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 T.C. 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

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

 

1. BÖLÜM 
MECLİS GÜNDEMİ 

 
Gündem No   : 97509404-301.03-12/3                                                Toplantı Tarihi   :16/12/2022  
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. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GENELGESİ 
DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN 
BİLGİLENDİRME 

 1. "İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F. Altay Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi" kapsamında 
Voestalpine VAE GmbH firmasından temin edilecek demiryolu makasları için 07 - 13 Kasım 2022 
tarihleri arasında Avusturya'nın Zeltweg şehrinde yapılmış olan fabrika kabul testlerine İnşaat Mühendisi 
Enver Murat ÜNVER, Jeoloji Mühendisi Emre GÜRLER, Harita Teknikeri Sefa ÖZTÜRK ve Harita 
Teknikeri Gürkan AYDOĞDU katılmışlardır. Fabrika kabul testi ile ilgili bilgilendirme raporu 
Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Raylı 
Sistem Dai.Bşk.E.1099297) 
 

 III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 
 1. 20-25 Ocak 2023 tarihlerinde Avusturya temsilcisi proje ortaklarından SYNYO kuruluşu tarafından 

Avusturya Viyana kentinde düzenlenecek konsorsiyum toplantısına, İzmir Büyükşehir Belediyesi davet 
edilmekte olup, söz konusu toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi adına proje yasal sorumlusu İtfaiye 
Dairesi Başkanı İsmail DERSE, proje koordinatörü, İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdür 
V. Şenol DEREKÖY, Supervizor Paramedik Onur KARAOT, Teknik Komite Üyesi Paramedik Necati 
YAVAŞ'ın katılım sağlaması ve 20-21-22-23-24-25 Ocak 2023 tarihlerinde görevli-izinli sayılmaları ile 
ulaşım (hava yolu ile) giderleri, şehir içi ulaşım giderleri, harcırah, konaklama giderleri, pasaport 
ücretleri, yurtdışı çıkış harçları, PCR Test ücretleri ve diğer yasal harcırahlarının Proje kapsamında 
açılan Vakıfbank T.A.O. İzmir Şubesi nezdinde 'IBB -IPROCURE SECURITY PCP' rumuzlu Euro 
hesabından karşılanması hususunun görüşülmesi. (İtfaiye Dai.Bşk.E.1090523) 
 

 2. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan ve önerge eki Teknik Raporlarda 
durumları belirtilen 35 LE 817 ve 35 LN 639 plakalı, 2004 model, BMC 260 CB tipi otobüslerin               
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına bedelsiz olarak 
hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Ulaşım Yat.Dai.Bşk.E.110735/E.1100995) 
 

 3. "Otogar-Kemalpaşa HRS Hattının Uygulamaya Esas Kesin Projeleri Hazırlanmasına Ait Danışmanlık 
Hizmet Alım İşi" kapsamında projemizin onayı için Ulaştırma Altyapı Genel Müdürlüğüne başvuru 
yapılacak olup, söz konusu raylı sistem yatırımına ait önerge ekinde yer alan Ulaşım Etüt Raporunun 
görüşülmesi. (Raylı Sistem Dai. Bşk.E.1099743) 
 

 4.  Bayraklı Belediyesine ait olan, Şehit Ümit Boz Tesisleri ve Futbol Sahasının etkin, verimli bir şekilde 
kullanılabilmesi ve resmi müsabakaların oynanabilmesi amacıyla gerekli bakım onarım çalışmalarının 
yapılması ihtiyacı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bayraklı Belediyesi arasında 
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imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün 
imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. 
(Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.1094614) 
 

 5. Belediyemiz ile İZDENİZ A.Ş arasında imzalanmak üzere düzenlenmiş olan "Deniz Yoluyla Yolcu Ve 
Araç Taşımacılığı İşletmeciliği Devir Sözleşmesi" Belediye Meclisimizin 16/03/2022 tarihli ve 05.318 
sayılı Kararı ile yürürlüğe girmiş olup, söz konusu sözleşmenin "İŞLETME BEDELİ" başlıklı            
7.2. maddesinin 2. alt maddesinde; "İşbu sözleşmenin ekinde yer alan "Mil Başı Fiyat Cetveli ve Fiyat 
Farkı Hesabı" ve "Kıyı Tesisleri Mesafe Cetveli" her yılın Aralık ayı içerisindeki ilk İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi toplantısında görüşülüp alınacak karar doğrultusunda güncellenecek olup alınan 
kararlar her yıl 1 Ocak itibariyle uygulanacaktır." denilmekte olup, "Kıyı Tesisleri Mesafe Cetveli"nde 
2023 yılı için herhangi bir değişiklik olmayıp, önerge ekinde yer alan ve 2023 yılında uygulanacak olan 
"Mil Başı Fiyat Cetveli ve Fiyat Farkı Hesabı-2023"ün görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.1099751) 
 

 6. "Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" 
Belediye Meclisimizin 12/08/2022 tarihli ve 05.940 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan 
ve 24/10/2022-22/11/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca 
Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, 3391 ada, 
116 ve 117 parsellerin maliki Mehmet Şani ŞATIROĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan 
itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1097813) 
 

 7. "Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" 
Belediye Meclisimizin 12/08/2022 tarihli ve 05.940 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan 
ve 24/10/2022-22/11/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca 
Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, 3934 ada, 1 
parselin maliki İbrahim SERGEN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve 
Şehircilik Dai.Bşk.E.1097796) 
 

 8. Karabağlar ilçesi, Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi Mahallelerini kapsayan, batıda ve güneyde 
Karabağlar ilçesi 540 ha'lık 1-A no'lu Riskli Alan sınırı, doğuda Sırrı Atalay Caddesi, kuzeyde 4240 ve 
4951 Sokak ile sınırlanan yaklaşık 113 ha'lık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. 
(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1096639) 
 

 9. Karabağlar ilçesi, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 3589 ada, 1191 ve 1065 
parsellerin jeolojik-jeoteknik etüt raporları doğrultusunda ‘Yapı Yasaklı Alan' ve ‘Ağaçlandırılacak 
Alan'dan çıkarılmasına yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik 
Dai.Bşk.E.1095967) 
 

 10. Gaziemir ilçe sınırları içinde yer alan ‘Dokuz Eylül Mahallesi, Ulaştırma Caddesi ve Hava Eğitim 
Yolu Sokak Arasında Kalan 112 Ada ve Çevresindeki Bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Değişikliği' önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1096328) 
 

 11. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığımızın talebi doğrultusunda; Kemalpaşa ilçesi, Cumalı Mahallesi, 
Köyaltı Mevkii dâhilinde fiilen Mezarlık Alanı olarak kullanılan tarla vasıflı 123 ada, 8 no’lu parsel ile, 
zeytinli tarla vasıflı 123 ada, 11 no’lu parselin bulunduğu alanın, "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine 
yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1097424) 
 

 12. Menemen Belediye Başkanlığının 06/10/2022 tarihli ve 17424 sayılı Yazısı ekinde Belediye 
Başkanlığımıza iletilen; 1/5000 ölçekli Menemen Nazım İmar Planı Değişikliği önerileri ve Menemen 
Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile uygun görülen Menemen 1. Etap Planlama 
Bölgesi (Merkez-Yahşelli) 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve 
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Şehircilik Dai.Bşk.E.1098296) 
 
 

 13. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarihli ve 60 sayılı Kararı ile uygun görülen; 
Kahramandere Mahallesi, 1684 ada, 2 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanına 
Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı gösteriminin işlenmesi ve plan notu ilave edilmesine yönelik 
hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik 
Dai.Bşk.E.1091865) 
 

 14. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli ve 123 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Peker, 
İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi Mahallelerini kapsayan, batıda ve güneyde Karabağlar ilçesi 540 ha'lık 1-
A no'lu Riskli Alan sınırı, doğuda Sırrı Atalay Caddesi, kuzeyde 4240 ve 4951 Sokak ile sınırlanan 
yaklaşık 113 ha'lık alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli 3.Etap Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi 
Mahalleleri Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1096601) 
 

 15. Karabağlar Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarihli ve 109 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ali Fuat 
Cebesoy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 3589 ada, 1191 ve 1065 parsellerin jeolojik-jeoteknik etüt 
raporları doğrultusunda ‘Yapı Yasaklı Alan' ve ‘Ağaçlandırılacak Alan'dan çıkarılmasına yönelik, 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1095976) 
 

 16. Karşıyaka Belediye Meclisinin 03/10/2022 tarihli ve 255 sayılı Kararı ile uygun görülen; Şemikler 
(Zübeyde Hanım) Mahallesi 60 no'lu parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Islah İmar Planı önerisi. 
(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1093765) 
 

 17. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli ve 103 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gaziemir 
ilçe sınırları içinde yer alan ‘Dokuz Eylül Mahallesi, Ulaştırma Caddesi ve Hava Eğitim Yolu Sokak 
Arasında Kalan 112 Ada ve Çevresindeki Bölgede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı' önerisi. (İmar ve 
Şehircilik Dai.Bşk.E.1096728) 
 

 18. Buca Belediye Meclisinin; Yaylacık Mahallesi 46/5 Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 
ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine 
yönelik, 04/10/2022 tarihli ve 146 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1097544) 
 

 19. Buca Belediye Meclisinin; Yaylacık Mahallesi 38 Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine 
yönelik, 04/10/2022 tarihli ve 154 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1097517) 
 

 20. Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, 26534 ada, 3 parsel malikinin Dilekçesi ile iletilen; Karşıyaka 
Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli ve 72458193/22 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Belediye 
Meclisimizin 09/03/2020 tarihli ve 05.285 sayılı değişiklikle onamaya esas Meclis Kararında                   
"20.02.2020 tarih ve 31045 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 Sayılı Yasa ile 
değişik 3194 Sayılı İmar Kanununa eklenen EK-8 Maddesindeki hükümlerde ifade edilen imar planı 
değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışı tespitinin tapu kütüğüne şerh edilmesi ve değer 
artış payı ödenmeden yapı ruhsatının düzenlenmemesi, bu yasa kapsamındaki uygulamaların 1/1000 
ölçekli uygulama imar planının kesinleşmesi ile birlikte ilçe Belediyesince yürütülmesi kaydıyla" 
ifadesinin söz konusu Yasa maddesinin uygulanmasına yönelik, 15/09/2020 tarihinde Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren "İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmeliğin 
Geçici 1. maddesinde: "Kanunun yürürlüğe girdiği 20/2/2020 tarihinden önce belediye, il özel idaresi 
veya ilgili idarelere başvuru yapılarak resmi kayıt numarası almış uygulama imar planı değişiklik 
tekliflerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükümleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi 
talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1101114) 
 

 21. Karşıyaka Belediye Meclisinin 03/10/2022 tarihli ve 244 sayılı Kararı ile uygun görülen; Örnekköy 
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Mahallesi, 255544 ada, 3 parselde yer alan Kapalı Spor Tesis Alanı kullanımlı taşınmazın yapı yaklaşma 
mesafelerinin düzenlenmesi ve plan notu ilave edilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1098128) 

 22. Bayraklı Belediye Meclisinin 07/12/2022 tarihli ve 301 sayılı Kararı ile uygun görülen; 20/02/2020 
tarihli, 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinde 
yapılan değişiklik ve İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2021/1930 esasına kayden açılan davaya ait 
14/10/2022 tarihli Mahkeme Kararı kapsamında "Konut Alanı" kullanımı dışında kalan diğer 
kullanımlara yönelik "İzmir Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane Turan Bölgesinde Kat Yüksekliklerinin 
Belirlenmesine İlişkin yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği" 
önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1097118) 
 

 23. Foça Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarihli ve 223 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenifoça 
Mahallesi, K17C02B1C ve K17C02C2A paftalarında "Park Alanı"nda 2 adet, K17C02B4B paftasında 
"Çocuk Bahçesi"nde 1 adet, Kazımdirik Mahallesi, 50K4B paftasında "Çocuk Bahçesi"nde 1 adet, 
50K4A paftasında "Park Alanı"nda 1 adet, 6.00 m x 4.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine 
yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik 
Dai.Bşk.E.1100571) 
 

 24. Kiraz Belediye Meclisinin 05/08/2022 tarihli ve 82 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenimahalle'de 
yer alan Keleş Çayının bir bölümünün "Millet Bahçesi" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1098263) 
 

 25. Kesinleşen ilçe sınırları ile komşuluk ilişkisi olan Çeşme ilçesine ait; Alaçatı, Germiyan, Ildır ve 
Karaköy Mahallelerinin sayısal mahalle sınırları, Çeşme Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli ve 158 
sayılı Kararının; Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda 
görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1100978) 
 

 26. Çalışmaları tamamlanan ve İzmir Valiliği Makamınca da onaylanan Dikili ilçesindeki komşu 
ilçelerle komşuluk ilişkisi olmayan önergede yer alan 19 adet iç mahalleye ait sınırları, Belediye 
Meclisimizin 11/01/2021 tarihli ve 05.13 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup, yapılan kadastral 
çalışmalar sonucu Yaylayurt Mahalle sınırı sayısal olarak revize edilip yeniden belirlenmiş ve belirlenen 
bu sayısal mahalle sınırı, Dikili Belediye Meclisinin 07/12/2022 tarihli ve 167 sayılı Kararının; Belediye 
Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs 
Dai.Bşk.E.1101112) 
 

 27. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen 
tesislerde verilen hizmetlerle ilgili güncellenen ve eklenen fiyatlarla yeniden düzenlenen önerge ekinde 
yer alan tarife cetvelinin uygulanmasına yönelik, 07/12/2022 tarihli ve 284 sayılı Kararının görüşülmesi. 
(Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1103776) 
 

 28. 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 Kay. ve Eğit. 
Dai.Bşk.E.1103727) 
 

 IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ 
GÖRÜŞÜLMESİ 

 1. Kentimizde yağmur suyu hasadının yaygınlaşması ve bu kültürün gelişmesi için İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yürütülecek "Yağmursuyu Hasadı Projesi” kapsamında vatandaşlarımızdan gelen 
talepleri karşılamak üzere depo ve ekipman hibe/tahsis edilmesini düzenleyen ve önerge ekinde yer alan 
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"Yağmursuyu Hasadı Projesi" ile Büyükşehir Belediyemizin vatandaşlarımıza ekipman desteği/tahsisi ve 
rehberlik başta olmak üzere ortaklaşa bir şekilde projeyi yürütebilmesinin oyçokluğu ile uygun 
bulunduğuna ilişkin Hukuk – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. (İklim Değişikliği ve 
Sıfır Atık Dai.Bşk.E.1093210) 
 

 2. Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesinde yer alan mevcut küçük sanayi alanlarını kapsayan bölgeye ilişkin 
hazırlanan Küçük Sanayi Sitesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu önerisi ile Kyme Antik 
Kenti 3.Derece Arkeolojik Sit Alanının bir kısmını kapsayan alana yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.1001159) 
 

 3. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarihli ve 77 sayılı Kararı ile uygun görülen; 
Kahramandere Mahallesinde, 844 Sokak cephesinde kamuya terkli alanda 8.00 m x 5.00 m ebatlarında 
“Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve 
Şeh.Dai.Bşk.E.1041282) 
 

 4. Urla Belediye Başkanlığının 08/11/2022 tarihli ve 74993 sayılı Yazısına konu;  Hacı İsa Mahallesinde 
bulunan ve önerge eki krokide gösterilen meydana "Köprübaşı Sanat" ismi verilmesinin oybirliği ile 
uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu görüşülmesi. (Harita ve Cbs 
Dai.Bşk.E.1043471) 
 

 5. Karşıyaka Belediye Başkanlığının 24/11/2022 tarihli ve 130415 sayılı Yazısı ve eki krokide; 
Karşıyaka ilçesi, Goncalar ve Bahçelievler Mahalleleri sınırında bulunan Girne Bulvarından kuzeybatıya 
doğru devam ederek Şemikler Mahallesi 6200 no’lu sokakta son bulan mevcut Ordu Bulvarının, 1/1000 
ölçekli İmar Planında yol olarak görünen ve kamulaştırması tamamlanarak kullanıma açılan, 6200 no’lu 
Sokak ile mevcut Ordu Bulvarı'nın kesişiminden kuzeybatı yönüne 6286/8 no’lu Sokağın yaklaşık 130 
metre kuzeybatısında kalan plandaki 40 metre genişliğindeki yola kadar olan kısmının bir bütün olarak 
Girne Bulvarından başlayarak 40 metre genişliğindeki bu yola kadar olan yaklaşık 2180 metrelik kısmın 
yeniden "Ordu Bulvarı" olarak isimlendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk 
Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1073033) 
 

 6. Kemalpaşa Belediye Başkanlığının 02/09/2022 tarihli ve 9204 sayılı Yazısı ve eki krokiye konu; 
Kızılüzüm ve Çınarköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut 5010 no’lu Sokağın önerge eki 
krokide gösterildiği gibi 127 ada, 15 no’lu parsel ile 126 ada, 1 no’lu parsellerin arasından geçerek 
Kemalpaşa OSB Mahallesinde bulunan 16 no’lu Sokağa kadar uzatılarak oluşan yeni yolun “5010” no’lu 
Sokak olarak yeniden isimlendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu 
Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1046166) 
 

 7. Karşıyaka Belediye Başkanlığının 05/10/2022 tarihli ve 117219 sayılı Yazısına konu; Bostanlı, 
Demirköprü, Fikri Altay ve Dedebaşı Mahallelerinin ortak sokağı olan Bestekar Yusuf Nalkesen 
sokağının Ordu Bulvarından kuzeye doğru devam eden kısmı ile 1671 no’lu Sokak ile 6141 no’lu Sokak 
arasında kalan kısmının iptal edilmesi, Dedebaşı ve Demirköprü Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 
mevcut Bestekar Yusuf Nalkesen Sokağın Ordu Bulvarından güneybatıya doğru devam ederek Caher 
Dudayev Bulvarına kadar olan kısmının mevcut Caher Dudayev Bulvarına dahil edilerek bir bütün 
olarak ‘Caher Dudayev Bulvarı’ olarak isimlendirilmesi, ayrıca; Bostanlı Mahallesi sınırları içerisinde 
kalan Hasan Ali Yücel Bulvarından kuzeydoğuya doğru devam eden mevcut Bestekar Yusuf Nalkesen 
Sokağa 1813/4 no’lu Sokağın da dahil edilerek (1813/4 no’lu sokağın iptal edilerek) 1671 no’lu sokağa 
kadar olan kısmın bir bütün olarak ‘Bestekar Yusuf Nalkesen’ olarak yeniden isimlendirilmesi 
taleplerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs 
Dai.Bşk.E.1066344) 
 

 8. Kemalpaşa Belediye Başkanlığının 14/11/2022 tarihli ve 12131 sayılı Yazısına konu;  önerge ekinde 
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belirtilen Sütçüler Mahallesi’nde yeni açılacak olan "Kümeevler" niteliğindeki yola "Uçurtma" ismi 
verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs 
Dai.Bşk.E.1059210) 

 9. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen 
ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Buca ve Torbalı ilçelerinin ortak sınırına ait 
1 no’lu noktadan başlayıp, 950 no’lu noktada son bulan yaklaşık 26.705 metrelik kısım sayısal olarak 
belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Buca Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 
150 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.1017091) 
 

 10. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak 
düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Tire ve Torbalı ilçelerinin ortak 
sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 238 no’lu noktada son bulan yaklaşık 18.488 metrelik kısım 
sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Tire Belediye Meclisinin 08/09/2022 
tarihli ve 64 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.1009552) 
 

 11. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak 
düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Bayındır ve Torbalı ilçelerinin 
ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 452 no’lu noktada son bulan yaklaşık 34.442 metrelik kısım 
sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Bayındır Belediye Meclisinin 
09/09/2022 tarihli ve 156 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.1017383) 
 

 12. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak 
düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Buca ve Gaziemir ilçelerinin 
ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 403 no’lu noktada son bulan yaklaşık 18.207 metrelik kısım 
sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Buca Belediye Meclisinin 
03/11/2022 tarihli ve 166 sayılı Kararı ile Gaziemir Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli ve 101 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.1065989) 
 

 13. Kesinleşen ilçe sınırları ile komşuluk ilişkisi olan Narlıdere ilçesine ait; 2. İnönü, Huzur, Ilıca, 
Limanreis ve Sahilevleri Mahallelerinin sayısal (TUREF koordinat sisteminde) mahalle sınırları, 
Narlıdere Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli ve 106 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.1071135) 
 

 14. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları 
Raporu. (İklim Değişikliği ve Sıf.Atık Dai.Bşk.E.1080460) 
 

 15. 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 



7 
 

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 oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Tarım, Orman ve 
Hayvancılık – Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. 
(İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai.Bşk.1025738) 
 

 16. 2022 Mali Yılı Bütçesinin bazı kodlarında ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olup, 2022 
Yılı Bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hizmetler Dai.Bşk.E.1098942) 
 

 17. Bornova Belediye Meclisinin;  Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün teklif ettiği Geçiş Yolu 
İzin Belgesi Düzenlenmesine yönelik önerge eki listede sunulan ücret tarifelerinin görüşülerek 2022 Yılı 
yeni tarifenin eklenmesi ve revize edilmesi hususlarına yönelik, 01/12/2022 tarihli ve 322 sayılı 
Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve 
Kar.Dai.Bşk.E.1099718) 
 

 18. Balçova Belediye Meclisinin; 2023 yılında uygulanacak olan ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili 
Balçova Belediyesi Katı Atık hizmetlerinin tam maliyet, malzeme, yakıt, elektrik, sabit varlıklar, 
personel kullanımından doğan maliyetlerin yanı sıra hizmetinin sağlanmasında ortaya çıkan dolaylı ve 
dolaysız maliyetin 19.644.998,73-TL olduğu, ayrıca Katı Atıkların % 26'lık kısmının 200 m2 ve üzeri 
işyerlerinden, %18'lik kısmının 199 m2 ve altı büyüklükteki işyerlerinden ve %56'lık kısmının 
konutlardan toplandığı tespit edildiğinden Çevre Temizlik Vergisi tahsilatı ve Büyükşehir 
Belediyesinden Balçova Belediyesine gönderilen Çevre Temizlik payının 2.417.556,31-TL olduğu 
görülmüş olduğundan buna göre tam maliyet tutarı olan 19.644.998,73-TL'den Çevre Temizlik Vergisi 
tutarı olan 2.417.556,31-TL çıkarıldıktan sonra kalan tutar 17.227.442,42-TL olup, bu verilere göre 200 
m2 ve üzeri işyerlerinin 4.479.135,03-TL (%26), 199 m2 ve altı işyerlerinin 3.100.939,63-TL (%18), 
konutların da 9.647.367,76-TL (%56) tutarında maliyetlerinin olduğu görülmüş olup,  günlük 122 ton 
Evsel Atık toplandığı, aylık ortalama 3741 ton olduğu bu miktarın %56'lık bölümünün konutlardan 
alındığı ve aylık 24,09-TL, 200 m2 üzeri otel, alışveriş ve eğlence merkezlerinden %26'sının alındığı 
m2'sine yıllık 6,34-TL ve diğer işyerlerinden %18'inin alındığı ve aylık 43,18-TL alınması, Balçova 
ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden Özürlü ve Şehit Gazi olarak kayıtlı abonelerden de aylık 7,00-TL 
Katı Atık Bedeli alınmasına yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 73 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 
bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve 
Kar.Dai.Bşk.E.1029985) 
 

 19.  Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır İlçesinde mesken ve işyerlerinden alınacak olan Evsel Katı 
Atık ücretleri ile ilgili hazırlanan önerge eki listelerde yer alan 2023 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarife 
Cetvelinin aynen kabul edilmesi ve 01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasında uygulanması, tarım hayvan 
aboneliklerinden ve bahçe suyu aboneliklerinden Evsel Katı Atık toplama ücretinin 2023 Mali Yılında 
alınmamasına yönelik 19/10/2022 tarihli ve 184 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 
ilişkin Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1029772) 
 

 20. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait önerge ekinde 
yer alan aktarma ve tenzillere ait cetvelde gösterildiği şekilde toplam 6.500.000,00-TL ödeneğin 
aktarılmasına yönelik, 09/12/2022 tarihli ve 220 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 
ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1099109) 
 

 21. Çiğli Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda; önerge ekinde yer alan Çiğli Belediyesinin 2023 
Yılı Evsel Katı Atık Maliyet Şeması, Evsel Katı Atık 2023 Mali Yılı Ölçülebilen Özellikli Firmalar 
Ücret Tarifesi, Evsel Katı Atık 2023 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin kabulü ve 2023 yılında aynen 
uygulanması hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık 
Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1044914) 
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 22. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesi tarafından uygulanacak olan 2023 Mali Yılı Evsel Katı 

Atık Ücret Tarifesinin önerge ekinde yer alan cetvelde belirtildiği şekliyle uygulanmasına yönelik, 
07/10/2022 tarihli ve 131 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – 
Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1029043) 
 

 
 

23. Dikili Belediye Meclisinin; 2022 yılı Mali Yıl sonunun yaklaşması sebebiyle, önerge eki listede 
belirtildiği şekilde toplam 1.930.000,00-TL tutarındaki ödeneklerin aktarma yapılmasına yönelik, 
07/12/2022 tarihli ve 175 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1098339) 
 

 24. 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 oybirliği ile uygun 
bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve 
Kar.Dai.Bşk.E.1093183) 
 

 25. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve 
Kar.Dai.Bşk.E.1093200) 
 

 26. 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 alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 
(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1082982) 
 

 27. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planında “20 m’lik Taşıt Yolu, Park, 7 m’lik Yaya Yolu” kullanım kararlarında kalan; Bornova 
ilçesi, Laka Mahallesi, 549, 552, 553 parseller ile Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 238 ada, 88 
parselin “20 m’lik Taşıt Yoluna” isabet eden kısımlarında kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için 
Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının 
oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik 
Dai.Bşk.E.1080961) 
 

 28. Karşıyaka Belediye Meclisinin 03/10/2022 tarihli ve 243 sayılı Kararı ile uygun görülen, 
yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan ve Yaya Yolu” kullanım kararlarına 
isabet eden; Dedebaşı Mahallesi, 32529 ada, 7 parselin, Karşıyaka Belediyesinin 2019-2023 yıllarını 
kapsayan Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik konunun İlçe Belediyelerinin imar 
programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarih ve 05.863 sayılı Kararı 
doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar 
ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1057553) 
 

 29. Buca Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 143 sayılı Kararı ile uygun görülen, yürürlükteki 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “12 m’lik Taşıt Yolu” kullanım kararına isabet eden, Yıldız 
Mahallesi, 242/3 Sokak No:7-7/A ve No:9 adreslerindeki yapıların zeminüstü kamulaştırma işlemlerinin 
yapılabilmesi için, Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık İmar Programına ek 
olarak alınmasına yönelik, konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan 
Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarih ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun 
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bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1056669) 
 
 

 30. Belediye Meclisimizin 15/02/2022 tarihli ve 05.220 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan 
Karşıyaka ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde Anadolu Caddesinin kuzeyi ve Sosyal 
Konutlar olarak bilinen bölgede yaklaşık 29 hektarlık alanı kapsayan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonunda yeniden düzenlenen kısımlar için hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet 
Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1049868) 
 

 31. Kemalpaşa ilçesi, Ören 75.Yıl Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde İzmir 2 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alana 
yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile 
uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik 
Dai.Bşk.E.1040957) 
 

 32. Bergama ilçesi, İslamsaray Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Bergama Belediye Meclisinin 03/08/2022 
tarihli ve 22/85 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerilerinin oybirliği ile uygun 
bulunduğuna, 1/5000 ölçekli 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerilerinin ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun 
bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1049388) 
 

 33. Belediye Meclisimizin 15/02/2022 tarihli ve 05.222 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 
16/05/2022-14/06/2022 tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, Karşıyaka, 
Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmını kapsayan, 1. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 
yapılan itirazlar içerisinden Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarihli ve 209 sayılı Kararı ile 
uygun görülen hususlara 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.1049931) 
 

 34. Belediye Meclisimizin 15/02/2022 tarihli ve 05.222 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 
16/05/2022-14/06/2022 tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, Karşıyaka, 
Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmını kapsayan, 1. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 
yapılan itirazlar içerisinden Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarihli ve 210 sayılı Kararı ile 
uygun görülen hususlara 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.1049954) 
 

 35. Çiğli Belediye Meclisinin 04/08/2022 tarihli ve 66 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1. Bölge (Güney 
Kesimi) 1/1000 ölçekli Harmandalı Revizyon İmar Planı Plan Notları kısmında yer alan Ticaret-Konut 
(TİCK) Alanı tanımında; ‘Ticaret Alan Kullanım Oranı %10’dur.' ibaresinin değiştirilmesi ile ilgili 
hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun 
bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.1042157) 
 

 36. Belediye Meclisimizin 10/10/2022 tarihli ve 05.1194 sayılı Kararında sehven “Egekent Mahallesinde 
‘Rekreasyon Alanı’nda” şeklinde yazılan ifadenin “Egekent Mahallesinde Park Alanında” olarak, “12.63 
m x 9.89 m” şeklinde yazılan ifadenin “12.50 m x 9.89 m” olarak tashih edilmesinin oybirliği ile uygun 
bulunduğuna,  aynı kararda geçen Çiğli ilçesi, Çağdaş Mahallesindeki Ticaret Alanında 9.23 m x 11.12 
m ebatlarında ayrılan Trafo Alanının ise yer seçiminin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar 
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ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1082555) 
 
 

 37. Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2022 tarihli ve 120 sayılı Kararı uygun görülen; Torbalı İlçe 
Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin Belediye Hizmet 
Alanı başlıklı 2.2.4. maddesinin yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1091744) 
 

 38. Kemalpaşa ilçesi, Ören 75.Yıl Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde İzmir 2 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alana 
yönelik hazırlanan Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/06/2022 tarihli 05/108 sayılı Kararı ile uygun 
görülen, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun 
bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1040996) 
 

 39. Bergama Belediye Meclisinin 03/08/2022 tarihli ve 76 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Atatürk ve 
Fatih Mahallelerinde J18D14C3C, J18D15D4D, J18D19A2A, J18D19A2B, J18D19B1A, J18D19B1B,  
J18D19B2A, J18D19B2B paftalardaki muhtelif adalarda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlemesine 
yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına 
ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1049520) 
 

 40. Urla Belediye Başkanlığının 20/10/2022 tarihli ve E-64798094-155.01.05-72268 sayılı Yazısı ve 
ekleri ile Belediyemize iletilen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
10/08/2022 tarihli ve 14405 sayılı Kararı doğrultusunda, İskele Mahallesi, 4443 ada 7 parseldeki tescil 
gösteriminin kaldırılmasına ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 4443 ada, 20 
parselin "Tescilli Parsel" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı 
İmar Planı Değişikliğinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda 
Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1070169) 
 

 41. Urla Belediye Başkanlığının 14/11/2022 tarihli ve 75785 sayılı Yazısı ekinde Belediye 
Başkanlığımıza iletilen; Gülbahçe Mahallesinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında A-
2 nizam konut alanında, “Yaya ve Taşıt Yolu”, yeşil alanda kalan 406 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23 parsellerin bulunduğu alanda yaya yollarının kaldırılarak yapı adalarının birleştirilmesine 
kullanım kararları ve imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1058878) 
 

 42. Selçuk Belediye Meclisinin 08/09/2022 tarihli ve 116 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk 
Mahallesi, 320 ada, 2 parselde "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.1047779) 
 

 43. Foça ilçesi, Yenifoça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanarak Foça Belediye Meclisinin 02/06/2022 tarihli, 
149 ve 150 sayılı Kararları ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği 
önerilerinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar 
ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1041244) 
 

 44. Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı kapsamında kalan, mülkiyeti Maliye 
Hazinesine ait Ahmetağa Mahallesi, 208 ada, 27 ve 59 parseller ile çevresine ilişkin mülkiyet bilgileri ve 
hâlihazır durum dikkate alınarak Ada İçi Farklı Fonksiyonların Sınırları ile Plan Alt Bölge Sınırlarının 
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düzenlenmesine, parsellerin "Resmi Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin; 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek 
üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve 
Şeh.Dai.Bşk.E.1042311) 
 

 45. Urla Belediye Başkanlığının 13/09/2022 tarihli ve E.67561 sayılı Yazısı ve ekleri ile Belediyemize 
iletilen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02/06/2022 tarihli ve 14095 
sayılı Kararı doğrultusunda Yeni Mahallesi, 166 ada, 12 parselin "Tescilli Parsel" olarak planlanmasına 
yönelik hazırlanan, 1/1000 ve 1/500 ölçekli Urla Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı 
İmar Planı Değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1018580) 

  
 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 

GÖRÜŞÜLMESİ 
 

 VI. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ 
 

 VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ 
    
 
 
 

2. BÖLÜM 
2022 YILI ARALIK AYI III. BİRLEŞİMİ TOPLANTI TUTANAĞI 

 
                   

Tutanak No   : 97509404-301.04-12/3                                             Toplantı Tarihi :16/12/2022  
            Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol          Toplantı Saati   :18.00              

                      Konak/İZMİR                                                        
                                     (İzBB Meclis Toplantı Salonu) 

 

 
TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa ÖZUSLU, İlhan DAL, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan 
KAYHAN, İbrahim Ulaş POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Abdül BATUR, Ali Emrah 
KARAMUSTAFAOĞLU, Şamil Sinan AN, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEŞ, Saadet ÇAĞLIN, 
Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AŞIK, Serdar SANDAL, Yeşim 
TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, İrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, 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, 
Gürsel RÜZGAR, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet Onur Başar ÜÇKAN, Şerif SÜRÜCÜ, Murat CİHAN, 
İsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Onur YİĞİT, Dolunay BAYER, İbrahim Halil KILIÇ, 
Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, 
Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Şükrü SÜREROĞLU, Nuri 
CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Raşit DİRİM, Hakan BARÇIN, Alp ATAY, Özan 
PARLAR, Kazım ÇAM, Ahmet İNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, İlkay 
GİRGİN ERDOĞAN, Alpaslan BİLEN, Raife KARABATAK, İsa NEZİR, Fikret MISIRLI, Mustafa 
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Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKİN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür 
HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Yusuf DEMİRCİOĞLU, Ali GÖNEN, Şevket HASIRCI, 
Murat ÖNCEL, Metin YAŞAR, Okan BİLDİRİCİ, Çile ÖZKUL, Ayşegül DURAN TÜRKER, Mümin 
BAYRAM, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIŞKAN, Barış BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, 
Erol ÇOMAK, Ümit CİNGÖZ, İsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Hakan ERTANE, Kemal 
SEVİNÇ, Halil AKBULUT, Sedat SARI, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Salahattin 
ŞAHİN, Hakan ŞİMŞEK, Turgut PINAR, Nezih ÖZUYAR, Alpaslan KOPARAL. 

 
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU, 
Serkan KALMAZ, Fikret AKTAŞ, Muhittin SELVİTOPU, Mustafa Şafak BARAN, Mustafa İDUĞ, 
Yahya YILDIZ, Erhan UZUNOĞLU, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, İsmail SARI, Selim 
Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Ali GÜL, Mithat TEKİN, Mehmet ERİŞ, 
Oğuzhan ÖZŞAHİN, Erkan ÖZKAN (Menderes Belediye Başkan Vekili), Mustafa KAYALAR, Fatma 
EKİCİOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Ufuk YÖRÜK, Seda ÖZTÜRE, Ali ENGİN, Adil KIRGÖZ, İsmail 
YETİŞKİN, Muammer Ekrem ORAN, Filiz CERİTOĞLU SENGEL, Özdem Mustafa İNCE, Nilay 
KÖKKILINÇ, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser SEVİL, Selma KISA, Fatih TAŞTAN, Özgür Erman 
ÇAĞLAR, Göksel DİNÇER, Aydın PEHLİVAN (Menemen Belediye Başkan Vekili), Galip ATAR, 
Hakan KOŞTU, Aşkın UYAR, Orçun ERSEZGİN, Ayşegül ALTUĞ, Saliha ÖZÇINAR, Uğur 
DEMİREZEN, Sema YEŞİLÇİMEN, Sadık DOĞRUER, İlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Cüneyt 
UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL, Murtaza 
DAYANÇ (Urla Belediye Başkan Vekili). 

 
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Değerli Arkadaşlar, Sayın Meclis Üyeleri İzmir Büyükşehir 
Belediyesi 2022 Aralık Ayı Toplantısını, Olağan Toplantısının III. Birleşimini açıyorum. Toplantı yeter 
sayımız mevcuttur. Sayın ÇAMUR? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Başkan’ım Gündem dağıtıldı. İlk maddemiz Bilgilendirme. Okunsun. 
 
II. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GENELGESİ 
DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN 
BİLGİLENDİRMELER 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Tamam, peki. Şimdi iki bilgilendirme… 
GAMZE GÜL ÇAMUR: İki Bilgilendirme. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Bir bilgilendirme, bir Bilgilendirme maddesi var ama ondan önce bir 
iyi haberi sizle paylaşmak isteyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Grup Başkan Vekili Murat 
AYDIN Arkadaşımız, hukukta onca yıllık birikimini Hâkim olarak yaptı. Ciddi bir müktesebatı ve 
tecrübesi var ama bu arada doktorasını da bitirdi. Şu, Doktora Tezi, kabul edilmiş ve Doktora Jürisi 
tarafından sınavı geçmiştir. Artık, Doktor Murat AYDIN’dır. Kendisini tebrik ediyoruz, kutluyoruz 
(Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Meclisimizin Hukukçu 
Üyelerine de itinayla duyurulur. Evet, şimdi ki Bilgilendirme. Buyurun efendim. 
DİVAN KATİBİ: İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F. Altay Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım 
İşi" kapsamında Voestalpine VAE GmbH firmasından temin edilecek demiryolu makasları için 07 - 
13 Kasım 2022 tarihleri arasında Avusturya'nın Zeltweg şehrinde yapılmış olan fabrika kabul 
testlerine İnşaat Mühendisi Enver Murat ÜNVER, Jeoloji Mühendisi Emre GÜRLER, Harita 
Teknikeri Sefa ÖZTÜRK ve Harita Teknikeri Gürkan AYDOĞDU katılmışlardır. Fabrika kabul testi 
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ile ilgili bilgilendirme raporu Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı. (Raylı Sistem Dai.Bşk.E.1099297) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Evet, teşekkür ederim. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Başkan’ım… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Şimdi, şimdi bir Önergemiz var onu… Buyurun. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Bir tane daha ilave Bilgilendirmemiz var. O okunsun. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, onu da okuyun… Onu da. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Gündem de yok ama; ek Bilgilendirme. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Şunu, evet. Var mı sizde? 
DİVAN KÂTİBİ: Evet var. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Onu da okuyoruz Arkadaşlar. Bir Bilgilendirmemiz daha var. 
DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. 29/04/2022 tarihli İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 
Kemeraltı Yönetim Pazarlama Org. Hiz Tic. AŞ.arasında Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı 
UNESCO Dünya Mirası Adaylığına Yönelik 2022 Yılı İletişim ve Koordinasyon Hizmet Alımı 
Sözleşmesi'ne istinaden; Kapasite Geliştirme Çalışmaları kapsamında Tarihi Liman Kenti konseptine 
uygun ülkemiz ve dünya örneklerinden seçilerek planlanmış ziyaretlerden yurtdışı örneği olarak 5-9 
Aralık 2022 tarihleri arasında tarihi ve kültürel özelliklerini koruyarak yaşatılan iyi uygulama 
örneklerinin yerinde incelenmesi, iş birliklerinin kurulması amacıyla İspanya'nın Madrid, Toledo, 
Granada ve Kordoba Kentleri'ne gerçekleştirilmiş inceleme gezisine; Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi 
Başkanı Mehriban YANIK, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bağlı Tarihi Yapılar Şube 
Müdürü Özden ARSLANKESECİOĞLU, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürü Sevinç 
ÇULCU, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü'nde görevli Arkeolog ve Sanat Tarihi 
Uzmanı Ayşegül GÜNGÖREN katılmışlardır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa 
Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Kent Tarihi ve Tanıtımı Dai.Bşk.E.1105542) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, Bilgilendirmeniz için teşekkür ederiz.  
 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Şimdi Önergelerin görüşüleceği maddeyi… Buyurun. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Başkan’ım 1 ve 2 doğrudan oylansın. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: İyi, önce bir oylayalım ama madde başlıklarıyla…  
GAMZE GÜL ÇAMUR: Başlayalım. Öncelikle Gündem’in okunmuş gibi görülerek madde 
başlıklarıyla görüşülüp oylanmasını talep ediyoruz. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Başkaca bir görüş var mıdır? Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal 
Bey?  Başkaca bir görüşün olmadığından Meclisin oylarınıza sunuyorum. Önergelerin madde 
başlıklarıyla oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 
edilmiştir. Peki,1? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Doğrudan oylansın. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın YILDIZ? Sayın ŞAHİN? (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Yok mu? Peki, Sayın SEVİNÇ? Evet, 1 no’lu 
Önergenin doğrudan kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 
edilmiştir. 2? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Doğrudan oylansın. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: 2. madde doğrudan mı oylansın? Peki, Sayın YILDIZ? Sayın 
ŞİMŞEK? Sayın SEVİNÇ? Değerli Arkadaşlar, 2 no’lu Önergenin doğrudan kabulünü Meclisimizin 
oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 3? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Hukuk – Ulaşım. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın YILDIZ? Sayın ŞİMŞEK? Sayın SEVİNÇ? 3 no’lu Önergenin 
Hukuk – Ulaşım Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.4? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Bütçe – Hukuk.  
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MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın YILDIZ? Sayın ŞİMŞEK? Sayın SEVİNÇ? 4 no’lu Önergenin 
Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 5? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Bütçe – Şirketler – Tüketici –  Deniz ve Kıyı Komisyonu? 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın YILDIZ? Sayın ŞİMŞEK? Sayın SEVİNÇ? 5 no’lu Önergenin 
Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonu – Şirketler… 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Şirketler. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Ve Kıyı kıyı… 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Evet, Deniz… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Deniz Kıyı… 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Ve Kıyı Komisyonu. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Deniz Kıyı Komisyonumuzun. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Evet. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Adı öyle mi?  
GAMZE GÜL ÇAMUR: Tam olarak.  
HAKAN YILDIZ: Deniz ve Kıyı. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Deniz ve Kıyı Alanları onun adı. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Evet. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Evet, Sayın YILDIZ? Sayın ŞİMŞEK? Sayın SEVİNÇ? 5 no’lu 
Önergenin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonu – Şirketler – Deniz ve Kıyı Alanları 
Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 
kabul edilmiştir.  
GAMZE GÜL ÇAMUR: Başkan’ım, mesela Bütçe; Plan ve Bütçe kısaltılarak…  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Kısa… 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Konuştuğumuz için, lütfen. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Ama çok az geliyor. O açıdan yani… 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Yani. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Deniz ve Kıyı Alanlarına… 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Evet 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Hakan Bey’e çok göndermek istemediğimiz için zaten… Espri tabii ki 
evet. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Yok ondan değil, kısaltılarak. Evet. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, 6. maddeye gelelim. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Sizin zekânıza güveniyorum. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: 6’ya gelelim. 6’ya? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: 6… 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 no’lu Önergelerin İmar Komisyonuna havalesini 
öneriyoruz. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın YILDIZ? Sayın ŞAHİN? Sayın SEVİNÇ? 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 
12 no’lu Önergelerin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 13? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: 13, 5’li Komisyon. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın YILDIZ? Sayın ŞAHİN? Sayın SEVİNÇ? 13 no’lu Önergenin 
5’li Komisyona yani İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım – 
Hukuk Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 
ile kabul edilmiştir. 14? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Başkan’ım 14 ve arada ki maddeler dâhil 23, İmar Komisyonuna.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın YILDIZ? Sayın ŞAHİN? Sayın SEVİNÇ? Değerli Arkadaşlar, 
14 dâhil ve 23 no’lu dâhil aradaki Önergelerin İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale 
edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 24? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: 24, İmar – Çevre – İklim – Kent Konseyi Komisyonlarına havalesini... 
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MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın YILDIZ? Sayın ŞAHİN? Sayın SEVİNÇ? 24 no’lu Önergenin 
İmar ve Bayındırlık – İklim Değişikliği ve Uyum – Kent Konseyi ve? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Çevre. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ:  Çevre ve Sağlık Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 25? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: 25 ve 26, Hukuk Komisyonu. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın YILDIZ? Sayın ŞAHİN? Sayın SEVİNÇ? 25 ve 26 no’lu 
Önergelerin Hukuk Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 27? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Başkan’ım 27, Bütçe Komisyonuna. Ancak bu, acil bir konu olduğu için 
Bütçe Komisyonunun Meclis arasında toplanarak karar vermesi uygun olacaktır. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın YILDIZ? Sayın ŞAHİN? Sayın SEVİNÇ? Değerli Meclis 
Üyeleri 27 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmesini ama acil olduğu için 
ve bu 3. Birleşimden sonra başka Birleşim olmadığı için ara verip… Daha doğrusu Plan ve Bütçe 
Komisyonumuzu toplayıp, Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmasını ayrı bir yerde yapacaktır. Oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. O zaman Bütçe 
Komisyonumuzu…(Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Bir tane daha var. Bir de gidecek…  
KEMAL SEVİNÇ: Devam etsin, bir tane daha var 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Bir konu daha var Başkan’ım.  
HAKAN YILDIZ: Bitmiyor, Ondan sonra yapalım. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Rapor.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: 28? Bir konu daha var dediniz. 
HAKAN YILDIZ: Yok… 
GAMZE GÜL ÇAMUR: 28… 
HAKAN YILDIZ: Komisyonlardan Gelen Raporlarda. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Komisyondan gelen Raporlarda. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Tamam. O zaman bekleyelim mi onu ne yapalım? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Onunla beraber görüşülsün. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Komisyonun toplanmasını bekleyelim. O da Önergelerde herhalde? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Yok, Komisyon… Gelen Raporlar… Komisyon Raporlarında. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Komisyon Raporlarında… Komisyon Raporlarında. O zaman 28’i… 
Buyurun, 28. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: 28, doğrudan oylansın. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın YILDIZ? Sayın ŞAHİN? Sayın SEVİNÇ? Değerli Meclis 
Üyeleri 28 no’lu Önergenin doğrudan kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 
Oybirliği ile kabul edilmiştir.  
 
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ 
GÖRÜŞÜLMESİ 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Şimdi… 
HAKAN YILDIZ: Komisyon Raporları. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Komisyon Raporlarının Görüşülmesi maddesindeyiz. Buyurun. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Başkan’ım 1.madde Hukuk Komisyonundan İklim Değişikliği Komisyonuna 
oyçokluğu ile gelmiş. Ancak, Plan ve Bütçe Komisyonuna da havale edilmesini öneriyoruz. 
HAKAN YILDIZ: Evet Sayın Başkan, burada maddi bir değerleme yapmaları gerekebilir. O yüzden 
Bütçe Komisyonuna havale olursa her iki konuda acil görüşebilirler.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın ŞAHİN? Sayın SEVİNÇ? Evet, Sayın Meclis Üyeleri, 1 no’lu 
Komisyon Raporunun mevcut gelen Komisyonlardan şekliyle değil ama o kalarak… Yeni, İmar… Özür 
dilerim Plan ve Bütçe Komisyonumuzun da görülmesi konusunda bir teklif vardı. Grup Başkan Vekilleri 
de, Sözcüleri de evet dediler. O zaman, 1 no’lu Komisyon Raporunun Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. O 
zaman herhalde Plan ve Bütçe Komisyonu toplanabilir mi? 
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HAKAN YILDIZ: Ara verilsin o zaman. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Evet, 5 dakika. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, Sayın YILDIZ? Sayın ŞAHİN? Sayın SEVİNÇ? Meclise haber 
verilmesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisinin bir Önergesi oldu. Kaç dakika?  
(SALONDAN: 5)  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ:5 olmaz. 10 dakika. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: 10 dakika. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: 10 dakika. Değerli Arkadaşlar, 10 dakika, 10 dakika Meclise ara 
veriyorum.  
 

(İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİNİN ARALIK AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ III. BİRLEŞİMİNİNE 10 DAKİKA ARA VERİLDİ.) 

 
 
 
 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİNİN ARALIK AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ III. BİRLEŞİMİNİN II. OTURUMU 

 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Plan ve Bütçe, Plan ve Bütçe Komisyonumuz… Tamam, arkadaşlar 
yeterli. Plan ve Bütçe… Kapıları kapatalım. Plan ve Bütçe Komisyonumuz Toplantısını… Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkan’ımız geldi mi salona? 
SALONDAN: Geliyor Başkan’ım. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Geliyor, geliyor, geliyor… (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Değerli Arkadaşlar,  Değerli Arkadaşlar, Sayın Plan 
ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Bülent Bey, Komisyon Raporunu verdiniz mi Divân’a? Evet, 
Komisyon Raporunu okuyoruz arkadaşlar, buyurun. Komisyon Raporu nerede arkadaşlar? 
LEVENT İŞLER (YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI): En son okutacağız, 
normal Gündemi yapalım Başkan’ım. 2’den başlayalım biz…  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Değerli Arkadaşlar, biz normal Gündemi’mizi yapacağız, sonunda 
Raporu okuyalım. O zaman 
LEVENT İŞLER (YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI): 2’den başlayalım. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: 2? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Başkan’ım Komisyondan oyçokluğu ile gelmiş, geldiği şekliyle oylansın. 
ÖZGÜR HIZAL: Hangi madde Sayın Başkan’ım? 
HAKAN YILDIZ: 2. madde… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın Aliağa Meclis Üyemiz Hakan Bey söz aldılar, buyurun Hakan 
Bey. 
HAKAN ŞİMŞEK: Sayın Başkan… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Dinliyoruz Arkadaşlar. 
HAKAN ŞİMŞEK: Sayın Meclis, çok Kıymetli İzmirliler Komisyondan gelen Raporların 2.maddesiyle 
ilgili söz almış bulunmaktayım. Bu madde; Aliağa Belediyesinin geçen ay Meclis Gündemine gelen, 
Komisyonlardan geçen ama benim Tunç SOYER Başkan’ımıza istirhamımla iade edilen… Birazdan 
geçer gürültü. Herhalde İzmirli duyabiliyor. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun. 
HAKAN ŞİMŞEK: İade edilip tekrar Komisyonlarda görüşülen Küçük Sanayi Sitesinin, 1/5000’lik 
Revizyon Planı ile ilgili bir madde. Şimdi… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Hakan Bey, Hakan Bey bir dakika. Değerli Meclis Üyeleri lütfen 
sükûneti sağlayabilir miyiz? Sizden istirhamım lütfen. Buyurun. 
HAKAN ŞİMŞEK: Şimdi zaman kaybetmemek için ben Tunç Başkan’ımızdan geçen ay istirham 
etmiştim, teveccüh gösterdiler, iade ettiler. Ve ben Komisyonumuzu Aliağa’ya davet ettim, “Gelin” 
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dedim, “Yerinde inceleyelim, yerinde bakalım, yerinde görelim.” diye. Ama herhalde geçen ay 8 
toplantı yapılınca Komisyonumuzun o yoğunluğundan Aliağa’ya gelmediler. Bizim ilgili Müdürlerimizi 
davet ettiler ve aynı gündem maddesi, aynı gerekçelerle Komisyondan ret olarak geldi. Peki, burada 
yapılmak istenen neydi Sayın Basın, Sayın İzmirliler? Ben size bunu kısaca anlatmak istiyorum. Ben 
geçen ay Bütçe görüşmelerinde bir şey izah ettim. Dedim, Biz birlikte güçlüyüz dedim, birlikte birçok 
şeyi başarırız dedim. Bizim başka bir güce ihtiyacımız yok dedim. Yeter ki birlikte hareket edebilelim 
dedim. Geçen, Kasım ayında Bütçe konuşmamda 9 buçuk dakika böyle bir konuşma yaptım. Ama 
burada benim anlamakta zorlandığım, hakikaten zorlandığım o kadar unsur var ki. Daha 2019’un Nisan 
Ayında yıkılan Belediye Hizmet Binamızın ilk toplantısında, Komisyon Üyeleri oluştuktan sonra ben 
söz aldım. Hiç birimiz birbirimizi tanımıyordu. O zaman isim ve temsil ettiğimiz ilçeleri ya da bölgeleri 
söylüyorduk. Ben orada 3 şeyi söyledim; Şakran’ın kanalizasyonu, Aliağa’nın bekleyen imar planları, 
Merkez İmar Planları ve bir takım Büyükşehirle ortak çalışmaları dile getirdim. Daha 2019’un Nisan 
Ayının ilk toplantısında. Orada Aliağa’nın merkez planları için beklide 25 yıldır bekleyen 50 metrelik 
bir… Daha Kuzey Ege Otoyolu yapılmadan önce Aliağa’nın etrafından dolaşan bir 50 metrelik yol 
vardı, Çevreyolu vardı. Orada 25 metre…50 metrelik yol, 25 yıldır kamulaştırmanın getirdiği mali 
yükümlülükler nedeniyle yapılamamıştı. Biz o zaman Daire Başkanı olan şimdi Genel Sekreter 
Yardımcısı ya da Genel Sekreter olan arkadaşımızla toplantılar yaptık Büyükşehir’de. Dedim ki; Hem 
Büyükşehrimizi kamulaştırma yükünden kurtaralım hem burayı 25 metreye indirelim ve böylece burada 
uygulanabilir planlar yapalım çözümünü oluşturduk. Ve hep beraber bunun üstesinden geldik. Sonraki 
1,5 yıl içerisinde Aliağa’nın geçmişten gelen merkez planlarını bu şekilde geçirmiş olduk eksikleriyle 
beraber. Şimdi, Aliağa Küçük Sanayi Sitesinin gelişimi ile ilgili 1/5000’lik planlarda bir Revizyon Planı 
getirdik, önerisi getirdik. Burada bu plan ne idi? Şimdi arkadaşlar şunu, yakından çeker misin arkadaşım 
şunu. Ekran görsün, bütün İzmirli ve Meclis Üyesi Arkadaşlarımız görsün. Biraz daha yakınlaştırırsak 
kardeşim. Net olarak görülsün diye... Şimdi, şu alttaki yer mevcut Küçük Sanayi Sitesi. Şunun altı da 
mevcut eski Çanakkale yolu. Yani, Devlet Karayolu. Burası da mevcut sanayi sitesi. Bunun üzerine yeni 
bir sanayi sitesi planının revizesi. 1/5000’lik planları zaten var, Revizyon Planı olarak getirdik. Burada 
revize ettiğimiz şey neydi? Bu sanayi sitesinin etrafından, şurada 30 metrelik bir yol… Şöyle tabi zor 
oluyor. Şurada 30 metrelik bir yol sanayi, küçük sanayi sitesinin etrafından dolaşıyor ve bu aşağıya 
iniyor. Başka bir yere de gitmiyor. Bu yol başka bir yere de gitmiyor. Yani başka bir amaçla başka bir 
yere transfer yapılan bir yol değil. Bunun altında da 15 metrelik ayrı bir yol var. Yani 30 metrelik ayrı 
bir yol, 15 metrelik ayrı bir yol var. Biz dedik ki zaten burada uygulama paylarını planlamacılar iyi bilir. 
Düzenleme, uygulama planlarında %67’nin üstünde terkler var, zayiatlar var. Eğer bu böyle geçerse 
burada uygulama yapma imkânınız kalmaz. Sürekli davalarla uğraşırsınız. O yüzden bizim düzenleme 
planımıza bu 30 metrelik yolu iptal edelim, bu 15 metrelik yol kalsın. Bu 30 metrenin işgal ettiği yerler 
de bu parsellere ilave olsun. Dolayısıyla uygulanabilir bir hale gelsin dedik. Bütün revize ettiğimiz iş bu 
idi. Bunun yanında da Kyme Antik Kentinin 3. Derecede Sit Alanı olan, burayı çok iyi dinleyin Sevgili 
İzmirliler. Mevcut Devlet Karayolunun Samurlu tarafında üstünde kalan, kuzeyinde kalan alanla ilgili 
hiçbir değişiklik yapılmadı. Sadece NATO Boru Hattı plana işlendi. Köşelerinde de birkaç tane ufak 
tefek, eksiklikleri olabilir. Onunla da Büyükşehir’in uyarısıyla bizim planlamada düzeltebileceğimiz 
noktalardı. Ancak, geçen ay Komisyon görüşmesinden hemen sonraki gün, İzmir Basınına servis edilen 
ya da İzmir Basının Komisyon Raporlarından aldığı bir görüşle yapmış olduğu bir haber var. Haber ne? 
Haber aynen şu, Kyme Antik Kentinin tam merkezi gösterilerek… Biraz daha yakınlaştır. Tam merkezi 
gösterilerek haberin başlığında şu yazıyor; “Komisyondan geçmedi, Kyme için sevindiren haber.” Yani 
Aliağa Belediyesi, Kyme’nin Antik Tiyatrosunun üzerine Sanayi İmar Planı yapmış gibi bir haber. Algı 
bu yöne gitti. Yapılan plan tam da Küçük Sanayi Sitesinin üzeri, Antik kentle hiçbir alakası olmayan… 
Şimdi size uydu resimlerini göstereyim, bütün İzmirli daha rahat görsün. Evet, şimdi görüyorsunuz. 
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Mevcut sanayi sitesi burası, şurası. Yapılan plan, Kuzey Ege Otoyolunun altı ve burası, Antik Kent de 
burası. Devlet Karayolu da burası. 3. Derece Sit Alan, alanı olan yer burası. Şimdi İzmirlinin vicdanına 
ve bu Meclis’in vicdanına soruyorum. Buranın 1. Derece Antik Kyme Kenti ile ne alakası var? Her 
oturumda istihdamdan bahsediyoruz değil mi? Bu yeni oluşacak olan küçük sanayi sitesinde, şurada en 
az 3 bin tane vatandaşımızın iş bulabilme ve çalışabilme imkânı var. Yeni oluşacak sanayi sitesinde. 
Küçük sanayi sitesinden bahsediyorum ağır sanayiden bahsetmiyorum. Bacalı sanayiden 
bahsetmiyorum. Ve bu, buradaki Aliağa’da ki mevcut ağır sanayiye destek verecek küçük işletmeler ve 
bunun Büyükşehir’i de kurtaran, kamulaştırma yükünden kurtaran 30 metrelik yolu kaldırıp 15 metrelik 
yol yeter dedik. Revize planında bunu getirdik. Bu arada, açık ve net söyleyeyim; Belediyelerin 
yapmakla mükellef oldukları rutin görevleri vardır. Ama bazı Belediyeler kendine dert edinir, rutin 
görevlerinin haricinde de bazı şeyleri yapmak için elini taşın altına sokar, bazen vücudunu koyar. Çok 
zamandır burada, son 1 yıldır, sizin ağzınızdan da Grup Başkan Vekili’nin ağzından da, Değerli 
Belediye Başkanlarımızın ağzından da ekonomik sıkıntılardan bahsediyoruz. İller Bankası’nın 
paylarının yetersizliğinden bahsediyoruz, işte vergi gelirlerinin yetersizliğinden bahsediyoruz ve bu 
yetersizlikten dolayı hizmetle mükellef olduğumuz halkımıza arzu ettiğimiz hizmetleri yeteri kadar 
yapamadığımızdan bahsediyoruz, bahseden arkadaşlarımız var. Ama Belediyeler sadece ve sadece İller 
Bankası gelirini bekleyerek, emlak vergisi gelirini bekleyerek, onlardan elde edeceği tahsilâtla ya da 
birtakım ruhsat harçlarıyla, inşaat ruhsat harçlarıyla elde edeceği tahsilâtlarla halkına hizmet etmek 
zorunda kalırsa, böyle düşünürse, sadece maaş öderler, belki de onu bile ödeyemezler. Ama böyle 
uygulamalar… İmar uygulamaları yaparak, Belediyeler gayrimenkul sahibi olurlar. Ve gayrimenkul 
sahibi olduklarında, o gayrimenkulleri yeni yatırımlarda değerlendirme imkânı bulurlar. Bu planlamayı 
yaptığımızda, bu planlama 1/5000’lik plan doğrultusunda eğer Büyükşehir Meclisi’nden geçmiş olsaydı, 
Aliağa Belediyesi’ne bu Sanayi Alanı’nda 17 dönüm civarında bir parsel düşecekti, dolayısıyla ek bir 
kaynak olacaktı. Bazı arkadaşlar Aliağa Belediyesi’nin o kaynağına belki kafalarınca güç kazanmasın 
diye engel olmak istemiş olabilirler, gerekçeli kararı okuduğumda çünkü mantıklı bir şey bulamadım. 
Gerekçeli kararda aynen şu yazıyor; “Bu kısımda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 
öncesinde Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlenmesinin, 1/25000 ölçekli Plana hususlarında uygun 
olmadığı ve bazı teknik altyapı ve donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olduğu…” gerekçesi var. Yani, bu 
teknik altyapı donatı azaltıcı niteliği dediği o 30 metrelik yolu 15 metreye düşürmek. Dolayısıyla 
oradaki %67 olan, hatta daha fazlası olan düzenleme payının yasal sınıra %45’e çekerek uygulanabilir 
hale getiriyorsunuz. Yoksa karşınıza bir sürü davayla çıkacaksınız ve uygulama imkânı kalmayacak. Ve 
oradaki bu istihdam yaratacak bir iş imkânı yıllar ve yıllar sonrasına kalabilecek bir noktaya gelecek. 
Peki, Aliağa Belediyesi diyelim ki, bu dönüm, bu kadar… Bu planı yaparak, burada her 3000 kişiye, en 
az 3000 kişiye iş istihdamı yaratacak yeni bir Sanayi Sitesi’nin oluşumuna katkı sağlayamadı, bu planı 
geçiremedi, Büyükşehir’in ret oyuyla, geçiremedi. 17 dönümlük araziyi de alamadı. Çokça, geçen 
yıllarda basınlarda gördüğümüz, Aliağa Belediyesi arazi satıyor, Aliağa Belediyesi işte varlıklarını 
satıyor ve yatırım yapıyor. İşte biraz evvel bahsettiğim; Belediyeler sadece İller Bankası payıyla 
Devletin… Belediyeler payı… Vergi paylarıyla kendilerini idame ettiremezler, yatırımlarını 
yürütemezler. Biz geçen yıl, 2022 yılında 30 dönüm civarı gayrimenkulü satışa koyduk ama buna 
mukabil yapmış olduğumuz imar uygulamalarıyla 130 dönüm ilave arazi kazandık. Yani 30 dönümü 
çıkın, 100 dönüm ilave arazimiz oldu. Nedir? Bu yeni projeler için yeni kaynak yaratmadır. Yani bu bir 
çalışma biçimidir. Ben İzmirlinin ve Büyükşehir Meclisi’nin bu konuyla ilgili eğer Tunç Başkan’dan 
ben, bu konuyla ilgili 2 defa randevu talebim oldu, geçmiş aydan bugüne kadar. Yoğun gündemi 
dolayısıyla ve son zamandaki herhalde daha öncelikleri dolayısıyla bir türlü yüz yüze görüşme imkânı 
bulamadım ki, bunu anlatabileyim. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Evet. 
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HAKAN ŞİMŞEK: Maalesef, şimdi benim tekrar arzum şudur Sayın Başkan; bu söylediklerimin 
karşısında eğer şu Yüce Meclis, bu söylediklerim karşısında bunu iade eder, bizim bu konuda kendi 
gerekçeleri de düzeltme imkânımıza fırsat verirse tekrar tekrar zaman kaybetmeyelim. Göstermiş 
olduğum planlar bunlar. Kyme Antik Kenti’nin merkeziyle uzaktan yakından alakası yok.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Doğru, doğru, onu söylemiştin zaten.  
HAKAN ŞİMŞEK: Büyük ihtimalle Komisyon Başkanımız da bu konuyla ilgili bir şeyler 
söyleyecektir. İzmir Halkı’nın ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum, teşekkür ederim. (14 dakika 10 
saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, çok teşekkür ederim. İrfan Bey, İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
Başkanımıza söz veriyorum, buyurun.  
İRFAN ÖNAL: Sayın Başkan’ım, Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkan’ım eğer bir 
mahzuru yoksa planlar üzerinden anlatmak için Hakan Bey’den planları bir rica edebilirsek… Şimdi 
Başkan’ım, yani konunun basına yansıması açısından bizim yapabileceğimiz bir durum yok, 
Komisyonlarımız zaten Halk’a da açık, Meclis Üyelerimize de açık, isteyen herkes gelip katılabilir. 
Ancak haberin içeriğini de bilmiyorum. Yalnız, Hakan Bey’in bahsettiği gibi Kyme Antik Kenti 
açısından bir değerlendirmemiz söz konusu değil. Biz planı değerlendirirken vicdan noktasından da 
bahsetti. Her bir Komisyon Üyemiz, kendi aldıkları her bir kararda, kendi vicdanlarına hesap 
verebildiklerinden de hiçbir noktada tereddüdüm, şüphem de yok. Bizler mevzuata dayandığı noktada, 
mevzuata uyduğu anda olabilecek en adil, en vicdani kararı alma noktasında olabildiğince gayret ve 
özen gösteriyoruz Başkan’ım. Bu Aliağa’da genel konuda daha öncesinde bir karar almıştık, oybirliği ile 
bir görüşe varmıştık. Buraya geldiğinde arkadaşların itirazıyla Başkanımızın da önerisiyle tekrar 
Komisyonumuza iade edildi. Komisyonumuza gelen planda, biz bir kere daha plan açısından durumu 
değerlendirdik. Plan açısından da daha öncesinde yapılan plan arkadaşlar… Şehir Bölge Planlama diye 
bir bölüm var. Üniversitelerde 4 yıl olarak okutuluyor. Bu eğitimi alan insanlar da bu planları yaparken 
bir 1/100.000’lik, 1/100.000’liğin altında bir 1/25000’lik, 1/25000’liğe uygun bir 1/5000’lik ve 
1/5000’liğe uygun olarak da ilçelerine 1/1000’lik yapma yetkisi verilmiş. Yani bu eğitimi alan insanlar, 
bir hesap ve oranın bölgesini, insanlarını, nüfusunu, gelecek şekillenmesini düşünerek bir plan 
oluşturdular Başkan’ım. Her biri birbirini bağlayıcı, üstten alta doğru gelen bir planlama tekniği. 
Bununla ilgili Başkan’ım, durum geldiğinde… Yani bahsedilen konulardan şu an ben şura üzerinden 
arkadaşlar eğer çekebiliyorlarsa… Görebiliyorsunuz değil mi?  
SALONDAN: Görünüyor. 
İRFAN ÖNAL: Evet, Çanakkale Yolu’nun üstünde bir plan değişiklik teklifi geliyor bize. Şu plan 
değişiklik teklifinin… Bir 3 alandan oluşuyor. Uygulama alan sınırının biri şurası, biri şurası, biri de 
burası. Burası daha öncesinde planlanırken şöyle buradaki oluşabilecek kamyon ve araç geçişi 
düşünülerek etrafına 30 metrelik bir geniş aks kondurulmuş. Bu aks, buradan da bir kavşakla Çanakkale 
Asfaltı’na bağlanıyor. Bunun yanında ikinci uygulama alan sahasında arkadaşların bahsettiği Kyme 
Antik Kenti, hemen üstünde de Belediye Hizmet Alanı, Resmi Tesis Alanları. 3. Uygulama Alanında da 
konu olan yerimiz de yine Küçük Sanayi’nin olduğu kısmen 16’ların uygulandığı, kendi içerisinde 
zayiatın %29 olduğu bir yer. Şimdi burada %29’luk bir zayiat var arkadaşlar. Şu an mevzuatımız 
“%45’e kadar zayiat alınabilir.” diyor. Bu birincisi. Olumsuz yaklaştığımız durumları birazdan 
bütünleştireceğim. Burada da %60’larda olan bir zayiat var. Burada da Kyme Antik Kenti’nde 
kaldığından burada sitler yerinde zaten bir işlem yapılmıyor, bizim konumuzla da hiçbir bağlantısı yok, 
aramızda tartışma konusu da olmadı. Basında ne yazdığını ben bilmiyorum, okumadım. Çok da önemli 
değil, böyle bir konuşma da geçmedi, doğrusunu siz bilin. Belediye Hizmet Alanı’nın… Şu an bu 
arkadaşlar… Mevcudunu ben size gösteriyorum. Öneri planda Belediye Hizmet Alanı’nın bir kısmı 
Sanayi Alanı olarak değiştiriliyor. 1/25000’de uymayan noktada bu. 1/25000’likte Belediye Hizmet 
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Alanı ya da Resmi Kurum olarak gözüken bir yeri, biz istesek de konut yapamayız, biz istesek de Küçük 
Sanayi yapamayız. Biz… Yani, burada Başkan’ım mevzuatı da var. 1/25000’den gelen hangi ölçekteki 
plan gösteriminin ne şekilde kullanılacağını belirtir plan notları da var. Yani, istesek de olamayacak bir 
durum. Üçüncü alana geliyoruz; üçüncü alandaki az önce bahsettiğim şehir bölge planlaması yapılırken 
burada 30 metrelik yol, kendi etrafında şu an bizim bu planın dışında görmediğimiz planlamalar da, yani 
oradaki gelişim alanları da, sanayiler de düşünülerek, bir yol aksı oluşturulmuş. Bu yol aksı 
kamulaştırılmaya konu olsa bile, Büyükşehir Belediyesindeki plancılar, bunu çalışırken sadece burasını 
değil, burayla ilgili diğer etrafları düşünmek zorundalar. Ve bu bütünlük içerisinde 30 metrelik yolun, 
bir kısmı kamulaştırmaya kalıyor, kamulaştırma yükü de Büyükşehir’e kalıyor 30 metre olduğu için. 
Şimdi bununla ilgili de…  
HAKAN ŞİMŞEK: Uydu resmi var… 
İRFAN ÖNAL: Evet evet, uydu resmi var da yok mevcut öneri planı görmek istiyordum ama… 
HAKAN ŞİMŞEK: Öneri planı yok orada… 
İRFAN ÖNAL: Yok, öneri planı yok. Öneri planı olsaydı Başkan’ım, gösterimde arkadaşlar daha iyi 
görür ve anlardı. Şunu belirtmek istiyorum; biz hiçbir konuya Başkan’ım siyasi yaklaşmıyoruz. Biz 
mevzuatın el verdiği ölçüde kamu yararını gözeterek Belediyelerimiz noktasında da olabilecek en hassas 
şekilde zaten yaklaşıyoruz, buna AK Partili Arkadaşlarımız da, İYİ Parti Grup Başkan Vekilimiz de 
zaten şahit. O sebeple bir karar alınırken, vicdanımız rahat bir şekilde Başkan’ım kararı alıyoruz. 
Konuya gelecek olursak, 30 metrelik yolun kamulaştırma bedelini düşünecek olan bir İzmir Büyükşehir 
Belediyesi. Büyükşehir bütün etrafını düşünürken yılda yaklaşık 1 milyar sadece İzmir’in çevresini 
değiştirmek, dönüştürmek noktasında Yeşildere’ye 850 milyon kamulaştırmayı öngörürken Başkan’ım, 
buradaki 30 metrelik yolun kamulaştırması İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bir yük değil. Kaldı ki, yük 
olacaksa Büyükşehir Belediyesi’nin görüşü alınarak bu 30 metrelik aksla oynanabilir. İkincisi; Belediye 
Hizmet Alanlarının Küçük Sanayi’ye çevrilmesi, dönüştürülmesi bizce doğru değil. İstesek bile 
1/25000’likten uyuşmazlığından zaten yanlış. Şuna geliyoruz; orada zayiatı, söylediği zayiatı düşünmek 
üzere bir plan değişikliği yaptıklarını söylüyorlar. Ancak yanında %29 zayiatı olan bir yerle, %67 
zayiatı olan bir yeri birleştirdiğinizde %37 zayiata geliyor. Yani şunu söylüyorum; yine %45 resmi 
zayiatın altında kalıyor. İki alanı birleştirdiğinizde, üç alanı bile birleştirdiğinizde %45’in altında 
kimseye kamulaştırma yükü de düşmüyor Başkan’ım. Bu sebeplerle ayrı ayrı üç uygulama alan sınırını 
belirleyeceklerine, planı bir bütünde çalışmaları için Belediye Hizmet Alanlarının istesek bile Sanayi 
Alanı yapamayacağımızdan ve oradaki bölgenin gelişimi düşünüldüğünden, 30 metrelik aksın gelecek 
dönemlerde de bize lazım olduğundan ve o uygulamaları yapılmayan bir alandan bir plan bütünlüğünde 
kamulaştırmaya konu olmayacak şekilde, yeni bir plan onama ve uygulama alan sınırıyla 
çözüleceğinden, biz bu aşamada bu konuyu doğru bulmadık, bu gerekçeleri de reddettik Başkan’ım. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki. 
İRFAN ÖNAL: Durum bundan ibaret, saygılarımı sunuyorum. (7 dakika) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanımıza da çok teşekkür ederim. 
Buyurun Hakan Bey, buyurun. 
HAKAN YILDIZ: Sayın Başkan, öncelikle konu Kasım ayında Meclis’e geldikten sonra biz de 
Grubumuz adına bu konunun derinliğini biraz araştırmak istedik. Aliağa Belediyesi ittifak ortağımız 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin sorumluluğunda olan bir Belediye ama; bir de basına yansıyan olayı İrfan 
Bey düzelttiği için seviniriz. Çünkü basındaki algı da hassasiyet arz ediyordu. Bu konuyu da 
samimiyetle irdeledik. Yani, Antik Kente 2,5 kilometre uzaklıkta olmanın çok ötesinde mevcut alan 
zaten 3. Derece Arkeolojik Sit, zaten 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları içerisinde plana uygun yapılaşma 
haklarını zaten getiriyor. Ve 2015 yılında Kurulda kesinleşmiş olan Arkeolojik Sit Alanı, 2017 yılında 
da Büyükşehir Belediyemiz burada zaten bir plan yapmış zaten. Yani o anlamda bir sorunun ortadan 



21 
 

kalkması ve Cumhuriyet Halk Partili Arkadaşlar tarafından teyit edilmiş olmasından da memnuniyet arz 
ediyoruz. Şimdi burada bizim anladığımız, konuya baktığımızda bir kere bir anlam ve bilgi kargaşalığı 
olduğu kanaatindeyiz. Nedeni de şu; üst ölçekli 1/25000’lik planlarda zaten Küçük Sanayi Sitesi olan bir 
alandan bahsediyoruz. Yani bir Benzinliğin Sanayi’ye dönmesi yok. İki; zaten burada sorunun şu 
olduğunu biz çok detaylı bir şekilde çalıştık ve baktık şu 1 aylık takvimde ki, Hakan Bey bütün detayları 
anlattı. Şimdi burada hâlihazırda maalesef 1985 yılında yapılmış, sonra 2015’te revize edilmiş, yine 
2017’de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış planlarla gelen bir 16 Uygulaması sorunu 
var. 16 Uygulaması yapmışsınız, belli bir yeri vermişsiniz belki zayiatı %29 olabilir ama bunu yine bu 
Belediye Meclisi’nden geçirmişiz. Ve sonra bir bölüm oluşmuş orada ve o bölüm maalesef zayiatı 
%55’lere denk gelmiş. Yani 16. maddenin genelde yarattığı böyle sorunlar vardır imar uygulamasında. 
Genelde artık… Çünkü birçok İlçe Belediyemizi çok fazla 16’yı sorunlu yerlere tercih etmezler. Ancak 
16 maddesi yaptığınız zaman o kendi içinde vereceği zayiatlarla çözdüğünde diğer etap alanları negatif 
etkilenir ve bunun sorunlarını burada uygulamaya esas birçok İlçe Belediyemiz çok ciddi olarak 
yaşamaktadır. Şimdi bu sorunu da oluşturan bizim dönem olmasa bile yine Büyükşehir Belediyemizin o 
günkü bakışı oluşturmuş. Peki, burada ne yapmak istemiş Aliağa Belediyesi? Orada 3 alan var esasında. 
Yani ortalama 2’yi almayacaksınız, 3. alanda Bakanlığın Rezerv Alanı ilan ettiği ve yanılmıyorsam 
Gemi Söküm Yan Sanayicileri Kooperatifi’nin, yani bir kooperatifin, yani esasında burada yeni bir 
kooperatif oluşumu var. Bir Kooperatif Üyelerinin… Hani hep eleştiriyoruz ya orada bir kötü tablo var. 
Bazen arkadaşlar eleştiriyor, başıboş, bu yan sanayicilerin çıkan satış üniteleri ve yerleri çok dağınık. 
Biz bu konuyu Sayın Başkan’a da gidip dinlediğimizde esasında orada düzenli, bir de hem sorunu 
çözmek, hem arkada bu gemi sökümünden gelen ürünlerin ayrıştırıldığı nitelikli bir sanayi sitesi 
kurmak, küçük bir sanayi sitesi kurmak, bunu da Kooperatif Üyelerinin içinde olduğu, yani mesleki 
grubun içinde olduğu bir yapıya yapmak adına yapılmış bir çalışma var. Yani tamamen… Neresinden 
bakarsanız bakın, bir kamu yararı ve kamu yatırımı var. Peki, ne talep etmiş Aliağa Belediyemiz? 30 
metrelik hâlihazırda açık olmayan, devamlılığı olmayan, planlaması 50 metrelik yola düşünerek 
yapılmış ama kamyon falan dönüşler deseler bile hâlihazırda kullanışlı öyle büyük yola ihtiyaç 
duyulmayan ve devamlılığı olmayan bir yolun üst ölçekli planla uyuşarak 15’e çekmesi durumunda, 
geçmiş planların yarattığı zayiat problemlerini ortadan kaldıracak. Şimdi Hakan Bey belirtti, o gün de 
anladık. Belediyemizin de birtakım mülkiyet edinebileceği, uygulamaya esas başka etaplarda 
kullanabileceği bir mülkün de olabileceği. Bakın, mülkiyet elde edinimi var, Aliağa Belediyesi’ne 
geçiyor. Kooperatif var, orada küçük bir Sanayi Sitesi faydalanabiliyor. Her zaman eleştirdik burada, 
eleştiriyor özellikle, Komisyon kuruldu, o Komisyon Raporları var. Gemi sökümü yan sanayicilerinin 
yarattığı kaosu ortadan kaldırabilecek bir tablo var ve bir de dönüyorsunuz hâlihazırda faal bir Sanayi 
Sitesi var. Yani küçük bir sanayi sitesi var, 16 uygulaması yaparak vermişiz. Ve birçok vatandaş da 
onun yarattığı zayiat probleminden dolayı yapılaşamamış. Yani neresinden bakarsak bakalım, 
samimiyetle söylüyorum, bir kamu yararı olan bir alandayız ve bir yolun daraltılması. Kamulaştırma 
yükünden kaçınmadığından bahsediyor Sayın Başkan ama bakınız eğer öyle bir kaynağımızı biz daha 
doğru açmamız gereken yollarda harcayalım. Burada bu da çözülmüş, yani 30’u 15’e çekerek bunu da 
çözüyoruz. Ve orada esasında yapılmak istenen şey şu; Bakanlığın talebi üzerine Belediyenin tarafından 
yaptığı alanla, sorunlu uygulama alanı ki hâlihazırda o planı da Büyükşehir Belediyemiz onaylamış. 
Yani, Büyükşehir Belediyesi’nin onayladığı bir plan uygulamaya giremiyor, 2. etaptaki yer için 
söylüyorum. 1. Etapta da 16’yla yaptığımız sorunlu yer. Esasında parçalıdan bütüne gidilmeye çalışan, 
bugün normalde planlama hiyerarşisi bakımından boş bir alanı planlıyor olsaydık yapmamamız gereken 
ama geçmiş yıldaki plan hatalarının yarattığı sorunu çözmek adına bir irade ortaya konulmuş bir 
noktada, bu sorunun daha objektif ve daha samimiyetle bakıldığında… Belki İmar Komisyonu’ndaki 
arkadaşlarımızın da bu derinlikle konuya baktıklarında olumlu karar vereceğine inanıyorum. Çünkü 
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birçok toplantılara katıldım, tarzlarınızı biliyoruz ve 4 yıldır Meclis’teyiz. Bakın, her şeyinden… 
Neresinden bakarsanız bakın, bir kentin girişinde faal olan bir yapının ve bir sorunu çözmek adına bir 
plan önerisidir. Burada anladığım kadarıyla birtakım bilgilerde farklılıklar vardır. Ama ortada bir net 
tablo vardır ve bu nedenden dolayı bu konunun tekrar irdelenmesine ki, en son İmar Komisyonu 
Başkanımız belki çıkacak, “Planla uyuma tekrar bakabiliriz.” tarzı bir ifade kullandılar, belki ben yanlış 
da yorumlamış olabilirim onun tarzını ama samimiyetle söylüyorum, Hakan Bey’in yerinde gidelim 
demesinin temeli buydu. Hani hâlihazırda orada bir yapılaşma var Sayın Başkan’ım.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Anlıyorum. 
HAKAN YILDIZ: Ve lütfen bu konuda Aliağa Belediyemizin samimi bir hizmet üretiminin önünde 
engel olmayalım. O bilinçle yapılmadığı kanaatindeyim ama gidişat oraya doğru dönmesin, bu sorunu 
bütünsellik içerisinde çözelim, teşekkür ederim. (5 dakika 16 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, çok teşekkür ederim. 
HAKAN ŞİMŞEK: Bir cümle, bir cümle… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Özür dilerim, buyurun.  
HAKAN ŞİMŞEK: Sayın Başkan’ım teşekkür ediyorum. Çok Değerli Meclis Üyeleri, Sayın Komisyon 
Başkanımızın ikinci gerekçesini mevzuatsal açıdan haklı buluyorum. Yani, Belediye Hizmet Alanı’nın 
bir Sanayi Alanı’na dönüştürülmesi noktasında mevzuatsal açıdan, hukuki açıdan sıkıntı vardır, o 
gerekçesi haklı olabilir. Değişiklik deriz, onu yine Belediye Hizmet Alanı olarak kabul ederiz.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki. 
HAKAN ŞİMŞEK: Sorun değil yani orada bir sıkıntımız yok. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, peki. 
HAKAN ŞİMŞEK: Uzman, Doktor arkadaşımız da hukukçu, görüşünü verirse… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, peki. 
HAKAN ŞİMŞEK: Daha da sağlıklı olacağını… (38 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun Sayın AYDIN, buyurun. Değerli Arkadaşlar… 
MURAT AYDIN: Sayın Başkan’ım, Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yani İrfan Başkan 
bütün ayrıntıyı söyledi ama iki şeyi… Üç şeyi söylemek için söz aldım. Bir kere İmar Komisyonu’nda 
işte AK Partili Arkadaşlarımız var, İYİ Parti Grup Başkan Vekilimiz Kemal Bey de var. Hakikaten bu 
meseleyi hiçbir siyasi saikle, işte Aliağa Belediyesi hangi partideymiş filan gibi hiçbir 
değerlendirmemiz olmadı, gerçekten olmadı. Aliağa’nın pek çok Önergesiyle ilgili, pek çok sorunu 
çözecek yerle ilgili de kararlar verdik. Kendileri de söylüyor. Yani bazı sıkıntılı yerler vardı, işte 
benzinlikle ilgili bir yeri vardı, başka planları vardı. Mevzuatın bize el verdiği, izin verdiği ölçüde sorun 
çözmek için gayret gösterdik. Çünkü siyasetçilerin temel sorunu, görevi, Meclis’in temel görevi; bir 
sorunu çözmektir. Dolayısıyla hani bir sorunun var olduğunu görüyoruz, yapılmak istenen şeyin temel 
mantığını yanlış bulmuyoruz ama yapılma biçiminin mevzuata aykırı olduğunu değerlendiriyoruz. Bir 
kere şunu söyleyeyim; Kyme Antik Kenti’yle ilgili hiçbir değerlendirme yapmadık, gerçekten hiçbir 
değerlendirmemiz olmadı. Yani zaten Hakan Bey de söyledi, bu planın orayla ilgisi yok zaten. Yani hiç, 
hiçbir değerlendirmemiz olmadı. Bizim baktığımız üç şey var, İrfan Bey de söyledi; üst ölçekli planlara 
aykırılık, yolun daralması… Hadi yolun daralmasını tartışırız, ihtiyaç var, yok bu değerlendirme 
yapılabilir. Ama daha da önemlisi, Belediye Hizmet Alanı’nı Sanayi Tesisi’ne çevirmek bizim için 
mevzuat açısından sorun olacak ve daha da büyük önemlisi 3 ayrı alandaki zayiat farklılıkları. Şimdi bir 
grup, bir grup yerdeki vatandaşın arazilerinde %29 zayiat verilirken, bir yan tarafında %45, %47 zayiat 
verilmesi yanlış. Şunu söyleyelim; biz bunu işte geçirelim, geçirdik, bu plan iptal edilir. İptal edildiği 
zaman Aliağa Belediyesi’nin orada yapmak istediği şeyler daha büyük kaosa girer ve daha da önemlisi 
İdare Hukuku bakımından… Şimdi bazen İdare Mahkemeleri planın genel mantığı doğruysa, temel 
kurallarda ihlal yoksa bazı ayrıntıları değerlendirme dışı bırakır. Ama eğer planın temel sorunları varsa, 
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büyük iptal nedenleri varsa onu yazdıktan sonra normalde dert etmeyeceği şeyleri de yazar altına ve biz 
artık o zaman kilitleniriz, onu yapamaz hale geliriz. Evet, Aliağa Belediyesi burada bir zaman 
kaybedecek, doğru. Ama bunu doğru yapmazsak daha büyük zaman kaybedip, daha büyük hukuki 
sorunlara karşı karşıya gelecek. Hiçbir zaman İzmir’deki hiçbir ilçeyi kendimizden ayrı görmedik. Hepsi 
bizim ilçemiz, hepsi bizim şehrimizdir. Hiçbir değerlendirmemiz bu zeminde olmadı şimdiye kadar. 
Kendileri de biliyor yani pek çok konuda böyle olmadı. Ve biz bu planın Belediyesince çalışılması 
gerektiğini söyledik. Şimdi söylüyorlar, hani burada düzeltelim. İnanın o kadar hesapla ilgili sorunlar 
var ki, bunu burada düzeltmek daha büyük kaosa yol açacak, bir. İki; biz burada bir şeyi düzeltirken 
mahallenin ihtiyaçlarını yeterince anlayamayacağımız için, gidip görsek de anlayamayacağımız için 
buradan çıkacak karar onların daha çok sorunlara yol açabilir. O yüzden burada söylediğimiz basit. 
Geçen sefer iade edilmemesini bu yüzden istemiştik. “Bakın 1 ay daha kaybedeceksiniz, bu hâliyle 
geçmez bu” dedik. Geldi ve aynı durumdayız. Şunu anlatmaya çalışıyorum; değerlendirmemiz tamamen 
İmar Mevzuatı’na ve tekniğe ilişkindir, hiçbir siyasi saikimiz, hiçbir geri planı yoktur. Kyme Antik 
Kenti’yle ilgili ise hiçbir değerlendirmemiz yoktur, teşekkür ederim. (3 dakika 37 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, çok teşekkür ederim. Sayın HIZAL buyurun. 
ÖZGÜR HIZAL: Sayın Başkan, Kıymetli Meclis Üyeleri, tabii konuşmama geçmeden önce; Sevgili 
Meslektaşım, Sayın Grup Başkan Vekili’nin tez çalışması nedeniyle kendisini tebrik ediyorum ve ilk tez 
çalışmasını da imzalayarak bana hediye ettiği için bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Bir meslek 
büyüğüm olarak… Şimdi tabii teknik olarak… (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Yok, söyleyeceklerimizi söyleyeceğiz. Teknik 
olarak birçok konuşma yapıldı, arkadaşlar tarafından. Ama burada elbette ki mevzuatsal açıdan 
düzeltilmesi gereken konular var ise ki, Hakan Bey çok samimi bir şekilde planı savunan ve bir Aliağa 
Meclis Üyesi olarak dile getirdi, “Bunu da düzeltebiliriz.” dedi. Biz de zaten AK Parti Grubu olarak, 
aynı zamanda bir Komisyon Üyesi olarak defalarca şunu dile getiriyorum, diyoruz ki; özellikle kamuyu 
ilgilendiren planlamalarda, Komisyon’da sizin hassasiyet gösterdiğiniz ki burada yolla ilgili bir 
hassasiyet var anladığım kadarıyla. Bunu ilgili Belediyeyle görüşerek, ilgili Belediye’nin yetkilileri, 
plancıları gelerek bir düzenleme yapılabileceği kanaatinde olduğumuzu defalarca dile getirdik. Öyle 
toptancı bir anlayışla; “bunu reddedelim, bunu gönderelim” demek çok doğru bir anlayış değil diyoruz. 
Çünkü bunu dönem dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi, başka planlarda, başka Belediyelerden gelen 
planlarda bu bahsettiğiniz uygulamayı yerine getiriyor. Ancak burada Aliağa Belediyesi ya da X bir 
Belediye ile ilgili bu hassasiyetler çok fazla düşünülmüyor diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii tüm 
arkadaşlar ki, ben de bir Komisyon Üyesi olarak Komisyon’da böyle bir değerlendirme yapmadık, Antik 
Kentle alakalı. Ama ilginç bir haber vardı o dönemlerde. Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce. Tabii bunun 
altını da çizerek belirtmek istiyorum, bu bir sorun esasında. Hatırlarsınız, geçen aylarda bir tartışma 
vardı. Bizim karşı çıktığımız, bizim itiraz ettiğimiz ve bu Meclis’ten oyçokluğu ile geçen bir plan vardı; 
Urla Planları… Urla’daki bir sanayi kuruluşunun planları. Antik Kent’in tam göbeğinde, ortasında 
yapılmış bir plan. Oyçokluğu ile geçti, biz itiraz ettik. Şehirde gündem olan bir konuydu ve çok sertte 
tartışmaların olduğu bir konuydu. Çok ilginçtir, bu konunun konuşulduğu günlerde adeta İzmir 
Büyükşehir Belediyesi sanki Antik Kentleri koruyor, kolluyor, bu konuda hassas davranıyor, Urla’da da 
bir hata yapmadık. Bakın, Aliağa’da da Antik Kentle ilgili biz bir düzenleme yapıyoruz, orada planı 
iptal ediyoruz ya da planı reddediyoruz gibi hiç ilgisi ve alakası olmayan bir açıklama yaptı. Bu 
haberler, ilgili gazetelerde kendiliğinden çıkmış haberler değil elbette ki, bu haberler… (Salondan ses 
kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Bu haberler, bu haberler İzmir 
Büyükşehir… (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Sizle 
alakalı değil Sayın Başkan. Bu haberler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklı çıkan haberler. Yani, eğer 
aksi durum var ise bu haberleri tekzip eden bir açıklama olur, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından. 
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Tekzip edilmediyse demek ki bu haberler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklı haberler olduğu için biz 
bu haberlerin bu amaçla çıkartıldığını düşünüyoruz. Bu konuda Hakan Bey de, Grup Sözcümüz Hakan 
Bey de dile getirdi. Dolayısıyla buradaki meseleye bu yönüyle de bakmak gerektiği kanaatindeyim. O 
yüzden biz tekrar başa dönecek olursak, bu planın yeniden iade edilerek Komisyona, ilgili arkadaşların 
da bu Komisyon çalışmalarına iştirak ederek ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi Bürokrasisiyle, Aliağa 
Belediyesi Bürokrasinin ortak bir çalışması neticesinde sorun yol ise yol, diğer mevzuatsal sorunsa 
mevzuatsal sorunun ortadan kaldırılarak bu planın oybirliği ile geçilmesi taraftarıyız. Elbette ki bir… 
(Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Yani elbette ki. Elbette 
ki biz kamuyu ilgilendiren konularda özellikle ki Aliağa Belediyesi bir Kamu Kurumu. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi nasıl bir Kamu Kurumu ise. Dolayısıyla kamuyu ilgilendiren bir konuda bunun 
İzmir Büyükşehir Belediyesi yani Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından ya da İYİ Parti Grubu 
tarafından oyçokluğu ile geçirilmesi noktasında çok doğru bir yaklaşım sergilenmediği kanaatindeyiz. 
Bunun yeniden değerlendirilmesi noktasında iade edilip, dediğimiz usullerle değerlendirebileceğini 
düşünüyorum, saygılar sunuyorum. (4 dakika 55 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, teşekkür ederim. Sayın Meclis Üyeleri başkaca bir görüş var 
mıdır? Evet, o zaman başkaca bir görüş olmadığına göre… Sayın HIZAL? Sayın ŞAHİN? Sayın 
SEVİNÇ? 2 no’lu Komisyon Raporunu Komisyonlarından geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum; 
kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bir hakkın teslim edilmesi ve biraz önce 
Sayın HIZAL’ın söylediği şey de bir haberle ilgili yaptığı yorumda onu işaret edeceğim, çünkü işaret 
eden olmadı konuya. Hani, “Sanki İzmir Büyükşehir Belediyesi Antik Kentleri koruyormuş…” gibi bir 
cümle kullanıldı. Değerli Arkadaşlar, 14 Antik Kazıyı destekliyor İzmir Büyükşehir Belediyesi, finanse 
ediyor. Sadece maddi olarak değil, para veriyoruz bütçemizden ki hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. 
Ekipman desteği de yani birtakım lojistik destekler de sağlıyoruz. 14 Antik Kazıyı… Bu önemli. 
Sayın… Burada, İzmir’de Kültür Bakanlığı’nın Temsilcileri, Bakanlığımız bu konuda zaten bizim bu 
çalışmalarımızı da takdir ediyorlar ve birlikte çalışılıyor. Bunu da kayıtlara geçsin diye söylemek 
mecburiyetinde kaldım. O zaman şimdi 3 no’lu Komisyon Raporuna geçiyoruz, buyurun efendim. 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Komisyondan geldiği şekliyle oylansın Başkan’ım. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın HIZAL? 
ÖZGÜR HIZAL: Sayın Başkan, 3. maddeyle ilgili… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Söz alıyorsunuz, buyurun. 
ÖZGÜR HIZAL: Çok uzun uzun konuşmayacağım ama Komisyon Üyesi Arkadaşımız İlhan Bey’in 
söyleyeceklerini merak ettiğim için söz aldım. İlhan Bey bu konuyla ilgili bir düşüncelerini dile getirirse 
daha sonra ben konuşacağım.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Siz İlhan Bey’den söz almasını mı istiyorsunuz? 
ÖZGÜR HIZAL: İlhan Bey’den söz… İlhan Bey’in söz almasını talep ediyoruz, evet.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Bir Grup Başkan Vekili’nin arkadaşlar... Bu da ilginç… (Salondan 
ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Özan Bey demedi… (Salondan 
ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Şimdi… 
ÖZGÜR HIZAL: Eğer Özan Bey söz almak istiyorsa söz alabilir. Ama ben İlhan Bey’in düşüncelerini 
merak ettiğim için…   
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Güzelbahçe Meclis Üyesi olarak Özan Bey söz istedi, Özan Bey’e söz 
veriyorum, buyurun Özan Bey. İlhan Bey siz eğer talep ederseniz size de söz vereceğim. Buyurun, 
buyurun. 
ÖZAN PARLAR: Sayın Başkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ve 
Güzelbahçe İmar Komisyonu Başkanı olarak söz almış bulunmaktayım. Giderken görürsünüz, 
otoyoldan çıkışta bir cami yapılıyor Güzelbahçe’de. Bir Protokol Camisi şeklinde, bir hayırsever 
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tarafından yapılmakta. Cami bitiyor, caminin alt katına da İlçe Müftülüğü’nün taşınacağı söylendi. Biz 
de yerelde bize gelen bu görevi titiz bir çalışmayla yerine gittik, yerinde inceledik. Camiye giriş-çıkışlar 
eğimli, kotlu bir bölgede olduğundan dolayı burada Yeşil Alanı cami yapan, imal eden firma tarafından 
yol geçirilmiş ve de mevcut plan üzerindeki Yeşil Alan yerine bölünmüş iki parça Yeşil Alan var. Artı 
kotlu bir bölge olduğundan dolayı trafonun da görsel anlamda çok güzel görünmeyeceğinden dolayı 
yerinde yaptığımız incelemeyle bunu alçak kot’a koyarak Caminin görsel kimliğinin güzelliğini 
bozmayacak şekilde bizim için %100 ideal olan bir noktaya yerleştirdik. İlçeden oybirliği ile geçti. 
İlçemizde Adalet Kalkınma Partisi’nden bir Komisyon Üyemiz de olmasına rağmen oybirliği ile geçti. 
Burada gördüğüm kadarıyla Adalet Kalkınma Partisi’ndeki Arkadaşlarımızın eksik bilgilenmelerinden 
dolayı öyle bir duruma geldiler ki, Güzelbahçe’de imal edilen Caminin enerjisini sağlayacak trafoya izin 
vermez duruma geldi, Cumhur İttifakı olarak. Bu yanlıştan dönmelerini ve de burada ret oyu vermeleri 
halinde bunun altında kalacaklarından dolayı kendileri oybirliği ile buna dönüştürmelerinin doğru 
olacağını düşünmekteyim. Yerele güvenmelerini söylemekteyim, teşekkür ederim. (2 dakika 3 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Özan Bey çok teşekkür ederim.                                     
ÖZGÜR HIZAL: İlhan Bey’in, Başkan’ım İlhan Bey’in… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın İlhan DAL buyurun, Arkadaşlar İlhan Bey’e söz verdim, 
buyurun. 
İLHAN DAL: Sayın Başkan’ım, şimdi… Tabii Grup Başkan Vekilim benim ısrarla konuşmamı 
isteyince nezaketsizlik yapamam, konuşayım. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun efendim. 
İLHAN DAL: Ama şimdi Grand Plaza konusunda olduğu gibi konuyu alıp bambaşka yerlere de 
götürmelerine olanak sağlayacak cümleler de kurmamaya dikkat ederek konuşmaya çalışacağım.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun. 
İLHAN DAL: Yani teknik bir Komisyon Üyesi olarak. Niçin konuşmamı istediler? Konuyu ilk olarak 
tartışmaya başladığımızda ben, “Burada trafo olmaz” demedim. Dedim ki; bu alanda trafonun olduğu 
yer bence tekrar düşünülmeli çünkü planlama alanının ortasına denk geliyor, ileride bu Park Alanı 
çalışıldığında buranın planlamasına mani olabilir, bulunduğu konum itibarıyla. Sonra da öğrendik ki, 
Özan Ağabeyle de görüşmemizde orada zaten o Park Alanını bölen fiili bir yol var, sıklıkla kullanılan, 
uzun zamandır kullanılan. Ve bu arada da o toplantıda Gündemde kaldı bu konu. Bir sonraki Toplantıda 
tekrar değerlendirdik ve bir sonuca vardık. Biz, İmar Komisyonu’nda 5 kişi, 5 Cumhuriyet Halk Partili 
Meclis Üyesi olmamızın temelinde zaten farklı düşüncelere, farklı bakış açılarına sahip olmamız var. Bu 
sebeple de soru sorarak en doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Belki de alışık olmadıkları bir yöntem. Ama 
biz böyle doğruya ulaşıyoruz. Onu garipsemiş olabilirler arkadaşlar, o nedenle söz almamı istediler, 
teşekkür ediyorum. (1 dakika 33 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki. Sayın DAL’a teşekkür ediyoruz, Sayın HIZAL buyurun. 
(Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: Sayın Başkan, Kıymetli Meclis Üyeleri şimdi, tabii İlhan Bey’in açıklamaları için 
kendisine teşekkür ediyorum. İlhan Bey’in yeşil hassasiyetini hepimiz biliriz. Aslında bu güzel 
konuşmasını da, güzel bir şiirle süslemesini de bekliyordum açıkçası ama onu da başka bir Oturum’da 
inşallah bekliyoruz. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: İmarla ilgili bir madde… 
ÖZGÜR HIZAL: Evet. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Konuşulurken şiir okunmayacağına göre, bunu Gündem Dışı 
Konuşma Taleplerinde bekleyin.  
ÖZGÜR HIZAL: Bulamadı, bulamadı. Yeşile dair bir şiir bulamadığını düşünüyorum. Şimdi farklı 
düşüncelere sahip ve farklı düşünceler neticesinde de, farklı kararlar alabileceğini söyledi ama keşke 
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gönül isterdi ki, farklı düşünceler neticesinde Komisyon’da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu içerisinde de 
farklı kararlar çıkabilseydi. Ara ara biz de farklı kararlar çıkabiliyor. Yani, Demokrasi’nin ve 
Demokratlığın ne demek olduğunu AK Parti Grubu’na bakarak daha net görebilir diye düşünüyorum. 
(Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Şimdi evet… Şimdi… 
(Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Onun örnekleri var, 
onun örnekleri var arkadaşlar. Sizde hiç yok, biz de çok örnekleri var. Evet, şimdi biz kendi içimizde 
tartışırız, kendi içimizde tartışırız işte sizin hep demokrasi demokrasi dediğiniz şeyi biz kendi içimizde 
gösteriyoruz sizlere. Şimdi Kıymetli Arkadaşlar burada asla ve asla… Konumuza gelecek olursak…  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun. 
ÖZGÜR HIZAL: Asla ve asla, bir ilçede yapılması istenen, yapılmak istenen bir yatırımın önünü 
engellemek, kesmek gibi bir niyetimiz yok. Yapılacak olan bir Caminin hizmet alacağı Trafo Binasının 
yapılmasını engellemeyeceğimizi Sayın Meclis Üyesi çok iyi bilir, çok iyi bilir. Gönül isterdi ki, Sayın 
Meclis Üyesi bugün bu açıklamayı yapacağına, bugün bu açıklamayı burada yapacağına daha önceki 
Komisyon Toplantılarına nasıl koştura koştura geldiyse, Güzelbahçe’yle ilgili, bu Komisyon 
Toplantısına da gelip bize konunun hassasiyeti konusunda bilgi verebilirdi. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Yürüyerek mi geldi? 
ÖZGÜR HIZAL: Yürüyerek mi geliyor, koşturarak mı geliyor, arabayla mı geliyor, bisiklet 
yollarından bisikletle mi geliyor bilmiyorum. Ama gelmedi… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Gelmedi. 
ÖZGÜR HIZAL: Son Komisyon Toplantısına gelmedi.  (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Dolayısıyla… Diğer toplantı… Çok toplantıya 
geldi. Dolayısıyla, şimdi burada meseleyi farklı bir noktaya çekerek, meseleyi farklı bir düzlemde 
tartışarak kendince bizim bir şeyi engelliyormuş izlenimi vermesi çok şık bir davranış değil açıkçası. 
Bunun ne ona bir faydası olur, ne bize bir zararı olur. Bunu İzmir Kamuoyu çok iyi biliyor. Şimdi ben 
burada çıkıp, aynı Meclis Üyesi’nin yine yürüyerek mi gelip, arabayla mı geldi, bisikletle mi geldi 
bilmiyorum ama koştura koştura gelip, bir Eğitim Alan’ını önemli bir okulun o alanda Güzelbahçe’de 
yapılmaması için ne kadar mücadele verdiğini de biliyorum. Bütün İzmir Kamuoyu da biliyor. 60. yıl 
Anadolu Lisesi’ydi herhalde.  
ÖZAN PARLAR: Gökdelen yaptırmak istediler... 
ÖZGÜR HIZAL: 60. yıl Anadolu… 1 kat fazlası vardı. 60. yıl Anadolu Lisesi. Siz de yeşilin ortasına 
trafo koyuyorsunuz. Hani yeşil hassasiyetiniz? Hani yeşili seviyordunuz? Başka bir düzenleme 
yapamıyor musunuz? Şimdi çıkıp buradan konuyu farklı yerlere çekmenizin hiçbir anlamı yok. 
Dolayısıyla ben, Sayın Meclis Üyesinin de, Komisyon Üyesi Arkadaşımız İlhan Bey’in de 
düşüncelerinin ve söylemlerinin örtüşmediğini ve samimi olmadıklarını düşünüyorum. Teşekkür 
ediyorum.  (3 dakika 33 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, teşekkür ederiz. Buyurun Sayın AYDIN. Buyurun Sayın 
AYDIN.  
MURAT AYDIN: Sayın Başkan’ım, Değerli Meclis hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle 
meslektaşım, mevkidaşım ve tırnak içinde rakibim Özgür Bey’e tez ile ilgili güzel sözleri için teşekkür 
ediyorum. Hep birlikte daha fazla üreterek, daha fazla çalışarak ülkenin ilerlemesine hepimiz katkı 
sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu tartışma ile ilgili de sadece iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi; 
Vallahi Meclis Üyelerimiz bizim Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri kendi ilçeleri ile ilgili 
sorunları olduğunda koşarak, uçarak, yürüyerek, bisikletle her türlü gelip ilçeleriyle ilgili meseleleri 
Komisyonlara anlatmaya çalışıyorlar. Biz bunu bütün Meclis Üyelerimizden bekliyoruz. Her 
Komisyon için bekliyoruz. Hepsine gelirler, gelmezler. Bazıları için bunu önemli ve gerekli görürler. 
Bu da kendilerinin takdiridir. Bazen de gelmeseler de arkadaşlarımız diğer Partilerden Meclis Üyesi de 
yapıyorlar bunu bana, İrfan Bey’e, Kemal Bey’e ya da başka arkadaşlarımıza ulaşarak görüşlerini dile 
getiriyorlar. Bazen o ilçelerin Bürokratlarını çağırıyoruz, bazen biz gidiyoruz. Yani doğruyu bulmaya 
çalışıyoruz nihayetinde. Bu alanda da yapılacak şey belli. İlhan Bey’in de söylediği gibi ilk başlangıçta 
bu trafonun yeri ile ilgili bir tartışma oldu sadece. Yapılıp yapılmamasıyla ilgili olmadı. Zaten AK 
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Partili Meclis Üyesi Arkadaşlarımız da öncelikle hani burada ihtiyaç var, yok diye bir tartışma 
yapmadık. Yeriyle ilgili bir tartışma yaptık. Plan bakımından alanın ortasında gibi görünmekle birlikte 
orada fiili bir yol uygulaması olduğunu, yolun kullanıldığını ve bu yolun da ileride planlara 
işleneceğini, işlendiğinde de yerinin doğru olacağını gördüğümüz için kabul ettik. Hani esasen çok da 
sıradan bir konuydu bu. Yani bugün herhalde gündem hafif diye bu konular konuşuluyor. Teşekkür 
ederim. (1 dakika 40 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, teşekkür ederim. Başkaca bir görüş var mıdır? Başkaca bir 
görüş yoksa Değerli Arkadaşlar… 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Oylayalım Başkan’ım.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Pardon. 
HÜSNÜ BOZTEPE: Bir cümle… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun. Buyurun buyurun.  
HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli Başkan’ım, aslında bu konuyla ilgili çok da espiriyle başlayan bir 
konunun daha sonra işte her zaman olmuyor ama bazen Meclis’te bir arkadaşım çıkıyor bir iki laf 
ediyor ve tabii konu başka başka yönlere gidiyor. Sayın Başkan, bu konuyla ilgili özellikle biz İlhan 
Bey’in konuşmasını şundan dolayı istedik; İlhan Bey, buraya karşı çıktı. “İçime sinmiyor.” dedi ve biz 
de; “Aynen size katılıyoruz.” dedik ve biz bunu oybirliğiyle reddettik Sayın Başkan’ım, reddettik.  
ALİ BOR: Hayır reddetmediniz.  
HÜSNÜ BOZTEPE: Reddettik. 
ALİ BOR: Hayır. 
HÜSNÜ BOZTEPE: Reddettik. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Ali Bey… Ali Bey… 
HÜSNÜ BOZTEPE: Bir dakika, bir dakika reddettik şimdi… Ali zaten… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun buyurun. Ali Bey… 
HÜSNÜ BOZTEPE: Önce reddettik Aliciğim… Lütfen… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun…  
HÜSNÜ BOZTEPE: Sen yoktun…  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın BOZTEPE buyurun.  
HÜSNÜ BOZTEPE: Sen yoktun geç kalmıştın. İkincisinde sen gelmişsindir ve daha sonra aynen 
şöyle oldu. Yahu kardeşim Güzelbahçe Belediye Başkanı; “Bizim trafoları bile reddediyorsunuz 
derler.” dediler. Oyçokluğuyla geçelim. Olay bu.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Anladım.  
HÜSNÜ BOZTEPE: Olay bu kadar basit.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki.  
HÜSNÜ BOZTEPE: Biz nasıl bir karar verdiysek aynı kararda devam ediyoruz. Hepsi bu kadar 
başka bir şey yok. Teşekkür ediyorum. (1 dakika 6 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan 
sesler ve sözler.) Kim? Sayın ÇAMUR?  
MURAT AYDIN: Başkan’ım… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun.  
MURAT AYDIN: Şimdi şöyle düzeltmem lazım. Yani çok özür dilerim. Şimdi bir kere bir karar alıp 
da reddedip de sonra bu hale gelmiş değil, bir. Şunu söyleyeyim. (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Bir saniye. İki… (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, onu düzeltelim. Ayrıca da biz bir konuda 
Komisyon olarak bir karar alıp sonra yeniden müzakere ettiğimiz olaylar oldu bir sürü defa.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Çok. 
MURAT AYDIN: Çok oldu.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Çok oldu.  
MURAT AYDIN: Burada bir eksiklik değil ayrıca da… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Değil… 
MURAT AYDIN: Hani şunu söyleyelim yani işi, tamam birazcık da böyle birbirimize takılmak adın 
filan söylüyoruz. İlhan Bey ne söylediğini gayet açık söyledikten sonra “Hayır öyle değil, böyle dedi” 
demek burada bir Meclis Üyemizin yalan söylediğini söylemek olur. Bunu yakıştırmam kendisine. 
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Buna gerek yok. İlhan Bey bunun ne olduğunu anlattı. (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, bir dakika. Ne olduğunu söyledi. Biz de 
oradaydık. Bununla ilgili görüşünü söyledi. Bunu çalıştık, üzerinde durduk. Kendileri de biliyor zaman 
zaman bir konu gelir üç defa, dört defa, beş defa konuşuruz ve sonra karar alırız. Hani bunu düzeltmek 
adına söz aldım.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, peki.  
MURAT AYDIN: Burada bir mesele yok.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki.  
MURAT AYDIN: Dediğim gibi kaldı ki karar almış olsak bile Komisyon Kararını Meclis’e 
göndermedikçe her zaman yeniden müzakere imkânımız vardır. Ama burada da böyle bir durum 
yoktur. Teşekkür ederim. (1 dakika 3 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Teşekkür ederim. Hayır, şimdi sataşma olduğu için bak söz istiyor. 
Buyurun İlhan Bey. İlhan Bey’den sonra oylayacağım yalnız onu söyleyeyim.  
İLHAN DAL: Tamam, tamam Başkan’ım.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Yeni bir sataşmaya yol açmadan şey yapalım… 
İLHAN DAL: Yok yok.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Oylayacağım çünkü.  
İLHAN DAL: Yok Başkan’ım. Yok yok. Şimdi Hüsnü Ağabey’in söylediklerinden sonra sanırım 
bundan sonra Komisyon Toplantılarını da kayıt altına almamız gerekecek. Buradan o sonuç çıkıyor. 
Şöyle… Çünkü, Murat Bey aktardı durumu. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Hüsnü Ağabey’e de 
hatırlatmak anlamında söylüyorum. O gün, İrfan Bey galiba biraz geç kalmıştı. Dolayısıyla Ulaş Bey 
Başkanlık yapıyordu. Ben daha detaylı değerlendirilebilmesi için Gündemde kalması ve biraz daha 
detaylı konu üzerine mesai yapmamız gerektiğini söylediğimde, Ulaş Bey bana gönül koydu. “Yahu” 
dedi “İlhancığım kısa süreli bir Komisyon Başkanlığı yapıyorum izin ver de bir karar alalım.” 
şeklinde. Dolayısıyla biz reddetmedik sadece sadece dediğim gibi soru sorarak en doğrusunu bulmak 
amaçlı kendimize zaman tanıdık teşekkür ederim. (1 dakika 9 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, teşekkür ederim… Arkadaşlar… (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Arkadaşlar… (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Arkadaşlar… Suhuletle giden bir şeyi şey 
yapmayalım. Tamam yani. Değerli Arkadaşlar, 3 no’lu Komisyon Raporunu Komisyondan geldiği 
şekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Komisyondan geldiği şekliyle. Oyçokluğu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Değerli Arkadaşlar, 
burada Meclis’i yöneten bir arkadaşınız olarak, bir Komisyon Raporunun üzerine görüşürken benim 
için doğrusu olan da aslolan Meclis’teki yapılan beyanlardır. Komisyonlarda yapılan görüşmeler o 
mütalaalar Meclis için bir şey ifade etmez. Orada o mütalaa yapılmıştır, o konuşulmuştur. Hatta 
insanlar fikir de değiştirebilirler. Bazen Komisyonlardan gelen Raporu, oybirliğiyle gelen Raporu 
burada Meclis reddediyor. Yani bunlar da oldu. Dolayısıyla aslolan Meclis’in iradesidir ve Meclis’te 
yapılan beyanlardır. Bunlar kayda geçmektedir. Dolayısıyla bunu hatırlatmak isterim. Orada 
yapılanları aralarda ara verdiğimizde ya da Meclis öncesi ya da sonrası şey muhabbetlerde 
konuşabilirsiniz yani kendi aranızda. Bu olabilir ama burada aslolan Meclis Üyemizin, Sayın Meclis 
Üyelerimizin beyanlarıdır ve o beyanlar üzerinden bir mütalaa yapmak doğrudur, teşekkür ediyorum. 
Şimdi devam ediyoruz, 4?  
GAMZE GÜL ÇAMUR: Başkan’ım, 4 ve 45 dâhil Komisyonlardan oybirliğiyle gelmiş.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Kaç efendim? 
GAMZE GÜL ÇAMUR: 4 ve 45 dâhil aradaki tüm maddeler Komisyonlardan oybirliğiyle gelmiş. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın YILDIZ? Sayın ŞAHİN? Sayın SEVİNÇ?  
GAMZE GÜL ÇAMUR: Geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Kaç efendim?  
NEZİH ÖZUYAR: 39 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: 39. Peki, şöyle yapalım. 4 no’lu Komisyon Raporu dâhil 38 no’lu 
Komisyon Raporu dâhil aradaki tüm Komisyon Raporlarının Komisyonlardan geldiği şekliyle 
kabulünü Meclisimizin oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Komisyonlardan geldiği 
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şekilde oybirliği ile kabul edilmiştir. 39 no’lu Komisyon Raporu ile ilgili olarak Sayın Hatip’e söz 
veriyorum. Buyurun Nezih Bey, buyurun.  
NEZİH ÖZUYAR: Sağ olun Başkan’ım. Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 39. madde Bergama için gerçekten önemli bir madde. Burada 1. bölümde bir teşekkür 
etmek istiyorum. Çünkü gerçekten İmar Komisyonumuz Başkanı ve Üyeleri, Bürokrat Arkadaşlar, 
gayet titiz bir hassasiyetle Bergama Belediyesinin göndermiş olduğu bu Önergeyi yapıcı ve 
yönlendirici bir şekilde iade ediyor esasında. Bu hassasiyet için teşekkür ediyorum. Çünkü Komisyon 
Raporunda; “Plan değişikliğinin teknik düzenlemelerle birlikte alan bütününde yapılaşma koşullarının 
ve kat yüksekliklerinin çevresiyle birlikte yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden bu aşamada 
Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülememiştir.” Bunu önemsiyoruz. Fakat bu bağlamda bir şey 
söylemek istiyorum. Bildiğimiz kadarıyla hâlihazırda 2012’de hazırlanan ve 2030’a kadar devam 
edecek olan İmar Planlarını uyguluyoruz bu şehirde. Bergama’da, gerek Kuzey Ege Otoyolu’nun 
bitmiş olması, Çandarlı Limanının önümüzdeki dönemde bir şekilde bitirilerek hizmete girecek olması, 
kendi Organize Sanayi Bölgemizin %95’e varan oranlarla arazilerinin satıldığını ve ekonomik iyileşme 
ile beraber yatırımların geleceğini ve hepimizin de bildiği gibi ESBAŞ’ın Bergama’ya gelmekte 
olduğunu biliyoruz. Bu mevcut planla, Bergama önünü aşamaz durumda Başkan’ım. Talebimiz şudur; 
şu anda yaptığımız bütün hazırlıklar emsal artışı gerektiriyor ve mevcut bu planla bunu aşmamız 
mümkün değil. Önümüzde esasında bir şehir için çok uzun olmayan bir zaman dilimi var. Eğer uygun 
görülürse bir de bizim malum Koruma Amaçlı İmar Planımız var. Eğer uygun görülürse bu 1/1000 
Uygulama İmar Planının, 1/5000’lere oradan 1/25000’lere ve 1/100000’lere revize getirecek şekilde 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde bir çalışma yapılmasını teklif ediyorum. Geniş kapsamlı 
bir toplantıyla şehrimizin artacak olan bu nüfusunun önünün açılması lazım imar kapsamında. Çünkü 
şöyle de bir şey doğdu Bergama’da siz biliyorsunuz, gayet yakinen takip ediyorsunuz. TOKİ beş katlı 
binalar yapıyor ve bunların sayısı artıyor. Yüksek katlılardan biz de geldiğimiz noktada esasında 
istemiyoruz ama konunun gerçekten büyük bir hassasiyetle ve üst ölçekli planları da değiştirecek 
şekilde ele alınmasını bir Bergamalı olarak istirham ediyorum, teşekkür ederim. (3 dakika 6 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanımıza söz veriyorum 
buyurun.  
İRFAN ÖNAL: Sayın Başkan’ım, az önce bahsettiğim gibi Bergama ilçemizden de geçen ay yine 
oybirliğiyle reddettiğimiz iki konudan biriydi, iadesi olmuştu. Burada da düzeltilemeyecek noktalar 
olduğundan planlama birimimizle Bergama Belediyesinin ilgili Bürokratları görüştüler. Bu sebeple 
reddedip daha olabilecek bir çalışmayla Büyükşehir hassasiyetleri de gözetilerek yeni bir plan sürecine 
girecekler. Geldiği takdirde de zaten kabul edeceğiz. Revizyonlarla ilgili de Bütçe’de ben dile 
getirmiştim. Her ilçemize İzmir genelinde revizyon planı yapmaya yönlendiriyoruz. Büyükşehirdeki 
kendi Bürokratlarımız, ekiplerimiz de olabildiğince zaten destek oluyorlar. Alt ölçek ve üst ölçeklerin 
uyuşarak kent genelinin dönüşüm noktasının da bu plan eliyle olması noktasında gereken gayreti 
gösteriyoruz. Teşekkür ediyorum Başkan’ım. (40 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, teşekkür ederim. Bu revizyon planları konusunda Meclis’teki 
Muhalefet Partileri dâhil bir çok arkadaşımız zaten ilçelerin bunları yapması noktasında görüş 
bildirdiler. Sayın Komisyon Başkanımız da buna işaret etti. Ben o zaman… 39 no’lu Komisyon 
Raporu dâhil 45 no’lu Komisyon Raporu dâhil aradaki tüm Komisyon Raporlarının 
Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü Meclisimizin oylarına sunuyorum; kabul edenler, 
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  
GAMZE GÜL ÇAMUR: İki Komisyon Raporumuz daha oylanacak.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: İki Komisyon Raporu arada görüşüldü.  
GAMZE GÜL ÇAMUR: Evet, arada görüştüğümüz.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Şimdi onlar okunacak onları da oylayacaklar ondan sonra diğer 
maddelere geçeceğiz buyurun. 
DİVAN KÂTİBİ: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. Meclisimizin 16/12/2022 tarihli toplantısında 
Komisyonumuza havale edilen, 16/12/2022 tarihli ve E.1103776 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Karşıyaka  Belediye Meclisinin 07/12/2022 
tarihli ve 72458193/284 sayılı Kararı ile kabul edilen; Karşıyaka Belediyesinin İşletme ve İştirakler 
Müdürlüğünce işletilen tesislerde verilen hizmetlerle ilgili güncellenen ve eklenen fiyatlarla yeniden 
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düzenlenen aşağıdaki tarife cetvelinin uygulanması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 
18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”  

 
 

 
 
denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 
16/12/2022 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında 

Sıra Nu. Ürün Cinsi Eski Tarife Yeni Tarife Geçerli Olacağı Tesis

1 Çay Bardak 2,00-TL 2,50-TL

2 Çay Fincan (Karton) 4,00-TL 5,00-TL

3 Kuru Pasta 200gr. 20,00-TL 25,00-TL
Şantiye Çay Ocağı,
Hizmet Binas ı Çay Ocağı Hariç
Tüm Tesisler

4 Tuborg 50cl. yeni 37,00-TL Lati fe Hanım Kafe, Yeşi l  Köşk 
Kafe

5 Tuborg filitresiz 50cl. yeni 37,00-TL Lati fe Hanım Kafe, Yeşi l  Köşk 
Kafe

6 Carlsberg 33cl. yeni 37,00-TL Lati fe Hanım Kafe, Yeşi l  Köşk 
Kafe

7 Kola 330ml. 10,00-TL 12,50-TL

8 Kola Light 10,00-TL 12,50-TL

9 Kola Zero 330 ml. 10,00-TL 12,50-TL

10 Fanta 330 ml. 10,00-TL 12,50-TL

11 Sprite 330 ml. 10,00-TL 12,50-TL

12 Ice Tea Mango Ananas 10,00-TL 12,50-TL

13 Ice Tea Limon 10,00-TL 12,50-TL

14 Ice Tea Şeftali 10,00-TL 12,50-TL

15 Ice Tea Karpuz 10,00-TL 12,50-TL

16 Ice Tea Mango 10,00-TL 12,50-TL

17 Meyve Suyu Vişne 330 ml. 10,00-TL 12,50-TL

18 Meyve Suyu Kayısı 330 ml. 10,00-TL 12,50-TL

19 Meyve Suyu Portakal 330 ml. 10,00-TL 12,50-TL

20 Meyve Suyu Şeftali 330 ml. 10,00-TL 12,50-TL

YENİ TARİFE CETVELİ 

Lati fe Hanım Kafe,
Zübeyde Hanım Kafe,
Fikri  Al tay Kafe,
100.Yıl  Park Kafe,
Uğur Mumcu Kafe,
Mustafa  Kemal Kafe,
Zühtü Işıl  Kafe,
Nergis  Kafe,
Yeşi l  Köşk Kafe

Tüm Tes is ler

21 Soda Elmalı 4,50-TL 5,00-TL

22 Soda Karpuz Çilek 4,50-TL 5,00-TL

23 Soda Limonlu 4,50-TL 5,00-TL

24 Sigara Böreği 17,50-TL 25,00-TL Lati fe Hanım Kafe,

25
Ana Yemek (Pilav veya
Makarna, Salata, Yoğurt)

60,00-TL 80,00-TL Yamanlar Gençl ik Merkezi

26 Izgaralar (Pilav, Salata, Çorba) 70,00-TL 100,00-TL Yamanlar Gençl ik Merkezi

27 Köfte Porsiyon 60,00-TL 70,00-TL Yamanlar Gençl ik Merkezi

28 Tavuk Porsiyon (Yoğurt) 55,00-TL 70,00-TL Yamanlar Gençl ik Merkezi

29 Dana Porsiyon Pilav / Makarna 80,00-TL 100,00-TL Yamanlar Gençl ik Merkezi

30 Karışık Tost Menü 20,00-TL 30,00-TL Lati fe Hanım Kafe,

31 Kaşarlı Tost Menü 18,00-TL 25,00-TL Lati fe Hanım Kafe,

32 Gözleme Menü 25,00-TL 30,00-TL Lati fe Hanım Kafe,

Şantiye Çay Ocağı,
Hizmet Binas ı Çay Ocağı Hariç
Tüm Tesisler
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incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun 
bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1103776) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Şimdi bunu isterseniz… 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Komisyondan geldiği şekilde oylayalım.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Komisyondan geldiği şekilde… Başkaca bir görüş var mıdır? Bu 
Önergelerdeki 27. maddemizdi. Karşıyaka Belediyemizden gelen bir Önergeydi. Onu acil olarak arada 
görüştük ve oybirliğiyle… 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Doğrudur.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Şu anda Meclisimizin gündemine geldi. 46 no’lu Komisyon 
Raporunu Komisyondan geldiği şekliyle kabulünü Meclisimizin oylarına sunuyorum; kabul edenler, 
etmeyenler? Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim, şimdi diğer 
maddeye geçelim.  
DİVAN KÂTİBİ: Belediye Meclisimizin 14/12/2022 tarihli toplantısında Hukuk – İklim Değişikliği 
ve Uyum Komisyonlarımıza havale edilen, Meclisimizin 16/12/2022 tarihli toplantısında Plan ve 
Bütçe Komisyonumuza havale edilen 13/12/2022 tarihli ve E.1093210 sayılı İklim Değişikliği ve 
Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; 
 

“Değişen iklim koşulları, nüfus artışı, kuraklık ve kirlilik kentleri daha hassas hale 
getirmekte ve temiz su varlığına erişim her geçen gün önem kazanmaktadır. Yağmursuyu hasadı bu 
bağlamda kentlerin geleceğinde hayati bir öneme sahiptir. Ülkemizde yağmursuyu iniş boruları 
çoğunlukla doğrudan kanalizasyon sistemine bağlanmakta ve yoğun taşkın anlarında şebeke 
üzerine fazladan bir yük oluşturmaktadır. Yağmursuyu hasadı ile toplanan temiz suyu kullanmak, 
hem kentlinin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de kentin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale 
gelmesi konusunda önemli bir adım olacaktır.   

 
5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi (a) bendi, 15. maddesi (e) bendi ve 77. maddesi 

ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, 7. maddesi (i) ve (r) bendleri, Belediyemizin 
hazırlamış olduğu Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (İzmir SECAP), 16/09/2022 tarihli ve 
05.1097 sayılı Sünger Kent Uygulamaları Yönetmeliği ‘Yağmur Suyu Hasadı Projesi’ni 
desteklemektedir. Bu proje kapsamında ‘su stresi yaşayan’ ülkeler arasındaki yerimizin iklim krizi 
ile birlikte daha da derinleşeceği, su fakirliği yaşanabileceği öngörüsü ile hareket ederek toplumsal 
farkındalık oluşturmak, içme suyu kalitesindeki suyun kullanma suyu olarak kullanımının önüne 
geçmek, su tasarrufu sağlamak ve su kaynaklarının korunmasına olanak yaratacak alternatif 
yöntemler ile su biriktirme ve tutma yöntemleri irdelenmektedir.   

 
Bu bağlamda kentimizde yağmursuyu hasadının yaygınlaşması ve bu kültürün gelişmesi için 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek ‘Yağmur Suyu Hasadı Projesi tasarlanmıştır. 
Proje kapsamında vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamak üzere depo ve ekipman hibe/tahsis 
edilmesini düzenleyen yazımız ekindeki ‘Yağmur Suyu Hasadı Projesi’ ile Büyükşehir Belediyemizin 
vatandaşlarımıza ekipman desteği/tahsisi ve rehberlik başta olmak üzere ortaklaşa bir şekilde 
projeyi yürütebilmesi hususunu Sayın Meclis Heyeti'nin görüş ve tensiplerine arz 
ederim.”denilmektedir.  

 
 Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Hukuk Komisyonumuzun 15/12/2022, İklim 
Değişikliği ve Uyum Komisyonumuzun 15/12/2022, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 16/12/2022 
tarihli toplantısında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/i ve 7/r maddeleri ile 5393 
sayılı Belediye Kanununun 14/a, 15/e ve 77. maddeleri kapsamında incelenmiş olup; söz konusu 
önerge, Hukuk – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonlarımızca oyçokluğu ile uygun bulunmuş; 
Plan ve Bütçe Komisyonumuzca “İlgili önergede dayanak Yönetmeliğe göre yapılan Proje 
kapsamında talep edenlere verilecek yağmur suyu hasadı tankının yıllık 50,00-TL bedelle 
kullandırılması kaydıyla” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun 
bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 
Dai.Bşk.E.1093210) 
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MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Evet, Komisyon Raporu okundu arkadaşlar buyurun.  
GAMZE GÜL ÇAMUR: Başkan’ım Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde oylanmasını talep 
ediyoruz.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın HIZAL? Buyurun. Komisyon Raporu üzerine Sayın HIZAL 
söz almıştır, buyurun.  
ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın Başkan bu konu hassas ve önemli bir konu. İzmir için gerçekten önemli 
bir konu olduğunun biz de farkındayız. Dün Komisyon Toplantısına katılmış bulunmaktayım. Hukuk 
Komisyonu toplantısında. Hukuk Komisyonundaki hassasiyetimiz ve bu konuyla ilgili çekincelerimizi 
de ilgili arkadaşlara dile getirmiştik. Şimdi, elbette ki iklim krizinin konuşulduğu su fakiri olan bir 
ülkede ve su fakiri olan bir şehirde yağmur suyu hasadının ne kadar kıymetli ve önemli olduğunun 
farkındayız. Ama bizim esasında itiraz ettiğimiz konu çok başka. Bir yöntem, biçim, yapılma şekliyle 
alakalı bir itirazımız var. Şimdi, İzmir Büyükşehir Belediyesinde çok sıklıkla protokoller düzenleniyor. 
Bazen derneklerle protokoller yapılıyor. Bazen vakıflarla protokoller yapılıyor ya da başka Kurum ve 
Kuruluşlarla, kişilerle protokoller yapılıyor ve biz de sıklıkla şu eleştiriyi dile getiriyoruz. Diyoruz ki; 
“İzmir Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarının daha fizible kullanılması gerekir ve bu kaynakları 
kullanırken bu kadar önünüze gelen her dernekle ve her vakıfla protokol düzenlemeyin. Bunun altına, 
üstüne, yanına, sağına, soluna bakın. Hukuki altlığına bakın. Yarın birtakım hukuki sorunlar çıkabilir 
ve kaynak israfı olur.” diyoruz. Ama ne hikmetse İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki 
anlayamayacağımız bir şekilde sadece protokol yapmak için protokol yapıyor. Sadece protokol 
yapmak için protokol yapıyor. Kaynağı aktarıyor, protokolü yapıyor... Kaynağını aktarıyor sonra 
gerisine, sonuna bakmıyor. Buradan da biz şöyle bir sonuç çıkartıyoruz. Anladığım kadarıyla Sayın 
Başkan, yani İzmir Büyükşehir Belediyesini yöneten siyasi akıl, siyasi irade, bu tarz protokollerle ve 
bu tarz anlaşmalarla toplumun da hoşuna giden sözler, iklim krizi, su gibi sözleri de kullanarak 
birtakım PR çalışmaları yapılıyor. İşte bununla ilgili muhtemelen bir tören yapılacak. Bu törende 
tanklar teslim edilecek. Vatandaşlar tankları alacak vesaire vesaire. Sonrasında bu iş nereye gidecek 
bilmiyoruz. Şimdi Kıymetli Arkadaşlar, bu protokole devam edeceğim ama o protokolden önce az 
önce söylediklerimi destekleyen birtakım hususlardan bahsedeceğim. Sayıştay Raporunun 58. 
maddesi. Bu Raporda… 58. maddesi diyorum düzeltiyorum, 58. Sayfasında; “İmzalanan Ortak Hizmet 
Protokolünde Karşı Tarafın Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi” başlığıyla Sayıştay Denetçisi bir 
rapor düzenlemiş ve demiş ki; “16 Nisan 2021 tarih ve 456 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis 
Kararıyla engelli birey ve kadınların istihdamına katkıda bulunmak, engelli vatandaşların akülü 
tekerlekli sandalyelerin temin edilmesini sağlamak amacıyla imzalanan ortak hizmet projesi 
kapsamında karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmediği görülmüştür.” Arkadaşlar. Burada çok 
tartıştık değil mi bu konuyu? “Yapmayın.” dedik, “Yanlış yapıyorsunuz.” dedik. “Bu konular böyle bir 
nezaket ziyaretinde karar alınacak, önünüze gelmiş bir öneriyi hızlıca geçilecek konular değil.” dedik. 
“İzmir Büyükşehir Belediyesi, ciddi bir kurumdur.” dedik. “Bir kamu kurumudur.” dedik. “Burada 
birtakım PR çalışmalarıyla, birtakım reklam çalışmalarıyla bu Meclis’ten bu kararları geçirmeyin.” 
dedik. Ama siz,  oyçokluğuyla geçirdiniz. Buyurun Sayıştay Raporu. Nereyi verdiniz? Üç tane ya da 
beş tane sayısını bilmiyorum… Çok kıymetli iki alanda, iki alanda bir Oda’ya büfeler verdiniz. Sonra 
da biz çıkıyoruz, diyoruz ki; “Protokol yaptık.” Şimdi,  az önce ben, bir eleştiri getirdim. Dedim ki; 
“Sözde tarihe ve tarihsel alanlara destek veriyor.” dedim. Sayın Başkan da; “Hayır efendim…” dedi. 
“Öyle şey mi olur?” dedi. “Biz” dedi “Destek veriyoruz.” Veriyorsunuz Sayın Başkan, parayı 
veriyorsunuz ama sonuna, arkasına, sonuna bakıyor musunuz bilmiyorum. Bununla ilgili de bir 
protokol yapılmış. Yine bu Büyükşehir Belediyesi tarafından. Kimle? Bir Oda’yla yapılmış. Neresi? 
Pınarbaşı Hamamı verilmiş. 500 yıllık bir hamam. Restorasyonunu kim yapmış? İzmir Büyükşehir 
Belediyesi yapmış. O günün koşullarında yaklaşık 20-25 milyon gibi bir para harcanmış.  Son halini 
ben o kürsüden size gösterdim. Geçen yıl da göstermiştim, bu yıl da gösterdim. Kimin kaynakları? 
İzmirlilerin kaynakları. Yazık değil mi? Günah değil mi? Evet. Şimdi, demek ki protokol yapmakla 
protokol olmuyor. Protokol elbette ki yapın. “Protokolü yapmayın” demiyoruz. Elbette ki bu 
çalışmaları yapın. Bu çalışmalar neticesinde İzmir ve İzmirliler kazanacaktır. Ama bu çalışma şöyle bir 
çalışma olmaz Sayın Başkan. Bu çalışma, Çarşamba Meclisine gelip, Perşembe günü Komisyonda 
görüşülüp, Cuma Meclisinde acil koduyla önümüze getirilip, sonrasında da Plan ve Bütçe 
Komisyonunu arada toplayıp; üç dakikalık, beş dakikalık, on dakikalık bir toplantı ile “İzbedel 
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koyduk.” demekle olmaz açıkçası. Biz tüm iyi niyetimizle oybirliğine çevirdik. Bak tüm iyi 
niyetimizle çevirdik. Ama hala hukuki problemler var. Hala hukuki problemler var. Çünkü protokol 
maalesef okunmamış. Bu değişecek mi bilmiyorum tabii buradaki şey. Bakıyoruz, peyzaj. Sadece bir 
depodan bahsediliyor. Deponun verilmesiyle, depo bedeliyle ilgili. Peyzaj… “Proje kapsamında özel 
ve kamu mülklerine yağmur bahçesi yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi de talep de 
bulunacaktır.” Kim tarafından? O depoyu,  o yağmur suyu projesini yapacak kişiler tarafından. “Alan 
incelemesi neticesinde uygun görülen yerlerde yağmur bahçesi oluşturulmasına yönelik destek 
verilecektir.” güzel. “Yağmur çukuru açılması, özel dolgu malzemelerinin temini, uygun bitki tercihi ve 
peyzajı, planlayacak bilgi, destek ve tecrübe aktarımı yapılacaktır. Buna ek olarak ihtiyaç duyulan, 
işçilik, bitki, malzeme desteği de Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri tarafından verilecektir.” Kim 
yapıyor bunu arkadaşlar? Büyükşehir Belediyesinin… “Sağlanabilecektir.” Sağlayacaksınız işte 
sağlayacaksınız. Bu kamu kaynağı değil mi? Bu kamu kaynağı. Kamu kaynağı, kamu kaynağı. Bunu 
neye göre vereceksiniz? Kime vereceksiniz? Nasıl bir projelendirmeyle vereceksiniz? Ne 
yapacaksınız? Ben buradan hiçbir şey anlamadım açıkçası. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesine 150 
yıllık geçmişi olan bir Belediyeye ve Kuruma yakışmayan bir anlayış. Bu böyle geçmez. Bu böyle 
olmamalı Sayın Başkan. Yağmur suyu, iklim, su, bizim için önemli konular ve biz bunu İZSU’nun her 
görüşmesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin her konuşmamızda bunu dile getiriyoruz zaten. “Siz 
yağmur suyu hatlarınızı ayrıştırın.” diyoruz. “Siz yağmur suyu hasadınızı İzmir Büyükşehir Belediyesi 
olarak yapın.” diyoruz. Bir tane yapmış. Bir tane. Ben dört yıllık Meclis Üyesiyim nerede yapıldı? 
Bornova’daki bir Rekreasyon Alanında yapıldı. Dört yılda bir tane yapıldı. Aynı şekilde İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, çok kıymetli olan suyu kullanırken bu hassasiyetleri göz önüne koyuyor mu? 
Koymuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu protokolleri yapmanın yanında vatandaşa örnek olacaksa 
önce uygulamayı kendisi yapacak. Önce kendisi yapacak. Kendisi yapmıyor ise bunu, yapmıyor ise 
burada samimiyet problemi var demektir Sayın Başkan. Sen yapmayacaksın ondan sonra bir 
protokolle, bir anlaşmayla; “Biz bunu yaptık.” deyip bir de gazetelerde boy boy fotoğraflar, 
reklamlarla İzmirlileri yanlış yöne sürüklemiş olursunuz. Bakın iki tane protokolden bahsettim. Tekrar 
altını çiziyorum. Protokol yapıldı, verildi ama ne oldu? Sonu takip edilmedi. O da gerekli işlemleri 
yapmadı. Bir protokol daha yapıldı. 500 yıllık bir Hamam harabeye döndü. Ne oldu? Hiçbirimiz 
bilmiyoruz, hiçbirimiz bilmiyoruz. O kaynak nereye gitti? O kaynak birinden tahsil edildi mi, edilmedi 
mi? Haberimiz yok. Şimdi bununla ilgili söz almamdaki temel amaç; bunları anlatmaktı. İkinci temel 
amaç; şunu alabilir miyim? Şu hususun da düzeltilmesini istiyorum. Bunu Komisyonda görüştü mü 
arkadaşlar bilmiyorum ama. Az önce saydığım bu peyzaj meselesinin de düzeltilmesini istiyorum. 
Bunlar yarın Sayıştay denetimine konu olacak meseleler. Şimdi Sayıştay Raporlarını okumanızı 
tavsiye ediyorum arkadaşlar. Okumanızı tavsiye ediyorum. Bunlar kıymetli raporlar. (SALONDAN: O 
Sayıştay Raporu değil.) Bu değil, bu da benim için kıymetli bir eser. Sadece benzediği için elime 
aldım. Evet, bunlar kıymetli raporlar.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Evet.  
ÖZGÜR HIZAL: Dolayısıyla… (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler 
ve sözler.) Onların var Sayıştay Raporu. Dolayısıyla Kıymetli Arkadaşlar, Sayıştay Raporları ve 
benzeri Teftiş Raporları bize yol gösteriyor. Bize diyor ki; “Aynı hatayı yapmayın Ey Meclis, Ey İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, aynı hatayı yaparsanız yarın Sayıştay Denetiminde aynı şeyleri yazacağız.” 
diyor.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Evet.  
ÖZGÜR HIZAL: Dolayısıyla bir kez daha söylüyorum bu kadar önemli ve kıymetli bir düzenlemenin 
24 saat içerisinde Meclis’e gelip, Meclis’ten Komisyona gelip, Komisyondan yeniden Meclis’e gelip 
tekrardan merdiven altı bir görüşme yaparak parantez içinde söylüyorum, küçümsemek adına 
söylemiyorum. Betimlemek adına söylüyorum. Elbette ki Komisyon Üyesi Arkadaşlar merdiven 
altında görüşmüyorlar ama sadece tanımlamak adına söylüyorum. Böyle bir konu bu şekilde Meclis’e 
gelmez arkadaşlar, Sayın Başkan. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki. 
ÖZGÜR HIZAL: Gelmez, gelmez. Tahmin ediyorum, yarın muhtemelen Başkan, Sayın SOYER 
çıkacak bununla ilgili bir açıklama yapacak. Diyecek ki; “Biz su hasadı yapıyoruz.” Yapmıyoruz, 
yapmayacaksınız.  
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İRFAN ÖNAL: Yapacağız.  
ÖZGÜR HIZAL: Yapmayacaksınız. Sadece protokol yapmakla kalacaksınız. İşte, Sayıştay Raporunu 
gösterdim size arkadaşlar. (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve 
sözler.) Sayıştay Raporu bu değil sadece örnek olarak gösteriyorum. Hüsnü Ağabey ver şunu. Sayıştay 
Raporu burada var burada var. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Evet, tamam var.  
ÖZGÜR HIZAL: Bilgisayardan bakın, internetten bakın. Sayıştay Raporunu gösterdim arkadaşlar.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Evet. 
ÖZGÜR HIZAL: Okumanızı tavsiye ederim.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki.  
ÖZGÜR HIZAL: Bazı arkadaşlar var okuduklarını anlamıyor tabii ama… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Evet. 
ÖZGÜR HIZAL: Okuduğunu anlayan arkadaşlarımız var. Onlar o arkadaşlara anlatabilirler, teşekkür 
ederim. (11 dakika 48 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, Değerli Arkadaşlar söz vereceğim. Şimdi Hakan Bey söz 
istedi, Grup Başkan Vekiline söz vereceğim. Erhan Bey de söz istedi ama bir düzeltme yapacağım 
tekrar. Dikkat ederseniz, Kyme Antik Kenti ile ilgili Antik Kenti ile ilgili bir habere istinaden yorum 
yapmıştı Sayın HIZAL. Ben de dedim ki… Hamamdan bahsetmedim. 14 antik kent. O protokoller 
Kültür Bakanlığıyla yapıldı arkadaşlar. Başka yerle değil. Yani, Dernekle mernekle yapılan 
protokolden bahsetmedim ben. Kültür Bakanlığıyla yaptığımız protokollerden bahsettim. Detaya 
girmedim orada ama dolayısıyla o 14 antik kentle ilgili kazı desteklerimiz var, devam ediyor, 
yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Antik kentlere de desteğimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 
sürecektir yani bunun doğru kayıtlara geçmesi açısından. Yoksa tabi ki bir hamamla ilgili olarak 
oradaki eğer bir protokolde yürümeyen bir taraf varsa bunu eleştirebilir. Bunun cevabını da zaten ilgili 
arkadaşlar verebilirler ama; benim söylediğim farklı şeyler yani biri elma diğeri de armut. Peki, şimdi 
Hakan Bey önce istedi, önce Hakan Bey. Buyurun Hakan Bey.  
HAKAN ŞİMŞEK: Sayın Başkan’ım… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Bu madde ile ilgili değil mi?  
HAKAN ŞİMŞEK: Tabii ki şu son Gündem Maddesi ile ilgili.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, buyurun.   
HAKAN ŞİMŞEK: Sayın Başkan, Sayın Meclis, Çok Kıymetli İzmirliler… Yani, Özgür Bey bu arada 
Plan ve Bütçe Komisyonunun bu protokolle ilgili görüşülüp de şu detayları verdikten sonra bir Meclis 
Üyesi olarak şunu tekrarlama gereği duyuyorum. Bundan 6-7 ay evvelde yine böyle Komisyon 
Raporlarıyla ilgili bir şey söyledim. Dedim ki; “Biz usul gereği Komisyonlardan oybirliğiyle gelen 
maddeleri irdelemiyoruz.” Yani, oybirliğiyle geldiyse hepimiz el kaldırıyoruz ama bu konuyla ilgili biz 
sorumluyuz. Dolayısıyla Komisyonlarda görev alan arkadaşlarımızın bu konuda bize karşı da 
sorumluluğu var. Yani, mevcut inceledikleri konuları çok detaylı araştırmaları gerekmekte. Çünkü biz 
de onların görüşleri doğrultusunda oy veriyoruz. Bütün Komisyon Raporlarını incelemiyoruz, konuları 
incelemiyoruz. Ancak, Özgür Bey protokolle ilgili birkaç maddeyi anlatınca zaten bu yağmur hasadı 
dediğimiz şey genel anlamda çok teknik bir konudur ve hakikaten ciddi araştırmalarla, ciddi alt yapılar, 
birikimler sonucunda bir protokole bağlanması gereken şeydir. Şimdi ben kendi adıma burada bu 
alelacele alınmış kararın, konu çok önemli ve faydalı olmasına rağmen bu protokol kararına kendi 
adıma ret oyu vereceğimi söylüyorum. Daha iyi irdelenip, daha teknik altyapıyla, daha iyi gelmesi 
yönünde kararımı bildiriyorum. Eğer Komisyon oybirliğiyle geçirdiyse ve Cumhur İttifakı da oybirliği 
verdiyse ben kendi adıma Hakan ŞİMŞEK olarak bu protokolün daha iyi hazırlanması, daha iyi 
incelenmesi, teknik alt yapıların hazırlanarak eksiksiz bir şekilde İzmir’in faydasına sunulması 
tarafında olduğum için ret oyu kullanacağım bu şekline. Teşekkür ederim. (2 dakika 10 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, teşekkür ederim. Buyurun Sayın ÇALIŞKAN. 
ERHAN ÇALIŞKAN: Sayın Başkan, Değerli Arkadaşlar öncelikle gelen Komisyon kararı Hakan Bey 
haklı bu bir protokol değil çünkü yeterince biz bilgilendiremedik ara verdiniz. Sadece bu esaslar, yani 
bununla ilgili yönetmeliğe dayalı esasları belirleyen bir karardır bu. Bu bir protokol değildir. Yani 
böyle bir iş yapıldığında su hasadıyla ilgili sitelere ya da işte apartmanlara bir yardım yapacak ise 
Belediyemiz hangi esaslarda yardım yapacağını belirleyen bir metindir bu. Yani burada herhangi bir 
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kişiye verilen, herhangi bir karar ya da protokol yoktur. Şimdi bunu incelediğimizde de Hukuk 
Komisyonunda AK Partili Arkadaşlarımız buna ret oyu kullandılar. Çünkü neden ret oyu kullandılar? 
Birincisi; Özgür Bey’in burada anlattığı bir kamu kaynağını bir siteye ücretsiz verme şansınız hukuki 
bir temeli yok. Yani herhangi bir kanunda bununla ilgili dayandırabileceğiniz yasal bir dayanak yoktu. 
İkincisi; biz eğer gördüyseniz aldığımız karar… Bakın, biz ne diyoruz çünkü bu içindeki özelliklerin, 
bu metinin içerisindekilerin çoğu Meclis’in onayına ihtiyaç olmayan maddeler. Burada Meclis’in 
onayına ihtiyaç duyulan tek bir madde var; su deposunun verilmesi, esaslar içerisinde. Bunu da ücrete 
bağladığımız için ve mülkiyeti de bizde kaldığı için herhangi bir kamu zararı doğurmamaktadır. Biz 
bununla ilgili su deposunun dışındaki hiçbir şeyi onaylamıyoruz. Bakın aldığımız kararda diyoruz ki; 
“İlgili yönetmelik uyarınca...” yanlış hatırlıyorsam düzeltsinler. Komisyon kararı aldığımız… İlgili 
Yönetmeliğe atıfta bulunuyoruz. Yani buradakilerin hiçbirini esas almıyoruz. Biz bu metni 
geçirmiyoruz. Bakın burada geçirdiğimiz konu şu, eğer… Yani burada sayılan hiçbir maddeyi kabul 
etmiş olmuyoruz. Kabul ettiğimiz tek konu biz yağmur hasadında bildiğiniz şu plastik su depoları var 
ya plastik su deposunu siteye verdiğimizde site bunu kullanacak, mülkü bize ait olacak, karşılığında da 
Belediyeye bir para ödeyecek. Tamamı budur. Aldığımız karar budur. Yani bunun dışında oradakilerin 
kabul ediyoruz anlamında değildir. Bu eğer yanlış anlaşılıyorsa Meclis’i bilgilendirmiş olalım. Eğer 
yanlış ifade ediyorsam da Komisyondaki arkadaşlar ifade etsinler. Beni düzeltsinler. Farklı bir anlamı 
var ise. (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Şimdi 
müsaade ederseniz… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun buyurun.  
ERHAN ÇALIŞKAN: Başka konuya devam edeceğim. Şimdi şuna katılıyorum. Defalarca ifade 
etmemize rağmen, bir türlü bu Komisyonların arada toplanması işini maalesef organize edemiyoruz. 
Başka kararlar da alelacele geliyor. Bir metni bile okumanın… Şimdi bakın, her Komisyondan örnek 
vereyim; bir Protokol’ün, yani şuradaki Protokol değil, şu metnin bile okunması 10 ilâ 15 dakika sadece 
metni okuyup anlamak gerekir. Siz burada 10 dakika ara verdiniz.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: 5 istediler, ben 10 verdim.  
ERHAN ÇALIŞKAN: Yani siz 10 dakika ara verdiniz. Sadece o metni okumak bile 10 dakika. Gönül 
isterdi ki bakın, gönül isterdi ki bu esasları gelseydi, biz bu esasları çalışsaydık, esasları düzenleseydik. 
Sadece bu metni değil de yani “Su deposunu böyle veriyoruz.” demeseydik de; çünkü neden? Gerisini 
inceleyemediğimiz için reddetmiş oluyoruz. Sadece su deposunu ver, gerisine de diyoruz ki idareye; 
“Sen kendi prosedürünün içerisinde ne istiyorsan yap.” diyoruz. Bu doğru bir tavır değil. Şimdi başka 
bir örnek vereceğim. Bakın, Komisyonlara Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarımız hep beraber 
Komisyon, Kültür Komisyonu galiba, Önerge vermiş. Tiyatrolarımızla ilgili… Örnek olsun diye 
söylüyorum. İşte indirimli faydalandırılması için bir Önerge vermiş. Şimdi bakın, Önergede Plan 
Bütçe Komisyonunun görevi mi? Değil; ama Değerli Arkadaşlarımızla Kültür Komisyonu’na yolladık, 
şey pardon, Kültür Müdürlüğü’ne yolladık, Kültür Daire Başkanlığı’na, bir çalışma yapın getirin. Biz 
onu düzelterek değiştirilmiş şekliyle bir karar verdik. Bugün geldi mi, gelmedi mi incelemedim; ama 
bir karar verdik. Şimdi, bize bu fırsatı tanımazsanız bizim katkımız olmaz. Yani bir şeye evet ya da 
hayır demek değil katkıda bulunmak önemli. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Doğru. 
ERHAN ÇALIŞKAN: Teşekkür ediyorum. (5 dakika, 46 saniye.) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Erhan Beyciğim, çok teşekkür ederim. Sayın AYDIN, buyurun. 
MURAT AYDIN: Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sayın 
Grup Başkan Vekili’nin Sayıştay Raporlarını önemsemesine çok sevindim doğrusu. Bunu da duymuş 
olduk bir AK Partili Siyasetçiden. Bu benim için keyif verici. Sayıştay Raporları önemlidir gerçekten. 
O yüzden mesela Sayıştay Raporlarının Kesin Hesaplarının Meclis’te de okunması iyi olur. Diğer 
belediyeler için de gelen raporların okunması iyi olur. Biz okuyoruz ve elimizden geldiği kadar da… 
(Salondan, ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Yok, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nden bahsediyorum. Burada okunmaz zaten, burada bilgi verilir. Buradaki şey şu; 
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Sayıştay Raporları elbette ki, Sayıştay Raporları bizim için önemli ve değerlidir, herkesin de haberi 
oluyor. Çünkü yayınlanıyor bu raporlar ve gerek Meclis Üyeleri olarak bizler; ama daha da önemlisi 
bütün bürokrasi, kendi alanıyla ilgili Sayıştay Raporlarını ayrıntılı şekilde okuyorlar. Bir kere bir 
birkaç şeyi düzelteyim, bir kısmını Erhan Bey düzeltti; ama ben de söylemek isterim, bir kere burada 
bir Protokol’den bahsetmiyoruz her şeyden önce, uygulama esaslarını belirlemeye çalışıyoruz. Yağmur 
suyu toplanması konusunda, vatandaşı da dâhil edecek ve vatandaş için bir örnek model oluşturacak 
bir şeyi konuşuyoruz. Dolayısıyla burada kullanılacak kamu kaynakları, kamu yararınadır. Çünkü 
vatandaşa yağmur hasadıyla ilgili örnekleri oluşturmak ve bu örneklerin onların hayatlarına 
geçirilmesini sağlamak istiyoruz. Çatılara düşen suların kullanılması bu kapsamda önemlidir. Şunu 
söyleyelim; verilen malzemelerin tümü bizim demirbaşımızda kalıyor. Yani malları devretmek diye bir 
durum söz konusu değil ve bir teknik altyapı oluşturuyoruz buna ilişkin. Bu konuyla ilgili bir dijital 
platform olacak ve bu dijital platform üzerinden de bu çalışma yürüyecek. İzmir için önemli bir proje. 
Arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, yani AK Partili Arkadaşların da ifade ettiği gibi gerçekten 
yağmur hasadı konusunu, dirençli kent olma konusunu önemsiyoruz hepimiz. Yağmur suyu 
kanallarının ayrıştırılmasını önemsiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda ciddi yatırım 
yapıyor. Arkadaşlarımız da haklı olarak bunun daha fazlasın olmasını istiyor, biz de daha fazla 
olmasını istiyoruz; daha hızlı olmasını istiyor, biz de daha hızlı olmasını istiyoruz. İmkânlar elverdikçe 
de bunu yapmak için çalışıyoruz; ama birkaç şeyi söyleyeyim, yani tabii hani belagat içerisinde bazı 
şeyler söylenirken gerçekten de amacını aşıyor olabilir. Onlara da ayrıca birkaç cevap vermek 
istiyorum. Bir kere İzmir Büyükşehir Belediyesi, önüne gelen dernekle protokol falan yapmaz. Öyle 
sokaktan dernek çevirip, bu derneğin önünü arkasını araştırmadan, yapılan işin içeriğini filan 
tartışmadan sadece protokol yapmak için protokol yapmaz. Yani bu bize atfedilecek bir şey değil. 
Kendilerinin de söylediği gibi pek çok dernekle çalışma yapıyoruz. Elbette eksiklerimiz ve 
aksaklıklarımız vardır. Bunları da düzeltmek gerekir, bu anlamdaki eleştirileri hem kendilerinin hem 
Sayıştay’ın eleştirileri kıymetlidir; ama işte görüyorsunuz, onlarca, yüzlerce, yüzün üzerinde, yüzlerce 
protokolle ilgili birkaç protokolle ilgili aksaklıklarımız olmuşsa, bunları da düzeltmek idaremizin 
görevidir elbette. Bu anlamda Sayıştay Raporu olsun, vatandaştan gelen eleştiriler olsun, Muhalefet 
Grubundan gelen eleştiriler olsun hepsinin başımızın üstünde yeri var. Daha iyisini yapmak için canla, 
başla çalışmaya devam edeceğiz. Protokollerin taraflarının yükümlülüklerini ayrıntılı şekilde 
oluşturmak ve doğru hukuki zemini oluşturmak, oturtmak için hem Hukuk Komisyonumuz hem Plan 
Bütçe Komisyonumuz bu konuda ciddi gayret sarf ediyor. Bazen, söyledikleri doğru, bazen işi çabuk 
yapmak istiyoruz, bazen bir şeyler sıkışıyor, zaman sorunu yaşıyoruz bu doğru, bu eleştiriye hiç sözüm 
yok. Keşke her zaman daha geniş zamanlarda tartışsak; ama bazen buna imkân olmuyor ve mümkün 
olduğu kadar bu meseleyi de birlikte çözmeye çalışıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum; kendilerinin 
de esası itibarıyla doğru bulduğu, biz de doğru buluyoruz, yapılması gerektiğine inandığı, teknik 
anlamda, hukuki anlamda da sorun içermeyen bu uygulama esaslarını gösteren Önergenin biz, zaman 
içerisinde bir model oluşturulduğu için ister istemez bazı aksaklıkları, bazı yeni ihtiyaçları olacak olan 
bu esasların birazcık da geniş tutulmasının, birazcık da bazı alanlarının doldurulmamasının önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bunlar yeni alanlar, yeni tartıştığımız konular, hayatımıza yeni giren 
konular, ister istemez eksiklikler olacak ve o eksiklikler oldukça, bunu bürokrasimiz, Meclisimiz 
tamamlayacaktır. Ben, bu konuda gösterilen çabaya, İklim Değişikliği Dairemize, bu konuda çaba 
gösteren Sayın Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Vallaha doğrusunu isterseniz Tunç SOYER’in İklim 
Değişikliğiyle mücadele konusundaki hiçbir çabasını böyle bir PR yapmak, iki fotoğraf çektirmek 
olarak görmek büyük haksızlık olur. Yani Sayın Başkan’ın bu konudaki gösterdiği tavır, hem ülkede 
hem uluslararası alanda bilinen bir tavırdır ve değerli bir tavırdır. Eksik bulabilirler, daha fazlasını 
talep edebilirler, buna hiç kuşku yok. Her zaman, her şeyin daha iyisi vardır. Ama hani bunu salt bir 
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PR çalışması olarak tanımlamak, hem de böylesine önemli bir konuyu salt bir PR çalışması olarak 
tanımlamak doğrusunu isterseniz büyük haksızlık olur, teşekkür ederim. (5 dakika, 37 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Teşekkür ederim. Şerif Bey, buyurun. 
ŞERİF SÜRÜCÜ: Sayın Başkan… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Tamam, çalışıyor.  
ŞERİF SÜRÜCÜ: Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Yok, bir dakika, çalışmıyor şu anda. Kırmızı yanacak orada.  
ŞERİF SÜRÜCÜ: Sayın Başkan, Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım ben, çoğu söyleyeceklerimi 
Murat Başkan söyledi; ama Komisyonla ilgili söylenenlerden rahatsız olduğum için birkaç kelime 
etmek istiyorum. Birincisi; biz Komisyon olarak hiçbir zaman merdiven altı Komisyonu bu 
Büyükşehir Belediyesinde yapılmaz. Büyük Millet Meclisindeki… Ben, bütçe konuşmamda belirttim; 
Büyük Millet Meclisindeki Komisyonlara da benzemez. Kimseye ne hakaret edilir, ne de küfür hak 
bilinir. Bizim Komisyonlarımız çok şeffaf, çok… Komisyon Başkanımız da çok evraklarıyla, Daire 
Başkanlıklarıyla, hepsine evrakları sunarlar ve şeffaf şekilde ortak çıkarız; ama bu son günlerde AK 
Parti’de bir, herhalde bir şey var, aralarında da bir herhalde ittifakta bir arıza var. Nedeni şu, şuradan 
yola çıkıyorum; şimdi, Milliyetçi Hareket Partili arkadaş kalktı, dedi ki; “Komisyonlardaki şeylerden 
bizim haberimiz yok.” Şimdi, Cumhur İttifakı Temsilcileri Komisyonda var mı? Var, 3 kişi. Peki, 
Milliyetçi Hareket Partisi’ne bilgi verecek kim? Cumhur İttifakındaki arkadaşlar; ama bundan eğer  
“Biz bilgi alamıyoruz.” diyorlarsa Cumhur İttifakındaki arkadaşlar, o zaman şunu yapacaklar; 
Milliyetçi Hareket Partisi bu kentte daha fazla çalışacak, bu kentte daha fazla Meclis Üyesi çıkartacak 
ve gelecek, gelecek kendileri Komisyonlara girecekler ve burada, burada, burada…(Salondan, ses 
kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) (2 dakika, 4 saniye.) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika…(Salondan, ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika, müsaade edin… 
ŞERİF SÜRÜCÜ: Beni kavgaya çekmek istiyorlar; ama ben girmem o tarz şeylere. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Şerif Bey, Şerif Bey, bir dakika… Arkadaşlar, arkadaşlar… 
(Salondan, ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Özgür Bey, Özgür 
Bey, Özgür Bey… 
ÖZGÜR HIZAL: Sayın Başkan, müdahale edin o zaman bazı şeylere.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Neye müdahale edelim? Mesela neye müdahale… 
ÖZGÜR HIZAL: Bazı şeylere müdahale edin.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Mesela söyleyin arkadaşlar, söyleyin müdahale edeceğim. Mesela 
neyine müdahale etmeliydim ben?  
ÖZGÜR HIZAL: Bitirsin, ben söyleyeceğim.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Hakaret mi etti?  
ÖZGÜR HIZAL: Bitirsin, ben söyleyeceğim.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Ama “saygısız” ifadesini siz kullandınız. (Salondan, ses 
kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, “saygısız” ifadesini siz 
kullandınız, ben değil. Şimdi, arkadaşlar bakın, bir şey olur müdahale ederim; ama bakın, diyorum ki; 
neye müdahale etmemi istiyorsunuz? Söyleyin, edeceğim.  
ÖZGÜR HIZAL: Konuyu düzleminden çıkartıyor… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Olabilir, olabilir…  
ÖZGÜR HIZAL: Sayın Başkan, Sayın Başkan, burada çok farklı konuşmalar oldu, az önce bir 
Komisyonla alakalı tartışmalar oldu vesaire. Buna benzer konuşmalarda defalarca müdahale ettiniz. 
Şimdi, siyaset yapılacaksa siyasetin ağababasını ben yaparım, hiç canını sıkmasın. Tamam mı? 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Siz cevap verin, devam etsin Hatip.  
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ÖZGÜR HIZAL: Ben söylerim… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Hatip devam etsin… 
BÜLENT SÖZÜPEK: Söz alıp konuşabilirsin… 
ÖZGÜR HIZAL: Söz aldım konuşuyorum, söz aldım konuşuyorum.  
BÜLENT SÖZÜPEK: Söz almadın. Adam konuşurken ayağa kalkıp konuşuyorsun. Hatip ayakta. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Hayır hayır… Arkadaşlar, Bülent Bey, Bülent Bey… 
ÖZGÜR HIZAL: Söz aldım, konuşuyorum. Sana mı soracağım, sana mı soracağım?  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Bülent Bey… Bir dakika… 
BÜLENT SÖZÜPEK: Bana soracaksın. Adam ayakta. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Arkadaşlar, arkadaşlar… (Salondan, ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.)  
ÖZGÜR HIZAL: Sen kimsin, sana mı soracağım, sana mı soracağım?  
(SALONDAN: Lütfen oturun şuraya.) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Arkadaşlar… (Salondan, ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Bülent Bey, arkadaşlar… (Salondan, ses 
kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: Saygısız şey… 
BÜLENT KÖKLÜ: Bağırma, azarlamadı. Kimseyi azarlama hakkınız yok lütfen. Germeyin. Onu 
dışarı çıkaramazsınız o da bir Meclis Üyesi Arkadaşımız. (Salondan, ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Oturur musunuz yerinize? Arkadaşlar, oturur musunuz yerinize? 
Yahu arkadaşlar… Bülent, Bülent Bey, Bülent Bey… (Salondan, ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar, 
arkadaşlar… (Salondan, ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) 
Arkadaşlar… Kapatın mikrofonları arkadaşlar, kapatın. Kesin naklen yayını. Değerli Arkadaşlar 
Oturuma, Oturuma 10 dakika ara veriyorum. Oturuma 10 dakika ara veriyorum. 
 
 

(İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİNİN ARALIK AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ III. BİRLEŞİMİNİNE 10 DAKİKA ARA VERİLDİ.) 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİNİN ARALIK AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ III. BİRLEŞİMİNİN III. OTURUMU 

 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın Meclis Üyeleri, Değerli Arkadaşlar, Sayın Meclis Üyeleri, 
Sayın Divan Kâtibi, buyurun. Sayın Meclis Üyeleri yerlerini alırlarsa, Birleşime ara verdiğimiz yerden 
devam edeceğiz. Buyurun efendim. Evet, Sayın AYDIN, buyurun. 
MURAT AYDIN: Sayın Başkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, burada zaman zaman bazı konuları 
tartışırken kendi sınırlarımızı da zorluyoruz, farkındayım; ama her ne olursa olsun, birbirimize saygıyı, 
nezaketi hepimizin geri planda bırakmaması gerekir. Ben bütün Meclis’ten ve İzmir Halkından böyle 
bir görüntüye neden olduğumuz için Grubum adına özürlerimi iletmek istiyorum. Meclisimizin daha 
sağlıklı devam etmesi için hepimize büyük görev düşüyor. Bu görevi yerine getirmek için bundan 
sonra daha çok gayret edeceğiz, teşekkür ederim. (34 saniye.) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, teşekkür ederim. Sayın HIZAL, buyurun. 
ÖZGÜR HIZAL: Sayın Başkan… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Hakan Bey, söz vereceğim Sayın HIZAL’dan sonra, buyurun.  
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ÖZGÜR HIZAL: Sayın Grup Başkan Vekilinin de dile getirdiği gibi elbette ki İzmir Halkı bizleri 
seçerken kendilerine hizmet etmemiz, buradan İzmir’in menfaatine ve İzmirlilerin menfaatine kararlar 
çıkarmamız için kendileri irade ortaya koydular. Dolayısıyla bizim asli görevimiz budur; ama dönem 
dönem yaşanan bu tarz gerginlikler mümkün. Yaşanan bu gerginlik sebebiyle tüm İzmirlilerden elbette 
ki biz de Grubumuz adına özür diliyoruz. Ancak, şu da bir gerçek ki; burada biz Muhalefet Grubu 
olarak dönem dönem eleştirilerimizi yaparız, sizler bizleri eleştirebilirsiniz; ancak bu eleştirilerimizi 
yaparken belli sınırlar içerisinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada hiç kimsenin hiç kimseye 
hakaret etmeye, hiç kimsenin hiç kimseyi birtakım şeylerle suçlamaya hakkı yoktur. Daha iki gün 
önceki Meclis’te maalesef bir ifade kullanıldı, bu ifade bile ne kadar kötü ve çirkin bir ifadeydi; ama 
biz, Grup olarak burada bir gerginlik çıkmaması adına birtakım ifadeleri duymazdan geliyoruz. 
Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de yine İzmirlilere hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız, 
saygılar sunarım. (1 dakika, 31 saniye.) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, teşekkür ederim. Sayın SEVİNÇ’e söz vereceğim, özür 
dilerim. Buyurun Sayın SEVİNÇ.  
KEMAL SEVİNÇ: Sayın Başkan’ım, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, 4 yıla yakın birlikte 
çalışmaktayız. İzmir Halkı’nın sorunlarını çözmek için gayret göstermekteyiz. Zaman zaman 
Meclisimizde elde olmayan tartışmalar olmakta. Bunu tabii bizi izleyen İzmir Halkı bu şekilde 
algılamayabilir. Onun için ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz çok önemli. Bu hususlara dikkat 
edelim. Yapıcı, yol gösterici bir şekilde birbirimize sahip çıkalım. Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(40 saniye.) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, teşekkür ederim. Sayın ŞAHİN, buyurun. 
SALAHATTİN ŞAHİN: Sayın Başkan’ım, Sayın Meclis, Bürokratlarımız, Basınımızın Temsilcileri, 
İzmirliler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, efendim bu kürsüler emanet. Bu kürsü, 
İzmirlinin kürsüsü. İzmirliler bizi İzmir’e hizmet etsin diye seçti. Gereken sevgiyi, saygıyı esasa 
alarak… Burada kendi kendimize değiliz. Yani, İzmir’i temsil ediyoruz. Yani sevgiyi, saygıyı esas 
alarak davranmalıyız. Yani konuları ortaya koymalıyız, sorunları ortaya koymalıyız, yani 
kişiselleştirmemeliyiz. Bunu söylemek istiyorum. İzmirli her fırsatta olabildiği kadarıyla bizi izliyor, 
basından ya da görsel olarak. Evet, bunu belirtmek istedim. Yine bir de konuyla ilgili ben de, bu 
Önergeyle ilgili ben de bir iki söz söyleyeceğim. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun. 
SALAHATTİN ŞAHİN: Evet, efendim ben bu iklim değişikliği ya da bu yer altı suları ya da yağmur 
sularının muhafaza edilmesi, bunlarla ilgili işte yer altı barajları yapılması filan… Meclisimiz biliyor, 
geçmişte Önergeler verdim. Bunlar dilek ve temenni olarak kabul edildi. Gerçekten bu konular, bu 
çalışmalar ciddi konular, teknik konular. Yani bunları, hani böyle Özgür Bey de bahsetti. Etraflıca 
çalışarak, çok somut bir şekilde ele almak gerekiyor, yani teknik Bürokratlardan, teknik kişilerden 
faydalanarak, hani bunları evet, birçok zaman Komisyonlar toplanıyor, ara veriliyor filan; ama 
bunların daha etraflıca çalışılması gereken konular olduğunu düşünüyorum, bunu belirtmek istedim. 
Teşekkür ederim. (2 dakika, 8 saniye.) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Teşekkür ederim. Hakan Bey, buyurun.  
HAKAN YILDIZ: Önergeyle ilgili söz aldım Sayın Başkan. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun. 
HAKAN YILDIZ: Onu tartışıyorduk, devam ediyordu diye.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun. 
HAKAN YILDIZ: Zaten yaşanan konuyla ilgili 4 Grup Başkan Vekili olan nezaketleri içerisinde 
açıklamaları yaptılar. 
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MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Ama özür dilerim, özür dilerim. Ondan önce şunu söylemek 
durumundayım; Önergeyle ilgili olarak Sayın Şerif SÜRÜCÜ konuşuyordu.  
HAKAN YILDIZ: Peki. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: O, konuşmasını bitirsin… Eğer bittiyse… Tamam mıdır efendim? 
Peki. Buyurun.  
HAKAN YILDIZ: Dediğim gibi yaşanan olayla ilgili 4 Grup Başkan Vekili gerekli nezaketleri 
içerisinde açıklamalarını yaptılar. Zaten Grup Başkan Vekillerinin yürüttüğü bu uyumu umut ederim 
tüm Meclis Üyelerimiz de fark ederler ve anlarlar. Şimdi Sayın Başkan, ben şöyle bir üzüntü 
içerisindeyim, o da şu; biz Önerge içerisindeki, bu Önerge cidden Çarşamba günü gelmiş ve 
Komisyonlardan dün görüşülmüş, bugün de Bütçe’ye acil gitti ve ben açıkçası bize de bu Meclis 
öncesi geldiği için, Yönetmeliği okuduğum için, şu an okuyorum. Bakınız, bizim hep yaptığımız bir 
temel eleştiri var. Bakın, depremle ilgili de geçtiğimizde bir Protokol yapmıştık, çok kıymetli bir 
üniversitemizle. Orada da ben bir konuşma yapmıştım. Bazı maddelerin esasında, çalışmaların 
hâlihazırda 9 Eylül’de olduğu, bazı konuları çok acele getirdiğimiz üzerine bir konuşmamız da 
olmuştu. Şimdi bizim hep yaptığımız şey şu; bu Önergede de yağmur suyu depolaması konusunda da 
özel bir çalışma da yaptım, kişisel olarak bir yerimle ilgili. Birçok eksiklikleri var Sayın Başkan. Yani 
depo bir iş değil. Orada kullanacağınız motor, bu suyu nereye harcayacağınız, o bahçelerin 
sulamasının nasıl olacağı gibi çok ciddi boşlukları olan bir yapılanma var burada. Doğal olarak bu 
kadar kıymetli, yani bir taraftan su politikasını yönetmek adına çıktığınız, ki ayrışma çok önemli. 
Zaten biliyorsunuz Çevre Bakanlığı’nın artık Yönetmelikte de zorunlu kıldığı, belirli kapasite, 
metrekarelerden büyük yerlerde bu ayrışmaları zaten zorunlu hale getirdiler, ruhsatların eki haline 
getirdiler. Yani, zaten Bakanlığımızın da politikalarında bu var, Belediyemizin de bu anlamda 
politikasını doğru buluyoruz. Ancak, bu kadar çok kıymetli, önemli şeylerin bir manşetten ibaret hale 
dönüşmesinden rahatsızlık duyuyoruz ve bu Önergeyi de her detayları da okuyarak baktığımızda 
Hakan Bey’in koyduğu tavır da bu noktadaydı. Bunun daha iyi çalışılması lazım. Bu oybirliğine 
dönebilir mi? Dönebilir ve zaten biliyorsunuz Bütçe’de de buna dönmüştü; ama bu, çok ciddi 
boşlukları var ve bu Önergeyle biz, hiçbir şeye hizmet etmiş olmuyoruz. Korkumuz ve kaygımız 
nedir? Bir manşetten ibaret kalmasıdır. İçeriğinin dolmamasıdır. Oysa kendim de yaşadığım Urla 
bölgesi için söyleyebilirim. Urla’da, Çeşme’de, yani Çeşme Yarımadası dediğimiz havzaların 
tamamında yer altı su kaynaklarını çok acımasızca kullanıyoruz ve bununla ilgili hiçbir yaptırım ve bir 
önlemimiz yok. Yine çok ciddi anlamda yağmur suyu ayrışması orada, bahçelerde yapabilme 
imkânımız varken yapmıyoruz ve bunu teşvikle yönetmek çok doğrudur; ama bu içeriğindeki 
teşviklerle değildir. İZSU’muz burada, İZSU’muz bununla ilgili önlemler alabilir, birtakım indirimler 
getirebilir bu teşvikleri kullananlara ve bu Meclis’te de oybirliği ile geçebilir. Çok samimi 
söylüyorum; biz her konuyu, biraz önce Aliağa örneğinde olduğu gibi detaylı çalışmaya özen gösteren 
bir Grubuz ve İttifakımız uyum içerisinde. Bu noktada da bu Önergenin, bugün, şu an tartışmanın 
döndüğü alanda okuduğum bütün maddeleriyle, Mevzuatı da araştırmış biri olarak söylüyorum, çok 
boşlukları var. Ve bir amaca hizmet etmeyen bir kararı zorluyoruz ve bu noktada keşke bunu daha 
geniş bir zamana yaysak, daha detaylı baksak, Erhan Bey’in söylediği hususları dikkate alarak bir 
düzenlemeye taşısak ve bunu bir kampanyaya, 4 Grubun Başkan Vekillerinin de içinde olduğu, bu 
anlamda bir kampanyaya dönüştürerek çıksak ve bu anlamda Çeşme Yarımadası’nda özellikle bunu bir 
teşvike dönüştürsek, belki ilerleyen noktalarda amaca hizmet eden bir çalışmaya dönebilir; ama şu an 
tüm içeriğiyle, ki her platformda tartışmaya hazırım. Tüm içeriğiyle, eksikliğiyle dolu bir Önergedir. 
Benim şahsi oyum da bu noktada rettir. Çünkü içeriğinin dolması gerekiyor, çok açık söylüyorum. 
Bunun bir uyuşmazlıkla ilgisi yok, vicdanla bir ilgisi var. Bu noktada da ben de Hakan Bey gibi 
düşünüyorum. Eğer bu noktada tekrar Komisyonlara yollar, ciddi bir çalışma yaparsak mutluluk arz 
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ederiz, duyarız; ama oylayacaksanız da kişisel oyumun da “hayır” olduğunu belirtmek isterim. (4 
dakika, 16 saniye.) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki. Değerli Arkadaşlar, Arkadaşlar, ben oylayacağım, ben 
oylayacağım arkadaşlar, kusura bakmayın. İlgili Komisyon Raporlarının 1. maddesi Komisyonda, 
Hukuk Komisyonuna… İklim Komisyonundan sonra Meclisimiz tarafından, Değerli Meclis Üyeleri 
tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmişti. Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmasını yaptı 
arada, bir görüş ortaya geldi ve Meclis de bu konuda mütalaalarını dile getirdi.  
GAMZE GÜL ÇAMUR: Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Komisyon… Şimdi, iki Komisyon da… 
GAMZE GÜL ÇAMUR: Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Başkaca bir görüş var mıdır? Peki. (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) 
HÜSNÜ BOZTEPE: Oyçokluğu.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: 47 no’lu Komisyon Raporunu Plan ve Bütçe Komisyonundan 
geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Sayın Hakan ŞİMŞEK ve Sayın 
Hakan YILDIZ’ın… 
HÜSNÜ BOZTEPE: Benim de oyum aynı şekilde.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Sayın Hüsnü BOZTEPE’nin de ret oyları vardır. Plan ve Bütçe 
Komisyonundan geldiği şekilde oylamasında… (Salondan ses kayıtlarında 
anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.)  
HAKAN YILDIZ: Oyçokluğuyla Sayın Başkan’ım.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Oyçokluğu. Değerli Arkadaşlar, o zaman tekrar oylarınıza 
sunuyorum; İlgili Önergeyi… O zaman hiç Komisyon… 47 no’lu Komisyon Raporunu Plan ve 
Bütçe Komisyonu görüşü doğrultusunda Meclisimizin oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 
etmeyenler? AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin ret, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti’nin evet 
oylarıyla, oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 
 
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Şimdi, mazeretli Üyelerimizin mazeretlerinin kabulünün oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Mazeretler oybirliği ile kabul edilmiştir.  

VI. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Gündem Dışı Konuşma Talebi var mıdır? Sayın AN, Hakan Bey’e 
vereceğim. Önce, Hakan Bey, önce Sinan Bey’e vereyim, ondan sonra size vereceğim. Buyurun. 
Buyurun Sayın AN. 
ŞAMİL SİNAN AN: Sayın Başkan’ım, Değerli Arkadaşlar, bu geç saatlerde hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Demokrasi, dünyada bilinen en iyi rejimdir. Bunda tahmin ediyorum hiçbir 
arkadaşımızın kuşkusu yoktur ve demokrasi hoşgörü, sevgi, saygı rejimidir. Diliyorum, bu Meclisimiz 
hep bu kurallara uygun şekilde hareket eder. Biz, İzmir Kentinde yaşayan ve İzmir Kenti için katkı 
sunmaya çalışan Meclis Üyeleriyiz. Bunu belirtmek istiyorum. Benim konuşmam belki siyasi gelecek 
ama bunu söylemek zorundaydım. Çok uzun bir konuşma yapacaktım, çok kısa söylüyorum; 12 Eylül, 
faşist darbesi. Bunu altını çizerek söylüyorum. 12 Eylül faşist darbesi; işkence, zulüm, idamlar… 
Bunları asla unutmadık, unutmamız da mümkün değil. Ama çok önemli bir kararları daha vardı; siyasi 
yasaklar. Hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Bu siyasi yasaklarda o dönemin MHP’sinden, belki ismi farklı 
olabilir, Doğru Yol’undan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden, ECEVİT, TÜRKEŞ, ERBAKAN, Süleyman 
DEMİREL siyasi yasaklı oldu ve bu insanların siyaset yapmasının önü kapatıldı. Sonuçta ne oldu 
arkadaşlar biliyor musun? Korkunç bir şeyle tekrar düzlüğe çıktı demokrasi. Siyasi yasaklar kaksın mı, 
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kalkmasın mı diye biliyorsunuz referandum yapıldı. Referandum da büyük bir mücadele sonucunda 
hatırlarsınız “No No” “Yes Yes” diye zor şartlarda demokrasiyi tekrar tesis ettik ve siyasi yasaklar 
kalktı. Sonuç ne biliyor musunuz? O siyasi yasaklara uğrayan siyasi liderlerimiz Başbakan oldu, 
Başbakan Yardımcısı oldu, Cumhurbaşkanı oldu. Yani o siyasi yasakları koydular ama ona rağmen 
demokrasi hayata geçtiğinde hepsi de Devletin en üst kademelerinde yer aldılar. Sene 1999… Bunu 
belki çoğu arkadaşlar çok rahatlıkla söyleyemez. Ben vicdanımla rahat olarak söylüyorum. Bir yasak 
daha geldi, Recep Tayyip ERDOĞAN. Ben insan olarak… Bakın, hiç böyle siyasi falan değil. İnsan 
olarak böyle bir yasağın asla doğru olmadığını düşündüm ve vicdanımda da yargıladım. Yani, bir şiir 
söylemek veya herhangi bir konuda görüşünü bildirmek bence siyasetin en doğal şeklidir. Ve bunun 
söylenmesi de bence çok doğal bir harekettir. Onu da şiddetle kınadım, bunu içime sindiremedim. 
Geldik 14 Aralık, 14 Aralık 2022 arkadaşlar, yani sizlere de soruyorum. Burada hiçbir partiyi 
koymadan öyle zannediyorum, yani içimdeki duygu o. Benim içimdeki vicdanı duyguyu siz şimdi 
yaşıyorsunuz, şimdi yaşıyor olabilirsiniz. Bu ülkemizde demokrasiyi her anlamda hayata geçirmemiz 
gerekiyor. Bir söz söyledi veya bir sözünüze karşılık verdi diye bir Belediye Başkanının siyasal yasaklı 
haline getirilmesi hepimizin utancıdır, demokrasinin de en büyük ayıplarından birisidir. Bunu özellikle 
belirtmek istiyorum. Sayın İstanbul Belediye Başkanımız, Halkın oylarıyla ve büyük bir çoğunlukla bir 
defa değil arkadaşlar, iki defa seçilerek Belediye Başkanı olmuş, çok değerli, çok enerjik, Türkiye için 
büyük katkıları olan bir Belediye Başkanımızdır. Bu üzüntümü sizlerle paylaşmak istemiştim. Bunu 
özellikle belirteyim. Bu davada dün İstanbul’daydım. İstanbul yer yerinden oynuyordu, ben öyle 
gördüm. Herkes Ekrem İMAMOĞLU… Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında 
olduğunu, altılı demokrasi masası diyorum, altılı demokrasi masamızın da Sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın da yanında dimdik durması hepimizi mutlu etti. Bence Türkiye içinde çok değerli bir 
açılım olarak oldu diye düşünüyorum. Son sözümde şu arkadaşlar; bu demokrasilerde en önemli olay 
yerel demokrasilerdir. Yerel yönetimler, demokrasilerin temel taşlarıdır. Bu taşlardan en önemlerinden 
birisi, Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç SOYER’dir. Aynı demokrasi 
kavgasını, aynı inançla, aynı güvenle, İzmir’de de yürütme konusunda her türlü çabayı göstermektedir. 
Burada eleştirileri hep dinliyorum, Başkanımıza yönelik, Başkanımızla ilgili sözlerinizi demokrasi 
içerisinde Sevgili Başkanımızda o şekilde değerlendiriyor. Size net şunu söyleyeyim; Biz Ekrem 
Başkanımızın da yanındayız, bütün Belediye Başkanlarımızın da yanındayız, Tunç SOYER’in de 
bütün arkadaşları olarak da yanındayız. Çünkü demokrasinin temel taşları, bu bizim yerel yönetimlerde 
görev yapan arkadaşlarımızdır. Ve şöyle bitirmek istiyorum sözümü; emin olun bundan sizde mutlu 
olacaksınız. Altı ay sonra her şey daha güzel olacak. Bu güzelliği sizlerle beraber mutluluk ve huzur 
içinde yaşamaktan da ben çok mutlu olacağım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (5 dakika 29 
saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, teşekkür ederim. Hakan Bey söz istemişti. Hakan Bey’e söz 
vereceğim. Tamam. Vereceğim, Salahattin Bey vereceğim ama Hakan Bey… Buyurun Hakan Bey.  
HAKAN ŞİMŞEK: Sayın Başkan, Sayın Meclis, Kıymetli İzmirliler 4 yıldır Büyükşehir Meclisi’nde 
onlarca defa görüşlerimi bildirdim. Elbette siyasi bir kimliğim var; ama 4 yıldır bütün İzmirliler ve şu 
Meclis’teki bütün arkadaşlarımız şahittir ki, bu onlarca konuşmanın içerisine hiç siyasi bir söylemim 
olmadı. Biraz evvel bir Komisyon Raporuyla ilgili bir görüşümü dile getirdim. Bu ikinci defa oldu. Bir 
İZSU kararıyla, İZSU’nun Bütçesiyle ilgili bir karşı oy vermiştim. Bir de bununla ilgili bir duruşum 
oldu. Bir de Bornova’daki Forumla ilgili ama o kısmen kaldı. Peki, bu söylediğimden, bu söylediğim 
“Projenin doğru olduğu, fakat daha fazla incelenmesi gerektiği.” sözünden burada birçok defa aynı 
şeyi yapan ama hiçbir defa kişileştirmediğim ama hiçbir defa git-gellere sebebiyet vermemek için, 
cevap verme niteliği bile duymadığım. Ancak benim söylediğimle bir “Grup İttifakı içerinde çatlak mı 
var?” sözünü anlayabilecek bir Meclis Üyesi olarak çıkıp konuşma yapan bir arkadaş, bunu defalarca 
daha öncelerde de başka konularda yaptı. Cidden üzüntü içerisindeyim, eğer İzmir’in sorunlarını ya da 
bağlı olduğu ilçenin sorunlarını böyle algılıyorsa vay o ilçenin ve İzmir’in hâline. Şimdi biraz evvel 
zaten yüzlerce madde içerisinde belki 30-40 tane maddeyi Komisyonlara gönderdik. Bu 
Komisyonlarda konuşulan bu kadar maddenin hangi Gündem olduğunu bütün detaylarıyla noktası, 
virgülüyle bütün Meclis Üyesi Arkadaşlarımız bilebilir mi? Elbette ki Komisyondaki Arkadaşlarımız 
bilecek. Benim ifade ettiğim şey; “Komisyondaki Arkadaşlarımızın buradaki Komisyonu harici Meclis 
Üyelerine karşı sorumlulukları var, lütfen iyi incelesinler, Komisyondan oybirliği ile geçen şeylere 
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usulen hepimiz oybirliği veriyoruz. Dolayısıyla biz de bilmediğimiz onlara güvenerek karar verilen 
konuda oybirliği yapıyoruz.” Bu söylemden tutup da siz “Cumhur İttifakında çatmak mı var?” gibi bir 
sonuç çıkartıyorsanız, eyvah, eyvah ki ne eyvah… Teşekkür ediyorum. Sadece bunu söyledim, 
konuşmak da istemiyorum.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki. Sayın ŞAHİN buyurun. Sayın ŞAHİN. (Salondan ses 
kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.)  Vereceğim, size de söz vereceğim.  
SALAHATTİN ŞAHİN: Sayın Başkan’ım, Sayın Meclis, Bürokratlarımız, Basınımızın Temsilcileri, 
İzmirliler hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, bir önceki birleşimde Sayın Murat AYDIN, 
İZBETON ile Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı hakkında yapmış olduğumuz suç duyurusunun 
takipsizlikle sonuçlandığı ve dosyanın kapandığını ifade etmişti. Sayın AYDIN, Hukukçu kimliğine 
yakışmayan şekilde gerçek yerine algı yapmıştır. Şöyle ki; Valilik Makamının konu hakkındaki 
01/07/2022 tarih, 107 Karar Numaralı Belgesinden bir bölüm okumak istiyorum.  “İş İnsanları 
Gaziemir Kent Yapı Kooperatifinin Belediye bünyesinde olmayan tamamen serbest belediyeden ayrı 
bağımsız bir kooperatif olduğu iddiaları İZBETON A.Ş görevlilerinin 657 sayılı Kanuna tabi 
olmadıklarından haklarında genel hükümlere göre Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem tesis 
edilebileceği...” ifadesi yer almıştır. Yani, soruşturma izni verilmeyen sadece 657’li… 657 sayılı 
Kanuna tabi Büyükşehir Bürokratlarımızdır. Evet, İZBETON ve Kooperatif yetkilileri hakkında 
soruşturma devam etmektedir. Sayın AYDIN bu konuda ne diyeceğini merak ediyorum. Gaziemir 
Aktepe-Emrez’deki rantı defalarca dile getirdik. Milli Emlak’tan 12 milyon TL’ye aldığınız 1200 
konutluk, 80 dönüm arsanın 1. etabını kooperatifçilere ihalesiz peşkeş çektiniz. Bunun er ya da geç 
hesabı sorulacaktır. 5393 ile başladığınız Kentsel Dönüşüm macerasını 50 metrekare kaçak tuvaletle 
6306’ya çevirdiniz. Devlet yarına bırakır ama asla yanına bırakmaz. Bu işin bir de sosyolojik boyutu 
var. Ucuz fiyata satışa sunulan daireler 3-5 gün içerisinde tükendi; ama asla bu fiyatlara teslim 
edilmesi mümkün değil. Kooperatifler sabit fiyatla satış yapamaz. İnsanlar büyük umutlarla dahil 
oldukları bu sistemin çatırdadığını endişeyle izliyorlar. Bu sistemin saadet zincirinden bir farkı yok ve 
bunun tek sorumlusu sizsiniz. Madem kooperatif yapacaktınız, yönetimi neden mahalle halkından 
oluşturmadınız? Bu konuda da kıssadan hisse ile sözümüzü tamamlayalım. Temel, demir testereyle 
dükkânın kilidini kesmektedir. Bekçi suçüstünde yakalar, “Ne yapıyorsun?” der. Temel, hiç bozuntuya 
vermeden “Kemençe çalıyorum.” der.  Bekçi sorar “Neden sesi çıkmıyor?” “Haçan bunun sesi yarın 
çıkacaktır.” der. Değerli Arkadaşlar bu kooperatifçiliğin sesi de yakın zamanda çıkar. Sayın Başkan’ım, 
Sayın Meclis, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporunu önümüzdeki 
aylarda sık sık gündeme taşıyacağız. Ancak birkaç başlığa değinmek istiyorum. Belediyelerimize ait 
taşınmazların yönetimi ve kiralamasında ciddi sorunlar görülüyor. Yine taşınmazların tahsisleriyle 
ilgili sıkıntılar var. Kaplumbağa modeliyle yürüyen kentsel dönüşümde yüklenici lehine bazı eylemler 
yapılmış. Her fırsatta dile getirdiğimiz imar planları konusunda bazı ilçe merkezlerinde ve yerleşim 
alanlarında nazım imar planlarının bulunmaması. Bu madde üzerinde özellikle durmak istiyorum. Bu 
eksiklikleri gidermek yerine bazı bölgelerde şahsi menfaatleri önceleyen birçok plan yapılıyor. Zamanı 
geldiğinde bunlara elbette değineceğiz. “Başka Bir Tarım Mümkün.” mottosuyla yola çıkıp tarım 
arazilerindeki tarımsal amaçlı yapıları düzenleyen, 5000 metrekare parsel büyüklüğü şartını kaldırmak 
çelişki değil mi? İnşaat sektörünün yaşadığı sıkıntılara ilave olarak ilçeler arasında farklı İnşaat Harcı 
Tarifelerinin düzeltilmemesi ihalelerin parçalara bölünmesi, bazı yetkililerin ilçe belediyelerine 
kullandırılmaması, bazı yetkilerin ilçe belediyelerine kullandırılmaması gibi konu başlıkları 
bulunmaktadır. Dileğimiz ve temennimiz; 4 yılı tamamlamak üzere olduğumuz şu günlerde ehliyetli ve 
liyakatli personellerimiz görevlendirilerek, bu sorunların ivedilikle çözülmesi sağlanmalıdır. Evet, 
teşekkür ediyorum. (6 dakika 38 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki. Sayın ŞAHİN teşekkür ederim. Siz söz istemiştiniz, Sayın 
Şerif söz istemişti. (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) 
Vereceğim efendim. Buyurun. 
ŞERİF SÜRÜCÜ: Sayın Başkan’ım, Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun. 
ŞERİF SÜRÜCÜ: Ben sadece şunun için söz aldım. Şimdi, bu konuşmamda ne bir hakaret var ne de 
rencide edici bir şey var. Bu arkadaşların demokratlığı bu kadar galiba. Çünkü daha sorunu 
dinlemeden, ne söyleyeceğimi bilmedikleri hâlde bir anda hücum ettiler. Çok anlaşılır bir şey değil. 
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Demokrasi her şeyi sindireceğiz, içimize sindireceğiz, birbirimizi dinleyeceğiz. Birbirimizi 
sevmeyebiliriz ama bu kentte bizi seçmişler, burada birbirimizi dinlemek zorundayız. Bu konuyu 
kapatıyorum. Milliyetçi Hareket Partili Arkadaşın, Sözcü Arkadaşın söylediğine gelince; ben onun 
söyleminden yola çıkararak, kayıtları çıkarabiliriz. Dedi ki; “Komisyonlarda şeyleri bilmiyorum.” 
dedi, bunun üzerine söyledim. Yani eğer yasal, eğer görevlerini bilmiyorsa o arkadaşın, Aliağa’nın vay 
hâline. Ben sadece kendisine şunu söyledim; eğer… Bu Komisyonlara Meclis Üyesi olarak gelme 
hakkın var zaten. Bıraksalardı bunu da söyleyecektim. Bu komisyonlara katılma hakkınız var, tüm 
Meclis Üyelerinin var. Burada yapılan herhangi bir gizli bir şeyde yok. Her şey açık, şeffaf. 
Komisyona katılan Cumhur İttifakının Temsilcileri var, üç tane temsilcisi var. Dedim ki, “O zaman 
Cumhur İttifakı’ndan size bilgi akmıyor, o zaman.” buradan yola çıkarak söylediğim şeylerdi. Ama ben 
onun haricinde ne bir arkadaşıma hakaret ederim ne bir arkadaşıma ağzımdan en ufak bir şey 
duyarsınız… Bir, bu dönemde, bu Meclis’te uzun süredir görev yapan arkadaşınız olarak, bu Meclis’i 
ben hiçbir zaman şeye düşürmem. Ama benim gördüğüm şeyde çok hoş olmadı yani. Bir bırakın da bu 
Meclis’te de rahat konuşalım, siz nasıl konuşuyorsanız, bırakın Şerif SÜRÜCÜ’de konuşsun kardeşim 
saygılar sunuyorum.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, teşekkür ederim. Erhan Bey söz vereceğim. Yalnız şunu da 
kayda düşmek zorundayız. Ben, Meclis tekrar toplandıktan sonra 4 Grup Başkan Vekili görüşlerini 
vaaz ettikten sonra konuyla ilgili olarak Şerif SÜRÜCÜ arkadaşıma sözü teslim etmiştim ama o 
kullanmayacağını söyledi. Bununda kayıtlara geçmesini istiyorum. Erhan Bey buyurun.  
ERHAN ÇALIŞKAN: Sayın Başkan, ben iki Meclis Üyemizin söyledikleriyle ilgili söz aldım, 
birincisi; Şerif Bey’in söyledikleri. Her konu öznesiyle tartışılır. Şimdi, Hakan Bey’in olsun, Özgür 
Bey’in, bizim Hakan Bey’in hepimizin burada söz aldığı konu neydi? Bugünkü işte bu yağmur 
hasadıyla ilgili Önerge’ydi. Bizim sistemin çalışması, her Parti’de aynı çalışıyor sistem. Grup 
Toplantılarında tabii ki herkes birbirine bilgi veriyor; ama bugün Meclis’e ara verilip, biraz önce ifade 
ettik. Yani 10 dakikalık arada, sadece evrakı okumasının 10-15 dakika sürdüğü bir yerde, hangi grup, 
hangi Komisyon Üyesi kendi Grubuna bilgi verebilir ki detaylı açıklama yapabilir ki? Zaten burada 
önemli olan demin arkadaşlarımızda söylediler. Bir lafı ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz 
önemli. Biraz önce şöyle de ifade edebilirdim, “İdare sizsiniz ama bir türlü becerip de maddeleri 
gününde getirip, böyle iki ara bir derede karar verdirmiyorsunuz.”da diyebilirdim. Ama ne dedim? 
Bunun yerine dedim ki, “Biz maalesef beceremiyoruz.” yani kendimizi de içine koydum. Burada konu 
üslup meselesi, bakış açısı ve özneyi kaybetmemek. Bir konuyu öznesinin dışarısına çıkardığınız da 
zaten bütün tartışmalar orada başlar. İkinci konu; Sinan Bey çıkmış herhalde. Ama Sinan Bey’in 
söyledikleriyle ilgili de bir-iki şey söylemek istiyorum. Birincisi; söylediği şeylere gönülden 
katılıyoruz. Hiç kimse siyasi yasaklı olmamalı. Siyaset, sandıkta yarışılarak yerine getirilen bir 
yarışma olmalı. Adil, özgür bir yarış olmalı. Ancak kendisinin de ifade ettiği gibi mağduriyetlerden 
çıkan Başbakanlar örnek gösterilerek, eğer buradan da bir mağduriyet çıkarılarak ifade edilmek istenen 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da Cumhurbaşkanı olacağı ise daha ortada bir mağduriyet 
yok. Sonuçta bu bir yargılama süreci daha İstinafı var, Yargıtay’ı var, kesinleşmiş bir karar yok ve 
ortada da bir mağduriyet yok. Mağduriyet olmayacağını hukuku biraz bilen, bu prosedür içerisinde de 
seçime kadar da İstinaf’ında Yargıtay’ında sonuçlanmayacağını herkes bilir. Ortada da bir mağduriyet 
olmayacağını da herkes bilir. Ama bunu siyasi… Üyesi olduğu partinin siyaseti için farklı anlamlarda 
ifade ediyorsa bu da onun takdiridir.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki.  
ERHAN ÇALIŞKAN: Bir ikinci konu… Yani bu kadar değil onunla ilgili söylemek istediğim. Son 
bölümünde dedik ki; “6 ay sonra her şey çok güzel olacak.” dedi. Eğer kastınız üyesi olduğunuz 
partinin ve beraber işte bugün “6’lı Masa” olarak ifade edilen Grubun seçimi kazanacağıysa bu sizin 
isteğiniz, içinizden geçenler olabilir. Ancak ben de hatırlatmak istiyorum, Sayın Muharrem, Partinizin 
eski Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Adayı, Sayın Muharrem İNCE’nin sözlerini hatırlatmak istiyorum, 
“15 kez çıkmışsınız yenmiş, çıkmışsınız yenmiş.” sözlerini hatırlatmak istiyorum. Seçim sonucunda 6 
ay sonra yeniden konuşacağımızı… 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki.  
ERHAN ÇALIŞKAN: Biz de gönlümüzden geçeni ifade ediyorum. (6 dakika 50 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki. Teşekkür ederim. Başka da söz isteyen olmadığına da göre 
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Arkadaşlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) 
Efendim? (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Ne? 
SALONDAN: Hüsnü Bey söz istedi.  
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Özür dilerim, çok özür dilerim. 
HÜSNÜ BOZTEPE: Yok, Estağfurullah. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Çok özür dilerim. Pardon, pardon dalgınlığıma verin. Tamam. 
Pardon. 
HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, aslında bugün ben de bir konuşma yapacaktım ama hem Meclis’e 
saygımdan dolayı hem de 4 Grup Başkan Vekilinin bu aradan sonraki konuşmalardan sonra gerek 
duymadım, hatta hemen hemen Meclis’i kapatıyorduk ama o arada bazı arkadaşlarım söz aldı. Kemal 
Ağabey çok güzel bir söz söyledi, arkada daha sonra Erhan’da söyledi. “Ne söylediğiniz değil, nasıl 
söylediğiniz önemli.” gerçekten de çok güzel bir söz. Ben ona ilaveten şunu diyorum; “Nerede 
durduğunuz değil, nasıl durduğunuz önemli.” Bakın, bundan dolayı bizim esasen bunu şiar etmeliyiz. 
Burada ne size demokrasi dersi verebiliriz ne de siz bize demokrasi dersi verebilirsiniz. Bundan dolayı 
ne siz bizim düşüncemize bir gem vurabilirsiniz ne de biz sizinkilere ki burada düşüncelerimizi 
özgürce söyleyebilmeliyiz. Ve burada bir daha inşallah olmaz, kimse kimsenin üstüne yürümesin. Yani 
bunlar çok çirkin şeyler. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Bakan Vekilinin konuşmasından dolayı 
hakikatten tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bugün bu Meclis’e ve İzmirliye olan saygımdan 
dolayı bu konuşmamı yapmıyorum. Sadece bu bir iki cümle söyleyip aradan ayrılıp Meclis’i inşallah 
bitirirsiniz. Yani dediğiniz gibi Kemal Ağabey çok güzel söyledi ve oradan da ben de söylüyorum, 
“Nerede durduğunuz değil, nasıl durduğunuz önemli.” Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. (1 dakika 25 
saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki. Buyurun, AYDIN. Arkadaşlar… 
MURAT AYDIN: Sayın Başkan, Değerli Meclis çok geç olduğunu biliyorum ama doğrudan bir soru 
sorduğu için Sayın Grup Başkan Vekili en azından bir cevap vereyim kısaca. Bir kere şunu 
söyleyeyim, ben 1987 yılında Hukuk Fakültesi’ne girdim yani 35. yılımı tamamladım. Hukukla ilgili 
meseleleri hiçbir zaman bir algı aracı olarak kullanmadım. Çünkü hukuk zaten buna izin vermez. Bir 
algı yarattınız zaman sizi iki gün sonra, üç gün sonra, üç ay sonra mahcup eder. Ve isteriz ki; Devlet, 
kimsenin yaptığını yanına bırakmasın, kimsenin yaptığını, kimsenin çaldığını, çırptığını, haksızlığı 
yanına bırakmazın. Buna da inanıyorum bir hukukçu olarak. Hukuk bazen geç ilerler, yavaş ilerler ama 
sonunda yerini bulur, hak yerini bulur, her şekilde ortaya çıkar. Şunu söyleyeyim; o gün burada 
Takipsizlik Kararını gösterdim, neyse ki hâlâ yanımdaymış, bir kere daha bakım acaba ben yanlış mı 
okudum diye. Yok, hayır. O da şu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki, “İki tane kamu görevlisine 
yaptığı eylemler soruşturmayı gerektiren bir suç teşkil etmediği için…” soruşturma izni vermedim. 
Savcılıkta diyor ki; “Bu soruşturma izni verilmediği için…” ben bunlar hakkında işlem yapmadım. 
Buraya kadar. Valilik yine diyor ki, “İZBETON bir özel hukuk tüzel kişisi olduğu için onlarla ilgili 
soruşturmayı siz yapabilirsiniz.” diyor. Ve Savcılık yapıyor soruşturmayı, yapmıyor değil, yapıyor. Ve 
bu yaptığı soruşturma sonucunda tam da söyledikleri şeyi tartışıyor. Diyor ki, “Aktepe Mahallesi’ndeki 
şu parsel üzerindeki yapı sadece tuvaletler değil…”  ki iddiaları buydu. “Aynı zamanda çay ocağı 
bulunduğu, 6306 sayılı Yasada belirtilen Riskli Yapı kategorisine girdiği kanunda ve yönetmelikte 
yapının ruhsatlı veya ruhsatsız olması adedine yönelik bir kısıtlayıcı hüküm bulunmadığı, Riskli Yapı 
tespitinin Belediye tarafından değil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel 
Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını, Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesine 
sahip yüklenici firma tarafından bu işlemin yapıldığı…” Bakanlığın lisans verdiği firma tarafından 
yapıldığını, “Ayrıca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihaleye çıkıldığı…” tek tek sayıyor 
bütün işlemleri “…Alınan bütün kararların Meclis tarafından oybirliği ile alındığı…” kendilerinin de 
oylarıyla, “…Sayıştay Denetçileri tarafından yapılan denetim sonunda bu konu hakkında herhangi bir 
hüküm verilmediği, iddia konuları hakkında mevzuatta aykırı bir durum tespit edilmediğinden usulüne 
uygun protokol yapılan İZBETON A.Ş yetkililerinin suç teşkil eden herhangi bir eylemi de 
bulunmadığından haklarında kovuşturmaya yer olmadığına…” karar verdim, diyor. Soruşturmayı 
yapıyor ve böyle bitiriyor. Bu okuduğum, Savcılığın Takipsizlik Kararıdır. Bu çok… Yani, bu algı 
falan değil yani işte bak kararı okuyorum. İddialı… İddialarına verdiği cevabı söylüyorum. Şimdi bu 
kararda da yazıldığı gibi, “oybirliği” ile bir Meclis Kararından bahsediyor. Şimdi, Sayın Grup Başkan 
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Vekiline hatırlatmak isterim, 5000 metrekarelik tarım arazileriyle ilgili düzenlemelerin 1000’e 
indirilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Sayın Grup Başkan Vekilinin o kararda “Evet” oyu var. Bu 
Meclis o kararı “oybirliği” ile verdi, kendisi de dâhil. Şimdi, “evet” oyu verdiğiniz karar, buraya gelip 
de burada yanlış bu karar diyorsanız. O zaman bir Önerge daha verirsiniz, bu kararın değiştirilmesi 
istersiniz. Bu karar; bu Meclis’in tüm Partilerinin, kendileri de dâhil tüm partilerinin “oybirliği” ile 
verilmiştir. Şimdi bunu unutup, burada gelip söylemek, asıl algı yaratmak işte budur. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi kamu kaynaklarının hiçbirini kimseye peşkeş çekmez. Bu söz de bu Meclis’e yakışmaz. 
Saygılar sunuyorum. (4 dakika 12 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki, teşekkür ederim. Sayın HIZAL buyurun. 
ÖZGÜR HIZAL: Sayın Başkan, Kıymetli Meclis şimdi, Sayın Grup Başkan Vekilinin Takipsizlik 
Kararıyla alakalı söz almış bulunmaktayım. Evet, çok uzadı. Tabi burada bizim iddiamız ya da bizim 
eleştirilerimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi ilgili Dairesinin yani Kentsel Dönüşüm Dairesi 
Başkanlığının İZBETON Anonim Şirketi’yle yapmış olduğu protokol değil. Sorun orada olmadığını 
defalarca dile getirdik. Sorun orada değil. Evet, ilk protokol önümüze geldiğinde biz bunu “oybirliği” 
verdik. Ama çekincelerimizi de dile getirdik dedik ki; “Bu konuda İZBETON’un yeterliliği 
olmayabilir, İZBETON bununla ilgili geçmişte bir takım çalışmalar yapmadı.” Bizim bu eleştirilerimiz 
zaman içerisinde günün sonunda aslında bizim eleştirilerimizin ne kadar haklı ve doğru olduğunu bize 
gösterdi. Bahsedilen, bahsedilen Takipsizlik Kararı da bizim eleştirilerimiz doğrultusunda verilmiş bir 
Takipsizlik Kararı da değil. 
MURAT AYDIN: Değil. 
ÖZGÜR HIZAL: Değil, onunla ilgili değil. Buradaki sorun, temel sorun, aslında Sayın Grup Başkan 
Vekilimizin de dile getirdiği temel sorun, İZBETON sonrasındaki iş ve işlemler, gelişmeler. Orada bir 
sorun var.  
MURAT AYDIN: Onunla ilgili değil. 
ÖZGÜR HIZAL: Evet, onunla ilgili değil.  Teyit ediyoruz. Şimdi ben bir Meclis Üyesi olarak ve 
Grup Başkan Vekili olarak herhalde on kez protokolü istedim. İZBETON’la Kooperatif arasında 
imzalanmış protokolü istedim. Herhalde on kez, tutanaklarda vardır. Sayın Meclis… Belediye 
Başkanımdan istedim bir toplantıda, bu protokoller bize verilmedi. Gelip bu protokollerle ilgili burada 
bir açıklama yapılmadı. Asla ve asla bir kez daha söylüyorum, elbette ki eksiklikler ve yanlışlar vardır 
bürokrasisi de. Asla ve asla bürokrasinin bu konuda İzmir Büyükşehir Bürokrasisinin de bir hata 
yaptığı anlamında da söylemiyorum ama İZBETON ayağından sonra çok ciddi sorun ve problem 
olduğunu dile getiriyoruz. Umarım bu sorun ve problemler görülür, eleştirilerimiz kulak ardı edilmez. 
Bunlar fark edilir ve düzeltilir. Düzeltilmez ise o zaman sadece mesele Savcılıkların verdiği Takipsizlik 
Kararıyla çözülmüyor. Yarın buraya vatandaş geldiğinde “Ey İzmir Büyükşehir Belediyesi senin adınla 
beni dolandırdılar.” dediklerinde ki İzmir Büyükşehir Belediyesi… Tekrar parantez içinde söylüyorum 
“İzmir Büyükşehir Belediyesi dolandırıyor.” demedim, demiyorum, altını çiziyorum. “Senin adınla 
beni dolandırdılar.” dediklerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi de mağdur olacak. Biz bunun olmasını 
istemiyoruz. Teşekkür ediyorum.  (3 dakika 4 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Peki. 
MURAT AYDIN: Bir tekrar teyit etmem lazım da. 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Buyurun teyit edin. 
MURAT AYDIN: Şimdi Grup Başkan Vekili Özgür Bey’in söylediklerini ben de teyit ediyorum. Yani 
bu okuduğum karar sonraya dair bahsettikleri, eleştirilerle ilgili değil.  Öyle de demedim zaten. Hani 
hangi şikâyetle ilgili olduğunu ve neden takipsizlik verildiğini söyledim. Başka bir şey değil, diğer 
tartışma bakidir ve diğer tartışmanın siyasi, hukuki, toplumsal tartışmaları olacaktır, bunda bir sorun 
yok. Bahsettiğim konu onunla ilgili değil. Yalnız Sayın Özgür HIZAL’ın sözünü teyit ederim. Bu 
anlattığım konu başka bir şeydir. Teşekkür ederim. (33 saniye) 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Evet. Değerli Arkadaşlar bir iki kelamda ben ederek de Meclis’i 
kapatacağım. Öncelikle çok üzgün olduğumu söylemeliyim, zaten yüzümden de belli oluyor. Benim 
yüzüm bu değil. Çok üzgünüm yani, tahmin edemeyeceğiniz kadar üzgünüm. Kötü örnek, örnek teşkil 
etmez arkadaşlar. Ankara’da geçen haftaki Meclis’te olan bir örneğin burada, bizim Meclisimizde bir 
şekilde, benzer bir şekilde yaşanıyor olması doğru değil arkadaşlar. Buradaki örnekte hiçbiri için İzmir 
için örnek teşkil etmemeli ve bir daha bu tür bir şeyin yaşanmaması için ben Meclis I. Başkan Vekili 
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olarak siyasi partilerin Grup Başkan Vekillerini buradan uyarıyorum, buradan uyarıyorum. Kayıtlara 
düşsün diye söylüyorum, bir kere daha söylüyorum buradan uyarıyorum.  Bu şekilde olmaz. İzmir, 
İzmir Meclisi’nde bu tür şeylerin bir daha yaşanmaması için sizlerin inisiyatifi ve sizlerin ortaya 
koyacağınız tavır ve eda ve o siyasi irade bu Meclis’in saygınlığını en üst seviyede tutmaya devam 
edecektir. Lütfen bunu yapın. Şimdi, iki; Divan Kâtipleri, Divanı terk etmez. Buradaki arkadaşlarımı 
da buradan söylemek istiyorum. Bir Divan Kâtibi arkadaşımız Fırat Bey, orada yaşanan bir şeyle ilgili 
aşağıya inip, arbedeye yardımcı olmaya, ayırmaya neyse ama olmaz. Divan Kâtibi Divanın başındaki 
Başkan’la beraber burada kalır. Biz hukuki metinlerden ve yönetmeliklerden olan hakkımızı kullanırız 
ve Meclis’e ara veririz, Birleşime ara veririz ve ortalığın sakinleşmesi için suhuletle gitmesini bu 
şekilde sağarız… (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.)  
Şimdi, “Milli İrade” Değerli Arkadaşlar boş bir laf değil, önemli bir laf. Milli İrade en çokta, en çokta 
dikkat ederseniz, Sayın AK Parti Genel Başkanının ve Cumhur İttifakının çok kullandığı, çok 
başvurduğu bir argüman. Ben de önemsiyorum, çünkü Milli İrade’nin tecellisi için yapılıyor her şey. 
Milli İrade’nin ortaya koyduğu sonuçlara herkes, hepimiz saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Şimdi, 
hiç şunlardan bahsetmeyeceğim; tek zarfın içinde üç tane pusula var, ikisi doğru, biri yanlış. Bunun 
hukuki mi, vicdanı mı, ahlakimi nedir? Hiç bunu söylemeyeceğim bile. Ya da karar aşamasına 
gelmiş… Burada doktoralı hukukçu arkadaşlarımız var, çok tecrübeli Sayın Grup Başkan Vekili 
Arkadaşımız var. Karar aşamasına gelmiş bir davada Mahkeme Başkanı’nın değiştirilmesine hiç 
bahsetmeyeceğim bile,  ondan da bahsetmeyeceğim, hiç bahsetmeyeceğim. Ama bir Mahkeme Kararı 
var ortada, sadece olan bir Mahkeme Kararıdır. Bizim indimizle ve Halkın indinde hukuki bir karar 
değildir. Bir Mahkeme Kararıdır, siyasidir, vicdani değildir ve hakikatten de bütün o 16 milyon 
İstanbullunun ve Türkiye’deki milyonlarca insanın sadece İstanbul’un değil… Çünkü ben İstanbul’da 
yaşamıyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Evet, 
85 milyonun diyeyim, yüreğini sızlatmıştır ve 85 milyon kahir ekseriyetle bu kararın doğru olmadığına 
inanmaktadır. Bunu ayrı bir yere koyarım. Şimdi, şimdi şöyle bir şey, şöyle bir şey Değerli Arkadaşlar; 
“O mağduriyet yoktur.” dedi bir arkadaşımız AK Parti’den bir arkadaşımız şimdi kendisi burada değil 
Erhan Bey. Arkadaşlar Mahkeme Kararının kendisi mağduriyettir, davanın açılması mağduriyettir ya.  
Böyle şey olur mu? Yani mağduriyet olması için illa şunu mu bekleyeceğiz? (Salondan ses 
kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Tutuklama bakın, 
tutuklama…(Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve sözler.) Bakın, 
tutuklama bir mağduriyet… (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve 
sözler.) Ben ne dediğimi gayet iyi… Diyorum ki, “Bir mağduriyet yoktur.” dedi Erhan Bey. Ben de 
diyorum ki; mağduriyet var. Dava açılması, o davanın bu şekilde neticelendirilmesi, demokrasinin 
kılıcı gibi belki Sayın Belediye Başkanımızın üzerinde durması, aslında mağduriyetin ta kendisidir. 
Ama o mağduriyetten çok zorlamayla şunu çıkarmamak lazım o kendi içinde değerlendirilmek gerekir. 
Yani bu bir adaylık için… (Salondan ses kayıtlarında anlaşılamayan/ayrıştırılamayan sesler ve 
sözler.)  Hayır, o benzetmeyi de Sinan Kardeşimiz onun için vermedi. Bunların gereksiz olduğunu 
vermek için, belirtmek için söyledi. Onun için kapatırken son söz şunu söyleyeceğim. Bir; 
soğukkanlılığımızı, suhuletimizi, centilmenliğimizi, söz hakkımızı, söz hakkımızı bakın asla, asla 
ondan vazgeçmeden; ama o söz hakkımızı, o söz hakkımızı hiç kimseyi de herhangi bir şekilde rencide 
edecek, üzecek, ona bir şey izafe edecek şekilde de kullanmadan eleştiriyi en doğal hakkımız olan, bir 
Meclis Üyesinin en doğal hakkı olan eleştiriyi de bu Meclis’te özgürce herkesin dile getirilmesi için 
ben kendi yönettiğim oturumlarda ki Başkanımızın bu konudaki iradesini de bilerek, onunla aynı 
zaviyeden baktığımı da bilerek o hakkını kullanılması için ne geliyorsa bundan sonra elimden 
yapmaya gayreti edeceğim. Ama onun, hakkın kötüye kullanılması ya da herhangi bir Hatibi, herhangi 
bir kişiye, herhangi bir Meclis Üyesini izafe edecek şekilde bırakın sözü daha ilerisi bir fiziki bir 
sürece girilmesine de zinhar, katiyen kabul etmeyeceğim ve her zamanda aynı tavrı göstereceğim. 
Teşekkür ederim.   
 
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ 
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ: Bir sonraki oturum, bir sonraki toplantımız daha doğrusu 9 Ocak 
2023 Pazartesi Günü, saat 18:00’da yine bu salonda yapılacaktır. Teşekkür ederim.  
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