T.C.
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI I. BĠRLEġĠMĠ
MECLĠS GÜNDEMĠ VE TOPLANTI TUTANAĞI
1. BÖLÜM
MECLĠS GÜNDEMĠ
Gündem No : 97509404-301.03-12
Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu

Toplantı Tarihi :09/12/2019
Toplantı Saati :18.00

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ
GÖRÜġÜLMESĠ
III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
IV. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Bernard van Leer Vakfı (BvL) tarafından yürütülmekte olan "Kent95" Küresel Programı
çerçevesinde ilerleyen dönemlerde hayata geçecek projelerin planlanmasına destek olunması amacıyla
18-20 Aralık 2019 tarihleri arasında Danirmarka'nın Kopenhag Ģehrinde gerçekleĢtirilecek olan ve
Belediyemizden de katılımcıların davet edildiği çalıĢma ziyaretine, Genel Sekreter Yardımcısı Eser
ATAK, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanı V. Ġlker KOZAN, Park ve Bahçeler Dairesi
BaĢkanlığına bağlı YeĢil Alanlar Planlama Proje Müdürlüğünde Mühendis kadrosunda görev
yapmakta olan Özden KARAKOYUN KOMUTAN'ın Belediyemizi temsilen katılmaları, konaklama
ve ulaĢım (uçak ile gidiĢ-dönüĢ) masraflarının ilgili Vakıf tarafından karĢılanmak kaydıyla bahse konu
tarihlerde görevli-izinli sayılmaları ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince harcırah, iaĢe ve diğer
yasal giderlerin ise ilgili Müdürlüğün bütçesinin 03.3.3.01.0 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu
kaleminden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Basın Yay. ve Halk. ĠliĢ. Dai. BĢk.E.294729)
2. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan
Ek-5 Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) Sayılı Kadro
Ġptali Cetveli ile (II) ve (III) sayılı Dolu-BoĢ Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen
kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun
görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eğit. Dai.BĢk.E.294728)
3. Belediyemiz ve bağlı kuruluĢlarımız ESHOT Genel Müdürlüğü ile ĠZSU Genel Müdürlüğünde iĢçi
statüsü dıĢında görev yapmakta bulunan kamu görevlilerine (memur ve sözleĢmeli personel)
01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında Sosyal Denge Tazminatının ödenmesi hususunun
görüĢülmesi. (Ġnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.BĢk.E.294730)
4. Ġzmir Ġli Menderes, Seferihisar, Karabağlar ilçelerine bağlı 7 mahallede (Tırazlı, Çatalca,
Efemçukuru, Yeniköy, Kuyucak, Orhanlı ve Beyler) 18-21 ağustos tarihleri arasında yaĢanılan ve bir
felakete dönüĢen orman yangını sonrasında oluĢan zararların tespiti doğrultusunda Meclisimizin almıĢ
olduğu 11/09/2019 tarihli ve 778 no.lu Kararı doğrultusunda 86 üreticimize destek uygulamasına
baĢlanmıĢ olup; Urla, Güzelbahçe, Menderes (Efemçukuru, Çatalca, Kuyucak, Yeniköy) ve
Karaburun ilçelerinin bazı mahallelerinde "Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu
Sicilinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması" çalıĢmalarının ilgili Kadastro ve Tapu Müdürlüklerince
TAKBĠS Sistemine anılan Meclis Kararı sonrası yansıtıldığından yeniden güncellenen "Orman
Yangını Hasar Miktarları Tablosu"nda belirlenen bedellerin 1.000-TL ve üzerindeki zarar bedellerinin
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%20'sinin üreticilere ödemesi ve söz konusu ödemenin Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Sosyal
Yardımlar ġube Müdürlüğünün ilgili bütçe tertibinden karĢılanması ile Meyveciliğin
YaygınlaĢtırılması Projesi kapsamında yangın hasarının olduğu mahallelerde zarar gören
üreticilerimizin zeytin fidanı ve bağ çubuğu taleplerinin tamamının karĢılanması hususlarının
görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai. BĢk.E.290196)
5. Belediyemiz Gençlik ve Spor Dairesi BaĢkanlığına bağlı Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğü
tarafından ġehit Asteğmen KUBĠLAY'ın anısına, 23 Aralık 2019 tarihinde Menemen'de 10 km'lik "13.
Cumhuriyet ġehitleri Ulusal KoĢusu" düzenlenecek olup; söz konusu 10 km'lik yol koĢusunda
dereceye girecek 40 sporcuya verilmek üzere önerge eki çizelgede detayları bulunan para ödüllerin
Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğü bütçesinin (864.03.4.2.05) kodlu Ödül Ġkramiye ve Benzeri
Ödemeler tertibinden karĢılanması husunun görüĢülmesi. (Gençlik ve Spor Dai.BĢk.E.294253)
6. Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına bağlı Yol Bakım Onarım ġube Müdürlüğü demirbaĢ kayıtlarında
bulunan 2007 model 35 U 5134 plaka no‟lu 1 (bir) adet otobüsün, talebi doğrultusunda Seferihisar
Belediye BaĢkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Makine Ġkmal Bak ve
Ona.Dai.BĢk.E.294256)
7. KemalpaĢa ilçesi, Yukarı Mahalle, 92 ada, 37 parselde yer alan ve 1/5000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planında, "Ġbadet Alanı" kullanımında kalan alanın, "Park ve YeĢil Alan" olarak belirlenmesine
yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.
BĢk.E.294255)
8. Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığının 20/09/2019 tarihli ve 223639 sayılı yazısı doğrultusunda,
Belediyemiz yetkisinde yürütülen "Uzundere Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi" kapsamında,
Karabağlar ilçesi, Uzundere Kentsel DönüĢüm Alanı içerisindeki imar adalarında yer alan Emsal: 2,5
ve Yençok: 8 Kat YapılaĢma KoĢulları doğrultusunda hazırlanan Ada Vaziyet Planlarında bloklar
arasındaki mesafelerin, Açık Otopark ve Peyzaj Alanlarının arttırılması gerekçesi ile yeniden
düzenlenerek Emsal: 2,5 Yençok 13 Kat olarak revize edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk.E.290195)
9. Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığının 08/11/2019 tarihli ve 269375 sayılı yazısı doğrultusunda,
mevcut Ġmar Planı Kararları ve Meclis Kararlarına istinaden yerinde dönüĢüm/uzlaĢı esası ile
hazırlanan projelerin, dönüĢüm çalıĢmaları süreci içerisindeki imar mevzuatı değiĢikliklerinden
etkilenmemesi için; "Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen ve belediyemiz yetkisinde yürütülen
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınırları içerisinde inşa edilecek olan yapılarda; bulunduğu
katın brüt alanının %15'ini geçen giriş holleri, kat holleri ve asansör önü sahanlıkları emsale dahil
edilir." ifadesinin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planlarına plan notu olarak eklenmesi talebine
yönelik hazırlanan, Plan Notu Ġlavesi önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk.E.290194)
10. KemalpaĢa Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarihli ve 301.05/184 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Yukarı Mahalle, 92 ada, 37 parselde yer alan ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında, "Dini Tesis
(Zemin Altı Otopark)" kullanımında kalan alanın, "Park (Zemin Altı Otopark)" olarak belirlenmesine
yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.
BĢk.E.294254)
V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER ve beraberindeki heyet, Ġzmir'in
ticari ve turistik potansiyelinin tanıtımı ile akıllı Ģehirler, inovasyon ve giriĢimcilik alanlarında
karĢılıklı görüĢ alıĢveriĢinde bulunmak ve Moskova'da bir Ġzmir temsilciliği açılmasına yönelik olarak
çalıĢma yapmak üzere 15-19 Aralık 2019 tarihleri arasında Rusya Federasyonunun baĢkenti Moskova
ve Tataristan Özerk Cumhuriyetinin baĢkenti Kazan Ģehirlerini ziyaret edecek olup; bu kapsamda,
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BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER, Belediye Meclis Üyesi Ozan PARLAR,
Belediye Meclis Üyesi Fırat EROĞLU, BaĢkan DanıĢmanı Tuncay CEYLAN, BaĢkan DanıĢmanı
Onur Kadir ERYÜCE, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanı Güler SAĞIT, DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi
BaĢkanı Hatice Gökçe BAġKAYA, Basın Yayın ġube Müdürlüğünde görev yapan ĠZELMAN
personeli Özgür GÜRBÜZ, Strateji GeliĢtirme ve Koordinasyon ġube Müdürlüğünde görev yapan
ĠZELMAN personeli Kerem Ziya YANGÖZ ve Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr.
Yusuf BARAN'ın söz konusu heyette yer almak üzere görevlendirilmeleri, anılan tarihlerde görevliizinli sayılmaları, uçakla ulaĢım, konaklama, iaĢe ve oluĢabilecek ilgili diğer masraflarının (hizmet
pasaportu, çıkıĢ harcı vb) Belediyemizin ilgili bütçelerinden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi.
(DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dai.BĢk.E.297800)
2. AB kurumları nezdinde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin baĢvuruda bulunabileceği program ve
etkinliklere iliĢkin olarak 9-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Belçika'nın baĢkenti Brüksel'de AB
kurumları nezdinde çeĢitli temaslarda bulunmak ve 15-19 Aralık 2019 tarihleri arasındaki Rusya
ziyareti heyetinde yer almak üzere BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Sayın Onur Kadir
ERYÜCE'nin Belediyemizi temsilen görevlendirilmesi, anılan tarihlerde görevli-izinli sayılması,
uçakla ulaĢım, konaklama, iaĢe, ve ilgili diğer masraflarını (hizmet pasaportu, çıkıĢ harcı vb)
oluĢabilecek yasal masraflarının Belediyemiz ilgili bütçesinden karĢılanması hususlarının
görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dai.BĢk.E.297799)
3. Kars ili, Susuz Belediye BaĢkanlığının talebine istinaden; 2.000 adet çocuk montu ve 2.000 adet
çocuk botunun Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığına bağlı Sosyal Yardımlar ġube
Müdürlüğü tarafından karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (Sosyal Hiz. Dai.BĢk.E.297985)
4. Belediyemizin harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda 2019 Mali Yılı Bütçesinin bazı
tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaĢılmıĢ olup, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Mali
Yılı Bütçemizin tertipleri arasında toplam 58.400.000,00-TL aktarma yapılması hususunun
görüĢülmesi. (Mali Hiz.Dai.BĢk. E.297988)
5. Karabağlar Belediye Meclisinin; 2019 Mali Yılı bütçesindeki yılsonuna kadar kullanılmayacağı
anlaĢılan ve önergede yer alan tertiplerden toplam 3.000.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik,
04/12/2019 tarihli ve 129/2019 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.297967)
6. Menemen Belediye Meclisinin; Menemen Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesine önerge eki listede
gösterildiği Ģekilde toplam 39.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 02/12/2019 tarihli ve
129 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.297970)
7. Menemen Belediye Meclisinin; Menemen Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesinin tertipleri arasında
önerge eki tabloda belirtildiği Ģekilde toplam 3.700.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik,
02/12/2019 tarihli ve 128 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.297968)
8. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gider Bütçesindeki önerge eki
listede yer alan müdürlüklerin bütçe tertiplerine toplam 7.183.000,00-TL aktarma yapılmasına
yönelik, 04/12/2019 tarihli ve 75 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.297989)
9. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin önerge eki listede yer alan bütçe tertiplerine
toplam 355.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 02/12/2019 tarihli ve 89 sayılı Kararının
görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.297991)
10. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Güzelbahçe Belediyesinin önerge eki listede yer alan bütçe
tertiplerine toplam 800.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 02/12/2019 tarihli ve 64 sayılı
Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.297987)

4
11. Beydağ Belediye Meclisinin; Beydağ Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesinde müdürlük bütçeleri
bazında önerge eki listede gösterildiği Ģekilde toplam 743.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik,
03/12/2019 tarihli ve 52 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.297986)
12. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Basmane bölgesi genelinde yaĢanan su baskını
vb. yağmur suyu problemlerinin çözümlenebilmesi amacıyla Konak ilçesi, Kahramanlar Mahallesi ve
Oğuzlar Mahallesi kesiĢiminde “Terfi Merkezi” belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar
Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.297972)
13. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/07/2018 tarihli, 05.793 sayılı ve 09/07/2018 tarihli,
05.795 sayılı Kararları ile uygun bulunarak, Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 18/10/2019 tarihli,
241175 sayılı yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenen, Ġzmirdeniz Projesi (3.
Bölge) Kordon Tarihi Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı ile 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı önerisinin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 1 No'lu
CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı Hakkında CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi doğrultusunda iĢlem yapılmak
üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.297976)
14. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli ve 171/2019 sayılı kararı ile uygun görülen;
Güzelyurt Mahallesi, 202 ada, 5 parselin, Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 18/04/2018 tarihli ve 7369 sayılı Kararı doğrultusunda "Sosyo-Kültürel Tesis Alanı" olarak
belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.297977)
15. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Basmane bölgesi genelinde yaĢanan su baskını
vb. yağmur suyu problemlerinin çözümlenebilmesi amacıyla Konak ilçesi, Kahramanlar Mahallesi ve
Oğuzlar Mahallesi kesiĢiminde, “Terfi Merkezi” belirlenmesi ve “Terfi merkezinin su toplama
haznesi, denge bacası vb.yapıları yer altına gömülü, trafo köşkü, AG (alçak gerilim) panosu ve
jeneratör yapıları yer üstünde olacak şekilde yapılacaktır.” Ģeklinde plan notu getirilmesine yönelik,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.297974)
VI. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Belediyemiz tarafından Tire, ÖdemiĢ, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde “Dal Kanseri Hastalığı”nı
önleme konusunda araĢtırma yapılması veya bu alanların ormana dönüĢmeden alternatif ürün
yetiĢtirilmesi hususunda destek verilmesine yönelik Yazılı Önergenin; "İlgili Daire Başkanlığı
Bütçesinden gereğinin yapılması" Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Tarım ve Orman – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis
Üyeleri Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Halil ÇULHAOĞLU, Hasan KORKMAZ, Nazan DÖNMEZ,
Mustafa GERÇEK E.171667)
2. KemalpaĢa Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan ve hazır, itfaiye için ayrılmıĢ bulunan yaklaĢık
4396 m²‟lik alanın itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla söz konusu alanın KOSBĠ tarafından
KemalpaĢa ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine tahsisine iliĢkin talebine yönelik Yazılı Önergenin; Plan
ve Bütçe Komisyonunca “Protokolün yapıldığı bilgisiyle”, Hukuk Komisyonunca “Kemalpaşa
Organize Sanayi Bölgesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Protokol yapılması ve bu
Protokol çerçevesinde işbirliği ve organizasyon yapılması”, Ġmar ve Bayındırlık Komisyonunca
“İşbirliği Protokolü kapsamına alınması kaydıyla” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Metin
YAġAR E.171779)
3. Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu kurulmasına yönelik Yazılı Önergenin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgür
HIZAL, Hüsnü BOZTEPE. E.171729)

5
4. „Toplumsal Cinsiyet EĢitliği‟ adındaki komisyon isminin farklı amaçlara hizmet etmemesi için
„Kadın ve Erkek EĢitliği‟ veya „Kadın ve Erkek Fırsat EĢitliği‟ ismi ile değiĢtirilmesine yönelik Yazılı
Önergenin; Hukuk Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunmadığına, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği
Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi Meclis Üyeleri Özgür HIZAL, Hüsnü BOZTEPE. E.171745)
5. Belediyemiz ile Denizli ili Bozkurt Belediyesi arasında belediyelerin yetki ve sorumluluk alanına
giren toplumsal hizmetler, halk sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması, kamu duyarlılığının
arttırılması, belediyelerin imkânları ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak iĢ birliği ile hizmet
üretilmesi amacıyla, imzalanacak KardeĢ Belediye Protokol‟ü çerçevesinde, KardeĢkent iliĢkisi
kurulmasına yönelik, Denizli ili Bozkurt Belediye Meclisinin 04/11/2019 tarihli ve 71 sayılı Kararının
oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar
Dai.BĢk.E.284780)
6. Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı/Birimlerinin Belediyemiz TeĢkilat ġemasına göre düzenlenmiĢ
olan ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Hukuk Komisyonu Raporu. (Park ve Bah.Dai.BĢk.E.280293)
7. Belediye Meclisimizin 14/06/2019 tarihli ve 491 sayılı Kararı ile yeniden düzenlenen TeĢkilat
ġeması ve iĢ yürütümüne iliĢkin 2019/4 sayılı Genelge ile ĠĢletme ve Destek Hizmetleri Dairesi
BaĢkanlığının TeĢkilat ġemasındaki tanımı ve iĢ yürütümü değiĢtiğinden, yeniden hazırlanan ĠĢletme
ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik‟in
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (ĠĢletme ve
Dest.Hiz.Dai.BĢk.E.264379)
8. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama ilçesinde bulunan ve önergede isimleri yer alan yolların
“315 Sokak”, “Ege Caddesi”, “Dumlupınar Caddesi” olarak yeniden düzenlenmesine yönelik,
01/08/2019 tarihli ve 19/74 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk
Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.273504)
9. Beydağ Belediye Meclisinin; 04/02/2019 tarihli ve 8 sayılı Kararına konu, Aktepe Mahallesinde
bulunan Hürriyet Caddesi ile Baraj Çevre Yolu Sokağı arasında kalan önerge eki krokide iĢaretli ve
isimsiz olan sokağa "Mehmet Emin Balcı", Aktepe Mahallesi ÖdemiĢ Yolu Sokağından Atatürk
Stadyumuna doğru giden yola "Stadyum Yolu Sokağı" isminin verilmesi ile Cumhuriyet Mahallesinde
bulunan 2 Eylül KurtuluĢ Parkı Sokağı isminin ise "Enver Kırcan Sokağı" olarak değiĢtirilmesine
yönelik, 04/02/2019 tarihli ve 8 sayılı Kararının; oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen
uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.273505)
10. Urla Belediye BaĢkanlığının 24/10/2019 tarihli ve 30842 sayılı yazısı ve eki Urla Sosyal
YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfına ait 14/10/2019 tarihli ve 266 sayılı dilekçeye konu; Barbaros
Mahallesinde bulunan mevcut 7032 no‟lu Sokağa "ġehit Piyade Er Süleyman Dutak" isminin
verilmesi talebinin; Talebe konu sokağın mevcut ve adres sistemine kayıtlı bir isminin bulunduğu, bu
nedenle isim değiştirilmesi işleminin belirtilen Meclis İlke Kararına aykırı olacağı anlaşıldığından
oybirliği ile uygun bulunmadığına, „adı geçen kişinin isminin yaşatılması amacıyla, belirtilen
sokağa ismini taşıyan anı levhası takılması‟nın oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk
Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.267548)
11. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12/03/2019 tarihli ve E.5197576 sayılı yazısı ile mülkiyeti
Belediyemize ait, Çiğli ilçesi, Küçükçiğli Mahallesi, 1153, 1373 ile (eski 103) yeni 1883 no‟lu
parsellerde kayıtlı taĢınmazların imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Ġl Milli
Eğitim Müdürlüğü adına tahsisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu
Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.276331)
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12. “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” kapsamında, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi ile Köy Koop Ġzmir, Ġzmir Veteriner Hekimleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası
arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “ĠĢ Birliği Protokolü”nün oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (Tarımsal
Hiz.Dai.BĢk.E.255322)
13. Çiğli ilçesi, Küçükçiğli Mahallesi, 1074 ada, 5 no‟lu (2820,00 m²) parselde kayıtlı taĢınmazda,
önerge eki tescil bildiriminde belirtilen 29,29 m² alanlı Trafo Merkezi ve 13,87 m² yer altı kablo
güzergâhı olmak üzere toplam 43,16 m²'lik alanın irtifak haklarının TEDAġ Genel Müdürlüğü adına
tesis edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Çevre ve Sağlık - Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.263837)
14. Avrupa Birliği HORĠZON 2020 çerçevesinde desteklenen Haziran 2017 - Mayıs 2022 tarihleri
arasında sürdürülecek olan “New Strategy for Re-Naturing Cities Through Nature-Based Solutions Urban Greenup Projesi” kapsamında yapılacak olan “Bioçar (Biokömür) Üretim Ünitesi” ve “Atık
Çamurun Tarımsal Amaçlı Kullanılabilirliğinin Örneklenmesi” projelerinde danıĢmanlık ve iĢ birliği
faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan „ĠĢ Birliği
Protokolü‟nün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Tarım ve Orman - Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Komisyonları Raporu. (Etüd ve Prj.Dai.BĢk.E.263844)
15. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 21/10/2019 tarihli ve 143 sayılı Kararı ile uygun görülen; kadastro
hataları ile imar planı değiĢikliğinden dolayı daha önce ÖdemiĢ Belediyesine terk edilmiĢ yerlerin,
imar durumu gereği tekrar yol fazlalığı olarak geriye satılması durumu doğduğu takdirde, satıĢ
bedellerinin Emlak Vergisi Asgari Beyan Değerine göre Belediye Encümenince belirlenmesi, Ġmar
Planında kamuya tahsis edilen alanların bitiĢiğindeki, ÖdemiĢ Belediyesine ait yol fazlalıklarının
kamu kurum ve kuruluĢlarına satılması durumunda ise satıĢ fiyatlarının Belediye Encümenince
belirlenmesi, 6360 sayılı Kanun ile ÖdemiĢ Belediyesine bağlanan mahallelerde yapılacak
uygulamanın piyasa araĢtırması yapılarak metrekare birim fiyatı belirlenmesi Ģeklinde devam etmesi
ile ÖdemiĢ Belediyesine ait yol fazlalıklarının 2020 Mali Yılı için asgari ve azami m² satıĢ fiyatlarının
önergede yer aldığı Ģekilde belirlenmesine yönelik hususlarının; ilgili belediyeye iadesinin oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.
Dai.BĢk.E.264383)
16. UKOME Genel Kurulu‟nun 2019/502 sayılı Kararı doğrultusunda; Ġzmir Fuarcılık Hizmetleri
Kültür ve Sanat ĠĢleri A.ġ. bünyesindeki Ģirket / hizmet araçlarına (kiralık araçlar/Otobüs, Minibüs ve
Otomobil cinsi araçlar) 1 (bir) yıl geçerli olacak Ģekilde düzenlenecek olan ''ÇalıĢma Ġzin
Belgesi/Ruhsat'' baĢvurularında alınacak ücretin ''50,00-TL'' olacak Ģekilde tahsil edilebilmesinin
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Meslek
Odaları - ġirketler Komisyonları Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.258258)
17. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığında, ilgili Sivil Toplum KuruluĢları ve Üniversiteler ile
koordineli olarak, "5 Flamingo Çevreye Saygılı Endüstriyel Tesis Ödülü YarıĢması" düzenlenmesinin
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.
(Ġklim Değ. ve Çev.Kor.Kntrl.Dai.BĢk.E.276322)
18. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır ilçesinde mesken ve iĢ yerlerinden alınacak olan Evsel
Katı Atık Ücretleri ile ilgili hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 2020 Mali Yılı Evsel Katı Atık
Tarife Cetvelinin aynen kabul edilmesi ve 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında uygulanması,
tarım hayvan su abonelikleri ve bahçe suyu aboneliklerinden Evsel Katı Atık Toplama Ücreti olarak
2019 Mali Yılı içerisinde alınmayan Evsel Katı Atık Tarife Ücretinin 2020 yılında da alınmamasına
yönelik, 17/10/2019 tarihli ve 2019/223 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve
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Kar.Dai.BĢk.E.272782)
19. Urla ilçesi, Bademler Mahallesinde, 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni
Planında "Tarım Alanı" olarak belirlenen bölgede kalan, 225 ada, 22, 24 ve 25 parsellerin, "Kentsel
Sosyal Altyapı Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Tarım ve
Orman Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.267546)
20. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/05/2019 tarihli ve 05.350 sayılı Kararıyla değiĢiklikle
uygun görülüp, 20/09/2019 – 21/10/2019 tarihleri arasında askıya çıkartılan; Konak ilçesi, Köprü
Mahallesi, 801 ada, 12 parsel, 6493 ada, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 parsel, 6495 ada, 9, 10,
24, 40, 41, 42, 43 parseli kapsayan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine; söz konusu
parsellerin maliki TatiĢ Eğitim ve Öğretim A.ġ. ĠĢletmeciliği Tic. ve San. A.ġ. vekili Meral CELEP
tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.267545)
21. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; “Ġzmir HRS 4.
AĢama Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım ĠĢi” kapsamında Narlıdere Metrosu
güzergâhının Balçova ilçesi sınırı içinde kalan kesimine (Ġkiztepe - Ġnciraltı Caddesi arası) yönelik
hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.268954)
22. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; “Ġzmir HRS 4.
AĢama Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım ĠĢi” kapsamında Narlıdere Metrosu
güzergâhının Ġzmir Ġnciraltı Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kaplıcaları kesimi içinde kalan kısmına
yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin 2634 sayılı Turizmi TeĢvik
Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmek üzere oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar
ve ġehircilik Dai.BĢk.E.268951)
23. Bergama ilçesi, Karahıdırlı Mahallesi, Köyüstü Mevkii, J18d-24a pafta, 608, 609 ve 627 no‟lu
parsellerde "Mezarlık Alanı" amacı ile hazırlanan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Ġmar Planı önerileri
Belediye Meclisimizin 13/05/2019 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, Ġzmir 2 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiĢ olup, söz konusu planlar tashihen uygun
görüldüğünden, Kurul kararında belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenen "Mezarlık
Alanı" amaçlı hazırlanan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı önerilerinin oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Raporu.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.269931)
24. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 87/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/06/2019 tarihli, 9366 sayılı Kararı
uyarınca, “1. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edilen, Tahsin Yazıcı Mahallesi,
13326 ada, 1 parselde kayıtlı taĢınmazın tescil gösteriminin imar planlarına iĢlenmesi ve “Koruma
alanı sınırı parsel sınırıdır” Ģeklinde plan notu belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planı DeğiĢiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında
iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve
Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.268962)
25. Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli ve 364 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Kazımdirik Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yer alan, mülkiyeti Bornova Belediyesine ait
305 ada, 32 parsel no‟lu, mevcut 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planında Kentsel Sit Alanı
içerisinde “K1-1 katlı Ticaret Alanı” kullanımında kalan taĢınmazın Ġzmir Valiliği Çevre ve ġehircilik
Ġl Müdürlüğü Ġzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 29/05/2017 tarihli,
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65 sayılı Kararı ile belirlediği “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” kararının 305
ada, 32 parsele isabet eden kısmının imar planlarına iĢlenerek, parselin gabarisinin Ġzmir 1 Numaralı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27/03/1997 tarihli, 6743 sayılı Kararı ile uygun
bulunarak, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca 21/05/1997 tarihinde onaylanan, 1/1000 ölçekli
Ġmar Planında olduğu Ģekliyle “Yençok:7.50 m.” yapılaĢma koĢulu ile mevcut imar planındaki ticaret
lekesinin “Ticaret Alanı (T2)” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma
Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin ve Plan AraĢtırma ve Açıklama Raporunun, 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 1 No'lu CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı Hakkında
CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi kapsamında iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.284779)
26. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 116 sayılı Kararı ile uygun görülen; ġemikler
Mahallesi, mülkiyeti KarĢıyaka Belediyesine ait 25080 ada 1 parsel ve 25071 adan 1 parselde
Belediye Hizmet Alanı (Ġdari, Sosyal Tesis ve Spor Alanı) ve Park Alanı belirlenmesine yönelik,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.276333)
27. Çiğli Belediye Meclisinin 05/09/2019 tarihli, 05/67 sayılı Kararı ile uygun görülen; AtaĢehir
Mahallesi, 22024 ada, 2 ve 3 parsellerinde kayıtlı taĢınmazların, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
Kararları doğrultusunda “Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar
ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.248583)
28. Tire Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli, 209 sayılı Kararı ile uygun görülen; mevcut 1/1000
ölçekli Ġmar Planı Plan Notlarında yer alan, “Tüm ayrık yapı adalarında ikiz yapı; yapılaşma emsali
verilmeyen meskun bölgelerdeki ayrık (A-3, A-4, A-5) nizamlı yapı adalarında ise cephesi 30 m'yi
geçmeyen 3'lü blok yapılabilir.” hükmünün “... 3'lü veya cephesi 41 metreyi geçmeyen 4'lü blok
yapılabilir.” Ģeklinde yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.268966)
29. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; “Ġzmir HRS 4.
AĢama Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım ĠĢi” kapsamında Narlıdere Metrosu
güzergâhının Balçova ilçesi sınırı içinde kalan kesimine (Ġkiztepe - Ġnciraltı Caddesi arası) yönelik
hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.268955)
30. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; “Ġzmir HRS 4.
AĢama Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım ĠĢi” kapsamında Narlıdere Metrosu
güzergâhının Ġzmir Ġnciraltı Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kaplıcaları kesimi içinde kalan kısmına
yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin 2634 sayılı Turizmi
TeĢvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmek üzere oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar
ve ġehircilik Dai.BĢk.E.268953)
31. Aliağa Belediye Meclisinin; Yalı Mahallesi, Hürriyet Caddesinin Ġzmir yönüne doğru giderken sol
tarafında kalan kısmına cepheli parsellerin Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik,
03/09/2019 tarihli ve 359 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna Ġmar ve Bayındırlık –
Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.266401)
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32. Menderes Belediye Meclisinin 07/08/2019 tarihli ve 156 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Gümüldür Atatürk, Gümüldür Fevzi Çakmak ve Gümüldür Ġnönü Mahallelerini kapsayan alanda
1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım Ġmar Planı ve Revizyonu doğrultusunda hazırlanan, 1/1000
ölçekli Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.276325)
33. Urla Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli ve 272 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli
Mevzi Uygulama Ġmar Planı kapsamında Blok Nizam 2 Katlı, TAKS:0,15 KAKS:0,30 YapılaĢma
KoĢullu Konut Alanı olarak belirlenmiĢ 240 ada, 5 parselin bir kısmının, Ayrık Nizam 2 Katlı,
TAKS:0,15 KAKS:0,30 YapılaĢma KoĢullu Özel Kültürel Tesis Alanı (Müze) ve 7 metrelik Yaya Yolu
belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Mevzii Uygulama Ġmar DeğiĢikliği önerisinin
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Kültür ve Turizm
Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.268952)
34. ÇeĢme Belediye Meclisi'nin 15/10/2019 tarihli ve 2019/14-92 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Sakarya Mahallesi, 204 ada, 18 parsele iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.276330)
VII. DĠLEK VE ÖNERĠLER
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN
GÖRÜġÜLMESĠ

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

MAZERETLERĠNĠN

IX. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ

2. BÖLÜM
2019 YILI ARALIK AYI I. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI
Gündem No : 97509404-301.04-12/1
Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu

Toplantı Tarihi : 09/12/2019
Toplantı Saati : 18.00

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Taner KAZANOĞLU, Serkan
KALMAZ, Ġlhan DAL, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL,
Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN,
Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa
ÖZUSLU, Mehmet Atilla BAYSAK, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK,
Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Sabahattin
UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK,
Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar
GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan
ÖZKÖSE, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan
KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Sedat SARI, Oğuzhan
ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan
ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat
CĠHAN, Ġbrahim Burak OĞUZ, Seda ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL,
Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Haydar GÜLTEKĠN, Ayhan KAYA,
Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka
ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM,
Hakan BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Feridun
YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Alpaslan BĠLEN, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser
TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hakan

10
YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE,
Göksel DĠNÇER, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Galip
ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN
TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN,
Erol ÇOMAK, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Tarkan
Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Salahattin ġAHĠN, Cüneyt
UMUTLU, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Fikret AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU,
Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Serdar SANDAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Ramazan
Ġsmail UYGUR, Mehmet ERĠġ, Fatma ÇALKAYA, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Adil KIRGÖZ, Ġsmail
YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Ahmet ĠNANLI, Ġlkay GĠRGĠN
ERDOĞAN, Raife KARABATAK, Mustafa Alper GÜLDALI, Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın
PEHLĠVAN, Metin YAġAR, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Eda KILIÇ, Mümin BAYRAM, Saliha
ÖZÇINAR, Ümit CĠNGÖZ, Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Salih Atakan
DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Nafiz KÜKLER, Serkan ACAR.
I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
BAġKAN: Değerli Meclis Üyeleri Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 yılı Aralık Ayı Toplantısı I.
BirleĢimini açıyorum, Ġzmir'imize hayırlar getirmesini diliyorum.
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ
GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Geçen Toplantı Tutanağında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının GörüĢülmesi. Buyurun
Nilay Hanım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, madde baĢlıkları ile oylanmasını öneriyoruz.
BAġKAN: Hayır, geçen Meclis Tutanağının kabulünü...
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir hata görmedik, özür dilerim.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Oylansın BaĢkan.
BAġKAN: Kemal Bey? Selahattin Bey? Geçen Meclis Toplantı Tutanağının olduğu gibi kabulünü
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin GörüĢülmesi. Ahmet Bey'in bir dilekçesi var, talebi
var buyurun.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Çocuk oyun parklarının çocukların ruhsal fiziksel
geliĢimlerinde ciddi rol oynadıklarını düĢünmekteyiz. Kent genelindeki çocuk oyun parklarına
baktığımızda engelli çocuklara çok fazla uygun olmadığını görmekteyiz. Uygun olan parklarda ise
engelli ve engelsiz çocukların çok fazla bir arada oynayamadıkları ya da ebeveynler arası
kaynaĢma sağlanamadığını görmekteyiz. Bu bağlamda BüyükĢehir Belediyemizin himayesinde
olan çocuk oyun parklarında farkındalık geliĢmesi çalıĢması yapılması faydalı olacaktır gerekli
çalıĢmanın yapılması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim. Ahmet Uğur BARAN AK Parti
Belediye Meclis Üyesi.
BAġKAN: Ahmet Bey çok yerinde bir öneri bununla ilgili bir çalıĢma yaparız. Bunu isterseniz Önerge
olarak değil de dilek olarak kabul edelim ve gereğini yapalım. Mikrofon, arkadaĢlar evet.
AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan'ım bununla alakalı aklımızda bir proje var…
BAġKAN: Güzel.
AHMET UĞUR BARAN: Komisyonumuza gönderirseniz eğer o projeyi de biz hem sunmuĢ oluruz,
sizin aklınızla da harmanlarsak daha iyi olur diye düĢünüyorum.
BAġKAN: Peki, tamam. Değerli ArkadaĢlar Önergenin kabulünü, Gündeme alınması hususunu
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Önergenin Engelsiz
Ġzmir Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
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edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. BaĢka Önergemiz var mı? Yok.
ERHAN ÇALIġKAN: BaĢkan'ım var…
BAġKAN: Buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, benim bir yazılı cevaplanmasını talep ettiğim Soru Önergem var.
BAġKAN: Alalım.
ERHAN ÇALIġKAN: Müsaadenizle okuyorum: “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi iç körfezdeki deniz
ulaĢımını güçlendirmek amacıyla 2012 yılında 15 adet katamaran tekne almak üzere ihale
gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġhaleyi 117 milyon Avroya Merkezi Yalova'da bulunan Özata Tersanesi kazanmıĢtır.
Yüklenici firma belirli aralıklarla tekneleri Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine teslim etmiĢtir. Basından
öğrendiğimiz kadarıyla son katamaran cinsi tekne Eylül 2017 tarihinde filoya dâhil edilmiĢtir. 1- Ġzmir
Deniz ĠĢletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret Anonim ġirketi Ġzmir Körfezinde gösterdiği taĢımacılık
faaliyetlerinde kendisine ait bugün tarihi itibariyle kaç adet yolcu vapuru, kaç adet feribot
bulunmaktadır? Bu taĢıtlar kaç yılında alınmıĢ ve her birinin satın alma maliyeti ne kadardır? Mevcut
gemilerin tümü için ne kadar ödeme yapılmıĢtır? 2- Ġzmir deniz ulaĢımı ile ilgili Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin detaylı iĢletim ve tedarik planı nedir? Yeterli personeli var mıdır? Personel temininde
güçlük çekilmekte midir? 3- Alınan bu gemilerin hepsini aynı anda çalıĢtırabilecek personeli var mıdır?
Katamaran tipi yolcu teknelerinin iskelelerde bağlı durma sebebi nedir? 4- 2019 yılında Ġzmir
Körfezinde BüyükĢehir Belediyesi adına özel bir Ģirketin ihale kazanarak taĢımacılık yapma sebebi
yeterli gemi bulunmaması mıdır? Eğer sebep bu ise katamaranlar neden iskelede bağlı bulunmaktadır?
5- 2020 yılı için 11 Aralık 2019 tarihinde yolcu taĢımacılığı için yeniden ihaleye çıkılmaktadır,
gerekçesi nedir? 6- Eğer elimizde yeterli sayıda gemi var ise ihale ile deniz taĢıtı kiralanması kamu
zararı yaratmaz mı? 7- 2012 yılında yapılan katamaran alımı ile ilgili ihalede arızaların onarımı için
Ġzmir'de tersane kurulması ile ilgili bir madde var mıdır? Var ise tersane kurulmuĢ mudur? Bu tersane
kurulmadı ise gemiler onarım için Yalova'ya mı gitmektedir? Eğer Yalova'ya gidiyor ise gemilerin
masrafı kimin tarafından karĢılanmaktadır? 8- 2019 yılında yapılan yolcu taĢımacılığı için 2018 yılı
sonunda yapılan hizmet alım ihalesinde iĢ bitirme oranı ne kadar belirlenmiĢtir? Ġhaleye kaç firma
katılmıĢtır? 9- 11 Aralık 2019 tarihinde yapılacak ihalede 4.3.1 iĢ deneyimini gösteren belgeler
maddesinde iĢ bitirme oranı olarak %45 belirlenmiĢtir. Ġlgili ihale yasası gereğince iĢ bitirme oranları
yüzde %25 ile %50 arasında belirlenebilmektedir. ĠĢ bitirme oranının %45 belirlenmesinin özel bir
nedeni var mıdır? Oranın yüksek tutulması idare lehine rekabet koĢullarının oluĢmasını olumsuz
etkilemez mi? Erhan ÇALIġKAN.
BAġKAN: TeĢekkürler. Değerli ArkadaĢlar BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin GörüĢülmesi maddesine
geçiyorum. Buyurun Nilay Hanım. Hüsnü Bey buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım…
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım, Önergem vardı benim bir tane.
BAġKAN: Buyurun efendim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sayın
BaĢkan‟ım, bildiğiniz gibi bizim Grup Odamız da olmadığından dolayı yazamadık bunu, sözlü olarak
burada söylemek zorundayım. Sayın BaĢkan, geçenlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde…
BAġKAN: Bu Meclis Ģeyi ile ilgili, Komisyon Odaları ile ilgili, Aralık ayı içinde bir çözüm getiriyoruz.
Toplantı salonu, Komisyonlar için toplantı salonu tahsis edeceğiz. Onun için dıĢarıda bir yer kiralıyoruz.
Buradan bazı birimleri oraya taĢıyacağız ve bu binada da Grup, Komisyon Toplantıları için yer
hazırlıyoruz.
HÜSNÜ BOZTEPE: Çok güzel, çok teĢekkürler Sayın BaĢkan‟ım bu konu için. Meclisimiz daha rahat
çalıĢacak Sayın BaĢkan, biliyorsunuz bu geçenlerdeki bir Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen bir
Önerge vardı, 12 Eylül cuntacılarının isimlerinin tüm sokaklardan kaldırılması ile ilgili; bu konuyla ilgili
benim bir Önergem olacak. Bizim, ben baktığım kadarıyla Ġzmir'de 3 tane gözüküyor.
BAġKAN: Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ama onlar bizim ilçemizi mi, BüyükĢehir mi ilgilendiriyor? Cadde mi, sokak mı?
Diye, tam onu bilemedim dolayı bu Önergenin Ġzmir'deki Kenan Evren isminin ve o diğer kalan 5 cunta
isimlerinin herhangi birisinde ismi varsa bunların kaldırılması ile ilgili bir Önergem var. Bu gereğinin
yapılmasını saygılarımla arz ederim.
BAġKAN: Tamam, tamam. Evet, bu Önergenin Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum;
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kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. BaĢkanlıktan
Gelen Önergelerin GörüĢülmesi. Buyurun efendim. Değerli ArkadaĢlar bu Önergeler konusunda daha
önce… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim?
ÖZGÜR HIZAL: Önerge değil.
BAġKAN: Önerge değil…
AYġEGÜL ALTUĞ: Bilgi notu.
BAġKAN: Buyurun efendim. ġeyi de hatırlatmıĢ olayım, rica ediyorum, en azından bir gün önce, Erhan
Bey size de rica ediyorum daha önce gelsin, Soru Önergeleriniz, Meclis Önergeleriniz daha önce gelsin.
Son dakikada olduğu zaman olmuyor, arkadaĢlarımızın da bir hazırlığı olmuyor. Birlikte değerlendirmek
istiyoruz bu Önergeleri de o nedenle rica ediyorum, daha önceden gelsin.
ERHAN ÇALIġKAN: Ben Yazı ĠĢlerine teslim ettim BaĢkan'ım.
BAġKAN: Peki teĢekkür ediyorum, buyurun.
AYġEGÜL ALTUĞ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri 1-6 Aralık tarihleri arasında Zambiya'nın
Lusaka kentinde gerçekleĢtirilen Ġsveç ICLD Kurumunun hazırlamıĢ olduğu Politik Liderlik ÇalıĢtayının
ilk aĢamasına katılmıĢ bulunmaktayız. ÇalıĢtay süresince BirleĢmiĢ Milletlerin 5 ve 16. sürdürülebilir
kalkınma hedefleri konuĢuldu. Buna ilaveten Meclis Üyesi olan kadınların liderliğine engel teĢkil eden
sosyal ve kiĢisel bariyerlerin neler olduğu, bunların tespiti ve çözümlenmesine yönelik çalıĢmalarda
bulunduk. Meclisin bilgilerine arz olunur.
BAġKAN: Siz katıldınız.
AYġEGÜL ALTUĞ: Evet.
BAġKAN: Çok teĢekkür ediyoruz.
IV. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar, BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin GörüĢülmesi maddesine
geçiyoruz. Buyurun efendim
NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan'ım, madde baĢlıkları ile oylanmasını öneriyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Önergelerin, Gündemler daha önce dağıtıldığı için
madde numarası okutularak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Bu katıldığınız toplantı ile ilgili AyĢegül Hanım Ģeyi
gönderirseniz, paylaĢırsanız bizim de desteğimizin olabileceği bir Ģey varsa katkı vermek isteriz. 1?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 1 ve 2. maddelerin doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 1 ve 2 no’lu Önergelerin kabulünü oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 3?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu uygundur, 3 ve 4. maddeler Plan ve Bütçe
Komisyonuna gönderilsin.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: 3. maddenin ġirketler ve Hukuk Komisyonlarına da gitmesini rica ediyorum Sayın
BaĢkan'ım.
BAġKAN: Nilay Hanım ġirketler ve Hukuk Komisyonları?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygun efendim, tamamdır.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 3 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe - ġirketler - Hukuk
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 4 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna.
FATĠH TAġTAN: Bütçe, Tarım ve Sosyal.
BAġKAN: Plan ve Bütçe - Tarım ve Sosyal ve…
FATĠH TAġTAN: Sosyal.
BAġKAN: Sosyal Hizmetler evet. Kemal Bey? Salahattin Bey? 4 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Tarım ve Orman - Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 5?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları uygundur.
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BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 5 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 6 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 7?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu uygundur.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 7 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
ediyorum. 8?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım Komisyonu uygundur.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Kentsel DönüĢümün de eklenmesini rica ediyoruz.
BAġKAN: Kentsel DönüĢüm.
FATĠH TAġTAN: Ġmar ve UlaĢım…
BAġKAN: Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım. Kemal Bey? Salahattin Bey? 8 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık - Kentsel DönüĢüm - UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 9?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Kentsel DönüĢüm.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 9 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Kentsel DönüĢüm
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 10?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım Komisyonu uygundur.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 10 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: BaĢkanlıktan Gelen Ek Önergeler vardı. Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 1. maddede doğrudan oylanmasını önereceğiz. Ancak bir
maddi hatamız olmuĢ. Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Dr. Yusuf BARAN söz
konusu heyette zaten varmıĢ. Bu sebeple bu gezide Meclis Kararından çıkarılması gerekiyor…
BAġKAN: Çıkartılacak.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Düzeltiyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 1 no’lu Önergenin Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
Profesör Dr. Yusuf BARAN ismi çıkartılarak kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 2?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 2 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul
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edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 3?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 3 ve 11. maddeler dâhil tüm maddelerin Plan ve Bütçe
Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 12?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonu uygundur.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 12 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 13?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonu uygundur.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 13 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 14?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu uygundur.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Ġmar ve Kültür.
BAġKAN: Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm. Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam BaĢkan'ım, uygun.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 14 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 15?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonu uygundur.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 15 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık
Komisyonlarna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 3 Önergemiz var arkadaĢlar, buyurun lütfen.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına Konak Belediye Meclisinin 2/9/2019
günlü birleĢiminde 137/2019 Meclis no’lu 145/2019 sayılı Kararı ile Ġzmir'in en merkezindeki
Meydanına özellikle öncelikle Mustafa Kemal ATATÜRK'e, Ġzmir'e ve Konak'a yakıĢır
ATATÜRK Meydanı tabelası ve ATATÜRK heykelini konulması için temenni kararı alınmıĢ olup;
ilgili karar değerlendirilmek üzere ekte sunulmuĢtur. Bilgilerinize arz ederim. Celil DURDU
Belediye BaĢkan adına Belediye BaĢkan Yardımcısı. (Konak Belediyesi BaĢkanlığı
E.23720/E.188462)
BAġKAN: Evet. Önergenin…
SALONDAN: Nereden geliyor?
BAġKAN: Konak galiba değil mi? Konak, evet. Önerge üzerinde belki siz bir açıklama yapmak
istersiniz. Buyurun Sayın BaĢkan‟ım.
ABDÜL BATUR: Sayın BaĢkan'ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız bu daha önce 9. ayda Konak
Belediyesinden oybirliğiyle geçen bir Meclis Kararı, Temenni Kararımız daha doğrusu. BüyükĢehir
Belediyesinin, biliyorsunuz meydanlar ve ana bulvarların isimlendirilmesi BüyükĢehir Belediyesinin
yetkisi dâhilinde. Burada daha önce Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu yıllardan itibaren Konak Meydanının
Konak Meydanı değil Atatürk Meydanı olarak adlandırıldığını tarihçiler söylüyor. Kültür Bakanlığının
yazıtlarında var, yazıĢmalarında var. O yüzden biz Konak Meydanı'nın, Atatürk Meydanı olarak
düzeltilmesi ve bu yanlıĢın da düzeltilmesi noktasında Konak Belediye Meclisi olarak oybirliği ile bir
karar aldık. Temenni kararıdır, bu temenni kararının…
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SALONDAN: Resmiyette de öyle zaten…
BAġKAN: Evet biliyorum da Önergenin içeriğinde…
ABDÜL BATUR: Önergenin içinde Ģu var; onu da izah edeyim. Görünür bir noktasına Atatürk
Meydanı Ģeklinde bir levha dikilmesi uygun olacaktır diye düĢünüyoruz. TeĢekkür ederim.
BAġKAN: Önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 2?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan 2019 E.060160
proje numarası ile anılan ve yeni Proje Numarası 2019 E06-135625 olan "Ġzmir Üçyol - Buca HRS
Hattı" Projesinin T.C. CumhurbaĢkanlığı Strateji ve Bütçe BaĢkanlığının 11/07/2019 tarih ve
69975169-100.00-E.2630 sayılı yazısı ile 2019 Yılı Yatırım Programı Revizyon Cetveline dahil
edilmesi uygun bulunmuĢtur. Söz konusu projenin finansman ihtiyacı için Hazine garantisi
olmaksızın 6.165.852.000-TL tutarında dıĢ finansman sağlanması hususunda Hazine ve Maliye
Bakanlığından izin talep edilmiĢ ve Bakanlığın DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Genel Müdürlüğünün
08/11/2019 tarih ve 13131620-203.05.06- E.474683 sayılı yazısı ile uygun görüĢ verilmiĢtir.
Belediyemizin 2020-2021-2022 Mali Yılları Çok Yıllı Bütçesinde öngörülen borçlanma
kapsamında, "Ġzmir Üçyol - Buca HRS Hattı" Projesine 2020 yılından itibaren yıllara sari
kullanılmak üzere, finansman kuruluĢlarından 6.165.852.000-TL veya eĢdeğeri yabancı döviz
cinsinden nakdi krediye ihtiyaç duyulduğundan; kredinin sağlanması ve kullanılması,
borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koĢullarının belirlenmesi, kredi anlaĢmaları üzerinde
değiĢiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu
iĢlerle ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname, protokol ve temlik sözleĢmelerinin düzenlenmesi
veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapılabilmesi için,
BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.
maddesi gereği Sayın Meclisimizce karar alınması hususunda gereğini arz ederim. (Strateji
GeliĢ.Dai.BĢk.E.298563)
BAġKAN: Evet, Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna herhalde gidecek değil mi? Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun. 3?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine 4/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmıĢ olan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Personel ÇalıĢtırılmasına Dayalı
Hizmet Alımı SözleĢmeleri Kapsamında ÇalıĢtırılmakta Olan ĠĢçilerin Sürekli ĠĢçi Kadrolarına
veya Mahalli Ġdare ġirketlerinde ĠĢçi Statüsüne Geçirilmesine ĠliĢkin 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve
Esaslar"ın “sınavlarda başarılı olanlar” baĢlıklı 41. maddesinin (c) bendinde “öngörülen şartları
taşımaya devam etmek, kaydıyla sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip idare bünyesinde
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanlar bu Usul ve Esasların 28 inci
maddesinde ifade edilen idarenin şirketlerinden birinde, bu nitelikte şirket bulunmuyorsa
münhasıran bu amaçla kurulacak idarenin şirketinde, şirketler bünyesinde personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanlar ise çalıştığı idarenin şirketinde en üst yöneticinin onayı ile
topluca işe başlatılır.” hükmü gereği, Belediyemiz ve bağlı idarelerdeki taĢeron iĢçilerin
Belediyemiz Ģirketlerine 02/04/2018 tarihi itibariyle geçiĢleri sağlanmıĢtır. 01/01/2019 tarihinde
asgari ücret %26,06 oranında arttırılmıĢ ve brüt asgari ücret 2.558,40-TL olarak belirlenmiĢtir.
Bu artıĢla Belediyemizin, bağlı idarelerin ve Belediye ġirketlerinde çalıĢan diğer iĢçilere asgari
ücretteki artıĢ dikkate alınarak maaĢ zammı yapılmıĢ olmasına rağmen taĢerondan Belediye
Ģirketlerinin iĢçi kadrolarına geçirilen iĢçilere ise taĢerondan aldıkları ücret ile Belediye ġirketine
geçmelerine ve 2019 yılının ilk 6 ayında %4 oranında artıĢ yapılacağı hususu göz önüne
alındığında; Belediye, bağlı idareler ve Belediye ġirketlerinde çalıĢan diğer iĢçilerle aynı iĢi yapan
ve daha önce taĢeronda çalıĢan iĢçilerin aynı iĢi yapmalarına rağmen farklı maaĢ zam oranlarının
uygulanması çalıĢma barıĢını bozabileceği gibi, Anayasamızın 10 uncu maddesinde ifadesini bulan
eĢitlik ilkesine de aykırılık teĢkil etmektedir. 696 sayılı KHK kapsamında Ġzenerji A.ġ’ye geçirilen
personele yukarıda bahsi geçen nedenlerden dolayı ekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi için
18/07/2019 tarihinden itibaren aylık 425.00-TL net gıda yardımı yapılmıĢtır. Ancak, Belediyemize
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bağlı idarelerde taĢeron olarak görev yapmakta iken 696 sayılı KHK kapsamında kadroya
geçirilen diğer iĢçilere aynı yardım yapılmamıĢtır. Bu nedenle; Belediyemize bağlı idarelerde
taĢerondan 696 KHK kapsamında kadroya geçirilen iĢçilerimize de aylık 425.00-TL net gıda
yardımı yapılması hususunda Sayın Meclisimizce karar alınmasını onayınıza arz ederim. (Ġnsan
Kay. ve Eğt.Dai.BĢk.E.186819)
BAġKAN: Evet, Hukuk - Plan Bütçe Komisyonlarına gönderim değil mi Fatih Bey? Efendim?
FATĠH TAġTAN: ġirketler…
BAġKAN: ġirketlere de gitsin, Hukuk - Plan ve Bütçeye de gitsin. Kemal Bey? Salahattin Bey?
Önergenin ġirketler - Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Değerli Meclis Üyeleri
Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesi baĢlığına geçiyorum…
MUSTAFA ÖZUSLU: BaĢkan'ım Gündeme almadık galiba…
BAġKAN: Neyi?
SALONDAN: 3. maddeyi gündeme almadık.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Gerek yok…
BAġKAN: Hayır, gerek yok bunlar BaĢkanlıktan geldi…
FATĠH TAġTAN: BaĢkanlık Önergesini Gündeme almamıza gerek yok, görüĢebiliriz.
VI. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Evet, Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesi, buyurun Nilay Hanım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 1 ve 2. maddelerin Komisyondan geldiği Ģekliyle
oylanmasını öneriyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 1 ve 2 no’lu Komisyon Raporlarının
Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 3?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, 3. maddede de esasında Komisyonumuz bu Komisyonun
kurulmasına karar vermiĢ ama üye seçimi de gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dileyen ve
bu konuda uzmanlık alanı olan üyelerimizden, üye vermek istediğimiz için Gündemde kalmasını
öneriyoruz bu maddenin.
BAġKAN: O zaman ama çalıĢılsın ÇarĢambaya…
ÖZGÜR HIZAL: Biz hazırız.
BAġKAN: Tamam bu taraf çalıĢsın…
MUSTAFA ÖZUSLU: ÇarĢamba günü, biz çalıĢalım.
BAġKAN: ÇarĢamba gününe isimlerinizi getirin, birlikte değerlendirelim. Buyurun Hüsnü Bey.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Hukuk Komisyonu için, Hukuk Komisyonuna çok teĢekkür
ediyorum, çok doğru bir karar verdikleri için. Bu konuda da altında bizim imzamızın olması da çok
önemli bence Ġzmir için Sayın BaĢkan. Biliyorsunuz bu bina ile ilgili daha önce yine ben gündeme
getirmiĢtim fakat sanırım siz Belediye Hizmet Binası ile ilgili bir çalıĢma yapıyorsunuz. Bu konuyla
ilgili de eğer ki Meclisimize…
BAġKAN: Daha erken, daha dur, çalıĢalım, çalıĢıyoruz.
HÜSNÜ BOZTEPE: Gerçekten de bu bina BaĢkan‟ım biliyorsunuz çok, çok zayıf, ciddi bir deprem de
tamamen yıkılacak.
BAġKAN: Allah korusun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bu konuda eğer ki varsa sizde bir bilgi Meclis‟e de verseniz çok seviniriz.
BAġKAN: ÇalıĢıyoruz, biraz daha olgunlaĢsın paylaĢırız.
HÜSNÜ BOZTEPE: O zaman ciddi bir çalıĢma var.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, 3 no’lu Komisyon Raporunun Gündemde kalması hususunu oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum 4?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 4. madde Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonumuzda
oybirliği ile uygun bulunmadı, Hukuk Komisyonumuzda da oyçokluğu ile uygun bulunmadı. Biz
Komisyondan geldiği Ģekliyle reddi yönünde görüĢ bildiriyoruz.
FATĠH TAġTAN: Hangi Komisyon?
BAġKAN: 1 dakika tek tek söyleyeyim isterseniz tek tek oylayalım.
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam.
BAġKAN: Hukuk Komisyonunun kararı?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Hukuk Komisyonunun kararı oyçokluğu ile AK Parti Grubunun
muhalefetiyle oyçokluğuyla…
FATĠH TAġTAN: Hangisi?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Efendim?
FATĠH TAġTAN: Hangisi olduğunu söylerseniz…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle diyorum, evet, yani...
FATĠH TAġTAN: Oybirliği ve oyçokluğu söylerseniz…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam biz, AK Parti Grubunun görüĢüne saygı duyduğumuz için Hukuk
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylatıyorum.
BAġKAN: Evet, evet, Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Hukuk‟tan geldiği Ģekliyle…
BAġKAN: Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, buyurun.
FATĠH TAġTAN: Oylamadan önce.
BAġKAN: Buyurun buyurun.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, uzunca bir süredir Meclis
Gündeminde ve Komisyonlarda Önergemize ait yapılan tüm görüĢme ve tartıĢmalardan anlaĢılan Ģu; biz
AK Parti Grubu olarak ortaya koyduğumuz irade ve gerekçelerimizde, gerek Meclis gerekse Ġzmir
Kamuoyuna tekraren açıklamak zorunluluğunu hissediyoruz kendimizde. Bunu, baĢlangıç olaraksa
aslında bu meselenin önce bir kronolojisini çıkarmak istiyoruz. Biz, 31 Martta seçilip Meclise
geldiğimizde zaten Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Komisyonları arasında Kadın - Erkek EĢitliği
Komisyonu mevcuttu. Haziran ayında önümüze bir Önerge geldi ve bu Önergede Komisyon isminin
Toplumsal Cinsiyet EĢitliği olarak değiĢtirilmesi teklif edildi. Burada iki tane ayrıntı bizim için
önemliydi. Birincisi; sizin adaylığınız sürecinde LGBT Dostu Belediyecilik Protokolünü imzalamıĢ
olmanız, ikincisi; Mayıs ayında yine bu alanda çalıĢan bir Sivil Toplum Örgütünü makamınızda
ağırlamıĢ olmanız, Twitter üzerinden bunun paylaĢımını yapmıĢ olmanızdı. Ve burada Mayıs ayının
ertesi Haziran ayında önümüze de bu Komisyon ismi değiĢikliği geldiğinde biz direkt sizin
imzaladığınız bu protokole ve açıkçası protokolün ilgili maddesi olan 3. maddeye, yani “Belediye
içerisinde eĢitlik birimleri, benzeri birim ve Komisyonların kurulması için çalıĢmayı” maddesine
gitmiĢtik. Devam eden süreçte Ekim ayında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak yine toplumsal cinsiyet
eĢitliği iletiĢim alanında bir çalıĢma yapsın ve bunun da bir logosu olsun denilmiĢti ve gerekli logo
çalıĢması yapılmıĢtı. Bu logo çalıĢması yine Toplumsal Cinsiyet EĢitliği önceki ismi ile Kadın Erkek
EĢitliği Komisyonunda da görüĢülmüĢtü. Ancak bizim Meclis Üyelerimiz bu Komisyonda özellikle
logo, çalıĢılan logo, ortaya çıkan, sonuçta ortaya çıkan logo üzerinde fikirlerinin ve hassasiyetlerinin
önemsenmediğini belli ederek bu Komisyondan istifa etmiĢlerdi. Biz Mayıs, Haziran ayında da isim
değiĢikliğinde logo çalıĢmasında da zaten hassas olduğumuz ve kaygılandığımız noktaları dile
getirmiĢtik. Devam eden süreçte de geçen ay, önümüzdeki, geçen ay bütçe konusunda 3 milyon 200 bin
lira gibi bir rakamın toplumsal cinsiyet eĢitliği alanına bütçe kalemi olarak yazıldığını, kadın sığınma
evleri için sadece 1 milyon 200 bin liranın öngörüldüğünü, yine 600 bin lira gibi bir rakamın kadın
çalıĢmaları adı altında ayrı ve bütçe kalemi olarak oluĢturulduğunu bu konuda yine kaygı ve
hassasiyetlerimiz olduğunu bildirmiĢtik. Ve yine kaygı ve hassasiyetlerimiz noktasında sizin
imzaladığınız protokole geldik. Bu protokolün 5. maddesi çok açık bir Ģekilde Ģunu ifade ediyordu;
Belediye Bütçesi hazırlanırken bu politikaları göz önünde bulundurmayı ve bu minvalde Bütçe çalıĢması
yapmayı taahhüt etmiĢtiniz. Ve biz buradan Ģunu anladık ki siz bu protokol ve bu protokol çerçevesinde
Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonunun çalıĢma yapmasını öngördünüz ve çalıĢma gayreti içerisinde
olmasını sağladınız. ġimdi biz geçen ay bu Komisyon isminin tekrar değiĢmesi için bir Önerge verdik.
Önce ben kavramsal olarak toplumsal cinsiyet eĢitliğinin ne anlama geldiğini tekrar ifade etmek
istiyorum. Bugün uluslararası belgelerde ve ulusal belgelerde toplumsal cinsiyet eĢitliği kavramının
ortaya çıkma sebebi tamamen kadının toplumsal hayatta uğradığı psikolojik, ekonomik ve sair
sebeplerle uğradığı Ģiddettir. Biz bunu nereden görüyoruz? Biz bunu Ģuradan görüyoruz; Kadın Ve
Kadına Yönelik ġiddetle Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesinden, BirleĢmiĢ Milletlerin bu
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sözleĢmesinden. ġimdi size 3 tane kelimeden bahsedeceğim ve bütün konuĢmam boyunca bunları
aklınızda tutmanızı isteyeceğim; birincisi kadın, ikincisi aile, üçüncüsü ise çocuk. Bu sözleĢmenin giriĢ
kısmı bizim için çok önemli, neden? Toplumsal Cinsiyet EĢitliği kavramının bugün neden ortaya
çıktığını aslında bu sözleĢmenin giriĢ kısmı bize veriyor ve diyor ki; “Ailenin ve toplumun geliĢmesine
kadının büyük katkısının henüz tam olarak kabul edilmemiĢ olması, bizim çıkıĢ noktamız budur.” diyor.
Ve ilerleyen maddelerinde Ģundan bahsediyor; evlilik veya annelik sebepleri ile kadına karĢı ayrımcılık
yapılmasını engellemek ve çalıĢma hakkını etkili bir biçimde korumak için devletlerin tedbir alması,
hamilelik veya annelik izni sebebiyle iĢlerine son verilmemesi gibi anneliği, çocuğu ve aile kavramını
önemseyen toplumsal cinsiyet eĢitliğinin de bu anlamda tanımlayan bir beyan, bir ifade ortaya koyuyor.
Peki burada cinsiyetten kastımız ne? Biyolojik olarak cinsiyet mi? Onun da açıklamaya muhtaç
olduğunu ben görüyorum. Burada toplumsal cinsiyetten bahsederken ne bu SözleĢme ne de bizler bunu
biyolojik cinsiyet olarak kullanmıyoruz. Biz bunu sosyal cinsiyet olarak, kadının ve erkeğin toplumda
eĢit Ģartlarda aynı onurlu ve insancıl yaĢam haklarına sahip olarak var olabilmesi anlamında
kullanıyoruz ve Ģunu görüyoruz, Türkiye'de bugün toplumsal cinsiyet eĢitliği alanında bu sözleĢmeye
dayalı birçok çalıĢmada yapılmıĢ. 2004 yılında Anayasanın 10. maddesine “Kadınlar ve erkekler eĢittir.”
Ģeklinde bir madde eklenmiĢ; 2012 yılında 6284 sayılı kadına karĢı Ģiddetin önlenmesi ile ilgili bir yasa
çıkartılmıĢ. Peki, bugün geldiğimiz noktada toplumsal cinsiyet eĢitliği baĢlangıç noktasından farklı ne
ifade ediyor ve biz bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi çatısı altında logo çalıĢması ile bütçede
ayırdığımız 3 milyon 200 bin lirayla ya da isim değiĢikliği öncesi yaptığımız görüĢmeler ve
protokollerle toplumsal cinsiyet eĢitliğini nereye çekmiĢ oluyoruz? Aslında biz bunu, bahsettiğim gibi,
LGBT oluĢumu çerçevesinde bir tanıma sokmaya çalıĢıyoruz ve bu alanda çalıĢmalar yapılması için
gayret sarf ediyoruz. Bu nedenle Ģundan bahsetmek gerekiyor, bizim kaygılarımız, bizim sıkıntılarımız
Ģu değil; biz Ģunu zaten ifade ediyoruz, doğuĢtan veya genetik sebeplerle hormonal durumları da göz
önüne olarak, göz önüne alınarak, kendi cinsiyet noktasında, var olduğundan farklı hissedenler insanlık
tarihi boyunca zaten var olmuĢtu, var olmaya da devam edecektir. Ama bugün bizim kaygılı olduğumuz
ve üzerine bastığımız tehlike daha da büyük Sayın BaĢkan. Bu tehlike ne biliyor musunuz? Size
bahsettiğim kadın, aile ve çocuk aslında. Bugün protokol imzaladığınız LGBT‟yi ve bu alanda çalıĢan
Sivil Toplum Örgütlerinin farkındalık ve görünürlük için yaptığı çalıĢmalar ve bu çalıĢmalarda ön plana
çıkardıkları çocuklar. Bunlara ulaĢmak internet sitelerinden küçük bir araĢtırmayla da çok zor değil.
Bunu yaptığınızda karĢınıza çıkan görüntülerin vicdanımızda nasıl bir karĢılık bulacağını ben gerçekten
anlam veremiyorum ve anlamlandıramıyorum. ġunu görüyorsunuz onur yürüyüĢlerinde, 8 yaĢında
çocukların cinsel obje gibi giydirilip en önde yürütüldüğünü görüyorsunuz. Los Angeles Onur
Haftasında, 7 yaĢında trans olduğu iddia edilen bir çocuğun o yürüyüĢün onur konuğu olarak en önde
yürütüldüğünü görüyorsunuz. 7 yaĢında ve 8 yaĢında çocuklardan bahsediyoruz. Bunların nasıl bir irade
ortaya koyduklarını, kendi cinsel yönelimleri ile kendilerini cinsel nasıl hissettikleri anlamında nasıl bir
irade beyanı ortaya koyup da bu tarz iĢlerde alet olarak kullanılabilir olduklarını biz gerçekten
anlamıyoruz ve bunlara anlam veremiyoruz. Aile demiĢtim, aslında aile burada bizim en önemli çıkıĢ
noktamız, en baĢta da bundan bahsettik. Bu sözleĢme de baĢta bahsettiğim aileyi baz alıyordu. Bugün,
aile toplumun en önemli yapı taĢı, en önemli yapı birimi diyoruz. Peki, biz bunu neden söylüyoruz?
Birey olarak önce ailede doğuyoruz. Sağlıklı bir birey olmayı, sağlıklı düĢünmeyi, suça yönelmeyi falan
bunları es geçiyorum ki bunlarla ilgili veriler de var. Bugün ailevi sorunları nedeniyle en çok suça
sürüklenen çocukların bu toplumsal yapılardan çıktığını biliyorum. Ama burada bizim için önemli olan
mesele Ģu; bize anlattığınız bir ESHOT hikâyesi vardı geçen ay toplantıda hatırlarsınız, babanızın BaĢ
ġoför hikayesi ve sizin ESHOT Ģoförü olma isteğiniz. Aslında aile buydu. Siz o gün burada ESHOT
Ģoförlerine bir teĢekkür ettiniz. Bu teĢekkür sizin bireysel hassasiyetinizdi. Ama aile olmanın, babanızın
size öğrettiklerinin toplumsal karĢılığıydı o teĢekkür ve o teĢekkür karĢısında burada ESHOT
Ģoförlerinin onore olması bizim de bu konuda nasıl ve hassas olduğunuz noktasındaki gönül
rahatlığımızdı aslında aile olmak. ġimdi son gelinen noktada hedefler tartıĢılabilir. Bu örgütlerin
projeleri tartıĢılabilir. Bunlar hiç önemli değil. Bizim için önemli olan konu Ģu; Onur YürüyüĢleri ve
LGBT destekçisi Sivil Toplum Örgütlerinin açıklamaları, YouTube kanalları, sosyal medya hesapları
gelinen sürecin kabul edilebilir olmadığını ortaya koyuyor. ġu an burada yükselecek hiçbir sesi
gerçekten ve gerçekten umursamıyorum. Çünkü mevzu bahis olan bizim çocuklarımız. Benim
doğmamıĢ çocuğum, sizin mevcut çocuklarınız ya da doğacak çocuklar. Dolayısıyla bu toplumun
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geleceği,
dolayısıyla
bu
toplumun
yapısı…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Evet.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Dolayısıyla bu toplumun geleceği ve bu toplumun yapısı ve bu
örgütlerle gelecekte çok iyi yerlere gitmediğimizi de görüyoruz. Yine çok kısa bir araĢtırmayla
ulaĢabileceğiniz bir topluluktan bahsedeceğim MAP isimli bir topluluk; bunlar pedofilinin her türlüsünü
barındıran ve kendilerini LGBT bayrağı altında tanımlayan ve onlar gibi marjinalize olduklarını…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen, bir dakika ArkadaĢlar evet.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Marjinalize olduklarını ve toplumda kabul edilebilir olmaları
gerektiğini ortaya koyan bir örgüt. Bu bütün ifadeler ıĢığında biz Ģunu söylüyoruz; biz bu ismi
değiĢtirelim, tamam isim bizim için problem, sıkıntı değil neden? Toplumsal cinsiyet eĢitliğini biz zaten
uluslararası sözleĢmelerde ya da kamu kurumlarında, bugün Türkiye Belediyeler Birliğinde var
toplumsal cinsiyet eĢitliği bakanlıklarda var, keza birçok Sivil Toplum Örgütü, KADEM gibi toplum
örgütlerinde sivil toplum eĢitliği üzerine komisyonlar ve kurullar var. Biz isimde değiliz, bizim
problemimiz aile, çocuk ve buna yönelmiĢ tehditler. Biz bu noktada bir aksiyon almanızı ve
kaygılarımız ve hassasiyetlerimiz noktasında çalıĢmalarınızı Ģekillendirmenizi istiyoruz.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Evet, bu konuda baĢka söz almak isteyen? Buyurun Gamze Hanım.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Değerli BaĢkan‟ım, Sevgili Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, öncelikle çok kısa
olarak değinmek istediğim bir konu var BaĢkan‟ım. Çoğulcu demokrasinin bir gereği olarak AK Partili
ArkadaĢlarımızın vermiĢ olduğu Önergenin bu Ģekilde Meclis‟te enine boyuna tartıĢılmasına bir Meclis
BaĢkanı olarak müsaade ettiğiniz için ve sabırla arkadaĢımızın değiĢik ithamlarını büyük bir olgunlukla
dinlediğiniz için size teĢekkür ediyorum. Hepimiz aynı Grupta olsak bile. aynı durumda farklı
görüĢlerimiz olabiliyor. ĠĢte “Çok ses, çok renk, çok nefes” dediğiniz burada tecelli ediyor, size bunun
için çok teĢekkür ediyorum, gösterdiğiniz sabır için. Diğer bir konu ise, Önerge sahibi arkadaĢlarımla
ilgili ben teessüflerimi iletmek istiyorum. Çünkü kendileri tarafından Toplumsal Cinsiyet EĢitliği
Komisyonu Üyesi olarak biz Önerge geldiğinde anlamamıĢtık ne demek istediklerini, “farklı amaçlara
hizmet etme” Ģeklinde itham ediliyoruz. Bunun da çok üzücü olduğunu ve neye hizmet edeceğimizle
ilgili kaygı taĢıdıklarını dair bir fikrimizin olmadığını düĢünüyoruz. Ama görünen o ki bizi çok kötü bir
Ģekilde aile, ahlak ve yaĢantısını bozucu çalıĢmalar yapmakla itham ediliyorum ve ediliyoruz. Bunu çok
hoĢ karĢılamadığımı ve bu konudaki üzüntümü belirtmek isterim. Çünkü hepimiz Ġzmir'de yaĢıyoruz ve
yüzümüz aydınlığa dönük insanlarız. Ayrıca Meclisimizce Kadın Erkek EĢitliği Komisyonunun isminin
değiĢtirilmesini biz, 31 Mart'tan sonra gerçekleĢtirdik. Daha sonrasında Temmuz ayında Türkiye
Belediyeler Birliğinin, Belediyelere göndermiĢ olduğu, Belediyelerde bulunması gereken
Komisyonlardan 24 tanesinden birisinin de Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonu olmasının, bizim
öngörülü bir Ģekilde daha önce adım attığımızı gösteriyor ve bizim ne kadar doğru bir iĢ yaptığımızı
göstermiĢ oluyor. Ġzmir, yüzü dünyaya dönük, dünya kenti olmayı hedeflemiĢ bir Ģehir. Dolayısıyla
bizlerin, ülkemizin bağlı olduğu uluslararası kuruluĢlar hukuken ulusal, ulusal hukukun da altta kaldığı
ve hukuken üstünlük tanıdığımız uluslararası anlaĢmalarda kullanılan ortak dili kullanmanın çok önemli
olduğunu düĢünüyorum. Toplumsal Cinsiyet EĢitliği kavramı da bu, az önce meslektaĢım da söyledi,
biz… Bu toplumda, hem dünya literatüründe yer almıĢ bir söylem. Ancak bu söylemin farklı Ģekilde
çarpıtılıp bizim, Komisyon Üyesi ArkadaĢlarımızın ve özellikle sizin toplum, aile, ahlak ve yaĢantısını
bozucu çalıĢmalar içinde olduğunu ve olacağını ve böyle bir Ģey varmıĢ gibi burada hep beraber bütün
Meclis Grubunca itham altında bulunmamızı ben gerçekten yadırgıyorum. ġu an ikinci kez üstüne
basarak söylüyorum; umarım ArkadaĢımız bu lafını geri alır. Toplumsal cinsiyetin ne olduğunu biz
çokça defa tartıĢtık. Cinsiyet, biyolojikmen bizim kazandığımız ve doğarak elde ettiğimiz, toplumsal
cinsiyet ise, ülkelerde yöreden yöreye değiĢen hatta aynı ülke içerisinde coğrafi konumlara göre değiĢen,
toplumun kadın ve erkeğe yüklediği roller ve bundan dolayı kadın ve erkeklerin baskı altında kaldığı rol
biçimleridir. Mesela bunlardan birisi de, çok, böyle basit olarak anlatmak istiyorum, bizim neleri
değiĢtirmek istediğimize dair; evinde eĢine yardım eden, çamaĢır seren ya da balkon yıkayan bir erkeği
gördüğümüzde “kılıbık” diye dalga geçiyoruz. Bu, aslında toplumsal cinsiyet eĢitsizliğinin verdiği bir
durum. Aynı zamanda yine erkekler özellikle ailenin reisi olarak daha önceden kabul edildiği için,
ailenin geçimini sağlamakla yükümlü olduğu için kadınlardan daha büyük bir baskı altında olabiliyorlar.
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Yani toplumsal cinsiyet eĢitliği hem kadın açısından hem de erkek açısından önemli. Kadınlar toplumun
değer yargılarından dolayı ve geleneksellikten dolayı ömür boyu, yani yaĢamları boyunca yüzyıllardır
bununla baĢ etmek durumunda kalıp büyük bir mücadele göstermiĢlerdir. Ancak son 25 yılda özellikle
BirleĢmiĢ Milletler, bizim de üye olduğumuz, BirleĢmiĢ Milletlerin kadın biriminin yaptığı çalıĢmalarla
ivme kazanmıĢ durumdadır. Biz 1995'de Pekin'de yapılan 4. Dünya Kadın BuluĢmasında toplumsal
cinsiyet eĢitliği kavramımız literatürümüze girmiĢtir ve Ģu anda BirleĢmiĢ Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinden yanılmıyorsam beĢincisiydi, toplumsal cinsiyet eĢitliğini ülkelerde sağlamak.
Türkiye de bu konuda 1985 yılında uluslararası CEDAW Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi SözleĢmesini imzalayan ve bu konuda adım atmıĢ ülkelerden biridir. Ancak 2000'li yıllarda
Türkiye'de de bu tür çalıĢmalar ivme kazanmaya baĢlamıĢtır. Biz, özellikle 2004 yılında,
meslektaĢlarımız da bilir, Anayasanın 10. maddesine “Kadınlar ve erkekler eĢit haklara sahiptir. Devlet
bu eĢitliğin yaĢama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” maddesini ekleme yapmıĢız ve 2010 yılında da
“Bu maksatla alınacak tedbirler eĢitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” diye. Yani kadınlara
pozitif ayrımcılık yapılmasının eĢitlik ilkesine aykırı olamayacağına iliĢkin düzenleme ile toplumsal
cinsiyet eĢitliğini biz Anayasaya da koymuĢ bulunmaktayız. Aynı zamanda 2011 yılında imzası atılan ve
kamuoyunda Ġstanbul SözleĢmesi olarak bilinen, 2014 yılında yürürlüğe girdi, yaz aylarında, tam
tarihini hatırlayamıyorum, kadınlara yönelik Ģiddet ve ev içi Ģiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele
hakkındaki Avrupa Konseyi SözleĢmesi, Türkiye ilk altına imza atan ülkedir ve oradaki hedeflerden
birisi de kadınlar açısından toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasıdır. Yani Türkiye bu konuda
toplumsal cinsiyet eĢitliği söylemini zaten lügatına almıĢ bir ülkedir. Ve bu konuda arkadaĢlarımızın her
ne kadar kaygıları olsa da Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlığının Kadın Statüsü Genel Müdürlüğünce
2008 yılında toplumsal cinsiyet eĢitliğine iliĢkin verdiği eğitimler mevcuttur. Gene, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığımızın toplumsal cinsiyet eĢitliğine dair verdiği eğitimler mevcuttur. Milli Eğitim
Bakanlığımız müfredatına toplumsal cinsiyet eĢitliği dersleri koyma konusunda çalıĢmalar
yürütmektedir. Bunları hepimiz biliyoruz, yani toplumsal cinsiyet eĢitliğini biz isim olarak değiĢtirirken
kadın-erkek eĢitliğinden ziyade kadınlara toplum tarafından yüklenen sorumlulukların değiĢmesi ve
statüsünün yükseltilmesi için bu söylemi dilimize alıĢtırmayı uygun gördüğümüz için biz isim
değiĢikliğini önermiĢtik. Gene TÜSĠAD‟ın bu konuda çalıĢmaları var, birçok holdingin bu toplumsal
cinsiyet eĢitliğini sağlamaya yönelik çalıĢmaları var. Hatta farklı bir Ģey de paylaĢmak istiyorum; kısa
adı KADEM olan Kadın ve Demokrasi Derneği vardır ve kendilerini muhafazakar bir dernek olarak
adlandırırlar. Toplumsal cinsiyet eĢitliği yerine toplumsal cinsiyet adaleti olarak kullanıyorlar ki bununla
ilgili çalıĢmalarını yakından da takip ettiğim ve değer verdiğim dernek baĢkanı sayın Saliha OKUR
GÜMRÜKÇÜOĞLU‟nun Ģöyle bir ifadesi var; “EĢitlik, adalet eĢitliğinde içinde barındıran bir kavram
olduğu için, bizler toplumsal cinsiyet adaleti demeyi tercih ediyoruz.” diye. Ocak ayında da 5.
Toplumsal Cinsiyet Adaleti Sempozyumu düzenlemiĢlerdir. Dolayısıyla biz devlet olarak da dilimize
aldığımız, devlet kurumları olarak da dilimize aldığımız toplumsal cinsiyet eĢitliği söyleminden bu
kadar rahatsız olunmasını ve hatta bizim BaĢkanımızın ve yahut da bizim dünya görüĢümüze göre
yapmıĢ olduğumuz açıklamaları, destekleri Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonunun bu konuda
çalıĢmalar yapıp da toplumun ahlakını dejenere edecek Ģekilde çalıĢmalar yapabileceğini ve bu konuda
bize had bildirecek Ģekilde açıklamalar yapmasını ben tekrar kabul etmiyorum. Bu konuda meslektaĢımı
sözlerini geri almaya davet ediyorum ve Ģunu da belirtmek istiyorum; Ġzmir'de BüyükĢehir
Belediyesinin sığınma evi var bir tane, ikincisi de önümüzdeki aylarda açılacak. Bizim bütçede sığınma
evi kalemi olarak görülen o ikinci sığınma evinin son kalan taksit ödemesidir. Yani biz sığınma evlerine
o kadar para ayıran bir Belediye değiliz ve Ģunu da belirtmek istiyorum, sığınma evlerimiz bizim o
kadar güzel o kadar düzgün çalıĢıyor ki Ģu anda ismini vermek istemediğim belediyeler bununla ilgili
gelip burada araĢtırmasını yapıp bu konuda nasıl çalıĢtığımız ile ilgili bizden bilgi alıyorlar, bu birincisi.
Ġkincisi; toplumsal cinsiyet eĢitliğini biz aynen az önce dediğimiz gibi kadın çalıĢmaları olarak kadının
toplumdaki statüsünü ve istihdamını artırıcı çalıĢmalar olarak gördüğümüz için orada bütçe bu kavramla
anlatıldı. Yani onların dediği gibi Ģuraya Ģu kadar ayırdınız, toplumsal cinsiyet eĢitliğine, yani diyorlar ki
sanırım kendilerince LGBT‟liler ile ilgili bu kadar çalıĢma yapacaksınız, gibi farklı yansıtmaya
çalıĢıyorlar. Asla bununla ilgili değil, o konuda o. Annelik, aile kavramı, çocuk ve kadın hakları bizler
için çok değerli. Zaten o yüzden yıllardır kadın mücadelesinin içinde çalıĢan ve bu konuyu önemseyen
bir Parti Üyesiyim. Yani ben artık bu kavramın bu kadar tartıĢılmasını doğru bulmuyorum ve kendilerine
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de Ģunu söylüyorum; madem bizimle ilgili böyle bir kaygıları vardı, keĢke istifa etmeselerdi. Böyle biz
çalıĢacaksak da engel olurlardı en azından diye düĢünüyorum. Ama biz 31 Mart‟ta seçimlerden sonra
Komisyonumuz kurulduğundan beri, çalıĢmalarımızı arkadaĢlarımız da biliyorlar, bütün kadın
derneklerini, kadın kuruluĢlarını hatta AK Parti Ġzmir Milletvekilimiz Sayın Ceyda BÖLÜNMEZ
Hanımefendiyi de Komisyonumuzda bu konuda ağırladık. “Beraber neler yapabiliriz? Kadın hareketi
siyaset üstüdür. El ele verelim hep beraber bu konuda çalıĢalım.” diye çalıĢmalar yaptık. Diğer bir konu
da logo meselesi; logo meselesi bizim Komisyonumuzun logosu değil ya da biz kimseyi, fikrini almadan
böyle bir logoyu oluĢturduk diye bir Ģey de yok. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin takdir ettiği bir Ģey. Bu
konuda da hepimize saygı duymak düĢer. Bununla ilgili açıklamayı zaten daha önce yapmıĢtık. Yani
renklerden yola çıkarak bir yerlere varmaya çalıĢıldı. Ama biz her zaman “Çok renk, çok nefes, çok ses”
diyoruz ve bunu da devam ettireceğiz. Biz o nedenle daha önceki Komisyon isminin değiĢikliğiyle ilgili
verdiğimiz kararın arkasındayız ve hep beraber kendilerin de kadın aile ve çocukla ilgili çalıĢma yapmak
üzere tekrar Komisyonumuza davet ediyoruz. Sabırla dinlediğiniz için çok teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Buyurun Hakan Bey. ArkadaĢlar, evet, Hakan Bey buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Açıkçası bu
tartıĢmanın çok uzamıĢ olması belki bazı Meclis Üyesi ArkadaĢlarım açısından ne kadar gerekli kadar ya
da ne kadar gereksiz olduğunu düĢünmeye sevk etmiĢ olabilir. Ama ben Burçin Hanımın yaptığı
konuĢmayı kimseyi tahrik edici olduğunu düĢünmüyorum. Her Ģeyden önce bu Komisyon isim
değiĢikliğinin Ģöyle bir tarihsel geçmiĢine baktığımızda 2008 yılında bir Kadın Komisyonu olarak
kurulmuĢ, yine BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığımızın oybirliğiyle. Peki, 2009 yılına geldiğinde ne
olmuĢ? Ġzmir Kadın KuruluĢları Birliğinin vermiĢ olduğu bir Önerge, ki yaklaĢık 38 tane kadın kuruluĢu
temsil ediliyor burada ve Valiliğe verdiği Önergede; bu isminin Kadın-Erkek EĢitliği olarak
değiĢtirilmesini kadın birliklerimiz talep etmiĢler. Peki, 9 yıl boyunca biz bu birliğin önerisi üzerine
Kadın-Erkek EĢitliği Komisyonumuz faaliyetini sürdürürken, birçok kararlar alırken, hiçbir isim
değiĢikliği gündeme gelmemiĢ. Bizim ısrarla durduğumuz isimden çok ismin içeriğindeki bir takım
kaygılardı. Bu kaygıları biz sözlerle değil eylemlerle ortaya koymaya çalıĢtık ki yine Meclisimizin,
Meclis Kararı aldığımız 13/05/2019 tarihinde Sayın Gamze Gül Hanımın vermiĢ olduğu Önergede Ģu
ifade geçiyor; “Biyolojik cinsiyetinden farklı tanımlayan vatandaĢlarımızın da Komisyon çalıĢma
kapsamı dıĢında hissetmesini olanak sağlayabilecek bir isim değiĢikliği.” Yani tartıĢmaların temeline
baktığınız zaman kadın ve erkek kavramının çok dıĢında bir kavram tanımı, ki konuĢmasını dikkatlice
dinledim, hiçbir Ģekilde buna atıfta bulunmadı bugünkü konuĢmasında ama yazılı olarak bu vardı. Doğal
olarak bu soruyu sormak en temel hakkımızdı ve biz Ģimdi çoğulcu olmak, demokratik olmaktan
bahsedip çok renkli, çok sesli olmaktan bahsediyoruz. Çok güzel ama söylem ve eylem arasındaki bu
farklar, her Ģeyden önce Ģunu ben belirtmek isterim; ben Konak Belediyesinin Meclis Üyesiyim. Bu
önerge Konak Belediyesinde geldiğinde ben oybirliği yapmıĢ bir Meclis Üyesiyim isim değiĢikliğine.
Çünkü geldiğinde bu bahsettiğim cümle ya da atıf bizde yoktu. Bu bir toplumsal ihtiyaçtı ve bu noktada
evrensel hukuk normları çerçevesinde değiĢtirdik ve oybirliği verdim. Ama Meclise gelip tartıĢmalara
baktığımızda, her Ģeyden önce ben Ģuna da çok üzülüyorum; geçen Oturumda, siz dediniz ama sizi
eleĢtiriyordum ama geçen 5 Aralık günü yemekte yaptığınız konuĢmadan dolayı bir eleĢtiri olarak değil
çünkü siz de kendi kendinizi eleĢtirmiĢtiniz. Siz bu Mecliste Ģu ifadeyi kullandınız; “Bırakalım kadınlar
bunları kendi arasında çözsün.” dediniz. O gün ben bunu çok erkeksi bir tavır olduğunu söyledim
arkadaĢlarıma. Çünkü toplum artık o kadar bunu kanıksadı ki ama siz o 5 Aralık‟taki basından takip
ettiğim yemekte de dediniz ki, iĢte “tanımları biz de bazen kullanıyoruz değiĢtirmemiz lazım.” Doğal
olarak BaĢkanlık Makamı olarak bu konu, “kadınlar arasında çözsün” diyebileceğiniz bir konu değil. Bir
diğer taraftan, arkadaĢlarımız bir hassasiyetini dile getirmeye çalıĢıyorlar. Bunu dile getirirken de
belgelerle, bilgilerle, yazılmıĢ kararlarla bunu ortaya koymaya çalıĢıyorlar. Dönüp baktığım zaman
bugün çok net bir Ģey söyleyebilirim; bugüne kadar bu Kadın-Erkek EĢitliği Komisyonlarında sadece
kadınların üye olması da bugün pratikte bana çok doğru gelmiyor. Çünkü bu, eğer bu değiĢimi kadın
cinayetlerinin bu kadar arttığı bir yerde eğer… Bir ad bildirme olarak gördü, Gamze Hanım ama keĢke
ben Ģunu beklerdim, yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde Engin KOÇ Grup BaĢkanvekili, bir
milletvekili hanımefendiye “haddini bildirin.” dediği zaman da keĢke bu Mecliste çıkıp bir eleĢtirseydi.
O zaman tutarlı ve içten olurdu. ġimdi doğal olarak… Eğer doğal olarak bir taraftan bakıp eleĢtiriler
yaptığımızda bunu negatif yorumlarsak, doğru bir yere varamayız. Bir sorular sordu, Burçin Hanım, ki
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katılıyorum. Öncesi sizin imzaladığınız protokol var. Protokolle ilgili maddeler kapsamında mı
değiĢiklikler yapıldı? Buradaki bu ifadenin varlığı, bizim Grubumuzu, temsil ettiğimiz kitleleri, bu
toplumun örf ve adetlerni rahatsız eden bir ifade tarzıdır. Yoksa bireysel hak ve özgürlükler kapsamında
durmuyoruz. Ama bütün bunlara baktığımız zaman, biz burada, bu sorunun kadınların kendi arasında
çözeceği bir sorunun çok ötesinde. Bu tartıĢmanın, ki mesela çok güzel söylediler, dediler ki; “Ģu an
bildiğim kadarıyla birçok kuruluĢ da bunu kullanıyor, KADEM de bunu kullanıyor. En son toplumsal
cinsiyeti adalet kavramıyla bir komisyon ismi söylediler. Belki komisyon ismini sembolik olarak, hem
Gamze Hanım da çok beğenmiĢler, o zaman “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” olarak tanımlayabiliriz;
oradaki Komisyon tanımı olarak ve böylece… Ama önemli olan Ģu, metindeki Ģu ifadenin, tekrar etmek
istiyorum, bunu yazılı olarak verdikleri için ve Meclis Karar Tutanağına geçtiği için “biyolojik
cinsiyetten farklı tanımlayan vatandaĢlarımızın da Komisyon çalıĢma kapsamı dıĢında hissetmemesi”
ana neden olarak gösteriliyor. Buna bizim durduğumuz yer, siyaset ürettiğimiz alan ve… Her Ģeyden
önce Ģunun da altını çizmek istiyorum, biz bu Komisyona ret verdik, isim değiĢikliğini ama Komisyona
üye verdik. Komisyon çalıĢmalarına arkadaĢlarımız bilfiil katıldılar. Milletvekilimiz, Adalet ve
Kalkınma Partisi Ġzmir Milletvekili Ceyda Hanım bu Komisyon toplantılarına geldiler. Hiçbir
arkadaĢımız bu çalıĢmalarından geri durmadılar. Yaptık eleĢtirilerimizi ortaya koymamıza rağmen bu
Komisyonun faaliyetlerindeki, bu Mecliste, bu gerekçeleri ortaya koyduğumuzda baĢta Cumhuriyet
Halk Partisinin Grup BaĢkanvekili Mustafa Bey olmak üzere, Nilay Hanım olmak üzere bu
kaygılarımızın yersiz olduğunu, bu Komisyonun bu noktadaki hassasiyetlerini dikkate alacağını
söylemiĢlerdi. Ne zaman bu tartıĢma bizim istifa noktamıza kadar geldi, o çok rengarenk bir Ģeye atıfta
bulunan logo tartıĢması, ki o gün siz o bu toplantıda yoktunuz, Mustafa bey yönetiyordu ve dediler ki;
“BaĢkanlık Makamının takdiridir.” ki ben Ģunu da biliyorum, birçok Cumhuriyet Halk Partili Komisyon
Üyesi ArkadaĢlarımızın da o logoyu görmediği bilgisi Ģu an bizde var. Mesele Ģu Sayın BaĢkan, burada
bizim toplumsal farkındalığı ortaya koymamız lazım. Kadın cinayetlerinin arttığı bu yerde biz bu
anlamda uyumu yakalamamız lazım. Ben her Ģeyden önce Adalet ve Kalkınma Partisinin bayan
üyelerimizin, kadın üyelerimizin bu Komisyonda çalıĢmamasının da kadına Ģiddetinin baĢka bir türü
olduğunu düĢünüyorum. Netice itibariyle onlar bir rahatsızlıklarını dile getiriyorlar ve bu
rahatsızlıklarında bir anne duygusu vardır, bu rahatsızlıklarında toplumun geleceği ile ilgili kaygılar
vardır ve ciddi anlamda biz iyi niyetle çıkmıĢ olabiliriz. 30 yıl önce baĢlayan bu hareketleri incelediğiniz
zaman bugün gelinen noktayı özetledi Burçin Hanım, ben bunlara tekrar girmek istemiyorum, bunları
ben her Meclis Üyemizin, istirham ediyorum, birazcık internette, dünyada bu tür hareketlerin toplumsal
olarak nereye götürmeye çalıĢtığına bakması gerektiğini düĢünüyorum ve yarın bize ne geleceğini ben
bilemem. Ġki tane erkek evladı olan bir insanım. Yarının ne doğuracağını ben bilemem. Ama
sorumluluklarımız var. Çocuklarımıza karĢı, geleceğimize karĢı, bu hassasiyetlerle, bu cümlelerle tekrar
bu revize edilebilirse, bu Komisyonun elbirliğiyle çalıĢması tekrar sağlanırsa, hem güzel bir örnek olur
hem yerinde bir örnek olur. TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan‟ım.
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. BaĢka söz almak isteyen? Suat Bey buyurun. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, vereceğim efendim size de.
Buyurun.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Sayın BaĢkan‟ım, Ģimdi çok kısa konuĢacağım hukukçular kadar uzun
konuĢmayacağım.
BAġKAN: Vallahi güzel olur.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Kısa konuĢacağım. ġimdi daha önce bu ilk yıllar Kadın-Erkek EĢitliği
idi. Daha sonra ve son olarak Ģimdiki durumu “Gender Equality” denen yani cinsiyet eĢitliğine döndü
dünyada. Nedeni de Ģuydu; olay tıbbi bir olay çünkü. Ġki tür cinsiyet vardır; bir biyolojik cinsiyet, ki
sevgili Hakan kardeĢim söz ettiler, ama söz etmedikleri bir psikolojik olay var. Bir iĢin öbür boyutu var.
Bu nedenle hepsini kapsasın diye dünyada kabul edilen ve bugün yazıĢmalarda ana tema olan cinsiyet
eĢitliği, toplumsal cinsiyet eĢitliği. Bu nedenle olacak ki biz de bunu kabul ettik. Yani doğrusu artık
dünyada Ģey bulmamız için… Bir karĢılık bulmamız için bu gerekiyordu. Toplumda karĢılık bulmamız
için gerekiyordu. Ama beni ilgilendiren kısmı tıpta bir bunun karĢılığı var; psikolojik ve biyolojik
cinsiyet, sunarım.
BAġKAN: Gayet aydınlatıcı oldu. Evet, baĢka söz almak isteyen? Saadet Hanım buyurun. Hocam size
de vereceğim.
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SAADET ÇAĞLIN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, biz geçen hafta AyĢegül
Hanımla birlikte gittik o çalıĢtaya, eğitim programına. Meclisimizin de verdiği destek için çok teĢekkür
ederiz. Değerli bir eğitim programının ilk aĢamasıydı. Tabii AyĢegül Hanımla birlikte gittiğimiz için de
karĢılaĢtığımız zorlukları daha kolaylıkla çözdük, kendisine de teĢekkür ediyorum. Orada da 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde 5 numaralı hedef, küresel hedef, Toplumsal Cinsiyet EĢitliğiydi.
Yani Toplumsal Cinsiyet EĢitliği artık evrensel bir terim. Bu artık tüm BirleĢmiĢ Milletlerin dıĢında da
her türlü resmi kurumlarda kullanılan cinsiyet, toplumsal cinsiyet eĢitliğinden aslında çok basit, çok
temel bir Ģeyi var; hiç kimsenin hak ve hizmetlere eriĢiminde cinsiyeti nedeniyle olumlu ya da olumsuz
bir etkinin olmamasının Ģartlarını yaratmak. Bu basit, temel Ģeyde bakıyoruz biz toplumsal cinsiyet
eĢitliğinin tanımına. TeĢekkür ederim.
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum Ġlhan Bey… ArkadaĢlar bunu çok uzatmayabiliriz aslında. Bence
yeteri kadar Ģey oldu ama Ġlhan Bey söz istemiĢti bir ona vereyim. Son sözü de size vereyim, evet.
ĠLHAN DAL: Evet Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis, aslında ben uzatmamak adına söz almayacaktım
ama…
BAġKAN: Lütfen, evet kısa olabilir.
ĠLHAN DAL: Tamam, arkadaĢlar öyle paslar atıyorlar ki altı pasın içine, yani dokunsanız gol olur,
dedikleri paslardan.
HÜSNÜ BOZTEPE: Logoyu anlatsanıza…
ĠLHAN DAL: Ben logoya girmeyeceğim, beni o ilgilendirmiyor. O kısmı ilgilendirmiyor beni.
BAġKAN: Bir dakika Hüsnü Bey, yapmayın ne olur… Evet, Ġlhan Bey.
ĠLHAN DAL: Beni ilgilendiren kısmı Ģu; bu çocuklarımızın sağlığı. Toplumun geleceği konusundaki
hassasiyetleri bu kadar artmıĢken, böyle tap yapmıĢken, ben Ģunu demek istiyorum kendilerine; gelin o
zaman Karaman‟da, Konya‟da Gerger‟de efendim, Ġstanbul‟da, Beypazarı‟nda cemaat ve tarikat
yurtlarında günlerce, aylarca tecavüze uğrayan çocuklardan bahsedin, eğer toplum sağlığını, çocukların
sağlığını, ailelerini düĢünüyorsanız. TeĢekkür ederim.
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum son sözü Murat Bey‟e veriyorum. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar lütfen, evet. ArkadaĢlar rica ediyorum
ama... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ġtham değil…
Yani… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ama bakın yani
Hakan Bey de yaptı biliyorum. Evet, buyurun Murat Bey son sözü size verdim.
MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. Ben tabii Öncelikle AK Parti Grubuna çok teĢekkür
ediyorum. Bu konuyu her Gündeme getirdiklerinde bize de Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini tekrar tekrar
anlatma fırsatı veriyorlar, sağ olsunlar. Çünkü bugün ülkede, dün, iki gündür Ģunu tartıĢıyoruz, bir kadını
sokak ortasında öldüren kiĢiyi gözaltına alırken üstünü aramayı akıl edemeyen polis, ki bu yüzden
neredeyse bir polisimiz Ģehit oluyordu, dün kadına Ģiddete dur diyen kadınları kelepçeleyerek gözaltına
aldı ve bugün o kadınlar adli kontrolle serbest bırakıldı. Değerli ArkadaĢlar, bu ülkenin kadını Ģiddete
uğramaktadır. Öyle sağda solda filan değil. Evin içerisinde Ģiddete uğramaktadır. Bakın bu ülke, bu ev
içindeki Ģiddeti kamufle etmek için bir tercüme hilesine bile baĢvurdu. Ġstanbul sözleĢmesinde ev içi
Ģiddetin önlenmesini düzenlerken, bunun resmi Türkçe tercümesini aile içi Ģiddet diye yaptık. Çünkü Ģu
önemli, biz kadını birey olarak, kiĢi olarak değil, ailenin bir unsuru bir anne, Ģefkat öznesi filan olarak
gördüğümüzden yaĢıyoruz bunları. Çünkü kimisi Ģefkatle korur, kimisi o kadar çok korur ki sonunda
ona Ģiddet uygular. Burçin Hanım söyledi aslında, “Biz isme takmıĢ değiliz, sizin varmak istediğiniz
yere takmıĢ durumdayız.” dediniz, bu bir vehimdir, bu bir varsayımdır, bu, korkularla hareket etmektir.
Bu ülke bütün hayatı boyunca, bu ülke bütün tarihi boyunca korkularıyla hareket etti… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Lütfen arkadaĢlar, lütfen arkadaĢlar herkes sessiz dinledi. Lütfen, evet.
MURAT AYDIN: Bu ülke korkularıyla hareket ede ede hak temelli değil, özgürlük temelli değil,
bölünme korkusuyla, irtica korkusuyla, terör korkusuyla, Ģiddet korkusuyla beslene beslene bu hale
geldi. Rica ediyorum, yapılan Ģeyler değilse mesele, ki ben biliyorum sizi de, asla bir kadına yönelik
Ģiddetin ya da toplumsal cinsiyet eĢitliği karĢısında olabilecek bir kiĢi değilsiniz yani ismin üzerinden,
bir vehim üzerinden, iĢte baĢka bir Ģehirdeki 9 yaĢındaki bir çocuğun görüntüsü üzerinden bu konuyu
tartıĢmayalım lütfen. Toplumsal Cinsiyet EĢitliği kavramı çok basit bir kavramdır. Hani derler ya
“Erkekler ağlamaz.” iĢte bu toplumsal eĢitliğine aykırı bir sözdür. Hani derler ya “Sen kadınsın Ģoför
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olamazsın.” iĢte bu toplumsal cinsiyet eĢitliğe aykırı bir kavramdır. Buradaki mesele Ģu; ismi…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Evet, Murat Bey bitirin.
MURAT AYDIN: Ġsmini, rengini, toplumun içerisindeki kiĢilerin vehimleri üzerinden hareket etmeyin.
Biz burada konuyu hak temelli tartıĢıyoruz. KiĢilerin cinsiyetlerinin, bulundukları konumunun üzerinden
değil. Pek çok ülkeyi örnek gösterebiliriz. Pek çok kurumu örnek gösterebiliriz. Değer yargılarımızın
farklılaĢması üzerinden örnek gösterebiliriz ama rica ederim, yani kaç yıldır tartıĢılan bir kavramın
burada baĢka bir anlama geldiğini söylemeyin. Kadın-Erkek EĢitliği Komisyonunun ismi zaten hatalıdır.
Kadın-Erkek eĢit değil mi ki bir Komisyon onları eĢitlemeye çalıĢsın. O yüzden bakın Türkiye Büyük
Millet Meclisinde de bu Komisyonun karĢılığı benzer Komisyon Kadın-Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu
olarak kurulmuĢtur. Sözün özü Ģu, çok uzattım özür diliyorum, yani Toplumsal Cinsiyet EĢitliği
kavramının ne anlama geldiğini bu konuda iyi-kötü birazcık bir Ģey bakan herkes bilir. Bütün hukuk ve
siyasal alanda, sosyal alanda çalıĢanlar bilir. Mesele isim değil eĢitliktir, mesele isim değil hak temelli
mücadeledir, mesele isim değil, hepimizin bir arada birlikte yaĢama duygusudur. TeĢekkür ederim.
BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Özgür Bey bitiriyorum. Özgür Bey, Özgür Bey bir dakika oturur musunuz? Daha söz
vermedim. Değerli ArkadaĢlar, bu, sabaha kadar devam edebilir ama anlaĢıldı. KarĢılıklı bir takım kırıcı
Ģeyler de söylendi ama benim bunu kapatmam lazım. Müsaade edin…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bakın…
BAġKAN: Özgür Beyciğim.
ÖZGÜR HIZAL: Esasında bugün bu konuyla alakalı söz almayı düĢünmedim. Çünkü Grupta
görevlendirdiğimiz arkadaĢlarımız vardı. Yalnız herhalde bizim anlatmak istediğimiz mesele
anlaĢılamadı.
BAġKAN: AnlaĢıldı.
ÖZGÜR
HIZAL:
AnlaĢılamadı.
Bakın,
bakın…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Özgür Bey anlaĢıldı.
ÖZGÜR HIZAL: ArkadaĢlar, lütfen.
BAġKAN: Müsaade edin. Özgür Bey söz vermiyorum. Rica ediyorum, söz vermiyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Ben Grup BaĢkan Vekiliyim.
BAġKAN: Ben de söz vermiyorum. Rica ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, cevap hakkı, sabaha kadar…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bakın ben…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Özgür Bey rica
ediyorum. Bunların hepsi karĢılıklı konuĢuldu, rica ediyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan böyle bir usul olamaz. Biz burada, biz burada kadınerkek eĢitliği ya da kadın temelli bir tartıĢmayı…
BAġKAN: Özgür Bey bunların hepsi konuĢuldu.
ÖZGÜR HIZAL: Hepsi konuĢulmadı Sayın BaĢkan. Mesela, sizin 30 Haziranda atmıĢ olduğunuz tweet
konuĢulmadı mesela...
BAġKAN: Ben konuĢacağım, müsaade ederseniz. Siz oturun ben konuĢacağım.
ÖZGÜR HIZAL: Siz konuĢursanız…
NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım, Yeterlilik Önergesi veriyoruz. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Lütfen, oturun ben anlatacağım.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan,
30 Haziranda atmıĢ olduğunuz Onur YürüyüĢüne iliĢkin
“Önümüzdeki dönemlerde birlikte olacağız.” konuĢulmadı mesela Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Söyleyeceğim, Değerli ArkadaĢlar ben de çok kısa bir değerlendirme yapacağım. Ondan
sonra Gündeme devam edeceğiz. Aslında Suat Bey, Kıymetli Bakanımız çok önemli bir Ģey söyledi;
biyolojik cinsiyetin dıĢında bir de psikolojik cinsiyet var, yani tıbbi bir Ģey bu. Bu farklılığı yaĢayan
herkes sapık değil ki. Burçin Hanım da söyledi. Tarih boyunca bu olmuĢ, tarih boyunca bu olmuĢ.
Dolayısıyla bu bizim… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Müsaade edin. Bu, özendirmek kimsenin haddine düĢmez. Burada Değerli ArkadaĢlar, kimsenin aile
değerini sorgulamak da kimsenin haddine düĢmez. Biz bu memleketin evlatları olarak ananesine,
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geleneklerine, göreneklerine, örflerine, adetlerine bağlı insanlar olarak hepimiz için aile kutsaldır.
Hepimiz için aile son derece değerlidir. Ama hepimizin bu memlekette yaĢayan herkese eĢit muamele
yapmak gibi de bir görevi vardır. Hele ki Ġzmir gibi bir Ģehrin seçilmiĢleri olarak yönetiyorsak,
BüyükĢehir Belediye Meclisini oluĢturuyorsak. Burada bütçe ile ilgili bir Ģey söyleyeyim, o bütçeyi
lütfen Burçin Hanım inceleyin, detaylarını, toplumsal cinsiyet eĢitliğine ayrılan bütçenin nerelere
harcanacağı ile ilgili çok net verilere ulaĢacaksınız. Burada bir bölümü bütçe tekniği açısından farklı
baĢlıklar altında ifade edilmiĢ ama bunları arkadaĢlarım size detaylı biçimde açıklasınlar. Böyle bir
sapkınlığı özendirecek bir yere para harcanması falan asla böyle bir Ģey söz konusu değil. Bu konuda
çok net olduğumuz için bu netlikte de ifade etmek isterim. Değerli ArkadaĢlar, asıl mesele Ģurada; iyi iĢ
yapan insan için ne deriz mesela “Adam gibi iĢ çıkardı.” çok çalıĢkan insan için “Adam gibi çalıĢıyor.”
Bizim Ģu dilimizi önce değiĢtirmeye baĢlamamız lazım. Onun için Hakan Bey “Kadınlar aralarında
çözsünler.” dedim. Biz zaten bir, sözlü olarak, kültürel olarak bir üstünlük taĢıyoruz kadınlara karĢı hak
etmediğimiz. Aynen bir, böyle bir vehime kapılmıĢ durumdayız. Ne demek adam gibi insan olmak, ne
demek adam gibi çalıĢkan olmak, ne demek adam gibi iĢ çıkartmak? Kadınlar iĢ çıkartmıyor mu?
Kadınlar baĢarılı olmuyor mu? Niye “kadın gibi iĢ çıkartmak” demiyoruz? Özetle söylemeye çalıĢtığım
Ģey Ģu; bu toplumda bir toplumsal eĢitsizlik var, cinsiyet eĢitsizliği var ve bizim bununla ilgili farklı bir
çalıĢma yürütmemiz lazım. Hem herkesin eĢitliğini kabul etmemiz lazım, psikolojik anlamda da
farklılıkları kabul etmemiz lazım. Ama elbette aileyi koruyarak, ailenin örf adet geleneklerini koruyarak,
tabii ki buna sahip çıkarak ama aynı zamanda da toplumsal eĢitliği güçlendirmeye çalıĢarak ve bu
memlekette eĢit bireyler olarak yaĢamanın önemini her geçen gün daha iyi anlayarak, anlatarak.
Dilimize önce sahip çıkarak dilimize, dilimizde var hata, dilimizde var sakatlık, bu dilimizi
değiĢtirmemiz lazım. Erkek egemen, eril bir dilden sıyrılmamız, kurtulmamız lazım. EĢitlikçi bir dili,
özellikle kadınlarımıza düĢüyor burada iĢ. Biri size bunu söylediği zaman isyan etmelisiniz. “Ne demek
adam gibi?” demelisiniz. Sizlere düĢüyor bu iĢ. Bizlere de sizin önünüzü açmak, sizi gerçekten bu
anlamda desteklemek ve size sahip çıkmak. Bizim yapacağımız iĢ budur. O nedenle ben arkadaĢlarıma
çok güveniyorum. Mutlaka aralarında buluĢup, mutlaka bunu tekrar değerlendireceklerdir. Birlikte
çalıĢmalarının Ġzmir için son derece yararlı olduğunu biliyorum. Bu konuda ben üzerime ne düĢerse
yapmaya hazırım. Ben bu konuda çok netim. Bizim, hiç kuĢkunuz olmasın, her birinizin aynı derecede
ailevi değerlere değer verdiği, önem verdiğini biliyorum. Değerli ArkadaĢlar, Hukuk Komisyonundan
geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 5, Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 5. maddede Belediyemiz aslında Denizli ili, Bozkurt
Belediyesi arasında belediyelerin yetki ve sorumluluk alanına giren toplumsal hizmetler, halk sağlığı,
eğitim ve kültürel varlıkların korunması, duyarlılıklarının arttırılması gibi konularda kardeĢ Ģehir iliĢkisi
kurulmasını, Hukuk Komisyonu biraz kanunun da üstüne çıkarak bir kriter belirlemek için uygun
bulmamıĢtı. Biz BüyükĢehir Belediyesi olduğumuz için, daha çok Hukukta bunu BüyükĢehir
Belediyeleri ile bir kıstas olarak değerlendirmiĢtik. Ancak Grubumuzda tekrar bu konuyu tartıĢtık ve
değerlendirdik. Esasında Belediye Kanununda “KardeĢ Ģehir iliĢkisi iki belediye arasında” Ģeklinde
tanımlanmıĢ. Dolayısıyla bu, tümüyle Meclisin iradesine ait bir konu, yani burada Hukuk
Komisyonumuz bu açıdan uygun bulmamıĢ ama Meclis, Hukuk Komisyonunun kararıyla bağlı değil.
ġimdi Denizli, Bozkurt Belediyesine baktığınız zaman depremden mağdur olmuĢ, zarar görmüĢ bir
Belediye, küçük bir Belediye. Daha önce de biz Belediye Meclis Kararıyla destek vermiĢtik bu
Belediyeye. Ayrıca Belediye BaĢkanı kadın. Bir önceki Gündemden, Anayasada da belirtiliyor, hani
kadınların pozitif ayrımcılıkla yaklaĢılması gerektiği konusunda. Biz burada Grup olarak bu kardeĢ Ģehir
iliĢkisini doğru buluyor, onaylıyor ve kabulü yönünde oylanması öneriyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey buyurun.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, daha önceki ilk gelen konular, Gündeme gelen konular ne olacak?
Onu da Grup olarak değiĢtirecekler mi? Ġkinci husus…
BAġKAN: Hangi Gündeme gelen?
FATĠH TAġTAN: Mesela Malatya‟nın Hekimhan ilçesi meselesi var.
BAġKAN: Evet.
FATĠH TAġTAN: Keza bizim bir yere yardım yapmamız için o yerle kardeĢlik bağımızın olmasına da
gerek yok. Yine aynı Ģekilde Komisyon oybirliği ile uygun buluyor, uygun bulmuyor ve “Yasanın da
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üzerine çıkan bir tavır olduğunu söyledik.” diyor Hukuk Komisyonu. Burada bu kararın değiĢme
gerekçesi yasanın öyle olmadığı. ġimdi Komisyonda da arkadaĢlarımıza bu Ģekilde, ilgili bürokrasimiz
ya da hukukçu arkadaĢlar bilgi veriyor, burada konu değiĢiyor. O halde biz bu Hukuk Komisyonuna
gönderdiğimiz kararlardan da emin olamayacağız bundan sonra. Yani hem “Yasanın üzerinde bir karar
alıp” ifadesi geçiyor, hem Mecliste Grup olarak böyle düĢündük ifadesi geçiyor.
BAġKAN: Anladım.
FATĠH TAġTAN: TeĢekkür ederim.
BAġKAN:
Ben
teĢekkür
ederim.
Kemal
Bey?
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki. Salahattin Bey? Yok herhalde. Değerli
ArkadaĢlar…
CÜNEYT UMUTLU: BaĢkan‟ım müsaade…
BAġKAN: Pardon buyurun efendim.
CÜNEYT UMUTLU: Salahattin BaĢkanın yerine…
BAġKAN: Buyurun buyurun.
CÜNEYT UMUTLU: Eğer, mümkünse, tekrar Hukuk Komisyonuna gönderilmesi mümkünse bu
konuyu.
BAġKAN: Evet.
CÜNEYT UMUTLU: Ya da Gündemde tutmamız mümkünse tekrar bir hukuk süzgecinden geçirelim
tarzında görüĢümüz.
BAġKAN: BaĢka söz almak isteyen arkadaĢım var mı? Buyurun Mustafa Bey.
MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri bir kere temel bir çalıĢma prensibini
söyleyerek sözlerime baĢlamak isterim. Yani elbette Komisyon Kararları önemlidir ve Komisyon
toplanır, o konuyla ilgili Karar alır. Ama Meclis her zaman Komisyon Kararlarına uymak
mecburiyetinde değildir. Meclis Yönetmeliğine baktığımız zaman bunu çok açık olarak görebiliriz.
Buradaki, buradaki hususu, sadece bunu Belediye BaĢkanının kadın olmasına ya da orada bir deprem
felaketiyle... Evet, genel olarak Ġzmir‟le, Ġzmir Belediyesiyle kardeĢ Ģehir olma anlamında çok talep
geliyor. Gerçekten yurt içinde özellikle bizimle… Baktığımız zaman nüfus ve ekonomik düzlem olarak
aynı oranda olmayan belediyelerden de bu talepler geliyor. Bunların tamamını, bunların hepsini bu
anlamda kardeĢ Ģehir olarak kabul etmemiz, gönül ister ama mümkün değil. Ama Ģu anlama gelmez bu,
eğer içlerinden bazılarıyla bu anlamda, bizim ekonomik ve nüfus olarak eĢdeğerimiz olmasa dahi onlarla
iĢ birliği yapıp, iletiĢim içinde bir kardeĢlik iliĢkisi sürdürmemize engel durum teĢkil etmez. Dolayısıyla
bu aslında Meclisin takdirinde olan bir Ģeydir. Çünkü sonuçta Meclise veriliyor bu yetki. Ben Ģahsen
Grup BaĢkan Vekili olarak baktığımda, Bozkurt Belediyesi ile kardeĢ Ģehir olmamızda ve Bozkurt
Belediyesi ile iliĢkilerimizin sürdürülmesinde Ġzmir ve Bozkurt ve Denizli illerimiz arasındaki bu
iliĢkiye de katkı sunacağından, bunun olumlu bir Ģey olduğunu düĢünüyorum. Ve Cumhuriyet Halk
Partisi Grubu olarak bu önergeye lehte oy kullanacağımızı söylüyorum ve Bozkurt ilçemizi kardeĢ kent,
kardeĢ Ģehir olarak görmek istediğimizi belirtmek istiyorum. TeĢekkür ederim.
BAġKAN: Tekrar Hukuk Komisyonuna gönderebiliriz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, aslında çok açık…
BAġKAN: Hüsnü Bey vereceğim. Nilay Hanım söylesin.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Çok açık, ben aynı zamanda bir hukukçuyum. ġimdi az önce de kanun metnine
tekrar baktım. Hukuka tümüyle uygun ama dilerseniz…
BAġKAN: Komisyona gitsin…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, gidebilir.
BAġKAN: Hüseyin Bey buyurun… Affedersiniz Hüsnü Bey. Hüseyin Bey nereden çıktı?
HÜSNÜ BOZTEPE: Olsun BaĢkan‟ım, 2-3 harf için burada kavga mı edeceğiz?
BAġKAN: Buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, aslında BaĢkan‟ım, bu konuyla ilgili konuĢmak istemiyorum. Ben bu
konuyu bizim arkadaĢlarla konuĢtum. Dedim: “Burada bir yanlıĢlık var, ama herhalde dedim, 7-8 tane
hukukçunun olduğu yerde dedim, bize susmak düĢer.” ama gene haklı çıkmıĢım. Ne diyeyim?
DüĢünebiliyor musun Sayın BaĢkan? Komisyon Üyesi… Ben hatta Hakan‟a sordum, Hakan dedi ki:
“Vallahi Hüsnü ağabey” dedi, “hukuken” dedi, “olmuyormuĢ.” dedi. “Allah Allah” dedim. Neyse ben de
bakmayı aklıma getirmedim. DüĢünebiliyor musun? Hukuk Komisyonu önemli, Plan Bütçe Komisyonu
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önemli, Ġmar Komisyonu önemli. Yani orada bir karar alınmıĢ, tabii bütün Komisyonlar önemli o ayrı
konu ama… Yani burada bir karar alındığı zaman herhalde orada 3-5 saat bir üstüne yorulmuĢtur
arkadaĢlar, bir araĢtırma yapmıĢlardı, bir çalıĢma yapmıĢlardı ve ondan sonra bu Meclise inmiĢtim ve bu
Mecliste 176 kiĢi de el kaldırıyor. Yarın öbür gün bizim, hepimizin yargılanmayacağı ne malum birçok
konularda? Neyse ki, bazı konuları biz burada AK Parti Grubu olarak arkadaĢlar yargılanmadan
kesiyoruz,
bu
konuda
da
bize
teĢekkür
etsinler.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Tamam.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan bakın, tabii ki siz Belediye BaĢkanısınız,
yoğunsunuz, buna tamamen katılıyorum. Ama lütfen, Allah‟ınızı severseniz, bir Belediye eğer ki, Meclis
Kararı alıyor, yani diyor ki: “A Belediyesiyle biz kardeĢ olacağız.” Herhalde, orada oturduğu yerde. Biz
bir karar alalım Ģu Ġzmir de fena bir yer değil, ara sıra yazın gideriz tatil yaparız diye olmuyor. Mutlaka
belediyemizle iletiĢime geçmiĢlerdir, mutlaka konuĢmuĢlardır ve buradaki arkadaĢlar da onay vermiĢtir.
Böyle bir Ģey olmuĢtur mutlaka. OlmamıĢsa o zaman buraya, Meclise indirmeye gerek yok, Komisyona
getirmeye gerek yok. Ġlgili yazı der ki, “ArkadaĢlar uygun görülmüyor yani siz bize sormadan,
danıĢmadan böyle bir karar alıyorsunuz.” yani kendi kendinize gelin güvey olmuĢsunuz, yani Ģimdi
Sayın BaĢkan‟ım…
BAġKAN: AnlaĢıldı.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ben teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sağ olun.
BAġKAN: Fatih Bey buyurun. Tamam, bundan sonra size vereyim, evet.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan…
BAġKAN: Tamam, peki size de vereceğim, evet.
FATĠH TAġTAN: Sayın ÖZUSLU‟ya ithafen söylüyorum. Biz zaten Komisyonun bağlayıcı olmadığını
biliyoruz ama benim orada ifade etmek istediğim, Hüsnü Bey‟in de söylediği gibi, bu teknik bir
Komisyon. ġimdi belki daha Ġmardan örnek verirsek; falanca yerin 1/5000‟liği diye önümüze bir Ģey
geliyor, Komisyondan geldi diye siz Meclise tavsiyede bulunuyorsunuz…
BAġKAN: Tabii, tabii…
FATĠH TAġTAN: Oylayıp geçiyoruz, biz bunun içeriğini bilmiyoruz. Bilmemiz de teknik olmadığımız
için mümkün değil. Hukuk da biraz böyle bir Komisyon. Bunu ben o açıdan söyledim, içeriğini
bilmeden bir yanlıĢa imza atmayalım diye. Bir diğer husus, yine Sayın Grup BaĢkan Vekili bir ifadede
bulundu, dedi ki, genel itibarıyla yanlıĢ anlamadıysam ekonomik olarak bizden daha düĢük yerler.
Neden? Yani, tamam bizim kardeĢ kentlerimiz var da, biz de birilerinin kardeĢi olalım Sayın BaĢkan.
Bizim de borçlarımız var, biz de dört baĢı mamur bir belediye değiliz…
BAġKAN: Tabii, tabii…
FATĠH TAġTAN: Bakın yıkılmak üzere olan bir binanın içerisindeyiz. Yine yanlıĢ bilmiyorsam
merdivenlerde bisikletlerinizi koyduğunuz yerde yön tabelaları var. ĠĢte Ģu kente bu kadar, bu kente bu
kadar, onlar, hafızam yanıltmıyorsa beni, Ġzmir'in kardeĢ kentleri, yani ne kentler var içinde. Bu
kentlerin de kardeĢi olmamız bize bir Ģey getirmiyor. Bunlarla ilgili sürecin ve iliĢkilerin devamlı sıcak
tutulması ve devam etmesi gerekiyor Sayın BaĢkan‟ım.
BAġKAN: Tamam, teĢekkür ediyorum. ArkadaĢlar, Nilay Hanım, kısa ne olur, evet anlaĢılıyor…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, ben aynı zamanda Hukuk Komisyonu üyesi olduğum için,
Ģimdi, hukukçuyum da Komisyonda da 9 kiĢi görev yapıyoruz ve 8 arkadaĢımız hukukçu. Yani hukuk
dediğiniz zaman, çok geniĢ bir kavram vardır ve hukuk, yorum gerektirir. Belediye mevzuatında da
esasında Hukuk Komisyonu bir uzman alanı olarak çalıĢır. Bir kriter getirmeye yakındır, bir yaklaĢım
getirebilir. Bizim Hukuk Komisyonunda çalıĢan arkadaĢlarımız son derece ilkeli çalıĢırlar. AK Parti
Grubu ile çok uyumlu bir çalıĢmamız vardır.
BAġKAN: Zaten oybirliği ile çıkmıĢ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Aynen öyle oybirliği ile çıkmıĢ ama aynı zamanda Belediye mevzuatında bir
Grup Kararları da vardır, Komisyon Raporlarıyla bağlı olmadığımıza dair de mevzuat vardır.
BAġKAN: AnlaĢıldı.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Önemli olan Meclisin hukuka aykırı karar vermemesidir.
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BAġKAN: Doğru.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Kanuna aykırı karar vermemesidir.
BAġKAN: Tamam.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu konuda lütfen bütün Meclis, Hukuk Komisyonuna güvenebilir.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: TeĢekkür ederim.
BAġKAN: Murat Bey çok kısa ne olur.
MURAT AYDIN: Hukuk Komisyonuna da bir sürü Ģey söylediler. Hüsnü Bey‟in içi rahat etsin, Hukuk
Komisyonu gayet iyi, ayrıntılı çalıĢıyor. Biz tabii meseleye sadece teknik açıdan bakıyoruz. Bu tür
kardeĢ Ģehir iliĢkileri sonuçta siyasi kararlar da verilebilecek, takdirler kullanılabilecek bir mesele.
BAġKAN: Doğru.
MURAT AYDIN: Hukuki anlamda bir sorun yok elbette. Büyük, küçük her belediye birbiriyle kardeĢ
olabilir. Biz Ģimdiye kadar bu dönem baĢından beri bir genel çerçeve çizmeye çalıĢtık. Bir denklik,
mütekabiliyet aradık. Bunu bütün Komisyondaki arkadaĢlar da bilir. Ama nihayetindeki kardeĢ Ģehir
iliĢkisi Meclisin takdirinde olan bir konudur ve Meclis hangi konuda karar verecekse… Hüsnü Bey
yargılanmayacaktır bundan dolayı. Merak etmesin.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz, tamam. Peki, Değerli ArkadaĢlar Hukuk Komisyonuna havalesini
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Tekrar Hukuk
Komisyonu değerlendirsin. 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 6. madde dâhil, Gündem maddelerimizin sonuna kadar yani
34. madde dâhil…
BAġKAN: 34 dâhil…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlardan geldiği Ģekilde oylansın, oybirliğiyle geçmiĢ.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Değerli ArkadaĢlar, 6 dâhil, 34 dâhil Komisyon
Raporlarının Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
VII. DĠLEK VE ÖNERĠLER
BAġKAN: Dilek ve Öneriler. Dilekte bulunmak isteyen arkadaĢım? Buyurun Hüsnü Bey.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BaĢkan‟ım salonda bir sessizlik...
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar lütfen Hüsnü Bey‟i dinliyoruz. Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım, daha önce burada, bu Mecliste aldığımız bir karar var,
faytonlarla ilgili, bu atlarla ilgili.
BAġKAN: Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bu konuyla ilgili eğer ki, bizi bilgilendirirseniz belki biz de yanılmıĢ olabiliriz.
BAġKAN: Söyleyeyim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ama Ģunu görüyoruz ki, 32 tane atı biz burada Sasalı Doğal YaĢam Parkına
yolladık. Bu konuda da tabii Gamze Hanımdan da bir açıklama bekledik…
BAġKAN: Ben söyleyeceğim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Çünkü Gamze Hanım da hayvanlarla ilgili çok…
BAġKAN: Söyleyeceğim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Fakat eğer ki bu gerçek ise bu çok vahim bir Ģey.
BAġKAN: Yok, yok merak etmeyin.
HÜSNÜ BOZTEPE: Peki. Sayın BaĢkan bu konuyla ilgili…
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, biliyorsunuz faytonlarla ilgili aldığımız kararın temel sebebi, bu
hayvanların eziyet çektiğine dair izlenimlerimiz, gözümüzün önünde cereyan eden vakalar ve buradan
duyduğumuz vicdani rahatsızlıktı. O nedenle Ġzmir‟in sembolü sayılabilecek bir konuda böyle bir karar
almıĢtık. Fakat bizim, BüyükĢehir Belediyemizin bu atlarla ilgili bakacak ne kadrosu, ne elemanı, ne
Ģeyi böyle bir Ģey yoktu. Onun için Sasalı‟ya geçici olarak götürdük. Sonra Bakanlığımızdan gelen
teklifle bunlar kobay olarak, denek olarak değil, sadece serum elde edilmek üzere orada bakımları
yapılıyor ve bizim burada baktığımızdan çok daha iyi koĢullarda bakılıyor. Dolayısıyla herhangi bir
kobaylık, deneklik söz konusu değil. Serum, bütün… Yapılan bir hadise ve dolayısıyla sadece bunun
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için yararlanılıyor, Bakanlığımızın zaten böyle bir art niyetli bir Ģey yapması söz konusu değil Değerli
ArkadaĢlar. Buyurun Özan Bey.
ÖZAN PARLAR: TeĢekkür ederim. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri aslında bugün çok tarihsel
bir tartıĢma yaĢadık. Yarın da 10 Aralık Ġnsan Hakları Günü. 1948 yılında BirleĢmiĢ Milletler tarafından
kabul edilmiĢ, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlanmıĢ. 1949‟da da Türkiye Cumhuriyeti
tarafından, Meclis tarafından kabul edilmiĢ ve Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢ. Irkı, rengi, dini, cinsi,
cinsiyeti biraz önce tartıĢtığımız konu, dili, siyasi görüĢü, ulusal kökeni, mülkiyet ayrımı olmadan
herkes eĢittir. Ġnsan haklarına sahiptir. Demek ki, biz, yaĢadığımız önce kentten, daha sonra da dünyaya
açılan bir pencere olarak hepimiz eĢitiz. Toplumdaki dezavantajlı gruplar dediğimiz grupları da eĢit
olarak görmek zorundayız. Neden? Ġnsan olduğu için. Evet, bu konuda çalıĢmalar yoğunlaĢmalı.
DüĢünebiliyor musunuz? Kadına Ģiddetin en yoğun olduğu bir dönemde, kadın cinayetlerinin iĢlendiği,
çocuklara taciz ve tecavüzün olduğu bir ülkede çözümler üretmemiz lazım. Ġsimlerle, logolarla,
temalarla değil, konunun içine girip, konunun içinde çalıĢmamız gerekiyor. Kadına Ģiddetle ilgili,
kadınlar masumane olarak bir araya geliyorlar, bir araya geldikleri bir eylem yapıyorlar, seslerini
duyurmak için, farkındalık yaratmak için. Biz kadınız, kadın olduğumuzdan dolayı bizi taciz etmeyin,
bizi öldürmeyin demek için, ne yazık ki, polis müdahalesi ile karĢılaĢıyorlar ve tutuklanıyorlar. Evet,
böyle bir gündemde Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi aslında bir kınama, toplu kınama kararı almalı
ve de oybirliğiyle bu kınama kararını geçirmelidir. Bu hafta içinde tekrar Meclislerimiz olacaktır.
Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonumuz da bu konuda bir yazı hazırlarsa, bir kınama baĢlığı
hazırlarsa oybirliğiyle bunun buradan geçeceğini düĢünüyorum.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.
ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan, YaĢayan Parklar diye pazar günü çok güzel bir açılıĢ yaptınız ve de
bunların, Ġzmir‟in çevre çeperlerinde 35 adet gerçekleĢeceğini söylediniz. Buralarda insanlarımızın
nefes alacağı, yeĢil alanların çoğalacağı, doğal tarım uygulamalarının yapılacağı, ekosisteme katkıda
bulunacağı ve karbon monoksit oranını düĢüreceği boyutuyla çok anlamlı, çok güzel bir proje. Aynı
Ģekilde bizim ilçemizde de Yelki‟de 57 hektarlık bir alanımız var. Oliviera bisiklet ve zeytin rotasının
birleĢtiği bir alan. Bunun da ihalesini yakın zamanda yapacağınız müjdesini basından aldık, çok mutlu
olduk. Bu alanda ne yazık ki buranın kimliğini değiĢtirecek bir Go-Kart pisti yapılmak isteniyor. Buna,
Güzelbahçe halkı bugün Kaymakamlığa gidip, yüzlerce itiraz dilekçesi ile müracaat etti. BüyükĢehir
Belediyemiz de kurumsal anlamda, ilçe belediyemiz de aynı Ģekilde kurumsal anlamda bu tür Ģeylere
itiraz edeceğini biliyoruz ve de kente, kentliye rağmen bir Ģeylerin yapılamayacağını düĢünüyoruz. Son
olarak paylaĢmak istediğim de Ģudur BaĢkanım; Ġzmir‟de bir elektrik fabrikamız var. Bu elektrik
fabrikası ile ilgili ne yazık ki… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.)
BAġKAN: ġimdi söyleyeceğim.
ÖZAN PARLAR: Ne yazık ki, BaĢkan‟ım bilgilendirecekti bizi.
BAġKAN: Müsaade ederseniz ben söyleyeyim olur mu?
ÖZAN PARLAR: Tamam BaĢkan‟ım, devamını o zaman ben getireyim. Sayın BaĢkan‟ım, Değerli
Meclis Üyeleri Ġstanbul‟da olanların Ġzmir‟de olmasını istemiyoruz. HaydarpaĢa Garı, Ġstanbul‟da,
Ġstanbul halkına ait bir yapıdır, bir kültür mirasıdır. Bu kültür mirasının kamusal, sosyal ve kültürel
etkinliklerde, aktivitelerde kullanılması için Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi müracaat etmiĢti ne yazık
ki, bu kamusal yararı olan yeri, Belediyeye değil de, Ġstanbulluların kullanımına değil de, bir derneğe
verildi.
BAġKAN: Tamam.
ÖZAN PARLAR: Ġzmir‟de de…
BAġKAN: Tamam Özan Bey.
ÖZAN PARLAR: Ġzmir‟de de elektrik fabrikasını kamusal kullanım anlamında…
BAġKAN: Tamam, söyleyeceğim bir dakika…
ÖZAN PARLAR: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine verilmesi haktır. Bunun dıĢında baĢka bir Ģeyi kabul
etmiyoruz. TeĢekkür ediyorum BaĢkan‟ım.
BAġKAN:
ArkadaĢlar…
TeĢekkür
ederim.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, Özgür Beyciğim söyleyeceğim
müsaade ederseniz. Değerli ArkadaĢlar, elektrik fabrikası ile ilgili bugün bir yazı geldi Özgür Bey
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sizden özellikle istirham ediyorum. Biz iki ayrı yazıyla, bizim aleyhimize verilen bu kararın
değiĢtirilmesi talebinde bulunmuĢtuk ÖzelleĢtirme Ġdaresinden. Biliyorsunuz, Sayın CumhurbaĢkanımızı
da ziyaret ettiğimizde bunu sözlü olarak ifade etmiĢtim ve orada Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızla
da aynı Ģeyi görüĢmüĢtük. Sonunda “Hani varsa elden gelen bir Ģey, değiĢiklik gerekeni yaparız.”
demiĢlerdi ama bugün bir yazı geldi ve yazı diyor ki, bir yazımıza cevaben. Bizim ihaleye girme hakkı
olmayan Ģirketlerden olduğumuza dair itirazımızın iptalini istemiĢtik. Yani biz özel hukuk tüzel
kiĢisiyiz, Grand Plaza A.ġ. olarak. Dolayısıyla da “Bizim ihaleye girme hakkımız olmalı.” demiĢtik. Bu
talebimiz reddedildi, bugün gelen yazıyla. Ġkinci yazımız baĢka bir iddia taĢıyor, o da buranın Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesine Grand Plaza Ģirketi üzerinden devrinin kamu yararı taĢıdığını iddia ettik. ġimdi
buna cevap bekliyoruz. Dolayısıyla sizden istirhamım Ģudur; yani çok geç olmadan bununla ilgili
olumsuz bir cevap gelmeden, bu konuda birlikte ne yapabilirsek, siz ne yapabilirseniz, hep beraber
yapalım. Çünkü bu Ġzmir‟in malıdır. Hepimizin üzerinde mutabık kaldığı gibi Ġzmir‟e verilmelidir.
Çünkü biz burayı bir ticarethane olarak kullanmak niyetinde zaten değiliz. Kamu yararı için
kullanacağız. ĠĢte gençler için kütüphaneydi, film platosuydu, müzeydi neyse bunları da beraber
konuĢacağız zaten. Dolayısıyla bizim üzerine 35 milyon lira Ġzmir‟in bütçesinden vermeyi taahhüt
ettiğimiz, bir ihalenin bizim lehimize sonuçlanması için siz de lütfen gereğini yapınız, sizin de bu
konuda desteğinizi talep ediyoruz. Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan, Çok Değerli Meclis Ģimdi tabii mutlaka bununla ilgili Ġzmir için
ne gerekiyorsa elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele vereceğiz, bunu en baĢında söyledik
ama bir kere Ģu usulü değiĢtirmemiz gerekiyor. Biz burada Ġzmir'i tartıĢıyoruz. Sözcükler arasında bazı
kelimeleri sıkıĢtırıp, bir politik oyunla ya da siyasi dille eleĢtiri yapmanın bir anlamı yok. “Ġstanbul‟da
Ģu oldu, Ġstanbul‟da Ģunu yaptılar ve dolayısıyla siz Ģu noktada hatalısınız.” demek gibi bir ifade
kullanmak çok doğru değil. Biz burada Ġzmir‟i tartıĢıyoruz. Az önce Kadın-Erkek EĢitliği
Komisyonunda, az önce Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonunda biz açık açık çekincelerimizi dile
getirdik. Dedik ki; burada LGBT ile ilgili ve LGBT‟nin kurumsal anlamda kullandığı logonun ve
renklerin Belediye kurumsalında kullanılmasının bu topluma bir faydasının olmadığını ve toplumda bir
özendirme gibi bir durum söz konusu olduğunu… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) O konuda hiçbir kaygınız olmasın. Dolayısıyla biz
burada açık açık söyledik, tereddütlerimizden bahsettik ve dedik ki; “Sayın BaĢkan sizin attığınız
tweetler var.” dedik.
BAġKAN: Özgür Bey, bunları konuĢtuk ama.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bunları konuĢtuysak az önce Meclis Üyesi ArkadaĢlarımıza da
müdahale edecektiniz.
BAġKAN: Neye müdahale edeceğim?
ÖZGÜR HIZAL: Etmediniz Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Hayır ben…
ÖZGÜR HIZAL: Üslup olarak bir noktada rahatsızlık duyuyorum. Burada mümkün olduğunca biz,
burada mümkün olduğunca biz doğru eleĢtiriler yapmak durumundayız. ġimdi Cumhuriyet Halk Partisi
Grubundaki Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız, Dilek ve Temenniler bölümünde önceki önergeler ile ilgili
yorumları katarken, bunları konuĢtuk, olmuyor ama lütfen Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Burada, lütfen, ben haklı bir gerekçeyle söz almıĢ bulunmaktayım. ġimdi bu
tereddütlerimizden bahsettik ve bu tereddütlerimizin giderilmesinden bahsettik. Dedik ki, burada sizin
atmıĢ olduğunuz bazı ya da yapmıĢ olduğunuz bazı açıklamalar var. Bunların bir an önce netlik
kazandırılması gerektiğini düĢünüyoruz. Çok net bir Ģekilde Ģunu söylüyorum; Meclis Üyesi
ArkadaĢlarımızın söyledikleriyle, sizin 8 aylık süreç içerisinde ortaya koyduğunuz davranıĢ ya da
söylem bambaĢka. Dolayısıyla bu çeliĢkinin bir kere ortadan kalkması gerektiği kanaatindeyim. Elektrik
fabrikası ile alakalı elbette ki en baĢta söylediğimiz gibi gerekiyorsa yine sizin dile getirdiğiniz gibi
arkadaĢlarla birlikte ya da sizlerle birlikte bu iĢin çözülmesi ve Ġzmir‟e kazandırılması ile alakalı
Ankara‟ya gideriz ya da yetkili kurullarla görüĢürüz, bölge milletvekillerimizle, bölge siyasetçilerimizle
birlikte bir organizasyon yapar ve çözümü bir an önce ortaya koyarız, diye düĢünüyorum, saygılar.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Mustafa Bey buyurun çok kısa lütfen.
MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri, birçok sevdiğim söz var, onunla bir
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Ģeyler söylemek isteyeceğim. “Hafıza-i beĢer, nisyan ile maluldür.” Yani insan hafızası unutmakla
sakattır. Ama ben unutkanlığın bu kadar çabuk olacağını düĢünmemiĢtim. Yahu biraz önce, New York‟ta
bir LGBT yürüyüĢündeki 7 yaĢında bir çocuğun, cinsel obje olarak kullanmasını burada örnek olarak
verirken, New York‟tan Türkiye, Ġzmir Meclisine bir gönderme yapılırken, biz de burada Ġzmir‟deki…
Sonuçta kendi Komisyonumuzu görüĢüyorduk. Ama bunu hiç dikkate almayacağız ve Ġstanbul‟da,
Ġstanbul‟dan bir örnek verildi diye buna itiraz edeceğiz. Ben bunun takdirini Yüce Meclisimize
bırakıyorum. TeĢekkür ederim.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Değerli ArkadaĢlar, Gamze Hanım bitiriyorum, bitiriyorum.
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
IX. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
BAġKAN: Bir sonraki Oturum 11 Aralık ÇarĢamba saat 18:00‟de, Meclis Toplantı Salonunda.

Mustafa Tunç SOYER
Meclis BaĢkanı

Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU
Divan Kâtibi

Sultan ĠPEKLĠ
Divan Kâtibi

Onur YĠĞĠT
Divan Kâtibi
(Bulunmadı)

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU
Divan Kâtibi

