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      1. BÖLÜM 

     MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

 

Gündem No   : 97509404-301.03-02                                 Toplantı Tarihi   : 10/02/2020  
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 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 

 II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 IV. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI 

GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

 

 1. Ġzmir Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı yurt dıĢı 

görevlendirilmesine iliĢkin genelgenin 1. paragrafında “Toplantı dönemi bakımından meclis kararı 

alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dıĢı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde 

görevlendirmenin Belediye BaĢkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye iliĢkin olarak ilk Meclis 

toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüĢtür.” denilmektedir. Bu çerçevede 

UlaĢım Dairesi BaĢkanı Mert YAYGEL TECO firmasının daveti üzerine 09/11/2019-17/11/2019 

tarihleri arasında görevli-izinli olarak Tayvan’da Akıllı ġehirler, Elektrikli Araçlar, Teleferik 

Sistemleri ve Akıllı Aydınlatma Sistemleri konularında teknik incelemelerde bulunmak üzere yer 

almıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı. (UlaĢım Dai.BĢk.E.21167) 

 

 2. Ġzmir Valiliği Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı yurt dıĢı 

görevlendirilmesine iliĢkin genelgenin 1. paragrafında “Toplantının dönemi bakımından Meclis Kararı 

alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dıĢı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde 

görevlendirilmenin Belediye BaĢkanı tarafından yapılması ve görevlendirilmeye iliĢkin olarak ilk 

Meclis Toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüĢtür” denilmektedir. Bu 

çerçevede 28/01/2020 – 31/01/2020 tarihleri arasında Almanya’nın Essen kentinde gerçekleĢtirilen 

IPM ESSEN Çiçek, Tarım ve Peyzaj Fuarına 27/01/2020 – 30/01/2020 tarihleri arasında görevli izinli 

olarak Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanı Çiğdem AġICI ve Kuzey Alanları Bakım ġube Müdür Vekili 

Atılgan TAġDEMĠR teknik incelemelerde bulunmak üzere fuara katılmıĢlardır. Sayın Meclisimizin 

bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Park ve Bah. 

Dai.BĢk.E.32329) 

 

 V. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 1. Belediyemiz, Ġzmir Ticaret Borsası ve Ġzmir ili Kırmızı Et Üreticileri Birliği ortak giriĢimi ile 

gerçekleĢtirilmesi planlanan Canlı Hayvan Borsası Kurulumu ve Yapımı ĠĢi için hazırlık çalıĢmalarına 

katkıda bulunmak amacıyla, Almanya ve Fransa'da bulunan canlı hayvan borsaları, et entegre tesisleri 

ve karkas parçalama tesisleri ile görüĢmeler yapıldığı ve 21 - 28 ġubat tarihleri arasında yapılacak 

ziyaretlerin Ġzmir ili Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından organize edildiği bildirilmiĢ, 

Belediyemizi temsilen yetkili iki personelin katılması talep edilmiĢ olup, söz konusu geziye, ĠĢletme 
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ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanı Hakan ÖZTÜRK (S.N:9240) ve Mezbaha ġube Müdürü 

Veteriner Hekim Deniz GÜLTEKĠN (S.N:11954)'in katılmaları, personellerin 21/02/2020 - 

28/02/2020 (dâhil) tarihleri arasında görevli-izinli sayılmaları, yeme, içme, konaklama, uçak, otobüs, 

taksi ücretleri ile yol harcırahlarının Mezbaha ġube Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı Bütçesi 03.3.3.01 

YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu kodundan karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (ĠĢletme ve Destek 

Hiz.Dai.BĢk.E.29956) 

 

 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 (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.26467)  

 

 3. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmeliğe göre hazırlanan, Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün memur dolu kadro 

derece değiĢikliğinin iptal-ihdası için önerge ekindeki cetvellerin incelenerek karara bağlanması 

hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.BĢk.E.1186/E.16625) 

 

 4. Belediye Meclisimizin 28/11/2019 tarihli ve 1068 sayılı Meclis Kararına konu; 2020 Mali Yılı 

Gelir Tarifesi cetvelinde sehven “Ödev ya da tezde kullanmak üzere (Ön Lisans, Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora Tezi vb.) veri talebinde bulunan öğrenciler, verileri kurumlarından getirecekleri 

resmi yazı ile talep etmeleri durumunda ücret tarifesine tabi olmayacaklardır. Söz konusu verilerin 

kapsadığı alan 1 adet mahalle sınırını geçemez.” olarak geçen ifadenin “Ödev ya da tezde kullanmak 

üzere (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Tezi vb.) veri talebinde bulunan öğrenciler, verileri 

kurumlarından getirecekleri resmi yazı ile talep etmeleri durumunda ücret tarifesine tabi 

olmayacaklardır. Söz konusu verilerin kapsadığı alan 10 adet mahalle sınırını geçemez.” Ģeklinde 

düzenlenmesi hususunun görüĢülmesi. (Harita ve Cbs.Dai.BĢk.E.25482) 

 

 5. 11/11/2019 tarihli ve 05.933 sayılı Meclis Kararına konu, ĠĢ Birliği Protokolü’nde sehven “Torbalı 

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”  olarak geçen ismin “Şehit Uzman Çavuş Harun 

Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” Ģeklinde değiĢtirilmesi hususunun görüĢülmesi. (Sosyal 

Projeler Dai.BĢk.E.29952) 

 

 6. Belediyemiz ile Giresun ili Tirebolu Belediyesi arasında yerel yönetimler anlamında Ġlimiz ile ortak 

projeler oluĢturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, altyapı, üstyapı teknik ve idari konularda iĢ birliği 

yapabilmek amacıyla, KardeĢ ġehir iliĢkisi kurulmasına yönelik Giresun ili Tirebolu Belediye 

Meclisince alınan 09/01/2020 tarihli ve 9 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve 

Kar.Dai.BĢk.E.32384) 

 

 7. Menemen Kaymakamlığı Sabahat AkĢıray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve ĠĢ Eğitim Merkezi 

Müdürlüğünde eğitim gören otistik öğrenciler ile velilerin ve servis annelerinin okula gidip gelmeleri 

konusunda, taĢınma hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan ve 15/03/2020 tarihinde süresi 

sona erecek olan Hizmet Protokolü’nün 31/08/2024 tarihine kadar uzatılması hususunun görüĢülmesi.  

(ESHOT-UlaĢım Pln.Dai.BĢk.E.1307)   

 

 8. Kültürpark ġube Müdürlüğümüze bağlı Kültürpark Alanının kullanım yönetmeliği ile Kültürpark 

içerisinde bulunan ve önerge ekinde yer alan, açık alanlarda etkinlik yapılacak olması sebebiyle, genel 

hizmetlere iliĢkin 2020 yılı için belirlenen tahsis ücretlerinin görüĢülmesi. (Kültür ve Sanat 

Dai.BĢk.E.29955) 

 

 9. Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 32 no'lu taĢınmazın malikleri tarafından Ġzmir 7. 

Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/85 Esas ve 2017/309 Kararının, ilgili Tapu Müdürlüğünde 

uygulatılması sonucu ifrazen oluĢan 703 ada, 84 ve 85 parseldeki Ülken ĠNAN'a ait 12/208 arsa 
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paylarının, yol olarak terkini ve her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devretmesi 

karĢılığında toplam 45.960,13-TL kamulaĢtırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesi veya 

ödenmemesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.29958) 

 

 10. Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 32 no'lu taĢınmazın malikleri tarafından Ġzmir 7. 

Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/85 Esas ve 2017/309 Kararının, ilgili Tapu Müdürlüğünde 

uygulatılması sonucu ifrazen oluĢan 703 ada, 84 ve 85 parseldeki Zehra Gonca BURAN'a ait 12/208 

arsa paylarının, yol olarak terkini ve her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devretmesi 

karĢılığında toplam 45.960,13-TL kamulaĢtırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesi veya 

ödenmemesi konusunun hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.29957) 

 

 11. ''Fahrettin Altay - Narlıdere Ġstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi'' ile ilgili olarak 

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile 24/01/2020 tarihinde 50.000.000,00-Euro 

tutarında Hazine garantisi olmaksızın dıĢ finansman sözleĢmesi imzalanmıĢ olup, Belediyemizin 

2020-2021-2022 Mali Yılları Çok Yıllı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında, ''Fahrettin Altay 

- Narlıdere Ġstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi''nde 2020 yılından itibaren yıllara sari 

kullanılmak üzere, kredinin 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 hususunun 

görüĢülmesi. (Strateji Gel. Dai.BĢk.E.32330) 

 

 12. 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaĢ/erlerin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine bağlı 

Ģehir içi toplu taĢıma araçlarından ücretsiz faydalanmasını sağlayacak kiĢiselleĢtirilmiĢ Ġzmirim Kart 

ve zayi bedeli tarifesinin belirlenmesi gerekmekte olup, Ücretsiz veya Ġndirimli Seyahat Kartları 

Yönetmeliği kapsamında ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz verilen kiĢiselleĢtirilmiĢ 

kartların dıĢında kalan KiĢiselleĢtirilmiĢ Ġzmirim Kart bedeli ve tüm KiĢiselleĢtirilmiĢ Ġzmirim Kart 

zayi bedelinin belirlenmesi hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Strateji GeliĢ.Dai.BĢk.E.1156/E.16368) 

 

 13. ĠZULAġ A.ġ. otobüs alımıyla ilgili olarak kullanmak üzere 9.375.000.00-TL banka kredisine 

ihtiyaç duymakta olup; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait 

gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu iĢlerle ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname ve 

Protokollerin imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluĢabilecek bankalar ve resmi kurumlar 

nezdinde her türlü iĢlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleĢme, taahhütname imzalanması ile 

ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü 

yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi 

hususunun görüĢülmesi. (ĠĢletme ve Destek Hiz.Dai.BĢk.E.26468) 

 

 14. Teos Antik Kenti Kazı BaĢkanlığıyla yapılan ve 02 Ocak 2020 tarihinde imzalanarak yürürlüğe 

giren Ek Protokol’ün 30.000-TL olan aylık destek miktarının, Mart 2020 tarihinden itibaren aylık               

15.000-TL artırılarak, 45.000-TL’ye çıkarılması hususunun görüĢülmesi. (Etüd ve Proj.Dai.BĢk. 

E.21170) 

 

 15. Ġlimiz dâhilinde özellikle turizm sezonun baĢlaması ve buna bağlı nüfus yoğunluluğu nedeniyle 

halkın genel kullanımına açık Modüler Sistem Tuvaletlerini kullanım bedeli 15/11/2019 tarihli, 

05.1011 sayılı Meclis Kararı ile 1,00-TL olarak belirlenmiĢ olup, gelen talepler doğrultusunda alım 

sürecine baĢlanan Modüler Sistem Tuvaletlerin kullanım bedelinin Engelli, Gazi ve 65 yaĢ üstü 

vatandaĢların ücretsiz, memur ve iĢçi personellerden 1 Kontör olarak belirlenmesi hususunun 

görüĢülmesi. (Atık Yön.Dai.BĢk.E.29960) 

 

 16. Belediyemiz Toplum Sağlığı Dairesi BaĢkanlığı Sağlıklı YaĢam ve Evde Bakım ġube 

Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet 5+1 panelvan ve 1 adet 16+1 minübüsün satın 

alınması istenilmekte olup; söz konusu araçların Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi 
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BaĢkanlığınca, Makine Ġkmal ġube Müdürlüğümüzün 06.1.4.01 Kara TaĢıtı Alımları bütçe kodundan 

satın alınması ve T-Cetveline eklenmesi hususlarının görüĢülmesi. (Makine Ġkmal Bak ve 

Ona.Dai.BĢk.E.32556) 

 

 17. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZELMAN A.ġ.’nin 24/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 643.000.000,00-TL’den geçmiĢ yıllar zararları toplamından 

142.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle, 501.000.000,00-TL’ye indirilerek sermaye 

azaltımı yapılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin ĠZELMAN A.ġ.’nin içerisindeki payına düĢen 

(%63,3121269’una tekabül eden) 407.097.004,00-TL olan sermaye miktarının 89.903.226,00-TL 

azaltılarak 317.193.778,00-TL’ye indirilmesi hususunun görüĢülmesi. (ĠĢletme ve Des. 

Hiz.Dai.BĢk.E.32331) 

 

 18. Belediyemizin iĢtiraki olan GRAND PLAZA A.ġ.’nin 24/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 79.458.415,00-TL’den, 24.000.000,00-TL arttırılarak, 

103.458.415,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin GRAND PLAZA A.ġ. 

içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düĢen (%50,00’sine tekabül eden) 

12.000.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesi hususunun 

görüĢülmesi. (ĠĢletme ve Des. Hiz.Dai.BĢk.E.32337) 

 

 19. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediye Binası Çay Ocağı, Zübeyde Hanım Parkı 

Kafe, Nergiz Parkı Kafe, Uğur Mumcu Parkı Kafe, Zühtü IĢıl Kapalı Spor Salonu Büfe’nin ĠĢletme ve 

ĠĢtirakler Müdürlüğünce iĢletilmesi ve önerge ekinde yer alan tarife cetvellerinin uygulanmasına 

yönelik, 02/01/2020 tarihli ve 8 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar. Dai.BĢk.E.32335) 

 

 20. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; “Bostanlı Meyve ve Sebze Cep Pazar Yeri ĠĢgaliye Tarife Cetveli” 

ile “Bostanlı Meyve ve Sebze Cep Pazar Yeri Devir Ücreti Tarifesi”ne yönelik, 02/01/2020 tarihli ve 

72458193/9 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar. Dai.BĢk.E.32334) 

 

 21. Selçuk Belediye Meclisinin; Cumhuriyet Mahallesi, 3006 ada 4 ve 5 parsellerden oluĢan               

7.263,28 m² miktarındaki Selçuk Belediyesi eski hal yeri ve Atatürk Mahallesi 400 ada, 6 parselde 

kayıtlı 2.468,81 m² miktarındaki pazar yeri alanının, açık otopark olarak kullanılması, pazar yeri 

otoparkına otobüs, kamyon ve iĢ makinelerinin park etmesine izin verilmemesi ve Pazar Yeri Otopark 

Ücret Tarifesinin önergede yer aldığı Ģekliyle belirlenmesine yönelik, 10/01/2020 tarihli ve 2020/32 

sayılı Kararının görüĢülmesi.(Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.29961) 

 

 22. Çiğli Belediye Meclisinin; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce 2020 Mali Yılında uygulanacak olan 

ücret tarifesinin önerge eki listede yer alan Ģekilde uygulanmasına yönelik, 08/01/2020 tarihli ve 05/16 

sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai. BĢk.E.29962) 

 

 23. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin 1. 

bölümünde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 03/01/2020 tarihli ve 20/1 

sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.32333) 

 

 24. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediye 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin 4. 

bölümünde yer alan Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik,  03/01/2020 tarihli ve 

20/2 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.32332) 

 

 25. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce 

iĢletilmesi yapılacak olan Kültür ve Sosyal Tesislerinin tarife cetveline yönelik, 07/01/2020 tarihli ve 

24 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.32336) 

 

 26. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında kısmen Liman Caddesine, kısmen de "Park 

ve Otopark Alanı"na isabet eden Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 153 parselin 

kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına 
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ek olarak alınması hususun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.29959) 

 

 27. KemalpaĢa Belediye Meclisinin; 02/12/2019 tarihli, 301.05/230 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Çınar Mahallesi, 131 ada, 6 parsele iliĢkin, Belediye Meclisimizin 11/03/2019 tarihli ve 05.199 sayılı 

Kararı ile uygun görülerek onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği doğrultusunda 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.29954) 

 

 VI. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Almanya'nın Düsseldorf Ģehrinde 16 - 20 ġubat 2020 tarihleri arasında "Euroshop 2020 Fuarı” 

gerçekleĢtirilecek olup; söz konusu Fuara, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı Tanıtım 

ġube Müdürlüğünde Sanat Yönetmeni olarak çalıĢmakta olan olan ĠZELMAN A.ġ. personeli (S. 

19176) Fikriye YELTETĠK'in görevlendirilmesi, adı geçen personelimizin söz konusu kentteki fuara, 

18 - 20 ġubat 2020 tarihlerinde katılabilmesi için, 18 - 20 ġubat 2020 tarihlerinde görevli-izinli 

sayılması, hizmet pasaportu verilmesi, gidiĢ-dönüĢ (Ġzmir - Düsseldorf - Ġzmir, hava yolu ile) ulaĢım, 

vize, harcırah ve konaklama (otel) ücretlerinin, fuara giriĢ için gerekli bilet ücretinin ve tüm yasal 

giderlerinin Tanıtım ġube Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu harcama 

kaleminden karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (Basın Yay. ve Halk. ĠliĢ. Dai. BĢk. E.35367) 

 

 2. “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Engelsizmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği” doğrultusunda 

oluĢturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 06 ġubat 2020 tarihinde gerçekleĢtirilen toplantısında 

yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda alınan;  Seferihisar Belediyesi Ana Hizmet Binasına 1 

yıldızlı, Seferihisar Belediyesi Halk Minibüsüne 2 yıldızlı, Seferihisar Belediyesi Halk Otobüsüne 3 

yıldızlı, Foça Belediyesi iĢletmesi olan Denizkent Otel-Cafeye 3 yıldızlı, Gatsby Cafe-BarLounge 

iĢletmesine 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesine yönelik Kararların görüĢülmesi. (Sosyal 

Prj.Dai.BĢk.E.33799) 

 

 3. ġehrimizin çeĢitli noktalarında konumlandırılmıĢ olan ve Belediyemizin hizmet, proje, 

etkinliklerinin halkımıza duyurulması amacıyla kullanılan, tanıtım alanlarının kamu yararı gözetilerek 

gelir getirmesi amacıyla, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı Tanıtım ġube 

Müdürlüğüne ait olan ve önerge ekinde yer alan tanıtım alanlarının 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 

kapsamında 3 yıl (36 ay) süre ile ihale yoluyla kiraya verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Basın Yay. 

ve Halkla ĠliĢ. Dai.BĢk.E.33801)  

 

 4. KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında "Spor Alanı" olarak belirlenmiĢ olan, 

Atakent Mahallesi, 9846 ada, 1 parselin kullanım kararının "Özel Eğitim Alanı" olarak 

düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.33820) 

 

 VII. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Siyasal, ekolojik ve demografik nedenlerin yanı sıra iç savaĢ nedenleriyle ülkesini terk ederek Ġzmir 

hudutlarına yerleĢen mültecilerle ilgili olarak “Mülteciler Komisyonu” kurulmasına yönelik Yazılı 

Önergenin; “„Göç ve Uyum Komisyonu‟ ismiyle kurulması” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri 

Hüsnü BOZTEPE, Fikret MISIRLI. E.7166) 

 2. Kadın, Aile ve Çocuk Alanında daha verimli çalıĢmalar yapmak ve bu hizmetlere kolay 

ulaĢılabilirliği sağlamak adına “Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu”nun kurulmasına yönelik Yazılı 

Önergenin; Toplumsal Cinsiyet Komisyonunca; “Sadece 'Çocuk Komisyonu' kurulması yönünde 

değişiklikle oybirliği ile kabul edilmiştir. Kadın, aile, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu alanı 

içinde görülmüş olup; Komisyonun sadece „Çocuk Komisyonu‟ olması gerektiği yolunda görüş 

birliğine varılmıştır.” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna, 

Çevre ve Sağlık Komisyonunca; “Çocuk Komisyonu kurulması” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda 
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değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk - Engelsiz Ġzmir Komisyonlarınca; “Çocuk ve 

Aile Komisyonu kurulması” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Dilek YILDIZ. E.7142)    

 

 3. Bütün ġehir Yasası ile mahalleye dönüĢen köylerimiz ile birlikte diğer mahalle muhtarlık ofislerinin 

su tüketim bedellerinin 7 m³’e kadar olan kısmının ücretsiz (veya sembolik bir ücret uygulanabilir) 7 

m³’ten fazlasının normal tarifeye göre düzenlenmesine yönelik Yazılı Önergenin; “4736 sayılı Kanun 

hükümlerine aykırı olduğundan” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına 

iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi 

Meclis Üyesi Hakan ġĠMġEK. E.7090) 

 

 4. Ġzmir genelinde engelli vatandaĢlarımıza uygunluğu ile bilinen 6 adet Boccia takımımız 

bulunmaktadır. Küçük yaĢtaki engelli çocuklarımızı da bu spor branĢıyla tanıĢtırıp sevdirmek adına 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin ev sahipliğinde “Ġzmir Boccia Ġl Turnuvası” düzenlenmesine yönelik 

Yazılı Önergenin; Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Engelsiz Ġzmir – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonlarınca; ''Etkinlik Adı ve Tarihi 'Engelsiz İzmir Birinci Boccia İl Turnuvası 24-25 Şubat 

2020' ismiyle belirtilen tarihlerde Celal Atik Spor Salonunda yapılması; turnuvaya katılacak olan 

sporculara beş klasmandan oluşan müsabakalarda bireysel olarak her klasman için birinciye tam 

altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın. Takım ve çiftler müsabakalarında; birinciye tam 

altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın verilmesi, toplamda sekiz tam, sekiz yarım, sekiz 

çeyrek altın bedelinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanması. 

Geriye kalan tanıtım afişleri, kupalar ve kumanyalar gibi çeşitli ihtiyaçların karşılanması TBESF ile 

yapılacak olan resmi yazışmaların ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 

tarafından yapılması'' Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Uğur BARAN. E.7127)    

 

 5. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde çalıĢan tüm Ģoförlerimizin kaza yapmaları halinde kasko, 

sigorta vb. uygulamalarla koruma altına alınması, kaza bedellerinin hiçbir suretle kendilerinden tahsil 

edilmemesi yönünde Ġhtisas Komisyonlarımızca gerekli çalıĢmaların yapılmasına yönelik Yazılı 

Önergenin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk – UlaĢım – Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN. E.7201)    

 

 6. 17-18-19 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek olan “VI. Uluslararası Urla Enginar 

Festivali”nin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından gerçekleĢtirilmesine yönelik Yazılı Önergenin; 

Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Kültür ve Turizm Komisyonunca 

oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri 

Bülent KÖKLÜ, Seda ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Ertan CERTEL. E.7115) 

 

 7. “Sayın BaĢkan’ım biliyorsunuz bu, geçenlerde bir, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen bir 

Önerge vardı, bu 12 Eylül cuntacılarının isimlerinin tüm sokaklardan kaldırılmasıyla ilgili. Bu 

konuyla ilgili benim bir Önergem olacak. Ben baktığım kadarıyla Ġzmir’de üç tane gözüküyor. Ama 

onlar bizim ilçemizi mi, BüyükĢehir’i mi ilgilendiriyor, cadde mi, sokak mı, diye, tam onu 

bilemediğimden dolayı bu Önergenin Ġzmir’deki Kenan EVREN isminin ve o diğer kalan 5 cunta 

isimden herhangi birisinin de ismi varsa, bunların kaldırılmasıyla ilgili bir Önergem var. Bunun 

gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.” Ģeklindeki Sözlü Önergenin; “a) Bergama, Zeytindağ 

Mahallesinde bulunan Kenan Evren Caddesi adının Fethi Sekin Caddesi olarak, b) Foça Merkez, 

Mustafa Kemal ATATÜRK Mahallesinde bulanan Kenan Evren Caddesinin adının Foça Şehitleri 

Caddesi olarak, c) Menderes Orta Mahallesinde bulunan Kenan Evren Caddesi adının Türkan Saylan 

Caddesi olarak, d) Ödemiş Kayaköy Mahallesinde bulunan Kenan Evren Sokağı adının Zeytin Sokak 

olarak değiştirilmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk Komisyonu Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü BOZTEPE. E.188007) 

 

 8. Konak Belediye BaĢkanlığının 02/01/2020 tarihli ve 180 sayılı yazısı ve eki 06/12/2019 tarihli ve 

225/2019 sayılı Meclis Kararına konu; Mimar Sinan Mahallesinde bulunan mevcut 1394 no’lu 
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Sokağa "Prof. Dr. ġadan Gökovalı" isminin eklenmesi talebinin Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı Ġlke Kararı ile 15/11/2019 tarihli ve 05.1014 sayılı 

Kararı gereği 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.12968)  

 

 9. Ġhsan Özbelge ÖZDURAN'ın 24/05/2019 tarihli dilekçesine konu; Atatürk Lisesi'nin ilk kurucu 

müdürlerinden "Burhanzade Abdurrahman Hilmi Özbelge" isminin Ġzmir'de bir cadde, bulvar veya 

meydana verilmesi talebi ile 14/10/2019 tarihli dilekçesine konu "Burhanzade Abdurrahman Özbelge" 

isminin Konak Ġlçesi, Kültür Mahallesinde bulunan 1382 no’lu sokağa verilmesi talebinin Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı Ġlke Kararı ile 15/11/2019 tarihli ve 

05.1014 sayılı Kararı gereği 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.6801) 

 

 10. Bergama Belediye BaĢkanlığının 23/12/2019 tarihli ve 11252 sayılı yazısı ve eki, 03/10/2019 

tarihli ve 110 sayılı Meclis Kararına konu; Ġslamsaray Mahallesinde bulunan mevcut 930 no’lu 

Sokağın "ġehit J.Astb.ÇvĢ. Ömer Yiğit Ulus" olarak isimlendirilmesi talebinin talebinin Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı Ġlke Kararı ile 15/11/2019 tarihli ve 

05.1014 sayılı Kararı gereği 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.6802) 

  

 11. Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezinde 17/11/2019 tarihli ve 480551 sayı ile kayıtlı elektronik 

posta baĢvurusuna konu; Torbalı ilçesi, Bozköy Mahallesinde bulunan 6165/3 no’lu Sokağın 

"Gülbahçesi Sokak" ve 6165/1 no’lu Sokağın "Begonvil Sokak" olarak yeniden isimlendirilmesi 

talebinin Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı Ġlke Kararı ile 

15/11/2019 tarihli ve 05.1014 sayılı Kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk 

Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.12962) 

 

 12. Tülay ERTAN’ın Belediyemize vermiĢ olduğu 12/12/2019 tarihli dilekçeye konu; Bayraklı ilçesi, 

Bayraklı ve Çiçek Mahallelerine giren 1631 no’lu Sokağa "Hüseyin Ertan" isminin verilmesi talebinin 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı Ġlke Kararı ile 15/11/2019 

tarihli ve 05.1014 sayılı Kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk Komisyonu 

Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.12963) 

 

 13. ĠZSU Genel Müdürlüğünce; Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı Tarihsel Çevre ve Kültür 

Varlıkları ġube Müdürlüğünde gerçekleĢtirilen toplantıda 'Kemeraltı Altyapı-Üstyapı Ortak Projesi 1. 

Etap Yağmursuyu Terfi Merkezi ile FevzipaĢa Bulvarı GaziosmanpaĢa Bulvarı ve EĢrefpaĢa 

Caddesini Kapsayan Atıksu ve Yağmursuyu Hatlarının Yapılması ĠĢi'nin ikmal inĢaatı olarak yeniden 

ihale edilmesi ve proje güzergâhlarının geçtiği Mimar Kemalettin Caddesi yerine imalatların Gazi 

Bulvarı güzergâhından yaptırılmasına yönelik yeniden hazırlanan projeler gönderilmekte olup, 

Kemeraltı Altyapı-Üstyapı Ortak Projesi kapsamında yapılacak geri kalan diğer çalıĢmalar ile ilgili 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile ĠZSU Genel Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve 

önerge ekinde yer alan Protokol'ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Çevre ve Sağlık 

– Plan ve Bütçe – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Fen ĠĢl. Dai. BĢk.E.9278) 

 

 14. Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 4680 ada 13 no'lu (1367,35 m²) taĢınmazın 1001/2399 (570,54 

m²) hissesi Belediyemiz adına kalan hisseler ise muhtelif Ģahıslar adına kayıtlı bulunmakta olup; 

Erzene Mahallesi, 4680 ada, 13 no’lu (1367,35 m²) taĢınmazdaki Belediyemize ait 1001/2399 (570,54 

m²) hissenin, diğer hissedarlar adına, hisseleri oranında bedeli karĢılında veya kat karĢılığı satıĢının 

yapılması hususunun “Önergede sehven Bayraklı Belediyesi ifadesinin Bornova Belediyesi olarak 

değiştirilmesi ve söz konusun taşınmazın kat karşılığı satışının yapılması” Ģeklindeki görüĢ 

doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları 
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Raporu. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.9273) 

 

 15. Mülkiyetinin 1406/37095 (1313,38 m²) hissesi Belediyemize, 35689/37095 (33338,11 m²) hissesi 

Spor Genel Müdürlüğüne ait olan; Konak ilçesi, Üçkuyular Mahallesi, 6315 ada, 1 no’lu (34651,49 

m²) parselde kayıtlı taĢınmazın önerge ekinde belirtilen, "A" ile gösterilen 211,24 m² ve "B" ile 

gösterilen 136,94 m² kablo güzergâhı ve "C" ile gösterilen 15,94 m² alanlı Trafo Merkezi olmak üzere 

toplam 364,12 m²’lik alanın irtifak haklarının 1-TL izbedelle TEDAġ Genel Müdürlüğü adına tesis 

edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. 

(Emlak Yön. Dai.BĢk.E.9274) 

 

 16. Belediyemiz ile Manisa ili, Saruhanlı Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal iliĢkilerin 

geliĢtirilmesi, kültür, sanat ve spor gibi faaliyetler ve projeler geliĢtirmek, ihtiyaç fazlası araç, gereç, 

makine ve teçhizat bakımından yardımlaĢmak, arsa ve bina benzeri tesisler yapmak, yaptırmak gibi 

Belediyecilik hizmetlerinin sağlanması amacıyla, KardeĢ Kent iliĢkisi kurulmasına yönelik, Manisa 

ili, Saruhanlı Belediye Meclisince alınan 04/11/2019 tarihli ve 2019/86 sayılı Kararının oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai. BĢk.E.6814) 

 

 17. Belediyemiz ile Edirne ili, Meriç ilçesi, Küplü Belediyesi arasında mahalli iĢ birliği ile karĢılıklı 

yardımlaĢmanın ve dayanıĢmanın sağlanması, Belediye hizmetlerinin ve faaliyetlerinin geliĢtirilmesi 

amacıyla, KardeĢ Kent iliĢkisi kurulmasına yönelik, Edirne ili, Meriç ilçesi, Küplü Belediye 

Meclisince alınan 02/12/2019 tarihli ve 2019/30 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı iĢl. ve Kar. Dai. BĢk.E.6812) 

 

 18. Belediyemiz ile Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Bozüyük Belediyesi arasında yerel yönetimler 

anlamında projeler oluĢturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, alt yapı, üst yapı, teknik ve idari konularda 

iĢbirliği yapabilmek amacıyla, KardeĢ Kent iliĢkisi kurulmasına yönelik, Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, 

Bozüyük Belediyesi Meclisince alınan 02/01/2020 tarihli ve 04 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.14606)  

 

 19. Belediye Meclisimizin 10/09/2018 tarihli ve 994 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz TeĢkilat 

ġemasına göre yeniden düzenlenmiĢ olan “Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik”in oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Bilgi 

ĠĢl.Dai.BĢk.E.12960) 

 

 20. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan 

"Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma ġube Müdürlüğü Yerel Ürün SatıĢ Alanları Hakkında 

Yönetmelik"in oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Tarım ve Orman Komisyonları 

Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.316997) 

 

 21. Ġzmir ili sınırları dâhilinde bulunan köy tüzel kiĢilikleri ve ilçe belediyelerince devri 

gerçekleĢtirilecek taĢınmazların, ağaçlandırma yapılmak üzere Belediyemiz adına ön tahsisi uygun 

görülmüĢ ve görülecek olan alanların, ön tahsis süresi içerisinde yapılması istenen Özel Ağaçlandırma 

Uygulama Projesi ve bu projenin uygulanması iĢlemlerinin tamamlanarak ön tahsisin kesin tahsise 

dönüĢtürülmesi, kesin tahsis öncesinde özel ağaçlandırma sahalarının Revize Projelerinin hazırlanması 

ve buna bağlı taahhüt senetlerinin imzalanarak devir iĢ ve iĢlemlerinin yürütülmesi için Park ve 

Bahçeler Dairesi BaĢkanlığına bağlı Ağaçlandırma ġube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi 

Halit Tuğsan ÖZBEK'in yetkilendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk – Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (Park ve Bahçeler Dai. BĢk.E.9271) 

 

 22. “Efeler Yolu Uygulama Projesi” kapsamında, Manisa-Ġzmir ve Ġzmir-Aydın illerinin sınırlarını 

oluĢturan Küçük Menderes havzasını çevreleyen Bozdağlar ve Aydın dağlarındaki önemli tarihi ve 

kültürel değerleri bağlayarak oluĢturulması tasarlanan “Efeler Yolu” kültür rotası için gerekli ana 

omurgayı ortaya çıkarmak için patika, orman yolu, köy yolu veya sanal yolları takip ederek kültür 

rotasını oluĢturan 28 parkurun nihai Ģekilde belirlenmesi, GPS verilerinin alınması, ana omurga 
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verilerinin pafta ve bilgisayar ortamında haritalara iĢlenmesi konularını amaçlamakta olup; bu amaç 

doğrultusunda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Efeler Yolu Kültür Rotası ÇalıĢması 

Hakkında ĠĢ Birliği Projesi Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Kültür ve Turizm 

- Hukuk - UlaĢım Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz. Dai.BĢk.E.14603) 

 

 23. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ve Olten Sanat Vakfı ĠĢ Birliği ile GerçekleĢtirilecek 

Etkinlikler Hakkında 2020 dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ortak 

Hizmet Protokolü"nün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Kültür ve Turizm – Hukuk 

Komisyonları Raporu.  (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.14604) 

 

 24. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ve Ġzmir Kültür ve Sanat ve Eğitim Vakfı ĠĢ Birliği ile 

gerçekleĢtirilecek 34. Uluslararası Ġzmir Festivali ve 27. Ġzmir Avrupa Caz Festivali Hakkında 2020 

dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Ortak Hizmet Protokolü'nün 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe –  Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonları 

Raporu. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.14605) 

 

 25. Ġzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi (ĠPOSB) ve Ġzmir Ticaret Odaları Birliği Organize Sanayi 

Bölgesi (ĠTOBOSB) sınırları içerisinde; BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığının 

belirleyeceği ihtiyaçlar doğrultusunda ĠPOSB ve ĠTOBOSB tarafından projelendirilerek Ġtfaiye 

Hizmet Binasının inĢaatı ve yapının tefriĢ edilmesi, BüyükĢehir Belediyesi tarafından bölgenin 

ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilecek yangına müdahale araçlarının (en az 1 adet itfaiye arazözü) 

ĠPOSB ve ĠTOBOSB tarafından satın alınması, BüyükĢehir tarafından yapıda itfaiye hizmetlerinin 

sağlanması, itfaiye hizmetlerinin öncelikle ĠPOSB ve ĠTOBOSB sınırları içinde ve çevresindeki 

yerleĢim yerleri ile ihtiyaç halinde Ġzmir Ġl Mülki Sınırları içerisindeki bölgelerde yürütülmesi 

iĢlemlerine yönelik Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile ĠTOB Organize Sanayi Bölgesi Tüzel 

KiĢiliği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “ĠĢ Birliği Protokolü”nün 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Plan ve Bütçe – Çevre ve 

Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġtfaiye Dai.BĢk.E.6610) 

 

 26. Ġzmir ili, Çiğli ilçesi, Güzeltepe Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 13/04/2015 tarihli ve 345 

sayılı Kararı ile belirlenen ve Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı ilan edilen yaklaĢık 21 hektar 

büyüklüğündeki alana yönelik, "ölçüm ve tespitlerin yapılması, kıymet takdir raporlarının 

hazırlanması, kentsel tasarım ve mimari avan projelerinin hazırlanması" aĢamaları tamamlanarak hak 

sahiplerine yapılacak dağıtım ve uygulamaları belirleyen ve önerge ekinde yer alan "Ġzmir Çiğli 

Güzeltepe Mahallesi Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi Uygulama Esasları"nın oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe – Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. 

(Kentsel DönüĢüm Dai.BĢk.E.6583) 

 

 27. Ġzmir ili Nif Dağı Kazı BaĢkanlığının maddi destek talebi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun 

görüĢ yazısı doğrultusunda, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Nif Dağı Kazı BaĢkanlığı arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün kabulü ile söz konusu Protokol kapsamında yer alan 

kazıya yönelik desteğin sonraki yıllarda da devam edebilmesine yönelik düzenlenecek Ek 

Protokollerin imzalanması amacıyla BaĢkanlık Makamına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Etüd ve 

Projeler Dai.BĢk.E.11969) 

 

 28. Dünyanın önemli turizm fuarlarından olan 4 - 8 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleĢecek ITB 

Berlin Uluslararası Turizm Fuarında Ġzmir'in Belediyemiz ile Ġzmir Valiliği (Yatırım Ġzleme ve 

Koordinasyon BaĢkanlığı) tarafından birlikte temsil edilmesi planlanmakta olup; Ġzmir Valiliği 

(Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı) ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi arasında imzalanmak 

üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan 

ve Bütçe –  Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (DıĢ ĠliĢ. ve Tur.Dai.BĢk.E.14834)  
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 29. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesi Meclisince 2013 yılında uygulanmak 

üzere belirlenen maktu vergi ve harç tarifelerine iliĢkin, 2020 yılından itibaren uygulanmak üzere her 

yıl yeniden değerleme oranları kadar artırılarak Kanunda belirtilen üst sınırı aĢmayacak Ģekilde 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan tarife cetvelinin uygulanmasına yönelik, 07/01/2020 tarihli ve 

14/2020 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma 

Komisyonları Raporu. (Yaz. ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.11971) 

 

 30. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesine ait tarım arazilerinin üzerinde gerçekleĢtirilmesi 

planlanan projelerimizin hayata geçirilmesi, Tire ilçesindeki tarım arazilerinin daha verimli 

kullanılmasına öncülük edilerek, kültürel tarımın gelecek nesillerimize daha bilinçli aktarılabilmesi, 

sürdürülebilir olması ve desteklenmesi için çalıĢmalar yapılabilmesi ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı ile koordineli biçimde proje üretilmesi ve faaliyet yürütülmesi 

gereksinimi ve amacıyla Tire Belediyesi "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü" kurulmuĢ olup; söz konusu 

Müdürlüğün 2020 Mali Yılında faaliyet gösterebilmesi ve hizmet verebilmesi için toplam 750.000,00-

TL ek bütçe yapılmasına yönelik, 06/01/2020 tarihli ve 6 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai. BĢk. E.11972) 

 

 31. Mülkiyeti Balçova Belediyesine ait olan, Balçova ilçesi, Balçova Mahallesi, 1264 ada, 1 no’lu 

parselde bulunan, 07/02/2019 tarihli ve 01.160 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile toplam 

1.000.000,00-TL bedelle kamulaĢtırılan taĢınmazın bedeli karĢılığında, Balçova Belediyesinin talebi 

üzerine önergede yer alan iĢ makinesi ve araçların satın alınması ve Balçova Belediyesine 

devredilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(Makine Ġkmal Bak.Onr.Dai.BĢk.E.14736) 

 

 32. Buca ilçesi DoğuĢ Caddesi Üzeri D.E.Ü. Tınaztepe Kampüs GiriĢi Yaya Üst Geçidi Yapılması ĠĢi 

Deplase Projesi kapsamında Türk Telekom A.ġ.'ye ait söz konusu deplase keĢif maliyetine ait 

ödemenin (KDV hariç 16.623,77-TL) Yol Üst Yapı ġube Müdürlüğünün 03.8.6.01 bütçe kodlu Yol 

Bakım ve Onarım Giderleri kaleminden karĢılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Fen ĠĢleri Dai. BĢk.E.10527) 

 

 33. Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığının 2020 Mali Yılı Bütçesi Gelir Tarifesinin, Su Çekme Hizmeti baĢlığı 

altındaki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli Su Çekme hizmetlerinin tamamının ve ilgili notlarının Ġtfaiye 

Arama Kurtarma ve Afet ĠĢleri ġube Müdürlüğünden, Ġtfaiye Yangın ve Acil Müdahale ġube 

Müdürlüğüne aktarılması; ayrıca Ġtfaiye Yangın ve Acil Müdahale ġube Müdürlüğünün mevcut notlar 

kısmı 8. maddesinin "Bu hizmetler sırasında yarım saatin altında kalan süreler yarım saate, yarım 

saat ve bir saat arasında kalan süreler bir saate tamamlanır." Ģeklinde değiĢtirilmesinin oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Ġtfaiye 

Dai.BĢk.E.10529) 

 

 34. Bayraklı Belediye Meclisinin; 2020 Mali Yılı için Mesken ve ĠĢ Yerlerine tahakkuk ettirilen Evsel 

Katı Atık Bedellerinin ekte yer alan Tarife Cetveline göre güncellenmesine yönelik, 08/01/2020 tarihli 

ve 26 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma 

Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.14833) 

 

 35. Konak ilçesi, YeniĢehir Mahallesi, Gaziler Caddesini EĢrefpaĢa Hastanesi yanından Pakistan 

Caddesine bağlayan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında 14,50 metre geniĢliğindeki imar yoluna 

isabet eden taĢınmazların kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. 

BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.6808) 

 

 36. Gaziemir Belediyesinin 2019-2024 Yıllarını kapsayan V. BeĢ Yıllık Ġmar Programına yönelik, 

Gaziemir Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli ve 69 sayılı Kararının; Ġlçe Belediyelerinin imar 

programlarına iliĢkin olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 
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sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.317000) 

 

 37. Balçova Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan BeĢ Yıllık Ġmar Programına alınmasına 

yönelik, Balçova Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 88 sayılı Kararının; Ġlçe Belediyelerinin 

imar programlarına iliĢkin olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 

05.863 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.6810) 

 

 38. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

15/08/2019 tarihli ve 663 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek 15/11/2019-16/12/2019 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı 

DeğiĢikliğine; söz konusu parselin malikleri Erman CAZGIR ve Yavuz KAYNADAR tarafından askı 

süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - 

Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.318384) 

 

 39. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

15/08/2019 tarihli ve 663 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek 15/11/2019-16/12/2019 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı 

DeğiĢikliğine; Salih YUMURTACI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile 

uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk. E.318385) 

 

 40. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

15/08/2019 tarihli ve 663 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek 15/11/2019-16/12/2019 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı 

DeğiĢikliğine; söz konusu parselin maliki Celil TÜRER tarafından askı süresi içerisinde yapılan 

itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.318386) 

 

 41. Ġzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planında "Tarım Alanı" olarak planlı olan, Selçuk 

ilçesi, ġirince Mahallesi, 471, 473, 532, 3167, 3222 ve 3223 parsellerin "Eğitim Alanı" olarak 

belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin Ġmar ve 

Bayındırlık - Tarım ve Orman Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.6609) 

 

 42. Belediye Meclisinin 08/07/2019 tarihli ve 05.566 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 15/11/2019-

16/12/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan KarĢıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

DeğiĢikliğine 25085 ada, 1 ve 2 parsellerin malikleri Harun KAYA, Sevinç KAYA, Fatma UZALP, 

Elvan KAYA, Lebibe KAYA, Fatma TANIK, Mustafa KAYA, Halil Faruk BULANALP, Ali KAYA, 

Latif KAYA, Ferhan KAYA ve Ali KURUÜZÜM 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.6603) 

 43. KemalpaĢa Belediye Meclisinin 07/08/2017 tarihli ve 05/136 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Meclisimizin 15/12/2017 tarihli, 05/1463 sayılı Kararı ile onaylanan, Ulucak Mahallesi 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu ile dayanağı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına,                 

3130 parselde kayıtlı taĢınmazın maliki tarafından açılan davada, Ġzmir 5. Ġdare Mahkemesince verilen 

14/06/2019 tarihli, 2018/1479 Esas, 2019/723 K. sayılı iptal Kararı gereğini yerine getirmek amacıyla, 

parseldeki plan kararının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları 

Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14609) 
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 44. Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20/03/1997 tarihli ve 6736 

sayılı Kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (Teos Tapınak Çevresi) ve 3. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak belirlenen ve 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planında 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Tarım Alanı kullanımlarında kalan kısımlarına 

yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı 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.12971) 

 

 45. Ġzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20/03/1997 tarihli ve 6736 

sayılı Kararı ile belirlenen Sığacık – Akkum I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve I. Derece Doğal Sit 

Alanı’na yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı önerisinin 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.12969) 

 

 46. Selçuk ilçesi, ġirince Mahallesi, 471, 473, 532, 3167, 3222 ve 3223 parsellerin “Özel Eğitim 

Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesi 

önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik 

ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6608)   

 

 47. Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planında “Eğitim Alanı” olarak belirlenen 349 ada, 1 parselin “Özel Eğitim Alanı”na dönüĢtürülmesi 

amacı ile taĢınmaz malikinin talebi üzerine ilgili plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; “Plan müelliflerine ait 07/01/2020 tarihli başvurusuna istinaden 

„Teknik Altyapı Alanı‟ olarak belirlenen 325 ada, 1 parselin de „Belediye Hizmet Alanı‟ olarak 

düzenlenmesi” Ģeklinde değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.268956)  

 

 48. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli ve 112 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Çolakibrahim Mahallesi, 1278 ada ve 3 parselde trafo alanı belirlenmesine amacıyla söz konusu parsel 

ve çevresine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ve 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerilerinin; Ġmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile 

uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14618) 

 

 49. Masalevi projeleri kapsamında hazırlanan, Bornova ilçesi, Atatürk Mahallesinde yürürlükteki imar 

planında “Konut Alanı” kullanımında kalan, 3566 ada, 23 parselin “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal 

Tesis)” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14622) 

 

 50. Konak Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli ve 193/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Murat 

Reis Mahallesi, 1768 ve 1769 adaların E=1.2, Yençok=8 Kat YapılaĢma KoĢullu “Hastane Alanı” 

olarak belirlenmesi ve 1769 ada, 1 parselde yer alan yapıya tescil gösterimi iĢlenmesine yönelik, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6596) 

 

 51. Konak Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli ve 194/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Göztepe Mahallesi, 944 ada, 10, 11 ve 13 parsellerin tescil gösterimlerinin ve 931 ada, 10 parsel ile 

944 ada, 10, 11 ve 13 parsellerin koruma alanlarının iĢlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama 
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Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar 

ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6600) 

 

 52. Çiğli Belediye Meclisinin 04/10/2019 tarihli ve 05/75 sayılı Kararı ile uygun görülen; AtaĢehir 

Mahallesi, L18A-02A-1C paftada, 21976 ada, 1 parselin güneyindeki 7 metrelik yaya yolunun imar 

planında “Çocuk Bahçesi” olarak belirlenmiĢ alan içerisinde devamlılığının sağlanmasına yönelik 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6598) 

 

 53. Çiğli Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli ve 05/50 sayılı Kararı ile uygun görülen; AtaĢehir, 

Uğur Mumcu ve Balatçık Mahallelerinde “Park Alanı” içerisinde 3.00 m x 5.00 m ebatlarında 3 adet, 

5.00 m x 7.00 m ebatlarında 2 adet olmak üzere toplam 5 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6597)  

 

 54. Çiğli Belediye Meclisinin 05/07/2019 tarihli ve 05/43 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balatçık ve 

Esentepe Mahallelerinde “Park Alanı” içerisinde 3.00 m x 5.00 m ebatlarında 2 adet, 5.00 m x 7.00 m 

ebatlarında 3 adet olmak üzere, 5 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile değiĢiklikle kısmen uygun bulunduğuna, kısmen 

uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.6594)    

 

 55. Torbalı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Haluk Alpsu Bulvarı - 9 Eylül Caddesi arası (ĠZBAN hattı 

üzeri) Yaya Üst Geçidi belirlenmesine yönelik, 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.309926) 

 

 56. Torbalı Belediye Meclisinin 17/10/2019 tarihli ve 6117 sayılı Kararı ile uygun görülen; ÇaybaĢı 

Mahallesi, 2195 parselin bir kısmının "Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine 

iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve 

Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk. E.9276) 

 

 57. KemalpaĢa ilçesi, AĢağımahalle, 774 ada, 1 parselin "KreĢ, Gündüz Bakımevi Alanı” olarak 

belirlenmesine yönelik, KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığınca hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı DeğiĢikliği ve KemalpaĢa Belediye Meclisinin 12/12/2019 tarihli ve 05/242 sayılı Kararı ile 

uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6592) 

 

 58. KemalpaĢa ilçesi, Ulucak Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonunda 

mülkiyeti Hazineye ait, 3667 parselde yer alan "E.1.00 ve Yençok:4 kat" yapılaĢma koĢullu Belediye 

Hizmet Alanının, yapılaĢma koĢulu korunarak, Belediye Hizmet Alanı (idari, teknik, sosyal ve kültürel 

tesis alanları yer alabilir.) Ģeklinde düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.12961) 

 

 59. Bergama Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarihli ve 19/126 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġnkılap 

Mahallesi, 41 ada, 8 parselin tescili sebebiyle Ġzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Kararına istinaden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik 

önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak 
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üzere değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14620) 

 

 60. Bergama ilçesi, Ertuğrul Mahallesi sınırları içinde kalan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planında Konut Alanı olarak belirlenmiĢ olan, Malazgirt Sokak ve 405 Sokaktan cephe alan 

parseller ile yine yürürlükteki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı sınırları içinde 

kalan ve Konut Alanı olarak belirlenmiĢ olan 1. Bağlar, 2. Bağlar; 1. Bahçe, 2. Bahçe, Sevinç, Ayaz ve 

Balaban Çıkmazı Sokaklardan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine 

iliĢkin Bergama Belediye Meclisinin 06/09/2018 tarihli ve 18/88 sayılı Kararı, Belediye Meclisimizin 

10/12/2018 tarihli ve 05.1355 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 2863 sayılı Kanun ve ilgili 

yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek üzere Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kuruluna iletilmiĢ olup, belirtilen sokaklarda Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

kapsamında ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk. E.6595) 

 

 61. Bergama Belediye Meclisinin 03/10/2019 tarihli ve 19/109 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Avunduk Mahallesi, 134 ada, 3 parselde GüneĢ Enerji Santrali (GES) amaçlı 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – 

Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.9275)  

 

 62. Aliağa Belediye Meclisinin; Yalı Mahallesi, 23 Nisan Caddesinden cephe alan parsellerin Planlı 

Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların 

zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 05/11/2019 tarihli ve 414 sayılı Kararının oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.309925)  

 

 63. Aliağa Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarihli ve 413 sayılı Kararı ile uygun görülen; 976, 977 

no'lu parsellerin isabet ettiği Helvacı Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planında 

"Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı alana; yürürlükteki imar planındaki yapılaĢma koĢulları aynen 

kalmak üzere "İtfaiye, İdari ve diğer tüm Belediye Hizmet Tesisleri ile sosyal, kültürel ve spora yönelik 

faaliyetleri içeren tesisler yer alabilir." ibaresinin eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu 

Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6589) 

 

 64. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli ve 111 sayılı Kararı ile uygun görülen, Tepecik 

Mahallesi, 680 ada, 1 ve 2 parsellere iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği 

doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin değiĢiklikle 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.12966) 

 

 65. Seferihisar ilçesi, Jandarma Alanı ve çevresine iliĢkin (Merkez Planlama Bölgesi 4. Etap) 1/1000 

ölçekli Revizyon ve Ġlave Uygulama Ġmar Planında mülkiyeti Hazineye ait, 168 ada 46 parselde yer 

alan "E:1.00, Yençok:2 Kat" YapılaĢma KoĢullu Belediye Hizmet Alanının, yapılaĢma koĢulu 

korunarak, Belediye Hizmet Alanı (idari, teknik, sosyal ve kültürel tesis alanları yer alabilir.) Ģeklinde, 

168 ada 71 parselde yer alan "E:1.00, Yençok:2 Kat" YapılaĢma KoĢullu Resmi Kurum Alanının, 

yapılaĢma koĢulu korunarak, Resmi Kurum Alanı (Kamuya ait bina ve tesisler yer alabilir.) Ģeklinde 

düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.12964) 

 

 66. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli ve 57 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mustafa 

Kemal PaĢa Mahallesinde bulunan 2102 ve 2172 sokaklar arasında kalan dere güzergahının imar 
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planına iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin 

oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.318389)  

 

 67. Kınık Belediye Meclisinin 06/11/2019 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile uygun görülen; Hamzahocalı 

Mahallesi, 1167 parselde, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı doğrultusunda “Trafo Alanı” 

belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.14614)  

 

 68. Buca Belediye Meclisinin; yol boyu ticaret teĢekkül etmiĢ 677/19 Sokağın “Yol Boyu Ticaret 

Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları” olarak belirlenmesine yönelik, 02/12/2019 tarihli ve 2019/153 

Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Esnaf ve 

Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6584) 

 

 69. Buca Belediye Meclisinin; yol boyu ticaret teĢekkül etmiĢ 207 Sokağın “Yol Boyu Ticaret Olarak 

Teşekkül Eden Konut Alanları” olarak belirlenmesine yönelik, 02/12/2019 tarihli ve 2019/151 sayılı 

Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Esnaf ve 

Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6587) 

 

 70. Buca Belediye Meclisinin; yol boyu ticaret teĢekkül etmiĢ 3/8 Sokağın "Yol Boyu Ticaret Olarak 

Teşekkül Eden Konut Alanları" olarak belirlenmesine yönelik, 02/12/2019 tarihli ve 2019/147 sayılı 

Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Esnaf ve 

Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6586) 

 

 71. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; yol boyu ticaret olarak teĢekkül etmiĢ sokakların “Yol Boyu 

Ticaret Olarak TeĢekkül Eden Konut Alanları” olarak belirlenmesine yönelik, 17/10/2019 tarihli ve 

177 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık – Esnaf ve 

Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E. 14612) 

  

 VIII. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 X. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

 

2. BÖLÜM 

2020 YILI ġUBAT AYI I. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Gündem No   : 97509404-301.04-2/1                                                 Toplantı Tarihi : 10/02/2020  

Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                                     Toplantı Saati  : 18.00 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Taner KAZANOĞLU, Serkan 

KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, 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, 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, Sultan 

ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati 
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KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay 

KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, 

Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Sedat SARI, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Fatma 

EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, 

Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Ġsmet ORHAN, 

Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, 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, Filiz 

CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, 

Hakan BARÇIN, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun 

YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, 

Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper 

GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur 

BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN, 

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip 

ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül ALTUĞ, Eda KILIÇ, AyĢegül DURAN TÜRKER, 

Mümin BAYRAM, Ali AYYILDIZ, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol 

ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Uğur DEMĠREZEN, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema 

YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih 

ÖZUYAR, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman 

MERT. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, 

Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Ramazan Ġsmail UYGUR, Sıla Ġlgi 

AKKAġ, Serdar AKSOY, Mustafa KAYALAR, Ġbrahim Burak OĞUZ, Seda ÖZTÜRE, Adil 

KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, Özdem Mustafa ĠNCE, Raife 

KARABATAK, Selma KISA, Özgür Erman ÇAĞLAR, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun 

ERSEZGĠN, Mehmet PINAR, Saliha ÖZÇINAR, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Salih Atakan 

DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Nafiz KÜKLER, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR. 

  

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Evet Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020 Yılı ġubat Ayı 

Toplantısı I. BirleĢimini açıyorum, hayırlı olsun.                                                                                          

 

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Geçen Toplantı Tutanağında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının GörüĢülmesi. Buyurun 

Nilay Hanım. Var mı?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz tespit etmedik efendim. 

BAġKAN: Fatih Bey? Siz? Yok. Geçen 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. Önergelerimizi okutuyorum, 

buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Dünyada ve ülkemizde engelli bireylerin bedensel ve 

sosyal geliĢimlerinde spor önemli bir yer tutmaktadır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

hizmetinde Gençlik Spor Dairesi BaĢkanlığı, Gençlik Spor Kulübü ve Sosyal Projeler Dairesi 

Engelli Hizmetleri ġube Müdürlüğümüzün Engelsiz Ġzmir Komisyonumuzun ortaklaĢa 

organizasyonu ile “Engelli Sporları ÇalıĢtayı ve Gösterileri”nin yapılması için gerekli 

çalıĢmaların baĢlatılmasını bilgilerinize arz ederiz. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi 

Ahmet Uğur BARAN.) 
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BAġKAN: Evet, önerge hangi Komisyona gidiyor? Üzerinde not var.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Engelsiz Ġzmir - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor. 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar Önergenin Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Önergenin Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor – Hukuk ve… 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Engelsiz Ġzmir- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor. 

BAġKAN: Engelsiz Ġzmir - Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor. Hukuk yok pardon. Evet, 

Önergenin bu Komisyonlara gitmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ederim, diğer önergeler. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Ġzmir ilimizde Vahap ÖZATAY, Sait ALTINORDU 

gibi spor camiasında efsanevi isimlerin kent meydanlarına isimleri verilmiĢken, 

KarĢıyaka’mızın kurucusu Zühtü IġIL’ın hiçbir kent meydanına isminin olmayıĢı, 

KarĢıyakalılarda derin bir üzüntüyle bekleyiĢ meydana getirmektedir. Bu bağlamda kulüp 

tarihimizin yetiĢen yeni neslimize dikkat çekilebilmesi adına KarĢıyaka camiası için tarihsel 

değer olan Zühtü IġIL isminin iĢlek bir meydana verilmesi ve gereğinin yapılmasını arz 

ederiz. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Ahmet Uğur BARAN.) 

BAġKAN: Hukuk Komisyonu herhalde. (SALONDAN: Hukuk evet.) Evet Önergenin Gündeme 

alınmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Hukuk 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, evet. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığına. BüyükĢehir Belediyemiz 

bünyesinde öğrencilere toplu taĢımalarda yarı yarıya kadar indirim yapılmaktadır. Sayıları 

1500'ü bulan stajyer avukatlara bu imkândan yararlandırılması elzemdir. Zira; 1136 sayılı 

Avukatlık Kanun m. 15 gereği staj bir yıldır, ilk 6 ayı mahkemelerde, sonraki 6 ayı en az beĢ 

yıl kıdemli avukat yanında geçirilir. Aynı Kanunun 23. maddesi gereği staj kesintisiz devam 

eder. Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliğince stajyerin faaliyetleri düzenlenmiĢ olup staj 

süresi boyunca stajyer avukata ücret ödenmez ancak Kanunun 27. maddesi uyarınca kredi 

verilmesi söz konusudur. Bu durumda, üniversitede öğrenciyken belediyemizde öğrenci 

indiriminden faydalanan kiĢi, mezun olup baroya kaydını yaptırdıktan sonra çok daha yoğun, 

yükümlülükleri son derece fazla Ģekilde stajını devam ettirirken hiçbir ücret alamamakta, 

SGK kaydı yapılamamakta ancak eĢitlik, sosyal belediyecilik ve hakkaniyet ilkelerine aykırı 

Ģekilde tam ücret ödemektedirler. Belediyemizce halbuki tam ücret; çalıĢma imkânı ve gücüne 

sahip kiĢilerden alınmaktadır. Ortada çalıĢma imkânına sahip ancak, ücret alması kanunen 

yasaklanmıĢ, gelirsiz kiĢiler mevcuttur. ĠĢbu hal BüyükĢehir Belediyemize verilen yetki 

gereğince çözüme ulaĢtırılabilecek konulardan olup, Belediyemiz Meclisince Gündeme 

alınarak olumlu kararının verilmesi arz olunur. Saygılarımızla. AK Parti Grubu Mensubu 

Meclis Üyesi Özgür HIZAL, MHP Grubu Mensubu Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN.) 

BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar Önergenin Gündeme alınması hususunu oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Plan ve Bütçe - Hukuk 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, devam edelim. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. BüyükĢehir Belediyesi 

BaĢkanlığımız tarafından Ġzmir Körfezinde çalıĢacak bir adet arabalı vapur (feribot) için isim 

çalıĢması yapılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Ģehrimizin ve tüm 

hemĢehrilerimizin sahip olduğu Cumhuriyet ilke ve değerlerine uygun hepimizi kapsayan ve 

ülke bütünlüğüne katkı sağlayacak bir isimde buluĢmasını düĢünüyoruz. Ġzmir gibi 

ATATÜRK, Ġstiklal, Cumhuriyet Ģehri unvanlarına sahip güzel vilayetlerimizde hizmet 

verecek bir feribota, yine bu değerler için canını feda etmiĢ bir kardeĢimiz olarak ġehit Fethi 

SEKĠN’in ismini öneriyoruz. Feribota ġehit Fethi SEKĠN’in ismini vermek ATATÜRK’çü, 

Cumhuriyetçi ve üniter devlet yapımıza bağlı Ġzmir ruhunun ve Ġzmir değerlerinin 

yaĢatılması açısından son derece önemli olacaktır. ġehidimiz Fethi SEKĠN’in ismini 

hemĢehrilerimiz için hizmet verecek bir araca vermek aynı zamanda Ġzmir’in vefasını, 

sevdasını ve birliğini ortaya koymuĢ olacaktır. Bütün bu sebepler ve sair nedenlerle 

BüyükĢehir Belediyemizin ve Kıymetli Meclisimizin tüm hemĢehrilerimizi kucaklayacak bu 
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adımı atmasını ve körfezimizde hizmet verecek arabalı vapura (feribota) ġehit Fethi 

SEKĠN’in isminin verilmesini saygıyla arz ediyoruz. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi 

Özgür HIZAL, MHP Grubu Mensubu Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN.) 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar Önergenin Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Evet, 

buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına. Konu: Kooperatifler 

Komisyonunun kurulması hakkında Meclisimize önerge sunulması talebidir. Kooperatif 

insanların karĢılanmasında zorluk çektikleri ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla maddi, 

manevi güçlerini birleĢtiren bir dayanıĢma aracıdır. KooperatifleĢmenin temelinde yardım, 

dayanıĢma duygusu, birlikte sorumluluk alarak iĢ baĢarma amacı vardır. Bu amaçla insanlar 

çeĢitli isimler altında el ve gönül birliği ile zorluklarla birlikte mücadele etmek için bir araya 

gelmiĢlerdir. Bu bir üretim kooperatifi, yapı kooperatifi, tüketici kooperatifi, esnaf ve 

sanatkârlar kooperatifi v.b. isimler altında amaca uygun tek kiĢinin yapamayacağı ama aynı 

amacı olan insanların el birliği ile birlikte bu amaçları gerçekleĢtirmek için bir araya 

gelmelerini sağlayan mükemmel bir kolektif çalıĢma Ģeklinde karĢımıza çıkabilmektedir. 

Özellikle Anadolu halkının en geleneksel davranıĢ biçimi olan dayanıĢma ruhunu ortaya 

koyan kooperatifçiliğin, günümüz Türkiye'sinde yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin de yaptığı çalıĢmalarla ve üreticiye verdiği destek en belirgin 

özelliklerinden biridir. Halkçılık ilkesini benimsemiĢ bir belediyecilik anlayıĢına sahip olan, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin, halkla dayanıĢmasını daha güçlü kılması, kurulmuĢ olan 

kooperatiflerle iletiĢiminin güçlenmesi ve kooperatifçiliğin yaygınlaĢtırılmasının sistematik 

olarak yapılabilmesi için BüyükĢehir Belediyemiz bünyesinde 'Kooperatiflerle iliĢkiyi 

güçlendirme ve Kooperatifçiliğin yaygınlaĢtırılması' amacıyla bir Komisyon kurulmasını 

talep ederim. (CHP Grubu Mensubu Meclis Üyesi Gamze Gül ÇAMUR.) 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar Önergenin Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Hukuk Komisyonuna 

havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum, devam.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Belediye Meclis BaĢkanlığına.                       

Konu: Jandarma hizmetleri sınıfı personelinin ulaĢım kartı hakkında. Emniyet Hizmetleri 

Sınıfı personeli Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait toplu ulaĢım araçlarından ücretsiz olarak 

faydalanmakta iken, Emniyet Hizmetleri Sınıfıyla aynı görevleri ifa eden Ġzmir ilinde görev 

yapan Jandarma Hizmetleri Sınıfı personeli bu araçlardan ücretsiz olarak 

faydalanamamaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı 25 Temmuz 2016 tarihli 668 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile T.C. ĠçiĢleri BaĢkanlığına bağlanmıĢ olup, görevleri 

'Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiĢ ile kamu düzeninin korunmasını 

sağlayan ve diğer kanunların verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvvetidir.' 

Ģeklinde tanımlanmıĢ ve bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğü gibi ülke topraklarının 

emniyet ve asayiĢini sağlamakla görevli olduğu belirtilmiĢtir. Her ne kadar 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 36'ncı maddesinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Jandarma 

Hizmetleri Sınıfı farklı hizmet grubu olarak tanımlanmıĢ olsa da her iki hizmet grubu da 

ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde aynı statüde emniyet ve asayiĢ hizmeti vermektedir. Bu nedenle, 

aynı statüde emniyet ve asayiĢ hizmeti veren bu iki hizmet gruplarından sadece Emniyet 

Hizmetleri Sınıfının 11 ġubat 2002 tarihli ve 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 

ile belediyelerin toplu ulaĢım araçlarından ücretsiz olarak yararlandırıldığı halde ilgili 

Bakanlar Kurulu Kararnamesinin yayım tarihi itibari ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununda Jandarma Hizmetleri Sınıfı henüz bulunmadığından Jandarma Genel 

Komutanlığı personelinin Bakanlar Kurulu Kararı ve kanun gereği belediyelere ait Ģehir içi 

toplu ulaĢım araçlarından ücretsiz olarak yararlandırılmaması kamu hizmetlerinin halka 

ulaĢımında gecikmelere sebebiyet vermektedir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesince Çevre 

ġehircilik Bakanlığından konuyla ilgili istenen görüĢ yazısına 08/01/2020 tarihinde gelen 

cevapta; ĠçiĢleri Bakanlığımıza bağlı kuruluĢları olarak kendi sorumluluk bölgelerinde genel 
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kolluk görevini yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 

Güvenlik Komutanlığı personelinden kendi sorumluluk bölgelerinde genel kolluk görevi 

gördükleri açıkça belirtildiğinden ayrıca ülkemizdeki hemen hemen tüm illerde (Ġstanbul, 

Ankara, Bursa, Aydın, Balıkesir, Trabzon, Adana, Diyarbakır baĢta olmak üzere birçok ilde) 

Jandarma Hizmetleri Sınıfı Personeli belediye araçlarından ücretsiz olarak 

faydalanmaktadır. Bu kapsamda gerek normların gerekse idari iĢlemlerin asıl amacının kamu 

yararı olduğu ve bu nedenle eksik olan yasal düzenleme ile ilgili çalıĢmaların da baĢladığı göz 

önünde bulundurulduğunda; emniyet ve asayiĢ hizmetlerini yürüten Jandarma Hizmetleri 

Sınıfında görevli personelin Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile aynı statüde görev yapması 

nedeniyle Ġzmir Ġl Jandarma Komutanlığı emrinde emniyet hizmetlerinde görev yapan 

personelin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait toplu ulaĢım araçlarından ücretsiz olarak 

yararlanmalarına iliĢkin karar alınmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. (AK Parti Grubu 

Mensubu Meclis Üyeleri Özgür HIZAL, Hakan YILDIZ.) 

BAġKAN: Evet, buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, bu konuyla, daha önce bizden Buca Belediye 

BaĢkanımız gündeme getirmiĢti, Komisyonlarda tartıĢılmıĢtı, uzun zaman da Gündemde 

bırakılmıĢtı. ĠçiĢleri Bakanlığından görüĢ sorulmuĢtu ve görüĢler olumsuz gelmiĢti. ġimdi verilen 

önergede de zaten bu görüĢlerin, hani olumsuz olduğundan bahsediliyor yanlıĢ duymadıysam. Yasal 

bir hazırlık içerisinde olunduğundan da bahsediliyor. Dolayısıyla biz daha önce Meclis Gündemine 

gelen, çalıĢılan, Komisyonlarda değerlendirilen konunun, bu önergenin, Gündeme alınmamasını 

öneriyoruz.   

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yasal çalıĢma tamamlandığında tabii ki biz de aynı Ģekilde Jandarmaya 

memnuniyetle toplu ulaĢımdan yararlanma hakkını veririz. Ama Ģu anda bir yasal çalıĢma 

tamamlanmıĢ değil.  

BAġKAN: Anladım, peki teĢekkür ediyorum. Hakan Bey buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, geçen Mecliste konu, biz önergeyi verdiğimizde, siz bu konuyu 

çözmek istediğinizi söylemiĢtiniz.  

BAġKAN: Doğru. 

HAKAN YILDIZ: Ve o önergeyi biz geri çekmiĢtik. Bugün geri getirmememizin nedeni geçen 

süre zarfı içerisinde bu konuyla ilgili Grup BaĢkan Vekilimizle herhangi bir görüĢme olmadığı için, 

yoğunluktan dolayı muhtemelen. 08/01’de ĠçiĢleri Bakanlığının Belediyemize yazdığı bir yazı var.  

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Bu yazıda Belediyemizin daha önce yazdığı, kapsamlı bir yazıda, bunun yasal 

süreciyle ilgili bir görüĢ sormuĢlardı. Gelen yazı içerisinde zaten kolluk kuvveti gördüğünü açıkça 

belirtiyor. Sadece 2002’de çıkan Yasa kapsamına alınmasıyla ilgili de ekstra düzenlemenin yapıldığı 

belirtiliyor. ġimdi bu kapsamda bizim talebimiz de Ģu; o süreç tamamlanıncaya kadar, Jandarma ve 

Sahil Güvenlik, ki, Bakanlıktan gelen yazıda Sahil Güvenliğe de atıfta bulunuyor. Bir; ara çözümle 

yapılacak düzenlemeye kadar geçen noktada bu mağduriyetin giderilmesi noktasında zatıalinizin 

iradesiyle bir çözüm bulmak, talebimiz bu yönde. Kaldı ki, zaten Ankara’da, Bursa’da ve diğer 

illerde bu Yasaya rağmen kolluk görevi gördükleri için bu haktan faydalanıyorlar. Bizim buradaki 

talebimiz ek bir sefer değil, hâlihazırdaki mevcut yapılan seferlerde göreve giderken bu 

arkadaĢlarımızın da… Çünkü jandarma bölgeleri ayrı, polis bölgeleri ayrı.                                              

BAġKAN: AnlaĢıldı, anlaĢıldı. 

HAKAN YILDIZ: Bu konu da Gündeme alınıp bir değerlendirilirse çok memnun olacağız. 

BAġKAN: AnlaĢıldı. 8 Ocak’ta gelen yazıdan haberdarım ama orada yine Bakanlar Kurulu 

Kararını gerektiren bir ifade de var. Yine de Komisyona sevk edelim. Nilay Hanım, Komisyon bir 

daha değerlendirsin. Eksik, yanlıĢ bir Ģey olmasın. Çünkü hepimiz ortak iradeyi taĢıyoruz. Sadece 

buna yasal imkân arıyoruz. Eğer bu yazı yasal imkân veriyorsa da Komisyon değerlendirir.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonuna gönderelim. 

BAġKAN: Evet, Önergenin Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
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BAġKAN: Efendim?  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi selamlıyorum, sadece Hukuk 

Komisyonu olmaz. 

BAġKAN: UlaĢım’a da.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Hem UlaĢım… 

BAġKAN: Tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Çünkü Ģey var, sadece Hukuk… 

BAġKAN: Söyleyeceğim zaten. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Pardon Nilay Hanım dedi de ondan Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Yok yok hayır. Hukuk - Plan ve Bütçe - UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlık Makamına. Sokak Hayvanlarını 

Koruma Komisyonu ÇalıĢma Önergesi. Ġzmir ili sınırları içerisinde yaĢayan 

vatandaĢlarımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması; hayvanlardan insanlara geçebilecek 

hastalıkların önlenmesi; hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, 

hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karĢı en iyi Ģekilde korunmalarını, her türlü 

mağduriyetinin giderilmesi; yabani, evcil ve sokak hayvanlarını yaĢam alanlarında barınma, 

rehabilite ve eğitilmelerin verilmesi, toplum ile birlikte yaĢama kültürünün gözetilmesi; sokak 

hayvanların sağlık, üreme, denetimi, planlı kısırlaĢtırılması konu baĢlıklarında. 5216 sayılı 

Kanunun 7. maddesi m bendi; 5018 sayılı Kanunun Mali ve Kontrol Kanunu; 3285 sayılı 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun; 4934 sayılı Ev Hayvanlarını Korunmasına Dair 

Avrupa SözleĢmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki Kanunun 11. ve 12. 

maddeleri; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunun 7, 9, 11. ve 12. maddeleri; 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunun 14. ve 15. maddeleri; 6343 sayılı Kanunun 5. maddesi, Kuduz 

Hastalığından Korunma ve Mücadele Yönetmeliği, Hayvanların Korunmasına Dair 

Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeler; 657 Devlet Memurları Kanununun ilgili 

hükümlerine dayanılarak; 5393 sayılı Belediye Kanununun 77. maddesi ile 5199 sayılı 

Hayvanları Koruma Kanununun yeni düzenlemesi ile yerel yönetimler ilave getirilecek 

yükümlülüklere uyum sağlayacak görüĢ ve önerilerde de bulunabilecek çalıĢma yapmak 

faaliyetleri tek elden kaynakların daha ekonomik kullanılması koordinasyon sağlanması için 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi veterinerlik hizmetleri görev ve çalıĢmalar için yeni bir 

Yönetmeliğin hazırlanması konularında Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu ÇalıĢma 

Önergemizin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisinde Grubu bulunan tüm siyasi parti 

temsilcisi Meclis Üyelerinin desteğini rica ederiz. (CHP Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Yahya 

YILDIZ, Bülent SÖZÜPEK, Aybars YILDIRIM, Raife KARABATAK, Sıla Ġlgi AKKAġ, 

Ġbrahim Halil KILIÇ, AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Fikret MISIRLI, Erol 

ÇOMAK, Burçin Kevser TOURCHIAN.) 

BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar Önergenin Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Komisyonumuzun 

Yönergeyi hazırlamasını dört gözle bekliyoruz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sokak Hayvanlarını Koruma – Hukuk Komisyonlarına gönderilmeli. 

BAġKAN: Hukuk Komisyonu, Sokak… Buyurun Fikret Bey.   

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan gerçi oyladınız diye ondan dolayı söz aldım. 

BAġKAN: Buyurun lütfen. 

FĠKRET MISIRLI: Bu bir önceki Meclisimizde esasında siz bu Komisyona havale edilsin diye 

Sözlü bir Önerge vermiĢtiniz.  

BAġKAN: Evet. 

FĠKRET MISIRLI: Biz o noktada önergeyi esasında çalıĢtık.  

BAġKAN: Güzel.  

FĠKRET MISIRLI: Her ne kadar Komisyonu çok resmi bir, iĢte hem ücret hem de bir önergesi 

olmadan, Sözlü Önerge geçerli olmamasına rağmen… Esasında bununla ilgili bir hazırlığımız var.  

BAġKAN: Çok güzel.  

FĠKRET MISIRLI: Önümüzdeki günlerde biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bu konuyla ilgili 

30 ilçeyi kapsayan kendi içerisinde bir anayasa yazdı… 
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BAġKAN: Çok güzel. 

FĠKRET MISIRLI: Ve bununla ilgili bir çalıĢma yaptık. Dolayısıyla bunun da Komisyonlara 

havale edilmesinden dolayı ben de Meclisteki tüm arkadaĢlarıma çok teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Ben de emekleriniz için teĢekkür ediyorum. Dört gözle de bekliyoruz inĢallah 

Yönergeyi. Önergenin Hukuk – Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Sizde 

baĢka kalmadı. ġimdi Sayın Bakanımızın bir önergesi var. Fakat kendisi doktor olduğu için reçeteyi 

okuyamadı arkadaĢlar. Kendisinin okumasını rica ediyoruz.  

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Çok özür diliyorum.  

BAġKAN: Gençler hele zorlanıyorlar Sayın Bakanım.  

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Üstelik Sayın BaĢkan’ım, Ġsmet ORHAN’ı da kötü emellerime 

alet ettim, onun da adını verdik burada. 

BAġKAN: Hep birlikte, peki.  

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Sağ olsun o da katıldı bana. Bu Romanlarla yapılmakta olan bir 

çalıĢma var, beni de o çalıĢma grubuna davet etmiĢlerdi, dıĢarıda yapılan özel bir çalıĢma. Biz de bu 

çalıĢmanın Meclisten geçmesini rica ettik.  

BAġKAN: Tamam. 

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Onun için bir… Gerekçesini hazırladıktan sonra Ģöyle bir 

isteğimiz var; 

BAġKAN: Tamam. 

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Romanlar konusunda Meclisimiz bir çalıĢma baĢlatarak, 

Romanların kültürel ve yaĢamsal sıkıntılarının araĢtırılması, iki; geniĢ ölçekte dünya 

coğrafyasındaki diğer ülkelerde yaĢayan ve bizim Roman toplumuyla benzer sorunları 

paylaĢan Roman toplumlarının sorunlarına nasıl yaklaĢıldığının saptanması için geniĢ çapta 

bir araĢtırma yapılması için yetki verilmesi… Komisyonlara gönderilmesini…  (CHP Grubu 

Mensubu Meclis Üyeleri Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ġsmet ORHAN.) 

BAġKAN: Hangi Komisyonlara gönderelim?  

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Bu Kültür ve DıĢ ĠliĢkiler’e… 

BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar Suat Bakanımızın önergesinin kabulünü, Gündeme alınmasını 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Hukuk ve ne 

dediniz? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon. 

Kültür ve Turizm - Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

Sosyal Hizmetler - Kültür ve Turizm - Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonlarına havalesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum. BaĢka önergemiz var mı? Yok, yok. Buyurun, buyurun Erhan Bey.  

ERHAN ÇALIġKAN: Benim Soru Önergem var Sayın BaĢkan. Geçen Mecliste Temenniler 

bölümünde, yeni adıyla Gündem DıĢı KonuĢmalar bölümünde, Ekim ayı içerisinde internet 

medyasıyla ilgili aldığımız Meclis Kararı, yardımla ilgili Meclis Kararının uygulanıp 

uygulanmadığı konusunu sormuĢtum. Siz de cevaplanacağını söylemiĢtiniz.  

BAġKAN: Evet. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bu ayki Meclislerimizin herhangi bir tanesinde, bir cevap alabilirsek sözlü 

olarak çok seviniriz ve uygulanıp uygulanmadığıyla ilgili. Bir diğer soru önergem de Deprem 

Master Planıyla ilgili. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Protokol ile Boğaziçi Üniversitesi iĢ 

birliği ile hazırlattığı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin protokol ile Boğaziçi Üniversitesi 

iĢbirliği ile hazırlattığı Ġzmir Deprem Master Planı ve Ġzmir Deprem Senaryosu çalıĢmaları 

Belediyenin resmi WEB sitesinde bulunmaktadır.  

1- Bu çalıĢma hangi tarihte yapılmıĢtır? Yapıldığı tarihten sonra herhangi bir güncelleme 

yapıldı mı? 

2- Belediyenin yetki sınırları geniĢledikten sonra yapılan bir çalıĢma var mı? 

3- Ġzmir’de kaç adet aktif fay hattı vardır? Harita üzerine iĢlenmiĢ yerleri neresidir? Bu fay 

hatlarının üzerinde yapılaĢma var mı? Var ise kaç adet yapı bulunmaktadır? 

4- Fay hatlarının üzerinde ulaĢım köprüleri, itfaiye binaları, hastane, okul gibi kritik binalar 

var mıdır? Var ise hangi yapılardır?  
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5- Fay hattının geçtiği alanların yapısızlaĢtırılması ile ilgili planlama ve uygulama var mıdır?  

6- Ġzmir’de toplam kaç adet yapı bulunmaktadır? Bu yapılarla ile ilgili deprem açısından 

hazırlanmıĢ “yapı stoku envanteri’’ var mı? Var ise bilgileri içeren tablonun verilmesini talep 

ediyorum. 

7- Eğer Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin web sitesinde belirtilen deprem master Planından 

baĢka bir plan mevcut değilse; 

a-Bu planda belirtilen önlemlerin alınması için BüyükĢehir Belediyesinde sorumlu birim 

kuruldu mu? 

b-Planda belirtilen kısıtlı bölgeyi kapsayan yapı stoku envanterinde riskli kabul edilen kaç 

bina vardır? Bu binaların dayanımı ile ilgili kaç binada “Schmidt çekici, ultrases geçiĢ hızı vb. 

veya karot alımı” gibi çalıĢmalarla gerekli araĢtırmalar yapılmıĢtır. 

BAġKAN: YapılmıĢ mıdır? 

 c- Riskli olarak değerlendirilen yapıların sahiplerine bilgi verildi mi? Verildi ise hangi 

yöntem kullanıldı?  

 d- Bu yapılar halen alınıp satılabilmektedir, Ġzmir’de ikinci el bir mülk almak istesem bu 

bina ile ilgili belediyede dayanım açısından yapılan bir çalıĢma olup olmadığını nasıl 

öğrenebilirim? Yapı stoku ile ilgili mevcut çalıĢmalar internette yayınlanıyor mu? Bu konu ile 

ilgili uygulamanız nasıldır?  

e-Bu planda sıvılaĢma nedeni ile depremde hasar görmesi muhtemel köprüler, viyadüklerden 

bahsedilmektedir. Bu rapora göre kaç adet bu Ģekilde yapı vardır? Bunlardan kaç tanesi ile 

ilgili güçlendirme tedbiri alınmıĢtır. Güçlendirme tarihleri nelerdir?  

8- Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ana hizmet binasında yüzlerce personel çalıĢmaktadır. Meclis 

üyeleri de dâhil her gün binlerce insan da bu binayı kullanmaktadır. Bu bina ile ilgili yapılan 

dayanım testi var mı? Hangi tarihte kim tarafından yapıldı? Bina güvenli mi? Böyle bir 

çalıĢma var ise sonuç bölümünün tarafıma verilmesini talep ediyorum? 

9- Mevcut fay hatları ve zemin sıvılaĢmasının yoğun olduğu bölgeler yürürlükte olan imar 

planı hazırlanırken dikkate alındı mı? Bu bölgelerde yapılaĢmadan kaçınılması ya da önceden 

yapılmıĢ yapıların boĢaltılması ile ilgili bir çalıĢma var mı? TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Erhan Bey ben de teĢekkür ediyorum. Siz hep Türkiye’de yaĢadınız değil mi?  

ERHAN ÇALIġKAN: Evet BaĢkan’ım. 

BAġKAN: 81 vilayetimiz var. 81 vilayetimizin hangisinde acaba bu söyledikleriniz yapılıyor? 

Acaba o okulları, o köprüleri, o otoyolları, o viyadükleri, o hastaneleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

yapmadı mı? Acaba niye güçsüz oldu? ġimdi niye güçlendirmek gerekiyor? Yani bu sorularınızın 

büyük bir bölümünün aslında cevabını bütün Türkiye Devletinin vermesi gerekiyor. Ama biz Soru 

Önergenizi cevaplayacağız. Sadece bu meselelerin, bir siyasi argüman gibi yani bir kent sanki 

bunları yapmıyormuĢ, baĢka kentler yapıyormuĢ gibi veya sadece bunlar kentin eksikliğiymiĢ gibi 

algı yaratacak bir Ģekilde sormuĢ olmanızı yadırgadığımı söylemek istiyorum. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Evet. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bana ifade ederek sorduğunuz için cevap veriyorum. 

BAġKAN: Tabii. 

ERHAN ÇALIġKAN: Yoksa herhangi bir Ģeyden değil. Evet zaman zaman yurt dıĢında yaĢadım. 

Ama ben de uzun süredir Türkiye’de çalıĢıyorum.  

BAġKAN: Evet. 

ERHAN ÇALIġKAN: YaĢıyorum. Bu Soru Önergesinde siyasi hiçbir konu yok dikkat ederseniz.  

BAġKAN: Ama biraz siyasi…  

ERHAN ÇALIġKAN: Ortada bir… Efendim hiçbir siyasi konu yok. 

BAġKAN: Evet, peki ben onu yanlıĢ anladım.  

ERHAN ÇALIġKAN: Ortada bir deprem raporu var.  

BAġKAN: Doğru. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sadece deprem raporuyla ilgili, gerçek durum nedir?  

BAġKAN: Tamam.  

ERHAN ÇALIġKAN: Bunun içerisinde bizim sorumluluğumuz nedir Belediyenin? 

BAġKAN: Tamam.  
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ERHAN ÇALIġKAN: Evet, yapı stoğunu çıkardıysanız ve bunun içinde okullarda problem varsa, 

bunun sorumluğu tabii ki o okulu yapan kurumdadır. Hiçbir zaman bunun sorumluluğunu “Niye siz 

yapmadınız?” diye size tevcih etmemiz ya da siyaseten böyle bir Ģey sormam mümkün değil. Ama 

bu kentte yaĢayan insanlar olarak gerçek durumu görmemiz gerekmez mi?  

BAġKAN: Tabii ki gerekir. 

ERHAN ÇALIġKAN: Buradaki tek sorduğum konu, bu konunun gündeme doğru gelmesi. Ne 

kadar hazırız, ne kadar değiliz? Kim nerede, neyi yaptı? Ya da sizin planlarınızı anlatmak için de bir 

fırsat bu. Yapılmayan Ģeyler varsa da yapmayı planlıyorsanız da bunları da burada ifade etmeniz 

için bir Soru Önergesi bu. 

BAġKAN: Tamam teĢekkür ediyorum. Evet Değerli ArkadaĢlar…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Evet buyurun Hüsnü Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım, ben bir tane Soru Önergesi sadece söyleyeceğim. Bu                  

7 ġubat akĢamı, önümüzdeki ÇarĢamba günü sanırım, Meclisi Harmandalı’daki… 

BAġKAN: Soğuk nedeniyle vazgeçtik, daha ileri bir tarihe çektik. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Öyle mi? Vaz mı geçtik? 

BAġKAN: Tabii tabii. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Peki BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Yani çok soğuk olduğu için hava dedik ki, biraz daha sizi üĢütmeyeceğimiz bir ortam… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bayağı da çalıĢma yaptınız orada… 

BAġKAN: Efendim? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Hazırlık da bayağı yapıldı orada.  

BAġKAN: Yaptık ama… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Kamyonlar epey çalıĢıyordu. 

BAġKAN: ÜĢüteceğimizden endiĢe ettik. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Peki. 

BAġKAN: O yüzden daha yumuĢak bir havada yine tekrar orada yapacağız.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Tamam. ġimdi orada Sayın BaĢkan’ım 7 ġubat akĢamında bir yangın çıktı. 

Bu yangın sonucu itfaiye araçları gelmiĢ ve yangına müdahale etmiĢ. Oradaki o oturanlardan 

duyduk. Bu yangın sonucunun itfaiye raporu sonucunu tarafımıza bildirirsek, yangının neden 

çıktığını…  

BAġKAN: Olur. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu konuda teĢekkür ederiz Sayın BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ederim. 

 

IV. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI 

GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi Doğrultusunda Yapılan Yurt DıĢı 

Görevlendirmelere ĠliĢkin Bilgilendirme baĢlığına geçeceğim ama önce açılıĢta söylemek 

istiyordum. Çok uğursuz, çok karanlık bir ay geçirdik. Yani önce Elazığ - Malatya Depremi, 

arkasından uçak kazası, üst üste aldığımız Ģehit haberleri, bugün yine bir 5 Ģehidimiz var. Hepsine 

Allah’tan rahmet diliyoruz. Arkada kalanlara, geride bıraktıkları ailelerine baĢsağlığı diliyoruz, 

bütün milletimize baĢsağlığı diliyoruz ve diliyoruz ki, bu kabus gibi geçen ay biter ve bundan sonra 

bu karanlık bir daha yaĢanmaz. Hepimizin ortak dileği olduğunu düĢündüğüm için tekrar söylemek 

istedim. Evet, Değerli ArkadaĢlar, Gündemimize devam ediyorum, bilgilendirmeye geçiyorum 

buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 

sayılı Yurt DıĢı Görevlendirilmesine iliĢkin Genelgenin 1. paragrafında “Toplantı dönemi 

bakımından meclis kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dıĢı görevlendirmenin 

zorunlu olduğu hallerde görevlendirmenin Belediye BaĢkanı tarafından yapılması ve 

görevlendirmeye iliĢkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi 

uygun görülmüĢtür.” denilmektedir. Bu çerçevede UlaĢım Dairesi BaĢkanı Mert YAYGEL 

TECO firmasının daveti üzerine 09/11/2019-17/11/2019 tarihleri arasında görevli-izinli olarak 

Tayvan’da Akıllı ġehirler, Elektrikli Araçlar, Teleferik Sistemleri ve Akıllı Aydınlatma 
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Sistemleri konularında teknik incelemelerde bulunmak üzere yer almıĢtır. Sayın Meclisimizin 

bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (UlaĢım 

Dai.BĢk.E.21167) 

BAġKAN: TeĢekkür ederim, ikinciyi de okuyalım. 

       DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir Valiliği Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 

sayılı Yurt DıĢı Görevlendirilmesine iliĢkin Genelgenin 1. paragrafında “Toplantının dönemi 

bakımından Meclis Kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dıĢı görevlendirmenin 

zorunlu olduğu hallerde görevlendirilmenin Belediye BaĢkanı tarafından yapılması ve 

görevlendirilmeye iliĢkin olarak ilk Meclis Toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi 

uygun görülmüĢtür” denilmektedir. Bu çerçevede 28/01/2020 – 31/01/2020 tarihleri arasında 

Almanya’nın Essen kentinde gerçekleĢtirilen IPM ESSEN Çiçek, Tarım ve Peyzaj Fuarına 

27/01/2020 – 30/01/2020 tarihleri arasında görevli-izinli olarak Park ve Bahçeler Dairesi 

BaĢkanı Çiğdem AġICI ve Kuzey Alanları Bakım ġube Müdür Vekili Atılgan TAġDEMĠR 

teknik incelemelerde bulunmak üzere fuara katılmıĢlardır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz 

olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Park ve Bah. 

Dai.BĢk.E.32329) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. 

 

V. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin GörüĢülmesi maddesine geçiyorum, buyurun Nilay 

Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Madde baĢlıkları ile oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Değerli ArkadaĢlar Gündem dağıtılmıĢ olduğu 

için Gündem maddeleri okunarak Gündemin görüĢülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 1, 2, 3, 4 ve 5. maddelerin doğrudan oylanmasını 

öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 1, 2, 3, 4 ve 5. önergelerin kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; ayrı ayrı ama değil mi? 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan’ım, 4 ayrı, 4’ü Komisyona göndermemiz gerekiyor Sayın 

BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Evet, 1 no’lu önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 2 no’lu önergenin kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,                  

3 no’lu önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 4? Hangi Komisyona dediniz Fatih Bey? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir sehven yanlıĢ yazılma vardı 

galiba. Düzeltmeyi de mi Komisyona gönderelim?   

FATĠH TAġTAN: Yani bu konunun aslında içeriğinin bir Hukuk Komisyonu tarafından 

görülmesini talep ediyoruz Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Evet peki. Önergenin Hukuk Komisyonuna iadesi mi olacak?  

FATĠH TAġTAN: Hukuk Komisyonuna gönderiyoruz Sayın BaĢkan, Hukuk Komisyonuna… 

BAġKAN: Önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 5 no’lu önergenin kabulünü 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum, 6?                    

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu. 

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 6 no’lu önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 

Komisyonları. 
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BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Protokol’ü biz görmedik, eğer bütçe içeren bir konu yoksa uygundur Sayın 

BaĢkan. 

BAġKAN: Bütçeyi içeren bir Ģey yokmuĢ. Değil mi? Yok dediniz. Kemal Bey? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani baktığımızda görmedik efendim ama… 

BAġKAN: Olursa göndeririz tekrar. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Göndeririz tamam, görüĢlerini alırız… 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 7 no’lu önergenin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 8 no’lu önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum, 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 9 ve 10 Hukuk Komisyonu. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Yani bu Bütçeye de gitmesi gerekir Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani bir Mahkeme Kararının uygulanmasıyla ilgili bir konu BaĢkan’ım. 

Bence bunun, Plan ve Bütçenin tartıĢacağı bir Ģey yok. 

BAġKAN: Evet, Plan ve Bütçenin tartıĢacağı bir Ģey yok ama. 

FATĠH TAġTAN: Söz alabilir miyim? 

BAġKAN: Buyurun tabii. 

FATĠH TAġTAN: Meblağların ödenip ödenmemesi konuĢuluyor.  

BAġKAN: Ama Mahkeme Kararı… 

FATĠH TAġTAN: Ama Mahkeme Kararına aykırı bir Ģey yapacak halimiz de yok Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: ĠĢte Mahkeme Kararı olduğu için… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim? 

FATĠH TAġTAN: Tamam Sayın BaĢkan’ım, bundan sonra biz de aynı Ģekilde, yani gereği Ģeklinde 

hareket edelim, diğer Komisyonlara göndermemeye gayret edelim o zaman. 

BAġKAN: Hayır, yani gerektiği zaman tabii ki gönderelim, Mahkeme Kararı olduğu için diyorum.  

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, hiç gerekli-gereksiz onlarca konuyu Hukuk Komisyonuna 1 yıldır 

gönderiyoruz. Burada rakam görüyoruz, sonuçta ödenip ödenmemesi konusunu değerlendiriyoruz. 

“Bütçeye gitmeyebilir, Hukuk görsün” diyorsunuz, görsün. Ben de diyorum ki, bundan sonra sınırlı 

sayıda Komisyonlar görmeye devam etsin o zaman. 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, hiçbir Gündem maddesini sınırlı bir Komisyona, daha az 

Komisyona göndermek gibi bir irademiz olmadı. Bunu tekrar ifade etmek isterim. Sadece gereksiz 

iĢ yükü oluĢturacak, bir özen gösterelim, yoksa sınırlayalım manasında bir talebimiz, irademiz asla 

olmadı. Bunu da tekrar Gündemimize getirmek istiyorum. 8 no’lu önergenin… Pardon 9 ve 10 

no’lu önergelerin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonuna acil kaydı efendim onun da.  

BAġKAN: Fatih Bey? Plan ve Bütçe Komisyonu. Kemal Bey? Salahattin Bey? 11 no’lu önergenin 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini ve Plan ve Bütçe Komisyonumuzun acil değerlendirmesini 

rica ediyorum. Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum, 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Anlayamadım? 

FATĠH TAġTAN: Hukukla tam olarak ne ilgisi var Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Anlayamadım? 

FATĠH TAġTAN: Hukukla ne ilgisi var tam olarak bu konunun. 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani vermeyebiliriz Hukuk… O Ģekilde not alınmıĢ hani karĢılıklı 

görüĢmede. BaĢkan Vekilleriyle ortak toplanılıyor, Hukuk olarak not almıĢlar. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bugünkü sorunun temelinde Ģu yatıyor tabii bugün Grup BaĢkan 

Vekilleri Toplantısı zamansızlıktan yapılamadı. 

BAġKAN: Yapılamadı. 

ÖZGÜR HIZAL: O yüzden bugünkü bu… 

BAġKAN: Aksaklıklara… 

ÖZGÜR HIZAL: Aksaklıklar bundan kaynaklanıyor. 

BAġKAN: AnlaĢıldı, peki teĢekkür ediyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Bu kadar… Biliyorsunuz yoksa… 

BAġKAN: Ben de ĢaĢırıyorum çünkü. Neyse, iyi oldu izahat teĢekkür ediyorum, sağ olun. 12 no’lu 

önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Plan ve Bütçe, Kemal Bey? Salahattin Bey? Plan ve Bütçe. 12 no’lu önergenin Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 13 no’lu önergenin Plan ve Bütçe – ġirketler 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 14 no’lu önergenin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Engelsiz Ġzmir – Tüketiciyi Koruma Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: UlaĢıma da ayrıca gönderelim. 

BAġKAN: UlaĢımı da ilave ediyoruz. Kemal Bey? Salahattin Bey? 15 no’lu önergenin Plan ve 

Bütçe – Engelsiz Ġzmir – UlaĢım ve ne dediniz?  

FATĠH TAġTAN: Tüketici. 

BAġKAN:Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 16? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 16 no’lu önergenin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 17 ve 18 Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 17 ve 18 no’lu önergelerin Plan ve Bütçe – 

ġirketler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 19? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma.  

BAġKAN: Hepsi galiba değil mi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir Esnaf ve Meslek Odaları var, birkaç değiĢiklik var. 

BAġKAN: Pardon peki 19, Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 19 no’lu önergenin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma 

Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 20? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Meslek Odaları 

Komisyonları. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 20 no’lu önergenin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi 

Koruma – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 21? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları. 
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BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 21 no’lu önergenin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi 

Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 22? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 22, 23, 24 Plan ve Bütçe. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 22, 23 ve 24 no’lu önergelerin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 25? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonları.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 25 no’lu önergenin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi 

Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 26? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 26 ve 27 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

BAġKAN: 26 ve 27 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey?                

26 ve 27 no’lu önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Komisyonlardan Gelen Raporların… 

FATĠH TAġTAN: Ek Gündem… 

BAġKAN: Pardon Ek Gündemimiz var, özür dilerim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ek Gündem… 

 

VI. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 
BAġKAN: Evet, Ek Gündem var. Ek Gündemin de madde numarası okunarak oylanmasını 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum, 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 ve 2. maddelerin doğrudan oylanmasını öneriyoruz. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: 1 ve kaçı pardon? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 ve 2? 

BAġKAN: 1 ve 2. 

FATĠH TAġTAN: 2’yi Engelsiz Ġzmir’e göndermeyecek misiniz? 2’nci Sayın BaĢkan Kırmızı 

Bayrak konusu Engelsiz Ġzmir’e daha önce gönderdiğimiz bir konuydu. 

BAġKAN: Engelsiz Ġzmir’e göndermiĢiz. 

FATĠH TAġTAN: Oylansın dedi Nilay Hanım Ģimdi. 

BAġKAN: Evet, Engelsiz Ġzmir’e demedik mi? 

FATĠH TAġTAN: Hayır siz oylasın diye az evvel Ģey yaptınız Sayın BaĢkan.  

MUSTAFA ÖZUSLU: 1’i oyluyoruz. 

BAġKAN: Nilay Hanım Engelsiz Ġzmir’e gitsin.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Peki tamam BaĢkan’ım. 

MUSTAFA ÖZUSLU: 1’i oyluyoruz. 

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1’i doğrudan oylayalım o zaman.  

BAġKAN: 1’i oyluyoruz. Kemal Bey? Salahattin Bey? 1 no’lu önergenin kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani 2. maddede Ģunu yazıyor; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Engelsizmir 

Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği doğrultusunda oluĢturulan… 

BAġKAN: ĠĢte Komisyon baksın. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Baksın peki. 

BAġKAN: Komisyon baksın. Kemal Bey? Salahattin Bey? 2 no’lu önergenin Engelsiz Ġzmir 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonunu öneriyoruz, acil kaydı var bunun da. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 
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BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 3 no’lu önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4. madde de Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – 

Hukuk Komisyonlarına gönderilsin, bunun da acil kaydı var efendim, Ek Gündeme eklenmiĢ. 

BAġKAN: Tamam. Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Spor Komisyonuna da gitmesini istiyoruz Sayın BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Gitsin, spor alanı. 

FATĠH TAġTAN: Yani oradan çıkarılacak bir gerekçe… 

BAġKAN: Tamam tamam gitsin, evet, Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – 

Hukuk Komisyonları. Fatih Bey var mı baĢka? Eğitimin içinde spor…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Eğitimin içinde zaten. 

BAġKAN: Pardon Eğitim, Spor. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Eğitimin içinde var spor. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Değerli ArkadaĢlar 4 no’lu önergenin Ġmar ve Bayındırlık 

– Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Bir, evet bir teĢkilat 

Ģemasıyla ilgili bir önerge var, onu okutacağım, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 

21’inci maddesinde “BüyükĢehir Belediye TeĢkilatı, norm kadro esaslarına uygun olarak 

Genel Sekreterlik, Daire BaĢkanlıkları ve Müdürlüklerden oluĢur. Birimlerin kurulması, 

kaldırılması veya birleĢtirilmesi BüyükĢehir Belediye Meclisinin kararı ile olur.” hükmü yer 

almaktadır. Bu nedenle birimlerimiz arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim 

duyulduğundan, yukarıda bahsi geçen Kanunun 21’inci maddesi gereğince Sayın 

Meclisimizce karar alınması hususunu onayınıza arz ederim. (Ġnsan Kay. ve Eğit. Dai.BĢk. 

Memur Per. ġb.Md.E.35889) 

BAġKAN: Evet, dağıtıldı mı? Değerli ArkadaĢlar Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Suat ÇAĞLAYAN 

Bakanımıza teĢekkür ediyorum, ayrıca kitabı için. MaĢallah üretkenliğin sonu yok.  

 

VII. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 
BAġKAN: Evet 6 no’lu baĢlığımız Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesi. Evet                       

1, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan, Komisyondan oybirliğiyle uygun bulunmuĢ, bu Komisyonu 

kuruyoruz ancak seçim yapılması gerekiyor. ÇarĢamba ya da Cuma günkü Meclis Toplantısında… 

BAġKAN: Özgür Beyler?  

ÖZGÜR HIZAL: Uygundur. 

BAġKAN: ÇarĢamba ya da Cuma günü yapalım, tamam. Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey?    

1 no’lu Komisyon Raporunun olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 2. maddenin de Hukuk - Engelsiz Ġzmir 

Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz. 

BAġKAN: Evet, Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 2 no’lu Komisyon Raporunun Hukuk - 

Engelsiz Ġzmir Komisyonlarından geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 3? 

FATĠH TAġTAN: Ġsim verecek miyiz Sayın BaĢkan? 

BAġKAN: Duyamadım? 

FATĠH TAġTAN: Komisyon kurulmasıyla ilgili yine ÇarĢamba’ya mı bunu da. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Bunu da öyle yapalım.  

BAġKAN: Nasıl? 

MUSTAFA ÖZUSLU: ÇarĢamba ya da Cuma yapalım. 

BAġKAN: ÇarĢamba yaparsınız, bugün bunu geçirmiĢ olalım, ÇarĢamba yaparsınız. Evet 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 3, 4 ve 5. maddelerin Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylanmasını 

öneriyoruz. 
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BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Buyurun efendim. Sesini açın. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: 5. maddeyle ilgili bir Ģey söylemek istiyorum. 

BAġKAN: Buyurun efendim.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım…  

BAġKAN: Buyurun. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız evet, 5. madde, bu ESHOT ve 

ĠZULAġ Ģoförlerimizle ilgili bir önerge, ben vermiĢtim. Önerge Ģu Ģekildeydi efendim; bu ESHOT 

otobüs Ģoförlerimiz kaza yaptığında eğer haksızsa, kaza hasarını karĢı… Haklıysa karĢı taraf 

ödüyor, haksızsa Kaza Derneği. Kaza Derneği de Ģu Ģekilde ödüyor; 2 tane dernek var, Ģoförlerden 

aidat alıyor, belli bir bütçe yapıyor. Yani neticede Ģoförlerimiz ödemiĢ oluyor. “Bunları 

ödememeleri için iĢte araçlara kasko olamaz mı?” diye hani kasko yapılarak, hasarları kaskodan 

karĢılansın gibi bir önerge vermiĢtim ama bu önergemizde Hukuk Komisyonumuz ve UlaĢım 

Komisyonumuz birlikte çalıĢtık. Hukuka aykırı olduğu için bu olmadı efendim. Yani bu arada 

Hukuk Komisyonumuza, UlaĢım Komisyonumuza, Komisyon BaĢkanlarımıza çok teĢekkür 

ediyorum. Bir çalıĢma yaptık ama Ģoför kardeĢlerimize bu anlamda bir çıkıĢ yolu olamadı.  

BAġKAN: Anladım. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Yine aynı Ģey oluyor ama bu sendika sözleĢmesi zamanında, hani 

sözleĢme yapılırken bir çözüm olamaz mı? Hatta Sayın BaĢkan’ım, bunlar… Bu kardeĢlerimizden 

mesela bu araçların tamirinden ücret alınmaması gibi bir durum olamaz mı? Hani bunun siyaseti 

yok. 

BAġKAN: Anladım, anladım. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Hani Ģoförlerimizin iĢleri gerçekten ağır, yaptıkları görev riskli. Onun 

için bunlara… 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar… 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Bir çözüm bulabilir miyiz? Bu anlamda bir adım atabilir miyiz? Yani 

bütün arkadaĢlar olarak birlikte çalıĢtık, hepsine de teĢekkür ediyorum. Yani ne yapabiliriz daha? 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum evet. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım dikkatinizi çekiyorum efendim, saygılar. 

BAġKAN: Tamam, tamam ben teĢekkür ediyorum. Bunu dediğiniz gibi bir, Ģeyde de, Toplu ĠĢ 

SözleĢmesi sırasında da görüĢelim. BaĢka bir çare üretebilirsek, yani Ģu an da benim de aklıma 

gelen bir Ģey yok doğrusu ama. DüĢünelim, bu konuda Ģoför arkadaĢlarımızın mağduriyetini 

engelleyecek, azaltacak ne varsa el birliğiyle yapmaya gayret edelim. TeĢekkür ediyorum. Evet, 3, 4 

ve 5 no’lu Komisyon Raporlarının Komisyonlardan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Komisyonlarda kabul görmüĢ 6. madde, oylanmasını ve 

kabulünü öneriyoruz. 

BAġKAN: Evet Fatih Bey? Buyurun. 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan’ım, Bütçe Komisyonunda Ģöyle bir ibare eklemiĢtik biz; 

“Uluslararası Enginar Festivaline Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi destek 

verilmesi Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun görülmüĢtür.” diyor. 

BAġKAN: Öyle geçiriyoruz. 

FATĠH TAġTAN: Açıklamakta yarar gördük.  

BAġKAN: Tamam, evet. Tamam, buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım, Komisyon Raporunu okutursak daha iyi olur. Evet çünkü 

Komisyon Raporunun okunmasını bu konuda kayıtlara geçmesiyle ilgili, Komisyon Raporunun 

okunmasını talep ediyoruz. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Değil, Mecliste insanlar duysun kardeĢim. 

BAġKAN: Fatih Bey düzeltti. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Düzeltti de Sayın BaĢkan’ım, yine de Komisyon Raporunun okunmasıyla 

ilgili ne sıkıntınız var? 

BAġKAN: Duymayan var mı arkadaĢlar? Hüsnü Beyciğim anlaĢıldı, maksat anlaĢıldı. Biz de bunu 

aynen bu Ģekilde kabul ediyoruz zaten. Evet, Değerli ArkadaĢlar, 6 no’lu Komisyon Raporunun 

Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 7? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, oybirliği ile uygun görülmüĢ 7. madde, Komisyonlardan 

geldiği Ģekliyle oylansın. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 7 no’lu Komisyon Raporunun 

Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.)  
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, aslında çok önemli bir karar alıyoruz burada ama. On 

saniyeyle hemen geçiĢtirmeye çalıĢıyoruz. Bir kere bu konuda, bu Meclisi kutluyorum. Bu 

Meclisteki bütün arkadaĢlarımızı kutluyoruz. Bu Ģekilde Ġzmir’de utanç olan bir ismin… Bir daha 

en son kalan 3 cadde de isminin bitmesini…  Bu Meclisimizi tebrik ediyorum. 2008 yılında yine 

burada 3-5 ya da 4 arkadaĢım var, beraber Ġl Genelde de görev yapmıĢtık. Ġzmir’de ilk talebi de, 

hatta Türkiye’de ilk talebi yine biz o zaman vermiĢtik. Ben o Meclisteydim, bugün de en son kalan 

isimleri, bugün silmemizden dolayı yine bu Mecliste olmanın gururunu taĢıyorum. Hepinize, Sayın 

BaĢkan’ım size ve bütün Değerli Meclis Üyelerimize teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: Biz de teĢekkür ediyoruz. 8 no’lu Komisyon Raporu buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 8 ve 40 dâhil tüm maddelerin Komisyonlardan geldiği 

Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz. 

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 8 ve 40 dâhil Komisyon Raporlarının Komisyondan 

geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. 41? Buyurun Nilay Hanım? Abdül Bey çok memnun olmuĢ öyle diyorlar. Evet, buyurun 

efendim. Buyurun Ufuk Bey. 

UFUK YÖRÜK: Bir Ģey diyeceğim, bu 41 ve 46 no’lu Komisyon Raporlarının Komisyonda 

kalması, önümüzdeki Mecliste görüĢülmesi daha uygun olacak BaĢkan’ım.  

BAġKAN: Fatih Bey, “Tekrar görüĢelim dedi.” arkadaĢlar. Özgür Bey? Kemal Bey? Salahattin 

Bey?  41 ve 46 no’lu Komisyon Raporlarının Komisyonda Cumaya kadar diyorum, bitirin çünkü. 

Cumaya kadar görüĢülerek değerlendirilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum 42?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 42 ve 45 dâhil Komisyonlardan geldiği Ģekliyle… 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 42, 45 dâhil, 42, 43, 44 ve 45 no’lu Komisyon 

Raporlarının Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 46? 

BAġKAN: Ġade ettik. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündem de kalması… 

BAġKAN: Gündemde bıraktık. 47? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 47’den itibaren efendim, sonuncu madde 71 dâhil Komisyonlardan geldiği 

Ģekliyle oylansın. 

BAġKAN: Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey?   

FATĠH TAġTAN: 48’i neye göre oyladınız? 

BAġKAN: 47, 71 dâhil Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler?  

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, 48’i neye göre oyladınız?  

BAġKAN: Buyurun. 

FATĠH TAġTAN: 48’i hangi Komisyondan geldiği gibi oyladık?  

BAġKAN: Pardon 48’i… Değerli ArkadaĢlar… 

FATĠH TAġTAN: 48. 

BAġKAN: 48’den 71’e kadar Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulüne… 

FATĠH TAġTAN: Hangi Komisyon? 48’de oyçokluğu da var, oybirliği de var BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Nasıl? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)   
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48 hangi Komisyondan geldiği Ģekliyle? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) (SALONDAN: Ġmar ve Bayındırlık.) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 48 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğuyla 

uygun bulunmuĢ. Eğer söz almak isterlerse… Bu konuda Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuz 

açıklama yapabilir. Ġmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği Ģekliyle diyelim.  

FATĠH TAġTAN: Neyi oyladığımız bilelim BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Tamam. Değerli ArkadaĢlar…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, 47. maddeyle ilgili Meclisimize bilgi verilmesini istiyorum.  

BAġKAN: Tamam. Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuz. 47 no’lu Komisyon Raporuyla ilgili Ġmar 

ve Bayındırlık Komisyonumuzun bilgi vermesi isteniyor. Ġsterseniz, yazılı mı verirsiniz nasıl 

yaparsınız? 

UFUK YÖRÜK: Yok hemen verebiliriz BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Buyurun. 

UFUK YÖRÜK: Burada Foça’da bir alan. Çok özür dilerim. 

BAġKAN: Estağfurullah buyurun.  

UFUK YÖRÜK: BaĢkan’ım, Foça’da bir alan biliyorsunuz Özel. Eğitim alanlarını özele çevirmek 

amacıyla, Bakanlık olumlu görüĢ veriyor. Yani diyor ki; “Özel eğitime çevrilebilir.” Özel eğitime 

çevirme noktasında da biz kamusal bir denge oluĢturmaya çalıĢıyoruz. Bu kamusal dengenin 

noktası da Ģu; yani kamu alanının özel mülkiyet eliyle değerlendirilmesi noktasında kamuya da bir 

pay ayırmak istiyoruz. Buradaki noktada da, giriĢimci kendi alanını özel eğitime çevirirken bir 

baĢka parseli Belediyeye BHS olarak bırakmıĢ oluyor. 

BAġKAN: Hüsnü Bey anlaĢıldı mı?  

UFUK YÖRÜK: Denge bundan kaynaklanıyor. 

BAġKAN: Peki. 48 no’lu Komisyon Raporunun Ġmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği 

Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon oyçokluğu 

galiba… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Oyçokluğu. 49’dan itibaren 71’e kadar, 71 dâhil Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Ġlkay Hanım da çok 

mutlu. Evet, Abdül Bey de çok mutlu. TeĢekkür ediyoruz. 

 

VIII. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

BAġKAN: ġimdi Grup BaĢkan Vekillerimizin yaptığı görüĢmeler sonucundaki mutabakat 

sonucunda Gündem dıĢı söz almak isteyenlere, Gündem dıĢı konuĢmak üzere söz vereceğim. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli 

ArkadaĢlar, salonumuz yenilecek. Bununla ilgili arkadaĢlarımız çalıĢıyorlar ve dijital saatler de 

gelecek. Ama konuĢma süresi için Ģimdilik Ģunu kullanacağız, beĢ dakikadır. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MUSTAFA ÖZUSLU: GörüĢülen maddelerle ilgili…  

BAġKAN: Buyurun evet. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Hangi maddelerle ilgili? 

MUSTAFA ÖZUSLU: BaĢkanlıktan Gelen… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)   
BAġKAN: ArkadaĢlar bu aramızda bir Ģey. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet. 

MUSTAFA ÖZUSLU: BaĢkanlıktan Gelen ve Ģeye eklenen… TeĢkilat ġemasındaki değiĢikliklerle 

ilgili… 

BAġKAN: Ben orada bir Ģey söyleyeyim. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Ġsterseniz aynı Ģeyleri söyleyeceğiz. 

BAġKAN: Ben söyleyeyim müsaade ederseniz. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Buyurun efendim, buyurun tabii ki. 

BAġKAN: Özellikle Erhan Bey nerede? Erhan Bey çıkmıĢ. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Erhan Bey çıktı mı? (Salondan ses kayıtlarında 
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anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Ama iletirseniz memnun olurum. Çünkü bu kabul ettiğimiz TeĢkilat ġemasında Değerli 

ArkadaĢlar bir Deprem ve Afet Dairesi BaĢkanlığı kuruyoruz. Gerçekten Soru Önergesinde de ifade 

edilen bir bölüm. Bir bölümü ifade edilmemiĢ de olan birçok konuda Ģehrimizi hazırlamak için 

böyle bir Daire BaĢkanlığı kuruyoruz. Ayrıca CumhurbaĢkanlığı Kararnamesine göre gelen, Daire 

BaĢkanlıklarının isimleri doğrultusunda da düzeltmeler yaptık. Bunlar da yine TeĢkilat ġeması 

içinde iĢlenmiĢ oldu. Mustafa Bey sizin baĢka söyleyeceğiz bir Ģey var mıydı?  

MUSTAFA ÖZUSLU: Buydu BaĢkan’ım, bu önemli bir konu. 

BAġKAN: Peki, Ģimdi Gündem dıĢı söz almak isteyenleri görebilir miyiz? Kimler? Evet, bu Grupta                         

beĢ arkadaĢım var. Bir dakika Hüsnü Beyciğim daha vermedim söz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, arkadaĢlar, Grup BaĢkan Vekillerimize 

söz vereceğim. Ondan sonra da Gündem dıĢı söz almak isteyen arkadaĢlarıma söz vereceğim. Özgür 

Beyciğim buyurun lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi saygı ve hürmetle 

selamlıyorum. Tabii bugün hepimizi fazlasıyla üzen bir Ģehit haberiyle sarsıldık. Ġdlip’te meydana 

gelen hadiseler neticesinde 5 Ģehit haberimizi almıĢ bulunmaktayız. Tüm Ģehitlerimize Allah’tan 

rahmet diliyorum ve yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de umarım bu tarz 

haberleri ve Ģehit haberlerini almayız diye temenni ediyorum. ġimdi tabii, bugünkü Meclis 

Toplantımız, Gündem odaklı bakıldığında çok hareketli değildi ama bizim Grup BaĢkan Vekilleri 

Toplantımızda…  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Sizin önerdiğiniz zamanı ölçecek olan kum saatinin ortaya çıkması, basına yeni 

bir malzemenin çıkmasına vesile oldu. Bu anlamda da bütün basın mensubu arkadaĢlarıma saygılar 

sunuyorum. ġimdi tabii biz, Mecliste usuli anlamda birtakım değiĢikliklerin yapılmasıyla alakalı 

sizlerle beraber bazı çalıĢmalar yaptık, bazı toplantılar yaptık. Önce bunların yazıya dökülmesini ve 

arkasından birtakım kurallar ortaya koymak adına toplantılardan birtakım sonuçlar çıkardık. Tabii 

bizim buradaki en önemli konumuz Ģuydu; Dilek ve Temenniler bölümünde, Dilek ve Temenniler 

bölümünde, tartıĢma konusu olan özellikle, belki konunun uzamasıyla birlikte Hatibin dilek ve 

temennileriyle alakalı birtakım sorunlardır. Bu sorunları ortadan kaldırmak adına Yönetmeliğe de 

uygun olan, bir kuralı biz esasında uyguluyor olacağız bundan sonraki süreçte. Ama bugün burada 

Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri gibi bir baĢlığı gördük.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Aslında bunun da değiĢmesi gerektiğini düĢünüyorum. Neden? Çünkü bugüne 

kadar, herhalde onuncu aydayız, bugüne kadar bu salonda Dilek ve Temenniler adı altında ya da 

gündem dıĢı konuĢma ne derseniz deyin, bugüne kadar konuĢma talep eden her arkadaĢımıza 

mutlaka söz vermiĢsinizdir ve bunların mümkün olduğunca da biz Gruplar olarak, Grup 

Toplantılarımızda kimlerin konuĢacağı konusunda ya da hangi konuların konuĢulacağı konusunda, 

ki hepimiz yerelde siyaset yapan ve belli noktalarda da, belli noktalarda da sorumlulukları olan 

Meclis Üyeleriyiz. Dolayısıyla bizim bazen Soru Önergesi Ģeklinde olabilir, bazen Önerge Ģeklinde 

olabilir, bazen Dilek ve Temenniler Ģeklinde olabilir, bazen Gündem DıĢı Ģeklinde olabilir. Her 

konuda burada konuĢup, özellikle Ģehrimizle ilgili konuları dile getirmemiz gerektiği 

kanaatindeyim. Dolayısıyla burada bir sayı sınırlaması konulmayacağını düĢünüyorum, ki bunu biz 

daha önce de konuĢmuĢtuk. Yani sayısal anlamda bir sınırlama konulmayacağını daha önce 

konuĢtuğumuzu düĢünüyorum. ġimdi kum saatini çevirebilirsiniz. Çünkü Gündem DıĢı 

konuĢacağım. 

BAġKAN: Söz vereceğiz. Tamam, tamam Ģimdi, teĢekkür ediyorum bir kere berraklaĢtırdığınız 

için. Bu arada Hakan BaĢkanımızı gördüm, ilk defa katılıyor herhalde. 

ÖZGÜR HIZAL: Uğur BaĢkanımız, Bayındır. 

BAġKAN:  Özür dilerim evet hoĢ geldiniz. 

ÖZGÜR HIZAL: Daha önce de katılmıĢtı BaĢkan’ım. 

BAġKAN: UnutmuĢum özür dilerim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Yok, ama demek ki 2’sinde, 3’ünde de ben 

yoktum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Doğrudur. 

Neyse, hoĢ geldiniz. Evet, çeviriyorum, buyurun. Buyurun efendim.  
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ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan, Çok Değerli Meclis Heyeti geçen günlerde tabii Soru 

Önergesi olarak da verildi. Ama hepimizi çok derinden üzen özellikle Elazığ’da yaĢanan deprem 

hadisesi yine çok yakınımızda ve bizlerin de hissetmiĢ olduğu Manisa’da yaĢanan deprem 

hadiseleri… Maalesef bu coğrafyada bir deprem gerçeği var. Maalesef Ġzmir’imizde bir deprem 

gerçeği var. Gönül isterdi ki, deprem kuĢağında olmayan bir ülkede yaĢayalım. ġimdi biz bunu daha 

önceki konuĢmalarımızda da dile getirdik. Bazı meseleler elbette ki de siyaset konusu yapılmaması 

gerekir. Ama Ģu demek değildir, ki siyaset kötü bir Ģey değildir, siyaset çözüm üreten bir sanattır 

esasında, bilimdir esasında. ġimdi Ġzmir’de bir deprem gerçeği olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz 

bununla ilgili bir önerge verdik, Ġzmir’de Deprem Komisyonunun kurulmasına yönelik ve 1999 

yılından bugüne kadar değiĢtirilmeyen Deprem Master Planının revize edilmesi ve yenilenmesine 

yönelik bir önerge sunduk. Ben olaya, meseleye baĢka bir açıdan bakacağım, baĢka bir noktadan 

yaklaĢacağım. Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız da yine deprem gerçeğine iliĢkin olarak baĢka açıdan 

bakacaklar. Siz bir konuĢmanızda Ģöyle bir ifade kullandınız; “Ġzmir Ģehir olarak depreme hazır 

değil ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi depreme hazır.” ġimdi bir Ģehir depreme hazır değil ise, 

bunun en baĢta sorumluluk sahibi olan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve maalesef ki depreme hazır 

olmadığı anlamına gelir. ġimdi, depremle ilgili karĢımızdaki en önemli hususlardan biri kentsel 

dönüĢüm. Geçen haftalarda Kentsel DönüĢüm Daire BaĢkanımız ve ekibi bizlere bir sunum yaptı. 

Bürokrat arkadaĢlarımıza teĢekkür ediyorum. Ġzmir’in yapı stoğunun ne kadar sıkıntılı olduğunu ve 

sorunlarla iç içe olduğunu hepimiz biliyoruz. YaklaĢık on yıllık süreç içerisinde, Ġzmir’de yedi 

alanda 35 bin konutun değiĢtirilmesi planlamıĢken, bu on yıllık süreç içerisinde Ġzmir’de toplam 

değiĢtirilen, dönüĢtürülen konut sayısı bin; 35’te bir. Bunu daha önce de konuĢmuĢtuk. “UzlaĢma 

konusunda problemler yaĢanıyor.” denildi, “Ġhaleye çıkılıyor ihale ile ilgili birtakım sorunlar 

yaĢanıyor.” denildi. Evet, inĢaat sektörü ile ilgili özellikle son 1 yılda yaĢanan birtakım finansal, 

ekonomik problemler olduğunu biliyoruz ama geçmiĢ dönemlerde bunların olmadığını hepimiz 

gördük. ġimdi ben sizlere ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine Ģunları sormak istiyorum;  eğer bir 

Ģehir depreme hazır değilse, baĢta Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin depreme hazır olmadığını 

hepimiz maalesef ki görebiliyoruz. ġehrin depreme hazır olması noktasında da en temel görev, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ne düĢüyor. Bu, baĢta kentsel dönüĢümle alakalı çalıĢmaların, kentsel 

dönüĢümle alakalı çalıĢmaların çok hızlı bir Ģekilde, çok ivedi bir Ģekilde tamamlanması gerektiğini 

düĢünüyoruz. Burada ihaleyle ilgili eğer bir sorun varsa bir yöntemin değiĢtirilmesi gerektiğini 

düĢünüyoruz. UzlaĢma ile ilgili bir sorun varsa, vatandaĢla uzlaĢmayla ilgili bir sorun varsa yine bir 

yöntemin değiĢtirilmesini ya da en azından düĢünülmesi gerektiğini düĢünüyoruz, yöntem 

değiĢikliği noktasında. Aksi takdirde, aksi takdirde Ģu anda, Ģu anda çatısı altında bulunduğumuz 

belki iki saniye sonra Allah korusun yaĢayacağımız bir felakette çok daha acı hadiselerle karĢı 

karĢıya kalabiliriz. ġimdi yaklaĢık 1 hafta 10 gündür kolonların boyandığını görüyoruz 

YeĢildere’de, ki biz bunu daha önceki görüĢmelerimizde de söylemiĢtik, binaların dıĢ yüzeylerinin 

boyandığını biliyoruz. DönüĢümün bu Ģekilde olmaması gerektiğini söylemek istiyoruz. Bu 

dönüĢümde çok daha radikal çözümler ortaya koyarak, çok daha kısa sürede Ġzmir’deki yapı 

stoğunun bir an önce depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini buradan huzurlarınızda 

söylemek istiyorum ve bu noktada da asli görev Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına ve Ġzmir 

BüyükĢehir Yönetimine düĢüyor. Ġkinci bir konumuz, ikinci bir konumuz yine geçen günlerde 

yapmıĢ olduğunuz bir açıklama var; Ġkinci Çevre Yoluyla ilgili bir açıklama yaptınız. Elbette ki 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı birtakım hassasiyetlere sahip olacak ve bununla ilgili 

açıklamalar yapacak. Ama maalesef ki Ģu bir gerçek, Ġzmir’in en önemli sorunlarından biri de trafik. 

Bunu siz birçok platformda dile getirdiniz. Trafik sorunu, her geçen gün daha da iĢin içinden 

çıkılmaz hâl alıyor. Belki bundan 5 yıl kadar önce günün belli saatlerinde, haftanın belli günlerinde 

trafiğin çok yoğun olduğunu görebiliyorduk ama günümüzde hemen hemen günün her saatinde ve 

haftanın hemen hemen her gününde çok ciddi trafik problemiyle karĢı karĢıya kaldığımızı 

görüyoruz. Esasında bu ulaĢım yolları ve trafikle alakalı meselenin az önce bahsetmiĢ olduğum 

depremle alakalı da örtüĢtüğü kanaatindeyim. ġimdi trafik sorunu çözecek olacak kurum da kim? 

Elbette ki Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi. Trafik sorununun çözümü noktasında Merkezi Hükümet bir 

çevre yolu yapmıĢ mı? Evet yapmıĢ. Ġkinci bir çevre yolunu planlıyor mu? Evet planlıyor. ġimdi 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak sizin esasında dile getirmiĢ olduğunuz bu hassasiyetler 

noktasında “Biz bunu yaptırmayacağız.” ifadesinden ziyade burada yaĢanabilecek sorunları belki 
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dile getirebilirsiniz, ki bizce sorunlar noktasında da soru iĢaretleri olduğunu düĢünüyorum ama bir 

alternatif ortaya koymanız gerekiyor. Bunu yapmaksızın sadece ve sadece güzergâhın sorunlu 

olduğunu, güzergâhla ilgili birtakım problemlerin olduğunu dile getirmek, söylemek Ġzmirli 

vatandaĢlarımıza haksızlık yapıldığı kanaatini bizlere veriyor. Dolayısıyla bu trafik sorunuyla 

alakalı, trafik sorunuyla alakalı özellikle ikinci çevre yolunun yapımı noktasında sürecin, sürecin 

desteklenmesini, eğer desteklemeyecekseniz en azından engellenmemesini, en azından 

engellenmemesini ve Ġzmir’deki trafik sorununun en azından bir nebze de olsa ortadan kaldırılması 

noktasında Merkezi Hükümet’imizin bu projesinin bir an önce yapılmasıyla alakalı yardımcı 

olunmasını diliyorum ve tüm Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum, sizin konuĢma sürenizden çalarak ben devam ediyorum. 

Sadece Ģunu söyleyeyim, “Depreme Ġzmir hazır değil ama BüyükĢehir Belediyesi hazır”dan kastım; 

Allah korusun öyle bir kriz anında hazır olduğumuzu ifade etmek, yani toplanma alanlarıyla, kim 

müdahale edecek, hangi araçlarla müdahale edilecek, nerede, ne yapılacak bu konudaki 

hazırlığımızı kastettim. Yoksa elbette Ġzmir hazır değilse BüyükĢehir Belediyesi de hazır değil, 

bunda bir tereddüt yok. Çevre yoluyla ilgili de “Yaptırtmayacağız.” gibi bir ifadem olmadı. Sadece 

“BaĢka çareler de arıyoruz.” anlamında söyledim. Yani böyle bir çevre yolunun yaratabileceği 

tahribata karĢı yapılabilecek baĢka çözüm var mı? Daha doğrudan giriĢ imkânları tanıyan ve o 

tahribatı vermeden bir çözüm olabilir mi? Ona bakmak için… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Süreniz bitti, teĢekkür ediyorum. ġimdi ben 

Gündem dıĢı konuĢacak arkadaĢların bir ellerini göreyim. Kaç kiĢinin konuĢacağını hep beraber 

bilelim diye söylüyorum. Bir, iki, üç, dört, beĢ arkadaĢım var. Burada altı var. Bu Grupta kimler 

var? Onların da ellerini göreyim; bir, iki, iki arkadaĢım da burada var. ArkadaĢlar yedi 

arkadaĢımızın konuĢmasıyla bitireceğiz. Pardon 8. Buyurun efendim, siz… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sonra vereceğim.  
MÜMĠN BAYRAM: Değerli BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Öyle mi? Tamam, peki. 
MÜMĠN BAYRAM: Değerli BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlar öncelikle herkesi 

saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ben daha önceki Mecliste… 

BAġKAN: Pardon, evet. 

MÜMĠN BAYRAM: Daha önceki Meclisimizde görüĢülen, Menderes’te Katı Atık Bertaraf Tesisi 

ve Depolama Alanıyla ilgili söz almıĢ bulunmaktayım. Daha doğrusu; Meclis Üyesi olarak değil de 

vatandaĢ olarak, vatandaĢlarla iç içe olup sürekli istiĢarede bulunan birisi olarak söz almıĢ 

bulunmaktayım. ġu anda Menderes’te yapılması istenen ve Katı Atık Bertaraf Tesisi adı altında, 

yani biraz da böyle teknolojik ve Ģirin görünen bir isim altında yapılması istenen tesisin özellikle 

BaĢkan’ım, Ġlçe Belediye BaĢkanımızın da Ankara’ya giderek, muhtarları götürerek bölgede tesisin, 

zararsız olduğunu göstermeye çalıĢılan tesisin Menderes’te yapılmasını halk olarak, halktan tepki 

olarak yapılmasını istenmediğini anlatmaya çalıĢıyorum Ģurada. Ġlk defa söz alıyorum, kusura 

bakmayın, heyecanlıyım biraz. 

BAġKAN: Estağfurullah. Buyurun, buyurun. 

MÜMĠN BAYRAM: ġöyle söylemek istiyorum; biz, burada bütün siyasi partilerin temsilcisiyiz ve 

bize, orada, halkın bütün kesimleri hepimize oy verdi ve AK Parti dıĢında da, Ģu anda karĢı çıkan 

büyük bir kesim var bu tesise. Ġnanın, vereceği zararların ne kadar profosyonelce yapılacağına 

inanmaya, inandırılmaya çalıĢılsak da en basitinden Ģöyle bir örnek vermek istiyorum; arkasında 

Selçuk ilçemiz var. Eğer rüzgarımız karadan eserse buradaki gaz, herhangi bir koku Selçuk’taki 

Efes, Meryem Ana, ġirince buralara bir etki edecek. Denizden estiğini düĢündüğümüzde, 

Menderes’in merkezine, tarım alanlarına, baraj havzasına zarar verecek. Biz bununla ilgili yani 

benim naçizane fikrim bir halk oylaması yapılabilir mi BaĢkan’ım? Ben bunu sormak istiyorum. En 

azından halkın sesine kulak vermek gerekir, diye düĢünüyorum. TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum. Buyurun efendim, buyurun. 

ALĠ GÖNEN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, çok kıymetli misafirler hepinizi öncelikle 

saygı ve sevgiyle selamlarım. Değerli BaĢkan’ım, ben yine kentlerimizin en önemli sorunlarından 

biri olan otopark sorunuyla ilgili söz almıĢ bulunuyorum. Biliyorsunuz, hemen hemen otoparkı 

olmayan hiçbir kentimizin olmadığı, hatta ilçelerimizde de hemen hemen bu sorunun yaĢandığını, 
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özellikle metropol ilçelerde de bu sıkıntının daha da bir çekilmez hale geldiğini biliyoruz. Ġzmir’in, 

Konak ilçesi, YeniĢehir Semti yani gıda çarĢısının olduğu bu semtte BüyükĢehir Belediye’mizin bir 

otoparkı var. Onunla ilgili bir kısa hikaye var, müsadenizle... 

BAġKAN: Estağfurullah. 

ALĠ GÖNEN: Bizdeki bilgiler, teyide de muhtaç olabilir, siz de teyit ettirebilirsiniz. BaĢkan’ım, 

burası Belediye Ġmar Planında otopark olarak ayrılmıĢ. Daha sonra, birileri devreye girerek 

Belediyemizle görüĢüyorlar, müteahhit, diyorlar ki; “altlarına biz iĢyeri yapalım, üstlerine de 

otopark yapalım bedava, ne güzel, Belediyemizin kasasından da para çıkmasın.” Böyle bir anlaĢma 

yapılıyor. Her ne hikmetse, 20 yıl falan önce, iĢ yerleri yapılıyor, iĢ yerleri satılıyor, Ģu anda da iĢ 

yerleri aktif halde ama yokuĢ üstüne yaptıkları 5 katlı otopark, araçlar çıkamadığı için daha önce 

demiĢtik tam Aziz Nesinlik bir hikaye. 5 katlı otopark çalıĢmıyor. Kaç yıldır çalıĢmıyor? YaklaĢık 

20 yıldan beri çalıĢmıyor. Ben oranın bir esnafı olarak her geçiĢimde vicdanım sızlıyor. Yani hem 

kamuyu bu kadar… 20 yıldır Belediyenin gelirlerini bir düĢünün, ne kadar çok gelir kaybı var 

burada. Bir de halkımızın orada, otoparkı kullanamamaktan dolayı ne kadar sıkıntıları oldu. 

Bunların hepsini düĢündük ve sizlerle bir BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi olarak Haziran Ayında 

yanılmıyorsam sözlü olarak size bu sıkıntıyı getirmiĢtim, anlatmıĢtım. Siz de, konunun takibinizde 

olduğunuzu söylediniz. Kısa zamanda çözüleceğine dair bizi umutlandırmıĢtınız. Ama yaklaĢık bir 

3 ay geçti, 3 ay sonra baktım hiçbir geliĢme yok, bunun üzerine bir Yazılı Önerge verdim. 9 Eylül, 9 

Eylül’de yazılı olarak bunu Önerge verdim, bu Önergeye bir cevap geldi. Bunu sizinle 

müsaadenizle… Kısa olduğu için okuyacağım.  

BAġKAN: Buyurun. 

ALĠ GÖNEN: Ve bitireceğim müsaadenizle. Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığına 

gönderiliyor oradan da bana geliyor. 16 Ocak 2020, Ġlgi: Ali GÖNEN’in. 9 Eylül 2019 tarihli 

134910 Kayıt Numaralı Yazısı. 

BAġKAN: Evet. 

ALĠ GÖNEN: “Ġlgili yazıyla; Konak ilçe sınırları içerisinde gıda çarĢısında bulunan Belediyemize 

ait olup, kullanılamayan çok katlı otoparkın yeniden ve acilen kamu hizmetine alınmasıyla ilgili 

hangi iĢlemler yapıldığı ve sürece dair bilgi talep edilmiĢtir. “Cevap; “Ġlgili talebe konu Konak 

ilçesi, Tepecik Mahallesi, 7819 ada, 33 no’lu parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, 

YeniĢehir Katlı Otoparkının kullanımına yönelik çalıĢmalar baĢlatılmıĢ ve Fen ĠĢleri Daire 

BaĢkanlığı ile UlaĢım Daire BaĢkanlığınca proje değerlendirilmesi çalıĢmaları sürdürülmekte olup; 

süreç halen devam etmektedir. Bilgilerinize arz ederiz. Haluk KARABULUT Emlak Yönetimi 

Daire BaĢkanı.” BaĢkan’ım, bu kadar önemli bir konuya bu kadar yani kusura bakmayın ama tırnak 

içerisinde “Gayriciddi” buluyorum. Hiçbir bilgilendirme yok bunda, çıplak bir bilgi böyle... 

BAġKAN: Ama Ali Bey… 

ALĠ GÖNEN: Sadece baĢından savuĢturulmak için biz hiç… 

BAġKAN: Değil. 

ALĠ GÖNEN: Buradan hangi Meclis Üyemiz hangi bilgiyi edinmiĢ olur? Lütfen yani ben... 

BAġKAN: Hayır. 

ALĠ GÖNEN: Meclisimizin takdirine bırakıyorum. 

BAġKAN: Anladım. 

ALĠ GÖNEN: Buyurun. 

BAġKAN: Ali Beyciğim, lütfen oturun rahatsız olmayın. 

ALĠ GÖNEN: Peki, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: Rica ederim. ArkadaĢlarım proje çalıĢmasının yapıldığını söylemiĢler. Bu, genel olarak 

algıda haklısınız, baĢtan sağmak için verilen bir cevaptır, ama bu sefer öyle olmamıĢ. Burada 

yapılan projenin, Ģöyle söyleyeyim; kapatılacak döĢeme boĢlukları, sistem yükleri, sistem tahrik 

grubu detayı, hidrolik güç üniteleri ve elektrik pano detayıyla ilgili proje çalıĢmaları yapılmıĢ, 

bunun üzerinde çalıĢma devam ediyor. Yani gerçekten bu konudaki Bürokrat ArkadaĢlarımızın 

samimiyetine güvenebilirsiniz. BaĢtan savmak için proje çalıĢmaları devam ediyor denmemiĢ size. 

Yani ciddi olarak, samimiyetle çalıĢıyor arkadaĢlar. Ama göreceğiz bakalım, buradan ne çıkabilecek 

hep beraber göreceğiz… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
ALĠ GÖNEN: Umarım bizim BüyükĢehir Meclis Üyeliğimiz döneminde biter diyelim. 
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BAġKAN: ĠnĢallah, inĢallah. Peki, teĢekkür ediyorum. Evet, buyurun Hakan Bey sonra siz 

istemiĢtiniz, size vereceğim. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Maalesef Elazığ Depremini yaĢadığımızda... Bazı olayları acı yaĢayarak hatırlıyoruz. Ben, deprem 

üzerinde birtakım saptamalarımı belirtmek için söz aldım. Her ne kadar Grup BaĢkan Vekilimiz bu 

konuyla ilgili bir görüĢ bildirdi ve görüĢü içerisinde sorumluluk alanının BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı ana unsur olarak gösterse de temelde biz Meclis Üyelerinin de sorumlulukları var. 

Burada, yaĢadığımız kentin sorunları ya da problemleri üzerinde bir takım araĢtırmalar yapmaya ve 

kamuoyunun taleplerini bu Meclis kürsüsünde dile getirmek en asli görevimiz. Muhalefet olarak da 

bir sorumluluğumuz var. EleĢtirmenin çok ötesinde, eleĢtirdiğimiz konular üzerinde de birtakım 

öneriler ve çözümleri de beraberinde getirmek bence muhalefet dilinin en önemli olmazsa olmazı 

olarak görüyoruz. O yüzden, bütün konuĢmalarımızı bu son kullandığım cümle çerçevesinde 

değerlendirmenizi hem zatıâlinizden hem de Değerli Meclisten talep ediyorum. ġimdi Sayın 

BaĢkan, geçtiğimiz günlerde Önergemiz doğrultusunda kurulan Deprem Komisyonunda tartıĢmıĢtık 

Master Planı ve Radius ismi adı altında 1999 yılında baĢlayıp, takriben 2001 yılında tamamlandığı 

söylenen 81 sayfalık BüyükĢehir Belediyemizin de halihazır web sitesinde yayınlamıĢ olduğu bir 

rapor var. Geçtiğimiz günlerde bir basın daveti üzerine bu konuyla ilgili katılmam gereken bir 

program kapsamında, bu raporu ayrıntılı okumak istedim ve raporu ayrıntılı okuduğumda bazı 

hususlar noktasında açıkçası bilgilenmeye… Birtakım kaygılar tarafımda oluĢtu. Bu kapsamda, 

Sayın Genel Sekreterimiz Buğra Bey’i ziyaret ettim. Çok teĢekkür ederim kendisine, nezaketle bizi 

kabul ettiler ve sorularımızı da karĢılıklı konuĢma Ģansımız da oldu ve bazı çalıĢmalar hakkında 

bilgi sahibi de oldum. ġimdi, bu anlamda baktığımızda eldeki raporun son sonuç bildirgesinde, siz 

de biraz önce de teyit ettiniz, geçtiğimiz günlerde Ticaret Odasında yaptığınız konuĢmada da ekip 

olarak, ekipman olarak hazır olduğunuzdan bahsettiniz. Ve bu anlamda Ġzmir’in, maalesef geçmiĢ 

yılların yarattığı bu çarpık yapılaĢma, geçmiĢ yılların yarattığı denetimsizlik, burada kimse üstüne 

alınmasın, Ģahıs olarak söylemedim ama bu bir gerçek. Bu gerçek, bahsettiğiniz gibi belki birçok 

illerde, Türkiye gerçeği. Ama biz, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak Ġzmir özelinde 

konuĢtuğumuz zaman, bu Ġzmir gerçeğini daha ağır yaĢıyoruz, ki geçmiĢ yıllarda yapı kayıt 

müracaatında birinci sırada olmamız Ġzmir’deki birtakım gerçeği daha ciddi tartıĢmamızı bizim 

önümüze koyuyor. ġimdi Sayın BaĢkan, bu raporun son sayfasında alt yapı ve Ģebekelere iliĢkin 

bölümde otoyol köprü ve viyadükleriyle ilgili bir değerleme var. Burada diyor ki; D300 ve D500 

Karayollarından bahsediyor ki, D300 Karayolu dediğimiz, bugün eski Aydın Yolu olarak 

tanımladığımız Basmane’den girip, YeĢildere’den devam edip, Bornova’dan viyadüklerden çıkan 

hattımız. D550 Karayolu dediğimiz yol da, esasında KarĢıyaka’yı Turan’dan alıp, bütün Ġzmir’e 

bağlayan yani Ģehrin ana damarı. Ve bu ana damar üzerindeki viyadüklerin, sıvılaĢma riski kaynaklı 

olmak kaydıyla 6.5 üstü bir depremle karĢılaĢtığımızda ağır hasarlı olarak tanımlıyorlar. Peki, bu 

rapor ne zaman hazırlanmıĢ? Bu rapor 1999 yılında, dünyada dokuz Ģehir kapsamında, Ġzmir de bu 

kapsama girmiĢ, esasında çok kapsamlı olmayan sadece Ġzmir, o günkü koĢullarda dokuz metropol 

Ģehri, merkezi ilçeyi kapsayıp birkaç ilçeyi baz alarak hazırlanmıĢ bir rapor. O raporda bile, ana 

arterdeki bu yollarda, ki bu riski örneklemek gerekirse; Ģehitlik, garaj, Egemak Köprüleri, liman 

viyadüğü… Bu isimleri söylüyorum, buraların neresi olduğu Meclisin ve kamuoyunun bilgilenmesi 

açısından söylüyorum. Yine buna baktığımız zaman Naldökenden, Zafer Payzın Viyadükleri, Turan, 

Egemak Köprüleri raporda açık ve net yazıyor. Peki, o günden bugüne kadar geçen 18, 19 yıl 

boyunca kenti yönetenler buralarla ilgili herhangi bir çalıĢma yapmıĢlar mı? O günkü ziyarette 

öğrendiğim kadarıyla; 2020’nin Haziranına kadar bir proje çalıĢmalarının yapıldığı, 2000 

Hazirandan sonraki ikinci çeyrekte ve 2021’in ilk çeyreğinde birtakım iyileĢtirmelerin yapılacağı. 

Tabii ki bu ana arter olması, tüm kenti taĢıyan ana arterlerin olması birtakım teknik yapılaĢmanın 

zorluğu anlamında Sayın Genel Sekreterimize hak vermekle birlikte Ģu gerçeği de ıskalamamız 

gerekiyordu. Hangi gerçek? Rapordan bugüne kadar geçen 18 yıl boyunca, maalesef buralarla ilgili 

bir çalıĢma yapamadığımız gerçeği. ġimdi, bizim Ġtfaiye Daire BaĢkanlığımız yani AFAD’ın 

bulunduğu, bütün araçlarımızın bulunduğu yer Tepecik’in giriĢindeki bulunan noktada. ġimdi, 

bahsettiğim ana hat ve güzergâhlardan biri de bu viyadüklerin olduğu yerden geçiyor. ġimdi Allah 

korusun bugün Meclisteyiz Ģu anda deprem de yaĢayabiliriz. Allah, bu Ģehre ve bu ülkeye bu acıları 

yaĢatmasın. Ancak, olduğu takdirde bu rapora göre; o köprü ayaklarının yıkılma riski, sıvılaĢma 
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kaynaklı olarak ağır duruyor. Demek ki, yıkıldığı zaman o araçların hiçbirinin diğer deprem 

bölgelerine intikalinin kolay olmayacağı, alternatif yollarımızın da olmaması nedeniyle ciddi bir 

sorun olarak karĢımızda duruyor. ġimdi bu anlamda neyi talep ediyoruz? Diyoruz ki; Sayın 

BaĢkan’ım, hızlı bir Ģekilde ya yeni noktalar belirleyebiliriz, bu araçlarımızı oralara taĢıyabiliriz. 

Aynı zamanda bu viyadük ayaklarının ivedilikli olarak projelendirilip, Mimarlar Odası, ĠnĢaat 

Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odasından destek alınarak, ki Belediyemizin zaten yeterli 

personel ve ekipmanı var ama bir toplumsal bilinci de oturtturmak adına, bizim en azından ana 

arterlerdeki ulaĢım bandımızı, bunu bir siyaset olarak değil, siyaset üstü bir anlayıĢla hayata 

geçirme zaruretimiz var. ġimdi Sayın BaĢkan, biraz önce… 

BAġKAN: Ben Ģeyi söyleyeyim süreniz bitti, ben bunu çevirmeyi unuttum ama. 

HAKAN YILDIZ:  Bir hemen hemen bir dakika, daha kısa… 

BAġKAN: Çok kısa Ģey yaparsanız, evet. 

HAKAN YILDIZ: Önemli olduğu için söylüyorum… (SALONDAN: BaĢkan’ım, çevirmediniz 

onu.)  

BAġKAN: ĠĢte unuttuğum için söylüyorum ama buradan teknoloji yardım etti sağ olsun. Baktım 

beĢ dakikayı doldurduk.  

HAKAN YILDIZ: Doldurduk mu? 

BAġKAN: Doldurduk ama… 

HAKAN YILDIZ: Bir daha isteyim o da Ģundan dolayı… 

BAġKAN: Tamam, evet. 

HAKAN YILDIZ: Kamu kurumlarıyla ilgili sordunuz ya Sayın BaĢkan’ım, geçen, Genel 

Sekreterimizi ziyarette de bu konu geldi. BüyükĢehrimiz, bu konuda Kamu Kurumlarındaki 

tahsisler konusunda hassas davranıyor, teĢekkür de ederiz. Milli Eğitim, bu konuda çok hızlı bir yol 

alıyor. 2019’da 20 okul yapımı gerçekleĢmiĢ. 2020’de 15 okul devam etmekle birlikte,  16 okulun 

ihalesi devam ediyor ancak 15/11’de özellikle bunu ek olarak söylüyorum; 15/11’de Sayın 

Valimizin imzasıyla, Çiğli ve Bayraklı’da iki okulu kapsayan yer tahsisi talebi var. Çünkü bu alanlar 

içerisinde planlamadan kaynaklı Belediyelerimizin hisseleri oluyor. Bu konuda BüyükĢehir, hem 

bürokratik anlamda hem idari anlamda anlayıĢlı ve hızlı davranıyor ama bu 15/11’de BaĢkanlığa 

ulaĢan bu dört, iki ilçeyi kapsayan, dört okulun yer tahsisini de hızlandırabilirsek buralarda da hızlı 

bir projelendirme devam etmiĢ oluyor. Benim sizden ricam bu rapor doğrultusunda, ana arterlerde 

bu çalıĢmayı hızlandırmamız. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Tamam, ben teĢekkür ediyorum. Bu bahsedilen ana arterlerdeki köprüler Karayollarının 

uhdesinde; bize geçtiğinde arkadaĢlarımız geçmiĢ dönemde de bir iyileĢtirme yapmıĢlar ama biz 

dediğiniz gibi Haziran Ayında kapsamlı bir proje ihalesine de çıkıyoruz ve bunu hızlandırarak en 

kısa sürede çözeceğiz.  Bir de küçük düzeltme; bizim afet merkezimiz Toros’ta ve Toros’taki bu 

merkezimiz 8 Ģiddetinde depreme dayanıklı… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yollar, iĢte söylüyorum yani hem iyileĢtirmeyi, 

hem Ģeyi yapacağız. Hayır, Ģey dediniz ya; o Tepecikteki, Ġtfaiye Merkezi orası değil, Toros demek 

istiyorum onu düzeltmek istedim. Hüsnü Bey buyurun. Pardon Hüsnü Bey değil, affedersiniz 

arkadaĢım, evet. 

ALĠ AYYILDIZ: Sayın BaĢkan’ım, Kıymetli Meclis… 

BAġKAN: AlıĢtırdınız bizi kaldırmasanız da söz veriyoruz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam. Buyurun, evet.  

ALĠ AYYILDIZ: Sayın BaĢkan’ım, Ģimdi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin metropol ve metropol 

dıĢı ilçelerde, caddelerden aldığı reklam ve tabela vergisi var.  

BAġKAN: Evet. 

ALĠ AYYILDIZ: Her sene düzenli aldığı reklam ve tabela vergisi var. Ben bunu, öğrendiğim 

kadarıyla, yılın ilk ayında tahsil ve tahakkuk yapılan bir iĢlem var. Ama bunu daha sonra 2014’ten 

sonra bağlanan ilçelerde, çoğu esnaf veya iĢyeri sahibi bununla alakalı bir haber değil ve bununla 

alakalı çok büyük sıkıntı yaĢıyorlar ki Ģöyle; mesela bu para ödenmeden, ödenmediği için 

BüyükĢehir Belediyesi haciz, hesaplarına haciz blokesi koyuyor. Haciz blokesi koyduğu anda 

arkadaĢlar birden ne olduğunu ĢaĢırıyorlar, ki haberleri yok. 

BAġKAN: Anladım. 

ALĠ AYYILDIZ: Yani bu pozisyonda, yani bu zamanda… 
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BAġKAN: Tebligat yapılmıyor mu arkadaĢlar? 

ALĠ AYYILDIZ: Tebligatın yeterli olmadığı konusunda bilgi var. 

BAġKAN: Evet. 

ALĠ AYYILDIZ: Onu çok araĢtırdım. 

BAġKAN: Onu kontrol edelim. Eğer eksik bilgilendirme yaparsa, onu düzeltelim, yani hiç... 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Mutlaka yapalım, 

mutlaka, internet üzerinden de duyuru yapalım, mutlaka duyuru yapalım. Böylece… 

ALĠ AYYILDIZ: BaĢkan’ım, burada… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ĠĢte verelim yani, hazırlıksız bir hacizle yüz yüze bırakmak vatandaĢı hoĢ değil, evet. 

ALĠ AYYILDIZ: Aynı Ģekilde bir de ĠZSU’nun suyu kesme olayı var belirli bir bedelden sonra. 

Bununla alakalı çoğu kiĢi, “Evet bize haber geliyor veya haber gelmiyor.” diyorlar. Yani bunda tam 

bir düzen, ĠZSU’nun da suyu kestiğiyle alakalı tam bir düzen sistemi… 

BAġKAN: Orada… 

ALĠ AYYILDIZ: SMS sistemi yani oturtulamadı tam olarak diye biliyorum… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ġöyle, ĠZSU ile ilgili ben de biraz konuya vakıfım. Rahatsız olmayın, ne olur buyurun. 

Defalarca yazı gidiyor, defalarca tebligat yapılıyor, buna rağmen ödenmeyelerde kesintiye gidiliyor. 

Öyle Ģey, “Ödemeyi unuttum; gittik, kestik” öyle bir durum yok. Evet, bu tarafta bitirdik. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon, buyurun. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, iĢte öyle 

yapıyorum. Buyurun. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Öyle yaparız, bir dahaki sefere öyle olur hiç fark etmez. Ben, bugün böyle yapalım istedim 

ama bir dahaki sefere bir oradan bir oradan yaparız, buyurun Hüsnü Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, saat çalıĢtığı için selam kısmını biraz kısa bıraktık. 

BAġKAN: Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu kum saati de 152 yıllık, altında 152 yıl yazıyor.  

BAġKAN: Nerede? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ġzmir BüyükĢehir konusunda, karĢıda yazıyor. 

BAġKAN: Ama baĢtan söyledik onu. 

HÜSNÜ BOZTEPE: 152 yıl. 

BAġKAN: Salonu yenileyeceğiz, yenileyene kadar geçici. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet bu da güzel, tarihe geçti. 

BAġKAN: Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, ben, 11 aydır Belediye BaĢkanlığı yapıyorsunuz tabii ki 

iyisiyle kötüsüyle bir 11 ayı beraber geçirdik. 

BAġKAN: 10. 

HÜSNÜ BOZTEPE: 11. ġubat, Ģubatın ortalarına doğru. Tamam doğru, 10 ay doğru, doğru 10 ay. 

ġimdi Sayın BaĢkan, benim elimde Seferihisar Belediyesiyle 2018 yılının SayıĢtay Raporu var. 

BAġKAN: Evet.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Bunu neden burada dile getirmek istiyorum? Sayın BaĢkan, bizim de güzel 

atasözlerimiz var. Genelde tüm atasözlerine katılmayız, bazıları farklıdır ama… “Aslan yattığı 

yerden belli olur.” Burada baktığım zaman, bulgu 6 Ģöyle bir Ģey var; 4734 sayılı Ġhale Kanunu 20. 

maddesi B bendinde “Öngörülen şartlar olmadığı halde, pazarlık usulü ihaleye çıkılması...” Yani 

usule uymayan iĢlerin yapıldığı belirtilmiĢ burada. “Bu Kanuna göre yapılacak işlerde,  açık ihale 

usulü ve belirli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda 

belirtilen özel hallerde kullanılabilir.” hükmü yer almaktadır. Buna uyulmadığı… 

BAġKAN: Evet, savunmamız var mı orada?  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, ben… Savunmayı da siz söylersiniz.  

BAġKAN: Hayır yani, niye benim… Madem benimle ilgili bir Ģey söylüyorsunuz. 

HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi bunlar Sayın BaĢkan, doğal afetler, salgın hastalıkları… 

BAġKAN: Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Can ve mal kaybı tehlikeli yeri, ani ve beklenmeyen veya Ġdare tarafından 

önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihaleye ivedilik yolu ile yapılması zorunlu 
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olan hallerdir. Yine mal alımlarında öngörülen ihale usulleri yerine, parçalara bölünmek suretiyle 

temin yöntemiyle gerçekleĢtirmesidir. Bu da Ģöyle, örneğin; dana karkas eti alınmıĢ, 454 bin lira, bu 

bölünerek yapılmıĢ, oysa bu tek ihale yapılsaydı daha da uygun fiyata alınabilirdi. Yine çeĢitli yapı 

malzemeleri 133 bin lira, çeĢitli bilgisayar malzemeleri 250 bin lira, kırtasiye malzemeleri 194 bin 

lira bunların hepsi bölünerek yapılmıĢ. Yine temizlik malzemeleri; 2 tane temizlik 167 bin lira, 384 

bin lira, baskılı materyal bayrak ve benzerlerinde 237 bin lira gibi… Sayın BaĢkan’ım, bu iĢleri 

parçalara bölerek, yani sanırım o yıllarda 80 bin küsurdu, o fiyatlara bölerek istediğiniz firmaya 

yine iĢleri verebilmiĢsiniz. Yine bakıyorum, yine temizlik malzemesi alımları. Yine aynı maddelere 

uyulmadığı ortada; iĢ kıyafeti alımı 47 bin lira… Buna benzer Sayın BaĢkan, 123 bin lira aynı iĢ 

kıyafeti alımı, 123 bin lira parçalara bölünerek alınmıĢ. Yine aynı Ģekilde kısımlara bölünerek 

yapılan hizmet alımına iliĢkin… 

BAġKAN: Hüsnü Bey, SayıĢtay Raporunu niçin gündeme getirdiniz? 

HÜSNÜ BOZTEPE: ġunun için Sayın BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Dedim ya; “Aslan yattığı yerden belli olur.” Sizin geçmiĢinizin… 

BAġKAN: Benim yattığım yeri, siz… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, hayır ben, ben buradaki, Sayın BaĢkan’ım, ben sizi, 

suçlamıyorum sizi. Diyorum ki bunlar… 

BAġKAN: Bunların… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ġzmir’de, inĢallah tekrar BüyükĢehirde bunları tekrarlatmayız anlamında… 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Devam ediyorum Sayın BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Devam etmiyorsunuz. 

HÜSNÜ BOZTEPE: BeĢ dakikam bitti mi Sayın BaĢkan’ım? 

BAġKAN: Bakın, burada yaptığınız siyasi ahlaka… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım, bütçe ödeneğine… 

BAġKAN: YakıĢmayan bir Ģey. Sizi uyarmak zorundayım. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım ama Sayın BaĢkan ne var bunda? 

BAġKAN: Bakın, söylediniz, dinledim. ġu nedenle; benim savunmam var bu konuda, siz bu 

yokmuĢ gibi burada hakimlik yapmaya kalkıyorsunuz. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Hayır. 

BAġKAN: Yargıçlık yapıyorsunuz.  Bu yaptığınız Ģey… Benim cevap vermem size söz konusu 

değil. Ben SayıĢtay’a gereken cevabı verdim. Sizin, buraya benim cevaplarımı gündeme getirmeden 

suçlamaları okumanız çok yakıĢıksız bir Ģey, çok yakıĢıksız.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım, o zaman sizin cevaplarınızı da okuruz sıkıntı yok…           

BAġKAN: Bu, bu Meclisin konu, kapsam dıĢı konuĢma Gündemine benimle ilgili bir meseleyi, bu 

kadar getirmeniz çok yakıĢıksız… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Çok yakıĢıksız… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)  
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, ben usule iliĢkin bir Ģey söylemek istiyorum. Biz… 

BAġKAN: Söyleyin, buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: “Bütçede %10’unu geçmemek” diyorsunuz… Burada 8 milyon lira daha 

fazla geçmiĢ… 610 bin lira olması gerekirken 8 milyon 470…  

BAġKAN: Evet.Tamam teĢekkür ediyorum. Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, ben usule iliĢkin bir Ģey söylemek istiyorum. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.  

BAġKAN: Hüsnü Bey, bir dakika müsaade ederseniz. Hüsnü Bey müsaade ederseniz. Usule iliĢkin 

bir söz verdim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi biz… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler. 

BAġKAN: Vereceğim, tamam. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz, BüyükĢehir Belediye Meclisini, Belediye Meclisi ÇalıĢma 

Yönetmeliğine göre yürütüyoruz. Burada da Grup BaĢkan Vekilleri, bir değerlendirme yaparken ben 
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de oradaydım, hukukçu arkadaĢım da oradaydı. Biz Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğini 

okuduğumuzda “Gündem Dışı Konuşmalarla ilgili olarak Belediye Başkanı söz verirse söz alabilir 

söz vermezse, söz alamaz” noktasında bir düzenleme var. Burada Grup BaĢkan Vekilleri bir 

centilmenlik anlaĢması yaptılar, hatta “sayı da belirtilmesin” denildi. “Herkes gündem dışı konuyla 

ilgili söz alıp görüşebilir” Ģeklindeydi ama bu suistimal edilmesi halinde bana göre… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Özgür Bey, biliyorum konuyu, evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BüyükĢehir Belediye BaĢkanının, söz verip vermeme noktasında 

inisiyatifini, Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinden doğan inisiyatifini kullanması hakkı ve 

yetkisidir. Nasıl söz vermede yetkiliyse, sözü kesmekte de aynı derecede yetkilidir. Ben 

kesilmesinden yanayım, bunu öneriyorum. Lütfen, suistimal edilen Gündem dıĢı söz almaların söz 

kesilerek sonlandırılmasını öneriyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan’ım, çok özür diliyorum bu konuda söz almak zorundayım. Çünkü 

bu önemli bir konu. Bu sürecin tamamının içerisinde olan biri olarak söylüyorum. Burada bu yetki 

elbette ki sizde ama neler konuĢtuğumuzu sizler de biliyorsunuz.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Bunu Grup BaĢkan Vekili arkadaĢlarımız da biliyor. Biz burada insanların, 

Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın, hiçbir Meclis Üyesi ArkadaĢımızın sözünün kesilmesini elbette ki 

istemiyoruz. Bu Meclis çatısı altında elbette ki eleĢtireceğiz, elbette ki her konuyu konuĢacağız. 

Sizin cevap hakkınız doğduğunda siz de cevap vereceksiniz, biz de cevap vereceğiz. Yani siz Ģöyle 

bir ifade kullanmıĢken; “Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak ve Meclis BaĢkanı olarak ben, 

tüm arkadaĢların konuĢmasını diliyorum.” demiĢken, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsünün 

çıkıp; sözün kesilmesini ve burada bir sınırlama getirilmesini teklif etmesini kabul etmiyorum. Bir 

taraftan demokrasiden dem vuracaksınız, bir taraftan; “Sözünün kesilmesini öneriyorum ve 

sınırlama getiriyorum.” denmesi çok doğru bir ifade değil.  

BAġKAN: Mustafa Bey. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan’ım, Sayın Meclis Üyeleri. Grup BaĢkan Vekilleri olarak 

elbette bu Meclisin, gerçekten her türlü demokratik haklarını kullanarak, söz haklarını ortaya 

koyması ve Ġzmir’e dair meselelerle ilgili görüĢ ifade etmesi konusunda bir mutabakatımız var. Bu 

konuda, aslında siz de bizleri teĢvik ettiniz. Yani gerek konuĢmaların süresi, gerek sayısı konusunda 

sizin demokratik tavrınızın, aslında bizlerin ortaya koyduğu iradeden daha yüksek olduğuna hep 

beraber Ģahit olduk. O görüĢmelerde birlikteydik. Elbette bu Mecliste her Ģey konuĢulmalı. Zaten 

Gündem dıĢı, adı üzerinde “Gündem DıĢı KonuĢmalar” diyoruz. Bu Gündem dıĢı konuĢmalarda, bu 

Gündemde olmayan maddelere dair her türlü konuda görüĢ, öneri, istek, dilek ne varsa getirilebilir. 

Burada bir sıkıntı yok. Ama Ģunu tabii ki beklemek hakkımız, Ģunu beklemek hakkımız; hakkaniyet 

ve etik adına, eğer, 2018 yılına ait bir SayıĢtay Raporunu Gündeme getirip, onun bütünü hakkında, 

onun tamamını eğer burada dile getirmiyorsanız, bu o konuĢmayı yapan, o görüĢü ortaya koyan 

arkadaĢımızın gerçekten hangi noktada, ki bu BaĢkan ile ilgili bir konu, BaĢkanımızın daha önceki, 

Seferihisar’daki yönettiği zamana ait bir rapordan bir alıntı, onun cevabı verilmiĢ. O SayıĢtay 

Raporu, tek baĢına bir SayıĢtay Raporu değil ki. Orada cevap da verilmiĢ. Etik, Ģunu gerektirir; 

ikisini de koyarsınız, takdir kamuoyunundur. Ama Ģimdi böyle bir polemiği, buradan çıkıp yani siz 

buradan bir noktayı alıp, baĢka bir yere doğru götürmeye baĢladığınızda aslında bir polemiğin de 

doğal olarak yaratıcısı haline geliyorsunuz.  

BAġKAN: Evet. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Elbette, elbette özgürlük, konuĢma özgürlüğü, herkesin fikir ve hürriyetine 

saygı göstermek, bu konuda Grup BaĢkan Vekilleri olarak hep birlikte bunu garanti altına almak ve 

bir teamül oluĢturmak adına bir irade koyduk. Ama burada, hakikaten bunu da belli anlamda 

gerçekten dikkatli, dikkatli ve baĢka bir tartıĢmaya yol açmayacak bir boyutta götürmek zorundayız.  

BAġKAN: Tamam, teĢekkür ederim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bana bir yanıt hakkı doğdu.  

BAġKAN: Çok kısa. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam, çok kısa. 

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben, hiçbir Ģekilde demokrasiye aykırı veya ifade özgürlüğünün karĢısında 
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bir Ģeyi söylemedim. Fakat biz burada Belediye Meclisi olarak, Belediye Meclisi ÇalıĢma 

Yönetmeliğine ve Belediye Kanunlarına bağlı olarak görev yapan bir Meclisiz. Dolayısıyla, Ģekle 

tabi olacağız ve Ģekil aslında en büyük özgürlüktür. Ben sadece Ģunu söylemek istiyorum; burada 

Gündem dıĢı söz almak demek, Belediyenin iĢ ve iĢlemleriyle ilgili Gündemde olmayan fakat kenti 

ilgilendiren konular hakkında söz almak demektir. Daha önce söz alan AK Partili Meclis 

Üyelerimiz, Belediye iĢleriyle ilgili son derece düzgün ifadelerle düĢüncelerini aktarmıĢlardır, 

aslında olması gereken budur. Burada Seferihisar Belediyesi’nin SayıĢtay Raporu ile ilgili konu 

zaten Yargıya ait bir konudur. Ayrıca, SayıĢtay da bir Yüksek Mahkemedir. SayıĢtay bir sorgu 

çıkarır, ona siz bir yanıt verirsiniz; o yanıta karĢı SayıĢtay ısrar eder, siz SayıĢtay Temyiz Kuruluna 

gidersiniz, SayıĢtay Temyiz Kurulu, bir karar verir ve ondan sonra onu Belediye BaĢkanı veya ilgili 

Bürokrat uygular, kamu zararını telafi eder var ise. Yine de baĢkaca bir sonuçları varsa onlar da 

telafi edilir ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Meclisinde, Seferihisar Belediyesinin konularının 

konuĢulması zaten Gündem dıĢının kapsamında da olmayan bir Ģey. 

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu konuda Grup BaĢkan Vekilimiz… 

BAġKAN: Bunu artık uzatmayın, tamam. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Farklı bir değerlendirme yaptığı için ben bunu açıklamak zorunda kaldım...  

BAġKAN: TeĢekkür ederim. Zaten… Lütfen müsaade edin… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Özgür Beyciğim. 

ÖZGÜR HIZAL: Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinde, Merkezi Hükümete iliĢkin olarak, 

ülkenin genel siyasetine iliĢkin olarak hiçbir Ģekilde konuĢma yapılmaması gerektiğini defalarca 

söylememize rağmen, burada çokça bu konuĢmaların yapıldığına hepimiz Ģahit olduk.  

BAġKAN: Özgür Bey, bugün böyle bir Ģey yok. 

ÖZGÜR HIZAL: Yani kısıtlamayı, kısıtlamayı sadece… 

BAġKAN: ġahsi olması, siyasi ahlaka aykırı olması mesele bundan ibaret. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan hiç kimsenin Ģahsi… 

BAġKAN: ġahsi, bana yapılıyor. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, siz Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanısınız.  

BAġKAN: Burada da herkes Meclis Üyesi, herkes haddini bilecek, lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: Tunç SOYER olarak değil… 

BAġKAN: Lütfen, lütfen. Tamam anladım. 

ÖZGÜR HIZAL: BüyükĢehir Belediye BaĢkanısınız… 

BAġKAN: Özgür Beyciğim, anladım...  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.  

BAġKAN: Siyasi ahlaka aykırı bulduğum için söz vermiyorum size. Evet, Özan Bey buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.  

BAġKAN: Lütfen susar mısınız?  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.  

BAġKAN: Lütfen susar mısınız? Süre falan da vermiyorum size.  

ÖZAN PARLAR: TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Vermiyorum size...  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.  

BAġKAN:  Hayır canım, estağfurullah. Ne demek?  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.  

BAġKAN: “Size söz vermiyorum.” diyorum bu kadar basit.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben sizi suçlamadım... 

BAġKAN: Ben… Susar mısınız lütfen, susar mısınız…  

ÖZAN PARLAR: Hüsnü Bey bana saygı gösterirseniz ben konuĢmak istiyorum.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben sözümün… 

BAġKAN: Size söz vermiyorum, size söz vermiyorum. Siyasi ahlaka aykırı buluyorum 

davranıĢınızı, bana cevap vermeyin ve susun lütfen…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler. 

BAġKAN: Siz lütfen susun.  

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan... 
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BAġKAN: Buyurun...  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler. 

BAġKAN: Susar mısınız? Attıracağım sizi salondan 

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyelerimiz, Özan PARLAR ben, Güzelbahçe. 

BAġKAN: Evet.  

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan’ım, ben güncel bir konuyu Gündeme getirmek için söz aldım. 

BAġKAN: Buyurun. 

ÖZAN PARLAR: ġöyle ki; Urla ve ÇeĢme’de 511 tane parselin yer aldığı bir acil KamulaĢtırma 

Kararı var. Ne yazık ki burada kırk yıldır bir çivi dahi çakılmayan bir alandır burası. Doğal sit bir 

alandır. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZAN PARLAR: Bu doğal sit alanında, acil kamulaĢtırma yapılıyor. Acil kamulaĢtırmanın 

yapılması için, stratejik önemi taĢıması gereken bir yerdir. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından, 

Kültür ile Turizm Koruma GeliĢim Bölgelerinin amacının, iĢlevinin, tarihi kültürel değerlerin yoğun 

olarak yer aldığı veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak olarak belirlenmesine 

rağmen bu konularda yaĢanan, Kültür ve Turizm Koruma GeliĢim Bölgesi ilan etmesinin, doğal 

alanların imara açılmasının göstergesi olduğunu gösterecektir. Doğal ve tarihi tarımsal önemi 

nedeniyle korunması gereken alanlara dair rant çevrelerinin yatırımlarının önünü açması, bunu 

kolaylaĢtıracak kararların alınması, bu doğrultuda planların onaylanmasını sağlamak için turizm 

alanı statüsü bir araç olarak kullanılmaktadır. KamulaĢtırılacağı ilan edilen parsellerin, bir kısmının, 

tarım alanlarıyla doğal sit alanlarında, kalan kısımları da el değmemiĢ doğal alanlarda kalmaktadır. 

Kültür Turizm Koruma GeliĢme Bölgesi olarak ilan edilmesinin, bilimsel hiçbir gerekçesi 

bulunmamaktadır. Çevre düzeni planı, nazım imar planlarında koruma alanlarında yer alan bu 

parsellerin nasıl bir kullanıma dönüĢeceği, nasıl bir kamu yatırımının gerçekleĢtiği 

belirtilmemektedir. Acele kamulaĢtırma kararının alınması, endiĢe uyandırmaktadır. Daha önce, 

benzer bir yolla kamulaĢtırılarak sonrasında plan onama yetkisine sahip kurumlar eliyle planlarda 

arazilerin rant değerlerinin arttırıldığı, bazı sermaye gruplarına peĢkeĢ çekildiğini bilmekteyiz. 

Suudi yatırımcıların, bu bölgeye iliĢkin Yeni ÇeĢme Projesinin görselleri geçtiğimiz günlerde 

basında ortaya atıldı. Bütün bunlar açıkça acele kamulaĢtırma kararının, bir peĢkeĢ çekme olduğunu 

göstermektedir. Acele kamulaĢtırma iĢlemleri, yönetmelikler gereğince sadece yurt savunması 

ihtiyacı ve olağanüstü koĢullarda uygulanan bir iĢlemdir. Sonuç olarak, gelecek kuĢaklara tarihi, 

kültürü, doğal yaĢam alanları ve kent kimliği yok edilmiĢ bir Ġzmir bırakılmak istenmektedir. Buna 

siyaset üstü bir yaklaĢımla, bütün Ġzmirli hemĢehrilerimizin karĢı durması, karĢı çıkması 

gerekmektedir. Bunun gerçekleĢmesiyle ilgili, elimizden ne gelirse yapmamız gerekmektedir. Diğer 

taraftan, burada kamu vicdanı ayaklar altına alınmıĢtır. Tarım alanı olarak kamulaĢtırılacak, 1 liraya 

alınacak olan araziler daha sonra belki 1000 liraya bir ranta, bir pazara dönüĢtürülecek, satılacaktır. 

Son olarak da depremle ilgili Ģunu paylaĢmak istiyorum; depremde bina öldürüyor, bina öldürüyor. 

Bu binaların kontrolünü yapacak olan kurum da Çevre ġehircilik Bakanlığıdır. Çevre ġehircilik 

Bakanlığı, deprem öncesi yapılarla ilgili, AFAD da profesyonel çok iyi görevini yapan bir 

kurumdur, o da deprem sonrası çalıĢmaları yapmaktadır. Ancak, 1999’da yaĢadığımız büyük 

Marmara Depreminden bugüne kadar ne yazık ki istenen hiçbir Ģey yapılamamıĢtır. Kentsel 

DönüĢüm adı altında yerinde dönüĢümler yapılmıĢtır, rezerv alanlarda yapılar yapılmıĢtır, lüks 

konutlar yapılmıĢtır. Bu lüks konutlar ne yazık ki satıĢa, pazara sunulmuĢtur. Örnek; Gaziemir 

Aktepe’de de Ģu an rezerv alanda yapılmakta olan lüks konutlardır.  ġöyle bir olay vardır; bunun 

altından hiç kimse kalkamıyor, ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de. 2000 yılından önce 

yapılmıĢ olan yapıların hepsi ne yazık ki riskli yapıdır. Bunu çözecek olan Türkiye Cumhuriyeti 

Devletidir. TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Evet, bu Grupta baĢka söz almak isteyen? Buyurun, Muhittin Bey, sonra da size 

vereceğim. Evet. 

MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyelerimiz. Ben AK Parti Grup BaĢkan 

Vekilinin ve baĢka konuĢmacı arkadaĢımızın söylediği birkaç konuyla ilgili söz aldım. Tabii deprem 

konusu, demin Özan arkadaĢımız da söyledi, sadece yerel yönetimlerin üzerine yıkılacak bir konu 

değildir. Tabii ki yerel yönetimlerin de burada önemli görevleri vardır. Ama Merkezi Ġdarenin de 

çok önemli görevleri vardır. Depreme hazırlıklı olmak, hem Merkezi Ġdarenin hem de yerel 
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yönetimlerin iĢ birliği içinde çalıĢmasıyla ancak mümkün olabilir. Çünkü yasaları Merkezi Yönetim 

çıkarmaktadır. Yerel Yönetimler de o yasalara göre uygulamaları gerçekleĢtirmektedir. Konuya bir 

defa böyle bakmak lazım. Her yönüyle depreme hazırlık yapmak, bu görev alanları, hem 

bakanlığımızın hem de yerel yönetimlerin iĢ birliği içinde çalıĢmasını sağlayacak yasal 

düzenlemelerin yapılması gerekir. Daha önceki bir konuĢmamda söylemiĢtim. Bir defa 6306 sayılı 

Yasa, bu sorumluluğu tamamen Bakanlık olarak alıyor. Yani arkadaĢlarımız ya bu Yasayı 

okumadılar… Yerel yönetimler eğer görev verilirse, yerel yönetimler bu iĢi yapacaklar. ġimdi, böyle 

bir durum varken nasıl yerel yönetimler nasıl hareket edeceklerdir? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

Kentsel DönüĢüm yapmak üzere istediği alanların hepsi Bakanlık onayından, Bakanlar Kurulu 

onayından geçmiĢtir, belirli bir süre almıĢtır. Daha sonraki yıllarda Karabağlar’da belirlenen, 

örneğin, 540 hektarlık bir riskli alan vardır. Buradaki sorumluluk tamamen Ģu anda Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığındadır. Biz de bekliyoruz. Kaç yıl oldu? 8. yıldayız. Bunu Ģu anlamda 

söylemiyorum, bu hepimizin sorumluluğudur. Ama hep söylüyoruz, bu konularda tedbir alabilmek 

için yerel yönetimler, mutlaka bu yasaların odağına konmalıdır ve desteklenmelidir. Siz eğer 

sorumluluk verip bunu bütçe anlamında desteklemezseniz, yerel yönetim ne yapacak? Türkiye’de 

birçok yasada düzenlemeler yapıldı. Ama Ġmar Yasasında temelli bir düzenleme yapılmadı. Hep 

böyle parça parça Torba Kanunlara bazı maddeler eklenerek bazı düzenlemeler gerçekleĢtirildi, 

bunlar yeterli değildir. Ġmar Kanunu ile birlikte, 6306 sayılı Kanun birlikte ele alınmak zorundadır. 

Daha baĢka kanunlar da vardır. Bütün bunlarla ilgili kapsamlı çalıĢmalar yapılarak, kurumların 

görev alanları net bir Ģekilde tarif edilerek ancak yol alınabilir. ġimdi, “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

bir Ģey yapmadı.” demek haksızlık olur. Ben size Ģunu söyleyeyim; Kadifekale’de 2000 bina 

kaldırıldı. Niye kaldırıldı? Orası bu önlemler için kaldırıldı, yani 2000 bina oradan kaldırıldı, hak 

sahiplerine baĢka yerler tahsis edildi. Hatta daha önceki bir konuĢmamda yine belirtmiĢtim, Toplu 

Konut Ġdaresi o konutları karĢılaması gerekirken, bunun bedelini de BüyükĢehir Belediyesinden 

aldı. Öncelikle planda olan heyelan bölgeleri tasfiye edilmiĢtir. GürçeĢme’de, Kadifekale’de, 

Ballıkuyu’da, KarĢıyaka’da, Bayraklı’da birçok çalıĢmalar yapılmıĢtır. Yeterli midir? Tabii ki 

değildir. Binaların dönüĢümünü sağlamak, mevcut yasalarla birtakım zorluklar içermektedir. 6306 

sayılı Yasada da bu zorluklar var. Demin söyledim, 540 hektarda sadece boĢ alanlarda binalar 

yapıldı baĢka bir Ģey yapılamadı. Demek ki bir sıkıntı var ve bu sıkıntıları gidermek öncelikle tabii 

ki Merkezi Ġdarenin görevidir. Belediyeler, BüyükĢehir Belediyesi, Ġlçe Belediyeleri planları 

değiĢtirmiĢlerdir. Yeni yapılan binalar depreme uygun Ģekilde yapılmaktadır. Eski binaların tasfiyesi 

ve dönüĢtürülmesi belirli bir süre alacaktır. Birdenbire gidip, binaları yıkıp insanları ortada 

bırakamazsınız. Onunla ilgili tedbirler almak durumundasınız. Bunlarla ilgili yasalarımızda 

eksiklikler var, bunları gidermemiz lazım. Yani depreme ülke olarak topyekun hazırlıklı olmamız 

lazım. Sadece yerel yönetimlerin kendi baĢlarına bunu yapması mümkün değildir. Bu gerçeği de 

hiçbir zaman unutmamalıyız. Sorumluluk hepimizindir, tüm kurumlarındır. Bunu, bu sorumluluğu 

yerine getirebilecek yasal düzenlemeler gerçekleĢtirildiği takdirde ve kurumlar da kendi görevlerini 

ciddiye aldığı takdirde tabii ki bu konuyla da baĢa çıkabilecek bu ülkenin birikimi de vardır, teknik 

donanımı da vardır, birçok olanakları vardır. Önemli olan, onları doğru yönlendirebilmeniz, doğru 

kullanabilmenizdir. Konuyu böyle bence tartıĢmamız gerekir.  

BAġKAN: TeĢekkür ederim. 

MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Sadece bir Kurumun üzerine bu sorumluluğu yüklememiz bana göre 

doğru değildir. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ederim, Salahattin Bey buyurun.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın 

Temsilcileri, Ġzmirliler. Efendim, tabii ki de evet, yakın zamanda Ģehitlerimiz oldu, bugün yine 

Ģehitlerimiz var, inĢallah son Ģehitlerimiz olsun. Yine Van Bahçesaray’da çığ düĢmesi sonucunda 

insanlarımız Hakkın rahmetine kavuĢtu. Uçak kazası, evet. Malatya, Elazığ Depremi. Bütün bu 

Hakkın rahmetine kavuĢan Ģehitlerimiz de dâhil hepsine Allah’tan rahmet diliyorum, Türk 

Milleti’nin baĢı sağ olsun diyorum. ġimdi evet, biraz önceki konuĢtuğum konuya bir Ģey daha ilave 

etmek istiyorum Sayın BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Buyurun. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Bu ĠZULAġ ve ESHOT Ģoförlerinin, Ģoförlerimizin, yapılan sözleĢmede 

%50 ibaresi de var, hani onu da ilave edeyim, “%50’si karĢılanır” diye. Gerçekten bu konu çok 
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önemli. Hani siyaset üstü bir konu. Belediyemizin ya da Belediye Meclis Üyelerimizin, 

BaĢkanımızın inisiyatifinde. Tabii kanunlar çerçevesinde bunu ne yapabiliriz? Bu konunun çözümü 

için buna önem vermemiz gerekiyor. Evet, deprem olayı; deprem ciddi bir Ģey bir defa söyleyeyim 

yani hep birlikte bunun farkındayız. Bir bakıyorsunuz Malatya, Elazığ Depremi ilk etapta hani 

hiçbir Ģey yokmuĢ gibiydi ama daha gittikçe ölü sayısı, yaralılar sayısı, yıkılan yer sayısı arttı. Tabii 

ki yani bu konuda elimizde bir sihirli değnek yok ama hani evet ġehircilik Bakanlığı, Merkezi 

Hükümet. Ama burada BüyükĢehirin de, BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın da yetkileri, 

yapabileceği Ģeyler var depremle ilgili. Hani bu anlamda bu konuya, ivedilikle hani Allah korusun 

hiç durmadan depremler oluyor. ĠĢte Manisa merkezli, Ġzmir merkezli. Allah korusun Malatya, 

Elazığ Depremi gibi bir fazla Ģiddette bu Ġzmir’e de olursa ne yaparız?  Onun için bu konu 

gerçekten çok önemli hani bu konu ne yapılabilir? Hani, nereden baĢlanılabilir? Bakmak lazım 

buna. Önemli bir konu, hayati önemde bir konu çünkü Allah korusun, bir afet. Onun dıĢında Kentsel 

DönüĢüm meselesi. Özan Bey söyledi. Aktepe, Emrez bizim Gaziemir’imizin mahallesi. Ġki 

mahallede Kentsel DönüĢüm olacak diye hep yıllardır söyleniyor. Yine Karabağlar’da yerleĢim yeri 

olmayan bölgeler var. BaĢka kentler, baktığımız zaman, bu kentsel dönüĢümü hep yaptılar. Bir sürü 

gecekondu bölgesi Ģu anda hep sağlıklı ve sıhhatli bir Ģekilde binalar oldu. Yani bunlar bunu nasıl 

yaptı? Onun için, örneğin görüyoruz; EĢrefpaĢa, Halil Rıfat PaĢa, YeniĢehir bazı bölgeler, aynı bina 

yıkılıyor, yerine yeniden bina yapılıyor. Hani bu bölgeler yeniden planlanamaz mı? Hani çocuk 

parkı, yolları, çevre düzenlemesi yeniden planlanarak daha iyi yapılar oluĢturulamaz mı? Hani 

bunlara da bakmak lazım. Onun için hep birlikte aynı Ģeyleri konuĢuyoruz, hani “ne yapılabilir”i 

konuĢuyoruz. Hani yanlıĢ anlamayın, bu anlamda da kendimizi hep birlikte medeni bir Ģekilde ifade 

etmeliyiz tabii ki de… Yani burada Mecliste Meclis Üyeleriyiz iĢte BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanımız, Belediye BaĢkanlarımız birlikteyiz. Onun için deprem konusu ciddi bir konu.  

BAġKAN: Evet. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Ben teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Ben de teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, 10 aydır… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok, vermiyorum söz, bitirdim. Ben baĢtan 

söyledim... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Efendim? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, 

hayır, baĢtan en baĢta kimlere söz vereceğimizi tespit etmek için… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, 2 kiĢi konuĢtu bu Grupta, bu Grupta 6 

kiĢi konuĢtu. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Susar 

mısınız lütfen? Görüyorum elinizi, müsaade edin ben konuĢuyorum, konuĢuyorum. Bu Gündem 

maddesine geçerken, kimler söz almak istiyor dediğimde kalkan ellerin hepsine söz verdim… 

(SALONDAN: Kentsel DönüĢüm…) Anladım ama herkese söz verdim, bu Gruptan 2 arkadaĢımız 

söz istemiĢti, onlara da verdim, Salahattin Bey de istemiĢti ona da verdim, dolayısıyla baĢka söz 

vermiyorum. Değerli ArkadaĢlar, 10 aydır görev yaptığımız bu Mecliste, iki Ģeye çok özen 

göstermeye çalıĢtık: birincisi; siyasi ahlakı korumaya gayret ettik. Ġkincisi; siyasetin seviyesini 

baĢka yerlerde olduğu gibi aĢağılarda bir noktada tutmayalım. Hepimizin layık olduğu seviyede 

siyaset yapalım istedik ve dedik ki; “Zarafetle, zafiyeti karıĢtırmayınız.” Kimse karıĢtırmasın. 

Zarafet, zafiyet demek değildir. Dolayısıyla zarafet, istismar edilmesi gereken bir Ģey demek 

değildir. Bunları neden söylüyorum? Çünkü eğer BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak, yaptığım, 

yapamadığım, yapmadığım Ģeylerle ilgili söz alan hiçbir arkadaĢımın sözünü kesmem. Ama kiĢisel 

saldırı noktasında, hiçbir arkadaĢımın bir diğerine bunu yapmasına da izin vermem, söz de vermem. 

Çünkü, Değerli ArkadaĢlar SayıĢtay Raporları, her belediye ile ilgili bir takım bulgular tespit eder. 

Türkiye’de bir tane belediye yoktur ki SayıĢtay bazı bulgular tespit etmemiĢ olsun. Mutlaka tespit 

eder, iĢi budur. Zabıta nasıl zabıtalık görevi yapar, ceza keser veya uyarı yapar, iĢi budur. SayıĢtayda 

bir yargı organıdır, denetlemektir ve mutlaka bazı bulgular tespit eder. Sonra bu bulgular, 

cevaplanması istenir, verilen cevaplar yeterli bulunur, bulunmaz, buna göre yargı yolu açılır. Yargı 

yoluna gidilir, itiraz edilir verilen karar varsa. ġimdi bütün bunlar yokken, SayıĢtay’ın tespit ettiği 

bulguları, Meclis Gündemine getirmek ve bunları müzakere etmeye kalkıĢmak, bir; burada 

yapmaya çalıĢtığımız, 10 aydır yapmaya çalıĢtığımız siyasetin seviyesinin aĢağıya çekilmesidir. Ġki; 

siyaseten ahlaksızlıktır, siyasi ahlaka uygun düĢmez. O nedenle söz vermedim. Eksik bıraktığımı 

düĢündüğüm için tamamlamak istedim. Bundan sonra da vermeyeceğim. Bunu da biliniz. Bu 
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Meclisin, siyasi seviyesini aĢağıya çekmeye çalıĢan hiçbir arkadaĢıma izin vermeyeceğim. Çünkü 

bu Meclisin çoğunluğunun, bunun aĢağıya çekilmesine izin vermek istemediğini biliyorum. Büyük 

çoğunluk bu seviyelerde, paçadan çekiĢtiren, sataĢan, dalaĢan bir siyaset anlayıĢını istemiyor, 

istemiyorsunuz. Dolayısıyla da bunu yapmaya kalkan arkadaĢlarıma izin vermeyeceğim, çok net. 

Son olarak ben de Ģunu söyleyerek bitireyim; Elektrik Fabrikası 10 ay oldu, Balıkçı Barınağı daha 

da uzun, Yassıcaada daha da uzun… Her Meclis Gündeminin sonunda, ben de Gündem DıĢı 

KonuĢmalarda bu dileğimi ifade etmeye devam edeceğim. Bir gerekçesi mi var, ne için hâlâ 

Elektrik Fabrikası Ġzmir’in malı, Belediye 35 milyon lira ödemeyi teklif etmiĢ, ihaleye girmiĢ, 10 

aydır bu onay verilmiyor? Bunu asla kabul etmiyoruz ve bunu talep etmeye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaĢlar… (ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…) Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Bizim eleĢtirdiğimiz Ģey, siz cevap hakkınızı kullanıyorsunuz, BaĢkan olmanın 

avantajıyla birlikte. Bu cevap hakkını kullanmamız gerektiğini düĢünüyoruz.  

BAġKAN: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Bir kere az önce çok doğru bir Ģey söylediniz. Paçalardan çekilmemesi ve belirli 

bir üslup noktasında dikkat etmemiz gerektiğini dile getirdiniz. ġimdi bunu yaparken, esasında 

bütün Meclis Üyelerimize eĢit davranılması gerektiğini düĢünüyoruz.  ġimdi az önce Meclis Üyesi 

arkadaĢımız bir ifade kullandı “Bir takım Arap Sermayesinin, planlamıĢ olduğu projelerle peĢkeĢ 

çekileceği…” gibi bir ifade kullanıldı. Bakın, bu projenin gerçek olup olmadığını, Meclis Üyesi 

ArkadaĢımız, ÇeĢme Belediye BaĢkanını arayıp, ÇeĢme Belediye BaĢkanımızın, Turizm Bakanımız 

ile yapmıĢ olduğu konuĢmaların ne olduğunu öğrenebileceğini düĢünüyorum… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben sizin sözünüzü kesmedim, 

lütfen. Eğer bu eleĢtirileri bizim Grubumuzdaki Meclis Üyesi ArkadaĢlarımıza yapacaksanız, 

burada bütün Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın buna dikkat etmesi gerektiği kanaatindeyim. Elektrik 

Fabrikası, Balıkçı Barınağı ve diğer konularla alakalı Sayın CumhurbaĢkanımız ile yapmıĢ 

olduğumuz toplantının dıĢında, televizyon programlarında dile getirmemiz dıĢında, yazılı 

taleplerinizin dıĢında, ki biz burada sizle bunu yapabileceğimizi çokça dile getirmemize rağmen 

baĢka bir Ģekilde talep demeyeyim ama bir çalıĢma yaptınız mı? Hep beraber Ankara’ya gidelim 

dediniz, bununla alakalı… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
BAġKAN: ArkadaĢlar bir dakika evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Bununla alakalı, bununla alakalı biz size Sayın CumhurbaĢkanımızın 

toplantısının öncesinde bir bilgi bekliyorduk, ki CumhurbaĢkanımız ile görüĢmeye gittiniz ama 

sonrasında herhalde o görüĢmeden aylar geçti. Eğer, eğer bunu Sayın Ġl BaĢkanımız da dile getirdi, 

Bölge Milletvekillerimiz de defalarca dile getirdi. Çözülmesini beklediğiniz bir konu var ise, 

çözülmesini beklediğiniz bir konu var ise elbette ki yazılı baĢvurunuzu yapacaksınız. Elbette ki 

talepte bulunacaksınız ama siz sanıyor musunuz ki sadece Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin talepleri 

bekliyor? Buyurun, gidelim bu sorunların ortadan kaldırılması için, en azından birtakım sorunların 

ortadan kaldırılması için, bu sorunları hep beraber çözelim. Oradan ya da baĢka bir platformdan “Bu 

ne oldu?” gibi soruları sadece siyaset üretmek adına… 

BAġKAN: Özgür Beyciğim… 

ÖZGÜR HIZAL: Sorulmasını da kabul etmiyoruz.  

BAġKAN: Anladım, sağ olun. TeĢekkür ediyorum ama biz, Ģunu çok açık söyleyeyim, Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinde en üst düzeyde en üst makama, taleplerimizi bütün Kabinenin huzurunda 

ifade ettik. Hepsine ayrı ayrı dosyalarımızı verdik... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Döner, dönmüyor bakın... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Neyse cevap vermeyin, ben yani 

Ģunu söylemeye çalıĢıyorum; biz en üst düzeyde bu talepleri yaptık. Hukuki sorunlar ile ilgili, 

eksiklikler ile ilgili bize bildirildi, geri dönüĢler yapıldı, düzeltildi bir daha gitti. Ama Ģimdi bakın, 

Elektrik Fabrikası ile ilgili ne gibi bir hukuki sorun olabilir? Ne gibi? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Müsaade edin, bitireyim. Diyelim ki ihaleye 

girmesi uygun görülmedi BüyükĢehir Belediyesinin, öyle mi? Tekrar çıkarsınız ihaleye değil mi? Ya 

da kamu yararı talebimiz var. Kamu yararı ile ilgili talebimiz doğrultusunda bir değerlendirme 

yapılır. Eğer o ihale, BüyükĢehir Belediyesinin girmesine izin vermiyor ise ihaleyi değiĢtirirsiniz, 

BüyükĢehir girmesine izin verecek bir ihaleyi tekrar yaparsınız. Yani Ģunu… (Salondan ses 
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kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) TartıĢmak istemiyorum...  

ÖZGÜR HIZAL:  Ben de tartıĢmak istemiyorum. Yeni bir tartıĢma konusu... 

BAġKAN: O zaman yapmayın, bitiriyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Bizim, bizim çok haklı olarak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bir takım 

meseleler ile ilgili hatalarını dile getirdiğimizde her seferinde Elektrik Fabrikası’nı bir silah olarak 

önümüze koymanızı… 

BAġKAN: Silah falan değil. 

ÖZGÜR HIZAL: Çok doğru bir anlayıĢ olmadığını düĢünüyorum, Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Özgür Beyciğim, bakın silah falan değil. Değerli ArkadaĢlar, ben her toplantıda bunu 

Gündeme getirmeye devam edeceğim, çünkü biz haklıyız. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bunu her 

mecrada söylemeye hakkı var, biz de söylemeye devam edeceğiz. Bunun üzerine kim ne 

düĢünüyorsa, kim elinden ne geliyorsa yapsın, ben yapıyorum. Bana derseniz ki; “bir de Ģu yol var, 

Ģu yolu da dene” onu da denerim. Çünkü biz haklıyız, biz taleplerimizi defalarca söyledik ve 

söylemeye devam edeceğiz, söylediğim sadece bu. Silah olarak falan kullanmak değil. Buradan 

sesimiz daha çok yere gitsin, gitmesi gereken yere gitsin, diye söylüyorum bunu. Sizin gücünüz 

yetiyor ise siz elinizi verin, siz desteğinizi verin, bir baĢka arkadaĢımın yetiyor ise o da versin. 

Bunlar bizim hakkımız. Biz Ġzmir’iz ve biz Ġzmir olarak bunları hak ediyoruz, biz de bunu talep 

ediyoruz, onu söylüyorum yoksa bir silah falan kullanmak asla değil. 

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Toplantıya katılamayan arkadaĢların mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

 

X. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ  

BAġKAN: Bir sonraki Toplantımız 12 ġubat 2020 ÇarĢamba günü, saat: 18:00’dedir. Meclis 

Toplantı Salonunda, burada yapıyoruz. 
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