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1. BÖLÜM 

MECLĠS GÜNDEMĠ 
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 Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                                      Toplantı Saati     : 18.00 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI 

GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

 1. ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğünün 20/06/2005 tarihli ve 2005/62 sayılı 

Genelgesinin 7. maddesinde ''YurtdıĢı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk 

toplantıda bilgi verilecektir.'' denilmektedir. Dünya Bankası ve Dünya Bankasına bağlı International 

Finance Corporation (IFC) (Uluslararası Finans KuruluĢu) üst yönetimleri ile Amerika BirleĢik 

Devletleri'nin Washington kentinde düzenlenen toplantılara Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa 

Tunç SOYER 29-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur 

Kadir ERYÜCE ise toplantı öncesi ön görüĢmeler de yapmasından dolayı 27-31 Ocak 2020 tarihleri 

arasında katılmıĢtır. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'in üyesi olduğu Avrupa 

Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin 1-4 ġubat 2020 tarihleri arasında Fransa'nın Paris 

kentinde düzenlenen büro toplantısına Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir 

ERYÜCE ile birlikte katılmıĢlardır. Suudi Arabistan'ın Riyad Ģehrindeki 4-8 ġubat 2020 tarihleri 

arasında düzenlenen Urban 20 (U20) ön hazırlık ve rehberlik toplantısına, ulaĢım (havayolu ile) ve 

konaklama masrafları karĢılanmak üzere davet edilen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı 

Onur Kadir ERYÜCE Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi'ni temsilen katılım sağlamıĢ olup, söz konusu 

seyahatlere katılan Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER ve Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'ye ait ulaĢım (havayolu ile) giderleri, Ģehiriçi 

ulaĢım giderleri, günlük harcırah giderleri ve seyahatle ilgili yapılan (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, 

alan vergisi vb.) tüm yasal giderler Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev 

Yolluğu Harcama Kaleminden karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç 

SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Özel Kal. Müd.E.35865) 

 2. 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 

görevlendirilmenin Belediye BaĢkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye iliĢkin olarak ilk Meclis 

toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüĢtür." denilmektedir. 24/01/2020 tarihli 

ve 21816 sayılı BaĢkanlık Olur'u ile 29/01/2020-01/02/2020 tarihleri arasında "Dünya Bankası ve 

Dünya Bankasına bağlı IFC (International Finance Corporation-Uluslararası Finans KuruluĢu) üst 

yönetimleri ile Amerika BirleĢik Devletleri'nin Washington kentinde düzenlenen toplantılara Finansman 

ġube Müdürü Vekili Övünç ÖZGEN görevlendirilmiĢ olup, uluslararası ulaĢım (uçakla gidiĢ-dönüĢ 

biletleri) giderleri, gidilen Ģehirde yapılan Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama giderleri, günlük 

harcırah ve söz konusu seyahatle ilgili yapılan giderler (pasaport harcı, yurt dıĢı çıkıĢ harcı, alan harcı 

vb.) Finansman ġube Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları tertibinden 

karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı. (Strateji GlĢ. Dai.BĢk.E.35368) 
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III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. 4 – 8 Mart 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan “ITB Berlin 

Uluslararası Turizm Fuarı”na, DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkan Vekili Hatice Gökçe BAġKAYA 

(S:12012), Turizm ġube Müdür Vekili Melih KAYACIK (S:10279) ve Turizm ġube Müdürlüğünde 

SözleĢmeli Tekniker kadrosunda görevli Yener CEYLAN (S:31612)’ın görevlendirilmesi planlanmakta 

olup, adı geçen personellerin söz konusu Fuara belirtilen tarihlerde katılabilmesi için anılan tarihlerde 

görevli-izinli sayılması; uçakla ulaĢım, konaklama, Ģehir içi ulaĢım, harcırah, vize, iaĢe, yurt dıĢı çıkıĢ 

harcı, hizmet pasaportu ve tüm yasal giderlerin Turizm ġube Müdürlüğünün 2020 yılı Bütçesi 03.3.3.01 

YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları harcama kaleminden karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (DıĢ 

ĠliĢkiler ve Turizm Dai.BĢk.E.36648) 

 

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

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

unvan ve derece değiĢikliklerinin iptal-ihdası için önerge eki cetvellerin incelenerek karara bağlanması 

hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.BĢk.E.1596/E.23923) 

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

Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerine göre ESHOT Genel Müdürlüğü 

kadroları yeniden düzenlenmiĢ, belirtilen tarihte yapılan düzenlemede Genel Ġdari Hizmetler Sınıfında 1 

adet kadro sehven fazla olarak kayıtlara iĢlenmiĢ olup, fazla iĢlenen kadro için önerge ekinde yer alan 

boĢ kadro cetvelinde belirtilen Veznedar kadrosunun ve ayrıca Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan 

dondurulmuĢ kadroda görev yapan personelin emekliye ayrılması nedeni ile dondurulmuĢ kadronun iptal 

edilmesi hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.BĢk.E.1598) 

 

 4. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Altınordu Spor Kulübü Derneği arasında 3-4-5 Nisan 2020 

tarihlerinde kulübün Selçuk/Ġzmir'deki tesislerinde gerçekleĢtirilecek olan ve dünyada Barselona 

kulübünün düzenlediği turnuvadan sonra bu yaĢ kategorisinde en büyük 2. turnuva olan "U12 Ġzmir 

Cup" (12 YaĢ altı Uluslararası Futbol ġenliği) için yapılacak ortak hizmet projesindeki iĢ birliğinin 

belirlenmesi amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Altınordu Spor Kulübü Derneği arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Ortak Hizmet Protokolü"nün görüĢülmesi. 

(Gençlik ve Spor Dai.BĢk.E.33800) 

 

 5. Bayraklı ilçesi, Cengizhan Mahallesi 1620/39 Sokak adresinde yer alan, Or. Prof. Ekrem AKURGAL 

Çok Amaçlı Spor Salonu ile Halı Saha Tesisi ve Halı Saha Hizmet Binasının Bayraklı Belediyesinin 

kullanımına tahsis edilmesine yönelik,  Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Bayraklı Belediyesi arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Gençlik ve Spor 

Dai.BĢk. E.35370) 

 

 6. 17 - 19 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleĢecek olan MITT Moskova 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 “ĠĢ Birliği 

Protokolü”nün görüĢülmesi. (DıĢ. ĠliĢkiler ve Turizm Dai.BĢk.E.36643) 

 7. Dikili ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 340 Sokak No: 39 adresinde park alanı imarlı ve kamuya terkli 

alanda, yapımı tamamlanan Tenis Kortunun Dikili Belediyesinin kullanımına tahsis edilmesine ve 

Belediyemiz ile Dikili Belediyesi tarafından müĢtereken kullanımına iliĢkin, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ile Dikili Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan  

“Protokol”ün görüĢülmesi. (Gençlik ve Spor Dai. BĢk.E.35369) 

 8. 2020 Mali Yılı Stratejik Planı ve Bütçe Programında tanımı yapılıp, ödeneği ayrılmıĢ olan “Öncü 

Kentler 2020-2021 Programı”na Belediyemizin katılımına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile 

BirleĢmiĢ Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya TeĢkilatı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge 
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ekinde yer alan "AnlaĢma"nın görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dai.BĢk.E.36644) 

 9. Seferihisar Belediye Meclisinin; vergi ve harç kalemlerindeki tutarların, önerge ekinde yer alan 

tabloda belirtildiği Ģekilde  2013 yılından günümüze kadar yeniden değerleme oranlarında arttırılmasına 

yönelik, 04/02/2020 tarihli ve 18 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai. BĢk.E.36645) 

 10. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde toplam 

51.200.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesine yönelik,  06/02/2020 tarihli ve 72458193/47 sayılı 

Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.36642) 

 

 11. Buca Belediye Meclisinin; Buca ilçesi sınırları içerisinde kurulan pazar yerlerinin önergede yer alan 

2020 Mali Yılı Ücret Tarifesine yönelik, 03/02/2020 tarihli ve 2020/38 sayılı Kararının görüĢülmesi. 

(Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.38465) 

 

 12. Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü memur personeli için talep edilen ve önerge ekinde 

yer alan 2020 yılı Fazla ÇalıĢma Teklifi ile Gerekçe Raporunun görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan Kaynakları 

ve Eğit.Dai.BĢk.E.1597) 

 

 13. BüyükĢehir Belediyemiz sınırları içerisinde hafriyat toprağı ve inĢaat yıkıntı atıklarının yasal 

olmayan alanlara kaçak olarak dökülmesinin engellenmesi için denetim ekiplerince denetimler düzenli 

olarak yürütülmekte olup, döküm alanlarının sayısını arttırmak için yer tespit çalıĢmaları yapılmakta, 

tüm Ġlçe Belediye BaĢkanlıklarından kendi ilçelerinde hafriyat depolanmasına ve inĢaat/yıkıntı 

atıklarının geri kazanılmasına iliĢkin uygun alanların bulunması ve bu alanlara ait adres/koordinat 

bilgilerinin ve ilçe sınırları içerisinde rekreasyon amacı ile kullanılması planlanan alanların 

Belediyemize bildirilmesi istenmiĢ olup; bu kapsamda,  2020 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Cetvelinde 

hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atıkları bertaraf ücret tarifesinin önergede yer aldığı Ģekliyle 

belirlenmesi, ayrıca resmi kurum ve kuruluĢların araçları ile kiraladıkları araçların 2020 Mali Yılı Gelir 

Tarife Cetvelinde bulunan gelir kalemlerinden muaf tutularak ücret alınmaması hususlarının 

görüĢülmesi. (Atık Yön. Dai.BĢk.E.35387)  

 

 14. Ercüment ALKANER tarafından Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezine (HĠM) elektronik posta 

yolu ile yapılan 06/09/2019 tarihli baĢvuruya konu; KarĢıyaka ilçesi, Yalı Mahallesi ile Çiğli Ġlçesi, 

AtaĢehir Mahallelerinin ortak sokağı olan 6525 no’lu Sokağın niteliğinin cadde olarak değiĢtirilerek 

isimlendirilmesi talebi ile Belediyemiz Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğünde 31/10/2019 tarihli Prof.Dr.Hülya 

NUTKU'nun dilekçesine konu; KarĢıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesinde bulunan 6345 nolu Sokağa 

"Prof.Dr.Özdemir Nutku" isminin verilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai. BĢk.E.33806) 

 

 15. Tire Belediye BaĢkanlığının 10/01/2020 tarihli ve 452 sayılı yazısı ve eki Fahrettin KUġÇU’ya ait 

dilekçeye konu; Atatürk ve Hürriyet Mahallelerinde bulunan mevcut “Güven Caddesi” isminin “M. Lütfi 

Filiz” olarak değiĢtirilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai. BĢk.E.33805) 

 

 16. Tire Kaymakamlığının 04/11/2019 tarihli ve 3826 sayılı yazısı ve eki dilekçeye konu; Kahrat 

Mahallesinde bulunan "Hakim Çıkmazı Sokağı" isminin "Ekin Çıkmazı" olarak değiĢtirilmesi talebinin 

görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai. BĢk.E.33804) 

 

 17. Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi, 320 ada, 1 no’lu parselde 1088,76 m² yüzölçümlü 

taĢınmazdaki, Belediyemize ait 2173/2400 (985,78 m²) hissenin ĠZSU Genel Müdürlüğü adına bedelsiz 

devredilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.33807) 

 

 18. SayıĢtay Denetçileri tarafından Belediyemizde yapılan 2018 Mali Yılı DıĢ Denetimi sonucu 

hazırlanan Denetim Raporunun Bulgu 12. maddesi gereğice; Buca Yedigöller Rekreasyon Alanı 

dâhilinde kalan ve Mülkiyeti Belediyemize ait Ġzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 199 ada (yeni 

319 ada) 1 parsel, 211 ada 1 parsel, 212 ada 1 parsel, 213 ada (yeni 331 ada) 1 parsel, 214 ada (yeni 332 

ada) 1 parsel, 215 ada (yeni 333 ada) 1 parselde kayıtlı taĢınmazlar dâhilindeki restoran, kafeterya ve 
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benzeri tesislerin iĢletilmesine iliĢkin hazırlanan Protokol ile bu alanların beĢ yıl süre ile Buca Belediye 

BaĢkanlığı adına tahsisine yönelik, Belediye Meclisimizin almıĢ olduğu 13/04/2015 tarihli ve 05.333 

sayılı Kararın iptali ve söz konusu alanlar üzerinde bulunan tesislerin Belediyemizce teslim alınarak 

iĢletilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.33822) 

 19. Mülkiyeti Belediyemize ait olan KarĢıyaka ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 2449 ada, 16 no’lu  

185.143,47 m² yüzölçümlü taĢınmazın ''Bostanlı Barajı Projesi'' kapsamında kalması nedeniyle, ĠZSU 

Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devredilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.33818) 

 

 20. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 32664 ada 5 no’lu (2431,00 m²) 

parselde kayıtlı taĢınmazın imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.33816) 

 

 21. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 11637 ada, 4 no’lu (8437,00 m²)  

parselde kayıtlı taĢınmazın imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.33815) 

 

 22. DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanlığının Belediyemiz TeĢkilat ġemasına göre düzenlenmiĢ olan 

ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin görüĢülmesi. (DıĢ. ĠliĢkiler ve Turizm 

Dai.BĢk.E.36649) 

 

 23. Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığının Belediyemiz TeĢkilat ġemasına göre 

düzenlenen ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin görüĢülmesi. (Makine Ġkm.Bkm. ve 

Onr.Dai.BĢk.E.35371) 

 

 24. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında MithatpaĢa Caddesinde kalması nedeniyle 

taĢınmaz maliki tarafından Belediyemize uzlaĢma baĢvurusunda bulunulan; Konak ilçesi, Güzelyalı 

Mahallesi, 869 ada, 8 parselin kısmen kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını 

kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.33808) 

 

 25. Belediye BaĢkanlığımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-

Ulukent-YahĢelli) Nazım Ġmar Planı Revizyonu kararları dikkate alınarak; Cumhuriyet ve Ulus 

Mahallelerinde, Ġzmir-Çanakkale Asfaltı Caddesinin batısında yer alan ve 1/25000 ölçekli Ġzmir 

BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planında “Sanayi Bölgesi” olarak belirlenen alanın “Konut DıĢı 

Kentsel ÇalıĢma Alanı” kullanımına dönüĢtürülmesi ile KazımpaĢa Mahallesinde, Menemen Plastik 

Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuzey bitiĢiğinde yer alan ve 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir 

Bütünü Çevre Düzeni Planında “Küçük Sanayi Alanları” olarak belirlenen alanın “Sanayi Bölgesi” 

kullanımına dönüĢtürülmesine iliĢkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre 

Düzeni Planı DeğiĢiklikleri. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.36647) 

 

 26. Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1022 sayılı Kararı ile kabul edilerek 24/12/2019-

22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ile Karapınar Mevkii 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliklerine; Belediye Hizmet Alanı kullanımında kalan 307 ada, 2 

parselin kullanım kararının Kamu Hizmet Alanı olarak belirlenmesine iliĢkin Ġzmir Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.33811) 

 

 27. Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1022 sayılı Kararı kabul edilerek 24/12/2019-

22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ile Karapınar Mevkii 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliklerine; 416 ada, 15 parselin maliki Alayittin ELSIKMA 

tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.33812) 

 

 28. Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1022 sayılı Kararı ile kabul edilerek 24/12/2019-

22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ile Karapınar Mevkii 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliklerine; 461 ada, 43 parselin maliki ENTO Kulak Burun 
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Boğaz Özel Sağlık Hiz. Tic. Ltd. ġti. vekili Emine POLAT EROĞLU tarafından yapılan itirazın 

incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.33810) 

 

 29. Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1022 sayılı Kararı ile kabul edilerek 24/12/2019-

22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ile Karapınar Mevkii 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliklerine; 333 ada, 400 parselin maliki ġeref CĠLDAN ve 403 

parselin maliki Hanife KARANFĠL adına Zümrüt KIDAL ÖZDEMĠR tarafından yapılan itirazın 

incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.33809) 

 

 30. Narlıdere ilçesi, Narlıdere Mahallesi, ġehitler-Kabristanaltı Mevkii, 21 ada, 10 parselin bir kısmının 

''Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.36646) 

 

 31. Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesinde yer alan, yürürlükteki imar planında BHA (Belediye 

Hizmet Alanı) olarak belirlenmiĢ olan 3836 ada, 1 parselin KHA (Kamu Hizmetleri Alanı) kullanım 

kararına dönüĢtürülmesine iliĢkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.33802) 

 

 32. Buca ilçesi, Aydın Hatboyu Caddesi ile 722/4 Sokak (ĠZBAN Hattı Üzeri) arasında Yaya Üst Geçidi 

belirlenmesine iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.33819) 

 

 33. Konak ilçesi, Emir Sultan Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında, 30 

no'lu Bölgesel Otopark Alanının doğusunda "Rekreasyon Alanı" kullanımında kalan alanın, "Resmi 

Kurum Alanı" ve "Genel Otopark" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.33821) 

 

 34. Bayraklı Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 256 sayılı Kararı ile uygun görülen; Manavkuyu 

Mahallesi, 25O-IVa paftada yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında BHA Emax: 

1.0 kullanım kararı ve yapılaĢma koĢulu belirlenen alanda "Resmi Kurum Alanı E=3.00 TAKS=0.60 ve 

Yençok=8 Kat" kullanım kararı ve yapılaĢma koĢulu belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.33803) 

 

 35. Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesi, mevcut mezarlık alanı içinden geçen taĢıt yolunun yeniden 

düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.33813) 

 

 36. Bergama Belediye Meclisinin; Atatürk Mahallesi, Değirmen Yolu sokaktan cephe alan parsellerin 

Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari 

kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik,  05/11/2019 tarihli ve 125 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.36650) 

 

 IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. BüyükĢehir Belediyemiz bünyesinde Kooperatiflerle iliĢkiyi güçlendirme ve Kooperatifçiliğin 

yaygınlaĢtırılması amacıyla bir Komisyon kurulmasına yönelik Yazılı Önergenin; “Kooperatifler 

Komisyonu adıyla kurulması” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk Komisyonu Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Gamze Gül ÇAMUR. E.24713) 

 

 2. Ġzmir Barosuna kayıtlı Stajyer Avukatlara toplu taĢımalardaki öğrenci indiriminden 

yararlandırılmasına yönelik Yazılı Önergenin; “4736 sayılı Kanunda indirimli ya da ücretsiz toplu 

ulaşımdan yararlanacaklar arasında stajyer avukatlar yer almadığından” Ģeklindeki görüĢ 

doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. 
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(BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Salahattin ġAHĠN, Özgür HIZAL. E.24772) 

 

 3. 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 “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında, ESHOT 

Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz verilen kişiselleştirilmiş kartların dışında kalan Kişiselleştirilmiş 

İzmirim Kart bedeli olarak 10,00-TL ve ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz verilen 

kişiselleştirilmiş kartlar dâhil tüm Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart zayi bedeli ise 20,00-TL olarak 

belirlenmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji GeliĢ.Dai.BĢk.E.1156/E.16368) 

 

 4. “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 verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Strateji Gel. Dai.BĢk.E.32330) 

 

 5. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Kültür ve Sanat Dai.BĢk.E.29955) 

 

 6. 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 minibüsün satın alınması 

istenilmekte olup; söz konusu araçların Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığınca, Makine 

Ġkmal ġube Müdürlüğümüzün 06.1.4.01 Kara TaĢıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması ve              

T-Cetveline eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(Makine Ġkmal Bak. ve Ona.Dai.BĢk.E.32556) 

 

 7. 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 çıkarılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Etüd ve Proj.Dai.BĢk. E.21170) 

 

 8. 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 verilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - ġirketler Komisyonları Raporu.  (ĠĢletme ve Destek 

Hiz.Dai.BĢk.E.26468) 
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 9. “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 verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Engelsiz 

Ġzmir Komisyonu Raporu. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.33799) 

 

 10. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri 

ve Kararlar Dai.BĢk.E.29962) 

 

 11. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri 

ve Kararlar Dai.BĢk.E.32333) 

 

 12. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı 

ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.32332) 

 

 V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 VII. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

    

 

 

 

2. BÖLÜM 

2020 YILI ġUBAT AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

       Gündem No   : 97509404-301.04-2/2                                                 Toplantı Tarihi   : 12/02/2020 

       Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                                     Toplantı Saati     : 18.00 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR Mustafa ÖZUSLU, Taner KAZANOĞLU, Serkan 

KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, 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, Saadet ÇAĞLIN, Mehmet Atilla BAYSAK, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, 

Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül 

ÇAMUR, Cindi Can POLAT, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz 

BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali 

YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, 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, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif 

SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Seda ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan 
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CERTEL, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Haydar GÜLTEKĠN, Adil 

KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer 

TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, 

Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Refik 

SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Mustafa SOLMAZ, Burçin 

Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Selma KISA, Fatih 

TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, 

Hüsnü BOZTEPE, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN, Yusuf 

DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Okan 

BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Ali 

AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, 

Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Tarkan Fikret 

ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Salih Atakan DURAN, Halil 

Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, 

Osman MERT. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Muhittin 

SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Cemil TUGAY, Ġrfan ÖNAL, Selim Utku 

GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ramazan Ġsmail UYGUR, Serdar AKSOY, Necati KIRMAZ, 

Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Mustafa KAYALAR, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Fatma 

ÇALKAYA, Ġbrahim Burak OĞUZ, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem 

ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, 

Feridun YILMAZLAR, Raife KARABATAK, Fırat EROĞLU, Galip ATAR, Hakan KOġTU, AĢkın 

UYAR, Eda KILIÇ, Mümin BAYRAM, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Saliha ÖZÇINAR, Uğur 

DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Nafiz KÜKLER, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR. 

 

I.BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri ġubat Ayı Olağan 

Toplantımızın II. BirleĢimini açıyorum. Toplantı yeter çoğunluğumuz vardır.  

 

II. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI 

GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündemimizin II. maddesi ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi 

Doğrultusunda Yapılan Yurt DıĢı Görevlendirmelere ĠliĢkin Bilgilendirme bölümüdür. Kâtip Üye 

ArkadaĢlarımız 2 Bilgilendirmeyle ilgili okuma yapacaklardır. Buyurun ArkadaĢlar. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 1. ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğünün 20/06/2005 

tarihli ve 2005/62 sayılı Genelgesinin 7. maddesinde “YurtdıĢı görevlendirmeler ve temaslar 

hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.” denilmektedir. Dünya Bankası 

ve Dünya Bankasına bağlı International Finance Corporation (IFC) (Uluslararası Finans 

KuruluĢu) üst yönetimleri ile Amerika BirleĢik Devletleri'nin Washington kentinde 

düzenlenen toplantılara Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER 29-31 

Ocak 2020 tarihleri arasında, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir 

ERYÜCE ise toplantı öncesi ön görüĢmeler de yapmasından dolayı 27-31 Ocak 2020 tarihleri 

arasında katılmıĢtır. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'in üyesi 

olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin 1-4 ġubat 2020 tarihleri 

arasında Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen büro toplantısına Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE ile birlikte katılmıĢlardır. Suudi Arabistan'ın Riyad 

Ģehrindeki 4-8 ġubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen Urban 20 (U20) ön hazırlık ve 

rehberlik toplantısına, ulaĢım (havayolu ile) ve konaklama masrafları karĢılanmak üzere 

davet edilen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi'ni temsilen katılım sağlamıĢ olup, söz konusu seyahatlere katılan Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan 

DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'ye ait ulaĢım (havayolu ile) giderleri, Ģehiriçi ulaĢım 

giderleri, günlük harcırah giderleri ve seyahatle ilgili yapılan (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ 



 9 

harcı, alan vergisi vb.) tüm yasal giderler Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı 

Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz 

ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Özel Kal. Müd.E.35865) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 2. madde için, Kâtip Üyesi ArkadaĢlarımız okuyalım lütfen. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 2. 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 görevlendirilmenin Belediye BaĢkanı tarafından yapılması ve 

görevlendirmeye iliĢkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi 

uygun görülmüĢtür.” denilmektedir. 24/01/2020 tarihli ve 21816 sayılı BaĢkanlık Olur'u ile 

29/01/2020-01/02/2020 tarihleri arasında "Dünya Bankası ve Dünya Bankasına bağlı IFC 

(International Finance Corporation-Uluslararası Finans KuruluĢu) üst yönetimleri ile 

Amerika BirleĢik Devletleri'nin Washington kentinde düzenlenen toplantılara Finansman 

ġube Müdürü Vekili Övünç ÖZGEN görevlendirilmiĢ olup, uluslararası ulaĢım (uçakla gidiĢ-

dönüĢ biletleri) giderleri, gidilen Ģehirde yapılan Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama 

giderleri, günlük harcırah ve söz konusu seyahatle ilgili yapılan giderler (pasaport harcı, yurt 

dıĢı çıkıĢ harcı, alan harcı vb.) Finansman ġube Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.01 YurtdıĢı 

Geçici Görev Yollukları tertibinden karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. 

Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Strateji GlĢ. Dai.BĢk.E.35368) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim.  

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Gündemimizin III. maddesine 

geçiyoruz; BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi. Sayın 

KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Madde baĢlıklarıyla oylanmasını öneriyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Önergelerin 

madde baĢlıkları Ģeklinde oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 1, Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1, 2 ve 3. maddelerin doğrudan oylanmasını öneriyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 1, 2 ve 3. 

maddelerin doğrudan oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4. maddenin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Plan ve Bütçe – Hukuk 

Komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 4. maddenin 

Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına gönderilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları uygundur.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 5. maddenin 

Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. maddenin Avrupa Birliği ve DıĢ iliĢkiler – Plan ve Bütçe – Hukuk 

Komisyonlarına gönderilmesi uygundur, acil kaydı var. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 6. maddenin 

Avrupa Birliği ve DıĢ iliĢkiler – Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına acil kaydıyla 

gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları uygun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 7. maddenin 

Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 8?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk – Avrupa Birliği ve DıĢ iliĢkiler Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 8. maddenin 
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Plan ve Bütçe – Hukuk – Avrupa Birliği ve DıĢ iliĢkiler Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 9 ve 10 Plan ve Bütçe Komisyonu, 10. madde acil.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN?  

FATĠH TAġTAN: Uygun.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 9 ve 10. maddelerin Plan ve 

Bütçe Komisyonuna gönderilmesini ve 10. maddenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna 

gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Esnaf ve Meslek Odaları – Tüketiciyi Koruma 

Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 11. maddenin 

Plan ve Bütçe – Esnaf ve Meslek Odaları – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına gönderilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Ve ġirketler Sayın BaĢkan’ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN, ġirketler Komisyonuna da gönderilmesini 

önerdi. Tamam mıdır? O zaman 12’nin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonlarına gönderilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 13, Plan ve Bütçe – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları. 

FATĠH TAġTAN: Uygun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 13. maddenin Plan ve Bütçe – 

Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 14, 15 ve 16 Hukuk Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 17. madde de Hukuk Komisyonu efendim 17. maddeyi de dâhil edelim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Nasıl efendim? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 13, pardon 14, 15, 16 ve 17 Hukuk Komisyonu uygundur. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN?  

FATĠH TAġTAN: Uygun.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 14, 15, 16 ve 17. maddelerin 

Hukuk Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. 18? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Hukuk Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 18, 19, 20, 21, 

22, 23. maddelerin Hukuk Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 24, Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 24, 25, 26, 27, 28, 29 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 24, 25, 26, 27, 

28 ve 29. maddelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 30?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 30, Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek 

Odaları – UlaĢım Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN?  

FATĠH TAġTAN: 30?  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve 

Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonları.  

FATĠH TAġTAN: Ve Deprem ve Afet Komisyonu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve 

Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonlarına, Deprem ve Afet Komisyonunun da dâhil edilmesini 

önerdi Sayın TAġTAN. Değerli Grup BaĢkan Vekilleri, Sözcüleri?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, daha önce de biz hani uygun görmemiĢtik bunu Deprem 

ve Afet Komisyonunu. Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – 
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UlaĢım Komisyonlarında ısrar ediyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ?    

FATĠH TAġTAN: Biz de ediyoruz, biz de ısrarcıyız.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN? 5’li Komisyona Sayın SEVĠNÇ? Sayın SEVĠNÇ 

5’li Komisyon diyor, Sayın ġAHĠN? 5’li Komisyon diyor, Sayın ġAHĠN de... 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Altılı, altılı evet. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar. Peki, evet. 30. maddenin 

Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım 

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

kabul edilmiĢtir. 31, arkadaĢlar? Buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 31, Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. Sayın TAġTAN? Sayın 

SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 31. maddenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 32? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 32 ve 33 Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 32 ve 33. maddelerin Ġmar ve 

Bayındırlık – UlaĢım Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 34? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 34, 35, 36 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 34, 35, 36 Sayın TAġTAN? 

FATĠH TAġTAN: Uygun Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Değerli ArkadaĢlar, 34, 35 ve 36. 

maddelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir maddi hatamız var sanırım. 12. maddeyi biz ESHOT ile ilgili bir konu 

olmasına rağmen ġirketler Komisyonuna da gönderdik. ESHOT, Ģirket olmadığı için biz sadece 

Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesinin tekrar oylanmasını öneriyoruz. 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

FATĠH TAġTAN: Biz, Ģirketten kasıt, daha önce de biliyorsunuz bu konularla ilgili… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, hatibi dinleyebilir miyiz? Buyurun efendim. 

FATĠH TAġTAN: ġirketler Komisyonu Üyeleri, fazla çalıĢma tekliflerini diğer Ģirketlerin de ortak 

noktada değerlendirmiĢlerdi. Meselenin, Meclis Üyeleri kapsamında bu anlamda değerlendirilmesi 

amacıyla Ģirketlere gitmesini önerdik. Çünkü birkaç gün sonra da bu diğer Ģirketlerimiz iĢte 

ESHOT’la kendi aralarındaki dengelerin kurulmasını talep edecek. Dolayısıyla aynı konuya, aynı 

insanların hâkimiyeti Meclisimiz adına fayda verici olur düĢüncesiyle öneride bulunduk. TeĢekkür 

ederiz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu, ESHOT’u ilgilendiren, sadece ESHOT’u ilgilendiren bir konu olduğu 

için Gündem Maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonu uygundur. Tek baĢına Plan ve Bütçe 

Komisyonuna gitmelidir.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Diğer Grup BaĢkan Vekili arkadaĢlarımız ne derler? 12. madde 

ESHOT’u ilgilendiren bir madde olduğu için, ġirketler Komisyonuna gönderilmemesi yönünde bir 

görüĢ beyan etti Sayın KÖKKILINÇ. Sayın SEVĠNÇ? 

KEMAL SEVĠNÇ: Efendim ESHOT, ġirketlere gitmemesi gereken bir konu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN? ESHOT’la ilgili… 12. maddenin ESHOT’la ilgili 

bir madde olduğu için Sayın TAġTAN, Tabii tabii Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonu. Plan ve 

Bütçe Komisyonunun yanında ġirketler Komisyonunu da teklif etmiĢti. Sayın KÖKKILINÇ ve 

SEVĠNÇ dedi ki; “ESHOT Ģirket değil, bağlı kuruluĢ.” siz ne diyorsunuz? 

 ġirketler Komisyonuna gönderilmesini talep etti ama… (SALONDAN: Bütçe ve ġirketler…) 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Gönderilebilir efendim. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gönderilebilir diyoruz. Evet Değerli ArkadaĢlar, o zaman 12. 

maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 13? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 13’ü yaptık deyin, en azından. Sen geriye 

döndüğün için böyle oldu bu. Peki, Meclisimiz gayet hızlı gidiyor arkadaĢlar.  

 

IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Ģimdi 4. maddeye geçiyoruz arkadaĢlar. Komisyon 

Raporlarının GörüĢülmesi, Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 1’den son madde 12 dâhil oybirliğiyle geçmiĢ… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Önce madde baĢlıklarıyla…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Onu söylemiĢtik zaten baĢta. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle 1 ve 12 dâhil oylansın, Komisyonlardan 

geldiği Ģekliyle. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 1 ve 12 dâhil… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 12 dâhil evet bütün maddeler geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Komisyonlardan geldiği Ģekilde oylansın diyoruz. Sayın 

TAġTAN?  

FATĠH TAġTAN: Makul bir süre bekleyelim…. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Oylayacağım ama bu uğultuyla 

oylamayacağım, bir sükûnet. Sayın TAġTAN? Buyurun. 

FATĠH TAġTAN: Ġtirazı olan yoksa? Uzun bir madde sayısı çünkü. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Değerli Meclis Üyeleri, 1 dâhil 

12 dâhil, 1 ve 12 dâhil ilgili maddelerin Komisyon Raporlarına konu olan önergeleri oylarınıza 

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

 

V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyeleri Ģimdi Gündem maddemiz, Gündem DıĢı 

KonuĢmalar bölümüne geldik. Söz almak isteyen arkadaĢlarım? Evet hocam. Buyurun hocam. 

ALPASLAN BĠLEN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli ArkadaĢlar size bugün bir hanımefendiden 

bahsetmek istiyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

ALPASLAN BĠLEN: Bu hanımefendi, eĢiyle ilk tanıĢtığı zaman elinden tutup zaman zaman 

önünde, zaman zaman arkasında dayanak olmuĢ, zaman zaman fikirdaĢlık yapmıĢtır ve bu 

hanımefendiye eĢi, dünyanın yıldızı, Hintli Rabindranath TAGORE’un Ģiirlerini tercüme edip ona 

okumuĢtur ve bu kiĢi Bülent ECEVĠT, eĢi de RahĢan ECEVĠT’tir efendim. Biz, her zaman övünerek 

söylediğim gibi, 1998-2002 arasında Ġzmir Ġl Genel Meclisi I. BaĢkan Vekilliğini yaptım. Biz, o 

zaman iktidardaydık ve Mecliste de muktedirdik ve o zaman Ġzmir’i kuru kuruya sevmek de icat 

olmamıĢtı daha. Karaburun’un kuyularından çıkan sular tuzlu çıkarak bütün araziler tuz altında 

kalmıĢtı ve biz Karaburun’un beklemekte olan barajının bir an evvel çıkması için uğraĢıyorduk, 14 

yıldır Toprak Zemin Etüdü çıkmıyordu. Sayın RahĢan ECEVĠT hanımefendiye rica ettim, telefon 

ettim; “Annemiz, durumumuz bizim budur.” dedim ve 1-1,5 ay içerisinde biliyorsunuz, devletin 

iĢleri Mart ile Kasım ayları arasında çıkar. Temmuz ayında 1 lira verilerek numarataj alındı. ġu gün, 

eğer Karaburun’da 1 demet nergis, 1 demet maydanoz yetiĢiyorsa RahĢan ECEVĠT hanımefendinin 

hakkı vardır ve biz de bu hakka saygı gösteriyoruz. Bundan dolayıdır ki Karaburun Halkı pazarlarda 

yığılan, sofralarımıza gelen her türlü Ģey de Sayın RahĢan ECEVĠT’i minnetle, Ģükranla ve rahmetle 

anmaktayız. Sütten yataklarda uyusun. Saygılarımla.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Buyurun Sayın Cindi Can POLAT. 

CĠNDĠ CAN POLAT: Sayın BaĢkan’ım, Çok Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım ben de hepinizi 

saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli ArkadaĢlar, 1 ġubat 1979 tarihinde katledilen Cumhuriyet 
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sevdalısı Atatürkçü, vatansever, aydın gazeteci Abdi ĠPEKÇĠ’yi aramızdan ayrılıĢının 41. 

yıldönümünde saygı ve özlemle anıyorum.  Ayrıca, 11 ġubat 2015 tarihinde bindiği minibüste, 

minibüs Ģoförü tarafından, hatta minibüs Ģoförü dahi diyemeyeceğimiz canilerce, cani ya da 

canilerce katledilen, vahĢice katledilen üniversite öğrencisi kadına ve Ģiddetin simge ismi Özgecan 

ASLAN’ı da aramızdan ayrılıĢının 5. yıldönümünde rahmetle anıyorum. Böylesi vahĢetlerin bir 

daha ülkemizde yaĢanmamasını diliyorum. Ayrıca, olayın faillerini de Ģiddetlice kınıyor ve 

lanetliyorum. Sayın BaĢkan’ım, ayrıca Hızır Oruçları tutulmaya baĢlandı, ben oruç tutan bütün 

canların oruçlarının ve dualarının hak katında kabul olmasını diliyorum. Ayrıca bu vesileyle 

ülkemizde barıĢın, huzurun birlik ve bütünlüğümüzün de daim olmasını temenni ediyorum. Ayrıca 

Sayın BaĢkan’ım, Değerli ArkadaĢlar, BüyükĢehir Belediyemizin öncülüğünde ĠZSU’nun yapmıĢ 

olduğu atık suların arıtılmasıyla ilgili çok ciddi çalıĢmalar var ve bu konuyla ilgili paylaĢımda 

bulunmak istiyorum. Ġzmir’de 2019 yılı sonu itibarıyla atık suyun %97,3’ü Avrupa Birliği 

Standartlarında arıtım yapan tesislerde arıtılıyor. Ayrıca, yine Ġzmir’de atık su hizmetlerinden 

yararlanan vatandaĢlarımızın toplam kent nüfusuna oranı da %98,6’ya ulaĢmıĢ durumda. TUĠK 

verilerine göre; Ġzmir’de, Ġleri Biyolojik Arıtma Tesisi sayısı, kiĢi baĢına arıtılan atık su miktarı ve 

arıtılan suyun toplam atık suya oranı bakımından Ġzmir Türkiye 1.’si olmuĢtur. Ben, bu manada 

BüyükĢehir’in öncülüğünde BüyükĢehir Belediyemizin ilgili bürokratlarının çalıĢmalarından, ĠZSU 

çalıĢanlarının çalıĢmalarından dolayı kutluyor ve baĢarılarının devamını diliyorum. TeĢekkür 

ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederiz Sayın Can POLAT. Değerli ArkadaĢlar, saat 

olarak burada kronometremiz var ona bakıyoruz. Çünkü o kum saati, 5 dakikadan az konuĢulduğu 

zaman onu boĢaltmak çok zor oluyor yani dolayısıyla böyle yapacağız. Çünkü… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bu iyi bir Ģey arkadaĢlar 2 

dakikada bitiriyorlar. Allah razı olsun 3 dakika bekleyecek halimiz yok ya… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yetmeyenlere süre veririz. Evet, 

buyurun arkadaĢlar. Evet, buyurun Sayın BOZTEPE. Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri. Pazartesi günü burada bir Meclis 

yaĢadık. Ben 50 yıla yakın Ġzmir’de yaĢıyorum. Meclislerde bir Belediye BaĢkanının, hele bir de 

kendisinden, zarafetten bahseden bir Belediye BaĢkanının… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE lütfen, lütfen. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan dinler misiniz lütfen beni. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben sizi dinleyeceğim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Lütfen dinler misiniz BaĢkan’ım, ben bitireyim ondan sonra… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Aynı konuya girecekseniz ne olur yapmayın. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Aynı konuya değil Sayın BaĢkan’ım. Bir saniye bakın... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır, aynı konuya girecekseniz yapmayın lütfen. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, aynı konuya gelmiyorum. Sayın BaĢkan, aynı konuya 

gelmiyorum. Ġzin verin bir… Ġzin verin, izin verin Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE, bunu yapmayın bu Meclise karĢı bunu 

yapmayın. Ne olur yapmayın… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben bir Ģey yapmadım ki daha... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ama bir Ģey…. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Daha bir Ģey yapmadık… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen Sayın BOZTEPE. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan ben burada, hayatım boyunca, yaĢamım boyunca hiç de kiĢisel, 

kimsenin özel hayatına, aile hayatına, iĢ hayatına asla girmedim, girmem de. Eğer ki, bir kentin bir 

ilçesinde Meclis Üyeliği yapıyorsam o ilçeyle ilgili konuĢurum. Eğer ki, belediyesinde yapıyorsam 

BüyükĢehir’in de BüyükĢehirle ilgili onun sınırlarıyla ilgili konuĢurum, onun dıĢına taĢmam ve ben 

2018 Yılının SayıĢtay Raporunu daha okumaya baĢlamıĢtım, birkaç maddesine girmiĢtim ve daha 

sonra ne diyeceğimi bile bilmeden… Bu SayıĢtay Raporu içinde ne olduğunu bilmeden, ne 

söyleyeceğimi bilmeden sanki çok Ģey varmıĢ gibi Belediye BaĢkanımız, hemen girdi arkasından 

Grup Sözcünüz üç kere kalktı sözümü kesti ve kendisi… Bakın, Ģu an siz bu Meclisin BaĢkanısınız, 

siz Ģu an orada Cumhuriyet Halk Partisini değil bu Meclisi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir 

Grup BaĢkan Vekili ya da hiçbir Grup Sözcüsü ya da bir Meclis Üyesi, Meclis BaĢkanına hitaben 
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“Susturun, durdurun, kapatın…” gibi talimat veriyorsa eyvah ki eyvah, eyvah ki eyvah. Sayın 

BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Değerli ArkadaĢlar biz eğer ki bu kentin… 5 dakika, 10 dakika 

burada konuĢmayacaksak gerçekten de bu masraflara yazık, bu gelip gitmelerimize yazık, bırakın 

burada Meclis Üyeleri konuĢsun. Belediye BaĢkanı zarafetten bahsetti, burada; “Ahlaksızlıktır. ” 

kelimesini kullandı. Ben, ben… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın BOZTEPE.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Aynı kelimeyi kendisine iade ediyorum. Pazartesi günü benimle ilgili ne 

söylediyse, hangi kelime ağzından çıktıysa noktasına virgülüne dokunmadan kendisine iade 

ediyorum. Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sizinle ilgili… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE, bir müsaade buyurur musunuz, sizinle ilgili 

Sayın BaĢkanımızın herhangi bir Ģekilde size izafe ettiği kötü bir kelime yoktu, lütfen… 

HÜSNÜ BOZTEPE: “Siyasi ahlaksızlıktır.” ne demek BaĢkan’ım? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: “Siyasi ahlaksızlık” Ģu demektir… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Tamam, neyse ben bir Ģey demiyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır neyse diye bir Ģey yok, eğer… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bir Ģey demiyorum, ben de aynen kendisine iade ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bakın, Sayın BOZTEPE… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, burada, burada bizi konuĢturtmayabilirsiniz bazen, biz 

konuĢacağız burada. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Asla… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ama, ama… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika yalnız,  bir dakika... 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ama biz bu kentin sokaklarında konuĢacağız. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sözüne devam edeceksin bir dakika yalnız, bir dakika. Değerli 

ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri bu Mecliste, hepiniz elinizi vicdanınıza koyun, Allah aĢkına 

koyun vicdanınıza. Herhangi bir Ģekilde söz kısıtı yapılmıĢ mıdır? Herhangi bir Ģekilde, herhangi 

bir hatibin, herhangi bir konuda gerçekten eleĢtirileri gerek bize getirdiği eleĢtiriler, gerekse de 

Ġzmir’le ilgili önerileri ve eleĢtirilerine herhangi bir Ģekilde ket vurulmuĢ mudur? KesilmiĢ midir? 

Asla böyle bir Ģey olmamıĢtır. Dolayısıyla olmamıĢ bir Ģeyi olmuĢ gibi anlatmak doğru değil. Niye 

değil biliyor musunuz? Ġyi bir hava var bu Mecliste, gerçekten iyi bir hava var. Biz, Türkiye’ye 

örnek bir Meclisiz aslında. Biz niye düzenlemeye çalıĢıyoruz konuĢmalarımızı? ġundan dolayı; 

daha verimli, daha randımanlı ve gerçekten çalıĢmaları örnek olacak bir Meclis yaratmak için 

bunları yapıyoruz Sayın BOZTEPE. Yoksa söz kısıtlamak amacıyla değil. Bir örnek vereyim, bir 

örnek vereyim; 4 Grup BaĢkan Vekili bir araya gelip bu Gündem DıĢı KonuĢmalarla ilgili 

BaĢkanımıza görüĢlerimizi söylerken, biz dördümüz de bir süre üzerinde anlaĢtık, BaĢkan dedi; 

“Olur mu öyle Ģey” dedi “BeĢ dakika olacak” dedi yani. ġimdi dolayısıyla, dolayısıyla yani 

herhangi bir Ģeyi kısıtlamak gibi bir derdimiz yok zaten iĢte 5 dakikayı gördük bakın, gerçekten 

doğru bir Ģekilde kullanıldığı zaman tamamı kullanılamıyor. Pazartesi günkü Mecliste bir Değerli 

Hatip ArkadaĢım; “Bu 5 dakika baya uzunmuĢ,” hani “dolmadı falan.” dedi bana. Yani ben 

kendisinden bunu iĢittiğim için… Kötü bir süre değil. O süre içinde, herkes burada, bütün Meclis 

Üyelerinin konuĢma hakkı olduğu için o sürelerini kullanabilirler. Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, tabii ki konuĢmalarım ara sıra gidince… Bu 5 dakika 

konusuyla ilgili de ben de o gün geldim görüĢtüm. Daha önce de ĠYĠ Parti Grup BaĢkan Vekili 

Kemal Ağabeyle de konuĢmuĢtuk, Kemal Ağabey de dedi ki; biz o zaman da konuĢmuĢtuk “Süre 

devri” yani arkadaĢımız söz istemiĢtir, sözünden vazgeçmiĢtir. BaĢka arkadaĢlarımız, ben de bazen 

burada 1 dakika konuĢurum ama bazen 9 dakika 10 dakika konuĢabilirim. Yani bunu niye 

kısıtlıyoruz? Niye? Bırakın zaten konuĢan 3-5 kiĢi, 10 kiĢiyi geçmiyor bile. Zaten bir arkadaĢımız o 

gün iĢte 1,5 dakika, birisi 2 dakika, birisi 6 dakika yani bunu niye bu kadar bir dar kalıba 

sığdırıyoruz? Sayın BaĢkan, bakın zarafet, zarafet kelimesi tabii ki çok güzel bir kelime hoĢluk, 

incelik, iyilik, güzellikle ilgili ama esasen batı kültürü ile ilgili. Ama oysa Anadolu’da samimiyet 

var, dürüstlük var. Biz burada gerçekten de samimi olarak bu kentle ilgili bir Ģeyler söylemeye 

çalıĢıyoruz. Bu kentle ilgili bir Ģeyler söylemeye çalıĢıyoruz. Ben burada hep Ġzmir’le ilgili 
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konuĢtum ama burada Cumhuriyet Halk Partili arkadaĢlarımın bir iki tanesi dıĢında herkes kalktı, 

farklı farklı Ģeylerle konuĢtu. Hiçbirini durdurmadınız, hiçbirini susturmadınız ama biz bu kentle 

ilgili konuĢurken bizi susturuyorsunuz. ġimdi ben Ģunu söyleyeyim Sayın BaĢkan; burada dün, 

pardon Pazartesi günü burada tehdit edildim ben. Bakın… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır, tehdit edilmediniz.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Tehdit edildim. Bakın, BüyükĢehrin 30 bin çalıĢanı var.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bana “Otur yerine, otur yerine…” Bu nedir biliyor musunuz? DıĢarıda iĢ 

bekleyen onlarca, yüzlerce, binlerce insan var. Sayın BaĢkan, ben burada tehdit edildim. Eğer ki 

benim tırnağımın ucuna bir Ģey gelirse, bunu Sayın Tunç SOYER’den bileceğim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE, lütfen... (Salondan, ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Tamam, size söz vermeyeyim. Süreniz doldu 

Sayın BOZTEPE. Sayın BOZTEPE, süreniz doldu. (Salondan, ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) BeĢ dakika doldu kardeĢim. Sayın BOZTEPE, 

lütfen Sayın BOZTEPE, lütfen... Bitti, teĢekkür ederim, teĢekkür ederim. (Salondan, ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Değerli ArkadaĢlar, bir dakika. 

ArkadaĢlar lütfen, lütfen. Değerli ArkadaĢlar Meclis… (Salondan, ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Hüsnü Bey, lütfen. ArkadaĢlar, lütfen. 

ArkadaĢlar, lütfen. Söz vereceğim, bir dakika. Bir sakinleĢelim arkadaĢlar. Hüsnü Bey… Bir 

sakinleĢelim arkadaĢlar. Değerli ArkadaĢlar, sükûnetimizi lütfen kaybetmeyelim. Aynı konuların 

üzerine de yani çok kiĢiselleĢtirip gitmeyelim. Burada, burada Ġstanbul ve Ankara’daki Gündem dıĢı 

konuĢmaların videolarını, VTR’lerini izledim, özellikle ne oluyor diye. Doğru bir iĢ yapmıĢız. Siz 

de izleyin, ne olur izleyin. Gündem DıĢı KonuĢmaları iyi ki öyle yapmıĢız. Gündem dıĢında her Ģey 

konuĢuluyor. Ben Ġyi Parti, Ġstanbul’daki Grup BaĢkan Vekilinin, izlediğim VTR’lerinde, hiç de 

Ġstanbul’la ilgili olmayan ama ülkenin genel problemleriyle, sorunlarıyla ilgili olan çatır çatır 

görüĢlerini söyleyip siyaset yapabiliyor. Niye Gündem DıĢı? ĠĢte bunun için Gündem DıĢı, bundan 

dolayı Gündem DıĢı. Gündemi bitirdiğimizde, ki öyle karar aldık, Gündem dıĢı, hiçbir kısıtlama 

koymuyoruz, her konu görüĢülebilir. Yani bir arkadaĢımız çok değiĢik konularda biraz önce söz alıp 

onları dile getirdi. Hocamız, Bülent ECEVĠT ve eĢiyle ilgili çok güzel Ģeyler söyledi. Yarın baĢka 

bir arkadaĢım Ģiir okuyabilir ya da bir siyasi konuda bir görüĢ vaaz edebilir… (FATĠH TAġTAN: 

Siyaset yapamaz…) Siyaset… Siyasi karar alamıyor Meclis. Siyasi karar alamıyor. Ġstanbul 

Meclisini de, gerçekten, izlemenizi hakikaten tavsiye ederim. KonuĢuluyor, eleĢtiriler de yapılıyor. 

Gündem DıĢı bunun için var. Burada rahat olalım diye. Yani, arkadaĢlarımız söylemek istedikleri 

sözleri söylesinler diye bu Gündem DıĢı Maddesi burada var ve bu Yönetmelikte olan bir Ģey, yani 

biz icat etmedik ki bunu. Meclisin bir Yönetmeliği var ve o Yönetmelik herkesi bağlar. Sayın 

BOZTEPE, o Yönetmeliği bence bir kez daha okursa, o Yönetmelikte Meclisin nasıl yönetilmesi 

gerektiğini, BaĢkanın yetkilerinin neler olduğunu… Bana burada izafe etti ya; “Siz burada 

BaĢkansınız.” Bütün Meclisin BaĢkanıyım, doğru, doğru. Tarafsız olmak mecburiyetindeyim, 

doğru. Ama baĢka yetkileri de var. Onu Yönetmelikte açar, bakar, okuruz. Hatırlatmak istemiyorum. 

Evet, Ģimdi Nilay Hanım söz istiyor. Buyurun Nilay Hanım, söz vereceğim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben de cevap hakkı doğduğu için söz almak istedim. Esasında biz 31 Mart 

2019 tarihinde hep birlikte bu Meclisi oluĢturduk, halkın seçimiyle oluĢturduk. Hepimiz halkı temsil 

ediyoruz, bizlere oy veren halkı temsil ediyoruz. Hizmetlerinde de, hizmetlerimizde de oy vermiĢ, 

oy vermemiĢ bakmıyoruz, tüm Ġzmir kentine yönelik çalıĢıyoruz. Bunu da bugüne kadar kanıtladık. 

AK Partili Meclis Üyelerimizden pek çok Önerge geldi. Biz bu Önergelerin, Meclis Kararı haline 

gelmesi için çok çaba sarf ettik. Burada bir birlik, beraberlik içerisinde olduk. Her Ģeyi 

konuĢabilirsiniz ama bunun bir üslubu vardır, bir adabı vardır. Belediye Meclis ÇalıĢma 

Yönetmeliği, öncelikle bizim kılavuzumuz. Biz bir hukuk devletinde eğer yaĢıyorsak, öncelikle 

bağlı olduğumuz hukuk kurallarına uygun davranmak zorundayız. Bizim de burada yaptığımız 

budur. O gün dört AK Partili Meclis Üyesi arkadaĢımız söz aldılar, kentle ilgili eleĢtirilerini dile 

getirdiler. Sayın BaĢkan, yeri geldi yanıtladı, yeri geldi Bürokratlarından gelen mesajlarla 

yanıtlamaya gayret etti, not aldı. Fakat Meclis Üyemiz, diğer, son söz alan Meclis Üyemiz Hüsnü 

Bey, söze Ģöyle baĢladı, tekrara girmek istemem “Aslan yattığı yerden belli olur.” diye söze 

baĢlayıp, ondan sonra da Seferihisar Belediyesinin, SayıĢtay Sorgusuyla ilgili konuĢmaya baĢladı ve 
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BaĢkan’a yönelik kiĢilik hakkı ihlali ve hakarete varan noktada bir söylem içerisine girdi. Bir; 

SayıĢtay Raporu zaten sorgu, bunun yolu var, bu bir yargı yolu, bunun savunmasını Sayın BaĢkan 

vermiĢ, daha devam eden bir süreci var. Ġki; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin konuları arasında 

olmayan, Seferihisar Belediyesini ilgilendiren bir konu. Bizim Belediye BaĢkanımız, bugün Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ve bununla ilgili çalıĢmalarını yürütüyor. Dolayısıyla, benim haddime 

değil bir Belediye BaĢkanına talimat vermek, bunu düzeltmek isterim, bunu açıklamak isterim. Ben 

bir Belediye Meclis Üyesiyim, Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Sözcüsüyüm. Burada Meclis 

ÇalıĢma Yönetmeliğine göre; Grubumuzun bir Meclis Üyesi tarafından Belediye BaĢkanımızın 

kiĢilik haklarını ihlal edecek noktada ve Yönetmeliğe aykırı bir üslupla söz almasına yönelik, sözün 

verilebildiği gibi sözün geri alınabileceği, kesilebileceği veya durdurulabileceği noktasında görüĢ 

ifade ettim. Dolayısıyla, Belediye BaĢkanımızın kendi takdiriydi, bunu da uyguladı. ġunu 

söyleyeyim; ayrıca Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğinde, Meclis düzeninden sorumlu kiĢi 

Belediye BaĢkanıdır. Yani bir Meclis Üyesini, dıĢarı çıkarma hak ve yetkisi de vardır. Bu bugüne 

kadar yaĢanmadı çok Ģükür, yaĢanmasın ama biz eğer Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğini hep 

birlikte, tekrar tekrar okursak eminim bunların da üstesinden geliriz, bunları da aĢarız. Sonuçta 

Hüsnü Bey’le de biz Komisyonlarda çalıĢıyoruz, pek çok konuda görüĢ birliğine de varıyoruz, 

görüĢ aykırılıklarımız da oluyor ama bütün mesele burada üslup, karĢılıklı saygı. Yani bu çok zor bir 

Ģey değil. Bizim bütün beklentimiz budur, teĢekkür ederim.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim Sayın KÖKKILINÇ. Buyurun Sayın 

HIZAL.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi saygı ve hürmetle 

selamlıyorum. ġimdi, tabii biz bu öneriyi getirirken bu ve benzeri tartıĢmaların olmaması adına bir 

öneri getirmiĢtik. Ama önümüzdeki dört yıllık süreçte bu Mecliste hiç tartıĢma olmayacak mı? 

Elbette ki olacak. Bu Mecliste, hiç sesler yükselmeyecek mi? Elbette ki yükselecek. Siyasetin 

doğasında var. Hepimiz yerel siyasetçiyiz. Ġzmir’i mümkün olduğunca konuĢma çabası 

içerisindeyiz. Dönem dönem usûlî anlamda da bazı tartıĢmalar, bugün olduğu gibi, Pazartesi olduğu 

gibi elbette ki olacak. ġimdi, Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğini elbette ki bizler de biliyoruz. 

Hukukçu arkadaĢlarımız daha detaylı bunları inceliyor, ben de dâhil olmak üzere. Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımızın tamamı da Yönetmeliği ve Kanunları, Meclis Üyesi olmaları münasebetiyle 

okuduklarını ve incelediklerini hep beraber gördük. Buradaki asıl sorun ve asıl mesele Ģu; elbette ki 

tarzımıza, tavrımıza ve söylemlerimize dikkat etmemiz gerekir. Meseleleri kiĢiselleĢtirmeden bir 

tartıĢma yapmak bizim için önemlidir. Biz burada Mustafa ÖZUSLU’yla alakalı, Mustafa 

ÖZUSLU’nun özel hayatına iliĢkin bir tartıĢma yaparsak haklısınız. Biz Tunç SOYER’in özel 

hayatına iliĢkin bir tartıĢma yaparsak haklısınız. Ama biz Tunç SOYER’i ya da Mustafa 

ÖZUSLU’yu ya da “x” bir arkadaĢımızı hiç fark etmez, bulunduğu makam nedeniyle eleĢtirirsek; 

burada bir Muhalefet Grubu olarak herhalde hakkımızın olduğunu düĢünüyoruz. Sınırımız belli, 

birbirimize hakaret etmeyeceğiz. Eğer ortaya bir objektif kriter koyacaksak, bunu bütün 

samimiyetimle söylüyorum; sizin solunuzdaki AK Parti Grubuna karĢı kullanmıĢ olduğunuz o 

kriterleri, sağınızdaki Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna karĢı da kullanmanız gerekir. ġimdi o gün 

tabii Hüsnü Bey bununla ilgili açıklama yaptı. SayıĢtay Raporu okunabilir mi? Okunabilir. 

EleĢtirilebilir mi? EleĢtirilebilir. En sonunda da Ģu söylenebilir mi? Bunu eleĢtiren Meclis Üyesi; 

“Sayın BaĢkan geçmiĢte on yıl görev yaptığınız Seferihisar’da, yapmıĢ olduğunuz hataları 

önümüzdeki süreçte, burada yapmayın.” denilebilir. Bu gayet doğal ve normaldir. Sayın 

CumhurbaĢkanımızın, otuz yıl önce yapmıĢ olduğu, otuz yıl önce yapmıĢ olduğu Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı görevi, ki Ġstanbul’u nereden nereye getirdiğini hepimiz biliyoruz. 

(Salondan, ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) ArkadaĢlar, ben 

sizi dinledim, lütfen siz de beni dinleyin.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen, tamam. Buyurun Sayın HIZAL. Buyurun arkadaĢlar. 

ÖZGÜR HIZAL: Bir taraftan çok seslilikten, bir taraftan demokrasiden dem vuracaksınız; öte 

yandan konuĢurken arkadaĢlara müdahale edeceksiniz. Lütfen, rica ediyorum. “Neden 

eleĢtiriliyor?” demiyorum ama otuz yıl önceki bir görevinden dolayı hâlâ eleĢtiriliyor… (Salondan, 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Hâlâ eleĢtiriliyor. EleĢtirinin 

cevabını elbette ki muhatabı verecektir, bu gayet normal ve doğaldır. Bunun, takdir hakkı da 

vatandaĢtadır. Biz, burada vatandaĢı temsilen bulunuyoruz. Dolayısıyla esasında o kadar 
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büyütülecek bir konu değildi. Buna benzer bir eleĢtiriyi, yine aynı BirleĢimde, bir Meclis Üyesi 

arkadaĢımız ÇeĢme’de ve Urla’da bir kamulaĢtırmaya iliĢkin olarak tamamen, çıkmıĢ olan, doğru 

olmayan, yalan haberler üzerinde bir yorum yaparak… (SALONDAN: Yalan değil.)  Oraların… 

Cevabınızı verirsiniz arkadaĢlar.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, lütfen.  

ÖZGÜR HIZAL: Oraların peĢkeĢ çekileceğini söyleyerek bizi itham etti. ġimdi… Herhalde orada 

elbet muhtarı kastetmedi, bizi itham etti Ġktidar Partisinin Temsilcileri olarak. Ben kalktım, sözünü 

kesmeksizin cevabını verdim, dedim ki; “Gidin, Sayın ÇeĢme Belediye BaĢkanından bu konuyla 

ilgili bilgi alın. Çünkü Sayın Turizm Bakanıyla bu konuları görüĢtü.” Asıl mesele bu. Eğer biz o 

sınır koyduğumuz, kendimize kiĢisel olarak koymuĢ olduğumuz o sınır, hakaret noktasındaki 

sınırları aĢmaksızın eleĢtirilerimizi yapacaksak, burada hiçbir sorun yok. Kaldı ki, biz bu Meclisi 

saatlerce çalıĢtırabiliriz. Saatlerce burada, her konuyu konuĢabiliriz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru.  

ÖZGÜR HIZAL: Ġzmirli hemĢehrilerimiz, Ġzmirli seçmenler, siz, Sayın SOYER ve buradaki tüm 

Meclis Üyelerine oy kullanırken 31 Mart’ta, siz Meclis Toplantılarını bir an önce kapatın da çıkın 

anlamında herhalde o oyları vermedi. “Ġzmir’i konuĢun, yeri geldiğinde ülkeyi de konuĢun.” dendi. 

Siz, bütçe görüĢmelerinde neyi tartıĢtınız, neyi konuĢtunuz? Ülkeyi konuĢtunuz. Biz Ġzmir’i 

konuĢtuk, siz ülkeyi konuĢtunuz. Siz eleĢtirilerinizi yaptınız, biz eleĢtirilerimizi yaptık. Birbirimize 

hakaret ettik mi? Hayır, hakaret etmedik. Ama Ģu üslup gerçekten çok kabul edilebilir bir üslup 

değil; bu tarafta yapılan eleĢtirileri bir an önce kesmek, bir an önce durdurmak ama bu taraftan 

yapılan eleĢtirileri, iktidar kanadına, genel iktidar kanadına yapılan eleĢtirileri kesmemek esasında 

bir objektif kriter noktasında, eğer bir kriter koyuyorsak, eĢitlik anlamında, eĢit olmadığı 

kanaatindeyim, eĢitliği sağlamadığı kanaatindeyim. O yüzden Değerli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan biz 

burada baĢta BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olmak üzere, tüm Meclis Üyesi arkadaĢlarımızın 

görevleriyle ilgili, bulundukları makamlarıyla ilgili her türlü eleĢtirileri elbette ki yapacağız, bu 

bizim… Sizler de yapacaksınız. Bu, bizim en doğal hakkımız. Biz o gün, biz o gün esasında önemli 

bir konuyu Gündeme taĢımıĢtık, Ġzmir’in Deprem Gerçeğini gündeme taĢımıĢtık. Çok anlamsız bir 

Ģekilde, Sayın BaĢkanın, bakın çok açık söylüyorum, çok anlamsız bir Ģekilde bu tartıĢmaların 

fitilinin ateĢlenmesi neticesinde o konuĢmalar, depremle alakalı gerçekler ve konuĢmalar maalesef 

yeterince Gündeme taĢınamadı. Allah korusun, yarın ya da bir saniye sonra bu Ģehirde bir deprem 

olsa, bu Ģehirde bir deprem olsa Ģu anda çatısı altında bulunduğumuz Ġzmir BüyükĢehir binasının ne 

kadar depreme dayanıksız olduğunu hepimiz biliyoruz ve nasıl bir faciayla karĢı karĢıya 

olduğumuzu hepimiz görebiliyoruz. Bunu konuĢmamız gerekirken, bunu tartıĢmamız gerekirken 

yapılan bir eleĢtiri üzerinden Meclisin bütün sisteminin ve düzeninin bozulması Ġzmirli 

hemĢehrilerimize, bizlere oy verip bizleri buraya gönderen Ġzmirli seçmenlere ve Ġzmir halkına 

yapabileceğimiz en büyük haksızlıktır. O yüzden Sayın BaĢkan, Meclisi Ģu anda siz yönetiyorsunuz, 

yarın Tunç Bey yönetecek, sonrasında belki yine siz yöneteceksiniz ama eleĢtiri konusunda 

birbirimizi dinleyip sonrasında, ki BaĢkan olarak her zaman cevap hakkınız vardır, cevabı elbette ki 

vermesi söz konusudur, verebilir. Ama biz burada bu tartıĢmalar neticesinde gerçek 

Gündemimizden uzaklaĢmak durumunda kalıyoruz, ki bu da doğru değil diye düĢünüyorum. 

Saygılar sunuyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın HIZAL. Değerli ArkadaĢlar, eleĢtiri bir 

haktır ve mutlaka kullanılmalıdır. Buna hiçbir Ģüphe yok. Yani gerçekten burası da bir Ġzmir’in 

Meclisi olduğuna göre, burada Ġzmir halkının oylarıyla seçilmiĢ değerli temsilcileri bulunduğuna 

göre burada eleĢtiri de olacaktır. Burada bu eleĢtirilere yanıt da verilecektir ve vatandaĢ da, Ġzmirli 

de bizi dinleyecektir. ĠĢ, bu Ģekilde yürüyecektir. Dolayısıyla, burada eksik bir Ģey olduğunu 

düĢünmüyorum, burada eksik bir Ģey olduğunu düĢünmüyorum ve ġubat’a geldik, bakın. Bu, bizim 

Nisan’dan bu yana yanılmıyorsam, 10’uncu Meclisimiz olması lazım... Yani eleĢtiri hakkını da, söz 

söyleme hakkını da demokratik bir Ģekilde tüm Meclis Üyelerinin kullandığını ben müĢahede ettim. 

Bu konuda bir eksiklik olduğunu da düĢünmüyorum ama her zaman geliĢtirilecek yön bulabiliriz ve 

bu konuda adım da atmaya hazırız hep beraber. Zaten bu Meclisin içindeki Grup BaĢkan 

Vekillerinin de bu çaba içinde olduğunu yakinen biliyoruz. Tabii ki hani, teĢbihte hata olmaz tabii, 

teĢbih önemli bir Ģey ama belli konularda, belli konularda, belli noktalarda söz söylerken, genel 

olarak o sözün tekabül ettiği alanlara da dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Yoksa Sayın Tunç 
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SOYER’in ne kadar demokrat olduğu ve eleĢtirilere ne kadar tahammül ettiğini bu Meclis, en iyi 

onlar biliyor yani, bu Meclisteki arkadaĢlarımız biliyor, orada bir sıkıntı yok. Haklısın Değerli 

KardeĢim, o gün çok önemli bir konu görüĢüldü. Hatta biz bir maddeyi oyladık, geçtik ama o 

madde içinde çok önemli bir daire… (Salondan, ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) OluĢturuldu… Evet, yani onu söyleme 

çalıĢıyorum; orada deprem… Dairenin ismi tam olarak Deprem ve Afet… (SALONDAN: Risk 

Yönetimi.) “Risk Yönetimi” gibi bir Daire kuruluyor. Niçin bu Daireyi kurduk? (Salondan, ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Evet. Neden kuruluyor bu Daire? 

ġundan dolayı; Ģimdi, Ġzmir depreme hazır olmak zorunda. Çünkü Ġzmir bir deprem kuĢağında olan 

bir Ģehir. Bir Değerli KardeĢimiz; “Karot alındı mı bu binadan? Shmidht Çekiciyle orada gerekli 

dayanıklılık testleri yapıldı mı?” Ģeklinde eleĢtirileri çok, soruları, haklı ve doğru sorular. Bunların 

cevabı elbette verilecek ama ben Ģimdi buradan, bu binadan çıkalım, Ģuradaki Valilik binasına 

gidelim, Shmidht Çekiciyle ve Karot yöntemiyle acaba o binanın dayanıklılığını tespit ettik mi? Kaç 

okul var Ġzmir’de arkadaĢlar, kaç hastane var? Yani aslında… Peki, Ġzmir’in yapı stoğu yıllara sâri 

gelmiĢ. Memnun muyuz bu yapı stoğundan? Hayır. Bütün bu iĢle ilgilenen akademisyenlere, ilgili 

inĢaat fakültelerinin Değerli Akademik Çevrelerine, Odalara sorun. Hepsinin ellerinde raporları var, 

okuyorsunuzdur onları zaten. Burada geliĢtirmemiz gereken çok Ģey var. Beraber geliĢtireceğiz 

zaten, onun için bu Daire kuruluyor, onun için bu Komisyonlar kuruluyor. Deprem bir doğal… 

Bizim elimizde olmayan ve ne zaman, ne Ģekilde geleceği de tam olarak bilinmeyen ama ne olacağı 

bilinen bir Ģey. Biz, deprem sonrası hazırlıklarımızı yapıyoruz. ġu anda yaptıklarımız neler? 

Mesela; itfaiyenin bir deprem planı var, hazırlıkları var, bizim itfaiyemizin. Bunun yanında 

AFAD’ın da var, Valiliğin var, tabii ki olacak yani. Toplanma alanlarından kullanılacak araçlara 

kadar, yeterli mi? GeliĢtirilmeli, mutlaka geliĢtirilmeli ama depremden önce yapmamız gereken 

baĢka Ģeyler var değil mi? Binaların güçlendirilmesi, kentsel dönüĢüm gibi gibi… Bunlar, çok 

teknik konular ama mutlaka hepimizin konuĢacağı konular. KeĢke bunları daha uzun süreli 

konuĢuyor olabilsek ve bunlar üzerinde hep birlikte kafa yorabilsek. Çünkü bunlar can kurtaracak 

olan iĢlerdir. Evet, Hakan Bey’e söz vereceğim. Daha sonra da sırayla hepinize vereceğim. Buyurun 

Hakan Bey. Zamanımız var. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Pazartesi günkü Mecliste siz dediniz ya “Ġstanbul ve Ankara’yı da izledim.” 

Ben de pazartesi günkü Meclis atmosferine çok üzülmüĢ bir Meclis Üyesi olarak iki saat tekrar 

Meclisi izledim. Bu konu çok tartıĢıldı, çok üzerinde durmak istemiyorum ancak, benim de 

üzüldüğüm taraflar oldu. Özellikle Sayın BaĢkanın, zarafet ve bu zarafet karĢısında gösterdiğimiz 

durumla ilgili yaptığı yorumu üzülerek karĢıladım. Çünkü Meclisin konuĢması… Bugün siz çok 

güzel Meclisi yönetiyorsunuz, çok teĢekkür ederim. Meclisin konuĢması bir nezaket değil, olması 

gereken ve buradaki hiçbir arkadaĢımız da bu nezaket sınırını aĢan insanlar değiller. Bazen kurallar 

içerisinde esneyebiliriz ama bugüne kadar 11 Mecliste bunu çok doğru yönettiğinizi düĢünüyorum. 

O yüzden belki Cuma günü Sayın BaĢkan, bu açıklamasında neyi kastettiğini Meclise daha detaylı 

yaparsa çok memnun olacağım. ġimdi Sayın BaĢkan, benim üzüldüğüm iki husus oldu. Sonra da iki 

tane konuya değinmek istiyorum depremle ilgili ama bunu da söylemeden geçmek istemiyorum, 

izninizle. ġimdi, Hüsnü Bey’in okumuĢ olduğu rapor üzerinden, iĢte “Aslan yattığı yerden belli 

olur” ifadesini Nilay Hanım, üslubu biraz olumsuz karĢıladığını söyledi. Ben, çok dikkatli de 

dinledim, keĢke BaĢkanımız, ki Özgür BaĢkan izah etti, Hüsnü Bey sözünü tamamlasaydı belki de 

bu kadar tartıĢmayacaktık, ki siz o gün kalktığınızda savunma hakkı olarak söylediğinizde zaten 

BaĢkan on dakika, çok rahat raporla ilgili konuĢabilirdi. Ben, Ģundan çok üzüntü duydum; depremle 

ilgili saptamalarımızı, yirmi yıl önce yazılan rapordaki sıvılaĢma risklerini, ana arterdeki 

yollarımızın riskleriyle ilgili bir konuĢma yaptık ve bu konuĢmadan sonra hem Özan Bey’in yaptığı 

bir konuĢma oldu, hem Karabağlar Belediye BaĢkanımızın direkt AK Parti Grubuna ve bu konuda 

konuĢan ben ve Özgür BaĢkana hitaben yaptığı bir konuĢma oldu. Bunun üzerine bir söz talepte 

bulundum. Ben, demokratik bir tavır olarak bana söz verilmesini, en azından cevap hakkının 

verilmesini çok arzu ederdim. Çok seslilik, çok renklilik ve çok katılımcı bir Ġzmir isek bu, o 

Meclise yakıĢırdı Sayın BaĢkan. Açıkçası, üslup ve yöntem konusunda bugüne kadar hep nezaket 

içerisinde dikkat eden bir karakterim olduğu için de son derece de üzüldüğümü belirtmek isterim. 
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ġimdi, orada kullanılan, Özan Bey’in kullandığı Ģu ifadeyi ben Ģimdi size kullansam, Ģöyle desem; 

“Ġstanbul’daki arsayı bir Ģirkete peĢkeĢ çektiniz.” desem Ģık olur mu? Olmaz. Tunç BaĢkan, eminim 

o zaman beni Meclisten atacak kadar sinirlenir. Ama Özan Bey’in ben üslubunda art niyet 

aramamakla birlikte, müdahale edilmemesini Tunç BaĢkan tarafından üzülerek karĢılıyorum. Çünkü 

bu ifade, baĢka bir tarafı rencide eden bir ifade. ġimdi, “Aslan yattığı yerden belli olmak...” genel 

bir tabirdir, bundan son derece rahatsız olmuĢ Nilay Hanım’ı görüyorum ama birilerine, “Siz bir 

yeri peĢkeĢ çekiyorsunuz.” dediğiniz zaman bundan rahatsız olmamayı hiç anlamlı bulmuyorum. 

Yine Karabağlar Belediye BaĢkanımız bize hitaben dedi ki; “6306 sayılı Kanunu okumamıĢlar 

herhalde.” ġimdi, bu AK Parti Grubuna inanın hoĢ olmayan bir ifadedir. Burada inĢaat 

mühendisleri, mimarlar, bu alanda, bu konu üzerine özel çalıĢmıĢ insanlar var. Biz, bugüne kadar bu 

Meclis kürsüsünden hiçbir zaman hoĢ olmayan bir ifade kullanmadık. 6306 sayılı Yasayı, biz Sayın 

BaĢkanla her platformda tartıĢacak bilgiye de, yetkinliğe de, okuma yeterliliğine de sahip insanlarız. 

Doğal olarak, bütün bunlardan baktığımda kırılganlığımın altında yatanı siz, zatıâlinize o gün 

çıkıĢta da ilettim, biliyorsunuz. KeĢke o sözü verselerdi, biz de üslubumuzla bunlara cevap 

verseydik. ġimdi Sayın BaĢkan, ana temel konuya dönmek gerekirse… Bu arada iç tüzüğü de 

okudum. Meclis Ġç Tüzüğünü de okudum. Sadece Grup BaĢkan Vekillerinin belki ilerleyen günlerde 

bu süre konusunu belki biraz daha esnetmesi gerekir. Çünkü beĢ dakika tanımı yazmamakla birlikte, 

on dakika, yirmi dakika tanımları var. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, kısa konuĢmaya beĢ 

dakika tanımı koyuyorlar. Biz yüz yetmiĢ altı Meclis Üyesiyiz, dört buçuk milyonu temsil ediyoruz. 

Doğal olarak, o günkü konuĢmaların dakikalarına da baktım; altı dakika, yedi dakika, esneklikler 

var. Demek ki bunun bir daha, biraz daha yukarıya doğru taĢınmasının, cevap haklarının 

dengelenmesinin belki daha doğru olacağı kanaatindeyim. ġimdi Sayın BaĢkan, asıl olan konuya 

dönmek istiyorum izninizle ve süreyi de aĢmak istemiyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen.  

HAKAN YILDIZ: ġimdi, bizim o gün belirttiğimiz konu Ģuydu; ben yine söylemek istiyorum. 

Bakın, Ģu cümleyi kurmuĢtum, demiĢtim ki; “Muhalefetin ana temeli eleĢtirmek olduğu kadar, 

siyasetin dilini değiĢtirelim, yapıcı öneriler de getirsin.” Biz geçmiĢ dönemin… “Yirmi yıl niye 

yapmadı?” demedik. KonuĢmayı yapan Meclis Üyesi bendim Grubum adına. Çok net bir Ģey 

söyledim; 1999’daki raporun sonuç bildirgesinde D300 kara yolundaki köprü ve viyadük 

ayaklarının sıvılaĢma riski durmakta ve maalesef anladığım kadarıyla bugüne kadar bir test 

yapmamıĢız. O köprü yıkılacak, kimin yapmadığının bir önemi yok. Altında siz de kalabilirsiniz, 

ben de kalabilirim, herhangi biri de kalabilir ve dedim ki; “En acı tarafı, Ġtfaiye Daire 

BaĢkanlığımızın bulunduğu alanın burada, ulaĢım noktasında ciddi sıkıntı yaĢayabilir. Bunu öne 

çekelim, bir farkındalık oluĢturalım.” Ama sanki biz, sanki biz sadece suçlayan ve yargılayan 

tarafmıĢız gibi eleĢtiriler aldık, buna çok üzüldüm. Ve Sayın BaĢkan dedi ki; “Bizim Toros’ta 

merkezimiz var” bugün onu da inceledim. Aynı Ģekilde Ģunu da söyleyeyim; Ġtfaiye Daire 

BaĢkanlığımızın envanterini bir kez daha inceledim. Evet, orada bir merkezimiz var 375 m², 8.0 

Ģiddetinde depreme dayanıklı bir müdahale merkezi olmakla birlikte, yine araç parkımızın ağırlığı 

yine Basmane’deki, Tepecik’in giriĢindeki garajda duruyor. Doğal olarak bu gerçeklikleri tartıĢalım. 

Biz Ģunu demedik “Bu geçmiĢ dönemin hatasıdır.” Tunç BaĢkan yeni geldi ve on bir ay içerisinde 

atlanmıĢ olabilir, baĢka Ģeyler olabilir ama biz yarına bakalım ve bir deprem gerçeğini Ġzmir’de 

tartıĢmak zorundayız. ġimdi yapı stoğu dediğimiz, stoğun denetlemesini sordu, denetleme merci 

belediyeler, ruhsat kesen belediyeler. Bakın, acı baĢka bir Ģey söyleyeyim size BaĢkan’ım; Ġmar 

BarıĢı noktasında birinci olduğumuzu her seferinde söylüyorum, müracaat anlamında. Bir Ġlçe 

Belediyemizin… Önemli bir konu, bir dakikanızı istirham edeyim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toparlayalım. 

HAKAN YILDIZ: Bir Ġlçe Belediyemize bir yazı yazıyor Çevre ve ġehircilik Müdürlüğümüz, 

diyor ki; “01/01/2019’dan sonra belgesini iptal ettiğim yerleri yıkın.” Ġlçe Belediyemiz cevap 

veriyor; “Benim yıkacak ekipmanım yok, yıkacak param yok, yıkamam.” Ģimdi yarın deprem 

olduğunda, Allah korusun deprem yıktığında kimin sorumluluğu? ġimdi biz bunları konuĢmayacak 

mıyız?  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: KonuĢacağız, konuĢacağız.  

HAKAN YILDIZ: ġimdi, 19/02/2019 tarihinde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı… Topluyorum, 

izninizle.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar, Hakan Bey lütfen.  

HAKAN YILDIZ: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Kentsel DönüĢüm Stratejik Dairesi, bu çok 

önemli Sayın BaĢkan, otuz Ġlçe Belediyesinden istemiĢ ve maalesef 14/11/2019’da da BüyükĢehir 

Belediyemize dâhil olan altı ilçe yollamıĢ ve bunların eksikleri tekrar iade edilmiĢ. Burada amaç 

ne? Afet riski altındaki en yüksek bölgelerin tespiti. ġimdi bu rapor çalıĢmasını kim yapacak? Son 

kez Ģu bilgiyi vereyim Özan Bey’e; peĢkeĢ çekilen bir yer olarak söylediği noktada sadece Ģu bilgiyi 

paylaĢmak istiyorum. Bugün Kültür Turizm Müdürlüğünden bu raporu da aldım. Buradaki temel 

noktadaki, kamulaĢtırılan ya da ilan edilen alanın %93’ü zaten kamu alanı. %1.98’i 

kamulaĢtırılacak alan içerisinde duruyor ve buradaki vatandaĢlarımızın en temel kaygısı, değerleri 

noktasında, bu konuyu da özellikle sordum, acil kamulaĢtırma noktasında bilirkiĢi raporu ve 

mahkeme kararları üzerinden yürüyecek. Yani, eğer bir yanlıĢlık varsa ki Bakanlığın açıklaması da 

var; “ÇeĢme Belediyesiyle planları yapacağız.” diyorlar ve kamulaĢtırdığımız, hani peĢkeĢ çekilen 

yer… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hakan Bey... Çok aĢtık süreyi… 

HAKAN YILDIZ: Bütün alanın %1.98’i Sayın BaĢkan, teĢekkür ederim, sağ olun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ederim. Sağ olun, ben teĢekkür ederim. Buyurun 

Özan Bey, sonra size vereceğim. Buyurun.  

ÖZAN PARLAR: TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan’ım. Sayın BaĢkan’ım, yarımadada kamulaĢtırılan 

yerler var. Bir tane kamulaĢtırılmayan bir yer var, eskiden Türk Hava Meydanları’na aitti, 

yanılmıyorsam, Ģu an bir vakfa aitmiĢ burası. Vakfın adı da Ensar Vakfı, bilginize. RahĢan-Bülent 

Ecevit Parkı diye Güzelbahçe’de bir park yapıyoruz BaĢkan’ım. Belediye BaĢkanımız bir heykel 

yaptırıyor. Oranın açılıĢına hep birlikte gidelim. Toros’ta ĠZUM var, UlaĢım Komisyonu olarak 

ziyarete gittik. Gerçekten ne kadar büyük bir yapı olduğunu ancak bilgi sahibi olduğumuzda 

öğrendik. Bir milyon metre kablo döĢenmiĢ, bundan beĢ yıl öncesinde baĢlanmıĢ ve de Ģu an aktif 

olarak Ġzmir’deki bütün kavĢaklar buradan gözetlenebiliyor ve bu kavĢaklara emir verilebiliyor. 

Bunun üzerinde de AKS 110’un yine bir tesisi var Toros’ta. Bütün Meclis Üyesi ArkadaĢlarıma bilgi 

edinmeleri için buralara gitmesini tavsiye ediyorum. Son olarak, bu kadar büyük bir yapı, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi, o koltukta oturan da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin temsilcisi, BaĢkanı. 

Onun, o koltukta olduğundan dolayı makamına yönelik bir hakaretin yapılması yanlıĢtır. Ġki; bugün 

kendisi burada bulunmayan biriyle ilgili, yeniden gündeme getirip de onu kınamak ikinci yanlıĢtır. 

Bu Meclisi üretkenliğinden yok edip, hem Pazartesi, hem bugün Gündeme ağırlık verdiğinden 

dolayı, bugünkü Gündemimizi de kilitlediğinden dolayı üçüncü yanlıĢtır. Ben bu yanlıĢlardan dolayı 

Adalet ve Kalkınma Partisindeki arkadaĢlarımı değil, sadece Hüsnü BOZTEPE’yi kınıyorum, 

teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Buyurun Sayın MISIRLI. Fikret Bey 

buyurun. Değerli ArkadaĢlar, dinleyelim. Buyurun.  

FĠKRET AKTAġ: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlarım ben de bu konu uzadı ama sadece o günkü 

duygularımı çok kısa ifade edeyim. Sayın Meclis Üyem söze baĢladığında, o meĢhur atasözüyle ki 

konuya iliĢkin çok farklı atasözlerimiz var, onlara girmek hiçbirimize bir Ģey kazandırmaz. Oraya 

baĢlayıp, arkasından SayıĢtay Raporlarını okuyunca ben de Ģöyle bir kanaat uyandı; sanki 

Seferihisar’da BaĢkanla ilgili karara bağlanmıĢ, hukuken sonuçlanmıĢ bir mesele var ve bunu 

Meclisi bilgilendiriyor ve BaĢkana soruyor. ġimdi öyle olunca, BaĢkan da Meclis de haliyle o 

baĢladığı atasözünden baĢlayarak buranın insicamı bozuldu. ġimdi ben Ģunu söyleyeceğim; bu 

sahicilik problemi, bu kültürün problemi. Bu sahicilik meselesini çok ciddiye almamız lazım. Bu, o 

Grup, bu Grup meselesi değil, maalesef sahici olamıyoruz. Bulunduğumuz kendi, kampları 

savunmak için olmadık yerlere, hiçbir olgusal karĢılığı olmayan, bazen de olgusal karĢılığı olan 

Ģeyleri yokmuĢ gibi varsayarak konuĢup devam ediyoruz. Depremle ilgili konuĢuyoruz. Depremle 

ilgili Ġmar BarıĢı çıktı. Yani yirmi yıl öncesinde… Tabii ki bunlar konuĢulsun. Bugün bunlar çok 

acil sorunlar. Mesela Ġstanbul Belediye BaĢkanı çırpınıyor. Ġstanbul’da öncelikli olarak. Çünkü 

Ġstanbul Türkiye açısından son derece kritik bir noktada. Türkiye’nin milli hâsılasının çok önemli 

bir kısmını üretiyor Ġstanbul. “Ġstanbul’daki, bütün enerjisini Ġstanbul’un, hükümetle beraber 

depreme verilsin.” diyor fakat Ġstanbul’da baĢka öncelikler öne çıkıyor. Bunun için de ben bu 

depremle ilgili sözlerde de, Mecliste de sahici olarak sadece bulunduğumuz yeri, bulunduğumuz 

kampı, bulunduğumuz Grubu her ne pahasına olursa olsun savunmak noktasında değil, hakikat, 
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doğru noktasında konuĢursak çok daha iyi olur, çok daha yarar… Meclise de katkı koymuĢ oluruz, 

saygılarımla.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın Meclis Üyem. Buyurun Değerli 

ArkadaĢım.  

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: BaĢkan’ım ve Sayın Meclis Ģimdi, tabii usulle ilgili bir sürü 

konu konuĢuldu ama bence bugün, hatta bu ay en önemli konumuz depremdi. Hem Özgür BaĢkan, 

hem de Hakan Bey’in yaptığı konuĢmalarla birlikte… Biz, tabii Manisa depremi, Elazığ, Manisa’da 

yaĢanan binin üzerindeki artçı depremden sonra haliyle Meclis Üyesi de olarak ister istemez tekrar 

bir inceleme yapma ihtiyacı hissettik. Hem Kentsel DönüĢüm Daire BaĢkanlığımızla bir toplantı 

düzenledik, ardında da ben kendim bir çalıĢma yaptım ve bu bilgileri, burada paylaĢmam 

gerektiğine inandım. ġuna kesinlikle katılmadığımı da söylemek istiyorum. Yani Pazartesi günü de 

aynı cümleyi biz duyduk yine BaĢkanımızdan; “Türkiye’de 81 il var. Bu illerde okullar, binalar… 

Hangisinde bunlar var ya da yok?” Bunlar, evet tartıĢılabilir ama bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

Meclisinin çatısı altındayız ve haliyle bunlar üzerinden, sadece bu nokta üzerinden gelmemiz ve bir 

Ģeyler ifade etmeye çalıĢıyor olmamız bence çok normal. ġimdi, konu her zaman yine Merkezi 

Hükümete geldiği için öncelikle Ģunu, Ģu bilgiyi vermek istiyorum; biz son on yedi yılda yaklaĢık 

altı büyük deprem yaĢamıĢız. Bu depremlerle ilgili 147.2 milyar bir toplanan, mevcut, Hazineye 

giden bir para olmuĢ. Bununla birlikte de 1.21 trilyon harcama yapılmıĢ. Bu altı büyük deprem 

sonrasında güvenlik, sağlık, Kentsel DönüĢüm ve benzerleri için. Yani Hazinede toplanan paranın 

neredeyse 8,5 katı bir harcanan para. ġimdi Ģöyle sesler yükseleceğini düĢünüyorum “Zaten devletin 

yapması gereken bir Ģeyi burada söylemenin…” Hayır bu sorulduğu için, bunu tekraren ya da bu 

bilgi tekrar hatırlansın diye ben altını çizmek istiyorum. ġimdi, “Bizim Kentsel DönüĢüm 

Raporumuz nasıl?” sorusuna gelince; ben tek tek Faaliyet Raporlarını 2012 yılından bugüne kadar 

taradım. Neden? Çünkü 2012 yılında Bakanlar Kurulu, 12 bölgede Ġzmir’e Kentsel DönüĢüm için 

afetle mücadele anlamında onay vermiĢ, izin vermiĢ ve Ģu an aktif, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

7, yanlıĢ hatırlamıyorsam 8 tanedir, aktif olarak yürüttüğü Kentsel DönüĢüm Projesi var. Bu 

projeler, toplamda 146 bin kiĢinin etkilendiği projeler. Peki, bu projelerde ne aĢamadayız? Bence 

bunlar çok önemli. Burada Ģunu atlamamak gerekiyor, Ģunu belirtmek gerekiyor yoksa haksızlık 

olur, kendim bunu sürekli eleĢtirdiğim için söylemek zorundayım. Evet, %100 uzlaĢı üzerinden 

gidiliyor ama bu bölgeler %100 uzlaĢıya açık mı? Yani bunu Ġzmir bekleyebilir mi? Artık beklemeli 

mi? Bizce beklememeli. O yüzden, bu rakamları tekrar hatırlatıp daha hızlı, gerekiyorsa 

kamulaĢtırma yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Bugün baktığınızda Uzundere, Ege 

Mahallesi, Bayraklı, Ballıkuyu, KarĢıyaka, Örnekköy, Gaziemir, ki Gaziemir en büyük Kentsel 

DönüĢüm Projesi, Bayındır ve Torbalı bunlar Ġlçe Belediyeler de olmak üzere... Burada sadece 

Uzundere’nin, 1. etabı tamamlanmıĢ ve bu yaklaĢık 5 etaplık bir proje, ikinci etabın da yarısına 

gelinmiĢ yani daha doğrusu 2020 yılının yarısında ikinci etabın teslim edilmesi planlanıyor. Yine 

sadece KarĢıyaka Örnekköy’ün 1. etabı Ģu an teslim edilmiĢ, diğer saydığım bütün Kentsel 

DönüĢüm Projelerinde, ihale aĢamaları hatta uzlaĢı aĢamaları devam ediyor. Bizce yeterli değil. 

Bugün Esenler Belediyesi,  Ġstanbul’da bir ilçe Belediyesi olarak bize çok güzel bir örnek teĢkil 

ediyor Kentsel DönüĢümde. Dediğim gibi beklemeye vaktimiz olmadığı için, hızlı bir aksiyon 

alınması gerektiği için bizce kamulaĢtırma iĢlerinin daha hızlı yürütülmesi gerektiği de burada 

önemli bir detay. ġimdi, dolayısıyla yine BaĢkanın bir yılının dolmamıĢ olması vesaire gibi 

eleĢtiriler de gelebilir. Bu konuda da ben 2020 Mali Bütçesine bakma ihtiyacı hissettim. ġimdi 

BüyükĢehir Belediyesinin bütçesine bakıyorsunuz ve Kentsel DönüĢüm, sadece yerinde dönüĢüm 

alanları için ayrılmıĢ kısma bakıyorsunuz, bütçenin sadece 1,81’ine denk geliyor 27 milyon lirayla 

ve 27 milyon liranın, 6 milyon lirası sadece personel giderleri. Bunun da Ģu an yeterli olmadığını 

görüyoruz. Yine 2020 Yılı Performans Programında da Kentsel DönüĢüm için hedef olarak 2341 

adet konut ve iĢyeri sayısı hedeflendiğini görüyoruz, bunun da tekrar yeterli olmadığını belirtmek 

istiyorum. Yine yaptığımız bu Stratejik Plan çalıĢması için bir anket çalıĢması yapılmıĢ. Bu anket 

çalıĢmasında Kentsel DönüĢümün,  2000 kiĢi tarafından oylanmıĢ ve Kentsel DönüĢümün 7. sırada 

en önemli konular arasında olduğunu görüyoruz. Bu noktada bizim talebimiz; ilerleyen bütçe 

çalıĢmalarında ve mevcut Kentsel DönüĢüm Projelerinde daha hızlı ve ivedi aksiyon alınması 

yönünde. TeĢekkür ediyorum ben.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ederim. Buyurun sevgili kardeĢim. 



 22 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri. Ben bazen Ģurada bir Ģey olduğunu 

düĢünüyorum; yani biz o tarafı görebiliyoruz ama oradan bu taraf görülmüyor gibi hissediyorum. 

Yani, hep böyle son dakikalarda son, söz istememize rağmen, son sözler geliyor. Yine Meclise 

baktım yarısı yok. ġimdi ben hep tuhaf konuĢurum belki aykırı oluyor size karĢı ama… Yönetmelik, 

iç tüzük nedir, ne yazar? Mutlaka kurallar çerçevesinde bir nizam vardır. Ancak, ben 4,5 milyonluk 

bir Ģehrin, Türkiye’nin en önemli, batısına, Avrupa'ya açılan Ģehrin, daha üst yaĢam standardına 

ulaĢtırabilmek için seçilmiĢ olan bu heyetin, Ģurada 3 dakika 5 dakika konuĢmasının sanki bir lütuf 

gibi adlandırması benim için kabul edilebilir bir gerçek değil. Benim iki tane evladım var, 

hepimizin evladını Allah bağıĢlasın. Büyük kızım Avrupa’da doktora çalıĢması yapıyor, oğlum da 

13 yaĢında. Bazen böyle oturur sohbet ederiz “baba sen çok geç geliyorsun. Ne yapıyorsun, ne 

çalıĢıyorsun?” Bir gün oturttum Facebook’tan, BüyükĢehrin toplantısını izlettim ona. Hani 6,5 

saatlik toplantıyı değil, normal bir Gündemi. 13 yaĢındaki oğlumun “Baba el kaldırıp 

indiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz orada?” Dünyaya, ülkemize Ģu çocuğun gözünden bir bakmayı… 

Bana büyük bir ders verdi… DüĢündüm “hakikatten ne yapıyoruz biz burada?” 70 tane 80 tane 

madde geliyor, madde baĢlıklarıyla geçsin, tabii ki arkasında bir çalıĢma var. Grup BaĢkan Vekilleri 

oturuyor, konuĢuyor, ediyor. Komisyonlarda tartıĢılıyor, geliyor ama benim oğlumun gözünden 

buradaki benim çabam el kaldırıp indirmekten baĢka bir Ģey değil. Peki, ne yapacağız? Biz, hani 10 

aydır önemsediğim, söylemlerimde de hep zaman zaman çıkıp konuĢtuğum, herhalde hepiniz Ģahit 

olmuĢsunuzdur, siyasi hiçbir söylemim olmadı, olamayacak da. ÇalıĢtığımız süre içerisinde buna 

tanık olmayacaksınız. Bunu benim yapabileceğim mecralar var. Ben oralarda o siyasetimi her 

zaman yaparım ama burada ben siyaset yapmam. Burada ben Ġzmir'in geleceğini, dolayısıyla 

Ġzmir'in daha ileriye nasıl taĢınacağını konuĢurum, konuĢmak isterim. Bunun için de bana 5 dakika 

verilmiĢ, 2 dakika verilmiĢ bana bu lütuf gibi gösterilmiĢ umurumda bile değil.  Ben çıkarım burada 

önemli bulduğum bir konuyu anlatırım ve bunun da herhalde bir karĢılığı olduğunu düĢünüyorum 

ve bunu da hissediyorum, görüyorum. Bu açıdan, bu tür konuĢmaların dıĢarıda bizi izleyen, Ģu anda 

kaç kiĢi izliyor bilmiyorum ama canlı izleyen bir grup var, sonradan izleyenler var, sonradan 

kendisini izleyenler var, ben aksettirdim size, çok hoĢ bir görüntü olmuyor. Mutlaka ifade 

edebileceğimiz, ilçelerimizden gelen sorunlarımızı anlatabileceğimiz konular var. Metropol içi biraz 

daha yakın olabiliyor, daha rahat ulaĢabiliyor ama Beydağ'dan gelen, Kiraz’dan gelen, Kınık’tan 

gelen, ben her ay en az üç defa 60 kilometre gelip gittiğimde el kaldırmak için gelip gitmiyorum. 

Her toplantının sonuna kadar da burada bütün toplantıda ne konuĢuluyor, ne veriliyor bunları 

izliyorum. Mümkün mertebede Ģahit olacaksınız, hiçbir toplantıyı da kaçırmayacağım. Bütün 

iĢlerimi, yurtdıĢındaki iĢlerimi dahi bu toplantı düzeneğine göre ayarlıyorum ve ona göre hareket 

ediyorum. Neticede bir anlaĢalım, Ģu konuda bir karara varalım; yani tabii ki belli konuları, çok 

değiĢik noktalara taĢımadan, Meclis Üyeleri ilçeleriyle ilgili, Ġzmir’le ilgili katkı koyabilecekleri 

konuları böyle 5 dakikayla, 2 dakikayla sınırlamayalım. TeĢekkür ediyorum. Sadece bunu söylemek 

istedim yani “ġu içtüzüktür, konuĢma, 5 dakika verdik, çok demokratik bir ortamdır.” Elbette 

demokratik olacağız. Ne var yani? Ben Ģimdi 4,5 milyon Ģehirde 176 kiĢiden bir kiĢiyim. Gelip 

konuĢamayacak mıyım burada? Elbette ki konuĢacağım, elbette ki sorunları dile getireceğim 

bundan hiç kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Hatta bütün arkadaĢlarımızın bu konuda katkı 

koyması gerekir, teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli arkadaĢıma çok teĢekkür ederim ama söyleyeceğim Ģeyler 

var söylediklerine. ġimdi, haklısınız yani biz Ġzmir’in meselelerini, Ġzmir’in meselelerini oturup 

hiçbir süre kısıtlaması koymadan istediğimiz kadar konuĢmayı ben de arzu ederim. Burada bir beis 

yok. Fakat sizi kısıtlayan Ģeyler ne? Ayda 3 Oturum yapıyorsunuz değil mi? Millet Meclisi öyle 

çalıĢmıyor. Ayda 3 Oturum yapıyorsunuz ve o 3 Oturumda o Gündemi bitirmek gibi bir 

zorunluluğunuz var, değil mi? 65 tane Önerge geldiği zaman onların hepsinin Komisyona gitmesi 

gibi zorunlulukları var. Yani, dolayısıyla burada sizi çevreleyen, sizin dıĢınızda bir, bu nasıl, teamül 

diyelim, böyle gelmiĢ giden bir iĢ var. Mesele, mesele tam da bu zaten. Mesele tam da bu. Ama 

Ģimdi bir yönetmelik var, siz en fazla, dikkat ettiğim, yasalara, yönergelere, tüzüğe, kurallara dikkat 

eden bir Meclis Üyesisiniz ama bir Meclis Yönetmeliği var. Ben mi yazdım bu Meclis 

Yönetmeliğini? Hayır. Buradaki arkadaĢlar mı yazdı? Hayır. Bu Yönetmelik, ilgili Kanuna göre, 

ilgili Bakanlık tarafından yazılıp bizlere gönderilen bir yönetmelik. Yani dolayısıyla bizim bir 

anlamda Ġç Tüzüğümüz. Nasıl Meclisin Ġç Tüzüğü var, burada da bizim bir Ġç Tüzüğümüz var yani. 
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Dolayısıyla, hani sizin Ģunu söylediğinizi düĢünmek istemiyorum; “Bırakalım her Ģeyi de kenara 

koyalım. Ġsteyen, istediği kadar konuĢsun” dediğimiz zaman, o zaman süre sınırı yok 176 Meclis 

Üyesi burada her biri, her biri birer saat konuĢsa zaten teorik olarak bu mümkün olmuyor. 12’den 

sonra Meclis, Meclisliğini yitirmiĢ oluyor. Biliyorsunuz ondan... Yani bunlara gelmek istemiyorum 

bak. O değil… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Tabii ki çok haklısınız, itirazım yok, meseleleri konuĢacak zemini yaratabilmeliyiz, mesele bu. 

TeĢekkür ederim. Evet, Aybars Bey istemiĢti. Gündem DıĢı KonuĢmada 2. kere söz vermiyorum. 

Buyurun, Aybars Bey. 

AYBARS YILDIRIM: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis çok teĢekkür ediyorum. Biraz önce 

arkadaĢımızın Kentsel DönüĢümle ilgili bazı eleĢtirilerine cevap hakkı doğduğu için söz almıĢ 

bulunuyorum. ġöyle ki; Kentsel DönüĢüm Daire BaĢkanlığının, bizlere Kentsel DönüĢüm 

Komisyonunda çeĢitli senelerde uzun sunumları olmuĢtu, bunları da hep beraber dinledik ve daha 

sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna da, geçen arkadaĢlarımızın da belirttiği Ģekilde, 

sunum yaptıklarını öğrendik. Bunların sonuçlarında, yetersizlikleri dile getirdikleri noktada Ģöyle 

bir ayrımda bulunuyoruz, yeterlilikleri de dile getiriniz lütfen. Çünkü, geçtiğimiz dönemde yapılan 

yaklaĢık 9 tane çalıĢma var Kentsel DönüĢümle ilgili ve afet alanlarını öncelik alarak Uzundere’de 

baĢlayan bu Kentsel DönüĢüm çalıĢmaları, daha sonra en son Ege Mahallesiyle beraber Ģekillendi 

ve plan projelendirme aĢamasında ve Örnekköy’de 2. grubu da inĢaat halinde görmeye baĢladık. Bu 

süreçte eleĢtirilen ilk somut konu Ģu; 27 milyon liralık bütçesi varmıĢ. Bunların üstüne basa basa 

Daire BaĢkanlığı bizlere dile getirdi arkadaĢlar. Kentsel DönüĢümün yapılanması için ayrılan bir 

bütçe değil bu. Bu, idari ve Daire BaĢkanlığının kendi somut bütçesini kalkındırmak ve onun 

üzerinden yürütmek için gereken bütçe. Çünkü söz konusu olan potansiyel milyonlarca liralık bir 

bütçe, milyar liralık bir bütçe. Bu, kendi içinde kendi dinamizmi ile beraber yürüyen bir rotasyon 

var ve bununla özel giriĢimin ve oradaki vatandaĢın kendi içerisindeki mutabakatlarıyla yürüyen bir 

süreç var.  Bu süreci değerlendirip Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bunu yürütme Ģeklini zaten 

birçok insan kabullendi ve bunun üzerinden yürüyor. O zaman bende Ģöyle bir beklenti doğuyor 

içimden; acaba bu 5000 tane potansiyel tapusu çıkmıĢ hazır her an yarın baĢlayabilecek inĢaatlar 

neden baĢlamıyor? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin mi finansını sağlamasını düĢünüyorsunuz? O 

yüzden mi yetersiz diyorsunuz? Biliyorsunuz ki, bunlar zaten bizim geçtiğimiz dönemden beri 

devam eden, bir Ģekilde müteahhitlerle, mutabakatlar sonucunda müteaahhitlerlerin üzerinden kat 

karĢılığı yürütülerek yapılan Ģekiller bunu mu eleĢtiriyorsunuz? Bunu değiĢtirelim, biz finanse 

edelim mi diyorsunuz? Edelim, o para bizde olsun, biz edelim, ona bütçe ayrılmasını mı 

istiyorsunuz? Bütçemiz hazırsa tabii ki yapalım ama bu bütçeler Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

karĢılayacağı kadar bütçeler de değil arkadaĢlar. Ama bu konuda ortak müĢterekte, baĢka kararlar 

alınacaksa o da yürüsün ama bizim eleĢtirdiğimiz nokta ikinci büyük eleĢtirdiğimiz nokta da Ģu, 

bakın, takıldığımız noktada diyorsunuz ki “O zaman bu mutabakatlardan ziyade kamulaĢtırmalar 

yapılsın.” Efendim, kamulaĢtırma iĢin en kolay tarafı. Biz, orada yerinde Kentsel DönüĢüm için 

çabalayan bir anlayıĢla bu demokrasiyi Ġzmir’de oturtmaya çalıĢıyoruz. Biz yerinde demokrasi, 

yerinde kalkınma ve yerinde insanların orada yaĢayacağı Ģartlarda bunların yürümesini istiyoruz. O 

yüzden, biz bu kamulaĢtırmadan ziyade bu insanların, orada yaĢayan insanların, orada mülk 

edinmeleri üzerine bu çabayı sarf ediyoruz. Özan Bey’in de geçen Mecliste de eleĢtirdiği konu, 

kelimelerine takılmayın ama yine bunların üzerine eleĢtirisini yürüttü. Acele kamulaĢtırma neden 

yapılıyor efendim? Orada yaĢayan atalarından kalan yerlerin sahipleri insanlar orada bir rant elde 

edilecekse onlar niye buna sahip olmuyorlar, diye eleĢtirdi. Haksızsam, haksızsın deyin. Bunların 

üzerine yürüyor bütün eleĢtirilerimiz. Peki, o zaman bu kamuoyu tepkisi üzerine gördük ki 2 gün 

sonra CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi tekrar değiĢti baĢka mülkiyetler tekrar geri alındı. 

Kararnamede, iĢte Urla’daki bazı bölümler iade edildi. Konuyu büyütmek için söylemiyorum, 

kıyaslamak için söylüyorum efendim. O yüzden, biz demokrasi adına, sözlerime son verirken, biz 

kamulaĢtırmadan ziyade mutabakat ve oradaki vatandaĢın hak sahibi olması üzerine bu süreci 

sonuna kadar sürdürmeye de devam edeceğiz ve bu bizim Ġzmir’in kendi düsturu olarak devam 

edecek. TeĢekkür ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ediyorum Aybars Bey, buyurun Erhan Bey. 

ERHAN ÇALIġKAN: TeĢekkür ederim. Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar, birkaç konuyu 

aktaracağım detaya girmeden, baĢlıklar halinde. Birincisi; biz Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclis 
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Üyeleriyiz, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının kentle ilgili görev ve sorumluluklarıyla ilgili 

konuĢuyoruz. Valiliğin ya da okulların ne yaptığı ile ilgili eğer Meclis Üyesi olsaydım, Milletvekili 

olsaydık ya da Ankara’da görev yapsaydık onlarla ilgili Soru Önergeleri verir, öneriler getirirdik, 

onlarla ilgili konuları tartıĢırdık, bu da iĢin tabiatı gereğiydi. Bizim burada Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ile ilgili bir konuyu Gündeme getirdiğimizde topun dönüp de “ya Ģu taraf bunu yaptı, bu 

taraf bunu yaptı…” Biz, kimin kimden daha iyi olduğu konusu ile ilgili bir yarıĢma içerisinde 

değiliz. Burada yaĢadığımız problemlerin, arkadaĢımızın dile getirdiği bizim arkadaĢlarımızın dile 

getirdiği, sorunların özünde, bize, doğru, tam bilgi verilmemesinden kaynaklı tartıĢmalar yaĢıyoruz. 

5 ay önce Hakan Bey bu Mecliste Sayın BaĢkandan bir sunum istedi kentsel dönüĢüm ile ilgili. 

Dedi ki Hakan Bey; “Bize” dedi, “Ġzmir’in Kentsel DönüĢümü ile ilgili burada sunum yapar 

mısınız?” dedi. ġimdi bize Ġzmir’in ne yaptığıyla ilgili bir sunum yapıldığında; “burada neler 

yapıldı, aksaklıklar nelerdir? Bunlar ile ilgili yapılması düĢünülen nedir? Ġzmir’de ne kadar Kentsel 

DönüĢüm yapılmalıdır?” konusu geldiğinde, evet biz ona, değerli arkadaĢımıza vereceğimiz 

cevaplar var. Ben “TOKĠ” dediğim zaman, tepki gösterilip “TOKĠ’nin müteahhitlik yaptığı” 

söyleniyor. TOKĠ’nin Kentsel DönüĢüm yaptığı projeler de var. Afet bölgelerinde, deprem 

bölgelerinde, pek çok kentte, sadece maliyeti ve Ģu anda sizin müteahhitlere yaptırmak istediğiniz 

usulün aynısı ile yapılan, Belediye ĠĢbirliği Protokolleri ile yapılan projeler var. Bunları alırız, 

bunları getiririz Gündeme, tartıĢırız. Bunlarla ilgili, evet aksayan bir Ģey vardır karĢılaĢtırırız. 

Herkes doğru bilgilenir. Bir yerde eğer tam ve açıklayıcı bilgi vermiyorsanız her konuĢtuğumuz 

konu, bir konu bütünün arasından çekip onunla ilgili konuĢuyorsak sıkıntı doğuyor. O zaman sen-

ben, doğru-yanlıĢ kavramlarıyla karĢılaĢtırmaya baĢlıyoruz. Hâlbuki biz, doğru-yanlıĢ… Çünkü 

doğru, baktığınız yönle değiĢiyor. Doğru, iki noktayı birleĢtiren parça. Noktanın birini 

değiĢtirdiğinizde doğru da değiĢiyor. Biz, doğru ya da yanlıĢa değil, gerçeğe bakmamız gerekiyor. 

Bunları, bizi bilgilendirmesi gereken makam da BaĢkanlık Makamı. ġimdi ben soru sorduğum 

zaman depremle ilgili, depremle ilgili konuyu Gündeme getirdiğimde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

çalıĢmadı ya da yetersizliği değil, oradaki soruların tamamı… Bizi bilgilendirin. Çünkü bununla 

ilgili biz bilgi istedik. Ben Sayın BaĢkan’dan, 9 ay içerisinde bir tanesi de sizden 6 konuda bilgi 

istedim burada sunumu yapılması ile ilgili. Hiçbiri ile ilgili burada daha sunum yapılmadı. Bunları 

siz yapmazsanız, biz bu tartıĢmaları yapmaya, herkes doğrunun bir parçasını anlatmaya devam 

edecek ve maalesef de bu doğrular tartıĢılırken içinde kullandığımız sözler birbirimizi incitecek ve 

sürtüĢmeler yaratacak. Bunun önüne geçecek makam, BaĢkanlık Makamıdır. Bu Meclisin yaklaĢık 

2019 maliyeti 5 milyon liradır, Ġzmirlilere. Bakın 5 milyon liraya yakın maliyeti var bu Meclisin. 

Biz bu 5 milyon lirayı harcıyor isek sadece BaĢkanlık Makamının Gündemi değil, BaĢkanlık 

Makamının getirdiği Gündem her zaman doğru değil. Öncelikler doğru saptanamayabilir, deprem 

gözden kaçmıĢ olabilir, yapılan Stratejik Plan doğru olmayabilir ki biz Stratejik Plana da 

itirazlarımızı söyledik. Ancak, Stratejik Plana itirazlarımızı söylerken, Stratejik Plandan önce bu 

konuları konuĢmuĢ olsaydık biz bugün bu tartıĢmaları yapmayacaktık. Biz, bir kez tartıĢacaktık, bu 

tartıĢmalar bir kez olacaktı, bu sürtüĢmeler bir kez yaĢanacaktı ama bunlar yapılmadığı için her 

oturum sürtüĢüyoruz. Çünkü neden? Bu konu Gündeme gelmediği için… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Beyciğim. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bu konuyu kapatıyorum Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Süremiz bitti. 

ERHAN ÇALIġKAN: BaĢkan süre bana gelince… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır, hayır yok. 

ERHAN ÇALIġKAN: Yani, benim sorularım siyasi… Süre bana gelince…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır. 

ERHAN ÇALIġKAN: BeĢ dakika benim için uzun değilmiĢ çabuk bitti diyeyim o zaman. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.  

ERHAN ÇALIġKAN: Bir diğer konu; daha önce ifade etmiĢtim Belediye Meclis Üyelerinin, 

eğitim ve tecrübelerine baktığımız zaman hakikaten çok iyi bir Meclis olduğunu ifade etmiĢtim 

daha önce. Yani yeterlik, konuya hâkimiyet, tecrübe bunların hepsi bu Meclisteki Üyelerde 

fazlasıyla var. ġimdi bir konunun eleĢtirip eleĢtirilmemesi, bir SayıĢtay Raporunun Gündeme, açık, 

internette yayınlanmıĢ, halka mâl olmuĢ bir SayıĢtay Raporunun okunmasının ne gibi bir suç teĢkil 

ettiğini ya da hakaret teĢkil ettiğini ben anlayamadım, ki üstelik Sayın BaĢkanımız, Türkiye’deki 18 
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Belediye BaĢkanından bir tanesidir Açıklık Beyannamesini, Uluslararası Beyannamesini imzalayan 

18 Belediye BaĢkanından bir tanesidir. Bakın, bunu da “Hani olumluları belirtmiyorsunuz” 

diyorsunuz ya, belirtiyoruz. Yani bizim BaĢkana teĢekkür ettiğimizi, herhalde bir önceki beĢ senede 

toplasanız, bir yılda teĢekkür ettiğimiz kadar Aziz Bey teĢekkür almamıĢtır. Yapılan iyi Ģeyleri 

minnetle dile getiriyoruz, doğruları söylüyoruz. Ancak, zaten iĢin tabiatı gereği doğruları ifade 

etmesi gereken Ġdare. Ġdare, doğruları nasıl dile getirir? Biraz önce söylediğim Ģekilde, bizi 

bilgilendirerek getirir. Ama bu bilgilendirmeyi siz basın üstünden yaparsanız, bizi 

bilgilendirmezseniz ve basına yansıyan kadarı da sadece basınlık, basının ilgi göstereceği kadar 

olursa bu tartıĢılmaz, onun mecrası burasıdır. Ben sadece Ģunu söylemeye çalıĢıyorum; eğer 

demokrat olduğunuzu ifade ediyorsanız, eğer siz Nezaketli olduğunuzu ifade ediyorsanız, eğer siz 

Ģeffaf olduğunuzu ifade ediyorsanız; terazinin, adaletin eĢit tartması gerekiyor. Herkesi eĢit 

görmeniz gerekiyor. Bir yerde tartıĢmanın olmaması için yöneticilerinin adaletli, aynı zamanda da 

eĢit davranması gerekiyor. Biz bu eĢiti göremediğimiz için… Siz diyorsunuz; sizin açınızdan 

baktığınız yerden evet belki bize yeterince söz veriyorsunuz Bu sizin açınızdan ama masanın bu 

tarafında oturduğunuzda sorduğunuz sorular siyaset olarak kabul ediliyorsa ya da herkese aleni olan 

bir Ģey okumaya baĢladığınızda size “Atarım” deniyorsa… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Beyciğim... 

ERHAN ÇALIġKAN: Bunun takdirini ben… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Beyciğim... 

ERHAN ÇALIġKAN: Sizlere bırakıyorum… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. 

ERHAN ÇALIġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, yani demokrasi ve demokrat olmak sadece bir 

yerden bakılan bir Ģey değildir. Ġzmir’de Sayın Erhan Bey’in oturduğu yerden bakarak iktidarda 

olan bizlere demokrasi adına, demokratik normlar adına, birtakım bir Ģekil çizmek ve demokrasinin 

formlarını ve demokrasinin zorunluluklarını bize hatırlatmak, eyvallah. Biz zaten onları yeteri kadar 

yapıyoruz ama öyle olmuyor. Yani, eĢitlik, müsavilikten bahsediyoruz ya Ġzmir Türkiye’den ayrı 

tutulmuĢ, böyle münferit tecriden bir yer değil ki. Bir bütünün içindeyiz hepimiz. Neyin, ne kadar, 

nerede, kimin, ne kadar demokrat olduğu noktası, neyin ne kadar demokrat olduğu noktasında 

saatlerce de konuĢabiliriz. BaĢka Meclisler de var bu ülkede, baĢka mecralar da var. Açıklık, 

Ģeffaflıktan bahsediyoruz ya, doğru, hiçbir itirazım yok ama sadece Ģeffaflık olma konusunda bir 

Ģeyim yok. Olmalıyız, kesinlikle katılıyorum ama bunu sadece burada görüp ülkenin bütününde 

görmüyor isek o zaman iĢte o inandırıcılık ve samimiyeti de yitiriyoruz demektir, mesele o. Bunu 

yapabilmeliyiz, bunu baĢarabilmeliyiz. BaĢarabiliyor muyuz? Bilmiyorum ama burada baĢarmaya 

gayret ediyoruz. Burada baĢarmaya gayret ediyoruz. Bunu yapmak istiyoruz çünkü bunun doğru 

olduğuna inanıyoruz. Sayın Tunç SOYER de buna inanıyor bildiğim, tanıdığım için. Böyle 

yönetelim istiyoruz. Farklı bir Ģekilde yönetelim istiyoruz ama yani Ģunu da ihmal etmemek gerekir; 

aslında hepimiz, hangi konuĢmada, kimin, nasıl, ne Ģekilde, nereye varacağını ve ne söyleyeceğini 

üç aĢağı beĢ yukarı anlayabilecek zekâ kapasitesine sahip insanlarız. Yani burada bir sıkıntı yok. 

Burada mesele, burada mesele gerçekten, gerçekten Ġzmir’in problemlerine, Ġzmir’in sorunlarına 

bizim eksik kaldığımız yerde muhalefetin bizi itmesi, desteklemesi lazım hiçbir itirazım yok, bu 

baĢka bir Ģey. Ama ne yapmak istediğimiz ve ne için söylediğimiz en az, en az Ģuradaki demokratik 

havanın samimiyeti kadar önemlidir arkadaĢlar. Bunu algılayabilecek hem sosyal zekâya hem de 

matematiksel zekâya sahip insanlar. Dolayısıyla,  iĢlerimizi Erhan Bey’in söylediği gibi açıklık, 

Ģeffaflık ve bilgi edinme hakkı o bilgileri eleĢtirme, oradan eksiklikleri giderme hakkını kullanarak, 

siyaseti Ġzmir için, Ġzmir’in geleceği için yapalım hiçbir itirazım yok. Elbette, her sorunun cevabını 

almak ve bilgi sahibi olup o bilgileri kullanmak durumundayız ama Erhan Bey bunu belki de 

içimizde en fazla yapan arkadaĢımız. Sahip olduğu imkânlar, köĢesi, gazetesi… Bu imkânları 

gerçekten ziyadesiyle, bunu fazlasıyla kullanan bir arkadaĢımız. Bu bizim, bu bizim burada, bu 

Mecliste bu değerler etrafında, siyaset örgütünü oluĢturup Ġzmir’e katkı yapmamızı engelleyecek 

tavırlara hep birlikte ne zaman karĢı çıkarsak o zaman gerçekten istediğimiz noktaya da gelmiĢ 

olacağız. Evet, söz isteyen arkadaĢım vardı… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki, peki. Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Sayın 

TAġTAN bir Yeterlilik Önergesi verdi… (Salondan ses kayıtlarında 
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anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon, özür dilerim, özür dilerim. Hayır ben 

söz vermek istedim ben yanlıĢ anladım o zaman… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Görüyorum.  

FĠKRET MISIRLI: Zaten geçen toplantıda... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun.   

FĠKRET MISIRLI: Geçen toplantıda... TeĢekkür ederim, son söz olacak. Ġsteyen istediği kadar 

konuĢuyor ama bana gelince son söz diyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır, hayır öyle bir Ģey değil. 

FĠKRET MISIRLI: Bir önceki Mecliste de son sözü alamadım ne hikmetse.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır, hayır benim öyle bir niyetim yoktu baĢka bir Ģey anladım 

ben.  

FĠKRET MISIRLI: ġimdi Sayın BaĢkan’ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: Evet, aslında konuĢmamızın önemli bir kısmını ilgilendiren 41 yıldır burada 

Bürokratlık yapan arkadaĢımız, Kentsel DönüĢümle ilgili olarak bize ve Grubumuza ve 

Bakanlığımıza birtakım suçlayıcı ifadeler kullandı. Ama kendisi burada olmadığı için artık 

konuĢmamızın o kısmını Ģimdi yapmayacağız, bulunduğu dönemde yapacağız. Ancak son bölümde 

yine söz alan Özan arkadaĢımız, oradaki konuĢmalarını öyle bir yere getirdi ki; Bakanlığımızı 

suçlamak için, “Deprem kontrolü, Çevre ve ġehircilik Bakanlığının yetkisinde.” dedi. Yani imar, 

inĢaat, denetim, deprem dayanıklılığı ve ruhsat verme Ġlçe Belediye ve BüyükĢehir Belediyesinin 

yetkisindedir. Bir kere burada sanki sorumluluğu Bakanlığa atıp sanki Bakanlık bu konuda farklı bir 

kurummuĢ gibi, ki bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakanlığından bahsediyoruz, sonra orada 

bir baĢka suçlama… Ben anlam veremedim ama “Gaziemir’de lüks konutlar yapılıyor” dedi. Yani 

sanki lüks konut yapmak suç veya bununla ilgili olaraktan vatandaĢın tasarrufuna biz Meclis iradesi 

koyacağız, gibi böyle bir imkânımız yok zaten. Orada da imar ve düzenlemeleri durumuna göre 

vatandaĢ istediği uygulamayı yapar. Bizim burada Bakanlık olarak yapılmıĢ böyle hiçbir suçumuz 

veya bir Ģeyimiz yok, ben duymadım. Ama bir suçlama yaptıysa inĢallah bir sonraki Mecliste cevap 

verir. Ama en önemlisi Ģunu söyledi: 2000 yılında, ona kesin katılıyorum, “2000 yılından önce 

yapılan yapıların hepsi maalesef riskli yapı.” dedi. ġimdi tabii biraz önce söyledim, 152 yıllık 

geçmiĢinde olan bir arkadaĢımız 41 yıl bu Mecliste görev yapıp 6 bir de, TUNÇ Beyle de 7 

Belediye BaĢkanıyla çalıĢırken çok büyük sorumluluğu var ama tabii ki bu sorumlulukları orada 

ona aktaracak durumumuz yok. Fakat burada bence Özan arkadaĢımız Ģunu atladı; biz AK Parti 

olarak zaten 2001’de kurulduk, yani bize oradan bir suçlama getirmeye kalktıysa… Herhalde ya 

tarihleri karıĢtırdı ya da yani ben o konuĢmaların içerisine baktım, zaten neresine, cevap vereyim? 

Ki bir sürü daha benzeri suçlamalar… Bunların bir kısmı gazete kupüründen alınmıĢ, bir kısmı 

sosyal medyadan alınmıĢ, bilimsellikten ve araĢtırmadan yoksun konuĢmalar. Neyse BaĢkan’ım, 

ben esasında konuĢmamızın çok da uzatmayacağım o diğer kısımlara girmeyeceğim. Erhan 

arkadaĢımız, Aybars arkadaĢımız da bu Kentsel DönüĢümle ilgili olaraktan bir sunumdan 

bahsettiler, ziyaret etmiĢler. Biz de bu 7 bölgeyi gezdik. Ben kısaca Kentsel DönüĢümün, Daire 

BaĢkanımız olsaydı bize Ģunları söyleyecekti; 2012 yılından bu yana kadar 7 bölgede, 308 hektar 

üzerinde, 31.145 konut yapılacaktı, 3865 tane de iĢ yeri. Peki ne yapıldı? Gaziemir’de ve Aktepe 

Emrez’de sıfır, Ege Mahallesi’nde sıfır, Ballıkuyu’da sıfır, Güzeltepe’de sıfır. Örnekköy Kentsel 

DönüĢümünde, 3500 tane yapacağım dediği yerde 338 tanesinin inĢaatına baĢladı. Herhalde 

önümüzdeki günlerde biter inĢallah. ġimdi bakıyorum bunun dıĢında, Uzundere 5 etapta yapılacaktı. 

Burçin BaĢkanımız, orada Ģunu düzeltiyorum; 8000 konut yapacaktı 5 etapta. 1. etapta 280 tane 

bitirdi, 1. etabın kalan kısmında 380 taneyi herhalde Haziran ayında teslim ederiz. Dolayısıyla, yani 

bu yapılanlara baktıkça 31.345 konuttan 943 tane bitmiĢ; %3. 3185 iĢ yerinden de %2,5 bitmiĢ bir 

rakama ulaĢıyoruz. Peki, ne demiĢiz bununla ilgili olarak Aybars Beyin o kaynakla ilgili olan 

konuĢmasına? Ne demiĢ o dönemin Bürokratı ve arkadaĢlarımız? Mecliste eski Bürokrat 

arkadaĢımızın ifadesi aynen Ģöyle “UzlaĢıya dayalı olması, yerinde dönüĢüm olması” bu çok önemli 

“Finansmanı kendi içinde karĢılaması bunun Türkiye’de baĢka örneği yok. Finansman 

aramıyorsunuz, proje kendi değerini yaratıyor bunun için Türkiye’de yaygınlaĢtırılması, örnek 

olması çok önemli.” Evet, doğru söylemiĢ ama ortada ne bir proje ne de bununla ilgili olaraktan iyi 

bir örnek var. Dolayısıyla bence Kentsel DönüĢüm konusunu, BüyükĢehir Belediyesinin bence 
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bugünden itibaren tekrardan yazmasında fayda var teĢekkür ederim BaĢkan’ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, belki önümüzdeki 

Mecliste BaĢkanlık tarafından Kentsel DönüĢümle ilgili bir bilgilendirme oturumunun yapılması 

son derece faydalı olabilir. Bunu ben buradan ilgili arkadaĢlarıma da iletmiĢ olayım. Dolayısıyla 

bunun son derece yararlı olacağını düĢünüyorum. Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar 

kapatacağım Meclisi ama bir üzücü haberle kapatacağım; Gaziemir Belediye BaĢkanı Halil 

ARDA’nın, Sayın Halil ARDA’nın babası vefat etmiĢtir. ġimdi bilgi geldi. Kendisine baĢsağlığı 

diliyorum ve babasına da Allah’tan rahmet diliyorum, ıĢıklar içinde yatsın.  

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Değerli ArkadaĢlar Mazeretli ArkadaĢlarımın Mazeretlerini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir.  

 

VII. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: III. BirleĢimin, bir sonraki Meclis BirleĢiminin 14 ġubat 2020 

Cuma günü, saat 18.00’de Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyururum. TeĢekkür ederim. Ġyi 

akĢamlar dilerim. 
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