi Komisyonları 
Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1023379) 
 

5. Buca Belediye Başkanlığının 24/10/2022 tarihli ve 139918 sayılı Yazısına konu; Menderes Mahallesinde 
bulunan mevcut 146 no’lu Sokağın Adnan Kahveci Caddesi’nde yapılan revizyon ile geometrisinde değişikliğe 
ihtiyaç duyulmuş olup, bu nedenle önerge ekinde yer alan krokiye göre bir kısmının korunarak "146" no’lu 
Sokak olarak, yine bir kısmının "156" no’lu Sokak olarak yeniden numaralandırılması ve ayrıca bir kısmının 
da Adnan Kahveci Caddesi’ne dahil edilmesi taleplerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - 
Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1027057) 
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6. 2022 yılının Türkiye ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıldönümü olması sebebiyle 
düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde Pakistan'la aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının ilerletilmesi 
kapsamında, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın büstünün İzmir’de uygun bulunacak bir yere 
dikilmesi ve açılışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler - Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Dış İliş. ve Turizm Dai.Bşk.E.925704) 

7. Biyofilik Kentler Ağının amaçları doğrultusunda kentsel yeşillik, yağmur suyu ve hava kalitesinin 
yönetimiyle ilgili maliyetleri önemli ölçüde azaltmak, turizm fırsatlarını arttırmak, doğayla uyumlu kentsel 
tasarımları teşvik etmek ve yeşil kentleşme sürecine fayda sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
Biyofilik Kentler Ağına üye olması ve üyelik ücretinin Belediyemiz ilgili bütçesinden karşılanmasının 
oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler – Hukuk – Kent 
Konseyi – İklim Değişikliği ve Uyum – Turizm ve Fuarcılık Komisyonları Raporu. (Dış İlişkiler ve Tur. 
Dai.Bşk.E.947700) 
 
8. Belediyemiz yatırımı olan "Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi Yapılması İşi" kapsamında 
yapılacak çalışmalara engel teşkil eden GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait direk ve hatların deplase edilmesine 
yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere 
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu 
Raporu. (Fen İşleri Dai.Bşk.E.1037252) 

 
9. İzmir ilinde üreticilerin ürünlerinin pazara sunulmasını kolaylaştırmak amacıyla, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ile S.S. Ödemiş Demircili Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere 
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Protokol"ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – 
Tarım, Orman ve Hayvancılık – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.996080) 
 
10. Belediye Meclisimizin 12/05/2022 tarihli ve 05.618 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek 20/09/2022-
19/10/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Menderes ilçesi Gümüldür Atatürk Mahallesi kısmında 
L17C20C ve L18D16D paftalarında hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi 
içerisinde İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın 
oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik 
Dai.Bşk.E.1042544) 

11. Karşıyaka ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, 25330 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın "Özel Sosyal Tesis 
Alanı" olarak belirlenmesine yönelik parsel malikince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve 
Şehircilik Dai.Bşk.E.940172) 

12. Narlıdere ilçesi, Huzur Mahallesinde yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ''İlköğretim 
Tesisleri Alanı”nda kalan 5025 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın ''Özel Eğitim Tesis Alanı'' olarak 
belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun 
bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1053268) 

13. Selçuk ilçesi, Şirince Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 0 ada, 941 no’lu parsel ve bir kısım kadastral 
boşluğun bulunduğu alanda hazırlanan Eko-Turizm/Kırsal Turizm Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve 
Şehircilik Dai.Bşk.E.1037902) 

14. İlimiz, Bayındır ilçesi, Fatih Mahallesinde, 247 ada 28 no’lu parselin "Sağlık Alanı" belirlenmesine yönelik 
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hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve aynı yazı ile iletilen; Bayındır Belediye Meclisinin 
07/10/2022 tarihli, 180 sayılı Kararı ile uygun görülen E:0.10 hmax:6.50 m Yapılaşma Koşullu "Kamu 
Kuruluş Alanı (Jandarma)"nda kalan 247 ada 28 no’lu parselin Emsal:1.20 Yençok: 5 kat Yapılaşma Koşullu 
"Hastane Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
önerisinin; “Alanın kamusal kullanımda kalması şartıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1062523) 

15.  Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Güzelbahçe ilçesi, Mustafa Kemal Paşa 
Mahallesinde, 1854 ada 1, 2 ve 3 parsel no’lu (eski 1197 ve 1198 parseller) taşınmazlarda, imar planındaki 
"Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık)", "Konut Alanı" ve "Yeşil Alan" kullanım kararlarının yeniden 
düzenlenerek "Mezarlık Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1048135) 

16. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarihli ve 94 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bahçelievler 
Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 3726 ada, 919 parselde yer alan "Resmi 
Kurum Alanı (MİT Lojmanı)" ile çevresindeki "Park", "Otopark" ve "Yol" kullanımlarının yeniden 
düzenlenerek, "1. Genel Otopark Alanında bölgenin ihtiyacına yönelik zemin altında otopark yer alabilir. 2. 
Pazar Alanında zemin altında otopark yapılması durumunda; Genel Otopark Alanına yapılacak otopark ile 
geçiş bağlantısı sağlanabilir." şeklinde plan notu ilave edilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1032643) 

17. Bornova Belediye Meclisinin 02/08/2022 tarihli ve 236 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 14069 ada, 8 parselin kuzeyinde 14.00 m x 3.00 m ebatlarında 42 m² 
yüzölçümlü "Trafo Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve 
Şehircilik Dai.Bşk.E.1017381) 

18. Bornova Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarihli ve 219 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa 
Mahallesi 5. Sanayi Sitesi içerisinde 6 adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1017312) 

19. Bornova Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarihli ve 255 sayılı Kararı ile uygun görülen; Altındağ 
Mahallesi, 14128 parselde yer alan "Cami Alanı"nda 4.00 m x 8.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine 
yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun 
bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1031226)  

20. Bornova Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 281 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene (Kızılay) 
Mahallesi, 25O-2b ve 26O-3c paftalarda yer alan Rekreasyon Alanlarında 4.00 m x 8.00 m ve 5.00 m x 6.00 m 
ebatlarında 2 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar 
ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1051704) 
 

21. Bornova Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarihli ve 256 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gürpınar Mahallesi 
sınırları içerisinde yer alan Mevcut İmar Planında "Eğitim Tesis Alanı" kullanımındaki 22546 ada, 1 parsel 
no'lu taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin "5 metre" , yapılaşma koşulunun TAKS:=0,60, KAKS= 1,50 
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olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği 
ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik 
Dai.Bşk.E.1017347) 

 
22. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 143 sayılı Kararı ile uygun görülen; Donanmacı 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 237 ada, 143 parselin kuzeyinde ve 1743 Sokağa cepheli otopark 
alanında içerisinde 10.00 m x 4.00 m ebatlarında 40 m² yüzölçümlü "Trafo Alanı" ayrılmasına yönelik 
hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 
ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1017408) 

 
23. Çiğli Belediye Meclisinin 04/08/2022 tarihli ve 05/68 sayılı Kararı ile uygun görülen; mülkiyeti Çiğli 
Belediyesine ait olan Atatürk Mahallesi 21708 ada 1 no'lu taşınmazın "Resmi Tesis Alanı" kullanımından 
"Sağlık Tesis Alanı"na ve Çiğli Belediyesi mülkiyetinde olan 22148 ada, 1 no'lu taşınmazın "Sağlık Tesis 
Alanı" kullanımından "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1017225) 
 

24. Torbalı Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarihli ve 124/1 sayılı Kararı ile uygun görülen; Subaşı Mahallesi, 
212 ada, 8 parselin doğusunda yer alan kamuya terkli "Park Alanı"nda 5.00 m x 11.00 m ebatlarında "Trafo 
Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği 
ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik 
Dai.Bşk.E.1059622) 

25. Balçova Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balçova Mahallesi, 
694 ada, 157 parselin kuzeydoğusunda yer alan kamuya terkli alanda 8.00 m x 5.00 m ebatlarında "Trafo 
Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği 
ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik 
Dai.Bşk.E.1023533) 

 
26. Balçova Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarihli ve 66 sayılı Kararı ile uygun görülen; İnciraltı Mahallesi, 
3331 adada yer alan Yükseköğretim Tesis Alanı içinde, 20.00 m x 10.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" 
belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle 
oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik 
Dai.Bşk.E.1028660) 
 

27. Urla Belediye Başkanlığının 22/11/2022 tarihli ve 76771 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Camiatik 
Mahallesi, 4141 ada, 3 ve 5 parselde bulunan Trafo Alanının kaldırılarak, 4138 ada, 15 parselin batısında 
bulunan "Yeşil Alanlar-Mahalle Oyun Alanı"na 8.00 m x 5.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine 
ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun 
bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1073244) 
 

28. Urla Belediye Başkanlığının 09/11/2022 tarihli ve 75197 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen;  Çamlıçay 
Mahallesi, 3591 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan "Park Alanı"nda 6.00 m x 4.00 m ebatlarında 2 adet "Trafo 
Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği 
ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik 
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Dai.Bşk.E.1059573) 

 
29. Urla Belediye Başkanlığının 21/10/2022 tarihli ve E.72607 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Hacıisa 
Mahallesi, 1188 ada, 1 parselin kuzeyinde bulunan kaldırım alanının, "Park Alanı" ve 6.00 m x 4.00 m 
ebatlarında bir adet "Trafo Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  
(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1043831) 

30. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/10/2022 tarihli ve 74 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Mustafa Kemal 
Paşa Mahallesi, 2309 ve 2319 no'lu Sokaklar arasında kalan yeşil alanda 5.00 m x 8.00 m ebatlarında trafo yeri 
ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun 
bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1021883) 

VII. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ 
GÖRÜŞÜLMESİ 
 
1. 12/12/2019 tarihli ve 188990 sayı ile kayıtlı Hüsnü Bülent ŞENOCAK'ın Dilekçesine konu; Karşıyaka 
ilçesi, Mavişehir Mahallesinde bulunan, 2040/3 no’lu Sokağın niteliğinin caddeye dönüştürülerek isminin 
"Hasan Tahsin Uzer" olarak değiştirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu 
Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1046593) 
 
2. Menderes Belediye Başkanlığının 20/10/2022 tarihli ve 48495 sayılı Yazısı ve eki; 1/1000 ölçekli İmar Planı 
kapsamında geometrisi değişen; Özdere Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan mevcut "3200", "3201", "3202" ve 
"3203" no’lu Sokakların önerge ekinde yer alan krokiye göre yeniden numaralandırılmasının oybirliği ile 
uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1023506) 
 
3. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve 
önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Bornova ve Buca ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu 
noktadan başlayıp, 248 no’lu noktada son bulan yaklaşık 24.091 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve 
belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Bornova Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 277 sayılı Kararı ile 
Buca Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 148 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli 
ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. 
(Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1034845) 

4. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve 
önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinin ortak sınırına ait 1 
no’lu noktadan başlayıp, 261 no’lu noktada son bulan yaklaşık 20.288 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş 
ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Bornova Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 278 sayılı Kararı 
ile Kemalpaşa Belediye Meclisinin 03/10/2022 tarihli ve 158 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 
13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk 
Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1034674) 

5. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve 
önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Buca ve Karabağlar ilçelerinin ortak sınırına ait 1 
no’lu noktadan başlayıp, 109 no’lu noktada son bulan yaklaşık 4.671 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş 
ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Buca Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 149 sayılı Kararı ile 
Karabağlar Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarihli ve 107 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 
tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu 
Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1016427) 

6. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve 
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önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Selçuk ve Torbalı ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu 
noktadan başlayıp, 402 no’lu noktada son bulan yaklaşık 26.277 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve 
belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Selçuk Belediye Meclisinin 08/09/2022 tarihli ve 114 sayılı Kararı ile 
Torbalı Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarihli ve 112 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 
tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu 
Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1010407) 

7. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk 
Komisyonu Raporu. (Kent Tarihi ve Tan. Dai.Bşk.E.1043721) 

8. Ödemiş ilçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 29 pafta, 124 ada, 35 numaralı parselde kayıtlı, Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı Olarak Tescilli, mülkiyeti Ödemiş Belediyesine ait taşınmazın “Masal Evi” 
olarak kullanılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kent tarihi ve turizmine 
kazandırılmasını amaçlayan hizmet alımı işine yönelik şart, görev ve sorumlulukları içeren, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı ile Ödemiş Belediye Başkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde 
yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk –  Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.  (Kent Tarihi ve Tan.Dai.Bşk.E.1009417) 

9. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Aigai Kazı Başkanlığı - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 
Protokol’ün kabulü ve söz konusu Protokol’ün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki 
verilmesi ile Aigai Antik Kenti Kazı Başkanlığı tarafından Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Yuntköseler 
Mahallesi sınırları içerisinde yürütülen kazı çalışmalarına önerge ekinde yer alan protokolle maddi destek 
verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk –  Plan ve Bütçe –  Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonlarına Raporu. (Kent Tarihi ve Tan.Dai.Bşk.E.1054150) 

10. “Örnekköy, Yeni Girne Ana Hat Arası Tramvay Hattı Uygulamaya Esas Kesin Projeleri Hazırlanmasına Ait 
Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” kapsamında projemizin onayı için Ulaştırma Altyapı Genel Müdürlüğüne 
başvuru yapılmış olup, söz konusu raylı sistem yatırımına ait önerge ekinde yer alan Ulaşım Etüt Raporunun 
oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Raylı Sistem 
Dai.Bşk.E.1056118) 
 

11. Belediyemiz İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan güvenlik kamera, izleme ve 
yönetim sistemlerinin temizlik, periyodik bakım, yazılım güncelleme ve 7/24 kesintisiz arızaya müdahale 
etmek amacıyla Belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet binalarının tüm Güvenlik Kamera Sistemlerinin 
bakım ve onarımlarının 18 ay süreyle yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk 
Komisyonu Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.1020739) 

12. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma 
Merkezi arasında revize edilerek imzalanmak üzere yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün 
kabulü ve söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç 
SOYER’e yetki verilmesi ile protokolde belirtilen Ankara Üniversitesine yapılacak eğitim bedeli ödemesinin 
Belediyemiz ilgili bütçesinden gerçekleştirilmesi ve ilgili bütçe gelir tarife cetveline önergede belirtilen kayıt 
bedelinin eklenmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonları Raporu.  (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.1024962) 

13. Peker Mahallesi 5140 Sokak No:19 Karabağlar/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının 
ilk yıl 225,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına Grand Plaza A.Ş’ye devredilmesinin oybirliği ile uygun 
bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak 
Yön.Dai.Bşk.E.1032894)  
 
14. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Konak ilçesi, 2. Karataş Mahallesi, 632 ada, 78 no’lu taşınmaz üzerinde 
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yer alan yapının (Tarihi Asansör) alt salonunun (114 m² kapalı, 114 m² açık olmak üzere toplam 228 m²) 
sosyal tesis olarak işletme hakkının ilk yıl 91.000,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına İZELMAN A.Ş’ye 
devrinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Şirketler Komisyonları Raporu. 
(Emlak Yön.Dai.Bşk.E.1032705) 
 

15. Çiğli Belediye Meclisinin; Çiğli Belediyesinin 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin revize edilmesi 
zaruriyet haline geldiğinden Önerge eki tablolarda belirtildiği şekilde toplam 35.000.000,00-TL ek bütçe 
yapılmasına yönelik, 04/11/2022 tarihli ve 105 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk. E.1048244) 
 
16. Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı Belediyesince bütçenin uygulandığı yıl içinde ortaya çıkan ilave 
ihtiyaçları nedeniyle ek ödenek ihtiyacı olduğundan, önerge ekinde yer alan tablolarda belirtilen şekilde toplam 
29.400.000,00-TL ek ödenek yapılmasına yönelik, 19/10/2022 tarihli ve 121 sayılı Kararının oybirliği ile 
uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1029848) 

17. Seferihisar Belediye Meclisinin; Seferihisar Belediyesinin harcama birimlerinde ödeneği yetmeyeceği 
anlaşılan bütçe kalemlerine önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde toplam 20.000.000,00-TL ek 
ödenek verilmesine yönelik, 03/11/2022 tarihli ve 110 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 
ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1044823) 
 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ 
 

IX. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ 

X. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ 
 

 
2. BÖLÜM 

2022 YILI ARALIK AYI I. BİRLEŞİMİ TOPLANTI TUTANAĞI 

 
Tutanak No    : 97509404-301.04-12/1                                Toplantı Tarihi     : 12/12/2022  
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol        Toplantı Saati       : 18.00 
                           Konak/İZMİR    
                           (İzBB Meclis Toplantı Salonu)   
 
TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Serkan KALMAZ, İlhan DAL, Mustafa 
Şafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Mustafa İDUĞ, İbrahim Ulaş POLAT, Bahar 
GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, Şamil 
Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEŞ, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, 
Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AŞIK, Serdar SANDAL, İsmail SARI, Yeşim 
TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, İrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, 
Deniz BEKTAŞ, Ömer ŞENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla İLGİ AKKAŞ, Sultan İPEKLİ AKSOY, Ali 
YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, İbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, İzel ZENGİNOBUZ 
DERİNSU, İlhan ÖZKÖSE, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan 
KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Musa ÖZCAN, Halil 
ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur Başar ÜÇKAN, Şerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat 
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CİHAN, İsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Ali ENGİN, Onur YİĞİT, Dolunay BAYER, 
İbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye 
YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, 
Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Raşit DİRİM, Hakan BARÇIN, Alp ATAY, Özdem 
Mustafa İNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet İNANLI, Feridun 
YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, İlkay GİRGİN ERDOĞAN, Alpaslan BİLEN, Raife 
KARABATAK, İsa NEZİR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Fatih TAŞTAN, 
Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKİN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü 
BOZTEPE, Yusuf DEMİRCİOĞLU, Ali GÖNEN, Şevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAŞAR, Galip 
ATAR, Okan BİLDİRİCİ, Çile ÖZKUL, Hakan KOŞTU, Ayşegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, 
Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIŞKAN, Barış BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, 
Ümit CİNGÖZ, İsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEŞİLÇİMEN,  Hakan ERTANE, Kemal 
SEVİNÇ, Halil AKBULUT, Sedat SARI, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Salahattin 
ŞAHİN, Hakan ŞİMŞEK, Turgut PINAR, Nezih ÖZUYAR, Hasan ÜNAL, Alpaslan KOPARAL. 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU, Fikret AKTAŞ, Muhittin 
SELVİTOPU, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali 
Rıza KÖÇER, Mithat TEKİN, Mehmet ERİŞ, Oğuzhan ÖZŞAHİN, Erkan ÖZKAN (Menderes Belediye 
Başkan Vekili), Mustafa KAYALAR, Fatma EKİCİOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Seda ÖZTÜRE, İsmail 
YETİŞKİN, Muammer Ekrem ORAN, Şükrü SÜREROĞLU, Filiz CERİTOĞLU SENGEL, Mustafa 
SOLMAZ, Burçin Kevser SEVİL, Selma KISA, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DİNÇER, Aydın 
PEHLİVAN (Menemen Belediye Başkan Vekili), Aşkın UYAR, Orçun ERSEZGİN, Ayşegül ALTUĞ, 
Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMİREZEN, Sadık DOĞRUER, İlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Cüneyt 
UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Serdar AKSOY, Murtaza DAYANÇ (Urla 
Belediye Başkan Vekili) 
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI 
BAŞKAN: Değerli Meclis Üyelerimiz, 2022 Yılı Aralık Ayı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin I. 
Birleşimini açıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Meclis Üyelerimiz, Karaburun Meclis 
Üyemiz Hüsniye Hanım’a teşekkür ediyorum, kürsümüzü güzelleştiren nergisler için.  
DİVAN KÂTİBİ: Raife Hanım. 
BAŞKAN: Efendim? 
DİVAN KÂTİBİ: Raife Hanım. 
BAŞKAN: Raife Hanım özür dilerim, Raife Hanım affedersiniz.  
 
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 
GÖRÜŞÜLMESİ 
BAŞKAN: Değerli Arkadaşlar, Geçen Toplantı Tutanağında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının 
Görüşülmesi buyurun.  
NİLAY KÖKKILINÇ: Biz görmedik Başkan’ım.  
BAŞKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Salahattin Bey? Değerli Arkadaşlar, geçen Meclis Tutanağının 
kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür 
ediyorum.  
 
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 
BAŞKAN: Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi. Buyurun, buyurun.  
DİVAN KÂTİBİ: İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığına. Önerge konusu Daire Başkanlıkları 
kurulması. 2560 sayılı Kanun kapsamında görev yapan idaremizin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi 
amacıyla yapılan teşkilat yapısındaki değişikliğe ilave olarak aşağıda belirttiğim hususların incelenerek 
karara bağlanmasını arz ederim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürürlüğe 
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konulan yasal mevzuat çerçevesinde binalarda yağmursuyu hasadı zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yaklaşık 25 adet yer altı barajı tesis edilmiştir. Küresel 
ısınmaya bağlı olarak su kaynaklarındaki azalma yağmur suyunun kent genelinde hasadını ve 
kullanımını zaruri hale getirmiştir. Bu bağlamda İZSU teşkilat yapısındaki değişikliklere ilave olarak 
Yağmursuyu Hasadı Daire Başkanlığı kurulması elzemdir. (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) 
BAŞKAN: Arkadaşlar lütfen, evet.  
DİVAN KÂTİBİ: Yine uzun yıllardır çözüm bekleyen körfez kirliliği ve kötü koku probleminin 
sürdürülebilir bilimsel yöntemlerle çözümüne olanak sağlayacak “İzmir Körfezi Daire Başkanlığı” 
kurulması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması hayati önem taşımaktadır. Saygılarımla. (Büyükşehir 
Belediye Meclis Üyesi Salahattin ŞAHİN.E.1096191) 
BAŞKAN: Evet, buyurun.  
NİLAY KÖKKILINÇ: Başkan’ım, şimdi İZSU yine kendine özel bir mevzuatla çalışıyor. Yani Büyükşehir 
Belediyesinin mevzuatı da değil. Daire Başkanlıkları, Büyükşehir’in teşkilat şemasında olan kurumlar. Yani 
dolayısıyla şu anda… 
BAŞKAN: Hukuk bir incelesin madem. 
NİLAY KÖKKILINÇ: Peki. Gündeme alalım, Hukuk Komisyonuna gönderelim.  
BAŞKAN: Evet, Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli Arkadaşlar, 1 no’lu Yazılı Önergenin 
kabulü ile Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  etmeyenler? Oybirliği 
ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet, Değerli Arkadaşlar, 6 dakikalık bir sunumumuz var. 
Arkadaşların geçen ayki Belediye Çalışmaları ile ilgili yaptıkları, hazırladıkları bir video. Onu izleyelim.  
Buyurun.  Işıkları… 
 
 
(İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KASIM AYINDA YAPTIĞI FAALİYETLERLE İLGİLİ 

VİDEO GÖSTERİMİ YAPILDI.) 
 

  
BAŞKAN: Evet, emek veren arkadaşlarımızın ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ediyoruz.  
 
IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 
BAŞKAN: Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi, buyurun.  
NİLAY KÖKKILINÇ: Başkan’ım, madde başlıklarıyla okunsun, görüşülsün, oylansın.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli Arkadaşlar, Gündemler dağıtılmış olduğundan 
madde numaraları okunarak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 
Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum, buyurun. 
NİLAY KÖKKILINÇ:  1. madde doğrudan oylansın.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 1 no’lu Önergenin doğrudan kabulünü oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum, 2? 
NİLAY KÖKKILINÇ: Başkan’ım, 2. madde de hani pasaport sebebiyle bazı isimlerde değişiklik oldu. Bu 
değişiklikleri ben okuyacağım. Bu değişikliklerle maddenin doğrudan oylanmasını isteyeceğiz. Ozan 
ŞAHİN yerine Ömer ALTUNTAŞ, Tolgahan TAYLI yerine Murat KAS, Emirhan DONDAR yerine Bora 
OKDAN, Büşra Fehime TUNÇSES yerine Hale YAMANER OKDAN şeklinde düzeltiyoruz. Doğrudan 
oylansın diyoruz.  
BAŞKAN: Evet. Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli Arkadaşlar, 2 no’lu Önergeye Ozan 
ŞAHİN yerine Ömer ALTUNTAŞ, Tolgahan TAYLI yerine Murat KAS, Emirhan DONDAR yerine 
Bora OKDAN, Büşra Fehime TUNÇSES yerine Hale YAMANER OKDAN isimlerinin eklenerek 
oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür 
ediyorum, 3? 
NİLAY KÖKKILINÇ: 3. madde doğrudan.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 3 no’lu Önergenin doğrudan kabulünü oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum, 4? 
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NİLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Tarım – Çevre – Bütçe – İklim Değişikliği, acil kaydıyla.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 4 no’lu Önergenin Hukuk – Tarım, Orman ve 
Hayvancılık – Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonlarına havalesini 
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum, 5? 
NİLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Hukuk.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 5 no’lu Önergenin acil kaydıyla Hukuk 
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Teşekkür ediyorum, 6? 
NİLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – İklim Değişikliği.   
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 6 no’lu Önergenin Hukuk - İklim Değişikliği ve 
Uyum Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 
edilmiştir. Teşekkür ediyorum, 7? 
NİLAY KÖKKILINÇ: Hukuk.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 7 no’lu Önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini 
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum, 8? 
NİLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Ulaşım. 
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 8 no’lu Önergenin Hukuk – Ulaşım 
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Teşekkür ediyorum, 9? 
NİLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Kent Konseyi.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 9 no’lu Önergenin Hukuk – Kent Konseyi 
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Teşekkür ediyorum, 10? 
NİLAY KÖKKILINÇ: Hukuk.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 10 no’lu Önergenin Hukuk Komisyonuna 
havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür 
ediyorum, 11? 
NİLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Şirketler, acil.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 11 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Şirketler 
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  
NİLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Başkan’ım. 
BAŞKAN: Acil kaydıyla havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 
edilmiştir. Teşekkür ediyorum,  12? 
NİLAY KÖKKILINÇ: 12, 13 Bütçe acil.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 12 ve 13 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Teşekkür ediyorum,  14? 
NİLAY KÖKKILINÇ: 14, 15, 16, 17 İmar. 
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 14, 15, 16 ve 17 no’lu Önergelerin İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 
edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Ek Gündeme geçiyorum.  
 
V. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ  
BAŞKAN: Ek Gündem, 1?  
NİLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Ek 1 no’lu Önergenin Hukuk Komisyonuna 
havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür 
ediyorum, 2? 
NİLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Ek 2 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Teşekkür ediyorum, 3? 
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NİLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Çevre.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Ek 3 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe  – Çevre ve 
Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 
edilmiştir. Teşekkür ediyorum, 4? 
NİLAY KÖKKILINÇ: 4 ve 5 Bütçe, acil.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Ek 4 ve 5 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Teşekkür ediyorum, 6? 
NİLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe, acil.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Ek 6 no’lu Önergenin Hukuk - Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına acil kaydıyla havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 
kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum, 7? 
NİLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk – Kültür.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Ek 7 no’lu Önergenin Hukuk - Plan ve Bütçe – 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum, 8? 
NİLAY KÖKKILINÇ: 8, 9, 10, 11 Bütçe.  
BAŞKAN: Hakan Bey, buyurun.  
HAKAN YILDIZ: Sayın Başkan, 10. maddenin Tüketiciye de gitmesini talep ediyoruz.  
NİLAY KÖKKILINÇ: Uygundur.  
BAŞKAN: Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli Arkadaşlar, 10 numaralı… Ek 8 ve 9 no’lu Önergelerin 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 
kabul edilmiştir. Ek 10 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havalesini 
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Ek 11 no’lu Önergenin 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 
kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 
 
VI. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ 
BAŞKAN:  Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesine geçiyoruz, buyurun.  
NİLAY KÖKKILINÇ: Başkan’ım, 30 Komisyon Raporumuz var hepsi oybirliği ile değerlendirilmiş. 1’den 
30’a kadar tüm aradaki maddeler dâhil Komisyondan geldiği şekliyle.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli Arkadaşlar, Komisyonlardan Gelen Raporlar 
oybirliği ile gelmiş. Bu nedenle 1 no’lu Komisyon Raporu dâhil, 30 no’lu Komisyon Raporu dâhil tüm 
Komisyon Raporlarının Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.  
 
VII. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ 
GÖRÜŞÜLMESİ 
BAŞKAN:  Ek Gündemdeki Komisyon Raporlarına geçiyorum.  
NİLAY KÖKKILINÇ: Burada da 17 Komisyon Raporu var. Hepsi oybirliği ile sonuçlanmış. Geldiği 
şekliyle.  
BAŞKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli Arkadaşlar, Ek Gündemdeki 17 Komisyon 
Raporunun da tamamı Komisyonlardan oybirliği ile kabul edilmiş. Ek 1 no’lu Komisyon Raporu dâhil, Ek 
17 no’lu Komisyon Raporu dâhil tüm Komisyon Raporlarının Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü 
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.  
 
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ 
BAŞKAN: Değerli Arkadaşlar, Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü 
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. II. Birleşim…   
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IX. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ 
BAŞKAN: Pardon, Gündem Dışı Konuşmalar özür dilerim. Buyurun İbrahim Bey.   
İBRAHİM ÖZKARA: Sayın Başkan’ım, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Basınımızın Çok Değerli 
Temsilcileri, İzmirliler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 1 ay önce bu Meclis’in almış olduğu 
kararla Ulaşım Dairesi Başkanlığıyla Budapeşte ve Barcelona’ya bir teknik gezi yapmıştık. Bu konuyla ilgili 
Meclis’i bilgilendirmek için söz almış bulunmaktayım. Türkiye Avrupa Birliği Mali İş Birliği kapsamında 
gerçekleştirilen, “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı – Sump İzmir Projesi” 25/07/2022 tarihi itibarıyla 
resmi olarak başlamış ve 24 ay sürecektir. Daha iyi bir yaşam kalitesi için şehirlerdeki, çevrelerindeki 
insanların ve işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış stratejik bir plandır. 
Vatandaşların ve paydaşların etkin katılımına, kurumlar arasında yüksek düzeyde iş birliğine, tüm ulaşım 
türlerinin entegre bir şekilde geliştirilmesine ve izleme, değerlendirme gibi ilkelere dayanan bu planlama 
anlayışı, insan odaklı erişilebilirliği ve yaşam kalitesini yükselten belirli bir uzmanlık alanından ziyade 
disiplinler arası ekip çalışmasını gerektiren şeffaf ve katılımcı bir yaklaşıma dayanmaktadır. Bu kapsamda 
yapmış olduğumuz çalışma ziyareti 11-20 Kasım tarihleri arasında Budapeşte ve Barcelona’ya 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretinin temel amacı; bu ziyaretleri gerçekleştirerek ve uluslararası 
konferanslara katılarak uluslararası bağlamda Sump politikalarının ve önlemlerinin planlanması, aynı 
zamanda uygulanmasına ilişkin anahtar; İzmir Büyükşehir Belediyesi Personelin bilgilerini geliştirmektir. 
Budapeşte ikinci defa Sump geliştirme sürecinde olan bir kent olmakla beraber Sump geliştirme konusunda 
yeni deneyimlere, birinci Sump uygulamasından da ilk adımlara sahiptir. Barcelona ise; limanı, nüfusu, 
Akdeniz Kenti olması sebebiyle İzmir’e en benzeyen şehirlerdendir. Ziyaretlerdeki bazı başlıklar şu 
şekildedir; Sump konseptini anlamak ve ilham almak. Araba, toplu taşıma, yürüyüş ve bisiklet için farklı 
ağların bir arada planlanması. Yeşil projelerin finansal modellenmesi. Sürdürülebilir lojistik için planlama. 
Yayalar lehine kamusal alan dönüşümleri. Trafik modellemesi. Araç paylaşımı ve akıllı e-bisiklet paylaşımı. 
E-scooter... Deniz yolu taşımacılığı planlaması. Kentsel hareketlilik planlaması ile ilgili çeşitli konularda 
benzer zorluklardan geçmiş diğer şehirleri analiz ederek Sump geliştirme sürecinin farklı örneklerini 
sergilemek ziyaret aşamasında sahada gördüklerimize bakılacak olursa otonom metro istasyonlarını yerinde 
incelemek, paylaşımlı bisiklet sistemleri hakkında bilgiler edinerek yerinde inceleme gerçekleştirdik. E-
scooter ve bisikletlerin park edilmesi için tanımlanan mikrobiyolite hareketlilik noktaları yerinde incelendi 
ve bu noktaların yer seçimleri hakkında bilgiler edinildi. Budapeşte, Devlet Karayolları İşletmesi 
ziyaretimde bisiklet ağlarının kesintisiz biçimde oluşturulması, kendilerine ait kameralı araç sistemleriyle üç 
boyutlu görselleştirme yaparak kentin hem üst nokta hem alt görsellerinin üretilmesi üzerine sunumlar 
gerçekleştirdik. Trafik Kontrol Merkezi ziyaretinde ise otobüs hatlarının kontrolü, sefer planının kontrolü, 
varış sürelerinin ve planlanan varış sürelerinin ölçülüğü ve bu merkezden şoförler ile hızlı iletişim sağlandığı 
görüldü. Barcelona Büyükşehir Belediyesinde Kentsel Hareketlilik Planı sunumu gerçekleştirildi. 
Hareketlilik planının dört ana hedefi bulunmaktadır. Bunlar; sağlıklı hareketlilik, sürdürülebilir hareketlilik, 
verimli hareketlilik, eşit hareketlilik. 10 ilçede birer adet yapılan elektrik şarjlı istasyonlar yerinde incelendi. 
Vatandaşların beş yıl boyunca ücretsiz faydalanacağı bu sistem, beş yılın sonunda yarı fiyatıyla 
ücretlendirilmesi planlanmaktadır. Bisiklet Park Yeri uygulaması olan “Bike Boxes” yerinde incelendi. 
Mobil aplikasyon ve özel bir kart ile çalışan sistem enerjisini üzerindeki güneş panellerinden sağlamaktadır. 
Daha büyük ve iki katlı olan içinde tamir istasyonunun da bulunduğu bisiklet otoparkı örneği de yerinde 
incelendi. Büyükşehire bağlı çalışan AMV ziyaret edildi. Belirlenen düşük emisyon belgelerinin hareketlilik 
yönetimi ve bilgi takibi burada yapılmaktadır. Sosyal medyadan gelen eleştiriler kentteki trafik yoğunluğu 
ve hava kalitesi takip edilmekte olup anlık çözümler üretilmektedir. Barcelona Belediyesi Ulaşım Dairesi 
tarafından Sump planlaması yaşanan zorluklar ve Sump kapsamında geliştirilen Super Box Uygulaması 
hakkında bilgilendirme yapıldı. Bisiklet turu yapılarak Süper Blok uygulamaları örnekleri yerinde incelendi. 
Uygulama esnasında halk katılımı, halkın tepkisi, talepleri üzerine detaylı bilgi edinildi. İyi Süper Blok 
uygulaması ile kötü Süper Blok uygulaması karşılaştırıldı. Araçların kesintisiz gitmesini engelleyecek 
yavaşlatıcı önlemler alınarak kavşak noktaları meydan olarak düzenlenmesi ve bu alanların yaya veya 
kullanıma ayrılması sahada yerinde görüldü. Barcelona Limanı ziyaretinde limanın kapasitesi, limanının yük 
transferindeki yerinin önemi, kente olan ekonomik katkılarına ilişkin bilgiler edinildi. Bu sebeple yapmış 
olduğumuz ziyaret için önce Tunç Başkan’ıma, siz Meclis Üyesi Arkadaşlarımıza, bize yetki verip oraya 
gönderdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu Teknik Gezide Meclis Üyesi Arkadaşımız 
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Ayhan KAYA Arkadaşıma, Meclis Üyesi Çile ÖZKUL Arkadaşıma birlikte iyi bir ekip çalışması ortaya 
koyduğumuz, inandığım Ulaşım Dairesi Başkanı Sibel ÖZGÜR Hanımefendiye ve Bürokratlarına, çalışma 
arkadaşlarına, tercümanımız Melis Hanım’a çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyor, iyi günler 
diliyorum. (7 dakika 33 saniye) 
BAŞKAN: Biz de teşekkür ediyoruz. Buyurun Salahattin Bey. 
SALAHATTİN ŞAHİN: Sayın Başkan’ım, Sayın Meclis, Bürokratlarımız, Basınımızın Temsilcileri, 
İzmirliler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan’ım, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kurulan kiralık bisiklet sistemi BİSİM, Gaziemir’de, Gaziemir Aktepe-Emrez her iki 
mahallemizin birleştiği merkeze gençlerimiz tarafından kurulması istenmektedir Sayın Başkan’ım, 
bilgilerinize sunuyorum. Yine Sayın Başkan’ım, eskiden adrenalin seviyemizi arttırmak için Alfred 
HİTCHCOCK filmleri seyrederdik. Şimdi her deprem ve her yağmurda adrenalin seviyemiz tavan yapıyor. 
Depremi de yağmur suyu ayrıştırma, ayrıştırılmasını da defalarca konuştuk. Biz gündeme getirmekten bıktık. 
Siz inatla gerekenleri yapmama noktasında direnç göstermekten bıkmadınız. “Coğrafi alan insan refahını 
doğrudan etkiler.” sözü tarihsel bir gerçeklik olmakla beraber çağdaş kent yaşamında akıl ve bilime dayalı 
yöntemlerle aşılamayacak sorun yoktur. Örneğin, Hollanda Ana Karası deniz seviyesinden aşağıda olmasına 
rağmen dünyaya tarım ürünleri ihraç etmektedir. Venedik Kenti, deniz üzerinde insan eliyle yapılmış bir 
yerleşkedir. Dubai de benzer uygulamalarla yerleşim alanları kullanıma açılmıştır. Yani çağımızda coğrafya 
kader değildir. Yağışlar başlamadan önce mazgal temizlikleri neden yapılmıyor? Zaten birleşik sistem başlı 
başına bir sorun. Ayrıştırılabilen küçük bir bölümün de temizlik ve bakımı yapılmayınca yağmur İzmir’de 
çileye dönüyor. Sıkça sorduk, ayrıştırılan yağmur suyu kanallarında toplanan su nereye deşarj ediliyor? 
Geçtiğimiz Meclis Bir… Geçtiğimiz Meclis Birleşiminde Sayın Murat AYDIN itirafta bulundu. Yağmur 
suyu kanallarını ayrıştırmanız bile ayrı bir kolektör sisteminiz, çöp filtreleriniz ve çökertme havuzlarınız 
olmadığı için bu sular tekrar pis su kanallarına deşarj ediliyor. 25 sene önce yapılan bu altyapı yükü 
kaldırmadığı için bir kısmı rögarlardan pis su ile beraber taşıyor, arıtmaya giden kısım ise aşırı yükten dolayı 
tam arıtma yapılmadan körfeze akıyor. Sistemin çözümü var ancak siz de çözecek irade yok. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Başkan’ım. Yine, evet… “İzmir, Konak Hâkimiyet-i Milliye 
İlkokulunun bahçesinde bulunan bazı ağaçlar çocuklarımızın can güvenliği için tehlike içermektedir. Bu 
ağaçların budama işlemlerinin yapılması için okul idaresinden yazılan yazışmalar sonuçsuz kalmış olup 
hâlen okulda eğitim gören çocuklarımız tehlikeli bir alanda oyun oynamaktadır…  
BAŞKAN: Salahattin Bey hangi okul bir daha söyler misiniz?  
SALAHATTİN ŞAHİN: Hakimiyet-i Milliye.  
BAŞKAN: Neredeki şey? Güzelyalı, Göztepe’deki.  
SALAHATTİN ŞAHİN: Efendim bu yazıyı da veririm Sayın Başkan’ım. 
BAŞKAN: Tamam, tamam. 
SALAHATTİN ŞAHİN: Evet, “…alanda oyun oynamaktadır. Biz veliler olarak bu durumu Konak 
Belediyesine ilettik fakat iş makinelerinin okul bahçesine girememesinin imkânsız olduğunu, Büyükşehir 
Belediyesine müracaat etmemizi alana girecek olan ‘Örümcek’ adlı makinenin Büyükşehir Belediyesinde 
olduğunu söylediler. Bu durumla alakalı olarak sizlerin durumu değerlendirip bizlere ivedilikle yardımcı 
olmanızı konuyla alakalı gerekenlerin yapılması hususunda gereğini arz ederim, bilgilerinize.” diye bir 
dilekçe efendim. Bunu burada gündeme getirmem istendi. Yine, Gaziemir ilçesi, Ege Serbest Bölge ESBAŞ 
girişi ve OPTİMUM AVM önündeki trafik akışı Gaziemir… Gazi, trafik akışı, Gazi, Irmak, Dokuz Eylül, 
Beyazevler Mahallelerine girişler ve OPTİMUM AVM’ye dönüşler yeniden düzenlenmeli. Burada yoğun 
insan sirkülâsyonu bulunmakta. İnsanlarımız buradan araç geçişi ve trafiğin akışı sırasında yaya olarak 
karşıdan karşıya geçmekteler. Bu durum tehlike arz etmektedir. Bu durumu önlemek için yine buraya 
asansörlü ve yürüyen merdivenli üst geçit yapılması talep edilmekte. Metropol ya da Merkez İlçelerde 
bulunan pazar yerleri tarım ürünlerinin doğrudan üreticiye, tüketiciye, üreticiden tüketiciye ulaştığı 
alanlardır. Metropol ya da Merkez İlçelerde birçok mahallelerde çağ dışı şekilde üstü açık hatta yollarda 
pazar yerleri kurulmaktadır. Pazarcı esnafımız ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Bu şekilde Metropol ya da 
Merkez İlçeler içerisinde kaç tane pazar yeri kurulmaktadır? Bu pazarların, Kapalı Pazar Yeri yapılmasıyla 
ilgili çalışmalar var mıdır? Varsa ne aşamadadır? Yine Gaziemir ilçesi, Evka-7, Zafer Mahallesi, 800 Sokak 
ana cadde orta refüjlerinin yenilenmesi istenmekte. Yine, Evka-7, Zafer Mahallesi, 810 Sokakta kenarında 
bulunan istinat duvarlarının arka kısmının temizlenmesi. Yine, Evka-7, Zafer Mahallesi, Gaziemir Uzundere 
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arası ana cadde asfalt yenilenmesi talep edilmekte.  Evet,  İlçe Belediyeleri Meclis Üyelerimiz Büyükşehir 
Otoparklarından ücretsiz olarak faydalanmalıdır. Bununla ilgili de talep var Sayın Başkan’ım. Büyükşehir 
Otoparklarından… Yine, Gaziemir ilçesi, Binbaşı Reşat Bey Mahallesi mülki olarak Gaziemir’e bağlı 
olmasına rağmen fiziki olarak hiçbir bağı yoktur. Uzun yıllardır aidiyet duygusundan uzak, ötekileştirilmiş, 
yok sayılmış bu mahallemiz, Gaziemir ile doğrudan bağlantısının yapılması gerekmektedir. 351 Sokak, 
otoban ile birbirinden koparılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesine düşen otoban köprüsünün altından bu 
bağlantıyı yapmaktır. Mahallenin tek girişi Buca-Gediz Kavşağı üzerinden yapılmaktadır. Bu yol, hem dar 
hem de sıkıntılıdır. Önceki yıllarda meydana gelen bir yangın itfaiye aracı zamanında ulaşamamış, bir 
gencimiz bu sebeple vefat etmiştir. Sayın Başkan’ım, Sayın Meclis bu elim olayın tekrar etmemesi ve yeni 
can kayıpları olmaması adına konunun ivedilikle çözülmesini talep ediyoruz. Yine amatör sporcularımızın 
sportif müsabakalarında yaşamış oldukları sakatlanma ve yaralanma durumlarında Belediyemiz Eşrefpaşa 
Hastanesinde ücretsiz tedavi bakımlarının yapılmasını ve bütçeden bununla ilgili kaynak ayrılmasını talep 
ediyoruz. Saygılarımla efendim. (9 dakika 7 saniye) 
BAŞKAN: Hakan Bey buyurun.  
HAKAN YILDIZ: Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, 
önümüzdeki Nisan ayına geldiğimizde Meclisimizde 4. yılımızı tamamlamış olacağız. Yaklaşık 3,5 yıldan 
fazla bir süredir, burada hem Cumhur İttifakı olarak hem de Millet İttifakı olarak bir İzmir’in sorunları adına 
Meclis vazifemizi yürütüyoruz. İlk günden beri söyledik ki bugün de Ek Gündem dâhil gelen tüm Komisyon 
Raporları oybirliğiyle geçti. Bu anlamda %95’in üzerinde oybirliği yapmış, İzmir meseleleri ve sorunlarına 
siyaset üstü bir yaklaşım ve anlayış ortaya koyan bir anlayış ortaya koyan Meclisiz. Ve ama gerek Bütçe 
Faaliyetlerinde gerek Faaliyet Raporlarının görüşülmesinde zatıâlinizden ve Grubunuzdan her seferinde bazı 
konularda bekletildiğini, bazı konularda desteklenmediğini ve engellendiği üzerine birtakım eleştiriler 
alıyoruz. Biz, şahsımıza ve Grubumuza getirilen her eleştiriyi çok ciddi alan, üzerine çalışan ve konuyu 
araştıran bir Grubuz. Malumunuz geçtiğimiz günlerde yine ki bize verilen bir evrak 2017 yılına ait olmasına 
rağmen takip edip araştırdık ve önüne koyduk. Evrakın cevap verilip, bir türlü kurumunuz tarafından 
irdelenmemesinin belgeleriyle ortaya koyduk. Yine, geçtiğimiz günlerde Grup Başkan Vekilimiz bizzat 
Ankara’ya da giderek konuyu takip etti. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Hamza DAĞ Bey’in destekleriyle 
birlikte. Çiğli’deki Arıtma Tesisinin tadilatlarıyla ilgili kredisi onaylandı. Yine, kredi uzatmasıyla ilgili 
talepleriniz var onları da yakın takip ediyoruz. Yine, Konak Belediyesi Meclis Üyesi olmam hasebiyle 
geçtiğimiz Bütçede de Aliağa’yı 103 günde alt geçidini sunduğunda zatıâliniz de belirtti; “Biz de görüş ve 
Kararların hızlı gelmesini talep ediyoruz.” dediniz. Mürsel Paşa Alt Geçidi yaklaşık 4 yıldır gündeminizde 
ve ihale yaptık. Bir projede teknik bir problem oluştu. Devlet Demiryolları ile yaşanan bir sorun oldu. Bu 
sorunu hem Konak Meclis Üyesi olmam hem de Grubumuz adına bizzat takip eden bir Meclis Üyesi olarak 
hem Devlet Demiryollarıyla meselenin çözümünde hem yeniden ihaleye çıkışı noktasında, evrakların 
hızlanması noktasında hızlı bir takip yürütüyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde Değerli Bürokratlarımız ki 
onlar da konuyu çok hızlı takip ediyorlar. İhalenin tekrar onay yazısını yazdılar. Bakanlıktan takip ettiğimiz 
iki eksik yazı olduğu bize söylendi, tekrar döndük. Bugün itibarıyla yine ilgili Müdürlüğümüz eksik yazısını 
tamamlayarak Maliye Bakanlığına bildirdi ve çok kısa bir sürede de yeni ihale onayına getireceğiz ve yine 
Devlet Demiryollarıyla yaptığımız görüşmede hatların problemiyle ilgili konuyu da netleştirip ve çözüyoruz. 
Yani, hızlı bir şekilde Belediyemizin önündeki Bürokratik ve işlemsel tüm izinleri bize düşen Grupla ilgili 
çözmüş noktada olacağız. Bunu da zatıâliniz bilmekte. Biz de tüm bu sorunlar çözüldüğünde ümit ederim 
Gıda Çarşısının girişini çok olumlu etkileyecek olan bu alt geçidi de Aliağa’daki performans gibi 100 günde 
tamamlayabiliriz. Sayın Başkan, bir konuyu çok açık, net ifade etmek isterim. Geçtiğimiz Meclis’te Sayın 
Grup Başkan Vekiliniz de ifade ettiler, siz de ifade ettiniz. İzmir’de toplanan vergilerin aynı karşılığını 
alamadığı noktasında. Bu konuyu da çalıştık, bu konuya da baktık, bu konuda da gerçekten de hem sizin 
ifade ettiğiniz gibi hem Sayın Grup Başkan Vekilinizin ifade ettiği gibi midir? Yani, toplanan vergilerde 
Türkiye ikincisi olup… Bazı yıllarda ikinci olmuşuz, bazı yıllarda üçüncü olmuşuz. Buna kadar çalıştık 
Murat Bey ama döndüğümüzde 71. sırada mıyız? Bu 71. sıra nereden geliyor? Diye. Bakınız 2021 yılı 
itibariyle şunu söyleyebilirim; 2021 yılında İzmir’de 139 milyar vergi toplanmış Değerli Arkadaşlar ama 
şurada bir vergi tekniği açısından bir durum netleştirmemiz lazım. Bu 139 milyarın 60 milyar TL’si sigara 
fabrikalarından toplanan vergi. İki tane tütün fabrikamız var. Yani Diyarbakır’da sigara tüketenin ÖTV’si de 
buraya yazıyor, Van’dakinin de ÖTV’si buraya yazıyor. Nereye gitse… Türkiye genelinde 81 ilde nerede 
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tüketiliyorsa buraya yazılıyor.  Doğal olarak bu anlamda baktığımız zaman bu rakamı düştüğümüzde 
PETKİM örneğinde olduğu gibi İzmir esasında bu anlamda kendi ekonomisiyle ürettiği, kendi ekonomisiyle 
koyduğu 79 milyar lira. Peki, biz bir sosyal devletiz. Yani, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne 
Anayasanın 2. maddesi çok açık ve net. Sosyal bir devlet olmanın en temel özelliği; Tüm vatandaşların eşit 
şekilde sağlık, eğitim, barınma ihtiyaçlarını sağlamak. Peki, İzmir il sıralamasında baktığımız zaman geçen 
sene ürettiği vergi kadar, 79 milyarlık vergi içerisinde 30 milyar lira gideri olan bir il. Yani bunun içerisinde 
vergi… Personel maaşlarını, doktorların, memurların tüm maaşlarını kattığınız zaman. Bir tablo var, Türkiye 
81 ilden oluşuyor. 81 ilin sadece 17 tanesi Değerli Arkadaşlar, toplanan vergileriyle gelir ve giderini 
karşılayabilir durumda. Hangi illerimiz? İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Bursa, Mersin, Hatay, Tekirdağ, 
Zonguldak, Antalya, Yalova, Manisa, Muğla, Denizli, Aksaray, Çanakkale ve Karabük. Onun dışında kalan 
64 ilimiz eksi bakiye veriyor Sayın Başkan. Şimdi, bu anlamda baktığımızda mesela en eksi bakiye veren 
illerimizin başında Diyarbakır geliyor, doğu illerimiz geliyor. AK Parti Hükümetleri doğu illerine 20 yılda 
çok ciddi yatırımlar yaptı. Daha geçtiğimiz günlerde Artvin’de Yusufeli Barajı’nı yaptık. Bir ilçeyi yine 
değiştirdik. Dünyanın en büyük 5. barajını inşa ettik. Ama bütün bunlara rağmen İzmir, Cumhurbaşkanlığı 
Stratejik ve Bütçe Planlama Başkanlığı’nın web sitesinde resmi olarak yayınlanmış şekilde, toplanan vergiler 
bakımından, geri dönüşüm bakımından 3. sırada. İstanbul ve Ankara’dan sonra 3. sırada. Biz, araştırdığımız, 
baktığımız, devletin kurum ve kurumlarına gidip sorduğumuz hiçbir yerde 71. sırayı bulamadık. 
Zatıalinizden ve Grubunuzdan Grubumuza, 71. sırada nerede olduğumuzu gösteren belge ve evrakları 
beklemekteyiz. Çünkü bir kamuoyunu doğru yönetmemiz gerekir. Ya zatıalinize ulaşan bilgilerde bir 
yanılma var ya da bir kasıt var. Bu kasıt bilinçli mi yapılıyor, yoksa İzmir kamuoyuna bir algılama mı 
yapılıyor bunu açıkçası merak ediyoruz. Özetle şunu söylemek isteriz ki, AK Parti Hükümetleri 20 yıl 
boyunca 100 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptı. Sadece 2020 depreminden bu zamana kadar 17 tane 
okulu bitirdik, 47 tanesinin inşaatı devam etmekte. Karayollarıyla, ulaşımlarıyla, İzmir-İstanbul Otoyoluyla, 
dönüp baktığımız zaman, sadece şöyle bir bakalım İzmir’e neler yaptık mesela; İzmir Havalimanı’nı, İzmir-
Aliağa-Selçuk Hattı’nı, yine Konak Tüneli’ni, Sabuncubeli Tüneli’ni, Kuzey Ege Otobanı’nı, Çandarlı 
Limanı’nı, İzmir-Ankara Hızlı Treni’ni, Antalya-İzmir Çevreyolu Çalışması’nı, yine aynı zamanda 
baktığımızda Kemalpaşa’daki ekonomimizi en büyük destekleyen Lojistik Köyümüzü, Alsancak, Göztepe 
Stadı’nı… Bakın, 2 tane stat bitirdik. Yine Bayraklı Şehir Hastanesi… Hep eleştiriyorsunuz, “Bitmedi, 
bitmedi, bitmedi.” diye. Bakınız, oradaki bitmemenin en temel nedeni içinde bulunan teknolojik olarak gelen 
cihazlar. Yani bunların MR cihazları en üst düzeyde ve bunların ithalatıyla ilgili, dünyanın yaşadığı çip 
sorunuyla ilgili gecikmeler var. Yoksa inşaatın tekniğiyle ilgili bir gecikme yok. Şimdi, Sayın Grup Başkan 
Vekili her seferinde bana atıfta bulunuyor, “Beni gezmeye bir yerlere çağırıyor.” diye. Şimdi, ben kendisini 
Grup Başkan Vekilimizle beraber Şehir Hastanesi’ni gezmeye davet ediyorum. Yani oradaki inşaattan çok 
daha öte, içerideki sağlanan… Çünkü Bakanlık, Sağlık Bakanlığı sürekli şekilde, sürekli şekilde cihazların 
güncellenmesi talebinde bulunuyor ve bunların temininde yaşanan problemler… Yapılan barajlarımız, 
Çeşme ve Sığacık Yat Limanı, Güzelbahçe’deki yine yat limanı ve biz 26 ilçede doğalgazla buluşturduk 
İzmir’i Değerli Arkadaşlar ve Çevreyolumuzu bitirdik. Geçtiğimiz günlerde, Dikili Belediye Başkanımız 
burada mı bilmiyorum; ama Dikili’de Çandarlı’da yaptığımız Meclis’te, Dikili’nin geleceğiyle ilgili 
meseleleri saydığında 6 nokta saydı, bunların hepsi hükümet rakamları. Bugün Bergama Belediye 
Başkanımız burada. Orada yapılan Serbest Bölge, yine Dikili ve Bergama arasında jeotermal tarım 
alanlarının ilanları kadar, bütün bu yatırımlara baktığımızda, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir’den aldığını 
İzmir’e çok fazlasıyla vermeye devam ediyor. Biz, sizin iddia ettiğiniz rakamları bir yerlerde bulamadık; 
ancak yine söylemek istiyorum Sayın Başkan, önümüzde son 1 yıl kaldı. Bizler de sorumluluğumuz gereği 
Ankara’da bekleyen ne kadar konunuz varsa, şu ana kadar baktığımızda yatırımlarınızı engelleyen herhangi 
bir bekleyen konuya bir rastlayamadık; ama biraz önce söyledim, Çiğli’deki krediyi onayladık. Kredi 
uzatmalarınız var, bunları takip ediyoruz; ama yeni bir proje olarak Mürsel Paşa’yı söyledik. Tekrar ihaleye 
çıkmanız için destek vereceğiz. Onun dışında ne varsa Grubumuz adına, Grup Sözcüsü olarak ve Grup 
Başkan Vekilim de burada, tüm Meclis Üyelerimiz de… Biz, İzmir’i siyaset üstü görmeye devam edeceğiz.  
BAŞKAN: Peki. 
HAKAN YILDIZ: Biz, İzmir’i bu anlamda sorunlarının çözülmesini tüm İzmirliler gibi beklemekteyiz. 
Biraz önce Sayın Milliyetçi Hareket Partisi’nin Grup Başkan Vekili’nin belirttiği sorunların çözüm 
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beklemekte ve biz, çözümü noktasında bize düşen her noktada varız, var olmaya devam edeceğiz. Saygılar 
sunuyorum. (9 dakika, 15 saniye) 
BAŞKAN: Murat Bey, buyurun.  
MURAT AYDIN: Sayın Başkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hakan Bey’e 
verdiği bilgiler için çok teşekkür ederim. Şimdi kendisinin söylediği şeyler üzerinden hareket ederek 
gideyim. “2021 yılında 139 milyar lira İzmir vergi topladı, bunun 60 milyar lirası tütün fabrikalarından 
olduğuna göre ve memleketin her yerinde tütün tüketildiğine göre bu vergi İzmir’in sayılmaz.” dedi. Vallaha 
ben, vergi tekniğinin ne olduğunu, verginin nasıl toplandığını biliyorum. Şimdi, o zaman Kocaeli’nin 
topladığı vergi neden 1. sırada? Çünkü orada petrol rafinerileriyle ilgili yatırım var ve bu miktar üzerinden 
payını alıyor. Tütün fabrikalarının istihdamını İzmir Halkı yapıyor, tütün fabrikalarındaki yaşanan sorunlar 
da İzmir’in sorunu. Dolayısıyla İzmir’deki her fabrikanın, her insanın, tek tek her birimizin ürettiği vergi, 
İzmir’in ürettiği vergidir. Hani bu hesabı kurt yapmaz, kurt yapsa da böyle bölüştürmez diyeceğim, şimdi, 
sonra dedi ki; “79 milyar…” bunun da neymiş? 30 milyar gideri varmış. Yani biz burada bütçenin %40-42’si 
yatırım dediğimiz zaman, arkadaşlar yatırım kalemlerimizin bile yatırım olmadığını iddia ederken, şimdi 
burada doktorlara ödedikleri maaşı da İzmir’e yapılan yatırım olarak sayıyorlarsa ayıp ediyorlar, ayıp 
ediyorlar. Yani “30 milyar gideri var, buna personel giderleri dâhil.” dedi. “20 yılda, 20 milyar lira yatırım 
yaptık.” dedi İzmir’e, 20 yılda, 120 milyar. Peki, 120 milyar 20 yılda, biz bu yıl 139 milyar vergi ödemişiz, 
geçen 2021. Haydi bu rakamları uyarlayalım vesaire. Başka? Yani Sayın Sözcü’nün sosyal bir devlet 
olduğunu Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olduğunu hatırlayıp vurgulamasına minnettarım. Devri 
iktidarlarında sosyal devletin ne hale geldiğini, sosyal devletten ne anladıklarını, benim İzmir Halkı’na da bu 
Meclis’e de anlatmama gerek yok. Yani umarım sosyal devlet kavramının ne anlama geldiğini daha iyi 
uygulamalarıyla gösterirler. 17 il, ürettiği vergilerle giderlerini karşılıyormuş, sadece 17 il. Bu, bu ülkenin 
ekonomisini ne hale getirdiğinizin kendi göstergesidir. İnsan bunu burada söylemez İktidar Sözcüsü olarak. 
Yani 17 il, sadece vergileriyle giderlerini karşılayabiliyorsa, kalan illerin ekonomisinin ne hale geldiğini 
kendiniz söylüyorsunuz, ben ne söyleyeyim burada şimdi? Başka bir şey daha söyleyeyim; 3. sırada 
olduğunu söylüyor. Neye göre? Ödedikleri maaşlara, tarım destek kredilerine, hepsini mi dâhil ediyorlar?  
HAKAN YILDIZ: Hayır sadece… 
MURAT AYDIN: Burada yatırım olarak saydığımız nedir? Şimdi söylediler, bakın, söyleyeyim; Çandarlı 
Limanı, Allah aşkına Çandarlı Limanı için inşaatında ne yapıldı bugüne kadar? Kaç para harcandı? 
Söylesinler, desinler ki; “Çandarlı Limanı’na şunu yaptık.” desinler. Çandarlı bölgesinde yaşayan insanlar 
var. Yine saydıkları hizmetlere bakın; Hızlı Tren. Nerede Hızlı Tren İzmir’de? Geliyor. Geliyormuş, bir 
yerdeymiş, Salihli taraflarında görüldüğü söyleniyor en son. İzmir’i görmedi daha, İzmirliler Hızlı Trene 
filan binmedi. Başka? Bayraklı Şehir Hastaneleri. Yahu bu iktidarın en büyük sorunu bu herhalde. Mazeret 
Hükümetçiliği yapmayı bıraksınlar. Dünyada çip sorunu varmış, Bayraklı Şehir Hastanesi bu yüzden 
açılamıyormuş. Böyle mi? Bayraklı Şehir Hastanesi’nin inşaatı bitti mi ki çiplerle ilgili cihazlar kalmış? 
Yolu yok daha yahu, yolu yok, yolu yok. Oraya planlamayı yaparken bu Belediyenin yolla ilgili meselelerini 
gündeme getirmemişsiniz. Gülmenize gerek yok söylüyorum. (SALONDAN: Başka bir şeye gülüyoruz biz.) 
Tamam, ona da gerek yok. Başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi saydıkları yer; çevreyolu. Ne zaman 
yapıldı çevreyolu arkadaşlar? İzmir-İstanbul Otoyolu. Hani İzmir-İstanbul Otoyolu’nun yapımı için Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin ve Vatandaşlarının cebinden bir kuruş çıkmamıştı? Öyle dediler bize. Yanlış bir şey 
mi duyduk biz? Yoksa bu İzmir’e yapılan bir yatırım mı İzmir-İstanbul Yolu? Biz, bütçeye İzmir Halkı’nın 
ödediği verginin hepsinin geri dönmesini beklemiyoruz. Elbette ki bu ülkenin geri kalmış şehirlerinin, vergi 
üretimi yüksek olmayan şehirlerinin daha müreffeh bir ortama gelmesini tabii ki istiyoruz; ama yani insaf 
edin. Siyasi saiklerle Rize’ye dolgu havaalanı yapıp, İzmir-Ankara Hızlı Treni’ni hâlâ daha getirememiş 
olmanıza da biz bir şey söyleyelim izin verirlerse ve son olarak; işte “Bizim buradaki yapılan işlerimiz var, 
taleplerimiz var.” Yahu bu talepler Sayın Tunç SOYER’in ya da bizim babamızın talepleri mi, şahsi 
taleplerimiz mi ki ancak sizin inayetiniz ve takibinizle yerine getirilsin? Devlet böyle mi yönetiliyor artık bu 
ülkede? İzmir Büyükşehir Belediyesi bir talepte bulunuyor. İlgili Bakanlık bu talebi inceler, retse ret, 
kabulse kabul. Hakan Bey lütfedip gidecek, orada bizim işimizi takip edecek de öyle mi cevap verecek 
devlet bize? Biz burada devlet kurumu değil miyiz? İzmir Halkı’nın hakkı değil mi bu? Yani ancak onlar, 
Hamza Bey bunu lütfederlerse ya da işte ilgili Bakan lütfederlerse mi bizim işimiz görülecek? İzmir’in 
talebini değerlendirmek bu mudur? Ve bunu bir meziyetmiş gibi burada, İzmir Halkı’nın önünde söylemek 
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nedir Allah aşkına? İzmir Büyükşehir Belediyesi Bürokrasisi bir talepte bulunuyor. Kabul etmiyorsanız 
kabul etmediğinizi söylersiniz, bu kadar. Son 5 yıla bakalım; son 5 yılda biten ne var bu İzmir’de? Son 5 
yılda biten İzmir’de, kamu bütçesinden yapılmış bir hizmet söyleyin Allah aşkına. Ne var?  
ÖZGÜR HIZAL: 2 stat. 
MURAT AYDIN: 2 stat 5 yıl önce mi bitti? Ne zamandır maç oynanıyor Göztepe Stadı’nda? 2020 yılından 
beri. Başka? 2021… (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler) Bir 
saniye, Kuzey Ege, Kuzey… Bir saniye, bir saniye… Kuzey Ege Yolu’na biz para vermemiştik.  
ÖZGÜR HIZAL: Vermedik. 
MURAT AYDIN: Bütçeden para çıkmamıştı.  
ÖZGÜR HIZAL: Vermedik. 
MURAT AYDIN: Bizim vergilerimizden ödenmemişti Kuzey Ege Yolu.  
ÖZGÜR HIZAL: Vermedik. 
MURAT AYDIN: Demek ki bizim vergilerimiz Kuzey Ege Yolu’na gitmedi. Başka bir şey daha 
söyleyeyim… Başka bir şey daha söyleyeyim; İzmir’e yaptıkları her Şehir Hastanesi için İzmir’de kaç 
hastane kapattılar söylüyorlar mı? (SALONDAN: Hiç.) Hiç. Karşıyaka Devlet Hastanesi (SALONDAN: 
Çiğli.)  Karşıyaka Devlet Hastanesi ne oldu? Nerede Karşıyaka Devlet Hastanesi? Karşıyaka Sahili’ndeki… 
Yahu bir… Açtığınız her hastaneye kaç hastane kapattınız diye soruyorum. 9 Eylül Üniversitesi’nin 
Karşıyaka Sahil’deki polikliniği ne oldu, ne oldu?  
METİN YAŞAR: İhtiyaç kalmadı. 
MURAT AYDIN: İhtiyaç kalmadı, peki, öyle söyleyin o zaman. Deyin ki; “Biz Karşıyaka ilçesinin, 400 bin 
nüfuslu ilçenin hastaneye ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz.” deyin. Karşıyaka ilçesinde yıktığınız 4 tane 
okulun inşaatı nerede? Yapılıyor, bir gün biter, elbette bir gün biter. Başka şey… Yani 139 milyar lira vergi 
toplayıp, ondan sonra “Biz burada doktorlara, öğretmenlere maaş ödedik, bu şehrin 30 milyar gideri var, onu 
da biz ödüyoruz.” filan demeyin Allah aşkına. Burada sorduğumuz, İzmir Halkı’nın ödediği vergilerin 
yatırım karşılığının ne olduğudur, bunu soruyoruz. Teşekkür ederim. (7 dakika, 33 saniye) 
BAŞKAN: Buyurun Özgür Bey. 
ÖZGÜR HIZAL: Sayın Başkan, Çok Kıymetli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii uzun bir bütçe 
maratonu sonrasında yine uzun bir Meclis maratonuna başladık diye düşünüyorum. Doğrusu Murat Bey’in 
cevabını çok da teknik bekliyordum açıkçası; ama herhalde çalışmadığı yerlerden geldiği için Murat Bey, bu 
konuda biraz İzmir’e dair değil de daha çok genel bir konuşma yaptığını değerlendiriyorum. Yine şu 
gelişmeden de memnuniyet duyduğumu söylemek isterim açıkçası; bugüne kadar CHP Grubu’ndan ya da 
CHP Siyasetçilerinden genelde şöyle bir eleştiri görüyorduk; biz yapmak isterdik bir yatırımı, “Hayır 
efendim yapamazsınız, biz size bunu yaptırtmayız.” gibi çıkışlar olurken, bugün geldiğimiz noktada, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, “Neden yapmadınız, neden geciktiniz?” gibi eleştiriler 
yapması, açıkçası bizi de o anlamda memnun etmiyor değil. Şimdi, biz burada İzmir’de ne kadar vergi 
toplanıyor, ne kadar bu vergiler geri geliyor, ne kadar yatırım yapılıyor tartışmasını yaparken şunu söylemek 
istiyoruz; esasında bizim temel görevimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Üyeleri olarak, ister 
iktidar kanadı olalım, ister muhalefet kanadı olalım bizim temel görevimiz; İzmir’in menfaatleri. Elbette ki 
sizler de çıkıp, genel manada bir Muhalefet Grubu olarak ülkeyi yöneten partiyi eleştirmeniz çok doğal. Bu 
konuda asla “Niye eleştiriyorsunuz?” gibi bir eleştiri de getirmeyeceğiz. Biz nasıl sizi o kürsüde eleştiriyor 
isek, “Siz neden bunları bunları yapmıyorsunuz?” diyor isek, siz de aynı şeyi yapabilirsiniz, bunda bir sorun 
yok. Şimdi, ama bir eleştiriyi yaparken, meseleleri ve konuları algısal faaliyetlerle başka bir yere taşımaya 
çalışırsanız, o zaman orada, “Dur” demek durumunda kalırız. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde, son 
dönemlerde, özellikle Sayın Başkan sizler, son bir yıldır, belki bir buçuk yıldır, yaptığımız eleştirinin dozu 
arttıkça, “Neden bunları yapmadınız, neden bu yatırımda geciktiniz?” gibi eleştirileri yaptıktan hemen 
sonrasında çok anlam veremediğimiz bir şekilde, “Bizim vergilerimiz bu kadardı, biz bu vergilerden şu 
kadar pay alıyoruz, 71. sıradayız.” gibi bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Sıranın ne olduğunu, Grup Sözcümüz 
Hakan Bey, çok net, tane tane anlattı. Sizin elinizde de bu konuda ilgili bir belge varsa elbette ki 
sunabilirsiniz. 
MURAT AYDIN: Belge göstermedi.  
ÖZGÜR HIZAL: Ama… Belge gösterelim, çok net, buyurun, internette de var, vergi dairesi kayıtlarında da 
var, Vergi Dairesi Başkanlığı’nda da var, buyurun. Yani, bakın bunları vergi dairesinden, Vergi Dairesi 
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Başkanlığı’ndan çok rahatlıkla alabilirsiniz, hiç sorun yok. Şimdi, tabii söylemek mümkündür. Söylersiniz, 
71. sıradasınız, 85. sıradasınız vesaire falan diyebilirsiniz; ama bunu somut veriler üzerinden 
konuşmazsanız, İzmirlileri yanıltmış olursunuz. Şimdi, az önce vergi tekniği açısından, çok detaya 
girmeyeceğim; ama vergi tekniği açısından bir açıklama yaptı, dedi ki; “Sigara fabrikalarının, tütün 
fabrikalarından kaynaklanan tüm Türkiye’deki ÖTV vergilerinden kaynaklanan bir durum söz konusu.” 
dedi. Şimdi, meseleye baktığımızda, İzmir’de iki ilçe ön plana çıkıyor. Bir tanesi Aliağa, Aliağa Meclis 
Üyemiz burada. Bir diğeri de Torbalı, Torbalı Meclis Üyemiz var mı burada? Şimdi, iki ilçemiz ön plana 
çıkıyor. Ben de soruyorum; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gelen paylar ne üzerinden geliyor? Vergiler 
üzerinden geldi. Peki, İzmir Büyükşehir Belediyesi, yatırım planlamasını yaparken, Aliağa’nın vergisi çok 
yüksek diye, Aliağa’nın 102 günde bitirdiği battıçıktıyı “Aliağa Belediyesi, sen yapma, ben yapayım.” dedi 
mi? Demedi. Aliağa Belediyesi yaptı. Peki, Torbalı Belediyesi’ne bir Meydan Projesi yaparken, Torbalı 
Belediyesi’nin mülkünü Belediye, “Torbalı Belediyesi, sen bu mülkü bana verme, ben sana bunu yapacağım, 
senin vergilerin çok yüksek.” dedi mi? Demedi. Aksine gitti, mülkünü aldı. Mülkünü almak için protokol 
imzaladı. Şimdi, meseleye böyle yaklaşırsanız, gerçekten doğru bir sonuçla karşı karşıya kalmayız 
arkadaşlar. Bizim bugün, Hakan Bey’in özellikle bu vergi meselesi üzerinden bu konuşmayı yapmasındaki 
temel amaç, temel amaç şuydu; İzmirlileri doğru bilgilendirmekti. Biz burada eleştirimizi yine İzmir 
Büyükşehir Belediyesi üzerinden yapacağız. Merkezi Hükümetin, yani AK Parti Hükümetlerinin, AK Parti 
İktidarlarının 21 yılda İzmir’e neler yaptığını ve sizin hangilerini engellemeye çalıştığınızı bütün İzmirliler 
biliyor. Konak Tünelleri’nde neler yaptığınızı hepimiz biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Bugün Çeşme’deki, 
Çeşme’deki toplantılarda neler söyleyip, toplantı sonrasında çıkıp, miting yaptığınız ve itiraz ettiğiniz, 
davalar açılmasına sebebiyet verdiğiniz Turizm Alanıyla ilgili görüşlerinizin aslında ne olduğunu hepimiz 
biliyoruz, o toplantılardaki. Nasıl engellediğinizi biliyoruz. Bugün İzmir-İstanbul Otoyolu’na evet, 
Hazine’den bir pay çıkmadı. Yap, işlet, devret modeliyle yaptık, sizin çok eleştirdiğiniz yap, işlet, devret 
modeliyle yaptık. Siz hani Ödemiş’te yaptığınız bir yap, işlet, devret modeli var ya, hani Sayıştay Raporu’na 
konu olduğu, size dediği Sayıştay Raportörünün, “Ey İzmir Büyükşehir Belediyesi, siz burada yap, işlet, 
devret modeliyle yaptınız ama sıfır gelir elde ediyorsunuz, aksine firmaya para ödüyorsunuz hâlâ.” Dediği 
yap, işlet, devret modeli var ya onunla yaptık, evet ve orada, orada sizin iddia ettiğiniz gibi, sizin 
söylediğiniz gibi İzmir’deki, İzmir’deki konut fiyatlarının yükselmesi değil, İzmir’e gelecek olan turist 
sayısının artmasını sağladık. Sizin hani çıkıp, “İzmir’de turist sayısını arttıracağız.” dediniz ya, o turist 
sayısını, yurt dışındaki direkt uçuşla, Havalimanının Dış Hatlar Terminalinin yapılmasıyla sağlandı Murat 
Bey. Sizin “5 yılda ne yaptık?” dediğiniz, 1.5 yılda, 1.5 yılda Buca’daki Devlet Hastanesini tamamladık, 
hizmete açtık. Çiğli Devlet Hastanesi’ni, 400 yataklı hastaneyi hizmete açtık. Çeşme’de Devlet Hastanesi 
hizmete açıldı, Ödemiş’te, Torbalı’da Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Göztepe Stadı hizmete açıldı. Altay 
Stadı hizmete açıldı ki bu statlar yapılırken en başta siz konuşuyordunuz, “Bu statları yaptırmayacağız, 
Alsancak Stadı’nı yıktırtmayacağız, oraya AK Parti…” sizin ifadenizle söylüyorum, “AVM yapacak.” deyip, 
eleştirdiğiniz yere biz stadı yıktık ve stadı yaptık, bugün o statta maçlar oynanıyor ve o maçları hep beraber 
izliyoruz. Bizim bir değerimiz ve kıymetimiz oldu. Siz ne yaptınız peki Karşıyaka Stadı’yla? Hâlâ Karşıyaka 
Stadı’yla ilgili, hâlâ proje tartışmasını yapıyorsunuz, proje tartışmasını yapıyorsunuz. Evet, biz İzmir’in çok 
daha iyi noktalara gelmesini istiyoruz, kaldı şurada 1 yılımız. Sayın Başkan, Başkan olarak devam edecek 
mi, etmeyecek mi onun kararını ben vermiyorum. Bizler, Meclis Üyesi olarak devam edip etmeyeceğimizin 
kararını da biz vermiyoruz. 4 yıl geçti Arkadaşlar, 4 yıl. Kaldı 1 yılımız. Burada bir Meclis Üyesi olarak ki 
benim vicdanım gerçekten çok rahat. Murat Bey bu konuyu çok farklı yerlere çekebilir, çok farklı yerlere 
çekebilir. Ama ben, İzmir’e dair bir şeyin altına imza arttıysam, siz ne kadar eleştirirseniz eleştirin, bir şeyin 
altına imza attıysam ve bir yazıyı alıp, serçe misali taşıyabileceğim su kadar bir yazıyı alıp, bir yerlere 
ulaştırabildiysem ne mutlu bana. Bir Muhalefet Meclis Üyesi olarak ne mutlu bana. Gönül isterdi ki CHP’li 
Meclis Üyelerinin tamamını söylemiyorum, özellikle dış ilçelerdeki Meclis Üyesi Arkadaşlarımız dönem 
dönem gelip tamamen siyasi saikleri bir kenara iterek, “Yahu Özgür Bey, Hakan Bey, şurada bir yol 
yapılacak, şu konuda hep beraber bu işi yapalım.” demelerinden çok büyük mutluluk duyuyorum, çok büyük 
mutluluk duyuyorum. Ama asla ve asla “Bu iş benim işim değil.” demiyorum. İzmir’de bir mezarlık sorunu 
mu var? Yarın hepimizin bu mezarlıkla ilgili sorunları çözmek için birlikte çaba göstermemiz gerekiyor mu? 
Evet, göstermemiz gerekiyor. Bu mezarlık sorununu kimle birlikte görüşüyoruz? Meclis Üyesi 
Arkadaşlarımızın bir kısmıyla ve Bürokratlarla. Bunda çekinecek ne var, bunda eleştirecek ne var? Hamza 
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Bey, bu şehrin Milletvekili. 11 yıldır, 12 yıldır bu şehirde Milletvekilliği yapıyor. Bir Genel Başkan 
Yardımcısı. İzmir’e dair ne yapabilecekse, onun için mücadele veriyor. Bu konuda Sayın Başkan da çok net 
biliyor, asla ve asla bu konuda siyaset üstü hareket ettiğini hepimiz biliyoruz. Burada biz, eleştirimizi şu 
noktada yapıyoruz; şu mazereti bırakalım, lütfen ama lütfen şu mazereti bırakalım. “Biz, bir şeyler yapmak 
istiyoruz; ama biz engelleniyor…” Hayır efendim. Yapmak isteyen önüne çıkacak olan her engeli elinin 
tersiyle iter ve yapar. İşte çok net bir örnek gösteriyorum, çok net; Aliağa’daki örnek. Bürokratik engeller 
çıkmadı mı? Onlarca engel çıkmıştır, onlarca engel çıkmıştır. Siz, Kıymetli Arkadaşlar, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin bir kurumundan bir kurumuna, İZSU’dan Büyükşehir Belediyesi’ne bir yazının gelmesi 1 yıl 
sürüyor bazen. 4 yıl, İmar Komisyonu Üyeliği yapıyorum. Kurum görüşleri toplanıyor, İZSU’dan bir yazı 6 
ayda zor geliyor. Bu yazıyı takip edecek olan kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri. Bu yazıyı 
gönderecek olan kim? İZSU’nun yetkilileri. Siz, işinizi takip etmezseniz, siz, işleri takip etmezseniz, 
sonrasında, bizim her eleştirimizin sonrasında çıkıp, 2017 yılının yazısını çıkartırsınız. Bir başka arkadaş da 
çıkıp, “O yazı zaten zaman aşımına uğradı.” derler. Bu kadar da gülünç duruma düşersiniz. Biz diyoruz ki; 
İzmir’in koku problemini hep beraber çözelim. Biz diyoruz ki; İzmir’in altyapı problemini hep beraber 
çözelim. Biz diyoruz ki; İzmir’in trafik problemini hep beraber çözelim, hep beraber çözelim. Yarın bunu 
takdirini İzmirli Vatandaşlarımız verecek. Birileri aday olacak, İzmirli hemşehrilerimiz diyecek ki; “Bu daha 
başarılıydı, bu daha başarısızdı.” ya da “Bu daha başarılıydı, bu daha başarısızdı.” Bunu takdirini… Elbette 
ki biz burada eleştireceğiz. Elbette ki sizler de bu eleştirilere cevap vereceksiniz. Elbette ki sizler birtakım 
eleştiriler getireceksiniz, bu başka bir şey ama eleştirileri ve eleştirilere cevapları doğru düzlemde yapmak 
zorundayız. Bu konuyu farklı mecralara çekersek, o zaman problem olur. İşte Buca Metrosu… Buca 
Metrosu’nun Buca’ya yapılmasını istemeyen bir tane İzmirli var mı ya da bu Meclis’te bir tane Meclis Üyesi 
var mı? (SALONDAN: Siz vardınız.) 
BAŞKAN: Bir dakika arkadaşlar. 
ÖZGÜR HIZAL: Bir tane… Ben itiraz etmedim arkadaşlar.  
BAŞKAN: Evet.  
ÖZGÜR HIZAL: Ben itiraz etmedim. Ben 529 milyonu sordum, yine soracağım. Buca Metrosu’nun izninin 
çıktığında tweeti atan Sayın Başkan’dı. Tweeti atan Sayın Başkandı. Ne tweetiydi? Teşekkür tweetiydi. 
Hepimiz mutlu olduk, hepimiz mutlu olduk. Sayın Başkan bundan erindi mi? Erinmedi, teşekkür etti. 
Narlıdere Tramvayı’yla ilgili, yine aynı şekilde izni çıktığında, yine aynı şekilde teşekkür edildi. Şimdi 
arkadaşlar, tüm bunlar yaşanırken, tüm bunlar yapılırken, önümüze bir liste geliyor, “Bunlar bunlar 
engellendi.” Arkadaşlar, siz daha henüz Sayın Başkan, siz daha henüz vaatlerinizin %95’ini yerine 
getiremediniz. Gönül isterdi ki, %95’ini yerine getirmiş olsaydınız, %5’ini konuşuyor olsaydık. Burada 
gerçekten garip bir durum var. Son olarak bunu söyleyip konuşmamı bitireceğim. Biz, Muhalefet Meclis 
Grubu olarak, Meclis Üyeleri olarak iktidar kanadını, yani sizleri eleştirdiğimizde, “Neden bunları, bunları, 
bunları yapmadınız?” dediğimizde, şöyle bir cevap bekliyoruz esasında; “Hayır efendim, siz öyle diyorsunuz 
ama biz, bunları, bunları, bunları yaptık.” ya da “Bunlara başladık, yapıyoruz.” demenizi bekliyoruz ama siz 
bunların hiçbirini demiyorsunuz, demiyorsunuz, demiyorsunuz. Neden o battıçıktılar, yollar yapılmadı 
diyoruz, neden diyoruz? Yapmadınız diyoruz. “Neden, her mahalleye Masal Evi yapacaktınız?” diyoruz, 
“Neden yapmadınız?” diyoruz. Siz, çıkıp, şunu söylemiyorsunuz; “Biz şunları, şunları, şunları yaptık.” 
demiyorsunuz. Ne diyorsunuz biliyor musunuz? “Biz yapacaktık ama birileri bizi engelliyor.” Birileri sizi 
engellemiyor arkadaşlar. Bu, maalesef ama maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin geçmiş hastalığının nüksetmesinden başka bir şey değil arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. (14 
dakika, 33 saniye) 
BAŞKAN: Peki. Değerli Arkadaşlar, buyurun size vereyim.  
METİN YAŞAR: Sayın Başkan, Değerli Meclis sizleri saygıyla selamlıyorum. Bir sağlıkçı olarak, bir 
hekim olarak da Sayın Başkan’ım, bir iki kelam etmek istedim. 
BAŞKAN: Buyurun.  
METİN YAŞAR: Bütün Türkiye genelinde ve özellikle de İzmir’de pandemi döneminde, çok başarılı bir 
sağlık hizmeti yürütüldüğünü düşünüyorum. Bu konuda da hem Merkezi Hükümete hem de yerelde sizlere 
teşekkür ediyorum. Yani sağlıkçıların ulaşımından tutun, hastane kapılarından hiç dönmeden hizmetler 
verildi ve çok da sağlıklı hizmetler verildi. Can kayıpları da en aza indirildi diye düşünüyorum. Ben, 
hizmetlerin merkezi ya da yerel olması konusunda, böyle bir ayrıma girilmesi konusunda çok da böyle 
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düşünenlere katılmıyorum. Şöyle ki; İzmir’e baktığımızda, özellikle sadece İzmir’e baktığımızda, sağlık 
hizmetlerinin en iyi şekilde yürütüldüğünü düşünüyorum. Eğer Merkezi Hükümetse Merkezi Hükümet, 
yerelde de Belediye Hastanesi bu işi gerçekten hakkıyla yapıyorlar, haklarını yememek lazım. Merkezi 
Hükümet, hastane konusunda ne yaptı diye bir bakarsak, Kemalpaşa ilçesinde 50 yataklı hastane, 100 yataklı 
oldu. Trafik Hastanesi, eski, köhne bir hastaneydi, 200 yataklı pırıl pırıl bir hastane oldu ve Sayın 
Başkan’ım, özellikle pandemi döneminde çok da sağlıklı hizmetler verdi. Hani Murat Bey’e cevap olsun 
diye söylemek istiyorum bunu. Şimdi, Karşıyaka’da bir semt polikliniği kapatılmış, bunu gündeme 
getiriyoruz; ama beri tarafta Özgür Başkan da söyledi, devasa bir eğitim hastanesi, 400 yataklı bir eğitim 
hastanesi o bölgenin hizmetine verilmiş, bunu da küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Yine Şehir 
Hastanesi, ben burada emeği geçen herkese, özellikle Merkezi Hükümette emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum; ama bir teşekkür de size etmek istiyorum. Yani “Hastaneyi onlar yaptı, yolu düşünselerdi.” demek 
doğru bir şey değil. Biz, bir bütünüz, biz ayrılamayız. Merkeziyle, yereliyle bir bütünüz. Dolayısıyla 
üstümüze yol düşüyorsa yol, elektrik düşüyorsa elektrik, bunları yapmamız gerekiyor. Tekrar buradan bu 
konuda, sağlık anlamında, sağlık hizmetlerinde, özellikle şu anda Influenza, Domuz Gribi salgınında canla 
başla mücadele eden bütün sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla. (3 dakika) 
BAŞKAN: Teşekkür ediyorum. Değerli Arkadaşlar, eğer acil bir şey yoksa söz vermeyeceğim. Ben müsaade 
ederseniz, birkaç şeyi toparlayıp kapatacağım. Öncelikle karışan iki konu var, onu bir netleştirmek lazım. 
Birincisi; İzmir ne kadar yatırım alıyor meselesi ve bununla ilgili yaptığımız şikâyet. Bu, Büyükşehir 
Belediyesi’yle ilgili bir şey değil. Bu, İzmir’le ilgili bir şey konuşuyoruz. Bunun Büyükşehir Belediyesi’yle 
ilgili söylediklerimizle alakası yok. İzmir’in hak ettiğini almadığını söylüyoruz, bu başka bir şey. Bunu da 
nereden söylüyoruz? Maliye Bakanlığı Ekim sonu Muhasebat Genel Müdürlüğü rakamları, Hakan Bey oraya 
bakabilir. Hangi il, ne kadar yatırım almış. Şimdi bu kısımla ilgili bir sıkıntı var, onu söylüyoruz. “İzmir, 
topladığı vergilerden hak ettiği yatırımı almıyor.” diyoruz. Şimdi bu, Türkiye genelinde sıralaması yapılan 
illerin, tek tek toplanan vergiler ve aldıkları yatırım oranlarıyla karşılaştırılarak yapılmış bir liste. Muhasebat 
Genel Müdürlüğü sayfasında var, Ekim sonu; ama bir başka şey daha var; Valiliğimizin yaptığı Yatırım 
İzleme Koordinasyon Toplantısı’nda toplam 4.2-3 milyar lira yatırım almış İzmir geçen sene, 2.5 milyarını 
İzmir Büyükşehir Belediyesi yapmış. Yani burada da mesela gönül ister ki, devletimiz daha çok işin içinde 
olsun, daha çok yatırım yapsın. Bunu kim istemez? Yani Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri de ister, Millet 
İttifakı Meclis Üyeleri de ister, hepimiz isteriz. Sonuçta İzmir daha fazlasını hak ediyor diye düşünüyoruz. 
Valilik bu kadar yapıyorsa, Büyükşehir Belediyesi ondan daha çok yapıyorsa, bu hiçbirimizin içine sinmez, 
daha çok yapsın isteriz. Şimdi bu… Değerli Arkadaşlar, ben, Hamza Bey’e teşekkür etmek istiyorum. Sayın 
Hamza DAĞ, bu Çiğli meselesiyle ilgili önemli bir engeli kaldırdı ortadan. Bunun için kendisine teşekkür 
etmek istiyorum; ama biz o gün üç ayrı başlıkta sıralamıştık. “Kamu Zararı Yaratan Hususlar”, “Kamuya 
Zarar Yaratan Hususlar”, “Hem Kamu Zararı Hem Kamuya Zarar Yaratan Hususlar” diye ve bunların 
hepsiyle ilgili de bir yığın şey sıralamıştım. Şimdi, bir tanesiyle ilgili Hakan Bey çok güzel bir şey söyledi, 
ona teşekkür ediyoruz, diğerlerini de bekliyoruz. Hatta bir tane ilave edeyim; Beydağ PTT Binası Değerli 
Arkadaşlarım. Beydağ’da bir PTT binası var...  (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika onu rica edeceğim sizlerden. Çünkü PTT 
Binası satılığa çıkardı, Belediyemizin ihtiyacı var, Belediyemizin çarşıda hakikaten çok kötü koşullarda bir 
binası var, o binayı almak istedik. Biz de “Tamam” dedik, “Alacağız.” Onun üzerinde rakam 1.400’e çıktı. 
“Tamam” dedik, “Bunu da vereceğiz, alacağız.” Arkadaşlar 1 sene geçti üzerinden, 1 sene geçti hâlâ tık yok. 
Şimdi, bizim istediğimiz Değerli Arkadaşlarım, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bugün talep ettiği ama 
yapılmayan işler nedeniyle 3 ayrı kategoride taleplerimiz olmuştu geçen Oturumda. Bu taleplerin yerine 
getirilmemesi dolayısıyla ortaya çıkan kamu zararlarını sıraladık. Bu taleplerin yerine getirilmemesi 
nedeniyle ortaya çıkan kamuya zararları tespit ettik, bunları söyledik. Bir de her ikisini de yaratan sonuçları 
ifade etmiştik. Hakan Bey’den rica ediyorum ve tüm Meclis Üyelerimizden rica ediyorum. Bu konuda serçe 
misali kim ne kadar, ne taşıyabiliyorsa lütfen taşısın. Her biriyle ilgili İzmir’in mağduriyeti var. Şimdi 
Değerli Arkadaşlarım, burada bir başka şey daha var, bunu da söylemek istiyorum; yani bizim, mesela 
Sığacık Yat Limanı. Ben 14 sene önce ilk Belediye Başkanı olduğumda, açılışına hasbelkader bize nasip 
olmuştu, gittik. Sığacık Yat Limanı Değerli Arkadaşlarım, yap, işlet, devret tarzında yürüyen bir işletme ve 
bir firma çalıştırıyor. Yani şimdi, bunu biz devlet yatırımı olarak gördüğümüz zaman, bizim o 20 milyarın 
içinde ise bu, Hakan Bey öyle olduğunu ifade etti, bu doğru değil. Yani bunun kamuyla bir alakası yok 



25 
 

sonuç itibarıyla. Bir özel şirket çalıştırıyor, kazancını elde ediyor, daha da büyütmek istiyor, helali hoş olsun, 
büyütebiliyorsa büyütsün; ama bunlar değil. Yani bizim kastettiğimiz; kamu, kamu yatırımı meselesi. Şimdi, 
yine benim çok anlamadığım bir şey, geçen Bütçe Oturumu’nda da ifade edildi; TOGG’dan bahsedildi filan. 
Yani şimdi, bir alternatif Belediye yok burada. Bir İzmir Büyükşehir Belediyesi var, bir de Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti var. Şimdi, ben, bazen arkadaşlarımızın… 
ÖZGÜR HIZAL: Sizi kastetmedim Sayın Başkan’ım. 
BAŞKAN: Yok, onu söylemiyorum. Ben, hayır hayır genel bir anlayış, bence bir hata var, onu söylemeye 
çalışıyorum, o da şu; “Biz neler yaptık bu memlekete, bu şehre…” diye başlayan cümleler var ya, “Biz neler 
yaptık?” Sen devletsin Kardeşim. Yani sen devletsin, tabii ki yapacaksın. Ben, Belediye olarak 
yaptıklarımla, devletin yaptıklarını karşılaştırdığım zaman sınıfta kalıyorum. Şimdi, böyle gözüküyor. Bu 
normal. Yani bu devlet tabii ki daha fazlasını yapmak mecburiyetinde değil mi? Her şeyi İzmir Büyükşehir 
Belediyesi mi yapacak? Yani mesela, “Teşekkür ediyoruz.” diyor Özgür Bey, işte Metro Hatlarıyla ilgili. 
Artık yeter, teşekkür etmeyin, yapın. Bir metre de Metro Tüneli devletimiz yapsın bu İzmir’e. İzmir hak 
etmiyor mu? Mesela Otogar-Halkapınar Metrosu. 8-9 senedir iz bedelle geçiyor yatırım planlarında, 8-9 
senedir. Bir tane de o metroyu yapıversin bizim devletimiz İzmir’e. Yakışmaz mı İzmir’e? Biz, teşekkürden 
fazlasını bekliyoruz. Serçe misali bütün kardeşlerimden daha fazlasını bekliyoruz. Devletimiz, İzmir’e de bir 
Metro Hattı planlasın, yapsın Allah rızası için, memnun oluruz. Vaatler meselesine gelince, vaatler 
konusunda bütün vaatlerimizin arkasındayız Kardeşim. Sonuna kadar da arkasında durmaya devam 
edeceğiz; ama bir şeyi de söylemeden de geçmeyeyim; “Vaat, vaat” denince, 2023’te kişi başı düşen milli 
gelir 25 bin dolar olacaktı kardeşim. Ben böyle bir vaat hatırlıyorum, sizlerin de hatırladığını tahmin 
ediyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) 25 bin dolar, ben 
hatırlıyorum. İhracatımız 500 milyar dolar olacaktı kardeşlerim, bu vaadi de hatırlıyorum. Bu vaatlerin 
yerine getirilip getirilmediğini, getirilmediyse neden getirilmediğini de sizlerin vicdanına havale ediyorum. 
Değerli Kardeşlerim, son olarak şunu söyleyip bitireyim; bizim, bazı şeyleri engellemeye devam edeceğiz, 
bazı şeyleri. Mesela; Buca Cezaevi’nin yerine yapılacak bir imalat. Buna engel olmak için elimden en 
geliyorsa yapacağım kardeşim, çok net söylüyorum. Bazı şeyleri, bazı iradeleri engellemek için elimden ne 
geliyorsa yapacağım. Buca Cezaevi’nin yeri, Yeşil Alan olmalıdır diyorum ve bunun da sonuna kadar 
arkasında duracağım. Bana sonra “İzmir’i engelliyorsun.” falan demesin kimse. Ben bunu engelleyeceğim 
kardeşim, gücümün yettiği yere kadar da yapacağım.  
 
X. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ 
BAŞKAN: Değerli Arkadaşlarım, II. Birleşimimiz 14 Aralık 2022 Çarşamba günü, saat: 18:00’da. 
Toplantıyı kapatıyorum, hepimize hayırlı, uğurlu olsun. 
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