T.C.
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
2020 YILI KASIM AYI TOPLANTISI VIII. BĠRLEġĠMĠ
MECLĠS GÜNDEMĠ VE TOPLANTI TUTANAĞI
1. BÖLÜM
MECLĠS GÜNDEMĠ

Gündem No : 97509404-301.03-11/8
Toplantı Yeri : Kültürpark Fuar Alanı, Lozan Kapısı
Mimar Sinan Mahallesi, 35220 Konak/ĠZMĠR
(Ġsmet Ġnönü Sanat Merkezi)

Toplantı Tarihi : 27/11/2020
Toplantı Saati : 15.00

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Ġzmir ili, Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesi, 1131 no‟lu (21 m²) parselde kayıtlı “Trafo Yeri”
vasıflı taĢınmazın Belediyemiz ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. arasında yapılan önerge eki Protokol
hükümleri doğrultusunda TEDAġ Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devrinin yapılması hususunun
görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.260126)
2. Belediyemize tahsis edilen; Atatürk Mahallesi, 5 pafta, 1569 parselde kayıtlı taĢınmaz üzerindeki
Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi No:13 Beydağ/ĠZMĠR adresli Sosyal Tesisin iĢletme hakkının,
Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda
ĠZELMAN A.ġ‟ye devri hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.260128)
3. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek
27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe,
Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim,
Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar
Planına, imar planının genel hedef ilke ve stratejilerinin imar planı uygulama araçları ile yeniden
değerlendirilmesi talebiyle önerge eki listede yer alan 179 adet dilekçe ile yapılan itirazların incelenmesi.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.261117)
4. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek
27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe,
Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim,
Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar
Planına “Düzenleme Ortaklı Payı (DOP)” kapsamında verilen kararların yeniden değerlendirilmesi
talebiyle önerge eki listede yer alan 13 adet dilekçe ile yapılan itirazların incelenmesi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.261118)
5. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek
27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe,
Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim,
Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar
Planına, imar planında belirlenen kullanım kararlarının yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki
listede yer alan 36 adet dilekçe ile yapılan itirazların incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.261119)
6. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek
27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe,
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Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim,
Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar
Planına, söz konusu planın nüfus projeksiyonuna ve yapı yoğunluğuna iliĢkin verilen planlama
kararlarının üst ölçekli imar planları ile birlikte yeniden ele alınması ve imar planının genel hedef ilke ve
stratejilerinin imar planı uygulama araçları ile yeniden değerlendirilmesi talebiyle TMMOB ġehir
Plancıları Odası Ġzmir ġubesi tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.261120)
7. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek
27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe,
Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim,
Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar
Planına, Milli Savunma Bakanlığı ĠnĢaat Emlak Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın
incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.261122)
8. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek
27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe,
Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim,
Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar
Planına, sahip olunan taĢınmaza iliĢkin bilgi, belge ibrazı yapılmadan imar planının genel hedef, ilke ve
stratejilerinin imar planı uygulama araçları ile yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki listede yer
alan 123 adet dilekçe ile yapılan itirazların incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.261123)
9. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının 19/11/2020 tarihli 255916 sayılı yazısıyla talep edilen;
mülkiyeti Konak Belediyesine ait Konak ilçesi, Tan Mahallesi, 119 ada 4 no‟lu parselde kayıtlı TaĢınmaz
Kültür Varlığı tescilli Alanyalı Konağının kullanımına yönelik, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planına göre “Sosyo Kültürel Tesisi Alanı” T2 (Perakende Ticaret Alanı-2 Kat) (Pansiyon Tercihli
Konut Alanı-2 Kat) kullanımında kalmakta olan Alanyalı Konağı ile aynı yapı adası içinde bulunan
119 ada, 1, 2, 3, 26, 27, 28, 32 no‟lu parseller ile 117 ada, 75 parselin de projeye dâhil edilerek bölgedeki
tarihi dokuyu canlandırmak amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar
Programına ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.260124)
10. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Yol
Gövdesi”nde kalmakta olan; KarĢıyaka ilçesi, ġemikler Mahallesi, 32120 ada, 13 parselin bölgede yolun
açılmasına duyulan ihtiyacın artması nedeniyle KarĢıyaka Belediyesinin 2019-2023 yıllarını kapsayan
5 yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, 01/10/2020 tarihli ve 126 sayılı Kararının; Ġlçe
Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin
14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.260125)
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü, Ġzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü ĠĢ Birliği ile GerçekleĢtirilecek Etkinlikler
Hakkında 2020-2021 dönemi için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ġzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ve Protokol‟ün
imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu.
(Kültür ve San.Dai.BĢk.E.249672)
2. Bornova Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarihli ve 185 sayılı Kararı ile uygun görülen; Birlik
Mahallesi 4223 sokak üzerinde 29 K 1 A paftada 4 m x 4 m ebatlarında 1 adet Regülatör Alanı ayrılması
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amaçlı, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonların Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.222190)
3. Menderes Belediye Meclisinin 04/09/2020 tarihli ve 114 sayılı Kararı ile uygun görülen; KemalpaĢa
Mahallesi, 15M-IId Uygulama Ġmar Planı paftası, 114, 116, 118 ve 122 sokakların arasında kalan park
alanının güney doğusunda 4 m x 4 m ölçülerinde 1 adet Regülatör Alanı ayrılmasına iliĢkin hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.224131)
4. 30/10/2020 Cuma günü, saat 14.51‟de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6
büyüklüğündeki deprem sonrasında ilimizde meydana gelen hasar ve yıkımlardan dolayı birçok
vatandaĢımız maddi ve manevi olarak olumsuz yönde etkilenmiĢ olup, depremin olumsuz etkilerini
bertaraf etmek amacıyla, Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Gider Bütçesinde Yapı ĠĢleri Dairesi
BaĢkanlığı, Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı, UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi
BaĢkanlıklarının ödeneklerinin toplamda 200.000.000,00-TL azaltılarak, Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı,
Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme Dairesi
BaĢkanlıklarına eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu. (Mali Hiz.Dai.BĢk.E.248354)
5. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2021 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Strateji Gel.Dai.BĢk.E.241095)
6. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2021 Mali Yılı Bütçesi ve Ġzleyen Yıllar Bütçesinin oyçokluğu ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.BĢk.E.241092)
IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
V.
TOPLANTIYA
GÖRÜġÜLMESĠ

KATILAMAYAN

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

MAZERETLERĠNĠN

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ

2. BÖLÜM
2020 YILI KASIM AYI VIII. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI

Tutanak No : 97509404-301.04-11/8
Toplantı Yeri : Kültürpark Fuar Alanı, Lozan Kapısı
Mimar Sinan Mahallesi, 35220 Konak/ĠZMĠR
(Ġsmet Ġnönü Sanat Merkezi)

Toplantı Tarihi
Toplantı Saati

: 27/11/2020
: 15.00

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Ġlhan DAL, Fikret
AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT,
Bahar GÜRSUL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap
BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, Birgül SURAL
ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim
TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Ali
Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan
YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim
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ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ,
Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI,
Mehmet TÜRKMEN, Ali BOR, Musa ÖZCAN, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet
Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan
CERTEL, Ali ENGĠN, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Adil KIRGÖZ,
Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars
YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Nuri CAFEROĞLU, RaĢit DĠRĠM, Hakan
BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet
ĠNANLI, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Raife KARABATAK, Mustafa
SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Fırat EROĞLU, Selma
KISA, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ,
Hüsnü BOZTEPE, Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın PEHLĠVAN, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali
GÖNEN, Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan
ÇALIġKAN, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul
AKGÜN, Hakan ERTANE, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Sedat SARI,
Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Nafiz KÜKLER, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman
MERT.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Taner KAZANOĞLU, Serkan KALMAZ, Mustafa ġafak
BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Hüseyin ÜNAL, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, Mehmet Atilla
BAYSAK, Sabahattin UÇAR, Ramazan Ġsmail UYGUR, Hasan ÜNAL, Muharrem BAYRAKTAR,
Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN,
Önder CAN (Urla Belediye BaĢkan Vekili), Seda ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Onur YĠĞĠT, Haydar
GÜLTEKĠN, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Hasan
UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Feridun YILMAZLAR, Alpaslan BĠLEN, Mustafa Alper GÜLDALI,
Fatih TAġTAN, Göksel DĠNÇER, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Galip ATAR, Hakan KOġTU,
AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin
BAYRAM, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sema YEġĠLÇĠMEN,
Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan
EROĞLU, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Serdar AKSOY.

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020 yılı Kasım Ayı Toplantısı
VIII. BirleĢimini açıyorum. ġehrimize hayırlar getirmesini diliyorum.
II.
BAġKANLIK
MAKAMINCA
GÜNDEME
EKLENEN
ÖNERGELERĠN
GÖRÜġÜLMESĠ.
BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi. Nilay Hanım
buyurun.
NĠLAY KÖKKILIÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Gündem dağıtıldı, madde baĢlıklarıyla okunarak oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, Gündemler dağıtılmıĢ
olduğu için baĢlık numaraları okunarak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun.
NĠLAY KÖKKILIÇ: 1. madde Hukuk – Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe Komisyonları.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 1 no’lu Önergenin
Hukuk – Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 2?
NĠLAY KÖKKILIÇ: Hukuk – Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 2. Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe –
ġirketler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 3?
NĠLAY KÖKKILIÇ: 3‟den itibaren 10 dâhil Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 3 no’lu Önergeden baĢlayarak 4, 5, 6, 7, 8,
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9 ve 10 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi,
buyursunlar.
NĠLAY KÖKKILIÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 1, 2, 3 ve 4. maddeler Komisyonlardan geldiği Ģekliyle
oylansın, hepsi oybirliği.
BAġKAN: Evet, Kemal Bey? Salahattin Bey? Salahattin Bey, Komisyon Raporları? Hakan Bey?
Değerli ArkadaĢlar, 1, 2, 3 ve 4 no’lu Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekliyle
kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
ediyorum. 5 ve 6?
NĠLAY KÖKKILIÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 5 ve 6 Performans Programı ve Bütçe, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin birlikte görüĢülsün, ayrı ayrı oylansın.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Performans Programı ve 2021 Mali
Yılı Bütçesinin ayrı ayrı… Birlikte görüĢülerek ayrı ayrı oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, evet… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Onu önerecekler, evet. Mustafa
Bey?
NĠLAY KÖKKILIÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanımız söz alacak efendim.
BAġKAN: Peki, Bülent Bey buyursunlar. Hüsnü Bey sizin bir önergeniz varmıĢ galiba onun Ģimdi
yapılması gerekiyormuĢ eğer... Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
Çok çabuk gelmiĢiz ben daha… Çok hızlı geçmiĢiz. Hatta arkadaĢıma sordum hangi konuya geldik
diye… Sayın BaĢkan‟ım, ÇarĢamba günü de biz önermiĢtik. Bugün de gene tekrar önermek
istiyorum. Komisyon Raporları tabii çok uzun, bunları da baĢlıklar halinde, hatta arkasındaki
rakamları dahi bile okumadan… Bunlar Türkiye‟deki bütün belediyelerde bu Ģekilde olabilir.
Herhangi bir sıkıntı da yok.
BAġKAN: Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Onu da konu baĢlıklarıyla, rakamlarıyla oylatırsak çok daha iyi olur. Zaman
kazanmıĢ oluruz.
BAġKAN: Peki.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bu konuyu önermek istiyorum. Oylayarak…
BAġKAN: Peki.
HÜSNÜ BOZTEPE: Hem karar da almıĢ oluruz Sayın BaĢkan‟ım, teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Evet, Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILIÇ: Uygun efendim.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, Komisyon Raporu da
daha önce dağıtılmıĢ olduğu için yine baĢlık numaraları okunarak oylanması hususunu
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
ediyorum, buyurun Bülent Bey.
BÜLENT KÖKLÜ: Değerli BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyelerim, Değerli Bürokratlarım Ġzmir
BüyükĢehir Belediyemizin Performans Programı ve Bütçe Tasarısı hakkında sizleri bilgilendirmek
için Plan Bütçe Komisyonu adına görev almıĢ bulunmaktayım. BüyükĢehir Belediyesi gelir
kaynakları içerisinde en büyük pay belediye sınırları içerisinde tasnif edilen vergi ve gelirlerin
üzerinden hesaplanan %6‟lık pay oranı ile Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı üzerinden
ilçe belediyelerine ayrılan payların %30‟unu içermektedir. Nüfus ve yüzölçümü dağıtım hesabında
dikkate alınmaktadır. Bahsettiğim bu gelirler, bütçe toplamlarında Maliye Payı olarak gösterilir.
Ġller Bankası Payları da bu hesaba ilave edilir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz, ESHOT Ġzmir ve 12
adet Ģirketi ile 30 ilçeye hizmet vermektedir. Sağlık alanında da EĢrefpaĢa Hastanemiz.
ġirketlerimiz; ĠZFAġ, Ege ġehir Planlama, ĠZDENĠZ, METRO, ĠZDOĞA, ÜNĠBEL, ĠZELMAN,
ĠZULAġ, ĠZBETON, GRAND PLAZA, ĠZENERJĠ ve BAYSAN A.ġ‟den olup yaklaĢık 28.600 kiĢi
çalıĢanı ile ciddi bir istihdam sağlamaktadır. Bir mali döneme iliĢkin olarak yapılması planlanan

6
faaliyetler ve yatırımlar için harcama yetkilerine verilen limitleri belirlenen ve bu harcamalar için
ayrılacak kaynaklar ve döneme iliĢkin gelir tahminleri düzenlenen mali planının karĢılığı bütçedir.
Bu doğrultuda, Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz Stratejik Planlamanın ardından 2021 yılı Performans
ve Bütçe Tasarısını hazırlamıĢ bulunmakta olup, Performans Programı 272, Proje ve Faaliyet 387
göstergeden oluĢup, Bütçe Tasarısı 17 madde içermektedir. Stratejik alanlara göre bütçe dağılımına
baktığımızda, Alt Yapı 2 milyar 425 milyon 364 bin bütçenin %37,54‟ünü, YaĢam Kalitesi 1 milyar
404 bin 342 lirayla 21,74‟ünü, Ekonomi 372 bin 190 TL ile 5,76‟sını, Demokrasi 957 bin 508 lira
14,82‟sini, Doğa ve YaĢayarak Öğrenme 538 milyon 501 bin bütçenin 8,34‟ünü, Kültür Sanat 392
bin 511 TL‟sı ile %6,8‟i ve toplam 6 milyar 460 milyon 679 TL tamamen yatırımlar olarak
gözükmektedir. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esas, ödeneklerde belirli amaçlar için tahsis
edilmiĢtir. Buna göre; Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin, teklif edilen Gider Bütçesi; 9 milyar Türk
Lirası olup, geçen yıla oranla 14,86 arttırılmıĢtır. Yine teklif edilen Gelir Bütçesi 7 milyar 320 bin
TL olup 13,21 geçmiĢ döneme göre artıĢ göstermiĢtir. Ġç Borçlanma 854 bin, DıĢ Borçlanma 1
milyar 55 bin, Geri Ödeme 760 bin, Net Finans 1 milyar 149 milyon lira ve likitteki, banka
hesaplarındaki 530 bin Türk Lirayla 9 milyarlık bütçe denklik sağlamıĢtır. Gider Bütçesi
sınıflandırılarak fonksiyonel olarak ana hatlarıyla sizlere rakam vermek istiyorum. Ekonomik iĢler
ve Hizmetler 2 milyar 474 milyon 93 bin bütçenin %28‟i, Genel Kamu Hizmetleri 3.359,519
bütçenin %37‟si, Ġskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 772 bin 678 Türk Lirası bütçenin %9‟u,
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 709 milyon 282 bin lira ile bütçenin %8‟i, Diğer Hizmetler 1
milyar 684 milyon 428 bin Türk Lirası olarak %18‟e karĢılık gelmektedir. Diğer Hizmetleri açarsak;
Eğitim 11 milyar 67 milyon, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 653 bin 399, Çevre Koruma
Hizmetleri 433 bin 395, Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma 381 bin 249, Sağlık Hizmetleri 204 bin
718 lira olarak cetvellerde yer almıĢtır. Gider Bütçesi Harcamalarını, Cari Harcamaları, Yatırım
Harcamaları, Transfer Harcamaları ve Yedek Ödenek diye ana hatları ile detaylandırabiliriz. Bu
detaylara baktığımızda Yedek Ödenek olarak 425 bin Türk Lirasının ayrıldığını, 425 milyon Türk
Lirasının ayrıldığını görmekteyiz. Bu da yasal sınırlar çerçevesinde uygulanmıĢtır. Herhangi bir
sorun yoktur. Cari harcamalar, Personel Giderleri 600 milyon 691 bin, SSK primleri 75 milyon 845
bin, Hizmet Alımları Personel 1.437,448, Mal ve Malzeme Alımları 463 bin 634, Faiz Giderleri 420
bin 280, Cari Harcamalar 107 bin 837, Bakım Onarım Giderleri 99 bin 918. Yatırım Harcamaları
toplamı da 3 milyar 771 milyon 671 bin Türk Lirasıdır. Transfer Harcamalarına baktığımızda; 620
milyar Sermaye Artırımı, 600 milyon ESHOT‟a yaptığımız yardım, 90 milyon lira Ġller Bankası‟na
yatırılan ödenek, 150 milyon lira da Belediyelere Yardım gibi önemli kalemlerdendir. Kurumsal
Sınıflandırmada da, Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 1 milyar 526 milyon 336 bin, Mali Hizmetler Daire
BaĢkanlığı 1 milyar 160 milyon 696, ĠĢletme ve Destek Hizmetler 859 bin 698, Raylı Sistem Daire
BaĢkanlığı 766 bin 973, Yapı ĠĢleri 659 bin 249, Strateji GeliĢtirme 469 bin 298, Park ve Bahçeler
439 bin 698, Atık Yönetimi 312 bin 330, Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığı 310 bin 885, Makine
ve Ġkmal 289 bin 902, UlaĢım Daire BaĢkanlığı 262 bin 956, Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı 237 milyon
287 bin, Emlak Yönetimi Daire BaĢkanlığı 234 milyon 694 bin, Mezarlıklar 166 milyon 990, Ġklim
DeğiĢikliği ve Çevre 139 bin 822, diğer kalemler de 1 milyar 163 milyon 186 Türk Lirası olarak 9
milyar liralık Gider Bütçesinde yer almaktadır. Projelere Ayrılan Ödeneklere de baktığımızda, Asfalt
Kaplama ve Onarıma 900 milyon, Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu 310 milyon, KamulaĢtırma
166 milyon, Üçyol-Dokuz Eylül Tınaztepe 135 milyon, Çiğli Tramvay Alımı ve Yapımı 123
milyon, Opera Binası 100 milyon, Modern Yenilikçi YeĢil Alanlar 95 milyon 500 bin, Süt Kuzusu
Projesi 89 milyon, Kemeraltı Alt ve Üst Yapı 70 milyon, Konak ve Çevresini Yenileme 66 milyon
692 bin Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Gelir Bütçesi ile ilgili ana detaylar hakkında da sizlere biraz bilgi
vereyim. Maliye Payı, baĢında bahsetmiĢ olduğum rakam %6. GerçekleĢen bütçedeki yeri 5 milyar
478 milyon lira. Ġller Bankası Payı 798 milyon, Asfalt Hasar Bedeli 127 milyon 281 bin, Evsel Atık
Bedeli 75 milyon, ĠZSU‟ya Bağlı Katkı Payları 180 milyon, TaĢınmaz Gelir 53 milyon 990 bin,
Kira Gelirleri 52 milyon 995 bin, Mal ve Hizmet Gelirleri 54 milyon 785 bin, Diğer Gelirler 500
milyon 949 bin ve Net Finans Borçlanması 1 milyar 149 milyon TL ile artı Banka Mevcudu 9
milyar denklik sağlanmıĢ duruma gelmiĢtir. Yasal dayanağı 2464, 5216, 80, 213, 2465 ve 2380
sayılı Kanunlardan alınmıĢtır. Gerçekçi bir bütçe haline getirilmiĢtir. 2019 yılı bütçe gerçekleĢme
oranlarının, giderde %97,5, gelirde %96,62 olduğunu hatırlatarak 2020 yılı Bütçesinin dokuz aylık
verilerine baktığımızda, gelirin tahmin edilenin %2,99 gerisinde kalmasına rağmen %65,44 olarak,
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giderin ise %61,29 olduğu görülmekte olup, yılın sonuna doğru bütçenin 85 ile 90 arasında tutacağı
öngörülmektedir. 2020 yılında Covid sürecinin etkilerine rağmen, Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz
tasarrufkâr bir politika izlemiĢ ve bütçe tahminlerini çok az sapmalar ile tutturacağı az önceki
rakamlardan da anlaĢılmaktadır. Tamamıyla Kriz Yönetimi yürütmüĢtür. Ekonomik sıkıntılar
içerisinde sanayici ve esnafın vergi ödemelerindeki aksaklıklar ya da buna bağlı gelir beyanı
düĢüklükleri %6 diye bahsettiğimiz maliye payında düĢmelere sebep olmuĢtur. Bu pay Ģuan
itibarıyla, Eylül sonu verilerine göre 12,4 artmasına rağmen, geçen yıla oranla hâlâ %8 gibi bir
kayıp durumdadır. 30 Ekimde yaĢadığımız deprem sonucu Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin deprem
yerini bütün ekibiyle birlikte, Tunç BaĢkanımızın liderliğinde itfaiye, AKS ekipleri ve birçok birim
inanılmaz bir çaba göstermiĢtir. Bildiğiniz gibi Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz, BaĢkanımız Tunç
SOYER tarafından, Meclise geçen hafta verilen bir soru önergesiyle ve bugün de Bütçe‟de
oylayacağımız, Plan Bütçe Komisyonundan da oybirliği ile geçen 200 bin Türk Liralık bir bütçe
aktarması yapmıĢtır.
BAġKAN: Milyon…
BÜLENT KÖKLÜ: Ġsterseniz bu konu hakkında da…
BAġKAN: Milyon Bülent Bey, milyon.
BÜLENT KÖKLÜ: 200 milyon TL, özür dilerim. Ege Denizi, Seferihisar açıklarında meydana
gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilimizde meydana gelen hasar ve yıkımlardan dolayı
birçok vatandaĢımız maddi ve manevi olarak olumsuz yönde etkilenmiĢ olup, depremin olumsuz
etkilerini bertaraf etmek amacıyla, Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Gider Bütçesinde
Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı, Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, UlaĢım Daire BaĢkanlığı ve Park ve
Bahçeler Daire BaĢkanlıklarının ödeneklerinin toplamında 200 milyon Türk Lira azaltılarak Yapı
ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı, Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı ve Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel ĠyileĢtirme Daire BaĢkanlığına eklenmesi bizim de Plan Bütçe Komisyonumuzdan oybirliği
ile geçmiĢ, bugün de Bütçe‟de aktarma Ģeklinde oylayacağımızın da bilgisini vereyim. Borçlanma
ve maliyetler hakkında sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Borçlanmaların Finansmanı, yani
borçlanma oranı, iç borç %20, dıĢ borç %80 olarak gerçekleĢmiĢtir. “Neden dıĢ borçlanma?” diye
sorarsanız; kamu bankaları uzun vadeli borçlanma vermiyorlar. 5 yıla kadar da olsa faiz oranları
yüksek. BaĢka bir sebeple pek sıcak bakılmıyor, hatta verilmek istenmiyor. DıĢ Borçlanma uzun,
12-14 yıl gibi faiz oranı da oldukça düĢük, tercih edilmek zorunda kalınmıĢtır. 2020 yılı için Ġç
Borçlanma ortalama 4.37 yıl, ortalama vade 15.23, DıĢ Borçlanmada ise bu ortalama vade 8.34 yıl,
borçlanma faiz oranı 3.17. Fakat ülkemizde Türk Lirasının değer kaybı özellikle son yıllar göz
önüne alındığında kur farkı ağır bir yük getirmiĢtir. 28 Mart 2019‟dan bugüne kadar 6,24 olan Euro
9,46‟ya gelmiĢtir. Bu değer kaybı belediyemizin borç yükünde 1 buçuk milyar Türk Lirası kur farkı
ortaya çıkarmaktadır. Bu da borcun büyüdüğünü gösterir. 31/12/2020 itibarıyla ana para ve faiz
toplam borcumuz ESHOT, ĠZSU ve Ģirketler dâhil 7,88 milyar lira olup 2031 yılına kadar vadelidir.
Narlıdere ve Buca Metrosuna alınan kredilerle de bu borç yükü biraz daha yukarılara çıkmıĢtır ki
Tunç BaĢkanımızın yurt dıĢı seyahatlerinden ikisi Amerika ve Ġspanya‟ya yapılmıĢtır. Bu Amerika
ve Ġspanya‟ya yapılan seyahatler bu finansman ihtiyacı ve konuĢmaları içindir ve zaten bölüm
bölüm de bu kredilerden faydalanmaktayız. Toplam 2020 yılında 2 milyar 95 milyon 86 bin 671
Türk Lirası borç ödenmiĢtir. Unutmayalım ki Ġzmir yıllardır merkezi idareye en çok vergi ödeyen
büyük kentlerden biri olup, aynı zamanda borç ödeme yüzdesi en iyi derecede olan bir kenttir. Ġzmir
BüyükĢehir Belediyemize bağlı kuruluĢlar ve Ġlçe Belediyelerimizin Bütçe Gider ve Ödeneklerine
baktığımızda toplam gider; ilçeler, ĠZSU, ESHOT ve BüyükĢehir 19 milyar 832 milyon 330 bin
liralık bir Bütçe, Gelir Tahminleri de; 16 milyar 404 bin 975 Türk Lirası olarak önümüze
çıkmaktadır. Ekonomik sıkıntıların, durgunlukların, vergi tahsilat oranları düĢtükçe belediyelerin
payları da düĢmektedir. Belediyelerin gelirlerini arttırmaları ancak Kanun ile mümkündür. Sözlerimi
bitirmeden önce Ģu Ġlçe Belediyeleri ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bilindiği üzere Plan
Bütçe Komisyonundaki toplantılarda bütün Komisyondaki ArkadaĢlarımızla birlikte ilçelerin
sorunları ve bütçeleri hakkında konuĢtuk. Birçoğunun bütçesini az da olsa küçülttüğü, bir kısmının
bütçesini yatay korumaya çalıĢtığı, bir iki milyonluk artıĢlarla, bazılarının ise %15‟e kadar artıĢlar
yaptığı gözlemlerimizin içerisindeydi ama bu arada yapılan hesaplarda birçok belediyemizin
yatırıma ayırır bir hesabının olmadığı görüldü. Sorduklarımızda da; “Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz
tarafından, sağ olsun karĢılanacak.” dendi. Bu arada da bir büyüğümün sözünü de hatırlatmak
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istiyorum sizlere. Daha doğrusu paylaĢmak istiyorum. Komisyonda geçen yıl konuĢurken ilçelerden
gelen Komisyonlardaki tekliflere baktığımızda, “Ne yapacağız, nedir?” diye araĢtırırken,
ağabeyimiz dedi ki; “BüyükĢehir Belediyesi baba, ilçeler evlat. Onlar isteyecekler, baba bakacak,
duruma göre tabii ki elinden geleni yapacak.” Evet, Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz ve baba Sayın
BaĢkan‟ımız Tunç SOYER ama unutulmamalı ki Ġzmir Türkiye‟nin bir gözbebeği, Ege‟nin inci
kenti, o da Türkiye‟nin bir evladı. Beni dinlediğiniz için teĢekkür ediyorum. BüyükĢehir
Belediyemizin Bütçesinin Sayın Meclisimizce onaylanmasını ben de sözlerimi bitirmeden önce
Performans ve Bütçe için Sayın BaĢkan‟ım evet oyu kullanacağımı, kabul oyu kullanacağımı ifade
ediyorum, teĢekkür ederim.
BAġKAN: Evet, biz de teĢekkür ediyoruz. Mustafa Bey buyurun. Değerli ArkadaĢlar, Pandemiyi
tekrar hatırlatayım. Tırmanıyor, herkes farkında. Kapalı bir salondayız. Arada arkadaĢlarım yine
dezenfeksiyon yapacaklar ama buna rağmen mümkün olduğu kadar tekrardan kaçınarak, öz ifade
etmeye çalıĢarak, süreyi en verimli Ģekilde değerlendirmenizi hepinizden bütün konuĢmacı
arkadaĢlardan rica ediyorum. Evet, buyursunlar.
MUSTAFA ÖZUSLU: Ben de Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri bu uyarıya riayet
edeceğimi ve kartlarım fazla olabilir ama onları en rasyonel Ģekilde özetleyerek konuĢacağımı
söylemek isterim. Evet, bugün bu Kasım Ayı maratonunun son gününe geldik ve Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi Bütçesini görüĢeceğiz. Bütçeyi, Değerli Bütçe Plan Komisyonu BaĢkanı ArkadaĢımız
Bülent Bey arz ettiler Meclisimize ve Ġzmir Halkına. ġimdi onun üzerine değerlendirmeler
yapacağız ama takdir edersiniz ki bütçe konuĢuyorsak, bütçe konuĢacaksak aslında ülkeyi de bir
anlamda konuĢmak mecburiyetindeyiz. ĠĢin doğası gereği çünkü birbirinden bağımsız Ģeyler değil.
Para konuĢacağımız için, iĢte biraz önce kur yükünden bahsetti arkadaĢımız falan, bunları
konuĢacağız. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, hepiniz bilirsiniz yani buradaki gerek AK Partili
ArkadaĢlarım, gerek Cumhuriyet Halk Partili ArkadaĢım, MHP‟li ve Ġyi Partili ArkadaĢlarım, yani
biz aslında bu ülkede 2011 yılına kadar Ģöyle götürdük iĢi; sıcak para, yüksek faizli dövize dayalı
büyüme stratejileri… Aslında yürüdü biraz. ġimdi elin parasıyla, elin parasıyla borçlanıp hızlı
büyümenin, aslında fiktif bir büyüme tabii ki bu. Bunun böyle olduğunu tabii çok sonradan fark
ettik. Dönünceye kadar ama bu arada bu yükselen piyasa ekonomisi stratejisini izleyen o bazı
ülkeler, 2007-2008‟de çoktan bu stratejiden vazgeçmiĢlerdi. ġimdi üretmeden tüketmek, yani
ithalata bağımlı üretim yapan, kazanmadan da kredi ile borçlanan bir tüketim modeli üzerinde
ekonomimizi yürütmeye çalıĢtılar. ġimdi, birtakım rakamlar var tabii ki, yani mesela kiĢi baĢı milli
gelir meselesi çok konuĢulan bir Ģey. 2002‟de 3600 dolardı, 2020‟de IMF tahmini bu, 7,700 dolara
çıkıyor ama 2002‟de biz dünyada 73. Sıradaydık, 2019‟da 75, 2020‟de tahmini bir 78. sıraya falan
bir gerilemiĢ olacağız. ġimdi, esas itibarıyla bu dövizi falan konuĢuyoruz çok detayına
girmeyeceğim ama Ģöyle hepimiz biliyoruz ki hepimizin biz bu ülkenin vatandaĢlarıyız, hepimiz bu
ülkenin saygın vatandaĢları, çalıĢan insanları, namuslu insanları ama hepimizin, ülke
vatandaĢlarının döviz cinsinden alım gücümüz ciddi anlamda azaldı. Rakam verecek olursam, yani
2002‟den bugüne kadar %40 oranında bizim döviz cinsinden söylemek gerekirse gelirimiz azaldı,
alım gücümüz azaldı. Bu hepimizin hayatını etkileyen bir Ģey. Sadece vatandaĢ olarak bizi
etkilemiyor. Kurumları da etkiliyor. Onları da etkilemesi normal. Tabii bizim ekonomimizin ciddi
olarak uğraĢtığı, gelen bütün iktidarların, mevcut iktidarımızın da uğraĢtığı, dert edindiği önemli
konular ama çözemediği önemli konulardan bir tanesi iĢsizlik, istihdam. Değerli ArkadaĢlar, 2002 o
krizinden sonra 9,8 sonra 2019‟da 13,7 sonra bugün tahmini olarak ortaya konan bir 14,6 rakamı
var. Bu hükümetin rakamı değil ama fakat iĢsizlik bir vaka. Yani rakamlardan bağımsız kendi
gerçeklerimizden konuĢalım. 150 binden fazla cv bizim BüyükĢehir Belediyemizin cv bankasında
bekliyor. ĠĢsizlik konuĢacağımız zaman aslında Ģunu da söylemek mecburiyetindeyiz; bizi yakıyor
bu problem. Çünkü istihdam olan bize geliyor. Her 4 gençten 1‟i iĢsiz bu ülkede arkadaĢlar. Bunun
için baĢka bir veriye gerek yok. Buyurun, gelin Türkiye Ġstatistik Kurumunun verilerine, hükümetin
verilerine bunu görürsünüz zaten yani. Bir gerçek mi? Gerçek. Bununla uğraĢıyor muyuz?
UğraĢıyoruz. UğraĢacak mıyız? UğraĢacağız ama bunları söylemek mecburiyetindeyiz ki biz aynı
ülkede yaĢayan, aynı ülkenin önemli bir kamu kuruluĢuyuz. ġimdi girdiler artıyor mu? Artıyor.
Artmaya devam ediyor mu? Ediyor. Bakıyorsunuz, üretici fiyatları üzerinden baktığımızda elektrik
yılda %32, doğalgazda %34,7… Bunları çoğaltabiliriz, bunları çoğaltabiliriz. Enflasyonun görünen
ve görünmeyen, gerçek ve gerçek olmayan rakamları zaten ilgili kiĢiler tarafından, uzmanlar
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tarafından tartıĢılıyor televizyonlarda, akademik makalelerde, her yerde bunları görebiliyoruz yani.
ġimdi, peki dünyadaki piyasalar, piyasalar? Bir süredir ülkemize, ülke ekonomimize, güven
besliyorlar mı? Baktığımız zaman rakamlar… Bunu nereden anlayacağız? Aldığımız borçlarla bunu
Ģey yapabiliriz. Hayır, bana çok böyle para vermeye gönüllü değiller. BüyükĢehir Belediyemizi bir
ayrı yere koyalım burada. Bize para vermeye çok gönüllüler de kredi notumuz iyi ama ülkeye
vermeye razı değiller. Peki, “Verelim.” diyorlar ama verilince de “Kısa vadeli, yüksek faizli Ģey
verelim size, kredi verelim.” Yani nereye geldik arkadaĢlar? 18 yıl önceye geldik. 18 yıl önce öyle
değil miydi yani? Yüksek faizle al, fiktif büyüme yap, parayı kullan. 18 yıl önceye yine geldik.
2020 yılında kamunun döviz borcu bir anlamda hani patlama yapmıĢtı Değerli ArkadaĢlar. 2020
yılında kamu döviz borcunda patlama yapacak kadar bir rakamlara ulaĢmıĢtır. Fakat burada kur riski
tabii ki var bu tehlikeli bir Ģey ama. BüyükĢehirde biz de diyoruz ya “Ülke ile BüyükĢehiri…”
Sonuçta döviz cinsinden borçlanıyoruz birçok yerde, birçok yatırımımızda. Onları arkadaĢlarımız
dile getirdiler. Onları da konuĢabiliriz yani. Bu da normal. Dediğim gibi, ekonominin koĢulları,
Ģartlar bize neyi emrediyorsa, nereye gitmemiz gerekiyorsa ama biz kendi, kendi duruĢumuzu da
buraya katarak, buradan yürüyerek bir iĢler yapmaya çalıĢıyoruz. Ülke ekonomisinin yönetimiyle
bazen çoğunlukla bu konularda farklı bir politika izlemeye çalıĢıyoruz. Bunu Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi olarak da yapıyoruz yani. ġimdi kredibilite meselesi var. Girilir, bakılabilir. Allah‟a
Ģükür Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin kredibilitesi yüksek Değerli ArkadaĢlar. Biz henüz hâlâ
istediğimiz seviyede ve vadede borç bulabiliyoruz ve alabiliyoruz. ġimdi, biraz Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankasına da geleceğim. Öyle yani Ģimdi çünkü neden geleceğiz? Geçen bunu
dile getirdik ya ondan sonra arkadaĢlarımız yani, “Yönetici her zaman değiĢir.” dedi. Her zaman.
Doğru ama Ģimdi…
BAġKAN: Mustafa Bey, tercih sizin ama 8 dakika… Belediyeye gelemedik daha.
MUSTAFA ÖZUSLU: Geliyoruz BaĢkan‟ım, geliyoruz, geliyoruz, belediyeye geliyoruz.
belediyeye geliyoruz, geleceğiz. Çünkü bunu anlatmadan belediyeyi de anlamak mümkün
olmayacak. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, burada tabii insicamım bozuldu onu da söyleyeyim. TeĢekkür
ederim BaĢkan‟ım, sağ olun. Evet, o zaman sırayla, biraz hızlı olarak geçeyim... (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bu Ģeyi anlatıyorduk, onu bir
cümle etmeden geçmeyeyim madem. Bir Merkez Bankası ve Ģey değiĢiyorsa ülkede önemli bir Ģey.
Bu Mezarlıklar Daire BaĢkanının değiĢmesine benzemez. O hale getirdiler, o raddeye indirdiler ama
değil. Eğer Buğra GÖKCE‟yi değiĢtiriyorsak haklısınız. Buğra GÖKCE‟yi aldılar, baĢka birini
getiriyor olsaydık derdiniz siz; “KardeĢim siz de bunu yaptınız.” Buğra GÖKCE burada taĢ gibi
duruyor yani, durmaya da devam etsin Allah razı olsun yani. ġimdi, evet fakirleĢmeden söz
etmeyeceğim artık, yani onları Ģöyle geçelim ama Ģunu bir, Ģu, Ģu nokta önemli arkadaĢlar. Bakın,
bizi eleĢtiriyorsunuz, Ġstanbul‟da bir tane arsa vardı, o arsayı sattık diye ne fotoğrafı çekilmedi, her
Ģey yapıldı, her Ģey getirildi... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler) Doğrudur, ama Ģimdi Ģöyle bir Ģey söyleyeyim arkadaĢlar, Ģimdi bütün bu müktesebat
içinde borsa özelleĢtirme… ÖzelleĢtirme ne dedi? “Satıyorsunuz.” dedi. Borsa, AVM‟ler, limanlar,
arsalar, tarım arazileri, fabrikalar karĢı çıktığımızdan demiyorum. Bazılarına karĢı çıktık bazılarını
destekledik. ÖzelleĢtirmeye Cumhuriyet Halk Partisi küllüm karĢı çıkan bir parti değil ama bunu
niçin yapıyorsunuz? Bunu niçin yapıyorsunuz? Kaynak yaratmak için yapıyorsunuz. O zaman bizim
sattığımız bir tane arsanın ya da baĢka bir yaptığımız bir tasarrufun eleĢtirisiyle bu tenakuz teĢkil
ediyor. Ben de o zaman derim ki; “Bu ne perhiz, bu ne lahana turĢusu.” arkadaĢlar. ġimdi, burada
tasarruflarla yatırımların dengeli gitmesi lazım Değerli ArkadaĢlar. ġimdi, Değerli ArkadaĢlar, bakın
size bir cümle, bir paragraf okuyacağım, bir de soru soracağım. Bir paragraf okuyacağım, bakalım
bilebilecek misiniz? Bilene de ödül vereceğiz. Pandemi sürecinin 2020 üzerindeki baskısını elbette
kabul ediyoruz. Aynı 6 aylık dönem içerisinde Konya BüyükĢehir‟in yatırımları %34, Manisa‟da
%32, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 42. Üç ayrı partinin yönettiği üç ayrı Ģehirden örnek verdim
sizlere. Buralarda Pandemi yok muydu? Demek ki yatırım yapmak isteyen için, çalıĢmak isteyen
için, iĢ yapan için kadrosu hazır, iĢte BaĢkanıyla, Bürokratlarıyla kadrosu hazır, nitelikli kadrolarla
çalıĢan, “Yatırıma engel değildi Pandemi süreci” diyor. Kim diyor arkadaĢlar? Kim diyor biliyor
musunuz? Söyleyeyim o zaman Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin IX. BirleĢiminde bütçe
adına söz alan MHP Grup BaĢkanvekili Murat Bey bunları söylüyor Değerli ArkadaĢlar. O zaman
ben de Salahattin BaĢkanımızdan, Grup BaĢkan Vekilimizden o zaman o desteği bekliyorum yani.
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Ankara BüyükĢehir Belediyesinin MHP‟li Grup BaĢkan Vekili bizim hakkımızı teslim ediyor
arkadaĢlar. Girin internetten, bakın kayıtlara, bütün o video kayıtlarını görebilirsiniz. Bu çok
önemli. Muhalefet takdir ediyor bizi. Nerede? Ankara‟da, örnek vererek. Bunu sizlerle paylaĢmak
istedim Değerli ArkadaĢlar. ġimdi, 2021 yılında hep “Yatırım yatırım.” diyoruz ya, yatırımlarımızı
Kentsel Altyapı ile yapıyoruz Değerli ArkadaĢlar. Net, açık Kentsel Altyapı yapıyoruz. 30 ilçede
sürdürdüğümüz yatırımlarda Pandemiye rağmen ilk 9 ayda 710 bin ton asfalt uygulaması, 891 bin
metrekare parke uygulaması, 821 bin metrekare kireç stabilizasyon ve 1 milyon 850 bin metrekare
arazi yolu kaplaması uyguladık, bunları yaptık. Önümüzdeki yıl 1,5 milyon ton asfalt uygulaması, 2
milyon ton da arazi yolu kaplaması için planlarımızı yaptık Değerli ArkadaĢlar. Bu ne demek biliyor
musunuz? Üreticiye daha fazla arazi yolu, daha az toz köylümüze, üreticiye, daha yüksek ürün
fiyatı kentliye daha fazla konfor, daha kısa sürede yolculuk demek Değerli ArkadaĢlar. ġimdi, Buca
Tüneli, viyadük ihaleleri CumhurbaĢkanlığı Genelgesi sonrası yüklenici talebiyle tasfiye edilmiĢti
biliyorsunuz. ġimdi yeniden viyadük ikmal ihalesini yaptık. O ihaleyi yaptık ve iĢ baĢladı. Tünel
için ikmal ihalesi çalıĢmalarını da sürdürüyoruz. Yeni yılda da bu iĢler baĢlıyor arkadaĢlar. 2021
yılında özellikle alt ve üst geçitler için ciddi bir bütçe harcaması planlandı. Ġhtiyaç mı? Ġhtiyaç. Bu
konuda muhalefetteki arkadaĢlar bizden talepte bulunuyorlar mı? Bulunuyorlar. Biz de bunları
yapıyoruz. Karayolu alt ve üst geçitleri için 145 milyon. Yaya alt ve üst geçitleri için 31 milyon
bütçe ayrıldı Değerli ArkadaĢlar. Bu bütçe 2020 yılına kıyasla üç katına yükseltildi. KarĢıyaka
Ġskelesi, KarĢıyaka Ġskele karĢısı, orayı biliyoruz orası yayalaĢtırılmıĢ hale getirilecek, baĢlıyor.
YaĢayanlar KavĢağı, Karabağlar Gaziemir üzerinde, Mürsel PaĢa Caddesi Gıda ÇarĢısı bağlantısı…
Hakan KardeĢim burada, o iyi bilir, o meselelerle kendisi ilgilendiği için söylüyorum. Bunları
bitiriyoruz arkadaĢlar. Ġhtiyaç, ihtiyaç. Yapacağız. Ġklim değiĢikliğinin olumsuz etkilerine karĢı
karbon salınımı 2030 yılına kadar %40 azaltılacak arkadaĢlar. Temiz enerji, her Ģey temiz enerji
üzerine yüklenerek enerji kaynaklarımızı da hem temiz enerjiler üretip hem de tasarruf yapıp enerji
ihtiyacımızı gidermeye çalıĢıyoruz. Bu yıl Aliağa Ġtfaiyesi Değerli ArkadaĢlar, Aliağalı arkadaĢlarım
dinlesinler... Bergama Mezbahası, Uzundere Spor Salonu ve Çiğli Aile DanıĢma Merkezine
yaptığımız güneĢ enerji santralleri çatılara ve birlikte santrallerimizin toplam kapasitesi 2,5 milyon
kilovat saate ulaĢtı. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaĢlar? 2,5 milyon kilovat saat ne demek?
Ġzmir‟de 1600 hanenin elektriğini biz böyle karĢılıyoruz demektir arkadaĢlar. Bu çok önemli.
Planlanan yeni santrallerle… Burada kalmıyoruz devam ediyoruz GES‟lere. ÇaybaĢı ve ÇeĢme
Ġtfaiyeleri, Konak Tünelleri, o Konak Tünellerinin üzerine de bunları yapacağız. AĢık Veysel
Olimpik Yüzme Havuzu, kapasitemizi 350 bin kilovat saate çıkaracağız Değerli ArkadaĢlar, bu
önemli. ESHOT Gediz Atölyesindeki santrale ek olarak 2024 yılına kadar da üç yeni GES inĢaatı
yapılacak, bu da programımızda var. Gelelim Harmandalı‟ya; Harmandalı bizim eleĢtirildiğimiz,
eleĢtiri yöneltilen tesislerimizden bir tanesi ama Harmandalı‟yı bilmek zorundayız. Bir gün inĢallah
Ģu iĢler biraz Ģey yapar da hep beraber Ģu Harmandalı‟ya gideriz, bir yerinde ilgili arkadaĢlar bize
Harmandalı‟yı anlatırlar. ġimdi, bu tesis yaptığı ekonomik girdilerin yanında, aynı zamanda
atmosfere karıĢan metan gazını bertaraf etmek için çok önemli bir iĢleve sahip, bunu da bilelim.
AçılıĢında kapasitesi 15 milyon vat kapasite 2020 yılında 25 milyon vata yükseldi, 60 dönüm
alanda bitkilendirme çalıĢmaları tamamlandı. Bergama geliyor sırada, Bergama geliyor,
“Yapılamaz, yapılamaz.” denilen Bergama geliyor, 3 milyon megavatlık. ġimdi, 31 Ekim‟de kaç
gün geçmiĢ üzerinden, enerji üretmeye baĢladı. Peki, çok yakında neresi var? Kesinlikle hatırlayın o
görüĢmeleri. “Yapılamaz, yapamayacaksınız.” dedikleri; ÖdemiĢ. Hep beraber açacağız. AçılıĢlar
yasak ama yani Pandemi koĢularına uygun olarak hep beraber yaparız. Peki, bu tesislerden bizim
bütçemizden para çıktı mı? Hayır, aĢağı yukarı 600 milyona yakın bir yatırımdan bahsediyoruz bu
saydıklarımdan. Belediye Bütçesinden bir kuruĢ para çıktı mı? Yok. Belediye Bütçesine ne giriyor
arkadaĢlar? Para giriyor. Yani sadece Harmandalı‟dan, Harmandalı‟dan 3 ayda bir 20 milyon TL,
yanılmıyorsam bir para belediyenin kasasına giriyor. Allah bereket versin, güzel. Bir de ne var?
AçılıĢında ben de hazır bulunmuĢtum. Tıbbı Atık Bertaraf Tesisimiz var Değerli ArkadaĢlar. Oraya
para verdik mi? Hayır. Peki, Pandemi döneminde tıbbı atıkların, iĢte Ģu maskelerin, diğerlerinin
sterilizasyonu ve onların normal bir atığa dönüĢtürülmesi önemli miydi? Pandemi bunu bizim ta
gözümüzün içine içine soktu. Önemliydi. Bu tesis bunu yapıyor. ĠnĢallah onu da gider, görürüz.
Etüvleri görmenizi isterim, o sterilizasyon, büyük cihazları, makineleri. Peki, o tesis ne yapıyor
arkadaĢlar? 3 ayda bir 1,5 milyon lira da belediyemizin kasasına para koyuyor arkadaĢlar. Evet,
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Ģimdi Ġzmir YeĢil Altyapı Stratejisinin öncelikli eylem planı içinde yer alan bu Melez Çayı ve
Çevresi kentin ekolojik omurgası haline getirecek bu proje yürüyor. Tamamladık onun yarıĢmayı
biliyorsunuz, bir yarıĢma yaptık oradan çok güzel projeler çıktı. Uygulama projelerine geçilecek.
Önümüzdeki yıl etap uygulamaları baĢlayabilir Melez Çayı‟na. Melez Çayı‟nın, Ġzmir‟in çevresini
değiĢtirecek bir proje göreceksiniz. ġimdi, peki özellikle ulaĢımda, ulaĢımda özellikle deniz
ulaĢımında nasıl bir Ģey yapıyoruz? iĢte hepinizin bildiği gibi Fethi SEKĠN Gemimiz gelmiĢti,
arabalı vapur. Çünkü arabalı vapur sayımızı, sefer sıklığını arttırarak vatandaĢın beklemeden
Üçkuyular‟dan Bostanlı‟ya, Bostanlı‟dan Üçkuyular‟a geçmesini istiyoruz. Uğur MUMCU
Feribotu geldi mi? Geldi. 15 gün sonra sürecini tamamlayıp hizmete girecek mi? Girecek. Hayırlı
olsun diyelim onun için de. Karbon salınımını azaltmak çevreci, yaĢanılabilir bir kent olmanın
önemli özelliklerinden biri de karbon salınımını azaltmak, yani bu da ne ile olur? Lastik tekerlekten,
raylı sisteme doğru bir perspektif ile olur. Evet, biz Ģu anda halkımızın önemli bir kısmını hâlâ lastik
tekerlekli araçlarla taĢıyor muyuz? TaĢıyoruz ama ulaĢmak istediğimiz standart gerçekten daha
çevreci, daha halkın, vatandaĢın konforla ve hızla hareket edeceği raylı sistemlerdir; Metrodur,
ĠZBAN‟dır, Tramvaylardır. Peki, biz eğer tekerlekli araçlardan raylı sistemlere doğru gittiğimizde,
hem kalitede hem de tasarrufta ve paranın doğru kullanılmasında iyi bir iĢ yapmıĢ olacak mıyız?
Böyle bir stratejik plan koymuĢ muyuz? KoymuĢuz. UlaĢım Master Planında bunlar var mı? Var.
Bakın, görürsünüz. Hedef bu. Ne yapacak? ESHOT 600 milyon lira sübvansiyon alıyor muydu
BüyükĢehirden? Eğer siz, eğer siz bunu ESHOT‟un araç yakıt kullanımını azaltırsanız ki tekerlekli
ulaĢımın yerine demiryollarını, raylı sistemleri geliĢtirirseniz, evet, baĢlangıç maliyeti yüksek
olabilir ama sonuçta kiĢi baĢına, iĢte hep tartıĢıyoruz, “3,40 mı olsun 0,50 mi alsın?” Onları tartıĢtık,
oraları konuĢtuk, geçelim onları ama 0,86 yahu. Birim maliyeti Ģeyde, bu önemli. ġimdi, hani “Hep
büyük iĢler, böyle çiçek böcek iĢleriyle uğraĢmayın, büyük iĢler istiyoruz.” Narlıdere Metrosu
baĢladığımızda %12 seviyesindeydi, bugün kaç seviyesinde arkadaĢlar? %66 seviyesinde. 125
milyon Euro finansman kaynağı olarak bu projemizi yürütüyoruz. 2021 yılında %19‟unu daha ilave
edeceğiz, inĢallah hep beraber 2022 yılında bu Meclisteki ArkadaĢlarımızla beraber bineceğiz
Narlıdere‟den, Evka-3‟e kadar gideceğiz arkadaĢlar Ģehrin altından, bunu da söyleyelim. Aliağa
ilçesinde ĠZBAN istasyonundan Ģehir merkezine yüksek hızda lastik tekerlekli tramvayla ilgili
taĢımacılık sistemi de planlanmakta. Çünkü orada bir anlamda shuttle olması açısından, istasyondan
Ģehre kadar bir giriĢte birtakım Ģeyler vardı. Bunu bir anlamda Kordon‟da uyguladığımız Nostaljik
Tramvay örneği ama daha hızlısı, daha hızlısı. Çünkü yolcu taĢıyacak, orada nostaljik ziyaret
yapmayacak yani. ġimdi burada ĠZBAN‟ın Bergama‟ya uzatılmasına iliĢkin çalıĢmaları Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının hem kamulaĢtırma hem de hat yapım faaliyetlerini
tamamlayamaması… Bakın yani kamulaĢtırmayı kim yapacak? Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları yapacak kardeĢim. Hat yapımını kim yapacak? Onlar yapacak. Biz ne yapacağız?
Ġstasyonları yapacağız, sinyalizasyonu yapacağız, yürüyecek. Onlar olmadığı için yürümedi, kaldı.
Yine hükümetimiz 2011‟den beri Yatırım Programında olan, 2011‟de Yatırım Programında var
arkadaĢlar, bakabilirsiniz. Ancak yeterli bütçe ayırmadığı için Otogar-Halkapınar Metro hattı için de
bekleyiĢimiz sürüyor. Diyoruz ki, Ģuradan, Ģu köĢeden ben bir kere daha söyleyeyim. Evet, biz
Narlıdere Metrosunu kendi kaynaklarımız ile yapıyoruz. Buca‟yı da o kaynaklarla yapacağız. Zaten
Ģimdiye kadar yaptıklarımızı öyle yapacağız ama Hükümetimizin de bir elinden tutup, Ģu
Halkapınar Otogar Metrosunu yapmasını ben bir Ġzmirli olarak ve bir Meclis Üyesi olarak
bekliyorum, bekliyorum. Rakam söyleyeyim, geçeceğim hemen. 2021 yılında raylı sistem
yatırımlarımıza toplam 750 milyon TL bütçe ayırdık, bakabilirsiniz orada duruyor onlar da. ġimdi,
Ġzmir Otogarı, Ġzmir Otogarı orada duruyor. Ġzmir‟e yakıĢır, çağdaĢ, daha rahat kullanılacak ve
hizmeti, kalitesini arttıracak bir Otogar Projesi yarıĢması açtık. YarıĢma projesiyle bir proje ortaya
çıktı. ġimdi onun uygulama projeleri ve ihalesine çıkılacak. Bu bize o otogarın yerine yepyeni,
Ġzmir‟e çağdaĢ, Ġzmirlilerin kullanımına layık bir otogar yaratacağız. Onu da doğa dostu, bir
modern bir ana transfer merkezine dönüĢmüĢ olacak o otogar, önemli, onu söylemek
durumundayım. Aliağa Tam Otomatik Katlı Otopark ve YeĢilyurt Kültür Merkezi Otopark
çalıĢmalarını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz Değerli ArkadaĢlar. Bunu özellikle belirtmiĢ olayım.
BAġKAN: Adliye, Adliyedeki otoparkı kastediyorsunuz.
MUSTAFA ÖZUSLU: Evet, adliyedeki, adliye, Adliye Tam Otomatik, özür dilerim, adliye. Ġzmir‟i
daha yeĢil bir Ģehir yapmak için çalıĢmalarımız sürüyor Değerli ArkadaĢlar. KiĢi baĢına düĢen yeĢil
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alan miktarını arttırmak için yeni rekreasyon alanları, parklar, kent ormanlarını oluĢturuyoruz.
Gelecek yıl Temalı Parklar için 125 milyon TL rekor bir bütçe ayırdık, bunu görebilirsiniz
Bütçemizde. Peyzaj çalıĢmaları için de yerel kooperatiflerden, biliyorsunuz bunu zaten
desteklediğimizi, çiçek üreticilerini desteklemeye devam edip çiçek alacağız. ġimdi, Menemen
Ġstiklal Mahallesi‟yle, Çiğli Esentepe Mahallesi‟ne yaptığımız iki park ve burada yaĢayan halkın
yaĢam kalitesini arttıracak kadar güzellikte iki park, gidip görmenizi isterim. Bu parklar ay sonunda
hizmete girecek. AçılıĢlarına belki hakikaten yapamayacağız, bu Pandemi bizi, birçok Ģeyi
kısıtlıyor. Keza Buca, Bornova ve Konak ilçelerinin kesiĢme noktasında yer alan 180 bin metrekare
büyüklüğünde Behçet Uz Rekreasyon Alanı‟nı baĢtan aĢağı yenileyip, stadyum ile birlikte içinde bir
de stadyumu var. Küçük, seyirci kapasitesi az ama stadyumu var. 2021 yılında onu da hizmete
alacağız. Buca Portakal Vadisi‟ni, Ġzmir‟in doğal varlıklarını korumak için çalıĢıyoruz. ĠĢte Gediz
Deltası, UNESCO Dünya Tarihi Doğal Mirasına katılması için baĢvuruda bulunduk, bunu da
söylemiĢ olayım. Hep konuĢulur Opera Binası. %32‟yi tamamladık Değerli ArkadaĢlar. “Ne oldu
orada?” diye soruyorlar, bazen basında da görüyoruz. %32‟si tamamlanmıĢ duruyor orada
arkadaĢlar. ġimdi, bu Pandemide Ġzmir halkı Türkiye‟deki diğer illerimizdeki vatandaĢlarımız kadar
etkilendi. Geçen yıl aldığımız toplum sağlığı faaliyetlerinin faydasını, önlenmeleri… Kurduk o
Daire BaĢkanlığını, bu dönemde daha iyi anladık. Bir Bilim Kurulu oluĢturup, Kriz Belediyeciliği
uygulamasına geçtik. Yani Maskematik‟leri… Dolayısıyla maskeleri dağıttık. 7 milyon maske
dağıttık. Bunları yapmak durumundayız zaten. Bunları yaptığımız için biz bir yandan övünüyoruz
ama bunu yapmanın doğru ve doğal olduğunu da söylemeye çalıĢıyoruz. Dirençli Kent kavramını
burada çıktı ve Dirençli Kentin manifestosunu ve onun genelgesini, kitabını yazdık, BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığımız için de arkadaĢlar, bu çok önemli bir Ģey, yani uluslararası basın
kuruluĢlarında, uluslararası basın kuruluĢlarında ve akademik dergilerde bunun, bunun yayını çıktı.
Burada Buğra GÖKCE‟ye teĢekkür ediyorum. Buğra GÖKCE bir Genel Sekreterimiz ama aynı
zamanda bir akademisyen kimliği de var, Doktor Buğra GÖKCE. Tuğla gibi kitap yazmıĢ adam.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Öyle ama
napayım, yani. ġimdi, Ģimdi bir akademisyen arkadaĢı ile beraber bunu yazdı. Uluslararası bir yayın
olarak çıktı, geçti Değerli ArkadaĢlar, önemli. Ġzmir Dünya‟ya örnek oluyor, yaptıklarını akademik
bir çalıĢma olarak BüyükĢehir Belediyesinin içinden bir Bürokratın imzası var bunda. Ne mutlu
bize. ġimdi, daha çok sporla ilgili iĢlerimiz var. Onları arkadaĢlarımız belki anlatırlar, detaya
girmeyeyim ama BaĢkan‟ımızın önemli birkaç tane iĢi var. Burada Buca ve Konak Belediye
BaĢkanlarımız da bu konuda çok kendileriyle beraber çalıĢtılar. Bu Seyyar Makam meselesini
biliyorsunuz. VatandaĢın ayağına gidip, vatandaĢın ayağında Ģeyi dinlemek ama onu bir tık ileriye
taĢıdık. Ne oldu? Acil çözüm ekipleri arkadaĢlar, acil çözüm ekipleri. Yani yerinde gidiyorsun
vatandaĢ diyor ki; “ġurada Ģöyle bir Ģey var, çukur var, Ģöyle oluyor. ġurada Ģu var…” O alınıyor,
Eğer Ġlçe Belediyesinin yapabileceği bir Ģeyse Ġlçe Belediyesi üstleniyor, değilse BüyükĢehir
ekipleri bir hafta içinde onu hallediyorlar ve gidildiğinde tekrar bakıyorsunuz ki yapılmıĢ. VatandaĢ
da “Allah razı olsun.” diyor. Hizmet mi? Hizmet, Değerli ArkadaĢlar. Tabii Ġzmir aynı zamanda
Toplumsal Cinsiyet EĢitliği konusunda da çok yeni adımlar atan bir Ģehir. Dikkat ederseniz
geçenlerde bir araĢtırma sonuçları yayınlandı. Bir anket sonuçları verildi, Türkiye ölçekli, Bu
konuda en ileri kent, Cemil BaĢkan‟ım buradaysa KarĢıyaka. Sonra da diğer bütün ilçelerimiz
sırayla geldi yani. Hepsi gayet kuvvetliydiler, yani onu söyleyeyim. BüyükĢehir Belediyemiz olarak
da hakikaten biz kadın istihdamını önemsiyoruz. Çünkü bu bunun aynı zamanda bu Kadın-Erkek
EĢitliği ve Cinsiyet EĢitliğine ciddi anlamda katkı koyan bir yaklaĢım olduğunu biliyoruz. Kadın
Ģoför sayımızı da arttıracağız. Kadınların diğer alanlarda, iĢte ekskavatör kullanan kadından dozer
operatörüne kadar her yerde kadının adını yaĢatmak ve orada onların istihdamını sağlamak…
BAġKAN: Mustafa Bey, 30 dakika.
MUSTAFA ÖZUSLU: Evet hemen tamamlıyorum. Masalevleri… Peki, ama önemli bir Ģey. ġimdi
Toros, Kadifekale, Bayraklı, Selçuk, Mordoğan Masalevlerini açtık. Önümüzdeki günlerde
Masalevlerini açmaya devam edeceğiz, hazır olan, yürüyen projelerimiz var. Onlara devam
edeceğiz Masalevleri önemli çünkü. Orada hem çocuğun hem kadının sosyalleĢmesi ve ekonomik
hayata dâhil olması açısından önemli iĢler yapılıyor. Evet, Akdeniz Ülkeleriyle iliĢkilerimizi
geliĢtirmeye çaba sarf ediyoruz, bu çok önemli. Çünkü Akdeniz‟e kıyısı olan Ģehirlerde hem
ekonomik hem kültürel faaliyetleri değerlendirmek istiyoruz. ĠĢte Akdeniz‟e kıyısı olan 5 devletin 5
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dillerini, kurs açarak o dillerin yaygınlaĢmasını isteyerek, Ģu anda onlar çağırıyor. Çaba çok fazla,
talep çok fazla. Hemen doldu sınıflar. Bu önemli bir Ģey iĢte. “Akdenizlilik”, o kavramı
kullanıyoruz ya, Ġzmir burada yine liderliğini yapıyor. Tabii burada 2021 yılında BirleĢmiĢ Kentler
ve Yerel Yönetimler Kültür Zirvesine ev sahipliği yapacağız. Terra Madre‟nin Ģehrimize
getirilmesini sağladı BaĢkan‟ımız ve ilgili arkadaĢlar. Daha bunlar gibi daha birçok uluslararası iĢte
de ciddi olarak, ciddi olarak faaliyet sürdürüyoruz. Değerli ArkadaĢlar, Halkın Bakkalı ve Üretici
Pazarlarını desteklemeye devam edeceğiz. Bunlar yürüyor. Halkın Bakkalında mevcutların üzerine
eğer ihtiyaç olursa yine bir sanal değil, diğerlerini yapacağız ama esas itibarıyla BaĢkanımızın da
söz ettiği gibi bunu aslında bir ağ, bir network, bir sanal alıĢveriĢ merkezi haline dönüĢtürürsek
muhteĢem bir iĢ olacak. Bu konuda çalıĢılıyor, perspektifi bu konuya doğru devam ettiriyoruz.
Tarımda desteklerimiz; küçükbaĢ hayvanda, manda, Ġzmir mozzarellası sizlere daha, hani zaman
elverse bir sürü Ģey sayacağım ama bence burada bunları, örnekleri arttırmayı isterim ama zamanı
da etkili kullanmak adına, çünkü BaĢkan‟ım da oradan bana sürekli… Ben buradan böyle
görüyorum, hafif hafif yani Ģey olmasın istiyorum. ġimdi, kentsel dönüĢüm ile ilgili de birkaç Ģey
söyleyeyim. Aslında burada, bu konuda söz alacak olan arkadaĢlarım var, onlara Ģey olmadan
konuya girip bir müdahaleyi söyleyeyim yani. Türkiye‟de Bakanlığımızın da aslında bizi takdir
edip, kabul ettiği bir müdahaleyi, yaptıklarımızı aldığını söylemeye çalıĢacağım. Bir; yerindelik
prensibi, bir; yerindelik prensibi, yani bu çok önemli. Kentsel dönüĢümde bunu sağlamak. Ġki; iki
çok önemli bir Ģey. Bakanlığımız da bunu kabul etti. Kamu olmadan kentsel dönüĢüm olmaz
Değerli ArkadaĢlar. BüyükĢehir Belediyesi baĢtan beri bu anlayıĢla yürüdü, baĢtan beri. Bir;
vatandaĢı yerinde tutacağız mağdur etmeyeceğiz, iki, iki; kamu bu iĢin içinde olacak. ġimdi,
Bakanlığımız da aynı noktaya geldi ve ne yaptı Fikirtepe‟de Bakanlığımız, ne yaptı arkadaĢlar?
Müteahhitlere dedi ki; “Bir ay süren, var yoksa ben gereğini yapacağım kardeĢim.” Budur, kamu
budur. Kamu bunu yapacak. Biz kamucuyuz, çok açık. Burada, burada Ege Mahallesi‟nde
müteahhit bulamıyorduk ama kendi Ģirketimiz ĠZBETON‟la yaptığımız müdahaleler, yaptığımız
müdahaleler payesini aldık. O müdahaleler sayesinde bugün Ege Mahallesi ihalesi bitti ve
ĠZBETON‟un, ĠZBETON‟un biz Meclisimizin de kararıyla bu tür yerlerde, yani giriĢimlerde bu
5298 konutun yapılması konusunda kentsel dönüĢümde, 1100 konut için Meclisimizden bu Ģeyi
almıĢtık biliyorsunuz, oybirliği ile alınan bir karar sonucuydu, Protokol‟ü de verdik. ĠZBETON iĢin
içine girince maç değiĢti arkadaĢlar. Bu da önemli, kamu. ĠZBETON da kamu, evet bir Ģirket ama
bizim Ģirketimiz. BaĢkan‟ım anlatır, hiç oraya girmeyeceğim. Ġstanbul‟dan zaten geldiği için o ortak
akıl buluĢmalarını hiç onu Ģey yapmayacağım arkadaĢlar. Kemeraltı‟nı hep beraber gezeceğiz,
göreceğiz. DeğiĢen yerlerini göreceğiz. Meraklıysanız hatta gidelim beraber gezelim, orada giriĢten
ta Havra Sokağı‟ndan çıkıĢa ĠkiçeĢmelik YokuĢuna vardığımız noktaya kadar inanılmaz bir değiĢim
ve… Bunun için para harcıyoruz, niye? Yapacağız. Çünkü sadece binaya dönüĢtürmek değil ki,
Kemeraltı‟na hak ettiği ticari değeri tekrar geri vermek. Orada bir, büyük bir ticari faaliyetlerin
tekrar baĢlamasını sağlamak. Eskiden çocukluğumuzda gittiğimiz Kemeraltı‟lar gibi. Rakamı
söyleyeyim; 137 milyon lira bir rekor bütçe ayırıyoruz arkadaĢlar. Kültür-Sanat Faaliyetlerini
Değerli ArkadaĢlarımız dile getirdiler ama kültür-sanatta Ģöyle bir sıkıntımız var; Pandemi
dolayısıyla zaten çok fazla kültür-sanat faaliyeti yapamıyoruz istesek de, onları da söylemiĢ olalım.
ġimdi Değerli ArkadaĢlar, ġimdi Değerli ArkadaĢlar, “9 milyar lira hedef bütçe ile bu yıl, bu yıl biz
Ġzmir Halkına hizmet edeceğiz.” diyoruz ve bunun %42‟sini de, 42‟sini de bu yıl tekrar yatırımların
düĢmesini beklerken tekrar yatırımlara ayırdığımızı belirtmek istiyorum. Seneye bütçe
görüĢmelerinde Ankara BüyükĢehir Belediyesi Grup BaĢkanvekili, MHP Grup BaĢkanvekili
arkadaĢımızın, özellikle, özellikle bizi tekrar tebrik edeceğine ve örnek göstereceğine eminim.
ġimdi, son noktayı da söylüyorum ve sözlerimi tamamlayacağım. Ekim ayında METRO A.ġ
tarafından yapılan 42 araçlık Tramvay Araç Alım Ġhalesi vardı, biliyorsunuz arkadaĢlar. Ġhale
dökümünü alan firmalar teĢekkür mektubu sundu. Teklif vermeme ana gerekçelerini de ne
söylediler biliyor musunuz arkadaĢlar? “Ġhaleyi TL değil, Euro ile yapsaydınız teklif verirdik.”
diyorlar. “TL‟nin, TL‟nin sürekli değer düĢtüğü bir ortamda, parçaların büyük bir bölümünü yabancı
ülkelerden gelecek tramvay araçların maliyetini kontrol edilmesini ve fiyat teklifini sunabilmemiz
imkânsız.” dediler bu firmalar, ihaleye girecek olan... Yani TL ile ihaleyi önemsemediler. 2020‟de
bu ihaleyi yenileyeceğiz ve maalesef ki feed kurallarına göre yaparak fiyat farkını yabancı para
cinsinden tanımlayacağız. Bu da önemli. ĠĢte kimse, “Dolarla, euro ile hiçbir iĢimiz yok.” demesin,
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var. Bütçe yapılırken de bu koĢullarda yapılıyor ve biz de bu koĢulları kabul ederek ama kendi
gerçeklerimizle ve kendi önceliklerimizle bir Bütçe yapıyoruz. Bu Bütçenin hazırlanmasında baĢta
BaĢkanımız, Belediyemizin Değerli Bürokratları, Belediye ÇalıĢanları Değerli ArkadaĢlarımıza
Ģükran ve minnetlerimi sunuyorum, sağ olsunlar. Gerçekten Ġzmir‟in hak ettiği hizmeti alabilecek
bir bütçe yapıp personelimizle o hizmetleri üretilecek bir Bütçe ve Performans Programı
hazırlamıĢlar, sağ olsunlar. BaĢkanımızın ortaya koyduğu perspektif, bizim BirleĢmiĢ Milletler‟in
ortaya koyduğu Stratejik Plan hedefleriyle uyumlu Stratejik Planımızın yansımasıdır bu Performans
Programı ve Bütçe Değerli ArkadaĢlar, bu da çok önemlidir. Onun için tabii ki bu Bütçeyi
değerlendiren, Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerimizin, baĢta BaĢkanı olmak üzere tüm
üyelerine canı gönülden teĢekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına bu Bütçenin Ġzmir‟e
hayırlı ve uğurlu olmasını istiyorum ve Bütçeye “Evet” oyu vereceğimizi buradan ilan ediyorum,
teĢekkür ederim Değerli ArkadaĢlar, BaĢkan‟ım, sağ olun.
BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz. Özgür Bey buyursunlar.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Üyeleri, Belediyemizin Kıymetli Bürokrat
ve ÇalıĢanları, Basınımızın Kıymetli Temsilcileri hepinizi tekrar saygı ve hürmetle selamlıyorum.
Tabii Mustafa Bey çok uzun dakikalar Ġzmir‟e gelemedi. Ben önden bir küçük teĢekkürümü yapıp,
hemen Ġzmir‟e gelmek istiyorum. Mustafa Bey‟in de Ġzmir‟e gelemeyiĢi nedeniyle Sayın BaĢkanın
kendisini uyarmasından da mutluluk duyduk, memnuniyet duyduk. Çünkü biz Ġzmir‟i konuĢuyoruz
ve Ġzmir‟i konuĢmaya her zaman devam edeceğiz. ġimdi “TeĢekkür” demiĢtim evet, biliyorsunuz
yaklaĢık bir yıldır devam eden ülkemizde ve Ģehrimizde de ciddi etkilerini gördüğümüz Covid-19
salgın dönemi ve maalesef yine hepimizi çok fazla derinden üzen 30 Ekim‟deki Deprem hadisesi.
Bu olaylar neticesinde bütün Kamu Kurumlarının, Devletin kısacası, hem deprem bölgesinde hem
salgın esnasında Ģehrimizdeki hemĢehrilerimize vermiĢ olduğu destekleri gördük ve bunun yanında
bir Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi olarak Ģunu söylemek istiyorum; Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin tüm çalıĢanları, baĢta Sayın Genel Sekreterimiz olmak üzere, tüm Bürokratlarımız,
tüm Memurlarımız, tüm ĠĢçilerimiz özellikle deprem anında ve deprem sonrasındaki üstün
çabalarından dolayı da Grubum adına da kendilerine Ģükranlarımı sunuyorum. ġimdi Kıymetli
ArkadaĢlar, evet biz Ġzmir‟i konuĢacağız, Ġzmir‟in sorunlarını konuĢacağız. Bugün de Ġzmir‟in 2021
Yılı Performans Programını, 2021 Yılı Bütçe Taslağını konuĢacağız. Aslında bunu konuĢurken
ĠZSU‟da da dile getirdiğimiz gibi sadece önümüzdeki yıl yapılacakları konuĢmakla yetinmeyeceğiz.
Aynı zamanda geçmiĢte neler yapıldı bunlara da bakmak gerekir diye düĢünüyorum. Mesela bunu
neden söylüyorum? Bunu Ģundan dolayı söylüyorum; çünkü geçmiĢte yapılanların bize vereceği
birtakım veriler var, birtakım ıĢıklar var, gelecekte bizi neler bekliyor? Bunlara bakmamız
gerekiyor. Sayın BaĢkan Tunç SOYER, göreve geldiği günden bugüne yaklaĢık 600 gün geçti. 31
Mart seçimleri yapıldı, Nisan ayının hemen baĢında mazbatasını alarak göreve baĢladı ve bunun
üzerinden tam 600 gün geçti ve yakın bir zamanda da, hatırlarsanız yakın bir zamanda da yine
Sayın BaĢkanın bu süreç içerisinde yaptıklarını anlattığı bir 550 Günlük Sunumunu izledik. Biz
belki canlı izleme fırsatı bulamadık ama sonrasında değiĢik kanallardan yani sosyal medya ve
benzeri kanallardan defalarca izleme ihtiyacı duyduk. Açık söylemek gerekirse hem ben, hem
Grubumdaki Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız “Bu 550 günde acaba bizim gözümüzden bir Ģey mi
kaçtı? Gerçekten Ġzmir‟de bir Ģeyler yapıldı mı?” deyip birkaç kez bu sunumu izledik. Ben çok net
bir Ģekilde burada Ģunu söylemek istiyorum Kıymetli ArkadaĢlar; bu eleĢtirileri daha önce de yaptık,
bu ifadeleri ben daha önce de kullandım ve kullanmaya bugün itibarıyla yine devam edeceğim. Evet
o gün 550 Gün Sunumu yapıldı ve Sayın BaĢkanın gerçekten sahne performansı bizce çok
harikaydı. Sahnenin ıĢıklandırılması, ses sistemi, ses düzeni tiyatral açıdan gerçekten muhteĢemdi.
Ġyi hazırlanılmıĢtı ama maalesef, ama maalesef bir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, Ġzmir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanı yerel yönetici açısından bizce baĢarısız bir 550 gün sunumu yapıldı. Çünkü sanki
31 Mart öncesinde bir sunum yapıyormuĢ gibi, hâlâ „„Ģunları yapacağız, bunları planlıyoruz, bunları
hayata geçireceğiz‟‟ gibi bir aday izlenimi verdi bizlere. ġimdi diyeceksiniz ki evet 550 gün, 600
gün… O 550 günlük sunumun üzerinden yaklaĢık bir 50 gün geçti. 600 gün içerisinde her Ģey
yapılabilir mi? Evet 600 günde her Ģey yapılamaz, yapılması mümkün değildir ama 600 günde çok
Ģeyler yapılır aynı zamanda arkadaĢlar. 600 günde verilmiĢ birçok vaat, yerine getirilebilir. Yollar
yapılabilir, parklar yapılabilir, kentsel dönüĢümle ilgili adımlar atılabilir, Ġzmir‟le ilgili önemli
adımlar atılabilir 600 günde. Ama maalesef gördük ki bu 600 günde yeterince Ġzmir‟le ilgili yatırım
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yapılmadı ve yine eleĢtirmiĢtik demiĢtik ki, “Ġzmir‟i kocaman bir platoya çevirdiniz ve bu platoda
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi eliyle ki, 9 milyar bütçesi olan bir reklam ajansı gibi kullanıyorsunuz.”
dedik. Bu 600 gün içerisinde eğer gerçekten yapılmıĢ birtakım yatırımlar ve faaliyetler olmuĢ
olsaydı, evet bunların reklamını yapmanızda hiçbir sakınca yoktu ve eleĢtirmeyecektik. Ama
maalesef ki, bu 600 gün içerisinde Ġzmir kocaman bir plato ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi de
devasa bütçeye sahip bir reklam ajansı. ġimdi önümüzde yeni bir Performans Programı, yeni bir
Bütçe Taslağı ve 600 günü bir kenara bırakıyoruz. Kısacası 600 günde maalesef ki, Mustafa Bey‟in
bahsettiği gibi Ģunlar Ģunlar yapıldı değil, Ģunlar Ģunlar yapılması planlanıyor aĢamasına geldik.
Bunları esasında Bütçe Taslağında ve Performans Programında zaten detaylı incelediğinizde
göreceksiniz. Evet Kıymetli ArkadaĢlar, bakıyoruz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bu yılki Gelir
Bütçesi 9 milyar, tahmin edilen Gelir Bütçesi 9 milyar. Tahmin edilen Gider Bütçesi ise 7 milyar
321 milyon. Finansman tahmini yani bütçe açığı 1 milyar 679 milyon ve bu yıl planlanan ya da
öngörülen borçlanma yaklaĢık 1,2 milyar, bu yıl öngörülen borçlanma yaklaĢık 1,2 milyar
arkadaĢlar. Geçen yıl buna benzer bir tablo var mıydı? Evet geçen yıl da buna benzer bir tablo vardı.
Geçen yıl da yaklaĢık 1,5 milyar civarında bir bütçe açığı vardı ve yine yaklaĢık 1,5 milyar
civarında borçlanma öngörüldü. Yani 2 yılda toplamda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin borçlanması
öngörülen ve hayata geçen borçlanması yaklaĢık 3 milyar arkadaĢlar. Bu ne demek biliyor musunuz
kıymetli arkadaĢlar? Bu Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yaklaĢık
15 yılda yapmıĢ olduğu borçlanmayla neredeyse eĢit, 15 yılda yapmıĢ olduğu borçlanmayla eĢit bir
borçlanmayı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi geçmiĢ 600 günde ve önümüzdeki 1 yıl içerisinde
gerçekleĢtirecek arkadaĢlar. Bu yılki borçlanmaya baktığımızda, bu yılki borçlanmaya baktığımızda
Kıymetli ArkadaĢlar, bütçenin yaklaĢık %20‟si yani Gelir Bütçesinin yüzde %20‟sine denk geliyor.
Ġlkesel olarak borçlanmaya karĢı mıyız? Elbette ki hayır. Burada birçok defa Meclis Toplantılarında,
Meclis Oturumlarında AK Parti Grubu olarak önümüze bir borçlanma teklifiyle geldiğinizde elimizi
kaldırdık, “Evet” dedik, oybirliğiyle geçirdik. Neden evet dedik? Çünkü bir yatırım yapılacağını
düĢünerek “Evet” dedik. Ama Ģundan emin olabilirsiniz ki bundan sonra, bu borçlanma
performansıyla devam ederse Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve bu yatırım performansını, olumsuz
anlamda söylüyorum devam ettirirse, artık bu borçlanma noktasındaki duruĢumuzda da mutlaka bir
değiĢim söz konusu olacak. Çünkü eğer siz hem bir taraftan çok ciddi bir borçlanma yaparsanız,
hem de diğer yandan, diğer yandan bu borçlanma neticesinde elde ettiğiniz gelirleri zamanında ve
doğru yatırımlara kullanmaz iseniz, o zaman gerçekten Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini önümüzdeki
yıllarda finansal açıdan çok karanlık günler bekliyor demektir, gerçekten çok karanlık günler
bekliyor demektir. Evet bugün belki kredibilitesi Mustafa Bey‟in dediği gibi geçmiĢe nazaran daha
kötü olmasına rağmen fena sayılmaz diyebiliriz ama 1 yıl sonra aynı kredibiliteyle, kredi vericilerin
karĢısına çıkamayacaksınız, çıkmanız mümkün olmayacak. Çünkü 2 yılda, 15 yılda yapılan 3
milyara yakın borçlanma gerçekleĢti arkadaĢlar, gerçekleĢecek. Ve bu kredilerden elde ettiğiniz
gelirleri de yatırıma dönüĢtürmezseniz o zaman ciddi bir sorun var demektir. ġimdi, evet bir Bütçe
Tasarısı hazırlandı, bir Performans Programı hazırlandı, detaylarına bakacağız, bunlar hangi amaçla,
hangi vizyonla hazırlanmıĢ? Bunları göreceğiz. ArkadaĢlar bu Bütçe Tasarısı ve Performans
Programı sizler tarafından hazırlandı ve belki de herhalde yaklaĢık 3 aydır hazırlığı devam eden bir
süreç içerisinde yapıldı. Elbette ki her Bütçe, her Performans ve Yatırım Programı hazırlanırken o
Ģehrin, o kentin yani Ġzmir‟in önceliklerinin ele alınması gerekir. Ġzmir‟in öncelikleri nelerdir?
Bunlara bakılması gerekir. Tabii bunlara ne kadar dikkat edilmiĢ? Bu öncelikler noktasında ne gibi
yatırım planları yapılmıĢ? Bunlara tek tek bakacağız ama ben Ģu öncelikleri sıralamak istiyorum
arkadaĢlar bir; deprem, kentsel dönüĢüm, planlama ve afet yönetimi, ulaĢım ve altyapı sorunları,
çevre, tarım ve hayvancılık… Çünkü Ģehrimizin büyük bir bölümünde gerçekten tarım ve
hayvancılık çok üst seviyede yapılmakta ve son olarak da sosyal belediyecilik anlayıĢı. Tabii
bunların alt baĢlıklarını sıralayacak olursak, yüzlerce baĢlık çıkar ama genel hatlarıyla Ġzmir'in
öncelikleri bunlar. Hatta Ġzmir'in sorunları noktasında da baktığımızda aynı baĢlıklarla karĢılaĢırız;
Deprem, kentsel dönüĢüm, ulaĢım, altyapı, sosyal belediyecilik vesaire vesaire diye devam eder.
ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan‟ım, Ġzmir'in demek ki birinci önceliği deprem, birinci
önceliği kentsel dönüĢüm, Ġzmir'in birinci önceliği deprem ve birinci önceliği kentsel dönüĢüm
bugün diyoruz, 30 Ekim'den önce de diyorduk. 30 Ekim'de yaĢanan o acı deprem hadisesinden önce
de çıkıyorduk bu kürsüye, sizler de çıkıyorsunuz ve diyorduk ki; “Ġzmir'in en önemli problemi,
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Ġzmir'in en öncelikli problemi kentsel dönüĢüm ve deprem gerçeği” diyorduk. Bunu neden
diyorum? Burada bir anlayıĢı eleĢtirdiğim için söyleyeceğim arkadaĢlar. Evet Ģimdi, bu öncelikler
noktasında bakıldığında ve sorunlar noktasında bakıldığında Sayın BaĢkan bizden farklı mı
düĢünmüĢ 31 Mart öncesinde? Hayır. ġu anda benim burada söylediğimin birebir aynısını söylemiĢ,
adayken söylemiĢ, seçim meydanlarında söylemiĢ, o cemreler tabir edilen toplantılarda dile getirmiĢ
ve depremle ilgili mesela neler söylemiĢ? “Ġzmir‟in mahallelerini yerinde ve uzlaĢıyla
dönüĢtürmeye devam edeceğiz.” demiĢ, “Ġzmir‟in deprem riskine karĢı Ġzmir‟i hazırlayacağız.”
demiĢ, “Deprem ve diğer afetlere hazır ve dayanıklı yaĢam alanları oluĢturacağız.” demiĢ, “Planlı
yapılaĢmadan bahsetmiĢ, Ģehir içinde yeni yaĢam alanları oluĢturacağız ve Ġzmirlilere bu noktada
hizmet edeceğiz.” demiĢ. Bunların tamamını Ģu anda Belediye BaĢkanı olan, Belediye BaĢkanımız
olan Sayın Tunç SOYER 31 Mart öncesinde seçimden önce dile getirmiĢ. Demek ki Ġzmir'in birinci
önceliği deprem ve kentsel dönüĢüm. Peki 20 ay boyunca, 20 ay boyunca yani 600 gün boyunca
bunu söyleyen siyasi irade Ġzmir'de neler yapmıĢ? Sadece önümüzdeki yılda, yıllarda neler
yapılacağını tartıĢmayacağımızı söylemiĢtim. GeçmiĢ 20 ayda yani 600 günde neler yapıldığına da
bakmamız gerektiğini düĢünüyorum. Bakalım; mesela 7 bölgede yapılacak olan 35.000 bağımsız
bölümün dönüĢümüyle ilgili ne gibi adımlar atılmıĢ? Yakın zamanda bir ihale yapıldı ve umarım o
ihalenin bir an önce hayata geçip hak sahiplerine teslimi yapılır. Ama bugüne kadar yapılan toplam
dönüĢüm sayısı otuz beĢte bir yani 1000 bile olmadığını biliyoruz ama hadi biz bunu yuvarlayalım
yaklaĢık 1000 civarında bir dönüĢüm gerçekleĢti. Sağlıklı planlama yapıldı mı bu Ģehirde? Bu 600
gün boyunca geçmiĢte yapılmıyor zaten de, yapıldı mı? Yapılmadı. 100.000‟lik planlarla ilgili
itirazlar ortadan kalktı mı? Kalkmadı. Kıymetli ArkadaĢlar, Ġzmir'de herhangi bir bölgede, herhangi
bir planlama çalıĢması, plan revizyon çalıĢmasının ortalama süresi 6 yıl, 6 ile 8 yıl arasında değiĢen
bir planlama sürecini yaĢayan bir Ġzmir'den bahsediyoruz arkadaĢlar. Buyurun size sağlıklı planlama
ve kentsel dönüĢüm. Çok daha önemli bir Ģey söyleyeceğim arkadaĢlar. Kendi evimizi, kendi
evimizi Ġzmir BüyükĢehir Belediye Binasını dönüĢtüremedik ve doğru-yanlıĢ bilmiyorum az önce
bir haber geldi, o binanın… Muhtemelen Sayın BaĢkan bununla ilgili açıklamalar yapacaktır ki,
Ģehirde binlerce binanın hasar tespiti yapıldı; ağır hasar, orta hasar, fazla hasar ya da az hasar birçok
binanın hasar tespitleri yapıldı, birçok bina Ģu anda yıkım aĢamasında Ġzmir BüyükĢehir Belediye
Binamızın hasar tespiti daha henüz önümüze gelmedi. Ama benim Ģu anda aldığım bir duyum,
basından öğrendim tabi doğru-yanlıĢ oldu bilmiyorum, az hasarlı gibi bir rapordan bahsediliyor.
Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri hadi biz gireceğiz de, orada çalıĢacak olan 2000 personeli
oraya gerçekten nasıl sokacağız? O depremi yaĢamıĢ biri olarak söylüyorum o binanın içerisinde.
Bununla ilgili gerçekten iĢ birliğine de açığız. Buyurun orada ya da baĢka bir alanda evimizi inĢa
edelim ve evimizi dönüĢtürelim arkadaĢlar önce. Bu 20 ayda depremle ilgili, kentsel dönüĢümle
ilgili Ġzmir‟de Deprem Master Planının hazırlanması ile ilgili çalıĢma yapıldı mı mesela? Ki Biz AK
Parti Grubu olarak bundan yaklaĢık 1 yıl önce Ġzmir'in Deprem Master Planının olmadığını, en son
1998 yılında bir Deprem Master Planının yapıldığını ve günümüz koĢullarına uygun bir Master
Planı yapılması gerektiğini söylediğimizde, bize UlaĢım Master Planı gösterilmiĢti arkadaĢlar ve
sonrasında hata kabul edildi, evet “Ġzmir'de bir Deprem Master Planı yok.” dendi ve hazırlıklara
baĢlandığı söylendi ama geldiğimiz noktada Deprem Master Planı ile ilgili hiçbir çalıĢma yapılmadı
arkadaĢlar. Ġzmir'de bu 20 ay boyunca mesela Tsunamiyle ilgili bir düzenleme yapıldı mı? 30
Ekim'den sonraya geleceğiz, onu da anlatacağız arkadaĢlar. Herhalde bu kürsüden ben “Ġzmir'de
Tsunami tehlikesi vardır.” demiĢ olsaydım gülerdiniz diye düĢünüyorum. Ama Ġzmir'de, 30 Ekim'de
yaĢanan depremde Sayın BaĢkanımın bir önceki dönemde Belediye BaĢkanlığı yaptığı
Seferihisar'da Tsunami gerçekleĢti arkadaĢlar ve bir vatandaĢımızı kaybettik, milyonlarca lira da
vatandaĢlarımızın zararı söz konusu oldu. Demek ki arkadaĢlar, Ġzmir bir deprem kuĢağında. 30
Ekim öncesinde de Ġzmir'de 17 aktif fay hattı vardı, 30 Ekim sonrasında da Ġzmir'de 17 aktif fay
hattı var. 30 Ekim öncesinde de Ġzmir'deki bu aktif fay hatları 6.0 ve üzerinde deprem
üretebiliyordu, 30 Ekim'de de gördük, 30 Ekim'den sonra da her an Ġzmir'in herhangi bir bölgesinde
yine aynı Ģekilde bir deprem üretme niteliğine sahip ve Ģunu da çok iyi biliyoruz; Ġzmir'in neredeyse
yapı stoğunun %80‟i bu üretilecek olan deprem, 6.0 ve üzerindeki depremlere dayanıklı değil ve
gördük. Ruhsatlı yapıymıĢ, ruhsatsız yapıymıĢ hiç fark etmiyor, 116 canımızı kaybettik. Aslında
bundan sonra alacağımız tedbirler sadece yeni acıların yaĢanmasını önleyecek, kayıplarımızı geri
getirmeyecek, 116 canımız geri gelmeyecek. Peki bunlar bilinirken, bunları burada tartıĢmıĢken Ģu
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Bütçe Tasarısı… ArkadaĢlar 2021 Bütçe Tasarısı ve 2021 Performans Programı hazırlanırken neden
bunlar düĢünülmedi? Bu Ģehirde illa bir deprem olması mı gerekiyordu? Ġlla bu acıları mı
yaĢamamız gerekiyordu? Ve maalesef yaĢadık. Bunu neden söylüyorum arkadaĢlar? Bunu Ģundan
söylüyorum; 30 Ekim öncesinde bu Ģehirde deprem gerçeğini görmeyen Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesindeki siyasi irade, Kentsel DönüĢüm Daire BaĢkanlığına 22 milyon 571 bin lira bütçe
ayırmıĢ, bakın bir kez daha tekrarlıyorum; 22 milyon 571 bin lira. ġimdi revize edilmiĢ, iĢte
Komisyonda oybirliğiyle geçmiĢ bu rakam biraz daha yukarı çıkmıĢ. Bir önceki yıl ayrılan bütçe ne
kadarmıĢ? 27 milyon. AĢağıya inmiĢ arkadaĢlar, 5 milyon aĢağıya inmiĢ. Bir yılda ne değiĢti? Hiçbir
Ģey. Bir yılda hiçbir Ģey değiĢmedi. Yani %20 aĢağıya çekilmiĢ. Yine bir Daire BaĢkanlığı kurulmuĢ
ama 30 Ekim öncesine kadar bu Daire BaĢkanlığı inanın, sadece tabelada kalan bir Daire
BaĢkanlığıydı. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme Daire BaĢkanlığı. Buraya ne kadar
bütçe ayrılmıĢ arkadaĢlar 30 Ekim öncesinde? Buraya 4 milyon 157 bin lira arkadaĢlar. Birinci
derecede deprem kuĢağında olan bir Ģehirden bahsediyoruz, iĢte biz bu anlayıĢtan bahsediyoruz. Biz
samimiyet derken bunu kastediyoruz, yoksa duygusal manada sevginiz, saygınız anlamında bir
samimiyetten bahsetmiyoruz. Depreme karĢı bakıĢ açınızdaki samimi duruĢunuzdan bahsediyoruz.
30 Ekim'den sonra evet, bambaĢka bir sayfa açacağız, bunu da konuĢmamın- ilerleyen sayfalarında
dile getirmeye çalıĢacağım. Ama, ama aynı BüyükĢehir bir kalemde çok ciddi artıĢ yapmıĢ, Ģimdi
onu söyleyeceğim arkadaĢlar, bir veri vereceğim size; Temsil Tanıtma Giderleri. Evet bu yıl Temsil
ve Tanıtma Giderlerine Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tam 54 milyon ayırmıĢ arkadaĢlar. Az
önce bahsettiğim iki dairenin toplam bütçesi 54 milyon değil, tam 54 milyon ayrılmıĢ Değerli
ArkadaĢlar. Geçen yıl bu bütçe ne kadardı? 38 milyon. ArtıĢ oranı ne kadar? %41. %41, 2020-2021
yılı arasında Temsil Tanıtım Giderleri farkı Değerli ArkadaĢlar, Kıymetli ArkadaĢlar. GeçmiĢ yıllara
baktım, merak ettim geçmiĢ yıllara baktım. 2016, 2017, 2018 gibi yıllara baktım, ortalaması
30 milyon, gerçekleĢen 28-29 milyon civarında, artıĢ oranları da bazı yıllar düĢmüĢ, bazı yıllarda 12 milyon kadar artmıĢ. Ama bu yıl %41 gibi bir artıĢla herhalde Ģu kitapçığın içerisindeki en yüksek
artıĢ oranlarından birine denk geliyordu Kıymetli ArkadaĢlar. ĠĢte o yüzden diyorum; “Ġzmir'i koca
bir plato çevirdiniz ve Ġzmir'i, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini devasa bir bütçeye sahip bir reklam
ajansına çevirdiniz”. Evet Kıymetli ArkadaĢlar, Ģimdi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yatırım
bütçesine bakacağız. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 9 milyar bütçesi var. Kağıt üzerinde
bakıldığında yatırım bütçesi Mustafa Bey'in bahsettiği gibi %41 falan değil. Onun detaylarına
indiğinizde bunun çok daha aĢağıda olduğunu göreceksiniz. Mesela 2020 yılında düzeltiyorum,
2021 yılında direkt yatırıma ayrılmıĢ, direkt yatırım ayrılmıĢ toplam bütçe miktarı 2 milyar 929
milyon, 2 milyar 929 milyon. Bunu neden söylediğimi birazdan baĢlıklara geldiğimde ulaĢımla
ilgili, çevreyle ilgili, tarımla ilgili baĢlıklara geldiğimde daha detaylıca anlatacağım arkadaĢlar. 2020
yılındaki, 2020 yılındaki direkt yatırımı ayrılmıĢ bütçe ise 2 milyar 723 milyon. Bir artıĢ var. Ne
kadar? 200 küsur milyon. Oran olarak ne kadar? %7. Tanıtım Bütçesine, Temsil Bütçesine %41 artıĢ
öngören Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yatırım bütçesine %7 ayırmıĢ arkadaĢlar. Biz bu anlayıĢı
eleĢtiriyoruz. Nerede %41, nerede %7. Yine bir veri daha vereceğim genel itibarıyla; mal ve hizmet
alımları. ġimdi bu veriyi vermeden önce Ģunu da söylemek istiyorum; eğer bir Kurumda gerçekten
mal ve hizmet alımları çok yüksek orandaysa ve bunlar yıllara göre artıyor ise gerçekten burada bir
sorun ve problem var demektir. Çünkü mal ve hizmet demek önümüzdeki yıllarda ve onları takip
eden yıllarda kullanmayacağınız malların alınması demektir, içerisine her Ģeyi koyabilirsiniz. 2020
yılındaki mal ve hizmet alımları miktarı 1 milyar 184 milyon. 2021 yılında bu rakam 924 milyon
artarak, 2 milyar 108 milyona çıkmıĢ Kıymetli ArkadaĢlar. ArtıĢ oranı %78. Yatırımda %7, mal ve
hizmet alımlarında %78 artıĢ. Evet, takdiri gerçekten sizlere bırakıyorum. Evet, bir diğer konumuz
Kıymetli ArkadaĢlar, aslında deprem, kentsel dönüĢüm, yatırımlar gerçekten önemli konular. Çünkü
bu acıları bu Ģehir tekrar yaĢamamalı. Sayın BaĢkanın geçen Oturumlarda söylediği çok güzel bir
söz vardı, ne demiĢti; “Deprem Ġzmir'e hiç yakıĢmadı.” “Deprem Ġzmir'e gerçekten hiç yakıĢmadı
ama maalesef deprem Ġzmir'in bir gerçeği onun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor.” diye
düĢünüyorum. Bir diğer konumuz; altyapı, ulaĢım ve trafik. Aslında yine bu bağlamda depreme
değineceğim Kıymetli ArkadaĢlar. Depremin hemen arkasından, Ġzmir'de yaĢanan trafik problemini
hepimiz gördük. Elbette ki bu sadece Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin sorunu değildi o gün yaĢanan
problem. Çünkü insanlar sevdiklerinin yanına, evlerine gitmek için bir anda sokağa döküldüler,
araçlarına bindiler ve çok ciddi bir Ģekilde trafik problemi yaĢandı. Ama o gün bir Ģey daha gördük,
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bir Ģehirde, bir kentte hele depremle ilgili bu kadar hassas bir kentte, alternatif yolların ne demek
olduğunu gördük, alternatif yolların neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Çünkü
Konak'tan deprem alanına ben 3 saatte gittim, 3 saat sonra yola çıktım neredeyse ama iĢte aramakurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, itfaiyemizin bu noktada ciddi problemler yaĢadığını gördük.
ġimdi burada bir bütçe ayrılmıĢ, bir bütçe ayrılmıĢ. Ne kadar? YaklaĢık 1,5 milyar, 1 milyar 597
milyon. Ama buna gelmeden önce, bu bütçenin detayına gelmeden önce yine Sayın BaĢkanın 31
Mart öncesindeki söylemlerine bakmak istiyoruz, vaatlerine bakmak istiyoruz. Ne demiĢ? 111
kavĢakta düzenleme yapacağız.” demiĢ. Bunu ben Faaliyet Raporunda dile getirmiĢtim ve yine dile
getiriyorum “Üç noktada trafiği yerin altına alacağız.” demiĢ. “Bayraklı, Buca, Karabağlar‟da 29
kilometre yeni yollar yapacağız.” demiĢ. “Otopark kapasitesini 100 bin araç kapasitesine
çıkartacağız.” demiĢ ve birçok daha konu var. Peki 20 ay boyunca, 20 ay boyunca Ġzmir'de neler
olmuĢ Kıymetli ArkadaĢlar, 600 günde Ġzmir'de neler olmuĢ? Yeni yollar mı yapılmıĢ? Hayır.
KavĢaklar mı düzenlenmiĢ? Hayır. Bu bahsedilen üç noktada trafik yerin altına mı alınmıĢ? Hayır.
Otopark araç kapasitesi bir anda ivmelenmiĢ mi, yukarı mı çıkmıĢ? Hayır. Evet araç otoparkları
yapılıyor, bir kısmı zaten eski projeler, inĢaatı devam eden projelerdi. Ama ne yapılmıĢ?
KarĢıyaka‟yla Konak arasında Ģerit yerleri değiĢtirilmiĢ. Bu uygulama zaten geçmiĢ yıllarda da
vardı. Buna benzer bir uygulamayı ĠkiçeĢmelik'te ben çok eskiden hatırlıyorum, yine KarĢıyaka
istikametinde var olan bir uygulamaydı. Ne yapılmıĢ? Yine KarĢıyaka istikametinde bir Ģerit
arttırılmıĢ. 9 milyar bütçe, 1,5 milyarını bu anlamda kullanmaya ayıran Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin yaptığı yatırımlar bunlar arkadaĢlar, yapılan yatırımlar bunlar. Peki önümüzdeki yıl
ne yapılacak? ArkadaĢlar 1,5 milyar bütçenin yaklaĢık 900 milyonu… Daha önce 1 milyardı, bütçe
aktarımıyla 900 milyona düĢtü, 900 milyonu bakım-onarım, bakım-onarım ve asfaltlama
çalıĢmalarına ayrılmıĢ. Bunlar günlük faaliyetler, bunlar zaten yapılması gereken faaliyetler. Bir
veri vereceğim Kıymetli ArkadaĢlar size. Bir adet yeni imar yolu yapılması planlanıyor mesela, 1
adet. Ayrılan bütçe 1 milyon. Gerçekten merak ettim, bu iĢle uğraĢan kiĢileri aradım, “1 milyona yol
yapılabilir mi?” diye sordum. Bana verilen cevap Ģu; “Yolun durumuna göre değiĢir ama yol
yapılmaz kesinlikle ama bazı yerlerde Ģantiye kurabilirsiniz, bazı yerlerde Ģantiye bile
kuramazsınız.” diye bir cevap aldık. ArkadaĢlar 1 milyon, yeni imar yollarıyla ilgili ayrılmıĢ bütçe.
1,5 milyarın içerisinde 1 milyon. Ondan sonra trafik neden böyle problem? Ondan sonra neden bu
Ģehirde bu sorunlar yaĢanıyor? KonuĢuruz arkadaĢlar. Evet, sadece bu örnek bile esasında ulaĢımla
ilgili, altyapıyla ilgili bu Bütçe Tasarısında ve Performansta esasında hiçbir Ģeyin olmadığını bizlere
gösteriyor. Yine bir veriden bahsedeceğim. Sayın BaĢkanın vaatleri üzerinden hareket edecek
olursak, yine BaĢkan… Aynı zamanda Stratejik Planda da bundan bahsedildi, büyük büyük harflerle
bahsedildi; “Bilim, Teknoloji ve Ġnovasyon Üssü kuracağız.” denmiĢ. Bilimden, akıldan bahseden
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bu yıl ne kadar bütçe ayırmıĢ Kıymetli ArkadaĢlar? 1 milyon ayırmıĢ,
geçen yıl 891 milyon ayırmıĢtı. Allah'tan bir 150 milyon kadar bir artıĢ söz konusu. ġimdi yine
bakıyoruz; yeĢil alanlar, çevre, parklar bu Bütçede ve Performansta, burada ne kadar bir bölüm var?
Ne kadar bir pay ayrılmıĢ? Dilerseniz bunlara bakalım. Yine Sayın BaĢkan 31 Mart öncesinde
birtakım projelerden bahsetmiĢ. Portakal Vadisinden bahsetmiĢ, Behçet Uz Rekreasyon Alanından
bahsetmiĢ, bahsetmiĢ de bahsetmiĢ. 600 günde neler yapılmıĢ arkadaĢlar? Yine kocaman bir hiç,
kocaman bir hiç yapılmıĢ arkadaĢlar. Bu Bütçede ve bu Performansta neler yapılması planlanıyor?
Evet 500 milyon gibi bir bütçe ayrılmıĢ ama az önce bahsettiğim Ģekliyle ayrılmıĢ. Sadece iki
projenin çizim aĢamasının bitmesi planlanıyor Kıymetli ArkadaĢlar. Bu 500 milyon bütçeyle
yapılacak olan bunlar. Değerli ArkadaĢlar, eğer bu deprem 30 Ekim'de yaĢanan o acı hadise
Bayraklı'da değil, Karabağlar'da yaĢanmıĢ olsaydı, inanın ama inanın herhalde çadır
kurabileceğimiz boĢ alanları bulamayacaktık. Allah'tan Bayraklı'da geçmiĢ dönemden de yapılmıĢ,
Bayraklı ve Bornova'da geçmiĢ dönemlerde yapılmıĢ bazı alanlar vardı, orada Çadırkentler kuruldu
ve sonrasında da hızlıca Konteynerkent yapımı tamamlandı. Ama bu acı hadise Karabağlar'da
yaĢanmıĢ olsaydı örneğin, çadır kuracak alan bulamayacaktık. Bu performansla devam edersek
herhalde çok uzunca bir süre bu Ģehirdeki yeĢil alan miktarını arttıramayacağız. BaĢkan‟ım…
BAġKAN: 35 dakika oldu…
ÖZGÜR HIZAL: Tamam.
BAġKAN: Evet buyurun, buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Kadifekale'den baktığınızda, Ģehri kuĢbakıĢı gördüğünüzde bu Ģehirde
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mezarlıklar ve de Ģu anda içinde bulunduğumuz Kültürpark Fuar Alanı dıĢında bir yeĢil alan
göremezsiniz arkadaĢlar. Bu Ģehir 25 yıl boyunca sizler tarafından yönetildi. 600 gün boyunca da Ģu
anki yeni yönetim tarafından yönetiliyor. Evet yine Mustafa Bey bahsetti, temiz enerjiden bahsetti.
2,5 milyon kilovat. Ben bunu da sordum az önce, bu iĢi bilen arkadaĢlara. “Bunun karĢılığı nedir?”
dedim. 2,5 milyon çünkü muazzam bir rakam gibi duruyor. Yıllık 1 megavata denk geliyor, yıllık 1
megavatın aylık ortalama 80 bin gibi bir getirisi olsa, aĢağı-yukarı 1 milyon gibi Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesine katkısı olacak, rakam 1 milyon arkadaĢlar. Hiç öyle 2,5 milyon kilovat/saat gibi bir
rakamla çok büyük iĢler yaptık diye övünülecek bir rakam değil esasında. Tarım ve hayvancılık
meselesine dönecek olursak hemen arkadaĢlar, çok hızlı geçeceğim bunları. Çünkü çok önem
verdiğinizi söylediğiniz bir konu. Mesela yine burada mezbahalar, sulama kanalları, soğuk hava
depoları yapılmasıyla ilgili birtakım vaatleri olan Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç
SOYER‟in bu yıl için ayırdığı bütçe yeni mezbaha yapımı için 150 bin TL arkadaĢlar. Tarımsal
üretimin planlanması, ürünlerin iĢlenmesi, depolanması için 0 lira. Tarımsal sulama ve hayvan içme
suyu göletleri için 0 lira arkadaĢlar. Bu Bütçe Tasarısında ve Performansta da var olan bilgileri size
aktarıyorum. Evet bir vaat yerine getirildi. Kültürpark ve Kadifekale‟deki Üretici Pazarları. Ama
buradan bir kez daha söylüyorum; özellikle, özellikle Kadifekale‟deki Üretici Pazarıyla ilgili Sayın
BaĢkan size buradan bir kez daha bu uyarıyı yapmak istiyorum. Gerçekten o pazara… Ama hiç
kimseye haber vermeksizin, hiçbir bürokratınıza, oradaki çalıĢan arkadaĢlara haber vermeksizin,
dilerseniz baĢ baĢa gidelim, birlikte gidelim, ben gerçekten gittim ve gördüm, o pazarın orada ne
üreticiye, ne de tüketiciye, ne de bölge halkına hiç ama hiç faydası yok Sayın BaĢkan. KoĢullar
ĢuymuĢ buymuĢ bilemiyorum ama o pazara bir gün gidip, o pazarın koĢullarını görmenizi isterim.
Sosyal Belediyecilik, sizin yine en çok övündüğünüz yönünüz. Özellikle Covid-19 Salgını
döneminde ve deprem sonrasında Ġzmirlilerin dayanıĢma ruhu ile ortaya koymuĢ olduğu bir
dayanıĢma örneğini gördük. “Halkın Bakkalı” yoluyla 35 milyon civarında bir bağıĢ toplandı, “Bir
Kira Sizden” bağıĢıyla da yaklaĢık 30 milyon gibi bağıĢ toplandı ama birkaç veri vereceğim ve artık
konuĢmamın yavaĢ yavaĢ sonuna geliyorum. Mesela Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi özellikle bu
Covid-19 Salgını dönemi nedeniyle, Ģu anda biz burada bile Meclis Toplantısını hızlıca yapıp
dağılmayı planlarken, sinema, tiyatro, festival ve konserler için önümüzdeki yıl ayırdığı bütçe 25
milyon arkadaĢlar. Bakın; sinema, tiyatro, festival ve konserler için toplamda 25 milyon bütçe
ayırmıĢ, Çok merak ediyorum gerçekten, yarın salgın sona mı erecek? Ya da 3 ay sonra mı sona
erecek? Sosyal Projeler Daire BaĢkanlığına 75 milyon ayrılmıĢ arkadaĢlar ki, tüm bütçe içerisindeki
toplam payı %1 bile değil ve bu Daire BaĢkanlığının içerisinde özellikle bakıyoruz, özellikle
bakıyoruz kentsel olanaklara eriĢimi kısıtlı kadınlara yönelik projelere ayrılan pay 500 bin TL
arkadaĢlar, mültecilere ayrılan pay 725 bin TL arkadaĢlar, sosyal belediyeciliğin tipik örnekleri
bunlar. Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığı 310 milyon, yaklaĢık bütçenin binde 34,5‟u. Geçen yıl
bu bütçe 255 milyon TL‟ydi, %20 civarında arttı ama diğer yandan Tanıtım ve Temsil %41
civarında arttı arkadaĢlar. Son olarak bir veri vereceğim Kıymetli ArkadaĢlar. Protokol ġube
Müdürlüğünün bütçesi mesela 16 milyon 799 bin TL, Protokol ġube Müdürlüğünün bütçesi. Peki
bu Protokol ġube Müdürlüğünün bütçesi hangi bütçelerden daha yüksek ona bakalım isterseniz.
Mesela Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığından, Yapı Kontrol Daire BaĢkanlığından, Toplum
Sağlığı Daire BaĢkanlığından, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme Daire BaĢkanlığından
ki, onun bütçesi arttırıldı Ģimdi ama anlayıĢ açısından söylüyorum, Ġtfaiye Denetim ve Önleme ġube
Müdürlüğünden çok daha yüksek bir bütçeye sahip Kıymetli ArkadaĢlar. Evet Bütçenin genel
hatlarıyla, Performansın genel hatlarıyla durum bu arkadaĢlar. Hiç öyle Sayın Mustafa Bey'in
bahsettiği gibi iç açıcı bir durum yok. Evet tüm dünyada yaĢanan Covid-19 Salgını nedeniyle, tüm
dünyada bir ekonomik daralma var. Bu ekonomik daralmanın yansımalarını elbette ki ülkemizde ve
Ģehrimizde de görmemiz mümkün, görüyoruz. ĠnĢallah bunu el birliğiyle atlatacağız, insanlık bunu
yenecek bundan eminiz. GeçmiĢte de buna benzer hadiseler yaĢandı. Ama tabii mazeret üretmek,
ekonomik anlamda birtakım sorunların olduğunu dile getirmek ve bu nedenle birtakım yatırımları
ortadan kaldırmak bu iĢin esasında en kolay tarafı. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar uzun yıllar siyasetin
içerisinde olan bir arkadaĢınız olarak ama çok kısa bir süredir yerel yönetici olarak çalıĢıyorum,
Meclis Üyesi olarak çalıĢıyorum ve bu kısa süre içerisinde gerçekten özellikle Ġzmir'de geçmiĢ
dönemde yöneticilik yapan bazı Belediye BaĢkanları çok ilgimi çekti ve araĢtırmak istedim. Bir
Belediye BaĢkanı vardı, bunların arasında, ki gerçekten çok zor koĢullar altında Belediye BaĢkanlığı
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yaptı, çok zor koĢullar altında Belediye BaĢkanlığı yaptı. ġu anda bizim yaĢadığımız bu Covid,
deprem onun kat kat daha zorluklarıyla karĢılaĢmıĢ bir Belediye BaĢkanı. ġu anda içinde
bulunduğumuz alanı, Kültürparkı yapan Belediye Reisi Behçet UZ. Ve araĢtırdım bir kitabını
buldum. Atatürk'ün Ġzmir'i Bir Kentin Yeniden DoğuĢu. Aslında Ģu anda kitabevlerinde olan bir
kitap değil, basımı da durdurulmuĢ bir kitap. Bilmiyorum okudunuz mu? Ama okumanızı gerçekten
tavsiye ederim. 1931‟li yıllarda Belediye BaĢkanlığı yapmıĢ, 1930'lu yılların sonuna kadar ve
Ġzmir'de neler yaptığını, nasıl koĢullarda yaptığını gördük, Ģu kitapta yazıyor. Ve biliyorsunuz
Çocuk Doktoru olan bir Belediye BaĢkanıydı. Bir anısını okudum Kıymetli ArkadaĢlar ve sizle
paylaĢmak istiyorum; Cumhuriyetin ilk yıllarındaydı, İzmir'in şartları gayrisıhhiydi. Tifo, Tifüs,
Dizanteri, Kuduz ve Tetanos hastalıklarının yanı sıra insanlarımızı öldüren bir başka hastalık daha
vardı; Verem. Bir gün canımdan çok sevdiğim kızım Mübeşşir’in de vereme yakalandığını öğrendim.
Bu vaziyet çocuk hekimi bir babaya ne kadar ıstırap vericiydi. Bir taraftan Belediye Reisliğiyle
halkıma karşı vecibelerimi yerine getiriyor, İzmir'i yeniden imar etmeye çalışıyordum, bataklıkları,
harpten kalma enkaz yığınlarını kurutmak için uğraşıyoruz, günde 18 saat çalışmak zorundaydım,
nereye gitsem aklım hep kızım Mübeşşir’deydi. Sağ olsunlar hekim arkadaşlar ilgileniyorlar ama
çok üzülüyorum. Nihayet büyük ihtimamlar sonucu evladım Mübeşşir’in verem hastalığını yendik.
Fakat ağır geçen hastalık şartları evladımın kalbini de hasta etmişti. Kalp romatizması krizleri sık
sık kızımı yokluyordu. Bana çok düşkündü, beni hep yanında istiyordu, şehir ise şantiye gibiydi.
Şantiye şefi gibi insanları hep yoklamak zorundaydım. Tatil yapmam, Mübeşşir’e temiz bir dağ
havası tattırmam imkânsızdı. Böyle üzüntü ve çalışmayla geçen günlerden bir gün canım kızım
Mübeşşirimi şiddetli bir kalp krizi neticesinde kaybettim. Köprüdeki evime geldim, herkes
ağlıyordu, bir Çocuk Doktoru olduğum halde kızıma alakasız kalmıştım, kendimi suçlu
hissediyordum Mübeşşir’i yatakta cansız görünce çok müteessir oldum. Evden hızlıca çıktım,
şuursuzca koşarak yürüyordum. Eşrefpaşa'ya Değirmen Dağı'nın tepesine geldiğimi fark ettim.
Büyük çabalarla imar ettiğimiz İzmir tüm netliğiyle görünüyordu. Hıçkırarak ağlamaya başladım
bas bas bağırıyordum; “İzmir her şeyimi sana verdim, öylesine verdim ki, biricik evladımı,
Mübeşşirimi bile benden aldın, onu sana verdim.” Elbetteki bir Belediye BaĢkanından bu kadar
büyük bir fedakârlık beklemiyoruz. Ama 1930'lu yıllarda bu Ģehirde, Ģehrin nüfusunun yarısı bu
Ģehirden gitmiĢ, Belediyesi iflas etmiĢ bir Ģehirde neler yaptığını ben bu kitaptan okudum
arkadaĢlar. Bize düĢen görev, iktidarı-muhalefeti hiç fark etmez, biz yine eleĢtireceğiz. Bize düĢen
görev özellikle ve özellikle 30 Ekim sonrasında bambaĢka bir sayfa açmak, bembeyaz bir sayfa
açmak arkadaĢlar. Bu sayfayı birlikte doldurmak zorundayız. Çünkü Ġzmir'de yeniden aynı hadiseler
yaĢanmamalı, yeniden aynı acılar yaĢanmamalı Kıymetli ArkadaĢlar. Bugün bu Bütçe bizce hatalı,
bugün bu Performans bizce hatalı. Biz eleĢtirilerimizi yaptık, düzeltmek sizlerin elinde.
Düzeltirseniz Bütçeyi ve Performansı buyurun 30 Ekim sonrasında yaĢadığımız süreçte nasıl bir iĢ
birliği içerisine girdiysek, bu Ģehrin yeniden inĢası için iĢ birliğine de açığız. Hep beraber yapalım
ama bu haliyle değil, bu haliyle yaparsanız yine eleĢtireceğiz yine bu kürsülere çıkıp yanlıĢ
yaptığınızı söyleyeceğiz. Evet Kıymetli ArkadaĢlar, bu vesileyle Ģunu söylemek istiyorum; Evet
gönül isterdi ki, Bütçenin sağlıklı hazırlanması, Performansın sağlıklı hazırlanması ama maalesef
hatalarla dolu, eksiklerle dolu bir Bütçe ve Performans. Bu nedenle AK Parti Grubu olarak Bütçe ve
Performansa olumsuz yönde oy vereceğimizi dile getirmek istiyorum. Yine bu vesileyle bu bütçe
kitapçığının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalıĢanlarımıza sonsuz Ģükranlarımızı sunuyorum ve
Yüce Meclisimizi de saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Değerli ArkadaĢlar 2 saat oldu, isterseniz bir 10 dakika ara verelim.
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım…
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar bir mola verelim isterseniz 2 saat oldu, bir 10 dakika ara veriyoruz
arkadaĢlar.
(BĠRLEġĠME 10 DAKĠKA ARA VERĠLDĠ.)
BAġKAN: Salahattin BaĢkan siz buyurun.
SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın
Temsilcileri, Ġzmirliler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, burada 2021 Yılı Bütçe
Tasarısı, Performans Programını görüĢmekteyiz BüyükĢehir Belediyemizin. Evet, diğer iki Grup
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BaĢkanımız Mustafa ÖZUSLU Bey, Özgür HIZAL Bey anlattılar. Ben de yine Milliyetçi Hareket
Partisi Grubu adına buradayım, söz almıĢ bulunmaktayım. Aynı zamanda Cumhur Ġttifakı… AK
Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur Ġttifakı olarak buradayız yine. Sayın BaĢkan‟ım tabii ki
Ġzmir…
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen sessiz olursanız…
SALAHATTĠN ġAHĠN: Ġzmir‟de yapılması gerekenler oldukça fazla. Tabii ki Pandemi, bir salgın
hastalığı dünyayı saran, daha sonra da deprem. Tabii ki bunlar ülkemizi, dünyayı etkilediği gibi
Ġzmir‟imizi de her yeri etkiliyor. Ama buna rağmen yapılması gereken hizmetler var. Ġzmir'de temel
problemler; iĢte kentsel dönüĢüm, trafik sorunu var, birçok sorun var, bunları sayabiliriz. Kentsel
dönüĢüm önemli. Örneğin; iĢte deprem oldu 30 Ekim'de. Yine bu Performans Programına devam
edeceğim. 30 Ekim Depremi merkez üssü Seferihisar ilçemiz olarak meydana gelen 6.6, 6.7, 6.8 bir
türlü bu… Ama neticede Ġzmir‟imize, Bayraklı‟mıza zarar verdi, insanlarımız binaların altında
kaldı. Hayatını kaybeden kardeĢlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımızda tabii… Ahirete irtihal
eden insanlarımızın sayısı 117'ye yükseldi, çok az da yaralımız kaldı, yaralılarımıza da acil Ģifalar
diliyorum. Tabii bu arada çok görev alan oldu, iĢte baĢta Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız,
Ġlçe Belediye BaĢkanlarımız, Bürokratlarımız, bilhassa BüyükĢehir Genel Sekreterimiz nezdinde de
Bürokratlarımız, herkes üzerine düĢeni yapmaya çalıĢtı bu depremde. Yine AFAD Arama-Kurtarma
yapan kardeĢlerimiz, jandarma, polis, sağlık görevlileri herkes büyük çaba gösterdi. Devletimiz yine
her zaman olduğu gibi burada gereken her çalıĢmayı yaptı. Mağduriyet yaĢayan kardeĢlerimize tüm
imkânlarıyla yanında olmaya devam ediyor. Bu deprem yaralarını inĢallah hep birlikte, el ele
vererek güçlü bir Ģekilde sarmaya devam ediyoruz. Özellikle deprem bölgeleri üzerinde yer…
Türkiye‟miz deprem bölgeleri üzerinde yer alıyor. %66'sı nüfusumuzun… %71‟i deprem
bölgelerinde yaĢıyor. Son bir asırdır 80 bin canımızı depremde kaybettik. En son Ġzmir depreminde
117 kardeĢimizi kaybettik. ġimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da irili ufaklı çok sayıda
deprem olacaktır. Zaten zannediyorum Ģu anda 40‟ın üzerinde, 48 civarında büyük depremden sonra
deprem oldu. Bu da 4.0‟ın üzerinde yine. Türkiye‟nin tamamı risk altındadır. Ne zaman, nerede
depremle karĢılaĢacağımızı kesin olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz, emin olduğumuz tek Ģey mutlaka
yeni depremler yaĢayacağımızdır. Nitekim bilim adamları, uzmanlar çok önemli uyarılar yapmaya
devam ediyorlar, tahminlerde bulunuyorlar. Ülke olarak da, millet olarak da üzerimize düĢen
hazırlıklı olmak ve tedbirlerimizi hiç vakit kaybetmeden en ileri Ģekilde almaktır. Bu tedbirlerin
neler olduğunu da artık çok iyi biliyoruz, bütün mesele gereğini yapmaktır. Artık Ģunu anladık ve
kabul ettik; deprem öldürmüyor, hatalı, çürük, yetersiz, bakımsız binalar, tedbirsizlik ve
boĢvermiĢlik ihmal öldürüyor. O halde yapacaklarımız bellidir. Devlet üzerine düĢeni yerine
getirmek için çırpınıyor. Ġhtiyaç duyulan Kanunlar çıkartılıyor, düzenlemeler yapılıyor. Yeni nesil
binaların depreme dayanıklı olarak inĢa edildiğini memnuniyetle görüyoruz. Ancak, sorun bununla
çözülmüyor. Kendi yapıldığı zamana göre doğru malzeme kullanılmıĢ olsa bile teknolojisi eski,
zemin etüdü doğru dürüst yapılmamıĢ, yıpranmıĢ, gerekli dayanıklılık destekleri bulunmayan
binalar bütün Ģehirlerimizde olduğu gibi Ġzmir‟imizde de mevcuttur. Bunların tespit edilmesi,
kontrolden geçirilmesi, durumuna ve ihtiyaca göre yıkılmasından, yenilenmesine kadar gerekli
alanın hayata geçirilmesi Ģarttır. Bunlar süratle Ģu an da yapılmakta. Bunun dıĢında bir formül
bulunmadığı gibi, zaman kaybının nelere mal olduğunu Ġzmir‟imiz örneği ile bir defa daha acı
biçimde yaĢadık. Yıkılan binaların çürük olduğu, bazılarının mutlaka önceden tahliye edilmesi
gerektiği ortaya çıkıyor. ĠĢ iĢten geçtikten sonra bu tespitleri yapmak, bunları söylemek ne
kaybolanı geri getiriyor, ne de yaĢanan acıya bir çare oluyor. Henüz tam anlamıyla yeterli olmasa
da, eskiye göre depreme bir miktar da olsa hazırlıklıyız. Sarsıntı yaĢanması durumunda
yapılacaklar, toplanma yerleri, yardım ve kurtarma faaliyetleri konusunda mesafeler aldık. Türk
Milleti‟nde belli bir bilinç oluĢtu. Deprem sonrasında müdahale ve kurtarmada oldukça baĢarılıyız.
Mağdur olanların her türlü ihtiyaçlarının karĢılanmasını çok daha iyi, çok daha kısa sürede hayata
geçiriyoruz. Devletimiz, Belediyelerimiz daha hazırlıklı ve daha kısa zamanda organize olup,
yaraları sarmaya odaklanıyor. Buna en büyük hasletimiz olan, millet olarak dayanıĢmanın
muhteĢem örnekleri de ekleniyor. Ġzmir depreminde yine Türk Milleti‟nin vefası, fedakârlığı, birlik
ve beraberliği, yardımseverliği zirveye ulaĢmıĢtır. Türkiye‟nin bir deprem ülkesi olduğunu, fay
hatlarının nerelerden geçtiğini, daha önceki hareketlerini, bundan sonraki seyirlerini ve kırılma
ihtimallerini artık biliyoruz. Kaldı ki, vatandaĢ olarak bu kadar ayrıntıyı bilmemize gerek yok. Bizi

22
ilgilendiren, ne zaman deprem olacağı, bunun kaç büyüklüğüne denk geleceği de değildir. Her an
büyük depremlerle karĢılaĢmamızın yüksek ihtimal olduğunun artık farkındayız. Bizi ilgilendiren,
deprem ihtimaline karĢı ne yapıldığı, ne yapılacağı ve yaĢanacak sarsıntıyı en hafif, en zararsız, en
az yıkımla hatta hiç yıkım olmadan, hiçbir canımızı kaybetmeden nasıl atlatacağımızdır. Bu bir
hükümet-muhalefet meselesi de değildir. Türkiye‟nin en temel meselesidir. Herkes elini taĢın altına
artık koymalıdır. Evet koydu gibi de gözüküyor. Yani depremle en üst seviyede ġehircilik
Bakanımız olsun, BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız, Ġlçe Belediye BaĢkanlarımız bu depremden
sonra, bu durumlarla en iyi Ģekilde ilgileniliyor. Ama gerçekten bu depremi her dakika
konuĢmalıyız. Yani Deprem Master Planlarının süratle icrası, kentsel dönüĢüm çalıĢmalarının
kararlılıkla devamı, çürük binalara zamanında müdahalelerin yapılması, yapı denetimlerinin
eksiksiz ifası, hatta ihtiyaç duyulan Deprem Bilim Kurulunun teĢkili akla gelen ilk tedbirlerden
bazılarıdır. Biliyoruz ki, hayatları söndüren deprem değil, tedbirsizlik. Binalar, kaygan zeminler,
denetim kusurları, tehlikeyi hafife alan düĢüncesizlikler, bana bir Ģey olmaz pervasızlığı çözülmesi
gereken öncelikli sorunlar arasındadır. Evet birlik beraberlik içerisinde ülkemizin bir deprem
bölgesi olduğunu, hele hocalarımızdan biri bu Deprem ÇalıĢtayı‟nda söyledi; “Bu Ġzmir depremi
değil, bu Ġzmir… Bu depremden Ġzmir etkilendi, bu deprem Ġzmir'de olmadı.” diye söyledi. Bu çok
doğru, burada ben esasında yine tekrarlamak istiyorum, Ġzmir'de yaĢayan Ġzmir'den seçilen bütün
Milletvekillerimize, Kaymakamlarımıza, Valilerimize, Ġlçe Belediye BaĢkanlarımıza, BüyükĢehir
Belediye BaĢkanımıza hani bütün makam sahiplerine buradan tekrar tekrar sesleniyorum; “Bu
depremi hafife almayalım.” Bu bir milat olsun. 117 canımızı depremde kaybettik. ĠnĢallah hani
temennimiz, duamız… Deprem tabii ki ülkemizin hiçbir yerinde olmasın, dünyada da olmasın ama
bunun olmaması mümkün değil, bu bir afat. Ne zaman, ne olacağı belli değil. Onun için ne
yapalım? Bundan sonraki yapılanmalar ya da mevcut binalar kontrol ediliyor, bakılıyor Ģu anda
inceleniyor, oturulmayacak halde olan binalar… Hatta bu destekleme, mevcut binayı depreme
dayanıklı hale getirmek de çok sağlıklı değil, yıkılıp yeniden yapılması en sağlıklısı. Burada
depreme dayanıklı olmayan, hasar almıĢ binalar ya da depremde yine yıkılabilme olasılığı olan
binalara kesinlikle kimseyi oturtmamak yani bu binayı mühürlemek, kapatmak lazım. Çünkü
Bayraklı'daki binalarda bunlar var. UzlaĢılamamıĢ, depreme… Belediyemiz de, ġehircilik
Müdürlüğü de oturulamaz raporu verdiği halde binalarda oturulmuĢ. Bakın sonu ne oldu? Onun için
esasında kesinlikle ve kesinlikle… Tabii ki burada BüyükĢehirde iktidar belli, BüyükĢehir Belediye
BaĢkanımız burada. Burada AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Ġyi Parti. Ġyi Parti neticede ittifak
Cumhuriyet Halk Partisiyle ama bizler muhalefet olarak… Bunun muhalefeti iktidarı yok, burada
ciddi bir durum var, onun için bir araya gelmeliyiz, bir araya gelmeliyiz, bir araya gelinmesini…
Tabii ki ben buradan aynı zamanda ġehircilik Bakanımıza da çok teĢekkür ediyorum. Hep Ġzmir'de
BüyükĢehir BaĢkanımızla, Ġlçe Belediye BaĢkanlarımızla, ilgili Kurumlarla, bürokratlarla hep
Koordinasyon Toplantıları yapmaya devam ediyor. Açıkladı 3000 konutun bir yıl içerisinde
bitirileceğini, depremzedelerimize bize tahsis edileceğini… Bunlar tabii ki güzel çalıĢmalar ama
bundan sonra olası bir depremde insanlarımız ölmesin, hani yıkılacak binalarda kesinlikle ve
kesinlikle oturulmasın, bu çok önemli. Bunlara hep birlikte, bunlara irade koyalım. Bayraklı'da o
binalarda insanlarımız gitti, 117 insanımız. Ciğerlerimiz yandı, yani bunlara… Tabii ki bunlar da
hepsi bizim insanımız, Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda Covid salgın hastalığı, bu da bir Afat.
Dünyada ve ülkemizde devam eden bir afat. Burada da yine belirlenen kurallara uyarak Allah'ın
izniyle inĢallah önümüzdeki süreçte bu hastalık da duamız ve temennimizle bertaraf olsun, Ġslam
Alemi‟nin ve insanlığın üzerinden. Evet yine bu Performans ve Bütçeyle ilgili BüyükĢehrimizin…
Gerçekten burada yapılacak iĢler çok önemli. Ġzmir bugün ülkemizin üçüncü büyük Ģehri. Her
bakımdan ekonomik manada, geliĢmiĢlik anlamında sosyal anlamda, kültürel anlamda… Hatta
Ġzmir'in çok önemli bir yeri var. Onun için Ġzmir‟imizin daha çok projeye, daha çok hizmete ihtiyacı
var. ĠĢte barajlarımız tabii ki Ġzmir de Türkiye genelinde olduğu gibi Ġzmir'de de su eksikliği geçmiĢ
yıllara göre bu yıl daha fazla. Sayın BaĢkanımız belirtti „„geçen yıl bugün, bu tarihte yüzde %65‟ti,
bugün %35 barajların doluluğu‟‟ diye. Onun için inĢallah barajlarımız dolar, susuz kalmayız ama
tasarruf Ģart, yani su tasarrufu yapılması için de insanlarımızı uyarmamız da gerekiyor. Evet kentsel
dönüĢüm, bekleyen kentlerimiz var, örneğin; yerleĢim yerleri var. Hani bu depremle ilgili bir an
önce bunların da baĢlatılması… Burada insanlarımız örneğin; doğalgazı alamıyor yani Belediye
hizmetlerinden yeterli bir Ģekilde faydalanamıyor, yani Karabağlar bölgesinde var, Konak‟ta var,
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bizim Gaziemir‟imizde iki mahallemiz var, Aktepe-Emrez diye orası var. Onun dıĢında, yani
yapılacak hizmet çok. Bu projelerin önceliğini, yapılacak iĢlerin önceliğine göre belirleyip, ona göre
hizmetlerimizi BüyükĢehir olarak Sayın BaĢkanım arttırmamız gerekiyor. Evet seçim olalı, siz
göreve baĢlayalı 600 gün olmuĢ, 550 gün denmiĢti zaman çabuk geçiyor, 600 gün. Hani gözle
görülen “ĠĢte Ģunu yaptık ya da iĢte Ģurada trafik sorununu çözdük.” Diyebileceğimiz tabii ki Ģu
anda çok fazla bir Ģey yok. Ama bu süreçte bu hizmetlere, projelere… Sizin de bakıldığı zaman
vaatleriniz var, öncelik durumuna göre sıraladığınız. Bunlara bir an önce baĢlanırsa, çünkü
Ġzmirlinin bu anlamda beklentisi var. Yani bu hizmet noktasında da birlik beraberlik… Bir araya
gelmeliyiz, gerektiği Ģekilde. Ġzmir için ne yapılacaksa, hangi Bakanlığı ilgilendiriyorsa bu
hizmetler, bu anlamda da hani Milletvekillerimiz olarak bunlarla da… Nasıl? ĠĢte depremde bir
araya geldiysek… Çünkü illa bir deprem mi olması gerekiyor? Onun için Ġzmir için hep birlikte
olmalıyız diyorum ben. Ġzmir için partilerimiz var, seçimler zamanı geldiği zaman yine anlatırız,
“ĠĢte bu projeleri yaptık.” diye. Ġktidar, Sayın Tunç BaĢkanımız anlatır, “Bunları bunları yaptım.”
Aday olan diğer aday arkadaĢlarımız da “Biz de bundan sonra bunları yapacağız.” diye anlatırız
seçim zamanı geldiği zaman ya da seçim yaklaĢtığı zaman. Onun için hizmet için bir araya
gelmemiz gerekiyor… Hani tabii ki ayrı ayrı partilerimiz var ama seçim zamanı yarıĢacağız, seçim
bittikten sonra hizmet için bir arada olacağız diye düĢünüyorum, teĢekkür ederim.
BAġKAN: Evet.
SALAHATTĠN ġAHĠN: ĠnĢallah Ġzmir‟imiz, ülkemiz bir daha böyle bir deprem görmesin, afatlar
inĢallah dualarımız ve temennimiz Ġslam Aleminin ve insanlığın üzerinden gitsin, bertaraf olsun.
TeĢekkür ederim, saygılar sunuyorum.
BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz. Kemal Bey buyursunlar.
KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Belediyemizin Değerli
Birim Amirleri, Basınımızın Saygın Temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2021 yılı Bütçesi
hakkında Ġyi Parti Grubu adına söz almıĢ bulunuyorum. Benden önce söz alan Cumhuriyet Halk
Partisi adına Plan Bütçe Komisyonu BaĢkanımız Bülent KardeĢim Bütçenin büyüklüğü hakkında,
gelir-giderleri hakkında, ilgili birimlerin hangi kalemleri ne büyüklükte harcamaları konusunda
detaylı bilgi verdi. Mustafa ÖZUSLU KardeĢim ülkemizin genel durum değerlendirilmesine
girdikten sonra Belediyemizde yapılmıĢ, yapılmakta olan ve hedeflenen projeleri hakkında bilgi arz
etti. Tabii bu arada AK Parti'den Özgür HIZAL KardeĢime de biraz Ģey verdi, koz vermiĢ oldu. O da
haklı olarak o çerçevede düĢüncelerini dile getirdi. Tabii temelde Özgür KardeĢimiz de birtakım
konularda yapıcı, yol gösterici düĢüncelerini dile getirdi. Bu düĢünceler içerisinde burada bütün
Meclis Üyelerinin, BaĢkanlarımın, BüyükĢehir BaĢkanımın, hepimizin hemfikir olduğu konu
Değerli ArkadaĢlarım, bu depremle ilgili konu. Gerçekten hepimiz için hassas bir konu. Kentsel
yenileme, kentsel dönüĢüm konuları hepimizi için çok hassas bir konu, buna hep birlikte sahip
çıkmamız gerekiyor, önem vermemiz gerekiyor. Hatta bu konudaki, nitekim bütçemiz de
revizyonlar yapıyoruz, ilgili aktarmalar yapılıyor. Buna daha çok destek vererek Ġzmir‟imizi bu tür
sıkıntılardan kurtarmamız temel hedefimiz olmalı. Yine Selahattin ġAHĠN KardeĢim, Milliyetçi
Hareket Partisi adına, o da gerçekten depremle ilgili özellikle bu yaĢanan sıkıntıyla ilgili
düĢüncelerini dile getirdi haklı olarak. Yani bunu hep büyüklerimiz de söylüyor, biz tekli kiĢiler de
söylüyoruz, “Deprem öldürmez, bina öldürür.” diyoruz. Demek ki sağlıklı binalar yaptığımız zaman
bir sıkıntı söz konusu değil. Önemli olan binaların sağlıklı yapılması. Ülkemiz deprem kuĢağında
bir ülke, fay hatlarımız da var. Bunlar çeĢitli noktalardan geçmiĢ olabilir de. Yine söylüyorum, bir
teknokrat olarak, binaların sağlıklı yapılması o binanın yıkılmasını engeller, bütün konu budur. Bir
diğer görev, bizlere düĢen görev 2000 yılından önce yapılan, özellikle 75 Deprem Yönetmeliği…
Çok iyi bir Ģekilde bina tespitlerini yapmamız gerekiyor. Bu binalarla ilgili vatandaĢlarımıza yapıcı,
yol gösterici önlemlerde bulunmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir konu Değerli ArkadaĢlarım.
Zaten dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu salgın, bundan sonra meydana gelen deprem
mecburen bizim Bütçemizde de revizyonlara neden olmuĢtur. Bunu da hep birlikte yapacağız.
BaĢkanımızla, Meclis Üyelerimizle, çalıĢanlarımızla hep birlikte bu güzel Ġzmir'i hep birlikte
yaratacağız Değerli ArkadaĢlar. Ġyi Parti Grubu olarak olumlu yönde bu Bütçeye oy kullanacağımızı
belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN: Evet biz de size çok teĢekkür ediyoruz. Değerli ArkadaĢlar, bir söz almak isteyen
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toplam sayı görmek istiyorum ki bir süre koyalım mı, koymayalım mı… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 arkadaĢımız var.
KEMAL SEVĠNÇ: Bir Ģey arz edebilir miyim?
BAġKAN: Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢlarımız… KarıĢık söz verilmesi…
BAġKAN: Öyle yapacağız, karıĢık verecek zaten de 23 arkadaĢımız var, bir süre Ģeyi koyalım mı?
3 dakika, 5 dakika, 4 dakika, 10 dakika… Buyurun Erhan Bey.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan‟ım, biz Yönetmeliğimizi de uygulayalım isterseniz.
Yönetmeliğimizde de Grup BaĢkan Vekilleri konuĢtu. Konuyla ilgili bir de Bütçe Komisyon adına
süre alanların, Komisyon adına söz alan, lehte ve aleyhte söz alan üyelere söz verelim, ona ayrı bir
zaman belirleyelim. Bir de normal Meclis Üyesi ArkadaĢlarımıza ayrı bir süre belirleyelim
isterseniz.
BAġKAN: ġimdi, ben toplam yani dediğinizle hemen hemen aynı kapıya çıkıyor zaten, 23
arkadaĢımız var Komisyon Üyesi olanlar var, olmayanlar var. Ġçinde olup muhalefet eden
arkadaĢlarımız var, dolayısıyla bir süre sınırlayalım derim, eğer uygun görürseniz.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan‟ım bir süre sınırlaması netice itibarı ile bütçeye...
BAġKAN: Yapmayalım istiyorsanız.
ÖZGÜR HIZAL: Yapmayalım ama…
BAġKAN: Tamam. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Nasıl istiyorsanız.
ÖZGÜR HIZAL: Grup BaĢkan Vekillerine yaptığınız uyarı doğrultusunda herhalde Meclis Üyesi
ArkadaĢlarımız da bu anlamda hassasiyet gösterecektir diye düĢünüyorum.
BAġKAN: Peki, Değerli ArkadaĢlar sırayla söz vereceğim, Grupları karıĢtırarak.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım çok özür dilerim. Sakın, bu akıl vermek gibi olmasın ama
esasen demin Kemal Ağabey de sanırım bunu söylemek istedi. ġimdi burada arkadaĢlarımız genelde
kalkıyor, “SataĢma oldu.” diyorlar. Bu sataĢmanın önünü kesmek amacıyla diğer tarafta bir
arkadaĢımız konuĢunca ya da bizim bu taraftaki bir arkadaĢımız konuĢunca, kalkan arkadaĢımız
sataĢmayla ilgili de konuĢmasını yapsın, daha sonra baĢka bir arkadaĢımız “SataĢma oldu.” gibi
tekrar kalkıp söz alma gereği duymasın. Bu konuya dikkat etmemize sevinirim, saygılar sunarım.
BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar, evet bu taraftan baĢlayalım. Birgül Hanım sizle baĢlayalım,
böyle farklı Gruplardan farklı sesler duyacağız, buyurun.
BĠRGÜL SURAL ÖNER: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlar hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Belediyemizin 2021 yılı Bütçesi ile ilgili görüĢlerimi sunmak üzere söz almıĢ bulunuyorum. BaĢtan
Ģunu söylemeliyim ki; Bütçemiz Belediye BaĢkanımızın vaatlerinde olduğu gibi Stratejik Plan ve
Performans Programı ile uyumludur. Söylenen doğrular uygulamaya alınmıĢ, seçilirken doğru
söyler, seçilince ĢaĢar ĢaĢkınlığına düĢülmemiĢtir. Halka ne dendiyse gelindiğinden itibaren etap
etap programlara koymaya haĢlandı. Bakınca, 9 milyar liralık Bütçenin %28'inin ekonomik iĢlere,
%8'inin kültürel iĢlere, %37'sinin genel kamu hizmetlerine, %8'inin iskân ve refah iĢlerine ayrıldığı
görülmektedir. Fazla zamanınızı almamak için bu kesimlerden bazılarına dokunmak istiyorum.
ġunu özellikle belirtmeliyim ki; Pandeminin tüm faaliyetleri ve mali kaynakları olumsuz
etkilemesine rağmen hedeflerden vazgeçilmedi. Örneğin; kimi gelir tarifeleri ya kaldırıldı ya da hiç
zam yapılmadan aynı kaldı. Ġmar ġehircilik Müdürlüğünün tarifelerinin bir bölümündeki ücret
kaldırıldı. EĢrefpaĢa Hastanesi'nin heyet raporlarının bir kısmında yine ücret kaldırıldı. Kent
ArĢivinin, Ahmet Adnan SAYGUN'un, toplu ulaĢımın, misafirhanelerin, tatil günü çalıĢma
ruhsatlarının, Ġlçe Terminallerinin, Doğal YaĢam Parkı'nın, toprak analizlerinin, Harita
Müdürlüğü'nün, hafriyat ve inĢaat atıklarının, Meclis ve Encümen Kararlarının suret harcı gibi
birim tarifeleri de hiç zam yapılmadan aynı kaldı. AkĢam, sabah iğneden ipliğe kadar zam yapıldığı
insanların yoksulluk, hatta fakru zaruret içinde yaĢadığı Ģu dönemde Sosyal Demokrat Belediyelerin
yaptıkları birilerine ibret olmalı. Ama nerede? Destek olmak bir yana, ellerini ayaklarını bağlayarak
onları limon gibi sıkmaya çalıĢıyorlar. Oysa kendileri sıkılacak limon oluyor da farkında bile
olmuyorlar. Kooperatifçilik, bunun geliĢimi için büyük destek var Bütçede. 1970'lerde, 75'lerde
kooperatifleri destekleyen bir iktidar gücü vardı baĢımızda, rahmetli ECEVĠT. O tarihlerde
kooperatiflerin ortak sayısı 2,5 milyonlardaydı, kooperatif sayısı da 15 binlerdeydi. Köylüler
uyanmıĢ, tekerler kalkmaya baĢlamıĢ, gelirleri artmıĢ para kazanmaya baĢlamıĢlardı. Kooperatifçilik
çığ gibi büyümeye, özellikle de doğuda ağalık ve aĢiret düzeni sarsılmaya baĢlamıĢtı. O dönemin
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Köykop‟u devleĢmiĢti. Ne var ki, 80 Askeri Darbesi onu da söndürmeye baĢladı. Merkez Birliği
kayyuma devredildi, baskılandı, çoğu kapandı, sönmeye yüz tutmuĢ bir yanardağa dönüĢtü.
Süpermarketçiler, tekelciler, aracılar galip geldi. ĠĢte Belediyemiz bu volkanın üzerindeki külleri
silkeliyor, yeniden püskürtmeye baĢlıyor Ģimdi. Ġzmir Opera Binası Eylül 2018 yılında KarĢıyaka
MaviĢehir'de temellerini attı. O zamanlar “Türkiye'nin ilk Opera Binası yola çıktı.” diye beyanatlar
verildi. Ankara'daki, Türkiye'nin ilk Opera Binası yolda mı kalmıĢtı? BaĢkanımız, “Opera Binasına
Ġzmir ġehir Tiyatrosunu kuracağız, orada Belediye Konservatuarını açacağız, çocuklarımızı
edebiyatla, sanatla, kültürle buluĢturacağız.” diyordu. Bunun gerçekleĢmesi için de kademeli olarak
Bütçeye ödenek koymaya baĢlandı. ĠnĢaatın 2019'da yüzde 14'ünü gerçekleĢtirdi, 2020 hedefi
%30'du, 21 hedefi Ģimdi %30. Bunun için de 100 milyon lira ödenek konulmuĢtu. Değerli
ArkadaĢlar, özellikle Çiğli Tramvayına bir parantez açmak istiyorum. KarĢıyaka Tramvayı
KOÇTAġ'ı geçtikten sonra fiilen son bulmaktadır. Çiğli Tramvayında çevre yolundan baĢlayarak
projesindeki güzergâha göre ulaĢıma sokulması gerekmekteydi. KarĢıyaka halkı AtaĢehir
Mahallesi'nin ana yerleĢim ve çevresine gitmek için 2 vasıta değiĢtirmek zorunda kalmaktaydı. Aynı
Ģekilde Çiğli halkı da Bostanlı ana merkezine ve çevresine gitmek için aynı zorluklarla karĢı
karĢıya. Çiğli Tramvay Projesi aylarca, hatta yıllarca denebilir Ankara'daydı, onay için bekledi. Bir
süre önce Ankara'da, Sarayda Sayın CumhurbaĢkanımızın çağrısı ile BüyükĢehir Belediye
BaĢkanları Toplantısı yapılmıĢtı. BaĢkanımız, bu toplantıya Ġzmir Projeleri ile gitti. Birinci sırada
Çiğli Tramvay Projesi vardı, onaylanmasını istedi, geç de olsa onaylandı. Meclisimizde her derde
deva olan AK Partili ArkadaĢlarımızın özellikle Çiğli'den buraya gelen arkadaĢımızın bu projenin
onayı için mürüvvetlerini göremedik ne yazık ki. Görseydik eğer Ģimdi çoktan bitmiĢ olurdu, neyse
ki geçtiğimiz günlerde 2 yılda bitirilmek üzere 414 milyon ihalesi yapıldı iktidarın imdadına...
BAġKAN: Birgül Hanım 23 arkadaĢımız daha var, lütfen toparlayın.
BĠRGÜL SURAL ÖNER: YetiĢti Ģu atasözü; “Zararın neresinden dönülürse kârdır.” Geçtiğimiz
günlerde büyük bir deprem felaketi yaĢandı, 116 vatandaĢımızı kaybettik. Yaralarımız oldu ne yazık
ki, yüreğimiz yandı, derinden yaralandık. Ölenlerin yakınlarına baĢsağlığı diliyorum. Ruhları Ģad,
yerleri cennet olsun. Yaralılarımıza acil iyilikler diliyoruz. BaĢkanımız olayın yaralarının sarılması
için sayılması bile zor ciddi bir performans gösterdi. Evsiz kalan yurttaĢlarımızı Hilton ve konutlara
yerleĢtirdi. Bir Kira-Bir Yuva ve Halkın Bakkalı Kampanyalarıyla iktidarın gönderdiğinden daha
fazla yardım topladı. Tüm ülke tasada bir oldu, yardıma koĢtu, emsalsiz dayanıĢma örneği gösterdi.
Halkımıza ne kadar teĢekkür etsek minnet duysak azdır. Deprem, kentsel dönüĢümün yaĢamsal
olduğunu bir kere daha gösterdi. Depremde dayanıksız olduğu belirlenen, oysa en sağlam olması
gereken Belediye Ana Hizmet Binamızı bile boĢaltmak zorunda kaldık. Nasıl terk edilmesin ki... Bu
bina rahmetli BaĢkan Osman KĠBAR tarafından 1970'li yılların baĢında yapılmıĢtı. Parasızlıktan
tamamlanamadı. 8 yıl güneĢin, yağmurun altında kaba inĢaat halinde kaldı, adeta pazar yeri oldu,
karpuz sergileri bile açıldı. 80'li yılların rahmetli BaĢkanı Cahit GÜNAY zamanında askeri idareye
kaptırmamak için alelacele taĢınıldı. Büyüklerimizden dinlediğimize göre de proje müellifi en
verimli çağında kaybettiğimiz Yüksek Mimar Özdemir ARNAS'tı. Özdemir Bey uzun yıllar
Göztepe Kulübünün de BaĢkanlığını yapan bir efsaneydi. Parasını bile almamasına rağmen
duvarlarına çarpan deniz dalgalarından binanın korunması için çırpınıp durmuĢtu. Saygıyla
anıyoruz Değerli Büyüğümüzü, ruhu Ģad olsun. Son olarak Ģunu da söylemeliyim ki; yine IP tabanlı
iletiĢim entegrasyonunun sağlanması için 4 milyon 526 bin lira ödeneğin konulması da önemlidir,
bir öncülüktür bu. Zira küreselleĢen dünyada artık metrik sistemin yanında Ons, Ġnç gibi emperyal
ölçü birimlerini öğrenmemiz de faydalı ve gereklidir. Sayın BaĢkan'ım, Değerli ArkadaĢlar
BüyükĢehir Bütçemizin kentimize ve halkımıza yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum, teĢekkür
ediyorum.
BAġKAN: Evet, biz teĢekkür ediyoruz. Buyurun efendim.
DĠLEK YILDIZ: Sayın BaĢkan, Çok Değerli Meclis Üyelerimiz, Değerli Bürokratlarımız, Çok
Değerli Basın Mensuplarımız ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli Meclis, Ģu
anda, Ģu saatte nelere ihtiyacımız olduğunu hep birlikte düĢünelim. Tam da Ģu anda ihtiyacımız olan
Ģey nedir? Psikoloji Profesörü MASLOV ihtiyaçlarımızı Ģu Ģekilde sıralamıĢtır; 1. sırada fizyolojik
ihtiyaçlarımız, 2. sırada güvenlik ihtiyaçlarımız, 3. sırada ise sosyal ihtiyaçlarımız olarak MASLOV
bir sıralama getirmiĢtir ve Çok Değerli Grup BaĢkan Vekilim Ģehrimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını
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sıralarken, ben de BüyükĢehir Belediyesi'nin Bütçe Tasarısını ve Performans Programının sosyal
ihtiyaçlarımız ve BüyükĢehir Belediyesi'nin Sosyal Belediyecilik anlayıĢıyla değerlendirmek
istiyorum. Öncelikle Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Tunç SOYER'in 31 Mart öncesi
vermiĢ olduğu vaatlerinin bir kısmına gelecek olursak; Sayın Tunç SOYER Ġzmir'in Avrupa Gençlik
BaĢkenti olacağını söyledi, Ġzmir'in Kadın Dostu Kent Taahhütnamesini imzaladı, Ġzmir'de engelli
ve yaĢlılar için her türlü ihtiyaca cevap verecek olan yaĢam merkezleri vaat etti. “Engelli dayanıĢma
evleri kuracağız.” dedi, Çocuk Köyleri ve Çocuk Meclisleri vaat etti. “24 saat açık olan Gençlik
Merkezleri olacak.” dedi, “Ġzmir Dijital Kütüphanesi, YaĢam Bilimleri Üniversitesi kuracağız,
uluslararası buluĢmalara ev sahipliği yapacağız ve Modern Kongre Merkezleri yapacağız.” dedi.
ġimdi öncelikle “Her ilçeye, içinde çocuk kreĢleri olan gündüz bakım tesisleri olan anne-baba
eğitimleri verilecek olan çok amaçlı salonları olan yaĢam merkezleri kuracağız.” dediniz ancak
geldiğimiz noktada bırakın yaĢam merkezlerini, 2021 Bütçe Tasarısında yapılacak olan Masal Evi
ve kreĢ sayısı sadece 1 adet ve vaat edilen ise, 31 Mart öncesinde vaat edilen ise Ġzmir'in her
mahallesine bir Masal Evi, bir kreĢ yapılacağı söylenmiĢti. Avrupa Gençlik BaĢkenti olması
hedeflenen Ġzmir'de yine 2021 Bütçe Tasarısına göre yapılacak olan Gençlik Merkezi sayısı sadece
1 adet. Ġzmir'in bir Gençlik ve Kültür BaĢkenti olması hedeflenirken, 2021 yılında hedeflenen
kütüphane sayısı 1 adet. “Ġzmir'in tüm ilçelerinde Çocuk Belediyeleri ve Çocuk Köyleri kuracağız.”
dediniz, ki bu Sayın Tunç BaĢkanın en çok Seferihisar Belediyesi'nde övündüğü meselelerden
birisidir. Ancak 2021 Bütçe ve Performans Programında hiçbir Çocuk Köyü Projesinin olmadığını
ifade etmek istiyorum. Yine Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi'nin belki de en çok övündüğü
çalıĢmalardan biri olan ve bizim de AK Parti olarak desteklediğimiz Süt Kuzusu Projesine gelecek
olursak; 2019 yılında 250.000 çocuğa ulaĢmayı hedeflerken, o dönem 152.000 çocuğa ulaĢmıĢtı Süt
Kuzusu, bugün ise geldiğimiz noktada 2019'un hedefinden de düĢük olan hedef 165.000 çocuk.
Engellilerin temel ihtiyaçlarının karĢılanması için “Engelli DayanıĢma Evleri kuracağız.” diyen
Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, 2 yıldan bu yana hiçbir Engelli Merkezi yapmadığı gibi
engellilere yapılan tek yatırım tekerlekli sandalye oldu maalesef. Yine ağır Pandemi ve kıĢ
Ģartlarında sokak hayvanlarımız için Hayvan Bakımevleri sadece 1 adet olarak 2021 yılında
planlanmıĢ. ġimdi gelelim Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi'nin kadınların toplumdaki konumunu
güçlendirme çalıĢmalarına; 2 gün önce 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Günüydü ve
tüm Partiler olarak burada hep bir ağızdan Ģiddete karĢı tepkimizi ortak olarak ifade ettik. Ancak ne
yazık ki Bütçe ve Performans Programında Ģiddet gören kadınlara yönelik hiçbir çalıĢmanın
olmaması, hiçbir somut adımın olmaması bizi son derece üzdü. Çünkü planlanan tek bir Kadın
Sığınma Evi dahi yok. Biz AK Parti Grubu olarak yaklaĢık 2 yıl önceden bu yana Kadın Sığınma
Evleri üzerinde durduk. Bu anlamda önergeler verdik, Mecliste birçok kez dile getirdik. Ancak
geldiğimiz nokta bizi son derece üzüyor. Bunun yanında kadına Ģiddet konusunda Ģiddetle mücadele
etmek kadar, Ģiddetin olmasından önce atılması gereken adımların olduğundan bahsettik. Bireylerin
eğitim alması gerektiğinden bahsettik ve bu noktada verdiğimiz Evlilik Öncesi Eğitim Önergesi
maalesef Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından kabul edilmedi. Ġzmir BüyükĢehir Belediye
BaĢkanı Sayın Tunç SOYER göreve gelmeden önce Kadın Dostu Kent Taahhütnamesini imzaladı.
Ancak bu 2 yıllık süre zarfında tek bir Kadın DanıĢma Merkezi yapıldı. Biz buna yönelik her ilçede
Kadın ve Aile DanıĢma Merkezlerinin kurulmasına yönelik verdiğimiz önergeler de yine maalesef
BüyükĢehir tarafından kabul edilmedi ve Bütçede, 2021 Bütçesinde Kadın YaĢam Merkezlerine
ayrılan bütçe 1300.000, yani toplam Bütçenin sadece ve sadece % de 14'üne tekabül ediyor. Yine
Sayın Tunç SOYER kitapçığın açılıĢında Ģu ifadeyi kullanıyor; “Stratejik plan çerçevesinde ilk
günden itibaren faaliyetlerimizde kentin arka sıralarında yaĢayan hemĢerilerimize öncelik verdik ve
vermeye devam edeceğiz.” diyor. Ancak ne yazık ki baktığımızda kentsel olanaklara eriĢimi kısıtlı
kadınlara yönelik etkinlikler sadece ve sadece 500.000 lira ile sınırlı tutulmuĢ ve bu rakamın toplam
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bütçeden aldığı payın %0.05 olduğunu buradan üzülerek ifade etmek istiyorum. Yine aynı
kategoride Toplumsal Cinsiyet EĢitliği faaliyetlerine ise 5 milyon 285 bin lira gibi bir bütçe
ayrılmıĢ, yani kentsel olanakları eriĢimi kısıtlı kadınlara yönelik ayrılan bütçenin 10,5 katından daha
fazlaya tekabül ediyor. Yine Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi'nin en çok övündüğü meselelerden biri
Kadın Ġstihdamı. Bu anlamda Ġzmir BüyükĢehir Belediye kadrosundaki 465 daimi iĢçiye baktığımız
zaman bu daimi iĢçilerin maalesef sadece %5'inin kadın iĢçi olması, yine son derece üzüntü verici.
Bir diğer önemli husus da bundan birkaç ay önce Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi reklamlarda Ģöyle
söyledi; “GiriĢimcilik Merkezi kuruyoruz. Tarımda, özellikle giriĢimci kadınlarımızın eğitimine
gençlerimizin eğitimlerine yönelik giriĢimcilik merkezi kuruyoruz.” dedi ve ben 2021 Bütçe
Tasarısında giriĢimci kadınlarımıza yönelik hiçbir bütçeyi, hiçbir çalıĢmayı maalesef göremedim.
KonuĢmamın baĢında ifade ettiğim gibi, 4,5 milyon nüfusu yöneten Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi'nin, Ġzmir'in tüm sosyal, kültürel ve fiziksel ihtiyaçlarına cevap veren bir Bütçe Tasarısı
yapmasını elbette beklerdik; ancak maalesef bunu göremedik ben bu vesile ile Bütçenin
tasarlanmasında ve hazırlanmasında emeği geçen tüm Bürokratlarımıza, tüm Belediye
çalıĢanlarımıza teĢekkür ediyorum hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN: Abdül BaĢkan‟ım, buyurun. TeĢekkür ediyoruz.
ABDÜL BATUR: Sayın BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Çok Değerli BüyükĢehir
Bürokratları hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin
2021 yılı Performans Programı ve Bütçesi konusunda genel bir değerlendirme yapmak istiyorum.
Bu öncelikle, değerlendirmenin ana konuları da Pandemi ve deprem yönetimi belediyeler arasındaki
koordinasyon ve kurumsal yapının baĢarısından geçiyor. Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyemizin ve tüm belediyelerin bu dönemde en büyük sıkıntısı bilindiği üzere tüm dünyayı
saran Pandemi dönemi ve arkasından yaĢadığımız acı Ġzmir depremi. Covid-19'un yayılması ile
ortaya çıkan ve halen kaçıncı pik döneminin yaĢandığını tam olarak bilemediğimiz Pandemi
karĢısında Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz, Kriz Belediyeciliği dediğimiz sistemi kurarak daha önce
benzeri görülmemiĢ, baĢımıza gelmemiĢ bu salgın karĢısında hızla refleks gösterme baĢarısını
baĢarmıĢ ve Ġzmir Halkına bu zor günlerde en iyi hizmeti götürme mücadelesini baĢarıyla
sürdürmüĢtür. Bu süre içinde halkın özellikle ihtiyacı olan Sosyal Projelerle ilgili çeĢitli projeler
üretilmiĢ ve projelerin vatandaĢa ulaĢtırılmasında vatandaĢın Pandemi sürecinde yaĢadığı
sıkıntıların azaltılması noktasında büyük bir organizasyon baĢarısı göstermiĢtir. Neydi bunlar?
Böyle konu baĢlığı olarak söylemek istiyorum. Bununla ilgili rakamsal bilgileri zaten
arkadaĢlarımız verdiler; Halkın Bakkalı, Maskematik, Askıda Fatura, Sosyal Yardımlar, Öğrencilere
Tablet, Üreticiye Büyük Destek, Sağlık ÇalıĢanlarına Otel, Yurt ve Tesis Tahsisi, Sağlık
ÇalıĢanlarına Ücretsiz Otopark ve UlaĢım, Dezenfektan ve Günlük 70.000 Maske Üretimi, Ġhtiyaç
Sahibi Ailelere Nakdi Yardım, yani bunları hepsini BüyükĢehir Belediyesi çok kısa süre içinde
refleksle, büyük bir refleksle o Kurumsal yapının getirdiği refleksle hemen hayata geçirmiĢ ve
vatandaĢlarımızın yanında olmuĢ. Gelelim Ġzmir Depremine; gerçekten de 30 Ekim'de Ġzmir'de
meydana gelen depremde de BüyükĢehir Belediyemiz ilk saatlerden itibaren hızlı bir Ģekilde
organize olarak Ġzmir BüyükĢehir Ġtfaiyemiz ve AKS arama kurtarma ekipleri baĢta olmak üzere
Bayraklı Deprem Bölgesinde yıkılmıĢ olanlara intikal etmiĢtir. BüyükĢehir Belediyemiz depremden
etkilenerek evlerini boĢaltan vatandaĢlarımız için çadır alanları kurulması iaĢe, giyim, sosyal
ihtiyaçlarının sağlanması konusunda hızlı ve planlı çalıĢmalar ile çok iyi bir sınav vermiĢtir.
Pandemi etkileri halen devam ederken üzerine gelen bu deprem felaketinde depremden etkilenen
vatandaĢlarımıza Devletimizin Kurumları yanında, BüyükĢehir Belediyemiz de her yönde yardım
elini uzatmıĢ Kriz Belediyeciliğinin ve Kriz Yönetiminin baĢarılı bir örneğini sergilemiĢtir.
BüyükĢehir Belediyemiz Ġzmir Depremi‟nin yıkıcı etkilerini hâlâ yaĢadığımız bu günlerde de aynı
konuda, yani deprem ve depremin yaralarını sarılması, gelecekle ilgili planlamaların yapılması
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noktasında çalıĢmalarını büyük bir ciddiyetle sürdürmektedir. Bu alanlar içinde, iĢte çadır
alanlarının kurulması, Bir Kira Bir Yuva kampanyası, Halkın Bakkalı, depremzede çocuklara tablet
verilmesi, beyaz eĢya ihtiyaçlarının karĢılanması, “Elimi Tutar Mısın?” yemek paketlerinin
dağıtılması Ģeklinde arka arkaya sıraladığımız; ayrıca yine onların barınma sorunlarını çözme
noktasında Hilton Oteli‟nden 380 oda ve Uzundere‟de bitmiĢ binaların tahsisi konusunda yaptığı
çalıĢmaları büyük bir organizasyon baĢarısı olarak Ģimdiye kadar sürdürmüĢ ve bundan sonra da
çalıĢmalarına devam ediyor. Sayın BaĢkan'ım, Değerli ArkadaĢlarım bu dönem Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi ve Ġlçe Belediyeleri arasındaki sorunların çözümü ve hizmet paylaĢımı açısından da çok
olumlu adımlar atılıyor. Ortak akılla tüm ilçelerde BüyükĢehir ve Ġlçe Belediyeler el ele vererek tek
amacımız olan Ġnsana Hizmet noktasında tam bir birliktelik içinde önemli çalıĢmalar gerçekleĢiyor.
Bu dönem özellikle kentin geliĢimi için yapılan planlama ve kentsel dönüĢüm çalıĢmaları, kent
içinde yapılan fiziki çalıĢmalar, yol ve kaldırım çalıĢmaları, uygulamaya yakın zamanda baĢlanan
acil çözüm ekipleri ile ortak akılla yürütülen tüm çalıĢmalarda kentin problemlerinin çözümünde
birliktelik içinde gösterilen gayret sizin çalıĢmanız ve bu dönemde yapılan en önemli çalıĢmalar
diye bakıyoruz. ĠĢte onlardan bir tanesi Bütçe konuĢmaların baĢından beri konuĢulan Kentsel
DönüĢüm. Konak'ta göreve baĢladığımızda ilk yaptığımız çalıĢmalardan bir tanesi yaklaĢık 40 yıldır
yapılmayan bir iĢe el attık ve Gültepe'de 15 mahalleyi ilgilendiren ve yıllardır çözüm bekleyen bir
Kentsel DönüĢüm Projesini hayata geçirdik. 300 hektarlık bir alan, 15 tane mahalleyi içeriyor. Bu
konuda bir kere toplantı yaptık Sayın BaĢkanımızla, “Hemen baĢla ve projeleri bize getir. Hemen bu
konuda size en kısa sürede onayını sunacağız.” dedi. ĠĢte oradan baĢlayan ve kentsel dönüĢümün
bundan sonraki yürüyüĢü, bundan sonraki tavrı da bu olmalı. ĠĢte BaĢkanımız burada, bu konuda
herkesin önü açık. Bundan sonra daha hızlı hareket etmemiz lazım iyi ki bu hareketi yapmıĢız. O
bölgede, Ģimdi BeĢtepeler Bölgesinde de aynı çalıĢmayı yapıyoruz. Burada BaĢkanımıza özellikle
ortak akılla çözüm odaklı yaklaĢımından dolayı bir kez daha teĢekkür sunuyorum, teĢekkürlerimi
sunuyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Pandemi ve deprem felaketine rağmen ani geliĢen olaylara
karĢı kurumsal yapısı ve organizasyon kabiliyeti ile en iyi Ģekilde ayakta kalmayı baĢarmıĢ. Bu
sıkıntılı süreçler de halkın yaralarını sarmıĢ ve bu sınavlardan alnının akıyla çıkmayı baĢarmıĢtır.
Bunun en güzel örneği halka sorulmasıdır. Halk bugün hem Pandemi sürecinde, çünkü hiçbirimizin
baĢına Pandemi diye bir olay gelmedi, ülkenin baĢına gelmedi. Yıllar sonra çok büyük bir deprem
yaĢadık, hepsi arka arkaya geldi. Değerli ArkadaĢlarımızın da, özellikle muhalefetteki Meclis Üyesi
arkadaĢlarımızın da bunu göz önüne almasında fayda var. Ben ona zaten biraz sonra da
değineceğim. Bu hizmetlerin yürütülmesinde, özellikle baĢta Ġzmir BüyükĢehir Belediye
BaĢkanımız Sayın Tunç SOYER olmak üzere Genel Sekreter, Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter
Yardımcıları, Daire BaĢkanlarımız, Birim Müdürleri ve Amirleri ile BüyükĢehir Belediyesinde
çalıĢan tüm Emekçi KardeĢlerimize ve emeği geçen herkese teĢekkür ediyorum. Ayrıca Ģöyle bir
dileğim var; depremden sonra yaptığımız Bütçe görüĢmelerinde, ilçelerin yaptığı görüĢmeleri
biliyorsunuz, hem Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız hem de Adalet ve
Kalkınma Partili ArkadaĢlarımız Bütçelerimizin buradan, BüyükĢehir Belediyesinden oybirliği ile
geçirilmesini sağladılar. Gerçekten büyük bir nezaketti ve bir dayanıĢma ruhunu gösteriyordu.
Benim bugünkü dileğim de, bundan sonra bu kentin yeniden yapılanması, yeniden birlik ve
beraberlik içinde… Bu kentin ayağa kaldırılması noktasında madem samimiyiz, bugün gelin, hep
birlikte Büyük Belediyemizin Bütçesini oybirliği ile geçirelim ve birlikte böyle güzel bir baĢlangıç
yapalım. Çünkü bu kentte artık kentsel dönüĢüm olacak. Çevre ġehircilik Bakanlığı, BüyükĢehir
Belediyesi, Ġlçe Belediyeleri hepsiyle dayanıĢma içinde mücadele etme konusunda bir olmamız
lazım. Artık ne Pandeminin siyaseti var, depremin siyaseti olmamalı. Bu dileğimi de ilettikten
sonra, Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin Bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen bütün Bürokrat
ArkadaĢlarımıza, ÇalıĢan KardeĢlerimize ayrıca BüyükĢehir Belediyemizin Bütçesinin
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hazırlanmasında, yine onaylanmasında emeği geçen Çok Değerli Bütçe Komisyonu BaĢkanı ve
Yöneticilerle ve siz Değerli Meclis Üyelerine teĢekkür ediyorum. Bütçemizin ve Performans
Programımızın, 2021 yılı Performans Programınızın Ġzmir‟imize, BüyükĢehir Belediyemize ve
Ülkemize hayırlı olmasını diliyor ve hepinizi en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum.
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri, Çok Kıymetli Ġzmirliler. 2021 yılı Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi'nin Bütçesini görüĢmek üzere buradayız. Bütçe kitapçığını Ģöyle incelemeye
baĢladım, sayfalar da eksik, fazla, iĢte geliĢtirilmesi gereken yönler, “Evet, bu doğru. Biraz daha
üzerinde durulması gerekir.” diye notlar almaya baĢlamıĢtım. 49. sayfaya gediğimde, Sevgili
ArkadaĢlar, Çok Değerli Ġzmirler bütün vücut kimyam bozuldu. Nedenini söylüyorum, geçen sene
yine Bütçeyi konuĢurken 52. sayfadaydı Ar-Ge ve Bilimsel Teknolojileri Destekleme baĢlığı
karĢılığında tamamıyla bir sıfır vardı. O zaman sizin vizyonunuza yakıĢmadığını, Ġzmir'i marka
Ģehir yapma adına bunun ciddi bir eksik olduğunu ifade etmiĢtim. O 49. sayfada bunu görünce
bütün vücut kimyam değiĢti. Bunu buraya koyuyorum, bütün dünya Ocak ayının sonu, 2020 yılı
için söylüyorum. ġubat ayının tamamında baĢlayan bu musibet salgınla uğraĢırken, biz de Mart
ayının 11'inde ilk vaka açıklanmıĢtı, 13'ünde de bizim BüyükĢehir Meclis Toplantımız vardı.
Bununla meĢgul olurken, diğer taraftan birileri baĢka Ģeyler yapıyordu. Haziran ayının ortalarında
GPT3 diye, Türkçe olarak GPT3 olarak isimlendirilen bir Yapay Zekâ Makinesi oluĢturuldu.
Efendim bu makine neydi? Bu makineye Haziran ayının ortasından sonra dünyada en geliĢmiĢ olan
Wikipedia Ansiklopedisi'nin tamamını okuttular. Bu yetmedi, yanlıĢ bilgi vermemek için Ģurada
size doğru rakamlar vereyim. Yine dünyada bugüne kadar basılmıĢ olan bütün kitapları, bilimsel,
roman, hikaye adına ne koyarsanız, bunları da okuttular. Bu da yetmedi, dünyadaki bütün web
sitelerini okuttular… ġu anda Ģirketler hukuku, kamu kurumları kiĢisel web sitelerinde ne varsa
hepsini okuttular, bunları da okudu. Üstüne üstlük bunun ölçeği 410 milyar tokenslik. Tokens
dediğimiz Ģey bir yapay zeka parametresi. 1 GB'tın yüzlerce katı bir hacim kaplayan bir bellek. 410
milyar tokenslik bir bilgiye sahip oldu. Bu bilgiye sahip olmak yetmedi, bunun yapay zekâsı ile
öğrenebilme noktasına geldi ve yorum yapar hale geldi. Ne sorarsanız, sanki “Siz konuĢuyor
musunuz?” gibi size, sizin ağzınızdan cevaplar vermeye baĢladı ya da ÇarĢamba akĢamı ben bir
sinyalizasyondaki bir yazımından bahsettim, yeni teknolojilerle ilgili. Sadece onu ona anlatmanız
yeterli, size hemen kodlamasıyla programını vermeye baĢladı ve bu geliĢen bu makine sadece
2017‟den 2020‟ye kadar olan bir süreçte yapıldı. Dünya bir Ģeylerle uğraĢtı, salgınla uğraĢıyor, hâlâ
uğraĢıyoruz. Birileri de bu iĢlerle uğraĢıyor. Bunu niye söylüyorum? Bunun ölçeğini çözebilmeniz
için bir Ģey daha ilave edeyim; bu makina 410 milyar tokenslik veriyi 175 milyar parametre ile
sentezleyerek size bir takım sunumlar yapmaya baĢlıyor. Dünyanın teknolojisinin, birtakım
teknolojinin nereye geldiğinin farkına varmamız için bu örneği verdim. Bizim beynimizde, her
insanın beyninde 100 trilyon parametreyi dönüĢtürebilecek 100 milyar hücrenin dönüĢümü var, her
insanın beyninde bu var ama bizler bu makinayı ürettik. Bu makine daha 3 yaĢında. 2035'lerde 20
yaĢına geldiğinde neler yapabileceğini, nelerle karĢılaĢabileceğimizi bilmiyoruz ama dünya bir
Ģeylerle uğraĢıyor. Peki, biz ne yapıyoruz? Biz iĢte 9 milyarlık Bütçenin orasında o “0” rakamını
görünce, isterse 19 milyar olsun, isterse 29 milyar olsun o Bütçe, benim için sadece sayı ve
rakamlardan ibarettir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK‟ün; “Hayatta en hakiki mürĢit
ilimdir.” sözünü biz nereye koyacağız? Biz onu okulların duvarına yazılsın diye mi, ne kadar çok
yazarsak o kadar çok öğreniriz diye mi savunuyoruz? Sayın BaĢkan, niye orası sıfır? Niye orası 500
milyon değil? Niye buralara destek vermiyoruz? ĠĢte vücut kimyamın bozulma nedeni sadece bu.
Yoksa “Onun az yaptınız, bunu çok yaptınız.” Biz sürekli söyleriz, siz de bahane söylersiniz. Evet,
dikkate alırsınız, bunu biraz daha yapalım… Ama derdim o değil. Benim bir derdim var. Derdim; bu
ülkenin, Ġzmir'in ve ülkemizin daha ileri seviyelere gidebilmesi için bu tür yatırımların önünü
açacak kurumsal kimliklerin bir an önce harekete geçmesi. Bu bir Ģahıs olabilir, varlıklı bir Ģahıs
olabilir, bu bir belediye olabilir, bu bir BüyükĢehir Belediyesi de olabilir, bu Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi'ne yakıĢmaz mı Sayın ArkadaĢlarımız, Çok Değerli Ġzmirliler? Elbette ki yakıĢır. Netice
itibariyle bu makineyi yapan kim? OpenAI ġirketi. Bu Ģirketin sahibi kim? Elon MUSK. Bugün
uzayla ilgili çalıĢmaları yapan, elektrikli aracı üreten, Tesla markasını üreten firmanın sahibi.
Milyarlarca dolarlık yatırım alıyor. Bu geliĢmeleri nereden sağlıyor? Bu geliĢmeleri dünyanın en
seçkin üniversitelerinde ki Ar-Ge çalıĢmalarına ödediği formlarla alıyor. Bizim üniversite sitemimiz
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ne? Bizim Profesör dediğimiz, alanında uzmanlaĢmıĢ olan, önünde Profesör Doktor yazan ve bizim
için çok büyük unvanlara sahip olanlar akademisyen olarak ne yapıyor? Öğrencilere ders veriyor,
yeni meslektaĢlarını yetiĢtiriyorlar. Dünyanın geliĢmiĢ üniversitelerinde hiçbirisinde bu tür bir
organizasyon yok. Üniversite kendi gelirini o yatırımcı Ģirketlere yaptığı Ar-Ge çalıĢmalarından
elde ediyor. Ve o üniversiteler, Harvard 35 milyar dolarlık bir yıllık bütçeye sahip. Yine birkaç not
almıĢtım. Stanford 25 milyar dolarlık yıllık bütçeye sahip. MIT yine 15 milyar dolarlık yıllık
bütçelere sahip. Bunlar gelirlerini baĢka bir yerden değil, bu firmalara yaptıkları bu teknolojik
çalıĢmaların karĢılığı olarak alıyorlar ve onları dünya markası yapması adına bu bilgilerini, bu
alanda geliĢtiriyorlar. Biz maalesef bir yerden baĢlamak zorundayız arkadaĢlar, Sevgiliyiz Ġzmirliler,
Sevgili BaĢkan. Biz bütün kredilerimizi tüketmiĢ durumdayız, hiç zamanımız yok. Bunun artık
farkına varamaz isek vay halimize. O kadar güzel beyinlerimiz, o kadar güzel yetiĢmiĢ insanlarımız
o teknolojilerin içerisinde, o çalıĢmaların içerisinde çok önemli parçalar halinde yer almaktalar.
Hepsi gururumuz. 35 yaĢında çok önemli üniversitede, çok önemli nokta da Profesörlük unvanını
almıĢ ve orada Devlet BaĢkanından bile daha saygın noktada, hürmet gören bir seviyede ama o
çalıĢmaların karĢılığında bu hürmeti alıyor; çünkü bilginin siyaseti yoktur, bilginin herhangi bir
ülkede, ülke vatandaĢlığı ile kafatası ile hiçbir alakası yoktur. Bilgiye kim sahipse en yüksek değer
de odur. O yüzden...
BAġKAN: Toparlarsanız çok memnun olurum
HAKAN ġĠMġEK: Ben bütün konuĢmacıların sürelerini aldım Sayın BaĢkan. Burada notumda
var…
BAġKAN: Evet, bende de var Hakan Beyciğim, yormayın kendinizi.
HAKAN ġĠMġEK: Yormuyorum, yani söylediklerim ilginizi çekmedi anlaĢılan, o zaman bir iki
dakikada toparlıyorum. Efendim Aliağa‟yla ilgili Mustafa Bey “Aliağa Ġtfaiyesine bir Ģey yaptık.”
deyince ben heyecanlandım. “Ne yaptınız?” diye bekliyorum orada dinlerken, ben sandım ki Aliağa
endüstri bölgesi, hani çok fonksiyonlu, endüstriyel yangınlara müdahale edebilecek bir iki araç
geldi herhalde, üzerine güneĢ paneli konmuĢ, tamam. “Aliağa'nın tramvayını yapacağız.” dedi. Biz
Ağustos ya da Eylül ayında Sayın BaĢkan bütün ekipleri ile Genel Sekreterimiz de vardır. Sayın
BaĢkan, siz de vardınız. Temmuz ayında da ben “Aliağa‟nın meydanını ve tramvayını yapacağız.”
diye bu kürsülerden konuĢmuĢtum, size sunumlar yapıldı ama bizim sizin yapacağınızla ilgili
bildirim gelmedi, yapacaksak beraber yapalım; çünkü 8.4 kilometrelik biz bunun çalıĢmasını yaptık,
15 duraklık bütün planlamasını yaptık. Hep beraber yapalım hiç sorun değil. Tabii ki insicamım
bozuldu, söyleyeceklerim hiçbir yere gitmedi. 2021 Bütçesini siz gönlünüzce, bildiğiniz gibi
kurgulayın devam ettirin. Son söz olarak Ģunu söyleyeyim, hiç önemli değil, kiĢiler ya da kurumlar
yaptıkları iĢin bedeli kadar, kabiliyetleri kadar iĢ yaparlar. Öyle düzelteyim yani kabiliyetleri kadar
iĢ yapabilirler. Yaptığınız iĢler sizin kabiliyetinizi ve becerinizi gösterecektir. Önümüzdeki süreçte
bunlarla ilgili ne kadar kabiliyetlisiniz, ne kadar beceriklisiniz Ġzmir halkı değerlendirir. 2021
yılının Bütçesinin Ġzmir‟e hayırlı olmasını diliyorum, teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz Hakan Bey, Ali Bey buyurun. Değerli ArkadaĢlar, benim süre
konusunda serbest bıraktık, o nedenle kimseyi susturmak süresine müdahale etmek gibi niyetim
yok. Sadece hani mikrofonda konuĢulurken unutulabiliyor zaman, ben sadece hatırlatma
yapıyorum. Yoksa herkesin söylediği tabii ki çok kıymetli ve hepsini tabii ki çok ciddiyetle
dinliyoruz. Ben sadece hatırlatmak için söylüyorum, özellikle Hakan Bey‟i ifade edeyim, alınganlık
göstermesin. Buyurun Ali BaĢkan‟ım.
ALĠ ENGĠN: Çok Değerli BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyelerimiz, Çok Değerli BüyükĢehir
Belediyemizin Bürokratları, ÇalıĢanları, Değerli Basın Mensupları hepinize çok teĢekkür ediyorum,
saygılar, sevgiler sunuyorum. Benim öncelikle söz alma nedenlerinden biri, Narlıdere Belediye
BaĢkanı olarak Ġzmir'in bugün devam eden en büyük kamu yatırımlarından biri olan Narlıdere
Metrosunun yapımını, gece gündüz Pandemi koĢulları demedi, inĢaatı sürdüren baĢta Sayın
BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Tunç SOYER'e, Genel Sekreterimize, Raylı Sistem Daire
BaĢkanlığına, bütün Bürokratlarımıza çok teĢekkür ediyorum. Pandemi sırasında bile Değerli
ArkadaĢlar, Raylı Sistem Daire BaĢkanımızla iletiĢim halinde olduk, Narlıdere Kaymakamımızdan
izin aldık ve 24 saat çalıĢma esasına göre Narlıdere Metromuz devam etmektedir. Sayın BaĢkanımız
ilk seçildiğinde beraber indik tünele. Genel Sekreterimiz ve diğer arkadaĢlarla beraber, en az 2 defa
tünellere ziyaretler yaptık. Bugün itibarıyla yaklaĢık bütün sistemin %66'sı gerçekleĢtirilmiĢ
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durumda. YaklaĢık 2 yıl sonra hizmete girecek, toplam 7.2 kilometre ve hem Narlıdere tarafında
hem de Balçova tarafında YaklaĢık 300-400 araçlık kapalı otoparklar olacak. Narlıdere dediğimiz
alan sadece Narlıdere'den ibaret olmadığını biliyoruz. Yarımadanın Ġzmir için ne kadar önemli
olduğunu biliyoruz Değerli ArkadaĢlar. Ġleride hafif raylı sistemle Urla'ya kadar gidecek bir sistem
düĢünün. Bütün o bölgenin, turizmin, mevcut yerleĢim yerlerinin nüfusunun, Ġzmir'e, raylı sistemle
taĢındığını düĢünün. Önümüzdeki yıllarda inĢallah Buca Metrosu, ki Ġzmir'in yine bugüne kadar
yapılmıĢ en büyük yatırımlardan biri olacak. ĠĢte o zaman biz her yıl yaklaĢık 400-500 milyon lirayı
bugünkü Bütçe‟de olduğu gibi Bütçe‟ye aktarmaktan vazgeçeriz. Havayı daha az kirletiriz, yine
buna benzer Çiğli tramvayımız bu yıl inĢaatına baĢlanacak, ihalesi yapıldı. Ben bunların çok önemli
olduğunu düĢünüyorum. Muhalefetin tabii ki eleĢtirmeye, “Bir Ģey yapılmadı.” demeye hakkı var
ama bunların da bilinmesini istiyoruz. Bunlar geçmiĢ 10 yılda bizlerin vergileri ile yapılan hemen
hemen yüksek borçlanmadan yapılan, biraz önce Özgür Bey ifade etti 15 yılın en büyük borçlanma
sebeplerinden olarak Buca Metrosu, Narlıdere Metrosu ve diğer raylı sistem ile ilgili yapılan
Uluslararası Kredi anlaĢmalarının, bu borçlanmada çok büyük payı olduğuna inanıyoruz. DüĢünün
bir, Narlıdere Metrosu 10 yılda kendini finanse ediyor, amorti ediyor. Yani bu krediyi, kendi
kendisini ödeyecek sistemden, hem Buca Metrosu, ki milyonlarca yolcu taĢıyacak ve daha kısa
sürede, daha fazla yolcu olduğu için geriye dönecek, yani bu borçlanmaların ileride Ġzmirlilere
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine çok büyük bir külfet getirmeyeceğini görüyoruz Değerli ArkadaĢlar.
Bir daha Narlıdere Belediye BaĢkanı olarak çok büyük bir yatırımın, hem yarımadaya hem
Narlıdere‟mize kazandıkları için Sayın Tunç BaĢkanımıza ve Bürokratlarına teĢekkür ediyorum. Bu
arada birkaç konuyu daha Değerli ArkadaĢlar, dikkatinize sunmak istiyorum. Biliyorsunuz deprem,
planlama biraz önce arkadaĢlarımız ayrıntılarıyla anlattı. Çok değinmek istemiyorum ama
biliyorsunuz geçen yıllarda, Koyundere Çandarlı Limanı Otoyolu yapıldı. Bu otoyolu hem parti
olarak ben geçmiĢte Ġzmir Ġl BaĢkanlığı da yaptım. Bu otoyolu destekliyoruz. ġehrimize yapılan
bütün altyapı yatırımlarını ki Çandarlı Limanı‟nın bir an önce ihaleye çıkıp üst yapıların da
yapılmasını bekliyoruz. ġunu kast etmek istiyorum bu otoyolla ilgili; Ģehrimizde birçok Sanayi
Sitesi var, Bornova'da, diğer bölgelerimizde… Madem bu otoyol yapıldı, bir yere yatırım
yapılmasının, yerleĢim yapılmasının, sanayi tesislerinin yapılmasında ulaĢımın önemli olduğunu
biliyoruz. Özellikle otoyolun üst tarafına, hazineye ait tarım arazisi olmayan yerlere hızla planlanıp,
Ģehrimizin bu yönde planlanıp hem Ģehri kuzeye doğru, öbür tarafa doğru planlayıp hem de bu
Sanayi Sitelerinin Ticaret Odası ile Esnaf Odalarıyla, Sanayi Odalarıyla iĢ birliği yapıp o yöne
taĢınmasını öneriyorum. Ayrıca bizim Narlıdere'de 43 hektarlık Kentsel Yenileme Bölgemiz var.
Bakanlıkla da iĢ birliği yapıyoruz, yaptıkları iĢ birliğine teĢekkür ediyorum ama Değerli ArkadaĢlar,
bu planlama çerçevesinde Ģunu da öneriyorum; bütün 81 ilin binlerce, belediyenin binlerce on
binlerce planlarının, ben seçildiğimden beri en az 10 defa Bakanlığını ziyaret ettim. Oradaki 50-100
personelin yapacağı iĢ değil. Yani bunun hızla, ki en son Ġzmir'de yaptığımız toplantılarda
Bakanımız ve Bürokratlar da ifade etti, bu iĢi anca belediyeler yapar, yani hiç değilse belediyelere
vermiyorsanız bile, ben bunu buradan tekrar öneriyorum; ġehircilik Müdürlüğü yapsın bu görevi.
Yani Bakanlığın bugün yaptığı görevi zaten Ģu anda biliyorsunuz, Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulları var ilde, ġehircilik Ġl Müdürlüklerinde. Buna benzer kurulların ġehircilik Müdürlüklerinde
de oluĢturulmasını istiyoruz ki bizler de Ankara yerine hemen burada, yanı baĢımızda, Hükümetin
Birimi, Müdürlüğümüzle iĢ birliği yapalım Değerli ArkadaĢlar. Son birkaç Ģey söyleyeyim; yine
100 binlik planlar ile ilgili, 100 binlik planların mutlak Ģekilde hem BüyükĢehir Belediyesi hem Ġlçe
Belediyeleriyle iĢ birliği daha yapılırken öngörülmesi lazım. Maalesef bugün ilçelerimizde ve
kentimizde 100 binlik planlara uyulup uyulmadığı ile ilgili sorunlar var. Daha baĢından o 100
binlikler birlikte tasarlansaydı 1/1000‟lik ve 1/5000'lik, 1/25000'lik planlar da 100 binlik planlara
uyulurdu ve bu garip durum iĢin doğrusu, çünkü üst ve alt ölçekli imar planlarına mutlaka
uydurması lazım, durum ortaya çıkmazdı. Ben tekrar beni dinlediğin için çok teĢekkür ediyorum.
Bütçemiz hem kentimize hem Belediyemize hayırlı, uğurlu olması diliyorum. BüyükĢehir Belediye
BaĢkanımız Tunç SOYER'in geçmiĢ deneyimi, vizyonu açık fikirli, hoĢgörülü olması, Abdül
BaĢkanın ifade ettiği gibi “Ekip çalıĢmasına, ortak akla önem vermesi.” ve diğer partilerle, diğer
kurumlarla iĢ birliği yapması en güçlü yönü olarak görüyorum. ġehrimizde bu özelliğinin bu
dönemde çok değer katacağına inanıyorum. Önümüzdeki 3 yılda hep beraber Ģehrimizin sorunlarını
çözmeye, hayata geçirmeye, projeleri hayata geçirmeye gayret edeceğiz. Ġzmirliler Tunç SOYER'e
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ve bizlere güvensinler diyorum. Hepinize teĢekkürler, saygılar, sevgiler Değerli ArkadaĢım.
BAġKAN: Değerli BaĢkan biz de çok teĢekkür ediyoruz. Menemen Meclis Üyesi arkadaĢlarımızın
acil bir mazereti var, ayrılacaklar müsaade ederseniz. Buyurun Ali Bey, böyle gelirseniz veya
mikrofon var mı arkadaĢlar? Ama mikrofonu kaldırdık, siz böyle buyurun. Çağlar Bey siz de
görüĢecekseniz siz de gelin isterseniz.
ALĠ YILMAZ: Evet, Sayın BaĢkan'ım, Sayın Meclis Üyeleri, BüyükĢehir Belediyemizin Çok
Sayın Bürokratları sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Ben Menemen Belediye Meclis Üyesi
Ali YILMAZ. ġimdi ben BüyükĢehir Belediyemizin Menemen ilçemizle ilgili yapmıĢ olduğu
yatırımlar hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin
Menemen ilçesinde yapmıĢ olduğu yatırımlar toplamı 100.517,835 lira. ġimdi bu rakamların
detayları hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum; Muhtelif Caddelerin Yenilenmesi çalıĢmaları için
66 bin 88 ton sıcak asfalt dökülmüĢ, 66 kilometre üretim yolu yapılmıĢtır. 14 kilometre ham yola
parke yapılmıĢtır. Seyrekte bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan arazi üzerine Ġzmir Ġli Tıbbi
Atıkların Yönetimi ve Sterili Tesisi kurulmuĢ ve açılmıĢtır. Menemen merkezde PerĢembe Pazar
Yeri olarak bilinen yerde, Prefabrik Kapalı Pazaryeri, ofis, dükkân yapılması, Kaba ĠnĢaat Yapımı
ĠĢi Ortak Projesi için 2019 yılında 10.5 milyon TL nakdi yardım yapılmıĢtır. 98/1 sokak üzerinde
bulunan Keresteciler Sitesinin Çanakkale Asfaltı ile bağlantısını sağlayan köprü imalatı
tamamlanmıĢtır. Seyrek Hayvan Barınağı, GüneĢ Enerjisi Santrali Kurulması ve Güç Yükseltilmesi
ĠĢi 2019 yılında tamamlanmıĢtır. Menemen Hurda Araç Otoparkı Yapılması ĠĢi 2019 yılında
tamamlanmıĢtır. 300 dönümlük alanda Karakılçık Buğdayı yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.
Ağaçlandırma Projesi kapsamında muhtelif mahallelerde toplam 35 bin 690 adet meyve fidanı
dağıtımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Muhtarlıklara, okullara, diğer devlet kurumlarına 335 bin TL tutarında
bank, çöp kovası, ağaç ve bitki yardımı yapılmıĢtır. Menemen Tarım ve Hayvancılık Kooperatifine
2400 adet lavanta fidesi desteğinde bulunmuĢtur. Toprak Verimliliği Projesi kapsamında 726 adet
toprak analizi yapılmıĢtır. Halkın Bakkalının Menemen Ģubesi açılmıĢtır. Hatundere Sulama Göleti
ön inceleme yapılmıĢ olup, etütlere devam edilecektir. Ġğnedere 1 adet, Telekler 4 adet, His
Göleti‟nin etüdü yapılmıĢ olup, uygulama Eylül ve Aralık dönemlerinde yapılacaktır. Temizlik
çalıĢmalarının tamamlanması için ilgili birime gönderilmiĢtir. Telekler ÇalıĢması tamamlanmıĢtır.
Süleymanlı, Görece Sulama Tesisi 100 Projesi hazırlanmıĢtır. Proje, Belediye-Kooperatif iĢ birliği
ile yapılacaktır. Tesis için mal alımı yapılmıĢtır, alınan boruların kooperatife teslimi yapılmıĢtır.
Stabelize Çamur Serilmesi ĠĢi için 05/05/2020 tarihinde ihale yapılmıĢtır. Toplam 2 adet mezarlık
içersinde, 55 bin 898 metrekare mezarlık alanının temizlik bakımı ve peyzaj düzenlemesi
yapılmıĢtır. Panaztepe Antik Kenti Kazılarına maddi destek sağlanmaktadır. TuzĢullu ve
Değirmendere Mahallesi Mezarlıkları parke ve bordür imalatı yapılmıĢtır. Göktepe Mezarlığı taĢ
duvar onarımı ve tel çit imalatı yapılmaktadır. Göktepe, Çaltın, Ulukent Mezarlıklarının kapı imalatı
yapılmıĢtır. Koyundere Mezarlğı‟nda tel çit, Ulukent Mezarlığı‟nda bordür, Hatundere ve
Kırmahalle Mezarlıkları‟nda taĢ duvar onarımları yapılmıĢtır. Çaltı ve Yayla Mezarlıkları tel çit
imalatı tamamlandı. YahĢelli Mezarlığı‟nda su deposu için alt kaide beton atılmıĢtır. Süt Projesi
kapsamında toplam 619 bin 383 litre süt dağıtımı yapılmıĢtır. Ġstiklal Mahallesi 7418 Sokak Parke
Yapılması ĠĢi, pardon, Park Yapılması ĠĢi 23/12/2019 tarihinde yer teslimi yapılan iĢte, 27/10/2020
tarihinde imalatlar tamamlanmıĢtır. Uğur Mumcu Mahallesi, 1294 Sokakta bulunan parkın bakım ve
onarım tadilat çalıĢmaları devam etmektedir. Süleymanlı Mahallesi 927 parselde Beton Direkli
Galvaniz Kafes Teli Çit Yapılması ĠĢi 12/07/2019 tarihinde yer teslimi yapılan, 23/09/2019 tarihinde
geçici kabul yapılarak tamamlanmıĢtır. ĠZSU olarak da Menemen‟e toplam 48 milyon 672 bin 827
TL yatırım yapılıĢtır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Menemen ilçesinde yaptığı yatırım ve
hizmetlerden dolayı teĢekkür ediyorum. Bu yatırım ve hizmetlerin, bundan sonra da aynı
yoğunlukta artarak devam edeceğine inancımız tamdır. Bunu biz BüyükĢehir Meclis Üyeleri ve
BüyükĢehir Belediye Yönetimi birlikte baĢaracağız. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum, teĢekkür
ediyorum.
BAġKAN: Evet bizde teĢekkür ediyoruz. Çağlar Bey söz almayacaksanız geçiyorum. Erhan Bey
buyursunlar, teĢekkür ediyoruz.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi hepimiz, Çok Değerli Belediye
BaĢkanlarımız var yıllarca Belediyecilik yapmıĢ olanlar. Bunlar içerisinde Değerli Bülent Bey'in
Komisyon BaĢkanımızın sözleriyle, iĢte “BüyüĢehir baba, ilçe Belediyeleri evlat.” sözünü söyleyen,
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aslında hepimizden ağabey olan ve tecrübeli olan mesleki bilgisine kendim de Belediye Bürokratlığı
yaptığım için saygı duyduğum Kemal SEVĠNÇ Bey'indir. Buna itirazımız maalesef yok. 30 ilçenin
Bütçesine baktığımızda, yatırımlarına %17,18 pay ayıran 3 Belediyemizi görüyoruz. Geri kalan
Belediyemizin maalesef %3, 5, 7 gibi çok düĢük rakamlar. Tabii burada BüyükĢehir‟e kalıyor. Ben
burada Sayın BaĢkan'a hitaben sadece 30 Belediyenin 24 tanesi öz evlat, bir tanesi üvey evlat,
maalesef 5 tanesi de evlatlık pozisyonunda olduğumuz için, bunlara eĢit ve adaletli davranacağına
inanarak konuyu hatırlatmak istiyorum projeler yapılırken. Bir diğer konu, hep bahsetmiĢizdir,
projelerin, siyasetin bir problemi var. Bütüncül planlama ya da bütüncül konuĢmuyoruz.
Siyasetin… Eski bir Bürokrat, çok uzun süre Bürokratlık yaptığım için, alıĢamadığım, yani iĢine
gelen kısmını alıp, diğer kısmını yok sayma benim alıĢamadığım bir nokta. ġimdi, bununla nereye
geleceğim? Sayın Mustafa Bey, Grup Sözcümüz 1,5 milyarlık bir kur farkı kaybını aklamak ya da
izah edebilmek için Türkiye ekonomisiyle ilgili, yönetim biçimiyle ilgili, 8 dakikalık bir ifade, bir
tanım ortaya koydu. Oysa ki dünya bir bütün, yani dünyada ekonomi çok iyi, pandemi yok, dünyada
kriz yok ama Türkiye‟de kriz var. ġimdi böyle bir Ģey yok. Dünyada, maalesef 100 yılda bir
yaĢanan kriz var. O krizin etkileri Türkiye‟ye de var. Türkiye bu krizden en az etkilen, hatta pozitif,
çok küçük de olsa pozitif büyümeyle çıkacak dünyadaki 5 ülkeden biri olacağı söyleniyor. Bu da bir
öngörü. ġimdi, bunları niye söylüyorum? Bunların hepsi nereye gidiyor? Biz Bütçe‟yi planlarken,
harcamaları planlarken, biraz önce Hakan Bey söyledi; bakıĢ açılarımız, hiçbiriniz yani Ģöyle bir
yok; hiçbir siyasetçi ya da hiçbir parti diğerine Ģöyle bir ithamda bulunmuyor; “Siz Ġzmir‟in
kötülüğünü istiyorsunuz.” Hayır, öyle bir Ģey yok. Yani siz de kendi programınız uyarınca bir
planlama yapıyorsunuz, bir Bütçe belirliyorsunuz ama aramızda anlaĢamadığımız ya da birbirimizi
yanlıĢ anladığımız konu; mesela “Niye borçlanıyorsunuz? Borçlarınız büyüdü.” demedi Özgür Bey.
Sadece uyarıda bulundu. “Borçlar bu büyüklükte olursa gelecekte zorlanacaksınız, buna dikkat
edin.” diye bir uyarıydı. ġimdi bu uyarının arkasında borçlara itiraz etmediğimizi, yatırım
maksadıyla borçlanmalara da her zaman oybirliği ile oy verdiğimizi de hatırlatmak istiyorum.
Ancak itiraz konumuz neydi? ÇalıĢma yöntemlerimizde ayrılıyoruz. Ben bunları daha önce de
burada ifade ettim. Aldığınız borcu nasıl harcadığınız önemli. Aldığınız borçla yaptığınız ihale,
yaptığınız iĢlere ne kadar hazırlıklı olduğunuz önemli. Projeyi ne kadar düzgün, ne kadar rantabl, ne
kadar etkin hazırladığınızla ilgili. Yaptığınız ihalelerde, projelerde süre uzatımları, devirler, proje
tahsisleri, değiĢimler… Bunlar beklenen, istenen Ģeyler değil. Bir Belediye'nin Bürokratik
kadrosunun, bir Belediyenin iĢ yapma kabiliyeti bunlarla ölçülür. Yani ben bir Bürokrat olarak
söylüyorum, siyasetçi olarak değil. AyrıĢtığımız nokta iĢleri yapıĢ Ģekliniz. EleĢtirdiğimiz nokta bu.
Lütfen birbirimizi iyi anlayalım. Bazen üzülüyorum. Çünkü burada zamanınızı çalmak, ya da
baĢkalarını oylamakla ilgili değil. Uyarılarımız burada ifade ettiğimiz Ģeyler, tabii ki biz de katkıda
bulunmak, Ġzmir için uyarmak istiyoruz. Bu Mecliste 2 yıl boyunca tartıĢmalar yaĢadık. Siyaseten
kısır olaylar oldu; ancak mesela benim bir tek gönül kırıklığım vardır, Sayın BaĢkan'ım. O da
depremle ilgili önergeyi okuduğumda, bana “Sen Türkiye‟de mi yaĢadın Erhan Bey?” diye
sorulmuĢtu. Ve depremle ilgili önergeme de „„siyaset yapıyor…‟‟ “Ben siyaset yapmıyorum.”
demiĢtim. “Gerçekten Ġzmir'in durumunu bilmek istiyorum.” demiĢtim. Bizim yaptığımız uyarılar
gerçekten siyaset yapma amacıyla değil. Ben bilmiyorum, baĢkalarını çok iyi irdeleyemem,
baĢkalarının adına konuĢamam. Ancak bir Ġzmirli olarak Hükümetin borçlarının artığını ifade etti
Mustafa Ağabey, bunu söylemeden önce oraya değineyim. Tabii ki borçlar artıyor, yatırım yapılıyor,
borç artıyor ve dünyada bir kriz var. Ve bu kriz içerisinde de Sayın CumhurbaĢkanımız ve Merkezi
Hükümet, insanlardan bir kuruĢ para almadı Pandemi döneminde. Tedavisi, sağlığı, hiçbir Ģekilde…
Destek oldu elinden geldiğince. Bunlar da bir destektir. Kısa çalıĢma ödenekleri, yani Bütçenin
içerisindeki bu borçlanmaya neden olan pek çok Ģey bugün ihtiyaç, öncelikler haline gelen sosyal
yardımlara kaydı. ġimdi bu sene ben, Plan Bütçe‟de de ifade ederken, Bütçe içerisinde yaptığınız
planlamalar, hazırlıklar… Sizin bakıĢ açınızla burada Ģunu anlatmaya çalıĢtım; ben hep yatırımın az
olduğuyla ilgili itirazlarım olmuĢtu geçmiĢ dönemde. Ama ilk defa dedim ki; bu dönem hiçbir
Ģekilde eleĢtirmeyeceğim. Yatırım, nasıl planladığınızın, nasıl yaptığınızın önemi yok. Çünkü
içinden geçtiğimiz dönem, böyle bir tartıĢmanın uygun olmadığı bir dönem. Yapılması gereken Ģey
önceliklerin belirlenip bu yönde çalıĢmak. 3 temel konuda itiraz ettim. Birinci konu; depremle ilgili
acil bir eylem planına ihtiyacımız vardı. Burada yapılması gereken temel sorun, Sayın BaĢkan da
söyledi; yapıların stok envanterini, envanter stoğunun çıkarılması ve bunlarla ilgili mali gücü
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olmayan binaların, test bedellerinin Belediye tarafından karĢılanması ya da nasıl yetki verdiysek, bir
Belediye Ģirketimizi bu konuda belgelendirip, bu Ģirkete yaptırmayı önermiĢtim. Söylediğim konu
buydu. Temel ihtiyaçlarımızdan, önceliklerimizden bir tanesi bu çünkü. Ġkinci temel konu; bakın,
zaten bir kriz yaĢıyoruz, yani bir Pandeminin etkisini yaĢıyoruz ve üstüne bir deprem geçirdik.
Kiralık evler, Ģimdi kiralık ev bulmak çok zor. 2500 lira kiralık ev 3500 lira oldu. 3000 liralık ev
4000 lira oldu. Çünkü herkes bu depremden dolayı 2007 sonrası yapılmıĢ evde oturmak istiyor.
ġimdi Ġzmirlinin üstünde bir yük var. Dedim ki; gelin, bu planlamayı yatırım yapmıyorsunuz diye
susalım. Biz eleĢtirmeyelim, hatta Sayın BaĢkan'ın yanına AK Parti Grubu olarak çıkalım, neden bu
sene yatırım yapmayacağımızı, yapamamamız gerektiğini anlatalım. Mevcut baĢlamıĢ yatırımlar
yürüsün; çünkü onlar krediyle yürüyor. Ama diğer Bütçenin içerisindeki harcamaların hepsinden
tasarruf edelim. Oturalım tek tek bakalım. Temsil Ağırlamaya bakalım, ĠĢte müdürlüklerin
harcamalarına bakalım… Bu sene sonunda da gördünüz, harcanmayan bir sürü parayı toparladık
ihtiyaçlara koyduk. Bunların hepsini kısalım, bunlarla ilgili önceliği alalım. Bunu da yaparken…
Çünkü Ġzmirlinin hayat, yani bir Belediyenin temel görevlerinden… Bakın su, ikamet, temizlik,
ulaĢım bunlar bizim temel iĢlerimiz ve biz bunların hepsine maalesef ücretle alıyoruz, zam
yapıyoruz. ġimdi ĠZSU %15 zam yaptı. %10'da Temmuz‟da yapacağız. Bütçe buna göre hazırlandı,
bu farz ve mahalle hazırlandı ĠZSU'nun Bütçesi. ġimdi Sayın BaĢkan dedi ki; “Temmuz‟da evet,
değerlendiririz.” Ama ortada bir Bütçe var. Yani siz Bütçe‟yi bu öngörüyle yaptınız. %15 + %10
zam yapacağınızı kabul ederek bu büyüklükte bir Bütçe yaptınız. ġimdi gelelim.
BAġKAN: Ġnsicam bozulmasın ama 10 dakikayı doldurduk, tamam.
ERHAN ÇALIġKAN: Bitiriyorum BaĢkan, zaten sonuna geldik.
BAġKAN: Tamam.
ERHAN ÇALIġKAN: Asıl yere geldik. ġimdi bakın, bizim Ġzmirli‟ye yapabileceğimiz, Belediye
olarak, dedim ki; “Suya zam yapmayalım. Bu dönem için, 6 ay sonra, bu etki geçtikten sonra oturup
değerlendirelim, zam yapılmamıĢ bir Bütçe belirleyelim. Bu belirlediğimiz bütçe 6 ay sonra,
Pandeminin durumu Ġzmir'in durumu insanların ekonomik durumu buna bakarız ihtiyaç olursa yine
zam yaparız ve biz de muhalefet olarak sizinle beraber susarız. Bunu size bir siyasi malzeme olarak
kullanmayız. Gerekirse de sizinle beraber yanınızda dururuz.” dedik. Bunu söylerken Ģunu kast
etmiĢtik; suya zam yapmayalım, otobüse zam yapmayalım. 6 ay için yapmayalım, sonrasına
bakalım ve en önemlisi bakın, Belediyelerimizin… ġu benim su faturam. ġimdi ĠZSU‟da anlatıldı.
Su faturamda ĠZSU‟nun cebine giden tutar, 40 lira 92 kuruĢ, 11 metreküp su kullanmıĢım. 40 lira 92
kuruĢ, 20 lira 35 kuruĢ da Atık Bedeli suyun. ġimdi, geri kalan ne var? Bizim 27 Ekim 2010
tarihinde çıkmıĢ olan Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinde
Uygulanacak Usul ve ĠliĢkin Yönetmelik var. 1 Ocak 2012 tarihinden beri Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi ve 30 Ġlçe Belediyesi bu Yönetmeliği uygulamaya baĢladı ve bu tarifelerle Ģurada
gördüğümüz 95 liralık fatura içerisinde 22 lira 23 kuruĢ, her seferinde biz insanlardan bedel
alıyoruz. Bakın gelin Ġzmirliden bunu almayalım. Bize Komisyonda Bürokrat ArkadaĢlarımız dedi
ki; “Bu bir kanuni zorunluluk değil. Bu bir kanuni zorunluluk değil.” Denizli Belediyesinin aynı
miktardaki su faturası 1 kuruĢ Temizlik ve Katı Atık Bedeli yok, sadece su parası. Evet, Denizli
Belediyesi bizden daha pahalı su veriyor Ģu anda. Ama aynı miktardaki suya ödediği para 82 lira 75
kuruĢ. Ben 95 lira ödüyorum. Bakın, bunların hepsini bir Ġzmirli olarak, bir aile reisi olarak, bir
emekli olarak yan yana koyduğum zaman, biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak suya, ulaĢıma
ve… Bu vergiyi almadığımızda yaklaĢık bir yılda bir ailenin bütçesine katkımız, Ģurada rakam var,
yanlıĢ söylemeyeyim, toplam 480 lirayı geçiyor. Tek kiĢi ulaĢım kabul edildiğinde, bir ailede 2 kiĢi
varsa bu miktar büyüyor. Bizim itirazımız buydu. Yani biz bu Bütçe‟de çok fazla eleĢtirmedik, çok
fazla evet, haklısınız. Çünkü Pandeminin ne kadar çalıĢtığınızı, masrafların ne kadar arttığını
sosyal… Hepsini gördük ve bunlarla ilgili de olumlu uygulamalara da hep teĢekkür ettik. Ancak bu
konuda vergilerden dolayı 2020 yılında 30 Belediyemiz 400 milyon lira su parasıyla vergi topluyor.
ġimdi bakın, ben vergimi, param yoksa vergimi ödemesem faiziyle benden bir yıl sonra vergimi
ödeyeceğim. Ama su parasıyla bunu aldığınız için, bu para ödenmediğinde 2 ay sonra suyu
kesiyorsunuz. Yani suyu kesmenin ya da suyu kesebilmenin getirdiği bir manevile olarak kullanıp
vergileri olsun, olmasın insanlardan topluyoruz. Evet, Belediyenin paraya ihtiyacı var, Belediye
parasız dönmeyecek. Ama bugün bu öncelik mi? Bunu söylemeye çalıĢtım, tek itiraz noktamız
buydu. Önceliklerimiz içerisinde Ġzmirlinin sırtına binmeyelim. Borcumuz biraz daha artsın, önemli
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değil ama Ġzmirliye nefes aldıralım, tüm itirazımız buydu. Beni sabırla dinlediğiniz için teĢekkür
ediyorum.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz Erhan Bey. Cemil BaĢkan'ım Buyurun? Hep vereceğim ArkadaĢlar,
teĢekkür ediyoruz.
CEMĠL TUGAY: Sayın BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgi ve saygıyla
selamlıyorum. Ben aslında bugün sadece Pandemiyle ilgili BüyükĢehir Belediyesinin yaptığı
çalıĢmalarla ilgili değerlendirme yapmak için daha çok söz almak istemiĢtim. Onun için
hazırlandım ama gördüğünüz gibi elimde bir sürü kâğıtla geldim buraya. Ne söyleyeceğim,
bakacağız. ġimdi, Tunç BaĢkan'ım buradan ayrıldı ama kendisine ben öncelikle çok teĢekkür etmek
istiyorum. Benim ilk dönemim, daha önceden kendime göre bir siyasi deneyimim var. Yerel
Yönetimlerin çalıĢmalarını gözledim. Bu kadar hani ekip çalıĢmasına değer veren, koordinasyon
için çaba gösteren ve bunu sadece Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerle değil, diğer Belediye
BaĢkanlarıyla ve Hükümetle de sağlamaya çalıĢan bir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı görüyorum.
Onunla çalıĢmaktan gurur duyduğumu burada ifade etmek istiyorum ve bu Ģekilde çalıĢmasının
hepimizin yerel hizmet çalıĢmalarına çok önemli katkı sağladığını söylemek istiyorum. ġimdi
normalde benim belki Ģeyim değil ama yine de Erhan Bey‟in deminki konuĢmasından, buradan
bilmiyorum, ona sormak isterdim; “6 ay suya zam yapmayın.” diyor, aynı Ģeyi mesela Hükümete
söyler miydi? Yani 6 ay hiç zam yapmayacaklar mı hiçbir Ģeye? Bunu merak ediyorum açıkçası.
ġimdi Katı Atık Bedelleriyle ilgili hep eleĢtiriliyor, Ġlçe Belediyelerine de biraz bu eleĢtiri yansıyor.
Ama Ġlçe Belediyelerin Bütçeleri oldukça kısıtlı ve bu sadece bizim için geçerli değil, diğer tüm Ġlçe
Belediyeler için de geçerli. Çok yüksek ücretler alınmamasına rağmen bir miktar yük getirdiği bir
gerçek ama bizim Belediye Hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmek için buna da ihtiyacımız olduğu
bir gerçek. Bu aslında ĠZSU'ya yöneltilecek bir eleĢtiri değil; çünkü bu ücretleri olduğu gibi Ġlçe
Belediyelerine aktarıyorlar, bunu söylemek istedim. Özgür Bey “550 günde ne yapıldığına dair bir
sunum yaptınız ve açıkçası yol yapmadınız, iĢte park yapmadınız, kentsel dönüĢümle ilgili bir
Ģeyler yapmadınız.” gibi bir eleĢtiri getirdi. Ben KarĢıyaka‟da yapılan çalıĢmalarla ilgili bunun
doğru olmadığını burada söylemek istiyorum BaĢkan'ım. Çünkü bu geçen 550 gün içinde ĠZSU
KarĢıyaka‟da pek çok noktada altyapı yatırımı yaptı. Bostanlı Deresi‟ni temizledi, ki bunun körfezin
temizliğine çok büyük katkısı olduğunu biliyorum. Yapıldıktan sonra bile hemen fark etti körfezin
temizliği. Sayısını tam bilmiyordum ama onlarca yolda asfalt ve parke taĢ çalıĢması yaptı. ĠĢte bir
dökümünü rica ettim arkadaĢlarımızdan, pek çok sokak ve yol var. Toplamda 23 milyon liranın
üzerinde bedeli olan yol çalıĢmasını sadece KarĢıyaka‟da yaptı BüyükĢehir, ki hepimiz biliyoruz,
Tunç BaĢkan'ım öncelikle aslında arka sıralardaki ya da periferi ilçelerdeki çalıĢmalara öncelik
veriyor, onları artık siz hesap edin. “Park yapmadı.” dendi, Peynircioğlu Deresi‟ndeki Ekolojik
Parkı tamamladı BüyükĢehir Belediyesi. Beraberinde kent içerisinde pek çok parkı yeniledi ya da
sıfırdan yaptı. Örnekköy‟de kentsel dönüĢüm çalıĢmasını… “Kentsel dönüĢüm çalıĢması yapmadı.”
dendi. Ġkinci etap ihalesi yapıldı ve yapılmaya baĢlandı Örnekköy‟deki kentsel dönüĢüm, yeni oldu
bu. Diğer etaplarında ihalesi yapılmak üzere. Örnekköy‟de bizden devraldığı bir bina var maalesef
çok bakımsız durumdaydı. Bu binanın ne kadar büyük bir yatırımla yenilendiğini ve dev bir sosyal
tesise dönüĢtüğünü bizler biliyoruz, sizlerin de bilmesini rica ediyorum. Dilek Hanım, Dilek
YILDIZ Ģey yapılmadı dedi, mesela “Engellilerle ilgili bir çalıĢma yapılmadı.” dedi ama Ahmet
Uğur BARAN ArkadaĢım burada, KarĢıyaka Belediye Meclis Üyesi. Kendisiyle beraber gezdik bu
tesisi ve orada engelliler için ne yapıldığını size anlatabilir. Ayrıca Ģu anda orada depremzede 50'ye
yakın vatandaĢımızın barındırıldığını, onlara her gün yemek servisiyle beraber her türlü sorunuyla
ilgilenildiğini, Ģu anda orada bir misafirhanenin o Ģekilde çalıĢıldığını da söylemek isterim. Ve
“Çocuk Belediyesi kurulmadı.” dediniz, KarĢıyaka‟da Çocuk Belediyesi kuruldu fakat Pandemi
nedeniyle ne yazık ki faaliyetleri aksadı. Bunlar benim KarĢıyaka için söyleyeceğim Ģeyler,
beraberinde Çiğli‟ye giden tramvayın KarĢıyakalıların hastaneye ulaĢımı için çok önemli bir yatırım
olduğunu, dolayısıyla adı Çiğli Tramvayı olsa da aslında KarĢıyakalılara da önemli bir hizmet
verecek bir tramvay hattı olacağını, KarĢıyaka‟da hastanenin olmamasının Belediyenin
sorumluluğunda olmayan bir konu olduğunu söylemek isterim. Ve son olarak da MaviĢehir‟de Ģu
anda bir çalıĢma yapılıyor. YanlıĢ hatırlamıyorsam 36 milyon liralık bir bedeli var. Denizin
yükselmesi ve taĢmasına karĢılık bir set çalıĢması yapılıyor. 3'te 1'i tamamlandı, çok kısa zamanda,
çok hızlı ilerliyor. Kalanı yapılacak. Enteresan olan Ģey Ģu, çoğumuzun bilmediği, aslında bunun
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sorumlusu BüyükĢehir Belediyesi ya da KarĢıyaka Belediyesi değil, bu bölge yapılaĢmaya açılırken
Emlak Bankasıyla bir Protokol yapılmıĢ. O Protokol‟e göre bu bölgedeki bütün altyapıdan
BüyükĢehir Belediyesi değil, KarĢıyaka Belediyesi değil, Emlak Bankası ve onun devamı olan
TOKĠ sorumlu. Buna rağmen Belediye üzerine düĢeni yapıyor. Bir rahatsız olduğum Ģey de Ģu oldu;
BüyükĢehir Belediye Binasının hasar tespitinin yapılamadığını söyledi Özgür Bey, bizler
depremden hemen sonra kendi ilçemizde mevcut hasarlı binaların incelemelerini kendi
imkânlarımızla yaptık, yapmaya çalıĢtık. Çünkü herkes Manavkuyu‟ya odaklanmıĢtı haklı olarak.
Bu dönemde yetiĢemedik; çünkü 5600 tane hasarlı bina bildirimi oldu KarĢıyaka‟da. Bunlar için
ben Buğra Bey'i aradım yardım rica ettim, bana dedi ki; “150 tane inĢaat mühendisi, 150 küsur
inĢaat mühendisimizin tamamını Çevre ġehircilik Ġl Müdürlüğünün emrine verdik, Ģu anda onlar
için çalıĢıyorlar.” dedi. Bu fedakârlığı yapmıĢ bir kuruma bence haksızlık olacak bir suçlama bu.
Çok zor sıkıntılı bir dönem yaĢadık, yaĢıyoruz. Mart‟tan beri Pandemiyle uğraĢıyoruz ve 30
Ekim‟de de kötü bir deprem yaĢadık yani hakikaten bu sene inĢallah baĢka bir felaket yaĢamadan
atlatırız ama bu dönemi Pandemiyle mücadele açısından kısaca değerlendirmek istiyorum. 30
Mart‟ta bir kriz Belediyeciliği Yönetmeliği çıkararak bu süreci Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz
gerçekten çok büyük takdiri hak edecek Ģekilde yönetti. Burada bu takdire bence en önemli altlık
burada bir Bilim Kurulu oluĢturarak ve bu Bilim Kurulu‟na Ġzmir Tabip Odası dâhil ilgili bilimsel
kurumları ya da akademisyenleri davet ederek gerçekten hastalığın, Pandeminin yayılmasını
önleyecek akılcı bir çalıĢma yürütmüĢ olması. Bu dönemde ihtiyaçları doğru görerek, zamanın da
etkili müdahaleler yaptığını düĢünüyorum. Bu çalıĢmaların hepsini, iĢte üst kadroyla birlikte
planlayan Toplum Sağlığı Dairesi BaĢkanlığına, buradaki bütün arkadaĢlarımıza ben de kendi adıma
teĢekkür ediyorum. Acil maske ihtiyacı oldu. Maske ürettik, üretildi. Maskematik‟lerle insanların
Ġzmirimkart‟la istenildiği zaman maskelere ulaĢması sağlandı. Hekimlerin ve Sağlık ÇalıĢanlarının
içinde bulunduğu sıkıntılı çalıĢma ortamı görüldü ve bunlara malzeme desteği sağlandı. Bu
malzemeleri aslında sağlamak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin görevi değildi ama bu sorumluluğu
üzerine aldı ve sağladı. Konaklama ve ulaĢım desteği sağladı. Moral ikramları yaptı, yani
hastanelere yemek servisleri, buna benzer ikramlar yaptı. Bunların hiçbirisi aslında sorumluluk
alanında olan Ģeyler değildi ama bu sorumluluğu üzerine aldı. Sahra Hastanesi için yer önerdi. 250
tane mekanik vantilatör temin etti. Bu dönemde halkı eğitmek için pek çok eğitim çalıĢması yaptı.
Mesela çoğunuz görmemiĢtir ama böyle kitaplar bastırıldı. Bunların bazılarının hastalıkla ilgili
bilinçlendirme amaçlı olduğunu ama bazılarının da çoğu insanın aklına gelmeyen çok önemli bir
konuyla ilgili olduğunu, Pandemide ruh sağlığını insanların korumaya yönelik bir çalıĢma olduğunu
buradan ifade etmek isterim. Bu kadar güzel ve değerli çalıĢma oldu ki Sağlıklı Kentler Birliğinin
özel ödülünü aldı bu proje, bu çalıĢma. Bunun için de tebrik etmek istiyorum sizleri. Turuncu Halka
çalıĢmasının çok değerli olduğunu söylemek istiyorum BaĢkan'ım, çünkü iĢ yerlerimizin sağlıklı
Ģartlar altında çalıĢması için çok önemliydi. Bizim borçlanmayla ilgili burada yapılan eleĢtirileri
haksız buluyorum. Erhan Bey kendisi “Hükmet borçlanıyor, çünkü yatırım yapıyor ve ekonomi
kötü.” dedi. Yani aynı Ģey niye BüyükĢehir Belediyesi için geçerli olmuyor bilmiyorum. Yani çünkü
bizde de ekonomi kötü ve bizim Belediyemiz de yatırım yapıyor. Yapılan yatırımların Narlıdere
Metrosu, Buca Metrosu, Gaziemir, Karabağlar Metrosu, Meles Çayı Projesi ĠZSU‟nun bütün kentte,
yani bütün Ġzmir‟in her tarafında altyapı yenileme çalıĢması, tarıma yönelik yatırımlar oluğunu
hatırlatarak, bunların çok çok değerli Ġzmir‟in geleceğini değiĢtirecek yatırımlar olduğunu
düĢündüğümü ifade etmek istiyorum. Bu Bütçe‟yi hazırlamada emek veren herkese, bu hizmetlerin
gerçekleĢmesinde emek harcayacak herkese, Sayın BaĢkan'ım baĢta olmak üzere kendim adıma ve
KarĢıyaka Belediyesi adına çok çok teĢekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Buyursunlar Efendim.
ALĠ GÖNEN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Çok Kıymetli Bürokratlar, Basınımızın
Güzide Temsilcileri öncelikle sizleri saygı ve sevgiyle selamlarım. Değerli ArkadaĢlar, 2021 yılı
Bütçemizi görüĢmek üzere, Performans Bütçemizi görüĢmek üzere birlikte toplanmıĢ bulunuyoruz.
KonuĢmamı iki nokta üzerine toplamak istiyorum. Bir tanesi; Bütçeyle ilgili özellikle otopark
konusuna değinmek istiyorum. ġimdi, Mustafa BaĢkanımız az önce konuĢmalarını yaparlarken,
özellikle adliyede yapılacak olan otoparkın 2021 Bütçesi içinde yer aldığını ifade etti. Tabii bizim
otoparklara olan ilgimizi biliyorsunuz. Daha önce Ġzmir Gıda ÇarĢısı‟nda yapılmıĢ bir otopark var.
YaklaĢık 20 yıldan beri bir türlü araçların çıkamadığı, atıl kaldığı, hizmetten yoksul olan bir otopark

37
ve biliyorsunuz Gıda ÇarĢısı Ġzmir'in kalbi. Ege‟nin Ticaret Merkezi ama ne yazıktır ki Ģimdiye
Kimse bununla ilgilenmemiĢ, atıl vaziyette duruyor. Sağ olsun Mustafa BaĢkanımızın da
ilgilenmesiyle birlikte geçenlerde Bürokratlarımızla bir görüĢme yaptık, Ozan Bey ve Eser Bey,
gelinen noktayı birlikte değerlendirdik. En son otoparka araç çıkması yine de mümkün olmadığını
ifade ettiler. Burada en pratik çözüm olarak da asansör sistemini devreye almak gerektiğinden
bahsettiler ve bununla ilgili sanırım 8 hızlı asansörün yapılmasıyla birlikte otoparkın aktif hale
gelebileceğini ve bunu alan bir proje üzerinde çalıĢtıklarından bahsetmiĢlerdi ama yaklaĢık 6 ay
geçmesine rağmen, Ģu ana kadar hangi noktada olduğumuzu açıkçası bilememekteyim. ġimdi 6
ayda bir projenin hazırlanmaması… Gerçekten anlamak mümkün değil. Ülkemizde Pandemi
sürecinde bile 1008 yataklı 2 tane hastane 45 günde yapılırken, 6 ayda bir tadilat projesinin
hazırlanmamasını anlamakta zorluk çekiyorum açıkçası ve görüyoruz ki 2021 yılında, herhalde
muhtemelen Gaziemir‟de, pardon Bayraklı‟daki Adliye Binası programda o yapılacak ve bizim
YeniĢehir‟deki otopark projemiz muhtemelen yapılmayacak. Ve bu hızla gidersek herhalde bizim
Meclis Üyeliğimiz bittiğinde de bu projenin hayata geçtiğini göremeyeceğiz diye düĢünüyorum,
inĢallah yanılırız. Ben Mustafa BaĢkan‟ımın da desteğiyle ve Sayın Tunç SOYER BaĢkanımızın
desteğiyle, ben bu projenin çok kısa zamanda hayata geçirilmesinin hayati bir önem arz ettiğini
düĢünüyorum. BaĢkan'ım Ģimdi, hangi ölçülere göre bilemiyorum, tabii ki bir ölçümüz vardır.
Otoparklar da öncelik tanınıyor, ama burası çok önemli. Ġsterseniz bir gün Gıda ÇarĢısı‟na
geldiğinizde sizi misafir edelim. Oradaki trafik yoğunluğunu sokakların, biliyorsunuz bu
taĢmalardan dolayı da ciddi bir daralmalar var ve trafik sorunu orada çekilmez hale geldi ve esnafın
da bu anlamdaki talepleri süratli bir Ģekilde bizim üzerimizde yoğunlaĢmaktadır. Temennimiz;
inĢallah en azından bu yıl olmazsa bile, önümüzdeki yılda bu projenin hayata geçirilmesini özellikle
rica ediyoruz. Değerli ArkadaĢlar, bir diğer noktada Hükümetimizle ilgili, tabii ki biz yerel konuları
burada görüĢmemiz lazım, doğru olanda bu ama zaman zaman haksız eleĢtiriler geldiğinde de
açıkçası onlara cevap veremediğimiz zaman vicdanen rahatsız oluyoruz. Değerli ArkadaĢlar, demin
Erhan Bey de ifade etti, yüz yılda görülen bir Pandemi olayıyla karĢı karĢıyayız. Hiçbir ülkenin
bunla ilgili bir hazırlığı yok. Ama buna rağmen dünyanın en geliĢmiĢ Ülkeleri Amerika BirleĢik
Devletleri, Ġspanya, Fransa, Ġtalya Pandemi sürecinde nasıl sağlık sistemlerinin çöktüğünü hep
beraber gördük. Yani insanlar gidip hastanelerden sağlık hizmeti alamadılar. Koridorda hastalar
yattı, huzur evlerinde insanlar ölüme terk edildi. Hamdolsun ülkemizde böyle bir olay yaĢanmadı ve
bütün insanlarımız sağlık hizmetlerine rahatlıkla ulaĢtı. Elbette ki ekonomik sıkıntılarımız var,
bunun bilincindeyiz ama bu Pandemi sürecine rağmen OECD ülkeleri arasında süreci en iyi yöneten
3 ülkeden bir tanesi Türkiye. Ve dün, geçenlerde bir haber ajansında geçti, Ġngiltere son 300 yıldaki
en kötü büyümesini gerçekleĢtireceği Ģeklinde bir haber geçti. Bunu siz de duymuĢsunuzdur. Bütün
sıkıntıları biliyoruz. Ülkemizde elbette ki ekonomik sıkıntılar var, dövizdeki yükseliĢleri birlikte
görüyoruz. Bunları ama anlamak lazım. Bütün dünyada ekonomilerin çöktüğü bir dönemde Türk
ekonomisi hamdolsun yine de bu sene büyümeyle, artı pozitif bir büyümeyle tamamlayacaktır bu
yılı. ĠnĢallah bundan sonraki süreçte de, ben inanıyorum hep birlik, beraberlik içinde ve ülkemizin
daha güzel günlere, daha aydınlık yarınlara ulaĢması için hep birlikte çalıĢacağız. BüyükĢehirden
birçok konularda arkadaĢlarımız eleĢtirilerini getirdi, aynı Ģeyleri tekrar edip sizin kıymetli
zamanınızı almak istemiyorum. BaĢkanımızın da uyarılarından kaçınıyorum. Her Ģeye rağmen
BüyükĢehir Belediyemizin Bütçemizin eksikleriyle, noksanlarıyla hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyorum. Temenni ederdik ki eksiksiz, noksansız ve bizim de gönlümüzü alacak bir Bütçe olsun
oybirliğiyle geçirmeyi çok arzu ederdik. Ama maalesef bu konuda üzüntülerimi ifade etmek
istiyorum, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
BAġKAN: Biz de çok teĢekkür ediyoruz. Rıdvan BaĢkan'ım, tamam, gördüm sizleri de.
RIDVAN KARAKAYALI: Sayın BaĢkan'ım, Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım Ġzmir
BüyükĢehir Belediyemizin Çok Değerli Bürokratları hepinizi KemalpaĢa Belediye BaĢkanı olarak
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. ġimdi KemalpaĢa tarım ve sanayi kenti. Türkiye‟de belki
hiç olmayan 2 tane Organize Sanayi Bölgesi var. KemalpaĢa Organize Sanayi Bölgesi, bir de
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi. Bir de diğer taraftan Türkiye‟nin en büyük kiraz üreticisi yıllık
70 bin ton ile 85 bin ton arasında değiĢiyor. Aynı zamanda Bakırçay Havzası var, tarımla geçimini
sağlıyor. Bir de Menderes Havzası var KemalpaĢa ortasında kalıyor, 2 tarafa girmiyor. Burada
BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığımızın öncülüğünde Tarım Daire BaĢkanlığımız ve ekibinin yaptığı
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çok güzel Ģeyler var. Çok güzel tarıma destekleyeceği unsurları var. Ben onları söyleyeceğim. Çok
Ģey konuĢmayacağım. KonuĢmam gerekiyor ama bu gecenin ilerleyen saatlerinde kimseyi de
sıkmak istemiyorum. ġimdi KemalpaĢa‟mızda ve diğer kırsal kesimdeki ilçelerimizde Ģimdiye
kadar BüyükĢehrimizin ve Müdürlüklerimizin yaptığı projeler vardı, onları hayata geçirme olayları
vardı. Ben bunları kısaca anlatmak istiyorum. Kırsal kesimde üreticinin üretim koĢullarının
iyileĢtirilmesi kapsamında Ġzmir Ġli Tarım Alanlarında Bitkisel Üretimde Meyveciliği TeĢvik Etme
YaygınlaĢtırma GeliĢtirme ve Destekleme Projelerinde, bu proje kapsamında 2020 yılında 363 bin
300 adet meyve ve zeytin fidanı dağıtılmıĢtır. KDV dâhil bedeli 3 milyon 916 bin liradır arkadaĢlar.
Aynı Ģekilde proje kapsamında Tire, Kiraz, Bayındır, Beydağ, ÖdemiĢ, Foça ilçelerimizde toplam
1000 üreticiye 780 kg Ġstiridye Mantar desteği sağlanmıĢtır. KDV dâhil tutarı 15 bin 163 liradır.
KemalpaĢa ilçemizde 5000 adet Lavanta Fidesi ve Menemen ilçesinde de 2400 adet Lavanta Fidesi
desteği verilmiĢtir, KDV dâhil tutarı 26 bin 21 liradır. Aynı Ģekilde Karaburun ilçesinde 7 mahallede
toplam 60 kiĢiye 12000 bin adet Nergiz Soğanı desteği verilmiĢ, KSV dâhil tutarı 232 bin liradır
arkadaĢlar. Yine aynı Ģekilde Urla ilçesinde Barbaros ve Birgi mahallelerinde ve Urla Belediyesi ve
Tire Belediyesi olmak üzere toplamda 11 üreticiye 202 kg Salep Yumurtası Yumrusu desteği
sağlanmıĢtır, KDV dâhil tutarı 162 bin 650 liradır. Bergama ilçesi Kozak Bölgesinde bulunan ve
yerel çeĢit olan Fıstık Çamlarındaki verim düĢüklüğünün araĢtırılması konusunda 2 adet
Meteoroloji Ġstasyonu kurulmuĢtur, KDV dâhil tutarı 103 bin liradır. Akdeniz Meyve Sineğiyle
Mücadele kapsamında üreticilere Kitle Yakalama Tuzağı ve Feromonu dağıtımı yapılmıĢtır.
Karaburun ilçesinde toplam 146 kiĢiye 3732 adet Akdeniz Meyve Sineği Tuzak ve Feromonu
desteği sağlanmıĢtır, KDV dâhil 103 bin liradır. Zeytinde yine aynı Ģekilde halkalı, lekeli ile
mücadele Bayındır ilçesi Demircilik, Ergenli ve Turan mahallelerinde toplam 73 kiĢiye 5500 kg
Bordo Bulamacı desteği sağlanmıĢtır, KDV dâhil tutarı 59 bin 486 liradır. Zeytin Sineğiyle
Mücadele de yine aynı Ģekilde Foça ilçesinde Ilpınar, Kozbeyli Yeniköy mahallelerinde toplam 152
üreticiye 714 kg DAP. Karaburun ilçesinde Mordoğan, Parlak, Salman ve Yayman Mahallelerinde
toplam 124 üreticiye 22000 adet pet ĢiĢe ve kapak 473 kg DAP desteği sağlanmıĢtır. 1000 kg
DAP‟ın KDV dâhil tutarı 33 bin 630 liradır. Pet ĢiĢe ve kapağın KDV dâhil tutarı da 19 bin 700
liradır. Kırsal kesimde yine aynı Ģekilde Beydağ ilçesinde toplam 83 kiĢiye 3350 kg Süt Otu ve 379
kg Fiğ Tohumu Desteği sağlanmıĢtır. Bergama ilçesinde 35 kiĢiye 500 kg Süt Otu Tohumu 1521 kg
Fiğ Tohumu 1407 kg Yem Bezelyesi Tohumu desteği verilmiĢtir. Bütün tohumların KDV dâhil
tutarı 80 bin 600 liradır. ġimdi bütün Muhalefet Partisindeki arkadaĢlarımız hep bardağın boĢ
tarafını görüyorlar Maalesef dolu tarafı da bu. Çiftçiye destek yerelde kalkınmanın sonuçlarıdır,
bunlar. Desteklerinin sonuçlarıdır. Türkiye‟de Ġzmir gibi yerelde desteği sağlayan, çiftçiye desteği
sağlayan baĢka bir Belediye ben hiç göremiyorum arkadaĢlar. Onun için ben burada BüyükĢehir
Belediye BaĢkanımıza ve Sevgili Bürokratlara hepsine teĢekkürlerimi sunuyorum. Bazı Ģeyler var
uzun sürüyor bu Solucan Gübresi Desteği üretici pazarlarındaki durumlar eko pazarlar, Örneğin; bu
sene biliyorsunuz Pandemi vardı. Bizim Kiraz Hasadımız çok tehlikeye girmiĢti. Ġmdadımıza Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi Tarımsal Daire BaĢkanımız ve Tunç SOYER BaĢkanımız geldi. Beraber de
aynı Ģekil de o iĢi baĢlattık. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı Tunç SOYER‟in Koronavirüs ile
mücadelede “Üreticinin ürünü dalında kalmasın.” diyerek baĢlattığı Gönüllü Meyve Hasadı
Programı ile KemalpaĢa‟da salgın döneminde kiraz üreticisinin iĢ gücü ihtiyacına çözüm bulası için
11 Mayıs-10 Haziran arasında devam eden ĠMC çalıĢmasında 459 gönüllü KemalpaĢa‟daki 21
mahalle de 95 üreticinin bahçesinde kiraz hasadına katılmıĢ ve çiftçiye destek sağlanmıĢtır. Nerde
görülmüĢtür bu hareket? Ancak Ġzmir Belediyesi yapar. ArkadaĢlar benim, bizim de bahçemiz vardı,
arkadaĢların da bahçesi vardı. Her bahçeye 4'er kiĢi girdi, bu bir aylık dönem içerisinde üreticisinin
cebine 12 bin lira para girdi. Yevmiye 110 liraydı, araçla geldiler. BüyükĢehir Belediyesinin
sağladığı araçla. Hasadını yaptılar hatta oradaki arkadaĢlarımıza söyledim. Birçoğu arkadaĢ oldular
iĢte kız, erkek dedim, “Seneye evlenirseniz siz de gelin, hep beraber gelirsiniz.” dedim, espri
yaptım. Hakikaten, inĢallah evlenirler de daha çok gelirler. Birçok kiĢi eleĢtirdi bunu. “Kiraz
nasıl toplanacak, ne olacak, ne olacak?” Hepsi üniversite mezunu bu çocuklarımızın, hatta
BaĢkanımızın kızları da geldi yardıma ve o kadar basit bir olay ki on dakikada da öğrenirsin. Kiraz
toplamak ne olacak? ĠnĢallah seneye bu rakam daha fazla artar üreticimize daha fazla katkı da
bulunuruz. Ziraat Ambalaj Atıklarının toplanması. Aynı Ģekilde Menderes, Değirmendere Köyü
Seralar Bölgesinde tarımsal üretim yapan 69 üreticiye Zirai Ambalaj Atıklarının toplanmasında
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teĢvik amacıyla dağıtımını yapmak üzere 1000 adet, 1000 litrelik Sıvı Solucan Gübresi satın alınmıĢ
olup, toplam bedeli KDV dâhil 25 bin liradır. ġimdi, canlı hayvanlar var; onları da koyun, keçi,
manda, arı, arıcılık malzemeleri… Manda desteği verilmiĢ BüyükĢehir Belediyemiz tarafından.
Manda… Ġzmir‟de yani. Selçuk 9 üreticiye 28 manda, Bergama 10 üreticiye 33 manda, Kınık 12
üreticiye 40 ve Tire‟de de eğitim alan 10 üreticiye 33 manda dağıtımı yapılmıĢ. Yani çiftçimize
destek, üreticiye destek iĢte bu Ģekilde olur. KüçükbaĢ Hayvan Desteği; Torbalı 45 üreticiye 173
küçükbaĢ hayvan, Kiraz 84 üreticiye 336 küçükbaĢ hayvan, Karaburun 20 oğlak 10 kıl keçisi
dağıtımı, toplam bedel 394 bin lira. Arılı, arısız kovan desteği. Torbalı, ÖdemiĢ, Tire, Kınık,
Menderes, Aliağa, Buca, Bergama, Urla, KemalpaĢa ve KarĢıyaka ilçelerinde toplam 595 üreticiye
3510 adet langstroth tek katlı polen tuzaklı 14280 adet arılı çerçeve, 7136 adet boĢ çerçeve ve
arıcılık malzemesi dağıtılmıĢ.
BAġKAN: BaĢkan'ım, 10 dakika oldu bilginize.
RIDVAN KARAKAYALI: Tamam. Bir 10 dakika daha olur aslında. Arılı arısız kovan ve
malzemeleri alımı 1 milyon 808 bindir arkadaĢlar. Yem aynı Ģekilde. Kınık‟ın 33 köyündeki toplam
260 üreticiye 2460 çuval yem tedarik edilmiĢ. Kınık Süt Yemi Alımı 215 bin lira olmuĢ. Aliağa,
Bornova, Buca Süt Yemi Alımı aynı Ģekilde genel toplam 215 bin liraymıĢ. Kooperatif Birlik Ziraat
Odalarından Alet Makine, Tesisat Makine alımı… Beydağ, Kozak, Çamyuva, Kiraz, Çömlekçi
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 3 adet Süt Soğutma Tankı Alımı 290 bin lira. Bergama, Göbeller
ÖdemiĢ, Bıçakçı aynı Ģekilde Süt Soğutma Tankı. Yılanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Tire
Soğuk Hava Deposu yapımı, Tire Konvektör Meyve Boylama Makinası Alımı, Tire Kantar Alımı
genel toplam 543 bin lira yatırım yapılmıĢ arkadaĢlar. Bergama‟da 2 adet Ġstasyon Kurumu 103 bin
lira. Tarımsal Erken Uyarı Ġstasyon Kurulumu… Ondan sonra arkadaĢlar burada Tarımsal Projeler
ġube Müdürlüğü 2021 yılı talep edilen bütçe; arıcılık, ipek böcekçilik, Kümes Hayvancılığı Islahı
yaygınlaĢtırılması, Arıcılık ve KüçükbaĢ Hayvancılığın Islahı YaygınlaĢtırma Projesi kapsamında
birçok çalıĢmalar yapılmıĢ. Ben hızlı geçiyorum… Ve Ģu anda yeni yapılan… 2020 yılında yapılan
çalıĢmalarımız da Ġçme Suyu Gölet‟i 10 adet. Yeni yapılan Hayvan Suyu Ġçme Suyu Göletleri 10
adet. Bakım onarım yapılan Hayvan Ġçme Suyu Göletleri 33 adet, aynı Ģekilde yapılmıĢ. 2021 yılı
Bütçesinde yapılacak iĢlemler de aynı Ģekilde ihalesi 23/11/2020 tarihinde yapılmıĢ olup, teklif
bedeli 14 milyon 743 bin lira olup, 10 milyon Bütçeyle tamamı 2021 yılı SözleĢme Ödeneği için
kullanılacaktır. Yapılacak iĢler zaten bunlar, hızlı bir Ģekilde yapılıyor, 2021 yılında. Bergama
Kozluca YAS Damla, Sulama Tesisi, Sulama Havuzu yapımı. KemalpaĢa Yukarkızılca YAS
Damlama Sulama Tesisi, Sulama Havuzu yapımı. ÖdemiĢ Kerpiçik Damla Sulama Tesisi yapımı.
Seferihisar, UlamıĢ Sulama Göleti, Sulama Tesisi Ana Ġshal Hattının yenilenmesi. Selçuk merkez
YAS Damla Sulama Tesisi tamamlama. Tire, Urla yeni yapılacak Hayvan Ġçme Suyu Göleti 15 tane.
Bakım ve onarım yapılacak Hayvan Ġçme Suyu Göleti de 30 tane. ġimdi tarımda destek bu Ģekilde
oluyor… Bir de ben ĠZSU, Fen ĠĢleri, ĠZBETON burada yatırımları da bizim KemalpaĢa‟mız da bu
kırsal bölümler de o kadar hızlı gidiyor ki, demin bir arkadaĢımız söyledi. “ĠĢte Ġzmir‟i Ģantiye gibi
yaptı Behçet UZ.” diye sağ olsun teĢekkür ederim ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz de harika bir
Ģekilde KemalpaĢa‟mıza ve kırsaldaki ilçelerimize, ben çoğuna gittim, Ģantiyeye çevirdi, çok
teĢekkür ediyorum arkadaĢlar, gerçekten. ġu anda KemalpaĢa‟ya gelin Ģantiye. ĠZSU'su bir taraftan,
ESHOT'u bir taraftan, ĠZBETON'u bir taraftan, hayvancılığı bir taraftan, efendime söyleyeyim
Tarımsal Dairesi bir taraftan… Ben buradaki bütün Bürokrat ArkadaĢlarımıza baĢta Genel
Sekreterim, Genel Sekreter Yardımcılarım, Daire BaĢkanlarıma, çalıĢanlarıma sonsuz teĢekkürlerimi
sunuyorum. Ben daha önce de Belediye BaĢkanlığı yaptım ama burada artık herkes canla baĢla
sevgili BaĢkanımız Sayın Tunç SOYER BaĢkanlığında hep beraber etle tırnak gibi beraber
çalıĢıyoruz. ÇalıĢmaya da devam edeceğiz. Herkese ulaĢıyoruz. Herkes telefon açtığımız zaman her
zaman karĢımızda oluyorlar. Sağ olsunlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Ben buradan, çok daha
söylenecek Ģey var ama zaman çok kısa. Ben buradan hepinize, herkese çok teĢekkür ediyorum.
Bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize iyi akĢamlar diliyorum. Sevgi ve saygıyla
selamlıyorum, teĢekkür ederim.
BAġKAN: Evet BaĢkan'ım biz de çok teĢekkür ediyoruz. Hüsnü Bey, buyurun. Sonra size
vereceğim. Gamze Hanım önce… ArkadaĢlar isterseniz Hüsnü Bey‟den sonra gene bir 10 dakika
verelim. Verelim mi? Bir 10 dakika ara verelim. Siz buyurun. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Çocuklar bir bakın oraya. Tamam.
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HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
Öncelikle önerge verdik ama Rıdvan BaĢkan rakamlara boğdu bizi yani biz rakamlardan kurtulalım
diye. Evet, Sayın BaĢkan Değerli Meclis Üyeleri her Ģey bir aĢkla baĢladı „„AĢkla Ġzmir‟‟ Çok güzel
gerçekten de sizi tebrik ediyorum. Güzel bir slogan. Bunun aslında isim hakkını bilmiyorum aldınız
mı ya da akıllı içimizde internet kullanıcısı varsa hemen burada alsın. “Çok renk, çok, ses çok
nefes.” Çok renkte Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin kolonlarını boyadık. Fakat kolonlar herhalde
kaldırma gücü olmadığından dolayı depremde az kalsın, hepimiz o günü beraberdik Kemal Abiyle...
Fakat hâlâ BaĢkanımız o gün neredeydi merak ediyoruz biz. Siz binada mıydınız BaĢkan'ım?
BAġKAN: Yok Kiraz‟daydım.
HÜSNÜ BOZTEPE: Vallahi iyi ki yoktunuz BaĢkan'ım. Yani ikinci sefer vurunca dedik ki;
“Eyvah, gitti artık.” “Çok ses” dedik. Mecliste biz konuĢurken bize “Susun.” dediniz. “Sizi dıĢarı
atarız.” dediniz. Bir baktık, bu çok seste de bir ses yokmuĢ. Sonra ne dedik? “Çok nefes” dedik.
Nefeste de bu pandemi döneminde maske takıyoruz, bütün yaz boyunca… Neyse ki Ġzmir Körfez
kokusunu maskelere rağmen aldık. Neydi bu da? Demek ki çok nefeste de sınıfta kalmıĢız. Sayın
BaĢkan, burada konuĢmacılar konuĢurken ne dediler? Bizler yatırım yaptık. ĠĢte demin Rıdvan
BaĢkan‟ım söyledi „„Yatırımlar.‟‟ Oraya 2 tane çiçek almıĢ, böcek… Biliyoruz bunların hepsini,
bunları Aziz Ağabey yıllardan beri yapıyor. Onu devam ediyorsunuz, Tunç BaĢkan onu devam
ediyor. Peki, “Metro” dedi. Ali BaĢkan söyledi, baĢka BaĢkanlar da söyledi. Narlıdere, Buca
Metrosu. ArkadaĢlar, yeni proje değil bu. Bunların hepsi Aziz KOCAOĞLU döneminde, hatta
Buğra Bey daha gelmeden önce baĢlayan projeler var. Buca değil ama Narlıdere daha Buğra Bey
yokken, adını bilmez iken Narlıdere Metro Projesi var idi. Peki baĢka? KarĢıyaka Belediye
BaĢkanımız dedi ki; “Peynircioğlu Deresi” Aziz KOCAOĞLU döneminde ihalesi yapıldı. Parasını
da Horizon 2022, 2.3 milyon Euro‟luk hibe ile yapıldı. Yeni değil. Ben 2019 1 Nisan itibaren sıfır,
baĢlamıĢ projelerin burada konuĢulmasını dilerim. Yine KarĢıyaka Belediye BaĢkanımız
KarĢıyaka‟daki MaviĢehir‟le ilgili, Emlak Bankası Konutlarıyla ilgili… Hayır, tam öyle değil o, o
bir dönemdi, o ilk baĢlangıç dönemindeydi. Orada KarĢıyaka Belediyesine çok hibeler yapıldı. Çok
yerler verildi. Hâlâ Ģu an Deniz Kent Restoranı‟nın olduğu yer Emlak Bankası‟nın yeridir ve
kendileri kullanıyorlar, onu da bilgileri olsun. Ve orada birçok yeri de sattılar. Yine Sayın
BaĢkan'ım, Menemen Belediye BaĢkanımız, pardon Menemen Meclis Üyemiz Ali YILMAZ demin
saydı burada. “BüyükĢehir Ģunu yaptı, bunu yaptı, Ģunları yaptı.” Yahu ben merak ediyorum da bu
Belediye BaĢkanları ne iĢ yapmıĢ bugüne kadar? Her Ģeyi BüyükĢehir yapmıĢ. Demek ki sizler,
Belediye BaĢkanları birer ġube Müdürü gibi görev yapmıĢlar, ġeflik gibi görev yapmıĢlar. Bunları
da bence biraz daha dikkatli konuĢsaydık daha iyi olurdu. Sayın BaĢkan, büyük proje mi? Değerli
ArkadaĢlar, daha önce önerdik biz burada, ĠZBAN'ı yer altına alın. Son BaĢbakanımız 2014‟te
adayken, “ĠZBAN'ı yer altına alalım.” dedi. Bunu Çiğli‟de konuĢtu. Ne yapalım? Çiğli Anadolu
Caddesi‟nin… ġu an yer altında ama yeterli değil. Bunu uzatalım geçen sene de söyledim, bugün
yine tekrarlıyorum; bunu uzatalım itfaiyeye kadar. Buradaki esnafı da rahatlatalım, bir meydan
oluĢsun. Diyelim ki BüyükĢehir Belediyesi bir proje yapmıĢ. Burada alkıĢlamazsak ben kendi adıma
söylüyorum adam değilim. Ama bunlara bakıyoruz ki yok. Peki, Harmandalı Enerji Üretimi;
Değerli ArkadaĢlar, daha önce söyledim Mecliste rakamları Mustafa BaĢkan yanlıĢ ifade verdi.
BaĢkan da oradan yakaladı söyledi. Ben de biliyorum rakamları. Sizin söylediğiniz rakamlar da
sanırım daha üstünde gelir var... Ġstiyoruz, Çiğli Belediyesi olarak hakkımızı istiyoruz. BaĢkan'ım
geçen sene söyledi, “Niye istiyorsunuz?” Kokusunu biz çektik yıllarca, hatta bir kısmını KarĢıyaka
Belediyesi alabilir onlar da çok çektiler. Değerli ArkadaĢlar, bunu yapalım. Sayın BaĢkan, Mustafa
Bey dedi ki; “Harmandalı‟na gidelim.” gittik. Orada Meclis yapacaktık ama yapmadınız. Sayın
Narlıdere Belediye BaĢkanımız, yaptığı konuĢmada hepsine katılıyorum, çok doğru. 100 binlikle 25
binliklerin derhâl örtüĢmesi lazım, bunu yapmıyoruz Sayın BaĢkan'ım. Aslında bu depremden sonra
bizim en büyük iĢlerimizden birisi de bu olması lazım. Yani Konut Alanlarını ve ona göre yer
açmamız lazım. Bunu da yaparsak çok doğru olur. Yine Kurullarla ilgili de doğru, o kısımla ilgili
eksikler var. Ama yine de yeni bir çalıĢmalar var, inĢallah bunlar gündeme gelecek. Değerli
BaĢkan'ım, burada geçen sene benim verdiğim bir önergeyle bir deprem Komisyonu kuruldu.
Öncelikle tekrardan tüm Ġzmir Halkına, Ġzmirlilere, Ülkemize bu büyük felaketten dolayı geçmiĢ
olsun. YaklaĢık 3 asırdır bu düzeyde yaĢanmıĢ olan depremde hayatını kaybedenlere Allah‟tan
rahmet, yaralılara acil Ģifalar diliyorum. ĠnĢallah bir daha böyle bir Ģey yaĢamayız. Deprem bir
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afettir, ancak; doğal bir afet değildir arkadaĢlar. Doğru ifade; deprem doğal kaynaklı bir olaydır.
Ġnsan eliyle bugünkü görünümüne getirilen dünyada yaĢanan olaylar, afete sebep olur. Bu nedenle
30 Ekim 2020 tarihinde yaĢanan depremde bu katmandadır. Ve sonuçları tüm milletimize maddi,
manevi açıdan büyük bir sıkıntı yaĢatmıĢtır. Bu deprem önlenebilir miydi? Böyle Bir Ģey tabii ki
mümkün değil. Ancak reaktif, yani deprem sonrası yaĢanan süreçte müdahale etmeye hazırlanmak
yerine, yani afet anında “Nerede, ne yapılacak?” gibi faaliyetleri planlamak yerine, proaktif
anlayıĢla depremin yıkıcı etkilerini en aza indirgemek adına öncelikle “Neler yapılabilir?” diye
ortak akıl yürütmüĢ olsaydık, bugün bu manzarayla karĢılaĢmamıĢ olurduk. Bu konuda ben burada
kalkıp da Sayın Tunç BaĢkan'ıma haksızlık etmiyorum. Burada daha 20 aylık BaĢkan. Bu konuda
Aziz KOCAOĞLU Dostumu, Ağabeyimi de eleĢtiriyorum. Hele o bina konusunda 2006‟dan beri o
bina dayanıksız kardeĢim, yapsaydınız. Bu konuda, sadece bina konusunda bir önlem alınabilir
miydi? Bina konusunda değil ama bir hazır bir Ģey yapılabilir. ġu an biz göçebe Ģekilde yaĢamamıĢ
olabilirdik. Evet, kaldı ki Yerel Ġdarenin afet bölgesine yapmıĢ olduğu çalıĢmalara Ġzmir Halkı
elbette ki teĢekkür etmektedir. Ancak deprem günü yıllardır sağlam raporu olmamasına rağmen,
100‟lerce çalıĢanın görev yaptığı Belediye Sarayı‟nı… Onu zaten söyledik. Demin Kemal Ağabey
de söyledi; “Deprem öldürmez, bina öldürür.” deyiĢine aslında ek olarak, “Deprem değil, plansız
kentleĢme öldürür.” Doğrusu ifade bu Sayın BaĢkan'ım. Fay hatlarıyla ilgili girmek istemiyorum,
onları zaten Grup BaĢkan Vekili de söyledi. Fakat ne yapabilirdik? Deprem Master Planı gündeme
getirilmiĢ Sayın BaĢkan'ım, DAUM tarafında, 2019‟da Ġzmir Valiliğe biz önerdik ama herhangi bir
çalıĢma olmadı. Bu konuda da gerçekten de Sayın BaĢkan'ım, size kırgınlıklarımı ifade etmek
istiyorum. Ġzmir Deprem Master Planını artık Valilik uhdesinde yapılacağı ve bu çalıĢmanın Ġzmir 9
Eylül DAUM Koordinatörlüğünde, geniĢ katılımlı bir bilim heyetiyle gerçekleĢeceği bilgisi
olduğunu biliyorum. Zaten siz de biliyorsunuzdur, mutlaka katkıda koyacaksınız. Özellikle kenti
bilen, kent dinamiklerine bu konuda hâkim insanları görev yapacaktır ve yapmalıdır. Sayın Ġzmir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı bir Bilim Kurulu kurdu, Bilim Kurulu kuruldu. Ġzmir Depremi
sonrası da Belediyenin afet konusunda bilimsel görüĢlere yer vermek düĢünesiyle oluĢturduğu,
Bilim Kurulu özellikle Afet Yönetimi Kurulu bu kurulda kentteki deprem konusunda yetkin ve tek
Kurum olan Deprem AraĢtırma ve Uygulama Merkezi DAUM‟dan hiç kimsenin yer almadığı ve
Kurumun rehberine baĢvurulmayarak Ġstanbul Kandil Enstitüsü‟ne destek alınması, Ġzmir bilim
insanlarına bir nevi hakarettir. Ġzmirli bazı hocaların olması bu yanlıĢı ortadan kaldırmaz. Yine
deprem sonrası yapılan bir ÇalıĢtay, aslında amacı doğru, ancak zamanlama depremin hemen
sonrasında ve Pandemi döneminde olması büyük hata olmuĢtur. Ve yukarıdaki 2 önemli konu da
olduğu gibi rehber Bilim KuruluĢu DAUM, ilimizdeki kurum bazında davet edilmemiĢtir. Bu
konuda…
BAġKAN: Davet ettik.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sanırım Sayın BaĢkan'ım, sizin bilginiz belki yoktur ama çağrıyı yapan
arkadaĢlar, Özel Kaleminizden dolayı bir sıkıntı yaĢandığını düĢünüyorum.
BAġKAN: 10 dakika oldu Hüsnü Bey, bilginiz olsun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan'ım, toparlıyorum hemen ben, çok kısa zaten konuĢacağım fazla
da uzatmayacağım. Sayın BaĢkan'ım, aslında çok Ģey var ama hem Meclisi germek istemiyorum
hem de çok da zaman da almak istemiyorum ama Ģunu da söylemek istiyorum; göreve geldiğiniz
günden beri, belki rakamlar yanlıĢ olabilir ama aldığım bilgiye göre 1600‟e yakın gayrimenkul
sattınız. Biz borçlanmada hep destek verdik, bu da tekrar olmasın ama Sayın BaĢkan'ım, bu mallar
yıllardır Ġzmir‟in birikimleri. Hiç birimizin, ne bizim atalarımızla, dedelerimizle, ne sizin, ne de bir
baĢkasının malı değil, bu kentin malı, Kamunun malı. Biz bunları bir mirasyedi gibi har vurup
harman savurmamalıydık. Sayın BaĢkan'ım, Ġzmir Belediye Binasıyla ilgili, bu Mecliste de belki
bugün bilgi verirseniz, ne yapmak istediğinizi, nasıl bir planlama yapacağınızı da hiç olmazsa
bilmiĢ oluruz. Bu kentin kredi notunun yüksek olmasının tek özelliği gerçekten de bir esnaf olan
çok da iyi bir esnaf olan Sayın KOCAOĞLU'nun 15 yılda yaptığı birikimdir. Bundan dolayı
inĢallah, temenni ediyorum ki 3 sene 4 sene sonra da, bizim görev dönemimiz bitmeden de yine
kredi baĢvurularınız olduğu zaman bütün dünya bankalarının kredi bize vereceğini düĢünüyorum.
Birgül KardeĢim demin burada benle ilgili, Çiğli‟yle ilgili, Çiğli Tramvayıyla ilgili konuĢtu, demin
söyledim Çiğli Tramvayı da yine Aziz Bey döneminde baĢlayan bir proje. Bence Birgül KardeĢimiz
burada yine Ģiir söylesin, kalkıp böyle kendi boyunu aĢan laflar etmesin. Hani bir laf var ya;
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“Katranı kaynatsan olur mu Ģeker, cinsine batarcasına mutlaka cinsine çeker.” misal bu. Sayın
BaĢkan‟ım, hepinizin…
BAġKAN: Hüsnü Bey bu lafınızı düzeltin lütfen, yani…
HÜSNÜ BOZTEPE: Yok, yani kötü bir Ģey değil BaĢkan‟ım.
BAġKAN: Haddini aĢmasın diyorsunuz.
HÜSNÜ BOZTEPE: Hayır, hayır ben ona…
BAġKAN: Böyle bir Ģey olmaz.
HÜSNÜ BOZTEPE: Yani cinsini sevdiğim…
BAġKAN: Düzeltin.
HÜSNÜ BOZTEPE: Cinsini sevdiğim cinsine çeker. Bu bizim Anadolu‟da güzel bir söz aslında.
BAġKAN: Tamam ama haddini aĢmasın.
HÜSNÜ BOZTEPE: Babasına çeker… Yok o konuda kesinlikle…
BAġKAN: Düzeltin.
HÜSNÜ BOZTEPE: Birgül benim kardeĢim ve çocukluğunu biliyorum Birgül‟ün.
BAġKAN: O zaman düzeltin de hepimiz duyalım.
HÜSNÜ BOZTEPE: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler) Tabii tabii kesinlikle Birgül KardeĢim üstüne almasın... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) ArkadaĢlar “tamam” dedik. Yani isterseniz iĢi
gereriz yani sıkıntı yok. Doğru söylüyorum; “Katranı kaynatsan olur mu Ģeker, cinsini sevdiğim
cinsine çeker.”
BAġKAN: Hayır “Haddini aĢan” dediniz de…
HÜSNÜ BOZTEPE: Peki, peki Sayın BaĢkan‟ım… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Sevgili KardeĢim, ben herhangi kötü bir laf
söylemiyorum burada. Açın Türk Dil Kurumu‟na bakın, görürsünüz burada bir yanlıĢ var mı yok
mu, ona göre konuĢursunuz.
BAġKAN: Hüsnü Beyciğim yanlıĢ olan…
HÜSNÜ BOZTEPE: Ama eğer ki kardeĢimi kırdıysam özür dilerim tabii ki.
BAġKAN: Tamam bu kadar yeter.
HÜSNÜ BOZTEPE: Eğer ki kırdıysam gerçekten özür dilerim, benim o kardeĢim diyorum.
BAġKAN: Tamam.
HÜSNÜ BOZTEPE: Tekrar söylüyorum, çocukluğunu biliyorum.
BAġKAN: Tamam, gayet güzel sağ olun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Evet Sayın BaĢkan‟ım, biz isterdik ki, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi projelerle
gündeme gelsin. Fakat yine girmek istemiyorum, girersek Meclis gerilecek. BaĢka baĢka konularla
hep gündeme geldik. Temennim önümüzdeki yıl… Demin konuĢurken Grup BaĢkan Vekilimiz de…
ĠnĢallah çok güzel iĢler yaparsınız. Önümüzdeki yıl, 2021 yılında 2022 yılı Bütçesine hep beraber
burada el kaldırırız, hep birlikte onay veririz. Biz de istiyoruz ki, bu kentte iyi Ģeyler yapalım, doğru
iĢler yapalım, insanlarımızı mutlu edelim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, her Ģey bir aĢkla baĢladı.
BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyoruz Hüsnü Bey. ArkadaĢlar 10 dakika ara veriyoruz, 10 dakika ama
10 dakika sonra lütfen herkes gelsin, hemen devam edeceğiz.
(BĠRLEġĠME 10 DAKĠKA ARA VERĠLDĠ.)
BAġKAN: Siz buyurun, çoğu geldi arkadaĢlarımızın. Evet, buyursunlar.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyelerimiz, Değerli Bürokratlarımız
ve Basın Emekçilerimiz. Bugün burada Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Performans hedefleri ve
Bütçesini konuĢmak için bir araya geldik. Ancak çoğunlukla performansımızı yani hedeflerimizi
anlatmak için faaliyetlerden de bahsetmek gerekiyor. Ben Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığımızın
ve Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığımızın Performans Hedefleri ve Bütçesiyle ilgili konuĢmak için
söz aldım. Öncelikle konuĢmama devam etmeden önce bir Bayraklılı olarak da 30 Ekim
Depreminde hayatını kaybeden vatandaĢlarımıza Allah‟tan rahmet diliyorum ve tekrar Ġzmir
BüyükĢehir Belediyemizi ve Bayraklı Belediyemizi bu süreçte yapmıĢ oldukları çalıĢmalardan
dolayı Ģükranlarımı sunuyorum. Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığımızın ġube Müdürlüklerince
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Belediyemizin sosyal belediyecilik anlayıĢına göre yapmıĢ olduğu hizmetler var. He ne kadar
AK Parti Grubundan ArkadaĢlarımız Belediyemizin sosyal belediyecilik anlamında yeterli
olmadığı, yeterli çalıĢmalar yapmadığı ve hedeflerini yüksek tutmadığı için eleĢtiriler alsak da ben
bu eleĢtirilerin haksız olduğunu düĢünüyorum. Projelerimiz halk nezdinde de çok değer gören ve
memnuniyetle karĢılanan projeler. ġimdi kısaca bunlardan ve önümüzdeki yılda
gerçekleĢtireceğimiz projelerimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle çok önemsediğimiz ve uzun
yıllar da devam ettirmeyi düĢündüğümüz “Süt Kuzusu Projesi”nden bahsetmek istiyorum. Süt
Kuzusu Projemiz biliyorsunuz 1-5 yaĢ arası çocuklarımıza Belediyemiz tarafından süt dağıtımına
hedefleyen projemiz. 2020 yılında toplamda Ocak ve Ekim ayları arasında 11 milyon 666 bin 758
litre süt dağıtımı yaptık ve 2021 yılında da aynı Ģekilde 1-5 yaĢ arasındaki çocuklarımıza sayıyı
arttırarak 170 bin çocuk hedefleyerek bu projemizin devamını hedefliyoruz. Engelli
vatandaĢlarımıza da aynı zamanda yaptığımız yardımlar, 2020 yılında 23 ilçede 197 engelli
vatandaĢımıza toplamda 213 adet medikal malzeme yardımı yaptık ve vatandaĢlarımıza aylık iki
paket 60 olmak üzere 35 bin 100 adet orta boy, 90 bin 60 adet büyük boy hasta bezi yardımları
yaptık. Aynı zamanda engelli vatandaĢlarımıza ve bu aileleri tespit ederek, yaĢlılarımıza yaptığımız
yardımlarda tekerlekli sandalye, akü yardımı, akülü sandalye, manuel sandalye, hasta yatağı, hasta
önü yemek masası gibi medikal yardımlarda da bulunduk. 2021 yılında da bu yardımlarımızı
arttırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Ġlk ve ortaöğretim öğrencilerine bot, mont ve kırtasiye
malzemesi desteği sağladık. 2020 yılında 25 bin çocuğa eğitim kartı, bot ve mont desteği sağladık
ve bunlara devam edeceğiz. Ancak Pandemi nedeniyle hedeflediğimiz rakamlara ulaĢamasak da
2021 yılında da bunları yapacağız, Pandemi ile orantılı olarak bazı konularda hedef küçültmesine
gidebiliriz. Ve bizim önemsediğimiz diğer Belediyelerin de özellikle Cumhuriyet Halk Partili
Belediyelerimizde de olan, düĢük proteinli ve glütensiz gıda yardımları yapıyoruz. Burası çok
önemli çünkü çölyak hastalarının yemek konusunda sıkıntıları var ve bu tür gıdaları eriĢimdeki
sıkıntılarını BüyükĢehir Belediyesi olarak karĢılamayı kendimize vazife bildik. 2021 yılında da yine
1350 vatandaĢımıza 4050 adet çölyak gıda paketi desteğini yapmayı hedefliyoruz. Taziye
hizmetimiz, özellikle hayatını kaybeden kiĢilere sahip ailelere BüyükĢehir Belediyesinde merkezden
50 kilometreye kadar uzaklıkta olan yerlere 40 ayran ve 40 pide dağıtımının dengelenmesi için bu
hizmetleri götüremediğimiz uzak ilçelere taziye hizmeti vermek amacıyla taziye paketleri
gönderimimiz yapılmaktadır ve 2021 yılında da bu sayının artarak devam edebileceğini
hedefliyoruz. Gıda yardımı yapıyoruz, bu gıda yardımı Pandemi‟den ayrıdır, bunu özellikle burada
belirtmek istiyorum. Pandemi sürecinde yaptığımız ve yapacağımız gıda paketi yardımlarımızı ve
desteğimizi ayrı tutarak, 2020 yılında yapmıĢ olduğumuz 222.656 adet gıda paketini 2021 yılında
60.000 vatandaĢımıza yılda 2 kez olmak üzere 120.000 adet gıda paketi dağıtılmasını planlıyoruz.
Gene muhtaçlığı, ihtiyaç sahibi olan vatandaĢlarımıza, ekonomik yetersizlik içerisinde bulunanlar,
yaĢlı, Ģehit yakını, gazi ve engellilerimize yardım komisyonu aracılığıyla belirlediğimiz
vatandaĢlarımıza toplamda 17 milyon 631 bin nakdi yardım yaptık. Yine 2021 yılında 60.000
vatandaĢımıza da bu Ģekilde yardım yapmayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz, ulaĢım kartı verdik,
0-5 yaĢ arası çocuklu anneler özellikle bunu kullanıyor. Bunu yine 2021 yılında Performans
Hedefimiz olarak, hedeflerimiz arasına koyduk, sayının 7000 kiĢiye çıkmasını hedefliyoruz. Giyim
ve eĢya yardımı yapıyoruz. Bu yardımlarımızla daha fazla vatandaĢa ulaĢmayı hedefliyoruz. 1000
vatandaĢımıza giyim ve yardım desteği yapılmıĢtır, devam edecek. Yine Ġzmir ili sınırlarında
yiyecek alımları yapıyoruz. 2021 yılında da, 2021 yılında da yemek desteği sağlamayı devam
edeceğiz. Aynı zamanda peyzaj bakım ve onarımları yapıyoruz ve diğer önemsediğimiz Performans
Hedeflerimizden birisi de huzurevi faaliyetleri. Huzurevinde özellikle yardıma muhtaç, fakir olan
vatandaĢlarımıza, yaĢlı vatandaĢlarımıza destek sağlıyoruz. 2020 yılında 28 kiĢi daha kuruma dâhil
edilmiĢ olup, 290 yaĢlımıza hizmet verdik, 2021 yılında da aynı Ģekilde bu konaklama imkânlarını
devam ettirmeyi hedefliyoruz. Sosyal yardımlarımız sosyal belediyecilik anlayıĢımızı
yansıtmaktadır. Aynı zamanda Pandemi sürecinde de Türkiye‟nin de yakından takip ettiği gibi
sosyal yardımlara Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler öncülük etmiĢtir. Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi de bu konuda örnek alınan Belediyelerden biridir. BaĢka bir konuya daha değinmek
istiyorum. Bayraklı Meclis Üyemiz Dilek Hanım‟ın bir eleĢtirisi oldu. Özelikle kadın çalıĢmaları
konusunda, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin desteğinin olmadığını, yetersiz olduğuyla ilgili bir
eleĢtiri aldık. Ġzmir‟de yaĢayan bir kadın olarak ben kesinlikle bu eleĢtiriye katılmıyorum. Memur
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çocuğu olarak Türkiye‟nin birçok yerinde bulundum. Ġzmir‟de kendimi güvende hissettiğim kadar,
Ġzmir‟de kendimi rahat hissettiğim kadar hiçbir Ģehirde hissetmediğimi buradan belirtmek isterim.
Buradaki en büyük nedenlerden birisi de elbette Ġzmir‟in kadın dostu bir kent olması. BaĢkanımızın
da biliyorsunuz daha önce kadın kenti, kadın kent, kadın dostu kent olma yolunda çalıĢmalarının
olacağını söylemiĢti. Kendisine buradan bir kez daha, kendisine ve bürokratlarımıza bu konuda
bizleri destekleyen çalıĢmalar yaptıkları için çok teĢekkür ediyorum. EleĢtirilerden biri gençlik
merkezimizin olmaması, engelli dayanıĢma evlerimizin olmaması, huzurevi, bakımevlerine yeterli
bütçenin ayrılmaması, Ģiddet gören kadınlara yönelik çalıĢmaların olmaması gibi eleĢtiriler aldı.
Ama Ģunlara da Ģu Ģekilde cevaplar vermek isterim; Bütçeyi ve Performans Taslağımızı incelerken
sanırım arkadaĢlarımız bir Ģeyi gözden kaçırdı. Kadın çalıĢmaları tek baĢına orada bir hedef
göstergesi olarak gösterilemez, bunlar dağıtılmıĢ konumdadır. Örneğin; kooperatifçilik konusunda
yaygınlaĢtırmanın yapılması, üretici pazarlarının açılması bile kadınlara yönelik çalıĢmalardan
biridir. Bunları da göz ardı etmememiz gerektiğini düĢünüyorum. Özellikle üretici pazarlarının
açılması kadınların kendine yetebilme, evde ürettiklerini satabilme ve ev bütçesine de katkı koyarak
özgüvenini destekleme açısından da uygulanan projelerden birisidir. Vizyonumuz her zaman ortak
akılla hareket etmektir. Ortak akılla hareket etmek istediğimiz için de kadınların hayatını
kolaylaĢtırıcı çalıĢmalar yapıyoruz. Örneğin; sığınma evimizin bir tanesi açıldı. Birisi de açılmak
üzere, bu konudaki eleĢtirilere kesinlikle katılmıyorum. Diğer yandan kadın danıĢma merkezimiz
kuruldu ve Ģu anda devam ediyor. Kadın DanıĢma Merkezimiz bu yıl sadece 3021 kadınımıza
hizmet verdi ve Türkiye‟nin değiĢik Belediyelerinde açılmak istenen Kadın Aile ÇalıĢmaları
Müdürlüğüyle ilgili fikir alınıp, fikir danıĢılan bir merkezimiz. Buradan tutun Bodrum‟a hatta daha
uzak ilçelere bile hizmet veren bir sistemimiz var, kurulmuĢ sistemimiz. ġu anda da Pandemi
nedeniyle hem mail yoluyla, hem telefon yoluyla aynı zamanda online görüĢmelerle hizmet veren
merkezlerimizden birisi.
BAġKAN:10 dakikamız doldu, toparlarsanız.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Aynı zamanda kadınlara yönelik çalıĢmalarımızdan bir tanesi de
BaĢkan‟ım özellikle onu belirtmek istiyorum, performans hedeflerimizden biri, hatta açılacaktı ama
yasaklar nedeniyle biraz ileri tarihe ertelendi. “Anahtar” adını verdiğimiz ve Ģu anda KarĢıyaka
Örnekköy‟de konuĢlanmıĢ merkezimiz. Bu merkezimizde biz kadınları oradan oraya yormak yerine,
danıĢmaya geldiklerinde hem çocuklarını emanet edebilecekleri bir yer, hem de rahatlıkla, gönül
rahatlığıyla danıĢabilecekleri bir yer olması amacıyla, hepsinin bir anda bulunabileceği bir merkez
kurduk ve bir eleĢtiriniz daha vardı onunla ilgili de bir yanıt vermek istiyorum. Bizim Ģu ana kadar
Masalevleri; Toros, Bayraklı, Kadifekale, Buca, Örnekköy ve Tire‟de açıldı ve Pandemi‟ye rağmen
açıldı. Aynı zamanda Çocuk Gençlik Merkezlerimiz; YeniĢehir, Uzundere, Çiğli, Buca, KarĢıyaka,
KarĢıyaka Öğretmen Melahat ÖZÇELĠK adında, Güzelbahçe, Toros ve Örnekköy‟de Çocuk ve
Gençlik Merkezlerimiz açılmıĢ durumdadır. Aynı zamanda da biz 2021 yılının ilk 6 ayında
GümüĢpala Masalevi, Aliağa, Kınık, KemalpaĢa, Menemen ve Menemen Hıdırtepe‟de Masalevleri
açmayı hedefliyoruz. Bu da bizim performansımızda yaklaĢık yarı yarıya daha 5 yılımız bitmeden
Masalevlerini hedeflediğimizin yarısını açacağımız anlamına gelmektedir.
BAġKAN: Evet, toparlarsak iyi olur Gamze Hanım, hepsine de cevap vermiĢ oldunuz.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Genel olarak kadınlara vermiĢ olduğunuz destekten dolayı tekrar size
teĢekkürlerimi sunuyorum.
BAġKAN: Sağ olun.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Bir de bir Ģey daha eklemek istiyorum; eğitim de bizim için önemli.
Eğitime yapılan harcamalar asla dıĢarıya atılmıĢ harcamalar değildir. Bunların bütçelendirilmesi
bütçe tekniği açısından farklı kalemlerde görülebilir. O nedenle bazı karĢılaĢtırmaları yaparken buna
göre yapmakta fayda olduğunu düĢünüyorum ve eğitimimizde biz asla hız kesmiyoruz. Özellikle
toplumsal cinsiyet eĢitliği konusunda, erkek Ģoförlerimize Ģu anda eğitim veriliyor. Pandemi
döneminden dolayı yüz yüze verilemediği için de 2700 Ģoföre CD dağıtımı yaptık. Bir de en son
eklemek istediğim Ģudur; Ģayet bir kadın gece yarısı evine giderken otobüs Ģoförü tarafından evinin
önüne kadar indirilme…
BAġKAN: Hakkına sahipse…
GAMZE GÜL ÇAMUR: Ġzni varsa ve biliyorsunuz durak harici durmak yasak. Bu konuda eğer
hassasiyet gösteriyorsa, bu o Ģehirde kadına verilen önemi gösterir. Son olarak da BaĢkan‟ım, Dilek
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ve Temennilerde konuĢamayacağım o yüzden Ģimdiden…
BAġKAN: Tamam.
GAMZE GÜL ÇAMUR: ġunun için; Bayraklı‟da… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Bitiriyoruz tamam.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Bir avukat olarak çok sıkıntılar çektik. Çoğu avukat arkadaĢımızın ofisi
yıkıldı. Ben de bir meslektaĢ olarak Baro‟nun kurmuĢ olduğu prefabrik ofis için yer veren Sayın
Konak Belediye BaĢkanımız Abdül Batur Bey‟e, özellikle konteyner ofis kurulmasını sağlayan
BüyükĢehir Belediye BaĢkanımıza ve çalıĢanlarımıza teĢekkür ediyorum, sağ olun.
BAġKAN: Evet biz de teĢekkür ediyoruz. Buyurun Fikret Bey. Pardon size verecektim affedersiniz,
yok buyurun.
FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Bürokratlarımız
hepinize iyi akĢamlar diliyorum. Tabi bu ilerlemiĢ saatte ben çok fazla sözümü uzatmayacağım
çünkü konuĢulan bayağı bir konu vardı hatta hazırladığım birtakım açıklamalar olacaktı ama bunlar
tekrar olacağı nedeniyle bunları es geçeceğim BaĢkan‟ım. Ama bu arada biz Belediye BaĢkanımız
Sayın Muhittin Bey‟le arada konuĢtuk. Bu Harmandalı‟ndan biz de 1 milyon Euro bir para
bekliyoruz. Çünkü BaĢkan‟ım en kalabalık ilçe biziz, bizim de çöplerimiz oraya dökülüyor.
“YaklaĢık siz orada bir 10 milyon Euro‟luk bir gelir elde edeceğiz.” demiĢtiniz bir önceki Mecliste.
Biz BaĢkanımızla bir önerge vermeyi düĢünüyoruz, bu konuda bir sonraki Mecliste veririz. ġimdi
BaĢkan‟ım bizim buradaki konuĢmalara baktığımızda en çok yoğunlaĢtığımız Ģey, evet Ali
BaĢkanımızın söylediği otopark sorunu, gerçekten Ġzmir için caddelerimizi nerdeyse araçlara teslim
etmiĢiz. Yani bizlerin oralarda yaĢama Ģansımız kalmamıĢ gibi bir durum var. Diğer tarafta Belediye
binamız, 45 yıllık Belediye binamız, son 15 yıldır da malum iĢte birinci derecede deprem riski
altında ve o binamızda oturamaz durumdayız ve böyle iĢte göçebe gibi farklı yerlerde bu toplantıları
yapıyoruz. ġimdi zannediyorum bir sonrakini galiba Ġsmet SAYGUN‟da yapacakmıĢız. Artık
bununla ilgili… Pardon özür dilerim.
BAġKAN: Adnan SAYGUN.
FĠKRET MISIRLI: Neyse yani ismini bilemedim. Hatta buraya da Ġsmet Ġnönü Sanat Merkezi, bir
sanat merkezi var, bir evlendirme var, bizim de burada kafamız karıĢtı, bugün üç yeri ben dolaĢtım.
ġimdi BaĢkan‟ım, yani buradan gelmek istediğim konu Ģu; Ģimdi malum biliyorsunuz bizim,
Ġzmir‟in Basmane‟nin göbeğinde çok önemli bir yerimiz var ve burası da biliyorum ki TMSF,
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu %69 ortağı, %30‟da Belediyemizin payı var, %1‟de orda 465 tane
iĢte bir kooperatif niteliğinde olan birçok iĢ adamının orada bir hissesi var, tabi çok büyük bir hisse
değil onların buradaki hisseleri. Benim burayla ilgili olarak önerim Ģu Sayın BaĢkan‟ım, ki
biliyorum siz bu görüĢmeleri de yapıyorsunuz. Sonuçlanması adına da ben burada bir temenni, aynı
zamanda da bütçeye bir gelir getirmesi için bunu dile getiriyorum. Bizim bu alanda biliyorsunuz…
Bizim Belediye olarak hem ortaklık payımız sebebiyle, hem planlamayı yapma yetkimiz var, hem
de bir mecburiyetimiz var. Yani o alanı mutlaka bu mevcut yapısından kurtarıp, 25 senedir oranın
problemini çözüp, belki bir hizmet binasına ki, bu hizmet binasıyla ilgili olarak Ģayet orada kat
irtifasını yükselten bir sebep çıkacaksa, biz oradaki Belediye payımıza ait olan kısmı yaklaĢık 40
bin metre bir alandan bahsediyorum, bizim Belediyemizin gösterecek olduğu bir yerde Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 400 milyon lira para harcayarak, bize modern bir hizmet binası
yapabilir. Bizim aynı yerde bu çözümün içerisinde 6000 araçlık bir de otopark ihtimalimiz var, tabi
buradan ne gibi pay alırız, bize ne gibi fayda sağlar? ġu an bizim Ġzmir‟de toplam 8000 araç
kapasiteli kapalı otoparkımız var. Yani 6000 tane bugün Ġzmir‟de biraz önce sözüne ettiğim gibi
caddelerimizi araçlara teslim ettiğimiz yerde, istila edilmiĢ bir ortamda, bence bu projenin hayata
geçirilmesini çok önemsiyorum. Tabii ki burada katın irtifasının azalması gerek çevreciler, gerekse
duyarlı vatandaĢlarımızın bu yüksek yapılaĢma konusunda da onları da memnun edeceğini
düĢünüyorum. ġimdi bunu tabii ki hayata geçirmemiz halinde ki, sizin dün Ġstanbul‟daki Yıldız
Parkı‟nda yapmıĢ olduğunuz konuĢmayı ben çok önemsedim. Oradaki yaptığınız önemli konuĢma
“Ġzmir Zamanı” dediğinizde yatırımcıyı, iĢ adamını Ġzmir‟e davet ettiniz, iĢte bunun tarımda, iĢte
bununla birlikte turizmde olabilecek birçok yatırımcıyı Ġzmir‟e davet ettiniz. O zaman gelin biz ilk
önce kendi utanç çukurumuz haline gelmiĢ olan Ģu Ġzmir‟e, buraya bu inĢaatın yapılması yaklaĢık
nerden baksan en az bir 2000 kiĢinin çalıĢacağı yeni bir iĢ imkânının yaratılmasının yanı sıra biraz
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önce sözünü ettim, 400 milyon lira ki, Belediyemizin yeni bir hizmet binasının ve modern bir
hizmet binasına ihtiyacı var. Biz bu problemimizi de oradan çözeriz, otopark sorunumuzu çözeriz.
Bunun yanı sıra, en önemlisi bunun dıĢında kamuya ait olan çok önemli bir problemi çözmüĢ
oluruz. Yani %1‟e tekabül eden, Ġzmir‟in 465 tane iĢ adamı 25 senedir mali mesuliyet davalarından
bu sorunun çözülemediği için burada hepsi dava halindedir. Tabii ki biz Meclis Üyeleri veya
Belediyemizin bunda bir suçu yoktur ama geçmiĢten gelen 25 senedir orda yapılamayan bir
planlamanın bütün sorumlusu bütün Ġzmir‟dir. Yani ben burada kendi grubum adına, özellikle bu
konudaki ittifak ortağımızla birlikte her türlü desteği yapmaya ki, doğabilecek her türlü size karĢı
bu konularda sataĢmalardan tutun, mücadele etme noktasında sizin yanınızda olduğumuzu belirtir
ki, size gerçekten bu konuda son derece önemli bir görev düĢmekte. Biz yatırımcıyı buraya
getirirken Ģu utanç çukurundan kurtulamazsak bu yatırımcıyı buraya getiremeyiz, bu herkes için
kötü örnektir, teĢekkür ederim BaĢkan‟ım.
BAġKAN: Evet biz de çok teĢekkür ediyoruz değerli tespitiniz için. Değerli ArkadaĢlar,
görüyorum, herkesi görüyorum.
SALONDAN: BaĢkan‟ım baĢka bir konuda söz alabilir miyim?
BAġKAN: Hangi konuda?
SALONDAN: 5-5,5 saattir buradayız, Korona günlerindeyiz… Herkesin sağlığı için Grup BaĢkan
Vekillerimiz konuĢsa daha iyi olmaz mı diye söyleyeyim dedim.
BAġKAN: Peki. Değerli ArkadaĢlar isterseniz birer konuĢmacıyla tamamlayalım, Murat Bey siz
buyurun. Bir arkadaĢımız da burada görüĢsün. Diğer arkadaĢlardan özür diliyorum ama yani
gerçekten Korona ve hakikaten 5,5 saattir buradayız. Bir Muhittin BaĢkana söz vermiĢtim, size
mutlaka vereceğim. Hakan Bey‟den sonra sizi de rica edeceğim lütfen. Evet, buyurun Murat Bey.
Evet,
mikrofonda
bir
problem
mi
var?
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Evet.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan‟ım, Saygıdeğer Meclis Üyeleri hepinizi selamlıyorum. Çok kısaca
birkaç Ģeye değineceğim, 5-6 dakika sanırım sürecek. Bütçe konuĢmalarını yaparken biraz
karmaĢaya düĢüyoruz tabi. Çünkü bütçeyi konuĢurken aslında bir yandan Faaliyet Raporunu
konuĢuyormuĢuz gibi de gidiyor, oysa bütçeyi yani önümüzdeki yılı konuĢuyoruz. Elbette geçmiĢte
yaptığımız yani son 2 yılda yaptığımız Ģeyler gelecekle ilgili bir perspektif verir ama “Yine de daha
çok geleceğe odaklanmak gerekir.” diye düĢünüyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi salgının
yarattığı bütün koĢullara rağmen, ciddi bir yatırım bütçesiyle karĢımızda ve bu yatırımı da mensubu
olduğu, yönetimin mensubu olduğu partinin temel ideolojik hedefleri doğrultusunda kamucu, halka
dönük ve kamunun yararına olarak yapmaya çalıĢıyor. Bu anlamda 750 milyon liralık raylı sistem
yatırımı önemli bir yatırım bütçesi olarak karĢımıza çıkıyor. 2 gün önceki ESHOT bütçesinde
konuĢtuk. Trafiğin hafifletilmesi ve toplu ulaĢımla ilgili sorunları konuĢurken “Akıllı Trafik
Yönetim Sistemi”nin ne kadar önemli olduğunun üzerine durduk. Mesela; bu bütçede üzerinde hiç
durulmadı neredeyse. Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin geliĢtirilmesi için 100 milyon liralık bir para
ayrılmıĢ görünüyor. Rakamlar yalan söylemez derler ama rakamlara yalan söyletmek ya da yalan
söylüyormuĢ gibi yapmak mümkündür. Örneğin; bir bütçe ile ilgili bir kalemin alt kalemlerinden bir
tanesini alıp, bu rakamın ne kadar küçük olduğunu söyleyebilirsiniz. Mesela dezavantajlı grupların
hak ve ihtiyaçlara yönelik faaliyetlerin alt baĢlıklarından sadece bir tanesini alıp, o bir tanesindeki
rakamın düĢük olduğunu söyleyebilirsiniz. Oysa bu bütçede dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına
yönelik olarak ayrılan para toplam 189 milyon lirayı buluyor. Oysa bir kaleme bakarsanız bu
rakamların yetersiz olduğunu söyleyebilirsiniz. Dijital dönüĢüm faaliyetleri için örneğin; Belediye
2021 yılında 78 milyon lira ayırmıĢ. Aliağa Meclis Üyemiz Wikipedia‟dan bahsetti ve dijital
faaliyetlerin öneminden bahsetti, yapay zekânın öneminden bahsetti. Haklılar ve Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi de bu konuda bir yatırım, bu konuyu bir yatırım programına almıĢ görünüyor. Ama tabi
Wikipedia diyince bir hukukçu olarak söylemeden geçemeyeceğim. Bu ülkede Wikipedia 3 yıl
yasaklıydı. O yapay zekâyı bu ülkede yapıyor olsaydık o yapay zekâya Wikipedia‟yı
okutamayacaktık 3 yıl boyunca. Çünkü 3 yıl boyunca Wikipedia yasaktı bu ülkede. 2019 ve 2020
Bütçesinde yatırımı konuĢtuk, Faaliyet Raporunda da konuĢtuk. Hiçbir Ģey yapılmadı, 600 günde
hiçbir Ģey yapılmadıysa o zaman 2019 ve 2020 Bütçesindeki yatırıma ayrılan ki, bu %30‟la %40
bandında değiĢti. Para nereye harcandı? Kesin Hesapta bunların hepsi ortada var ve görüldü. Bir
hukukçu olarak en çok çalıĢtığım konulardan birisi aile içi Ģiddet ve çocuk istismarı konusudur.
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Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin toplumsal cinsiyet eĢitliği ile ilgili yaptığı çalıĢmaları
önemsizleĢtirmek, en hafif deyimle küçümsemek çok üzüntü verici. Hele hele Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin daha geçtiğimiz günlerde bütün basına da yansımıĢ olan kadın istihdamı konusundaki
durumu apaçık ortadayken, kadın çalıĢanlar sayısının düĢük olduğunu söylemek çok daha üzüntü
verici. Türkiye‟de kamuda çalıĢan üst düzey yöneticilerin sadece %10,89‟u kadın. Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin ĠZSU Genel Müdürü kadın, beĢ Genel Sekreter Yardımcısından birisi kadın, 34 Daire
BaĢkanının 17‟si kadın, 156 Müdürün 77‟si kadın. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin orta ve üst düzey
yöneticilerinde kadın oranı %50‟ye yakın, hatta %50‟yi geçen oranlarda. Bu kadar açık bir rakamı
bile görmezden gelmek doğrusu üzüntü verici. Son olarak Ģunu, son iki Ģey Ģunu söyleyeyim;
burada Belediye BaĢkanlarımızla konuĢma yaptılar ve Hüsnü Bey dedi ki; “Belediye BaĢkanları
kendi ilçelerinde yaptıklarını değil, buradaki Ģeyi anlatıyorlar.” ġu unutuluyor galiba; Belediye
BaĢkanlarımız Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesidir aynı zamanda, burada da Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi sıfatıyla konuĢuyorlar ve doğal olarak Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin kendi ilçelerde yaptıkları faaliyetleri dile getiriyorlar. Bundan daha normal bir Ģey
olamaz ve bu faaliyetlerini Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin kendi Belediyelerinde yaptıkları
faaliyetleri için vurgularını dile getiriyorlar. Yeri geldi söyleyeyim, KarĢıyaka Meclis Üyesi
olduğum için söyleyeyim; TOKĠ Emlakbanktan devraldığı yerlerle ilgili Protokol hükümlerini
yerine getirmediği gibi, kamuya vermesi gereken yerleri sattı, satılığa çıkardı. Hatta bunlardan bir
tanesi KarĢıyaka Belediyesi para vererek aldı, iki tanesini almaya çalıĢtı, alamadı ve Denizkent‟in
olduğu yeri, Denizkent‟in olduğu yeri emlak konut ya da TOKĠ KarĢıyaka Belediyesine devretmedi,
mahkeme kararı ile alındı bu yerler. Dolayısıyla kendiliğinden olmuĢ ve kendiliğinden verilmiĢ
yerler değil. Özgür Bey‟e çok teĢekkür ederim. Behçet UZ gibi Cumhuriyet Halk Partisi‟nin Çok
Değerli Efsane Bir Belediye BaĢkanını burada andı ve bize hatırlama fırsatı verdi. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Ve kendisi, kendisi Cumhuriyet
Halk Partisi‟nin Belediye BaĢkanı olarak bu Ģehrin kuruluĢunda büyük eme..leri ve büyük
çabalarıyla bir efsane olarak hepimizin anılarında yer aldı... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Ruhu Ģad olsun, ruhu Ģad olsun. 1930‟lu yıllarda
yaptıkları, bugünkünden çok daha zor koĢullarda yaptıkları ve gösterdikleri çaba, ortaya koydukları
değer ve Cumhuriyetin kurucu ilkelerine karĢı duydukları sarsılmaz inanç, bugün bizlere ıĢık
olmaktadır, yol göstermektedir, ıĢıkları yolumuzu aydınlatmaktadır, saygılar sunarım.
BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyoruz. Hakan Bey buyurun. Çok kısa kısa hem Muhittin BaĢkanıma,
hem de Erhan BaĢkanıma söz vereceğim. Saadet Hanım bitirelim gerçekten. Yani yoksa ben
görüyorum çok arkadaĢımız var ve hepsi de çok haklı bu kadar beklediler, birkaç cümle
söyleyebilmek için hiç olmazsa ama uzadıkça uzuyor kusura bakmayın ne olur. Hakan Bey
buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii
bütçe görüĢmeleri uzun sürüyor, sonuçta bir yıllık bir vizyonun hayata geçmesi anlamında bir araya
geldiğimiz toplantılar ve her parti grubu da kendi içerisinde eleĢtirilerini ve görüĢlerini belirtiyor.
Bu anlamda BüyükĢehir‟de Sayın Cumhuriyet Halk Partisi‟nin Grup BaĢkan Vekili söze baĢlarken
Merkezi Hükümete eleĢtirilerle baĢladı, uzun da bir konuĢma yaptı, biz Ġzmir meselelerini
konuĢmayı çok arzu ediyoruz. Tabi 2002 yılında o günkü kurla 250 milyon dolar olan bütçeyi,
bugün 1 milyar 200 milyon dolarlık bir bütçe oyluyoruz yani 5 katı artmıĢız. O günkü nüfusumuz
3,5 milyonken bugün 4 milyon 400. Yani %22 nüfus artıĢına rağmen bütçe artıĢını 5 katına
çıkarmıĢız. O günün Ģartlarından gayrisafi milli hasılatımızda kiĢi baĢına düĢen gelirimiz 3 bin 500
dolarken, bugün 9 bin 500 dolarlardayız. Yani ekonomik geliĢmeler farklı yere gidiyor. Bugün çok
daha büyük bütçeleri yönetiyoruz. Doğal olarak bu bütçeleri yönetirken de temel de baktığımız
vizyonumuza uygun bir yol haritasında artı ya da eksi görüĢlerimizi belirtiyoruz. Bizim temelde
AK Parti Grubu olarak bugüne kadar bu Meclis kürsüsünde hep birlikte belirttiğimiz bir Ģey var;
konu Ġzmir olduğunda siyaset yapmayacağımızı söyledik ve insanların söylemleri vardır ama bir de
söylemlerin hayata geçtiğini ortaya koyan eylemleri vardır. O yüzden hem iktidar partisinin bir
mensubu olarak, hem BüyükĢehir Belediyesi AK Parti Grubunun bir mensubu olarak Allah‟a çok
Ģükür ki, söylem ve eylemlerimizin çok bütünlük arz ettiğini söyleyebilirim. Yani mesele Ġzmir
olduğunda biz hep beraber bir bütün olduk, mesele Ġzmir olduğunda gelen Önergelerin %95‟ini
oybirliği yaptık. Bizim bugün eleĢtirilerimiz Ģu Sayın BaĢkan; Ģimdi bir vizyon koyuyoruz. Neye
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göre koyuyoruz? Stratejik Plan yapıyoruz 5 yıllık. Peki, Stratejik Planı yaptıktan sonra ne
yapıyoruz? Hemen ardından bir Performans yapıyoruz. Neye göre? Stratejik Planda koyduğumuz
vizyonlara ve misyonlara yönelik bir hedefler belirliyoruz ve 1 yıllık bir bütçeleme yapıyoruz. Ve
onun ardından tamamladığımıza da o bir yılın performansını değerlendiriyoruz, Faaliyet Raporunu
değerlendiriyoruz. Peki, biz ne vizyonu koyduk? Sizin vizyonunuz bu. Dünya kenti Akdeniz‟in
incisi olacak bir Ġzmir vizyonu koyduk. ġimdi yaĢadığımız süreçte olağanüstü bir dönemden geçtik,
2020 yılında. Dünyada küreselleĢme anlamında baktığımız zaman tüm dünyanın baĢında bir Covid
salgını, bir Pandemi sorunumuz var. 2017 yılında Dünya Bankası‟nın hazırladığı bir raporda,
Ģehirlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar olarak Sağlık Güvenliği iĢlenmiĢ, 2017 yılında. Bugün
bunun ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu yaĢıyoruz. Yine sizin Seferihisar Belediye
BaĢkanlığınız döneminde ortaya koyduğunuz bir “Slow City” kapsamı vardı. Tabi herhalde o
dönemki BüyükĢehir bunu biraz farklı algıladı. Kentsel yenilemede “Slow City” yaptı. Yani
“2012‟de Belediye Kanununun 73. maddesi kapsamında kentsel dönüĢüm yapacağım” dedi. “Kent
yenilemesi yapacağım.” dedi ve bugüne kadar 1000 civarında bir konut teslim ettiler. Yani 8-9 yıllık
bir serüvende yılda sadece 100-120 bina dönüĢtürebildik. Yani sizin o vizyonunuzu biraz farklı
yorumlamıĢlar ki, slow Ģekilde ilerliyoruz kentsel yenilemede. Yine bu Meclis kürsülerinde…
Burada raporu getirdim. Bu rapor Sayın Belediye BaĢkanlarımız da buradalar. BüyükĢehir
Belediyemizin sitesinde duruyor. Hangi rapor? Sayın Burhan ÖZFATURA döneminde baĢlayıp
Sayın PĠRĠġTĠNA döneminde tamamlanmıĢ Ġzmir‟in Deprem Master Planı. Biz bununla ilgili
grubumuz olarak Deprem Komisyonunu önerdiğimiz günlerde o günkü Komisyon Üyesi sıfatımızla
konuĢma yapmıĢtık ve bu raporda geçen D-300, D-500 kara yollarının, köprü viyadük ayaklarının
sıvılaĢma riskleri deniyor. “Burada ne yaptık? 15-16 yılda nereye geldik?” diye sorularını
sormuĢtuk ve bugün o soruları sorduğumuzda 2020-2021‟de iyileĢtirileceğini ki, Sayın
ÖZUSLU‟da konuĢmasında ithafen bunları da söyledi. Bakınız Youtube giriniz Youtube‟a. Egemak
Köprüsü dediğimiz bu raporda geçen köprüde arabaların son depremde nasıl sallandığını görelim
arkadaĢlar. Biz bu eleĢtirileri yaparken Sayın BaĢkanın vizyonuna katkı koymak için yapıyoruz. 117
tane canımızı kaybettik. Depremin ilk saatinden son dakikaya kadar hep ordaydık, ben de deprem
bölgesinde iĢ yeri olan bir insanım, depreme orada yakalandım. Aile yakınlarımdan evleri hasarlı
olanlar var. BaĢka bir görevim nedeniyle Kızılay‟daki bir misyon nedeniyle ilk günden beri
sahada… BüyükĢehirle… Ben Buğra Bey‟e teĢekkür etmek istiyorum. Ne zaman telefon açsak o
kamp alanlarımıza destekler karĢılıklı sağlandı. Burada bir miladı tartıĢıyoruz. Hangi miladı?
Devletle yerel yönetimin bir arada olduğu, kaynaĢtığı ve sorunlarını çözüm noktasında birlikte
yürüttüğü bir 30 Ekim yaĢadık ve ben o bölgede 2009-2014 yıllarında Bayraklı Belediyesi Meclis
Üyeliği yaptım. Dönemin Belediye BaĢkanını burada eleĢtirmek için söylemiyorum ancak bazı
durumları saptamak adına söylemek zorundayız Değerli ArkadaĢlar. Biz Ģekil olsun diye gittik
deprem üssü kurduk Mansuroğlu‟nda, evlerin testlerini yaptık ve Rıza Bey Apartmanı bu testlerden
biridir. Rıza Bey Apartmanı sakinlerinden biri bizim kamp alanında benim sorumlu olduğum kamp
alanında çadırda misafirimizdi ve eĢini kaybetmiĢti. Ve bana söylediği Ģey Ģuydu; “Ben o raporu
aldığımda binada oturdum, yönetimle toplantı yaptım ve dedim ki; „Gelin bakın raporumuz var. Bu
rapor doğrultusunda bu binamızı yenileyelim, 130 metrekare, 140 metrekare evler yerine 100 metre
kareli evde oturalım, gelin kentsel yenileme yapalım.‟ dedim. Bana iki tane hoca; „Güçlendirme
yaparız.‟ dedi ve maalesef o iki hocamız da o binanın altında hayatlarını kaybetti, ben de eĢimi
kaybettim.” dedi. Bakın biz bu gerçeklikleri tartıĢarak… Ve bunu yaĢadık. Biz Ocak ayında deprem
riskini masaya yatırdığımızda, bu BüyükĢehir Belediyesinin 150 yıllık tarihinde ilk kez Deprem
Komisyonu önerisini getirirken de kent adına samimiydik, samimi olmaya gayret gösterdik ve
bugün Ģunu söylemek istiyorum, bunları değiĢtirmek adına değil ama bu durum saptamasını da
söylemek zorundayız. ġimdi Bakanlık yetkilileriyle toplantılar yapıldı. AK Parti Grubu adına bazen
ben, bazen Özgür BaĢkan katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına da Erhan Ağabey oradaydı.
Bizler orada bulunduk, ortak akıl geliĢtirdik. Ben Sayın BaĢkanın bu süreçteki ortak akıl geliĢtirme
arzusunu dirençli kentler anlamında dün Ġzmir BuluĢmalarında yaptığı konuĢmayı büyük keyifle ve
umutla dinledim. Hangi anlamda? Diyor ki Sayın BaĢkan; “Birlikte olmamız lazım.” birinci unsur
bu. Ġkincisi; herkesin yaĢam hakkına saygı duymamız lazım. ġimdi birlikte olma anlamında geçen
ĠZSU eleĢtirilerimizi koyarken iĢte sahil yollarındaki tıkanmayı anlatırken, iĢte Milli Savunma
Bakanlığı‟ndan yazının gecikmesinden bahsedildi. Biz bir eleĢtiri koyduğumuzda ne hikmetse
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dönüĢüp dolaĢıp bize Merkezi Hükümette ya da Bakanlıkta bekleyen bir evrağın sorumluluğu
yükleniyor, çok doğal. Çünkü biz Merkezi Ġktidarın buradaki yerel temsilcileriyiz ve hiçbir zaman
ne Özgür BaĢkanımız, ne ben, ne diğer arkadaĢlarımız “Hangi konu varsa gelsin.” dedik ve bunları
her birimiz kendi ilçelerimizde… Hüsnü Bey bizden daha çok Çiğli‟de, Çiğli Belediyesinin bir
mensubu gibi Çiğli çıkarları için her seferinde… Yeri geldi grubunun reddine karĢılık ben bu Çiğli
çıkarları noktasında Menderes‟teki yapılacak tesise “Evet veririm” dedi. Niye bunu dedik? Siyaset
yapmadık. Bu kentte yaĢıyorduk ve bu kentin sorunları artık dağ gibi büyümeye baĢlamıĢtı. ġimdi
geçmiĢ dönemde Sayın Aziz KOCAOĞLU kentsel dönüĢümle ilgili çıkan 6306 sayılı Yasaya “Ben
bu Yasanın önünden geçmem.” dedi. “Böyle bir Yasayı kabul etmem.” dedi. ġimdi geçtiğimiz
Mecliste biz ne yaptık? Komisyonlara bir evrak yolladık. Neresi için? Örnekköy için. 6306 sayılı
Yasanın 8. maddesindeki bir hükmü iĢletmek istiyoruz. Neyi? ĠZBETON‟a inĢaat yapma yetkisini.
Yahu hani önünden geçmiyorduk biz bu Yasanın? Hani bu Yasa kötüydü, dönüĢüm için bir engeldi?
Yani ne değiĢti? Demek ki, bir zaruret doğdu ve bu Yasa önünden geçilmeyecek kadar kötü bir Yasa
değildi. O toplantılarda Sayın Belediye BaĢkanlarımız da biz de ordaydık. Mesela Ali BaĢkanımız
100000‟lik, 25000‟lik planlarla ilgili uyum noktasına değindiler. Değerli ArkadaĢlar, Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı 100000‟lik planları yaptı, geçmiĢ dönem için söylüyorum. BüyükĢehir
Belediyemiz 25000‟liğe uygun olmadığı için gitti dava açtı. Yani 100000‟liğe uygun 25000‟lik
yapmak yerine, 25000‟liği 100000‟liğe uydurdu. Peki, Bakanlık ne yaptı? Bütün bürokrat
arkadaĢlarımız burada, bunların hepsi kayıtlar altında. Bakanlığın yetkilileri buraya geldi,
toplantılar yapıldı, 104 madde üzerinde bir Protokol imzalandı Sayın BaĢkan, 104. Ve bu 104
maddede BüyükĢehir‟in itirazlarının tamamı üzerinde bir mutabakat… Sadece ve sadece dört nokta
üzerinde bir uzlaĢma sağlanmadı ve bunlar imza altına alındı. Genel Müdür de Ģu an da hâlâ Sayın
Genel Müdür olarak devam ediyor, Sayın Genel Sekreterimiz de görevine devam ediyor. Peki
BüyükĢehir davayı çekti mi? Çekmedi. Peki, geçenlerde ne oldu? Sadece iki tanesinde yürütmeyi
durdurma alabildiler. Peki, ArkadaĢlar, hangi ortak aklı geliĢtireceğiz Sayın BaĢkan‟ım? Biz orada
beraberdik. Narlıdere‟nin projesiyle ilgili kentsel dönüĢümüyle ilgili Sayın Bakan, emsale itiraz etti
ve döndü bize; “Siz ne diyorsunuz?” dediğinde Sayın Vekilimiz; “Narlıdere‟ye bu yapılması
lazımdır.” dedi. Döndü, gruplar adına olduğum için Ģahsıma bu soruyu sorduğunda; “Evet, o
bölgede bu emsali yapmamız lazımdır.” dedik ve döndü dedik ya “Ġktidarla muhalefet anlaĢmıĢ ve
bizim buna karĢı durmamız yakıĢmaz.” dedi. Demedi mi Sayın BaĢkan? Demek ki ortak akıl
ürettiğimiz zaman biz bu sorunları çözeriz. Eğer biz gelecek vizyonu çizeceksek, Slow City tarzında
kentsel yenileme yapamayız. Sayın BaĢkan, bakınız Bütçe kitapçığımızda Ģimdi diyorlar ya;
“Sayılarla ilgili biz yanlıĢ ifadeler kullanıyoruz, sonra aktarımlar yapıyoruz.” diyorlar. Bir dahaki
Meclise bana ne kadar aktarım yaptığını bildirirlerse çok memnun olacağım. ġimdi sizin ortaya
koyduğunuz vizyonda Sayın BaĢkan‟ım, Ģöyle söyleyeyim…
BAġKAN: 12 dakika oldu, ben de bildireyim.
HAKAN YILDIZ: Toparlayayım Sayın BaĢkan‟ım. ġimdi Afet Riski Yönetim Hizmetleri
Yürütülmesi 2.3 vizyonumuzda Değerli ArkadaĢlar, 200 bin TL ayırmıĢız. Biz deprem yaĢadık,
deprem. Yani ne kadar aktarırsanız aktarın 9 milyarlık bütçenin ki, % 85‟i Merkezi Hükümetten
geliyor. Bu bütçenin 9 milyarın bin de biri değil, binlerle ifade edilmeyecek kadar düĢük bir rakam.
ġimdi yarın Ģöyle mi diyeceğiz? 200 bini 400 bin yaptık %100 aktardık. Toplama baktığımızda
zaten kentsel yenilemeye ayırdığımız para 36 milyon. ġimdi sağlıklı kent olmamız lazım. Bakın
Covid bize bir Ģey öğretti. “Önleyici Tıp” diye bir Ģey var, burada doktorlar var. Biz çocuklarımıza
niye çiçek aĢısı yaptırıyoruz? Ġlerde hastalanmasın diye. Evet dünyada belki hayatta
göremeyeceğimiz kadar sıkıntılı günler geçiriyoruz. Son 10 günde çok yakınımda çok insanları
kaybettim Covid‟ten. Daha bugün birini defnettim geldim. Ġnsanın cenazesinin bile kılınamadığı
günlerdeyiz Değerli ArkadaĢlar. YaĢadığınız zaman bunu görürsünüz Sevgili BaĢkanım. Ġçimiz dolu,
o yüzden süreleri belki aĢıyoruz affınıza sığınıyorum ama bizim AK Parti Grubu olarak ortaya
koyduğumuz ilkesellik Ģu; biz Behçet UZ‟un kitabını örnek verirken Sayın Behçet UZ‟un o
zamanki tek partili rejimdeki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakmadık. Zaten daha sonra Demokrat
Partiye de geçti ama… Bakın bu içinde bulunduğumuz Fuarın duvarlarının yapılma hikâyesini
söyleyeyim, konuĢmamı da orada keseyim, süreyi de aĢmayayım. Bu duvarları yapabilmek için
Sayın Behçet UZ, mimarları topluyor diyor ki; “Duvarları yapacak iĢçiye verecek paramız yok, ama
bir yöntem geliĢtirelim.” Ve diyor ki; kalfaları çağırın, burada yaklaĢık 80 tane kalfa var ve
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birçoğunu Ġzmir‟in yenilenmesi, büyük yangından sonra Ġzmir‟in yenilenmesini bu kalfalarla
yapacağız. Ben bunları bir imtihana tabi tutacağım. Her birine 250 metre uzunluğunda duvar yapma
inĢası vereceğim, malzemeyi ben vereceğim, duvarı düzgün yapana sertifika vereceğim ve böylece
gidip kentin herhangi bir yerinde kalfalık yapabilecek.” 80 tane kalfayı Ġzmir‟in içinde
bulunduğumuz Fuarın duvarlarını yaptırıyor. YanlıĢ yapana bir daha yaptırıyor, amaç duvarları
bitirmek ve duvarları bitirdiğinde hepsine sertifikasını da veriyor, iĢte bu ruhu, bu ruhu 30
Ekim‟den sonra bu kentte inĢa etmek zorundayız. ġimdi Karabağlar‟da toplantıda Sayın
BaĢkanımız rahatsız olduğu için katılamamıĢtı. Sayın Bakanlık yetkilileri dedi ki; “Üniversitenin
olduğu yerde, dava açıyoruz sürekli.” Biz kent merkezindeki revize planlarını sürekli 5 yıl, 6 yıl
uzatıyoruz. Bu gerçekliği Sayın Belediye BaĢkanlarımız bizzat yaĢıyor. Gültepe‟nin planlarını
yaptık Sayın BaĢkan‟ım. Biz ĠZSU‟nun koruma havzasında 1980‟li yıllarda aldığı bir karardan
kaynaklı koruma havzası ilan ettiği bir yerde Rekreasyon Alanı olarak koyduk. Planın yeĢilini
sağlayamıyorduk. Biz o planı oybirliği yaptık. Ben sokakta o planın siyasi olarak sorumluluğunu
taĢıyorum ve buna rağmen Ģunu söylüyoruz; arkadaĢlar geldiğimiz 2020 Türkiye‟sinde eğer ĠZSU
kendi Genel Müdürlüğünün olduğu yerde bina yapabiliyorsa eski koruma havzası sınırları içerisine
girmesine rağmen, eğer bu binaların etraflarında koruma havzasında iĢgalciler varsa, tapu sahipleri
varsa, hak sahipleri oluĢmuĢsa kamulaĢtır diye yazıyoruz. Bakın koruma kullanma dengesi
içerisinde biz Gültepe halkının kullanabileceği bir Rekreasyon Alanına dönmeyeceksek, çok özür
dilerim kâğıt üzerinde kalmıĢ bir yeĢil alan inĢa etmiĢ oluruz. ĠĢte Ġzmir‟in temel sorunları bu.
Üniversite getirmek istiyoruz, TOKĠ‟ye karĢıyız. Yahu TOKĠ ne veriyor? TOKĠ diyor ki; Bir; o
Ģehirde, o ilçede bir yıldır oturacaksın. Ġki; üzerinde hiçbir tapu olmayacak. Üç; gelirin, evin toplam
geliri 5.500 lirayı geçmeyecek. TOKĠ ev sahibi olmayan ve bir tane mülkü olmayan Ġzmirliye ev
yapmak istiyor Karabağlar‟da, biz itiraz ediyoruz, davalar açıyoruz. Ben, hepimize sesleniyorum,
bir milat kuracaksak el birliğiyle kuralım. Biz daha fazla acılar yaĢamayalım. Deprem 2 saniye
daha, 3 saniye daha sürseydi biz organize olmazdık, organize. Ben o sahada gece-gündüz çalıĢan
biri olarak söylüyorum, Sayın BaĢkan‟ım da orada. Biz Ģu an orta hasarlı binalarla ilgili önerge
getirdik. Bir sitemimi de, dostça sitemimi de ileteyim. O Toplantıda Sayın BaĢkanımız da vardı, orta
hasarların graves yüksekliğini koruyarak, emsalini koruyarak vermemiz gereken tezini savunduk ve
savunanın en baĢında Ģahsım geliyordu. Önerge çalıĢmasında Sayın BaĢkan, buraya geldi gruplar
olarak destekliyoruz. ÇalıĢmasında Erhan Ağabey diyor ki; “Biz bunun üzerinde çok tartıĢtık.” Biz
orada beraber bunu konuĢtuk. ĠĢte ortak akıl üreteceksek, o metin hazırlanırken de AK Parti Gurubu
da o metinde olmalı, olmalı ki, biz o kavgayı veriyoruz. Sayın Genel Sekreterimiz de geçen ordaydı.
Sayın Bakan Yardımcımıza söyledik; bakın orta hasarlılarda baĢka bir risk de devam ediyor.
Ġzmir‟de bu binaları dönüĢtürmek için yalancı müteahhitler ortaya çıkacak. Odalarımız Ģimdi sadece
rezerv alan üzerinden sohbet yapıyor. Bu kentin çektiğini, odalardan çektiğini kimse çekmedi.
ġimdi yine gitti ġehir Plancıları Odası Gültepe Planına dava açıyor. Mimarlar Odası…
Bayraklı‟daki alanla ilgili diyor ki; Ballıkuyu‟da yapalım, Ballıkuyu‟nun kentsel mülkiyet yapısı
ortada. Çiçek Mahallesi‟nde, Çay Mahallesi‟nde bunu yapabilir misiniz Sayın BaĢkan? En yakın
alanda… Ali BaĢkan diyor ki; “100000‟lik planlarda çevreyolunu yaptık, o çevreyolunun sağını
solunu imara açalım, Ģehrin buna ihtiyacı var diyor.” Sayın Odalar diyor ki; “Burası orman
alanıydı.” Evet, burası Ģu an seferberlik halinde bu kent. Kentin geleceğini 3,5 yıl içerisinde bu
Meclis‟te ya birlikte inĢa edeceğiz ya da kronik hale gelmiĢ sorunlarımızla yaĢamaya devam
edeceğiz ve bu raporda belirttiği deprem. Bakınız Ġzmir Depremini yaĢamadık…
BAġKAN: Hakan Bey...
HAKAN YILDIZ: Yunan adasındaki bir depremi yaĢadık Sayın BaĢkan ve dünya kenti olduk,
deprem görüntüleriyle. Biz sadece tanıtıma 50 milyon harcamayalım. Gelin dünyada biz, dünyada
dirençli kent değil, afete önceden hazırlanmıĢ kent olma vizyonumuzu inĢa edelim, teĢekkür ederim
Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz. Muhittin BaĢkan‟ım buyursunlar.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyelerimiz, ben de zamanı mümkün
olduğu ölçüde kısa kullanarak sözlerimi tamamlayacağım. Bütçe görüĢmeleri ama ağırlıklı tartıĢılan
konu; deprem, kentsel dönüĢüm. 5,5 saattir ağırlıklı olarak bu konular tartıĢılıyor, tabii ki
tartıĢılacak. Bu konuda daha önce Meclis Tutanaklarımızda da vardır, bir-iki değerlendirme
yapmıĢtım. Türkiye‟de kentsel dönüĢümle ilgili Ģu anda iki Yasa uygulanıyor. Birisi 5393 sayılı
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Yasanın 73. maddesi, diğeri 6306 sayılı Yasa. ġunu söylemiĢtik, bu Yasaların birleĢtirilmesi
gerektiğini daha önce belirtmiĢtik. O günden bugüne değiĢen bir Ģey oldu mu? Hayır. Ġzmir‟de
deprem olunca Merkezi Ġdarenin aklına yerel yönetimler geldi. Bu toplantılar Ģimdiye kadar niye
yapılmadı? Niye Belediyeler çağrılmadı? Ġlla deprem mi olması gerekiyordu? Önemli olan bunlar
olmadan bu tedbirleri almak, alabilmek. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Radius Projesini yaptıktan
sonra onu ilgili kurumlara göndermiĢtir ve ilgili kurumların gerekli önlemler almasını istemiĢtir.
Daha sonra da biliyorsunuz Türkiye‟de 1998 yılında Deprem Yönetmeliği uygulanmaya
baĢlanmıĢtır ve ondan sonra yapılan yapılar daha sağlıklı yapılan yapılardır. Daha sonraki yıllarda
da 2000‟li yıllarda da bu Yönetmelikte değiĢiklikler yapılarak, daha sağlıklı binaların yapılması
yönünde tedbirler alınmıĢtır. Radius Projesinin iki temel öngörüsü vardır. Birisi; yeni binaların
depreme dayanıklı yapılması. Diğeri de; var olan binaların iyileĢtirilerek depremde oluĢacak
risklerin azaltılmasıdır. Bu çalıĢmaları neyle yaparsınız? Belediyelerin temel görevleri planlama
yapmaktır. Yani düzenli kent dokuları yaratmaktır. Düzenli kent dokularını nasıl yaratırsınız?
Planlamayla yaratırsınız. Planlamayı iyi gerçekleĢtirirseniz ve iyi de bir denetim sağlarsanız,
sağlıklı yapıları elde edersiniz. Türkiye‟de sorun, arkadaĢlar anlatıyorlar ama sorun; boĢ alanlara
yeni binalar yapmak değil. Var olan binaları nasıl iyileĢtireceksiniz? ġimdi Ġzmir‟de Slow City
Uygulamasından, kentsel dönüĢümden bahsediliyor. 2012 yılından beri Merkezi Ġdare
Karabağlar‟da 540 hektarlık alanı ilan etti. Sene kaç? Sene kaç? 9 yıl, 9. yıla gireceğiz. Bir de bu
dava meselesi. Eğer siz yapılan değerlendirmeleri dikkate almazsanız, tek yol bırakıyorsunuz,
yargıya gitmek yani hukuka gitmek. Hukuka gitmekten niye alınıyorsunuz? Hukuk haklı görüyor
Belediyeyi. O zaman bir yanlıĢlık var. O yanlıĢlığın düzeltilmesi önemlidir. Bu yanlıĢlıklar peki
gideriliyor mu? Maalesef giderilmiyor. Belki birçok insanımızı kaybettik. Onlara buradan rahmet
diliyoruz, yaralılara Ģifalar diliyoruz. 30 Ekim‟den sonra yerel yönetimler hatırlandı. Ġyi oldu, bence
bu toplantıların daha sık yapılması lazım. “Ben yaptım oldu.” Mantığıyla da bu iĢler olmaz. ġimdi
üniversitelerden bahsediliyor. Düne kadar üniversite alanındaki yapılacak konutlarla ilgili
depremzedelerden bahsedilme yoktu. ġimdi birdenbire deprem olunca bu ortaya çıktı. Tabii ki
depremler olduktan sonra stok konutlarınız elinizde olması lazım, hazırlıklı olmanız lazım. Bunların
yapılması lazım ama bunların planlı programlı uzun vadeli yapılması gerekir. Maalesef ülkemizde,
Ģu anki ülkeyi idare eden iktidarın bu konuda eksiklikleri var. ġimdi sanki depremin sorumlusu
yerel yönetimler. Evet yerel yönetimlerin sorumluluğu var, hepimizin sorumluluğu var. Ama birinci
dereceden sorumlusu Türkiye‟de merkezi yönetimdir. Yasalara açın bakın, yerel yönetimlerin çok
fazla bir yetkisi yok. Tamamen yetki Merkezi Ġdarededir. Merkezi Ġdarenin yönlendirilmesiyle de
yerel yönetimler görevlerini yapmaya çalıĢmaktadır. Anlatmak istediğim Ģu; sonuçta yerel yönetim
ve Merkezi Ġdarenin iĢ birliğiyle bu projelerin hepsi baĢarıya ulaĢabilir. Eğer bu yapılırsa projeler
hayata geçer, projelerin uygulama imkânı bulunur. ġimdi arkadaĢımız diyor ki; iĢte o ilçede oturan 1
yıl oturacak falan… Ben merak ediyorum. Yenitepe konutlarını kim aldı? (HAKAN YILDIZ:
TOKĠ… TOKĠ… TOKĠ Yasası açık Sayın BaĢkan.) Bilmiyorum Yenitepe konutlarını da Merkezi
Ġdare yapıyor. Kim aldı merak ediyorum. Ben bilmiyorum Belediye BaĢkanı olarak... ġimdi bir de
Ģu eleĢtiri yapıldı; iĢte Kentsel DönüĢüm Daire BaĢkanlığının bütçesi 24 milyon lira. ĠĢte efendim
çok… 960 konut yapılmıĢ. Peki o 960 konutun yapım maliyeti nedir? 500 milyon. Planlanan ne
kadar? 35.000 konut. Neye mal olacak? 17,5 milyar. ġimdi bunu peyderpey BüyükĢehir Belediyesi
hayata geçiriyor. Bunun tabi sizler tarafından algılanması farklı bir olay. Rant gözüyle bakarsanız
bu olmaz ama rant gözüyle değil de kamu gözüyle bakılırsa bu iĢler gerçekleĢir. Sonuçta önemli
olan nedir? Oradaki yapıların yani sağlıksız yapıların yıkılıp yenilenmesidir. ġu anda Türkiye‟de bu
konuda en sağlıklı projeleri de Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi uygulamaktadır. Hakkı, adaleti, eĢitliği,
Ģeffaflığı sağlayarak yapmaktadır. Bugüne kadar yapılan bölgelerde hiçbir sıkıntı olmamıĢtır. Daha
önceki yıllarda yapılan bir baĢka çalıĢma daha vardır Ġzmir‟de, hiç konuĢulmadı. 2200 bina bu
kentte sorunsuz bir Ģekilde kaldırılmıĢ, tasfiye edilmiĢtir, insanlar sağlıklı konutlara taĢınmıĢtır.
Bunu geçmiĢte… Bu konuda emeği geçenlere hepimiz buradan teĢekkür ederiz. Evet Behçet UZ‟un
gerçekten Ġzmir‟e yaptığı katkılar çok büyüktür ama Kadifekale Projesi‟nin de bu kente katkısı çok
ve çok büyüktür. Kentimiz, orada oturan insanlarımız güvenli konutlara taĢınmıĢ, aynı zamanda
kentimiz de 500 bin metrekare yeĢil alan kazanmıĢtır. Kentsel dönüĢüm böyle olur. Biz Bakanlıkla
tabii ki iĢ birliği yapmak istiyoruz. “Bu Yasaya niye karĢı çıkıyorsunuz?” diyorlar. 6306 sayılı
Yasada belediyenin B‟si yok, BüyükĢehir Belediyesi hiç yok, Ġlçe Belediyeleri hiç yok. Gelin
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bunu… Bu Yasa değiĢtirilsin, yerel yönetimler doğrudan sorumlu hale getirilsin, bunda bir sakınca
yok. Bakanlığımız da tabii ki bu iĢin içinde olsun denetlesin, karĢı çıkılan olay budur.
BAġKAN: BaĢkanım 10 dakika oldu.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Peki BaĢkan‟ım toparlıyorum.
BAġKAN: Toparlarsanız, evet.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Biz Yasalara böyle kötü, Ģu, bu Ģekliyle bakamayız. Yasanın
uygulanmasına bakarız. 6306 sayılı Yasanın da Türkiye‟de uygulanabildiği alanlar parsel bazlı
uygulamalardır, Ġzmir‟de de parsel bazlı uygulamalardır. Alan bütünlü bazlı uygulamalar maalesef
Ġzmir‟de de baĢarıya ulaĢamamıĢtır. Buna gerekçe olarak da hemen Ģu yapılıyor; Belediyeler dava
açıyor. Belediye olarak ben kendi itirazlarımı iletiyorum, Ģunların Ģunların yapılması gerekir
diyorum, yeĢil alan eksik diyorum, sosyal teknik alt yapı alanları yok diyorum. Bize baĢka yol
bırakılmıyor. Biz her zaman yerel yönetimler olarak iĢ birliğine hazırız. Bu çalıĢmaların da odak
noktasında tabi ki BüyükĢehir Belediyesi olması gerekir. Bir Ģeyi daha söylemek istiyorum.
BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız eleĢtirilirken hep 550-600 günden bahsediliyor. Demin
konuĢmacılar da burada Ģunu belirttiler; olağanüstü koĢullardan geçiyoruz. Zaten bu sürenin büyük
bölümü Pandemi ve baĢka sıkıntılarla geçmiĢ bir süreçtir. Bu süreç içerisinde de Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi kendi üzerine düĢen görevi yerine getirmiĢtir. Bu gerçekleri görmeden bir insan hayatı
söz konusuyken projeden Ģundan bundan bahsetmenin de çok fazla da bir anlamı yoktur. Ama var
olan projeler de BüyükĢehir Belediyemiz tarafından da yürütülmüĢtür. Bu gerçekleri de göz ardı
etmemek lazım. Sonuç olarak söylemek istediğim; Türkiye‟de depreme karĢı, depreme dayanıklı
binaların yapılması anlamında Yasaların düzenlenmesi gerekir ve o Yasalar düzenlenirken de yerel
yönetimler mutlaka sorumluluk anlamında iĢin içinde olmalıdır. Tabii ki Bakanlıklarımız, Merkezi
Ġdare, denetim ve iĢin yönlendirilmesi anlamında süreç içerisinde olacaktır. Bunu siyasi hiçbir Ģey,
düĢünce olmadan hep birlikte yapmak zorundayız, bu hepimizin ülkeye karĢı bir sorumluluğudur,
teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz Sayın BaĢkan‟ım, son sözü Erhan BaĢkana vereyim.
ERHAN KILIÇ: Evet, Sayın BaĢkan‟ım, Sayın Meclis Üyelerimiz evet, çok fazla da sizleri sıkmak
istemiyorum artık sonuna doğru geldik Bütçe görüĢmelerimizin. Ben sadece Buca‟yla ilgili
bölümleri değerlendirmek istiyorum. 2021 Bütçesi‟nin, BüyükĢehir Bütçesi‟nin ben Buca açısından
çok önemli olduğunu düĢünüyorum. Özellikle yıllardan beri Buca‟da beklemiĢ olduğumuz Buca
Metrosu, bizler için çok önemli. 510.000 kiĢilik bir kent ama fiiliyatta yaklaĢık 800.000‟lere ulaĢan
bir sayıyla karĢı karĢıyayız Buca‟da ve Ģu ana kadar bir metronun olmamıĢ olması da tabii ki bizim
için gerçekten sorun yaratıyordu ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız bu iradeyi ortaya koydu ve
2021 yılında Buca Metrosu‟nun büyük ihtimalle Buca‟da ilk kazması vurulacak. Bunun haricinde
yine yıllardan beri bekleyen bir sorunumuz var Buca‟da; ġirinyer Projesi. Daha öncesinde Buca
Belediyesiyle karĢılıklı Protokoller yapılmıĢ bir proje. Bununla ilgili olarak da 2021 yılında büyük
ihtimalle ġirinyer Projesi‟ne de ilk kazma vurulacak. Bunun yanında, bugün haberini aldım Sayın
BaĢkan‟ım, teĢekkür ediyorum, 223 Sokak‟taki Yağmur Suyu Atık Projesi ile ilgili olarak Pazartesi
günü Buca‟ya geliyormuĢsunuz. Beraber orada yer teslimini yapacağız büyük ihtimalle. Bizim için
gerçekten çok önemli. Buca‟nın özellikle o sağanak yağıĢlarda gerçekten Buca için çekilmez hale
gelen bir sorun Buca‟daki özellikle Yağmur Suyu Atık Projesi‟yle, insanoğlunun doğaya vermiĢ
olduğu o zarar, yani bir nehirden bahsediyoruz. Buca‟da, belki de Buca‟nın göbeğinde Ģu anda Ģehir
merkezinde bir çay olarak görülen bir yer. Yağmurlarda yapmıĢ olduğumuz o konutlaĢma ile
beraber yağmurlarda göl haline geliyor. Bununla ilgili olarak BüyükĢehir Belediyemizin Yağmur
Suyu Atık Projesi, açıkçası Buca‟nın yaklaĢık %70‟ine yakın yağmur suyu problemini çözmüĢ
olacak. Bizim için gerçekten çok değerli proje olacak diye düĢünüyoruz. Bunun yanında, yine Buca
için Evka 1 bölgemizdeki Portakal Vadisi Projesi‟nin de geçenlerde temelini atmıĢtık. Yine 2021
yılında büyük ihtimalle bu projenin de sonuçlanacağını düĢünüyoruz. Evet, bunun yanında Değerli
BaĢkan‟ım, Pandemi ve özellikle depremdeki BüyükĢehir Belediyesinin çalıĢmalarını da hepimiz
gördük ve daha önceki KonuĢmacılar da Pandemi ve depremle ilgili BüyükĢehir Belediyesinin
çalıĢmalarını açıkçası her ne kadar ufak tefek eleĢtiriler olmuĢ olsa da oybirliği ile BüyükĢehir
Belediyesinin bu süreçlerden alnının akıyla çıktığını göstermiĢ oldu. Biz özellikle Buca‟da hem
Pandemi döneminde hem de deprem esnasında BüyükĢehir Belediyemizin gerçekten çok koordineli
bir Ģekilde çalıĢtığını gördük. Buca‟da kurulan 2 tane Çadırkentimiz vardı ve bu 2 Çadırkentte de
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BüyükĢehir Belediyemiz gerçekten hem AFAD‟la beraber ciddi bir çalıĢma yaptı ve o
koordinasyonlu çalıĢmayla da gerçekten Buca‟da bütün o depremzede vatandaĢlarımızın tüm
ihtiyaçlarını elimizden geldiğince giderdiler. Bundan dolayı kendilerine teĢekkür ediyorum.
Pandemi döneminde de özellikle Buca‟daki özellikle, gelir seviyesi orta ve ortanın altında bulunan
bölgelerde çok ciddi sosyal yardımlarda bulundular. Yine Buca Belediyemizle beraber koordineli
bir çalıĢma oldu ve hemen hemen hiç çakıĢma yaĢanmadan ciddi manada yaklaĢık 15-20 bine yakın
sosyal yardım paketi dağıtıldı Buca‟da. Bundan dolayı da kendilerine buradan teĢekkürlerimi
bildirmek istiyorum. Bunun haricinde yine bir çalıĢma, program gerçekleĢtirdi BüyükĢehir
Belediyemiz. Özellikle Buca da çok faydalı oldu. Acil Çözüm Ekibi, çok proaktif çalıĢıyor.
Gerçekten sorunlarda anında müdahale ediyorlar. Biraz önce yine bir Meclis Üyemiz bahsetti,
buradan ben Genel Sekreterimize teĢekkür ediyorum, kendisini aradığımızda Ģu ana kadar hiç
dönmediği olmadı. Sürekli, her zaman irtibat halindeyiz ve özellikle küçük ama ciddi manada bizler
için çözümü önemli olan o problemlerin giderilmesinde gerçekten Acil Çözüm Ekibi çok faydalı
oldu diye düĢünüyorum. Bu yapının daha da güçlendirilmesi, en azından o ufak tefek problemlerin
çözümü açısından Ġzmirimiz için hayırlı olur diye düĢünüyorum. Bunun haricinde Ģunu da eklemek
istiyorum açıkçası; Belediyelerde süreklilik ilkesi, biliyorsunuz her kamu kurumunda olduğu gibi
Belediyelerde de süreklilik ilkesi vardır. DeğiĢen iktidar, değiĢen BaĢkanlar, veyahut da değiĢen
yönetimler açıkçası Belediyenin ileriye dönük projelerinde çok fazla sapma yaratmaz. ġu anda da
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde hâlihazırda gelen çalıĢmalar vardır. Bu çalıĢmalar bir Ģekilde
yapılmak zorundadır. Ve bu aĢamadan sonra da yine tabii ki hâlihazırdaki yönetim de Ġzmir için,
Ġzmir‟in geleceği için yeni projeler geliĢtirecekler ve belki de gelecekteki yapılar o projeleri
gerçekleĢtirerek Ġzmir‟in geliĢimine katkı sağlamıĢ olacak diye düĢünüyorum. Bunun haricinde
özellikle ĠZBAN‟ın yer altına alınması ile ilgili birkaç öneri geldi, ben de aslında katılıyorum ama
açıkçası Ģuna da bakmak lazım; yeni yapılacak olan Karabağlar Metrosu özellikle bildiğim
kadarıyla Halkapınar‟dan baĢlayıp Çankaya, ardından Karabağlar ve oradan havalimanına kadar
uzanan bir hat var. Bu hat açıkçası Ģu anki ĠZBAN hattının bir ikamesi niteliğinde olabilir. Bunun da
Buca Metrosuyla, yani Buca Metrosunun ilk etabı biliyorsunuz 13,5 kilometre uzunluğunda, 11
duraktan oluĢuyor, Çamlıkule‟de son durağı var. 2. Etapla beraber Çamlıkule‟deki durak, o
Karabağlar Metrosuyla bütünleĢtirildiği taktirde açıkçası Ġzmir‟i baĢtan baĢa demir ağlarla örmüĢ
olacağız diye düĢünüyorum. Burada hem Karabağlar Metrosu, Buca Metrosu 1. Etap, 2. Etap ve
sonrasında Ģu an hâlihazırda devam eden Narlıdere Metrosu, Çiğli Tramvayı ve belki de gelecekte
olursa, tabii buna oturup yine bakmak lazım, ĠZBAN‟ın yer altına alınması da gelecekte belki
gündeme alınabilir. Bunlar açıkçası Ġzmir‟in gelecekte hem karbon salınımının azaltılması hem
Ģeydeki, sokaklarımızdaki gördüğümüz araçların ve o trafiğin biraz daha azalmasını sağlayacak,
Ġzmir‟i geleceğe hazırlayacak modern bir kent görünümüne kavuĢturacağını düĢünüyorum. Ben
tekrardan 2021 Bütçesi‟nin Ġzmirimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 2021 Bütçesi‟ni hazırlayan
baĢta Belediye BaĢkanımız Tunç SOYER, Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız ve
Tüm Bürokratlara buradan teĢekkürlerimi sunuyorum, sağ olun, var olun, teĢekkürler.
BAġKAN: Evet, biz de teĢekkür ediyoruz. Ben de kürsüye çıkayım. Evet, Değerli ArkadaĢlar,
yaklaĢık 6 saatlik bir maratondu. 1,5-2 saate de ben bitireceğim, ondan sonra oylamaya geçeceğiz,
hızla toparlayacağım. Değerli ArkadaĢlar, öncelikle yaptıklarımızın... ArkadaĢlar çok güzel
hazırlanmıĢlar, biraz onları hızlı hızlı paylaĢayım istiyorum. Sonra yapılan eleĢtirilerle ilgili vermek
istediğim cevaplar var, onları sizinle paylaĢmak istiyorum. Deprem ÇalıĢtayı‟yla ilgili bir özet rapor
var çok kısaca ondan bahsedeceğim ve sonra da Ġzmir Zamanıyla bitirmek istiyorum. Hemen Ģöyle
baĢlayayım ama bu 6 saatlik maratonun çok heyecan verici olduğunu söyleyeyim. Çünkü “Çok ses,
çok renk, çok nefes.” dediğimiz tam da bu aslında. Olağanüstü güzel bir demokrasi Ģöleniydi. 6 saat
boyunca birbirimizi dinledik, duyduk, anlamaya çalıĢtık. Bence bu Ġzmir‟e çok yakıĢan ve çok
sesliliği gün ıĢığına çıkartan, görünür kılan Türkiye‟ye örnek kabul edilebilecek çok baĢarılı bir
çalıĢmaydı. O nedenle bir kere herkese teĢekkür etmek istiyorum. ġöyle hemen göstermeye
baĢlayayım; Mimari Proje YarıĢmaları yaptık, bu süre içinde. Ana Transfer Merkezi Mimari Proje
YarıĢması gerçekten bu Ġzmir‟e Ģu anda hiç yakıĢmayan otogarın yepyeni bir hüviyete kavuĢmasını
sağlayacak nefis bir mimari proje çıktı. Bu yani, tabii buradan görmüyorsunuz muhtemelen ama…
(SALONDAN: Görünüyor.) Belki evet, tamam oradan gözüküyormuĢ, güzel, tamam. Evka-3
Sosyal Merkez Aktarma Ġstasyonu Projesi, bu da daha önceden projesi yapılmıĢ olan bir çalıĢma. Bu
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da 2021 yılı içinde baĢlayacağımız ve yine Ġzmir‟de çok önemli bir rahatlama sağlayacak önemli bir
proje. UlaĢım Entegrasyonu Projesi, yine projenin ön cephedeki ofis bloğunu görüyorsunuz, altında
spor salonu, yemekhane, sosyal avluya açılan konferans salonu, kreĢ, sergi salonu hepsi var. Bu da
yine Ġzmir için iftihar vesilesi olacak bir proje. Evet. Meles Çayı, yani bu gerçekten Ġzmir‟in belki
de en çok iftihar edeceği projelerden biri olacak. Burada olağanüstü güzel bir proje çalıĢması
yapıldı, çok uzun sürdü, çok proje katıldı ve çok zorlu bir jüri çalıĢması sonunda ortaya çıktı.
Hakikaten Ġzmir‟in ortasında bir vadi ve bir rekreasyon alanı yaratılmıĢ oluyor. Yine çok
heyecanlandıran projelerden biri; Olivelo. Meles gibi yine 2009 yılı içinde baĢlattığımız bir proje
çalıĢmasıydı. Güzelbahçe‟nin, hemen kırsalının bitiĢiğinde 500 küsur dönümlük bir alanda, müthiĢ
bir rekreasyon alanı, kentin, kentlinin nefes alabileceği, çok kısa bir sürede nefes alabileceği
olağanüstü güzel bir proje. Evet, bunlar… UlaĢım Projelerinden birkaç tane örnek göstereceğim
gene. Mürsel PaĢa Caddesi Zafer Payzın KavĢağı arasındaki kavĢak ve bağlantı noktaları. Orada da
gördüğünüz bu kırmızıyla iĢaretlenmiĢ olanlar yeni açılacak arterler ve böylece aslında Ģu hattın çok
rahatlamasını sağlayacak bir proje. ġu hattın taĢıdığı trafik yükü, Boğaziçi Köprüsü‟nün taĢıdığı
yükle eĢ değer, yani o kadar yoğun bir alan. Bu kırmızıyla çizilen arterlerin açılmasıyla beraber en
sıkıĢık nokta rahatlatılmıĢ olacak. Bu köprülerle ilgili de ODTÜ‟nün yaptığı bir çalıĢma, bir
arkadaĢımız söylemiĢti, Hakan Bey galiba söylemiĢti. Yapılan değerlendirme ODTÜ, tam olarak
Ģeyini de söyleyeyim. Bir dakikacık… Evet, ODTÜ Deprem Mühendisliği AraĢtırma Merkezi.
Ġzmir Depremi saha gözlemleri raporu hazırlamıĢ ve bu raporda; “Gözlemsel olarak yapılan
çalıĢmalarda Mürsel PaĢa Caddesi, Zafer Payzın hattı üzerinde bulunan köprülerin incelendiği ve bu
incelemelerde köprülerin üst yapısında ve alt yapısında deprem kaynaklı bir hasar tespit edilmediği
bildirilmiĢ.” Böyle bir rapor var, bu raporu paylaĢırız. Varsa eksiği, gediği üzerinde tekrar çalıĢırız.
Aynı Ģekilde bu daha geniĢ bir ölçekte, KavĢak ve Bağlantı Yolları Düzenleme Projesi. Yine bu da
aynı Ģekilde, aynı kavĢak düzenlemeleri, bunları geçiyorum. KarĢıyaka Vapur Ġskelesi Önünde
Trafiğin Yer Altına Alınmasıyla Ġlgili Proje ÇalıĢması tamamlandı. Böylece yayalaĢtırma
gerçekleĢmiĢ olacak o bölgede. Evet, deniz ulaĢımını geliĢtirmeyle ilgili yaptıklarımız var
biliyorsunuz. 5 yeni iskele yapıldı, 2 yeni feribot alındı. Bunlar da, ikincisi de kısa bir süre içinde,
2020 içinde geçecek. Evet, Kemeraltı‟yla ilgili Mustafa BaĢkan “137 milyon lira Bütçe ayırdık
buna.” dedi, bu sadece Kemeraltı‟nda yapılacak çalıĢmalarla ilgili ama 150 milyon da bunun alt
yapısı için ayrıldı. Yani 180 milyona ihaleye çıkmıĢtık, 150‟ye bitti. Tüm Kemeraltı‟nın altyapısı
böylece yenilenmiĢ olacak, 137 milyon da restorasyon çalıĢmaları için harcanacak 2021‟de. Burada
birçok Ģey var; Aliağa PaĢa Meydanı, Havra Sokak baĢladı biliyorsunuz ve önümüzdeki ay içinde
bitecek, üst örtüsüyle, alt yapısıyla, bina cepheleriyle. Azizler Sokak Parkı, Hatuniye Meydanı,
Gevrekçi Kız Sokağı daha birçok var. Bunlar sadece 1469 Sokak, 848 Sokak, o da bitmek üzere, o
da hızlı bir Ģekilde yürüyor. Evet, açık yeĢil alanlarla ilgili… ġöyle tutarsan çok hızlıca elinden
alayım. Bayraklı Adliyesi Üst Geçit ve Meydan Düzenleme Projesi, Bayraklı 3. Etap Çevre
Düzenleme Projesi burada bir sahil kalmıĢtı biliyorsunuz. Böylece sevgili Serdar BaĢkan‟ım orası
da gayet modern bir rekreasyon alanı olarak… ġirinyer Parkı Projesi, Erhan BaĢkan‟ım bu da gayet
hızlı bir Ģekilde yürüyor yine orada görseller. Peynircioğlu da hemen hemen bitti, Cemil BaĢkan‟ım
ama orada bir köprü eksikti, onu da tamamlıyoruz ve çevresinin düzenlemesi de geniĢletilecek. Aynı
Ģekilde Doğal YaĢam Koridoru Projesi, yakın çevre düzenlemesi de yapılacak. MaviĢehir Kıyı
Rehabilitasyon Projesi bahsedildi, bu da üçte biri tamamen Ģu anda bitmiĢ vaziyette. Kısa bir süre
içinde tamamlanacak. Bornova Köprülü KavĢağı, bütün o viyadük altlarında, Çiğli Köprülü KavĢağı
aynı Ģekilde, burada ciddi bir yeĢil alan çalıĢması hazırlığı yapılıyor. (SALONDAN: Göremiyoruz.)
Gösterelim, Bornova Ege Üniversitesi KavĢağı, Ġzmir As Rotaları Kuzey Rotası, Torbalı Ġklime ve
Yangına Dirençli Ağaçlar Fidanlığı. Devam edenler; Behçet UZ, burası hakikaten 180 bin
metrekare, çok büyük bir Rekreasyon Alanı ve bu da Ģu anda projesi tamamlandı. YaĢayanlar,
YaĢayan Parklar, Yamanlar YaĢayan Parkı olağanüstü bir cennet noktada. Yine KarĢıyaka Flamengo
Doğal Parkı. Bu da aslında sadece Türkiye‟de değil, dünyada örneği az olan park uygulamalarından
biri olacak. Çünkü ramsar koruma alanını aynı zamanda koruyarak düzenlenen bir proje. Buca
Yedigöller yine aynı Ģekilde Erhan BaĢkan‟ım, Buca Portakal Vadisi burada da temeli beraber
atmıĢtık, hep beraber hatırlayacaksınız. 200 bin metrekare yeĢil alan bunun da çalıĢması hızla
yürüyor. Kahramandere, KemalpaĢa Mahalle Parkları, Lale Mahallesi bu acil çözüm ekibiyle
beraber girdiğimiz yerde güzel bir park çıkartacağız ortaya. Kadifekale Rekreasyon Alanı, burada
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toprak gözükmeyecek kadar yemyeĢil bir alan yaratacağız. Sasalı Ġklim Duyarlılığı Tarım Eğitim
AraĢtırma Enstitüsü Projesi yürüyor, bitecek. Menemen‟de Ġstiklal Mahallesi Parkı, Çiğli Evka-5
Mahallesi Parkı. Evet, Masalevleri; sadece isimlerini söyleyerek hızla geçeyim; Menemen Asarlık,
Buca Adatepe, Ģöyle, Kadifekale, GümüĢpala, Bayraklı, Buca Adatepe ve Örnekköy. Evet, bitmek
üzere olan projelere bir iki tane örnek, Smyrna Tam Otomatik Otopark Projesi, hemen hemen bitti
aslında, sadece açılıĢı bekliyor. Havuz Ġzmir Projemiz ve Çiğli Aile DanıĢma Merkezi Projesi bu da
bitti aslında, sadece Pandemi nedeniyle açılıĢını yapamadığımız noktalardan biri. Halkapınar‟da bir
düzenleme projesi çalıĢıyoruz, 2021‟de baĢlayacak. Kemer‟de tam o arka sıralarda dediğimiz
noktada tam olimpik bir havuz projemiz var. Urla Terminali aynı Ģekilde. Evet, evet, burada kestik.
Değerli ArkadaĢlar, birkaç eleĢtiriyle ilgili cevap verme ihtiyacı duyuyorum. Birincisi; Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesinin derecelendirme notu Ģu anda aĢağıya düĢtü, inĢallah ileride koruruz
dendi. Aslında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin küresel bazda notu Türkiye ile uyumlu olmak
zorunluluğu olduğu için düĢtü ama ulusal bazda AAA olarak devam ediyor. Peki niye düĢtü
Türkiye‟ninki? Hemen çok kısa, 2-3 tane rakam vereyim. Bunu vermezsek Ġzmir‟in niye düĢtüğü de
anlaĢılmayacak. Türkiye‟nin 2019 yılında 761 milyar dolar olan gayrisafi yurtiçi hâsılası %13
azalarak 663 milyar dolara gerilemiĢ. 2019 yılında 9 bin 213 dolar olan kiĢi baĢı düĢen milli gelir
2020 yılı itibarıyla %14 azalarak 7 bin 921 dolar olmuĢ. 2019 yılında Bütçe açığı 123,7 milyar lira
iken 2020 yılında %17 artarak 145,5 milyar olmuĢ ve 2019 yılında 8,7 milyar dolar cari iĢlem
fazlası verilirken, 2020 yılında 27,5 milyar dolar cari açık verilmiĢ. Tabii bu rakamlar böyle bizi
memnun eden Ģeyler değil. Ne yazık ki iĢte Pandemi nedeniyle veya Ģu veya bu nedenle Türkiye'nin
içine düĢtüğü zorlukları gösteriyor ve bundan biz de payımızı alıyoruz. En azından Kredi
Derecelendirme KuruluĢları nezdinde notumuzun düĢmesiyle karĢılaĢarak. Değerli ArkadaĢlar, 2019
yılında 2 milyar lira borç ödemiĢiz, 2,5 milyar lira borç almıĢız. Peki ne yapmıĢız? Sadece
BüyükĢehir olarak 927 milyon iç borç, 1 milyar 8 milyon lira da dıĢ borç almıĢız. 140 milyon
dolarlık da bir yatırım yapmıĢız. Bunun 133,7 milyon euro‟luk kısmı Narlıdere Metrosu için, 6,5
milyonluk kısmı da 2 tane feribot için gitmiĢ. Yani aldığımız borcun, 2 milyar liralık borcun, 1,3
milyar liralık bölümünü sadece bu iki kaleme yatırmıĢız. Kısacası yatırım konusunda yani “Nereye
yatırılıyor, borç alınıyor da nereye harcanıyor?” konusunda hiçbir tereddüde yer bırakmayacak
berraklıkta iki tane rakam. Yeni yollar konusunda, ulaĢımda “Alternatif yollar çok önemli.” dendi,
çok doğru, o gün depremde biz de yaĢadık. Kiraz‟dan gelirken enkaz alanına girmekte çok
zorlandık ve o zamanda zaten bu aklımıza düĢmüĢtü ama bu konuda bir Ģey yapılmadığını söylemek
haksızlık olur. MürselpaĢa Caddesi Yeni Kent Merkezi Yan Yolları, Menemen 1. ve 4. Cadde
düzenlemesi, YeĢildere üzeri yan yol, Bornova Nilüfer KavĢağı ve Cengizhan Caddesi yol ayrımı,
bu mesela bitti. Urla Erdoğan Ker Caddesi, bunlar yeni yapılan yollar. 2021 yılında yapacağımız
yeni yollar; MürselpaĢa Caddesi, Gıda ÇarĢısı arasındaki taĢıt alt geçidi, GürçeĢme Caddesi
düzenlemesi, Güzelbahçe 75. Yıl, Bornova Aydınlar Caddesi ve Karabağlar-Bozyaka Pazar Yeri
yolu düzenlemesi, bunlar da 2021 yılında yapacaklarımız. Ġmar yollarıyla ilgili 1 milyon liralık bir
bedel konduğu söylendi ama bu izbedel, yani asıl yolları ĠZBETON üzerinden yapıyoruz ve yolu
kendi personelimizle açıyoruz. O nedenle rakam küçük gözüküyor ama burada ĠZBETON yok.
ĠZBETON‟la beraber yapıyoruz oysa bunu. Tarımla ilgili yine bazı rakamlar, iĢte “Sulama
kanallarına 0 lira, efendim mezbahaya 150 bin lira.” gibi rakamlar ayrıldığı söylendi. Bunlar da tam
anlamıyla doğruyu yansıtmıyor. Çünkü BAYSAN Bayındır UHT Süt Tesisi ve Mandıra Tesisi
Projesi devam ediyor, öngörülen maliyet 65 milyon lira. Bergama Kadıköy Kurutma Tesisi ve
Soğuk Hava Deposu Projesi devam ediyor, maliyet 5 milyon lira. ĠĢleme tesisleri ve alternatif
üretim için 40 milyon liralık bütçe ayrılmıĢ durumda, sulamayla birlikte toplam bütçe 53 milyon
lira. Bayındır Soğuk Hava Deposu Projesi bitti, ihale aĢamasında 26 milyon lira. Değerli
ArkadaĢlar, bu rakamlar üst üste geldiğinde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin tarımsal kalkınmaya ne
kadar büyük ve çeĢitli kaynak ayırdığını çok net olarak görebilirsiniz. Evet, kentsel dönüĢümle ilgili
çok Ģey söylendi. Artık bununla ilgili ben de hiç vaktinizi almayayım ama plan yapılmadığıyla ilgili
bir eleĢtiri getirildi. 1000 hektar alanda kentsel yenileme planı tamamlandı. Yani arkadaĢlar 18-19
aydır biz BüyükĢehir Belediyesi olarak Meclislerimize gelen konuların %80‟i imar. Peki ne geliyor?
Plan geliyor. Yani biz plan yapıyoruz aslında sonuçta. Yani Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin en çok
yaptığı iĢ bu. Yani “Plan yok.” demek bütün Meclisin bu kadar ağır yüküne haksızlık olur. 10 bin
hektarlık yeni geliĢme konut alanı planladık, beraber yaptık bunları. 1000 hektar alanda Kentsel
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Yenileme Projesi tamamladık, bunları birlikte yaptık. Yine gelen eleĢtirilerle ilgili birkaç nokta;
engelliler için Örnekköy Farkındalık Merkezi tamamlandı yine söylendi ama dünyada ilk kez
Ġzmir‟de Dokunulabilir Modern Sanat Müzesi kuruluyor, görme engelli vatandaĢlarımız için. Çocuk
ve Gençlik Merkezleri, 8 tanesi, 8 tane Çocuk Gençlik Merkezimiz faal olarak çalıĢıyor, ayrıca
Hava Gazı Gençlik Merkezi yine özellikle de fablab olarak kullanıyoruz, yani Hakan Bey‟in
bahsettiği giriĢimcilik, yapay zekâ bütün bu konularda çalıĢan gençleri davet ediyoruz ve startaplara
burada ev sahipliği yaptırıyoruz ve yeter ki üretsinler ve biz her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Süt
Kuzusu‟nda 30 ilçeye ulaĢmaya baĢladık. Burada da 159 bin çocuk Ģu anda ama hedefimiz 170 bin,
bunu kısa sürede yapacağız. Burada önemli olan Ģey Ģu; TÜĠK verilerine göre 244 bin çocuğumuz
var. Talep olduğu taktirde bu 170 bini de arttırmaya hazırız zaten. Yani burada bizim eriĢememe gibi
bir durumumuz yok, sadece talep oldukça arttırıyoruz ve buna devam edeceğiz. Gökdere Hayvan
Rehabilitasyon Merkezi inĢaatı %55 oranında tamamlanmıĢ vaziyette, barınak binalarının
betonarme imalatları da devam ediyor. Trafo imalatları da tamamlandı. Yine kadın sayılarıyla ilgili
Murat Bey, gayet güzel rakamlar verdi ama Ģunu da söyleyelim; hakikaten yöneticilerimizin %46‟sı
kadın, 54‟ü erkek. Son dönemde bizim göreve aldığımız çalıĢan arkadaĢlarımızın, iĢe baĢlattığımız
çalıĢan arkadaĢlarımızın 1074‟ü kadın 1058‟i erkek. Değerli ArkadaĢlar, 2. Kadın Sığınma Evini iki
gün önce 25 Kasım‟da açtık. Masalevlerini söyledim ama burada ortaya Ģöyle bir tablo çıkıyor;
Özgür Bey dedi ki; “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini platoya çevirdiniz, reklam ajansı gibi
çalıĢıyorsunuz.” ġimdi aslında bir Ġzmir Sinema Ofisi açtık ve Ġzmir‟de plato çalıĢması yapıyoruz.
ÖZGÜR HIZAL: Ben burada ondan bahsetmedim.
BAġKAN: Ama sizin kastettiğiniz baĢka bir Ģey, onun altında yatan da Ģu; “Olmayanı varmıĢ gibi
göstermeye çalıĢıyoruz.” iması var. Biz olanı bile gösteremiyoruz ki söylediğiniz eleĢtirilerin
birçoğu aslında var, biz olanı gösteremiyoruz, bırakın olmayanı gösterme maharetini, onu baĢka
yerde arayın, o bizde yok, biz olmayan hiçbir Ģeyi olmuĢ gibi göstermedik. Böyle bir maharetimiz
de, meziyetimiz de yok. Temsil tanıtımına 54 milyon ayırmıĢız. ArkadaĢlar, temsil tanıtım ne
demek? Ben neyi temsil ediyorum ve neyin tanıtımını yapıyorum? Bana demeliydiniz ki; “54
milyon az, sen bu Ģehri marka Ģehir yapmak istiyorsan BaĢkan, 54 milyon az.” Ben sizi temsil
ediyorum Değerli ArkadaĢlar ve ben Ġzmir‟i tanıtmaya çalıĢıyorum. Onun için az, bizim
gördüğümüz en büyük eksik o. Biz, “Bu kenti Markakent yapmak istiyoruz.” diye yola çıktık ve
yapmaya çalıĢtığımız Ģey bu. Olağanüstü kentin sahip olduğu, olağanüstü zenginlikleri, güzellikleri
anlatmak, tanıtmak. Dün Ġstanbul‟da Ġzmir Zamanı diye bir Ģey yaptık, tanıtım değil mi bu? Var,
tanıtım, bütçesi de var, var. O, 54 milyonun içinden iĢte, yapmayalım mı? Tanıtmayacağız mı? Nasıl
olacak peki? Evet, Değerli ArkadaĢlar, depremle ilgili birkaç noktayı söyleyeyim; önce Ģu Gıda
ÇarĢısı Otoparkıyla ilgili, 2021‟in ilk yarısında ihaleye çıkıp yapacağız ve ben de bizzat takip
edeceğim. Asansörünü de yapacağız. Evet, Hüsnü Bey bütün projelerin geçmiĢten geldiğini, bizim
hepsinin onların takipçisi olduğumuzu söyledi ama “1600 tanede gayrimenkul sattınız.” dedi.
ġimdi, gayrimenkul satıĢları bir kere rakam 1600 değil, düzeltelim. 2019‟da 38 arsa, 2020‟de 55
arsa, toplam 93 arsa satılmıĢ. Konut olarak 2019‟da 63, 2020‟de 142 adet satılmıĢ, 205 adet toplam
konut satılmıĢ. Lojman satıĢı da 2020‟de 338 adet. ġimdi arsaların ve konutların satıĢ kararı geçmiĢ
dönemde alınmıĢ, biz projeleri takip ederken geçmiĢin devamcısı oluyoruz, satıĢta da geçmiĢin
aldığı kararları yaparken kendi baĢımıza har vurup harman savurmuĢ oluyoruz. Yani lojman satıĢları
338 lojman, oybirliği ile karar aldık arkadaĢlar.
HÜSNÜ BOZTEPE: Biz aldık iĢte…
BAġKAN: Hep beraber aldık. 338 için söylüyorum, diğerleri geçmiĢ dönemde kararı alınmıĢ ve biz
satıĢını yapmıĢız. Har vurup harman savurmamıĢız. Ayrıca yatırımların nereye gittiğini de sadece iki
kalemde söylediğimiz… Evet, Değerli ArkadaĢlar, 1/100000‟lik planlarla ilgili Bakanlıkla yapılan
görüĢmelerde uzlaĢılan konuların bir kısmının hazırlanan plan değiĢikliklerinde yapılmadığı
belirlenmiĢ. ArkadaĢlarım not ilettiler, bunu görüĢelim, yani tam olarak burada eğer bir Ģey varsa,
anlaĢmazlık varsa bunu görüĢelim, mutlaka çözeriz. Evet, depremle ilgili bir ÇalıĢtay yaptık. Orada
DAUM BaĢkanı ve 9 Eylül‟deki hocalarımıza da yazılı davet gitti. Fakat yazılı olarak
katılamayacaklarını bildirdiler meĢguliyetleri nedeniyle. Yani bizden yazılı talep gitti fakat onlar
meĢguliyetleri nedeniyle, iĢlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamayacaklarını bildirdiler.
(SALONDAN: BaĢkan‟ım o yazıyı verirseniz çok sevinirim.) Tabii, tabii arkadaĢlarım iletebilirler.
Değerli ArkadaĢlar, bir Deprem ÇalıĢtayı yaptık ve bu deprem ÇalıĢtayı‟nda… Aslında adına
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ÇalıĢtay demiyoruz, ortak akıl buluĢması demeye çalıĢıyoruz. Çünkü bu memleket çok ÇalıĢtaylar
gördü, çok sempozyumlar gördü. Genel olarak masa baĢında kalan iĢler oldu bunlar ama bizim bir
tezimiz var, biz “Unutmayacağız, unutturmayacağız.” diyoruz. Gerçekten bu depremi
unutmayacağız, unutturmayacağız. O nedenle ortak akıl buluĢması olarak yaptığımız bu toplantının
yarın itibarıyla tüm raporu da bitmiĢ olacak zannediyorum. Ama ben çok kısa özet birkaç cümlesini
okuyayım, “Kentimizin afet risklerini azaltmak ve afet odaklı kentsel planlarımıza yön vermek için
Kamu Kurumlarımız, Özel Sektör, karar vericiler, uygulayıcılar, Sanayi ve Ticaret Odalarımız,
Meslek Örgütlerimiz ve Sivil Toplum Örgütlerimizden oluĢan geniĢ katılımlı bir Afet DanıĢma
Yönlendirme Platformu oluĢturuyoruz. Kurmayı düĢündüğümüz platformumuz afet risklerini
azaltma ve planlama çalıĢmalarımızla bizleri katılımcı bir anlayıĢa yönlendirsin istiyoruz.” Bunları
ben size yazılı olarak dağıtacağım Ģimdi, hiç vaktinizi almayayım. Son cümleyi okuyayım;
“30 Ekim Depremi‟nin yarattığı toplumsal ve psikolojik boyutları dikkate alınarak kentimizde
afetlerle kolektif baĢa çıkma ve toplumsal dayanıklılık için yeni bir kent örgütlenmesi modeli
hayata geçirilmesi, Ġzmir Depremi Ortak Akıl BuluĢmasının önemli sonuçlarından biri olmuĢ. Bu
model kentin tüm sivil ve kamu güçlerinin bir arada çalıĢmasını sağlama esasını içeriyor. Toplumsal
dayanıklılık ve dirençli kentler için önerilen bu modelin yaĢama geçirilmesinde bize düĢen
sorumlulukları da yerine getireceğiz.” deniyor. “Ġzmir‟de gerçekleĢecek afet riski azaltma ve kriz
yönetimi kararlarında sosyal boyutun güçlendirilmesi, karar süreçlerine ve uygulamalarına
toplumsal katılımın sağlanmasını önemsiyoruz.” diyorlar. Burada ben bize düĢen Ģeyi söyleyeyim;
1999 öncesi ruhsatlandırılmıĢ tüm yapılarla ilgili bir envanter çalıĢmasını baĢlatacağız. Onun için
zaten Bütçe‟den bu kadar büyük bir rakam ayırıyoruz ve bunu aynı zamanda kuracağımız
laboratuvarda da Karot Testlerini de yaparak, Ġzmir‟de yaĢayan insanların güven içinde yaĢadıkları
duygusunu vermeye çalıĢacağız. Bizim üzerimize düĢen bu kentin dirençli bir kent olması için
buradan çıkan dersleri doğru uygulamaya devam etmek, vazgeçmemek, unutmamak ve
unutturmamak. Bunu yapmaya kararlıyız. Evet, 1999‟da Belediyemizce koordine edilen Ġzmir
Deprem Master Planı, 2011‟de Afet Acil Daimi Yüksek Kurulu kurulmasıyla aslında bir anlamda
görevini ve fonksiyonunu yitirmiĢ. Çünkü Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı hazırlanmıĢ ve
artık bundan sonrasında Ġzmir Valiliğinin koordinasyonunda Belediyemizle birlikte bir plan ortaya
çıkartacağız. Evet, Değerli ArkadaĢlar, gelelim Ġzmir Zamanı‟na; dün Ġstanbul‟da gerçekten çok
kıymetli bir toplantı yaptık. Çok… ġu 1,5 yıl içinde çok Ģey yaĢadık. Ġzmir tarihinin en büyük
orman yangınlarından birini yaĢadık. Arkadan Pandemi biliyorsunuz arkadan deprem, tsunami,
gerçi Özgür Bey “Tsunamiye karĢı ne yaptınız?” dedi. Fakat Türkiye‟de ilk kez yaĢanıyor tsunami
ve hiçbir deprem projeksiyonun da Türkiye‟de bir tsunami öngörülmemiĢ arkadaĢlar. Yani bizim
buna bir hazırlık yapmıĢ olmamızı beklemek haksızlık. (SALONDAN: Öngörmek için
BaĢkan‟ım…) Tsunami‟yi öngörmek? Çok rica ediyorum… Yani, Ģimdi Değerli ArkadaĢlar, ben
baĢka bir Ģey söyleyeceğim…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.) Anladım ne demek istediğinizi ama…
ÖZGÜR HIZAL: Sözünüzü bölmek istemem ama öngörüsüzlükten dolayı bütün bunlar baĢımıza
geliyor.
BAġKAN: Tabii, tabii… Tsunamiyi öngöremedik arkadaĢlar, biz böyle bir öngörüsüzlük içindeyiz,
tsunamiyi öngöremedik. Evet, fakat Ģunu söylemeye çalıĢıyorum. Değerli ArkadaĢlar, bütün bunlar
aslında bize bir Ģey öğretti. Bir; gerçekten bu kadar devasa krizlerle, bu kadar büyük felaketlerle
ancak el ele verirsek, ancak bir arada olabilirsek çözüm üretebiliyoruz. Bütün bu afetlerden
çıkardığımız birinci ders bu. Gerçekten Ģu 1,5 senedir bu Meclis çatısı altında dahi söyleyebiliriz
bunu, hiçbir zaman bu kadar uyumlu, bu kadar sakin ve sükûnet içinde birbirimizi dinlemedik.
ġimdi birbirimizi daha iyi duymaya, daha iyi dinlemeye baĢladık. Hakan Bey de bahsetti, Muhittin
BaĢkan‟ım da bahsetti Merkezi Otorite Yerel Yönetimleri dikkate almaya baĢladı. Daha çok dikkate
almaya baĢladı, belki daha doğrusu böyle demek lazım. Ama sonuçta biz gördük ki, bu kadar büyük
felaketlerle baĢa çıkmanın yolu hakikaten el ele vermekten geçiyor. BaĢka çaremiz yok, birbirimizi
eleĢtireceğiz, onlar eleĢtirecekler mesela diyor ki Özgür Bey; “Koskocaman bir hiç.” diyor. ġimdi
bu bir bakıĢ açısı, bu bir eleĢtiri evet. Biz icraat makamıyız iktidar olarak ama bu eleĢtirilere de bir
cevap verme hakkımız var. Yani kocaman bir hiç olarak görmeyin bunu. Mesela yani bunu
söylemek hakkım benim. Çünkü “Kocaman bir hiç.” derseniz o çok büyük bir haksızlık olur.
“Kocaman bir hiç.” dememek lazım mesela. Ama bütün bunlar dendiğinde de küsmemek lazım,
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üzülmemek lazım, olabilir farklı görüĢler. Biz bunları dinleyeceğiz, biz bunlara saygı göstereceğiz.
Aynı görüĢte olmak mecburiyetinde değiliz ama beraber çalıĢmak mecburiyetindeyiz. O nedenle
evet, birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz, bunu yapmak için bir siyasi mutabakat gerekmiyor
gerçekten. Kurumlar arası iĢ birliğini, kurumlar arası ortak çalıĢma kültürünü ortaya çıkartmamız
gerekiyor. Bu iklim belki de bu afetlerin, bu felaketlerin sonunda ortaya çıkan en büyük avantaj
bunu görmek mecburiyetindeyiz, bu son derece kıymetli bir Ģey. Dün Değerli ArkadaĢlar, ben bu
1. sonucu ve 2. sonuçta bizim ders, 2. derste yaĢam hakkını ön plana çıkartmak. Çünkü orada da
dedik ki, gördük ki yaĢam hakkı, yaĢam kalitesini yükseltmenin ön koĢulu. Eğer siz yaĢam hakkına
saygı göstermiyorsanız, eğer onu yeteri kadar özenle korumuyorsanız bir kentte yaĢam kalitesini
yükseltemezsiniz. Demek ki bir; ortak akıl, iki; yaĢam hakkını korumak meselesi. ĠĢte bu iki
meselenin ne kadar hayati, ne kadar öncelikli olduğunu paylaĢmak için gittik Ġstanbul‟a, sıcağı
sıcağına gidelim bu deneyimleri sıcağı sıcağına paylaĢalım istedik ve gerçekten tahminimizin çok
ötesinde yüksek düzeyde bir katılımla karĢılaĢtık. Uluslararası basın kuruluĢları, uluslararası
bankaların yöneticileri, kor diplomatik, Fransa, Almanya, Danimarka, Ġsveç, Japonya, Çin
BaĢkonsolosları, gerçekten 45-50 kiĢi civarında ama çok yüksek kalibreli bir katılım vardı. ġunu
gördük; herkes Ġzmir‟le çok yakından ilgileniyor. Herkes Ġzmir‟de bir Ģeylerin değiĢtiğini, bir
Ģeylerin yenilendiğini görmeye baĢlamıĢ ve güven duymaya baĢlamıĢ. Eskisinden daha fazla güven
duymaya baĢlamıĢ. Çünkü yatırım, istikrar ve birliktelik arıyor, bölünmüĢlük, çatıĢma olan yere
yatırım gelmiyor. O yüzden bizim deprem nedeniyle kurduğumuz bu ortak çalıĢma iklimi bundan
sonrasında çok büyük anlam taĢıyor. Eğer bunu koruyabilirsek, sürdürebilirsek asıl bundan
sonrasında bunun meyvesini yiyeceğiz hep beraber. Çok daha fazla yatırımcı gelecek. Bakın
Çinlilerin katılımı nasıldı biliyor musunuz dünkü toplantıda? BaĢkonsolos var, Çin‟in en büyük
yatırımcı Ģirketlerinin Genel Müdürleri ve Banka Müdürleri var ve aynı zamanda Çin‟in en büyük
yayın organlarından biri var. Ve batılılar biraz bundan rahatsız oldular. Çinlilerin bu kadar güçlü bir
biçimde gelmiĢ olmasından. Kısacası bütün bunlar gelecek için umut veriyor Değerli ArkadaĢlar.
Hani, “Karanlık bir gelecek mi bekliyor bizi?” dendi ya, hayır, çok aydınlık bir gelecek bekliyor
bizi. Biz yeter ki birbirimizle sımsıkı sarılmaya devam edelim. Eğer bunu yapmayı sürdürebilirsek
gerçekten bizi çok güzel bir gelecek bekliyor. Biz derken Ġzmir‟i kast ediyorum. Son olarak bir iki
küçük noktada çok hak verdiğimi söylemek istiyorum, özellikle Fikret Bey‟in Basmane Çukuru‟yla
ilgili tespitleri için hem teĢekkür ediyorum, hem çok memnun olduğumu söylemek isterim. Yine
güneĢ enerjisi, Özgür Bey söylemiĢti zannediyorum. GüneĢ enerjisi GES‟lerimizle ilgili rakamların
çok övünülecek Ģeyler olmadığını söylemiĢti. Bence de çok yetersiz, bunu mutlaka arttırmak
mecburiyetindeyiz. Evet, evet bitirdim. 2 saat diyordum ama son, belki Ģurada kaldıysa bir Ģey
unutmadan onu da söyleyeyim. Evet, son asıl mühim meseleye geldik. ġimdi Değerli ArkadaĢlar,
bizim BüyükĢehir Belediye binamızla ilgili bir inceleme raporu, Prota Mühendislik tarafından
yapılmıĢ bir inceleme ve daha yeni, Genel Sekreterimiz paylaĢtı benimle. Hafif hasarlı çıkmıĢ
binamız. Yapının kullanımı ancak güçlendirme yapılırsa mümkün demiĢ rapor ve buna iliĢkin de
yöntemi sonuç bölümünde açıklanmıĢ ama daha rapor tam olarak elimize geçmedi. ġimdi ben
Ģahsen kendi fikrimi söyleyeyim. Bunu da beraber müzakere edelim, ben binayı yıkalım diyorum ve
kent meydanına katalım diyorum ama bunu yaparken burada inĢallah hemfikir olacağız, hem
çalıĢan arkadaĢlarımızla, hem sizlerle. Bunu yaparken Ġl Özel Ġdarenin eski binasını almamız lazım,
oranın Meclis Salonu da var. Yarısı zaten bize aitti ve kullanılmıyor. Orayı el birliği ile talep edelim.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim?
Duyamadım, bir kısmını oraya taĢırız.
HAKAN YILDIZ: Basmane Çukuru var Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Orası Ģimdi ben, Fikret Bey‟e boĢuna teĢekkür etmedim. TeĢekkür ettim çünkü…
(SALONDAN: Vergi Dairesini de yıkalım, buradakilerin hepsini yıkalım.) Bence de yıkalım, bu
dönem yıkım dönemi olacak, yıkacağız. Fakat Ģunu söylüyoruz; eğer Ġl Özel Ġdaresine ait olan o
binayı birlikte kullanabilirsek, yani almak için birlikte çalıĢabilirsek hiç olmazsa Meclis Salonu
falan var, yani bizi bir rahatlatır. Ama Ģunda galiba anlaĢıyoruz; binayı yıkıyoruz ve kentin
meydanına katıyoruz. Evet, Değerli ArkadaĢlar, hepinize gerçekten bütün kalbimle teĢekkür
ediyorum. Özellikle AK Partili, MHP‟li, Ġyi Partili dostlarımıza, Meclis Üyelerimize çok teĢekkür
ediyorum. Oylamaya geçiyoruz, tamam. Haydi, hemen baĢlayalım. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
2021 Mali Yılı Bütçesi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
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sözler.) Değerli ArkadaĢlar, Gündemimizin 5. maddesi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2021 Mali
Yılı Performans Programının kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Evet, 2021 Mali Yılı Bütçesine geçiyorum. Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 2020 Kasım Ayı I. BirleĢiminde cilt halinde tüm Meclis
Üyelerimize dağıtılmıĢtır. Tasarının havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı ve bu
BirleĢimimizde Meclisimize sunulan 2021 Yılı Mali Yılı Bütçe Tasarısına iliĢkin Komisyon Raporu
görüĢmelerimizin baĢında okunarak müzakereye açılmıĢ ve tasarı üzerindeki görüĢmeler
tamamlanmıĢ bulunmaktadır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının
oylamasını baĢlatıyorum. Mustafa Tunç SOYER (Kabul), Erhan KILIÇ (Kabul), Ġlhan DAL
(Kabul), Fikret AKTAġ (Kabul), Muhittin SELVĠTOPU (Kabul), Bülent SÖZÜPEK (Kabul),
Ceyhan KAYHAN (Kabul), Ġbrahim UlaĢ POLAT (Kabul), Bahar GÜRSUL (Kabul), Yahya
YILDIZ (Kabul), Abdül BATUR (Kabul), ġamil Sinan AN (Kabul), Erhan UZUNOĞLU (Kabul),
Cenap BÖRÜHAN (Kabul), Asker GÜNEġ (Kabul), Cemil TUGAY (Kabul), Saadet ÇAĞLIN
(Kabul), Mustafa ÖZUSLU (Kabul), Birgül SURAL ÜNER (Kabul), Murat AYDIN (Kabul),
Nilüfer BAKOĞLU AġIK (Kabul), Serdar SANDAL (Kabul), Ġsmail SARI (Kabul), YeĢim
TEKOĞLU (Kabul), Gamze Gül ÇAMUR (Kabul), Ġrfan ÖNAL (Kabul), Cindi Can POLAT
(Kabul), Selim Utku GÜMRÜKÇÜ (Kabul), Ali Rıza KÖÇER (Kabul), Burhan Suat
ÇAĞLAYAN (Kabul), Ali GÜL (Kabul), Deniz BEKTAġ (Kabul), Ömer ġENTÜRK (Kabul),
Özkan YILDIZ (Kabul), Sıla Ġlgi AKKAġ (Kabul), Sultan ĠPEKLĠ (Kabul), Ali YILMAZ
(Kabul), Çağlar GÜLEZ (Kabul), Halil ARDA (Kabul), Ġbrahim ÖZKARA (Kabul), Necati
KIRMAZ (Kabul), Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU (Kabul), Ġlhan ÖZKÖSE (Kabul), Mehmet
ERĠġ (Kabul), Ufuk AYKOL (Kabul), Özay KAPTAN (Kabul), Mustafa GERÇEK (Kabul),
Nazan DÖNMEZ (Kabul), Rıdvan KARAKAYALI (Kabul), Mehmet TÜRKMEN (Kabul), Ali
BOR (Kabul), Musa ÖZCAN (Kabul), Halil ÇULHAOĞLU (Kabul), Fatma ÇALKAYA (Kabul),
Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN (Kabul), ġerif SÜRÜCÜ (Kabul), Ufuk YÖRÜK (Kabul), Murat
CĠHAN (Kabul), Bülent KÖKLÜ (Kabul), Ertan CERTEL (Kabul), Ali ENGĠN (Kabul), Dolunay
BAYER (Kabul), Ġbrahim Halil KILIÇ(Kabul), Memet MALTEPE (Kabul), Adil KIRGÖZ
(Kabul), Ayhan KAYA (Kabul), Hüsniye YILDIRIM (Kabul), Hasan KORKMAZ (Kabul),
Berkhan PARLAK (Kabul), Sefer TOPÇU (Kabul), Aybars YILDIRIM (Kabul), Fayıka ÖNER
(Kabul), ġükrü SÜREROĞLU (Kabul), Nuri CAFEROĞLU (Kabul) RaĢit DĠRĠM (Kabul),
Hakan BARÇIN (Kabul), Özdem Mustafa ĠNCE (Kabul), Özan PARLAR (Kabul), Nilay
KÖKKILINÇ (Kabul), Kazım ÇAM (Kabul), Ahmet ĠNANLI (Kabul), Refik SÜREN (Kabul),
Ruhi SELEK (Kabul), Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN (Kabul), Raife KARABATAK (Kabul),
Mustafa SOLMAZ (Ret), Burçin Kevser TOURCHIAN (Ret), Ġsa NEZĠR (Ret), Fikret MISIRLI
(Ret), Fırat EROĞLU (Ret), Selma KISA (Ret), Hakan YILDIZ (Ret), Hıdır ALPTEKĠN (Ret),
Ahmet Uğur BARAN (Ret), Özgür HIZAL (Ret), Dilek YILDIZ (Ret), Hüsnü BOZTEPE (Ret),
Özgür Erman ÇAĞLAR (Ret), Aydın PEHLĠVAN (Ret), Yusuf DEMĠRCĠOĞLU (Ret), Ali
GÖNEN (Ret), Metin YAġAR (Ret), Okan BĠLDĠRĠCĠ (Ret), Çile ÖZKUL (Ret), Ali AYYILDIZ
(Ret), Mehmet PINAR (Ret), Erhan ÇALIġKAN (Ret), Semih YALIN (Ret), Erol ÇOMAK (Ret),
Ümit CĠNGÖZ (Ret), Ġsmail EKEROĞLU (Ret), Ertuğrul AKGÜN (Ret), Hakan ERTANE (Ret),
Kemal SEVĠNÇ (Kabul), Halil AKBULUT (Kabul), Nezih ÖZUYAR (Kabul), Sedat SARI
(Kabul), Salahattin ġAHĠN (Ret), Hakan ġĠMġEK (Ret), Nafiz KÜKLER (Ret), Turgut PINAR
(Ret), Alpaslan KOPARAL (Ret), Osman MERT.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi
toplam 9.000.000.000,00-TL'lik ödenek verilmiĢtir.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 7.321.000.000,00-TL olarak tahmin
edilmiĢtir.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 3- 2021 Yılı Gider Bütçesinde yer alan 9.000.000.000,00-TL
ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen 7.321.000.000,00-TL gelirler ile Finansmanın
Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 1.679.000.000,00-TL Net Finansman karĢılık
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gösterilmek suretiyle toplam 9.000.000.000,00-TL'lik bütçede denklik sağlanmıĢtır.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal
dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için
üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur
ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dıĢı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol
giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
Buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım, bunları okumaya gerek yok.
BAġKAN: Peki. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Peki.
HÜSNÜ BOZTEPE: 1, 2, 3, 5…
BAġKAN: Tamam.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 7.
BAġKAN: Bütçe Kararnamesinin 7. maddesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 8.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 8.
BAġKAN: Bütçe Kararnamesinin 8. maddesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 9.
BAġKAN: Bütçe Kararnamesinin 9. maddesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 10.
BAġKAN: Bütçe Kararnamesinin 10. maddesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 11.
BAġKAN: Bütçe Kararnamesinin 11. maddesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 12.
BAġKAN: Bütçe Kararnamesinin 12. maddesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 13.
BAġKAN: Bütçe Kararnamesinin 13. maddesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 14.
BAġKAN: Bütçe Kararnamesinin 14. maddesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 15.
BAġKAN: Bütçe Kararnamesinin 15. maddesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 16.
BAġKAN: Bütçe Kararnamesinin 16. maddesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 17.
BAġKAN: Bütçe Kararnamesinin 17. maddesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 2021 Yılı Gider Bütçesini, Kurumsal Kodlaması
yapılan her birimin, fonksiyonel sınıflandırmalarının 1. düzeyi toplamları üzerinden oylamaya
geçiyorum.
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DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının Diğer Yapım ĠĢlerinin Yürütülmesi
faaliyeti 6 2 0 350 5 7 1 5 2 Belediyelere (Ortak Hizmet Proje Yardımları) bütçe tertibine
150.000.000,00 TL teklif edilen bütçe ödeneğinin 100.000.000,00-TL düĢürülmesi,
UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin GeliĢtirilmesi Projesi 3 1 3 239 5 6
7 7 90 Diğerleri bütçe tertibine 40.000.000,00 TL teklif edilen bütçe ödeneğinin
30.000.000,00-TL düĢürülmesi,
Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığının Modern, Yenilikçi, Temalı YeĢil Alanlar Projesi 8 1 0
480 5 6 5 7 4 Sosyal Tesisler bütçe tertibine 45.000.000,00 TL teklif edilen bütçe ödeneğinin
30.000.000,00-TL düĢürülmesi,
Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığının Modern, Yenilikçi, Temalı YeĢil Alanlar Projesi 8 1 0
480 5 6 7 7 4 Sosyal Tesisler bütçe tertibine 45.000.000,00 TL teklif edilen bütçe ödeneğinin
30.000.000,00-TL düĢürülmesi,
Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı UlaĢım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım Ve
Düzenleme Yapılması Projesi 4 5 1 157 5 6 5 7 7 Yol Yapım Giderleri bütçe tertibine
1.000.000.000,00-TL teklif edilen bütçe ödeneğinin 900.000.000,00-TL düĢürülmesi,
Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı UlaĢım Yollarında Alt Ve Üst Geçit ÇalıĢmaları Projesi 4 5 1 87 5
6 5 7 7 Yol Yapım Giderleri bütçe tertibine 141.000.000,00 TL teklif edilen bütçe ödeneğinin
131.000.000,00-TL düĢürülmesi,
Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġl Genelinde Afetlere KarĢı Bakım, Onarım ve Güçlendirme
ÇalıĢmaları Projesi 6 2 0 567 5 6 7 7 90 Diğerleri bütçe tertibine 50.000.000,00-TL eklenmesi,
Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı Yerinde ve UzlaĢmaya Dayalı Kentsel DönüĢüm
Hizmetlerinin Yürütülmesi Projesi 6 1 0 491 5 6 5 7 90 Diğerleri bütçe tertibine
10.000.000,00-TL teklif edilen bütçe ödeneğine 50.000.000,00-TL eklenerek toplam
60.000.000,00-TL artırılması,
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Deprem Ve Zemin Ġnceleme
Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti 4 4 3 563 5 3 5 1 2 AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri
bütçe tertibine 50.000,00 TL teklif edilen bütçe ödeneğine 10.000.000,00-TL eklenerek toplam
10.050.000,00 TL artırılması,
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Deprem ve Zemin Ġnceleme
Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti 4 4 3 563 5 6 5 1 90 Diğer Giderler bütçe tertibine
50.000,00 TL teklif edilen bütçe ödeneğine 90.000.000,00-TL eklenerek toplam
90.050.000,00 TL artırılması, 2021 Mali Yılı Bütçesi, Gelir ve Gider Toplamlarında ve Bütçe
Denkliğinde değiĢikliğe yol açmayan, yukarıda sayılan düzenleme ve değiĢikliklerle birlikte
değerlendirmesi.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Genel Sekreterlik Ödeneği Genel Kamu Hizmetleri 4.892.000,00-TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri…
BAġKAN: Sadece onu okuyabilirsin.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Efendim?
BAġKAN: Özel Kalem Müdürlüğü 7.408.000,00-TL.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Tamam. Özel Kalem Müdürlüğü 7.408.000,00-TL.
BAġKAN: Ama… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
HÜSNÜ BOZTEPE: Sadece baĢlıklar halinde 1, 2, 3…
BAġKAN: Özel Kalem Müdürlüğü…
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DĠVAN KÂTĠBĠ: Yok, yok 1, 2, 3 yok ağabey, okunacak yani.
BAġKAN: ġöyle Ģöyle Özel Kalem Müdürlüğü…
DĠVAN KÂTĠBĠ: Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri 7.408.000,00-TL.
BAġKAN: ġey sadece Ģu Genel Kamu Hizmetlerini okumaya gerek yok onu demek istiyorum.
Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 114.380.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı 67.941.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı 289.902.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: ĠĢletme ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri,
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri 859.698.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 2.703.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı 2.162.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 469.298.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı 1.160.696.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: 1.Hukuk MüĢavirliği 20.097.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Basın, Yayın Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri,
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 55.177.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Protokol ġube Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri 16.799.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri,
Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 17.649.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġklim DeğiĢikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Çevre
Koruma Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri 139.822.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı 234.694.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: EĢrefpaĢa Hastanesi BaĢhekimliği Sağlık Hizmetleri 114.807.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler, Ġskân ve
Toplum Refahı Hizmetleri, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 56.112.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
659.249.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Muhtarlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı 37.606.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 14.740.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı 75.162.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı 237.287.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı 116.046.000,00 TL.
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BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 6.953.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı 262.956.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Raylı Sistem Dairesi BaĢkanlığı 766.973.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı 439.698.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı 6.737.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Zabıta Dairesi BaĢkanlığı 73.496.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı 72.571.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı 310.885.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Gençlik ve Spor Dairesi BaĢkanlığı 52.004.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı 166.990.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Atık Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı 312.330.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı 1.526.336.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapı Kontrol Dairesi BaĢkanlığı 6.946.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı 68.127.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapım Ġhaleleri Dairesi BaĢkanlığı 6.391.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Harita ve CBS Dairesi BaĢkanlığı 23.421.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Toplum Sağlığı Dairesi BaĢkanlığı 12.332.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanlığı
104.157.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġtfaiye Denetim ve Önleme ġube Müdürlüğü Kamu Düzeni ve Güvenlik
Hizmetleri 6.370.000,00 TL.
BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
2021 Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 2021 Yılı Finansmanın Ekonomik
Sınıflandırmasının 1. Düzeyini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile
kabul edilmiĢtir. 2021 Yılı Ayrıntılı Harcama Programını, Üçer Aylık Dönemler itibarıyla, Gider ve
Mali Borç Ödeme toplamları üzerinden oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 2021 Yılı Finansman Programını, Üçer Aylık Dönemler itibarıyla,
Gelir ve Mali Borçlanma ve banka mevcudu toplamları üzerinden oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 2021 Mali Yılı Tarifelerinin teklif edildiği
Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
TeĢekkür ediyorum, Ġzmir‟imize hayırlı olsun. BaĢta Genel Sekreterimiz olmak üzere, Genel
Sekreter Yardımcılarımız, Daire BaĢkanlarımız, ġube Müdürlerimiz tüm BüyükĢehir Belediyesi
Personeline, ĠĢçilerine, Memurlarına hepsine Ģükranlarımı sunuyorum. Onlarla bir ekip olmaktan
gurur duyuyorum ve emekleri nedeniyle de hepsine ayrı ayrı teĢekkür ediyorum, sağ olun, var olun
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arkadaĢlar.
IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
BAġKAN: Gündem dıĢı konuĢma olmadığından…
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Gündemimizin sonunda mazereti olan arkadaĢlarımızın
mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir.
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
BAġKAN: Bir sonraki Toplantı 14 Aralık 2020 Pazartesi, Saat:18.00, Ġsmet Ġnönü Sanat
Merkezinde. Toplantıyı kapatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
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