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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. MECLĠS ĠHTĠSAS KOMĠSYONLARI ÜYELERĠNĠN SEÇĠLMESĠ
1- Göç ve Uyum Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
2- Aile ve Çocuk Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
3- Kooperatifler Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
III. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI
GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME
1. Ġzmir Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı Yurt DıĢı
Görevlendirilmesine ĠliĢkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından meclis kararı
alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirmenin
Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında
Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. Bu çerçevede Ġdaremiz Genel
Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapan Turgay AKKAYA, TECO firmasının daveti üzerine
09/11/2019-17/11/2019 tarihleri arasında görevli-izinli olarak Tayvan'da Akıllı ġehirler, Elektrikli
Araçlar, Teleferik Sistemleri ve Akıllı Aydınlatma Sistemleri konularında teknik incelemelerde
bulunmak üzere yer almıĢtır. Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (ESHOT-Ġnsan Kay. ve Eğit.Dai.BĢk.E.1659-E.24870)
2. Ġzmir Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı YurtdıĢı
Görevlendirilmesine ĠliĢkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından Meclis Kararı
alınmasına imkân bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde
görevlendirilmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis
toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. Suudi Arabistan'ın
Riyad kentinde 4-8 ġubat 2020 tarihleri arasında Urban 20 (U20) ön hazırlık ve rehberlik toplantısı
gerçekleĢmiĢtir. Belediyemizden iki kiĢi ulaĢım (uçak), konaklama ve kent içi ulaĢım masrafları Riyad
kenti tarafından karĢılanmak üzere toplantıya davet edilmiĢtir. Toplantıya Belediyemizi temsilen katılan
ĠBB BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'ye mihmandarlık etmek üzere DıĢ ĠliĢkiler ġube
Müdürlüğümüz personeli Nazmi Mert TÜRKBEN, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 4(b) maddesi
kapsamında 3-7 ġubat 2020 tarihleri arasında toplantı için görevlendirilmiĢtir. Sayın Meclisimizin
bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (DıĢ ĠliĢkiler ve
Turizm Dai.BĢk.E.38136)
3. Ġzmir Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı yurt dıĢı
görevlendirilmesine iliĢkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımında Meclis Kararı
alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirmenin
Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında
Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. Check Point 2020 MüĢteri
Konferansı "Check Point Siber Güvenlik Zirvesi" 04/02/2020-06/02/2020 tarihleri arasında
Avusturya'nın Viyana kentinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Konferansa katılım ücreti, yol ve konaklama
masrafları davetiye sahibi Check Poınt Yazılım Teknolojileri Paz. A.ġ. firmasınca karĢılanmıĢtır.
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04/02/2020-06/02/2020 tarihlerinde düzenlenen konferansa 03/02/2020 tarihli ve 92055369-903.99E.28860 sayılı BaĢkanlık Olur’una istinaden Kurumumuz adına katılmak üzere Bilgi Ağları ġube Müdür
Vekili Murat GĠLGĠL ile Yazılım ġube Müdürlüğü personeli Egemen AKKOYUN
görevlendirilmiĢlerdir. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Bilgi ĠĢl. Dai.BĢk.E.40483)
IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. 4-8 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek Almanya'nın Berlin kentinde her yıl düzenlenen
ITB Berlin Turizm Fuarı'na, 3-5 Mart 2020 tarihleri arasında Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
Mustafa Tunç SOYER, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra GÖKCE, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE ve yapılacak olan toplantılar sonrası temasları
sürdürmek üzere 3-8 Mart 2020 tarihleri arasında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı
Güven EKEN'in katılması, 6-7 Mart 2020 tarihlerinde Ġspanya'nın Valencia kentinde Valencia Belediye
BaĢkanı ile bir takım görüĢmeler yapmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç
SOYER, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra GÖKCE ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin katılması, söz konusu tarihlerde yapılacak olan seyahatlere
ait ulaĢım (havayolu ile) giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, günlük harcırah giderleri, konaklama
giderleri ve tüm yasal giderlerin (pasaport harcı, alan vergisi, yurtdıĢı çıkıĢ harçları vb.) Belediyemizin
ilgili müdürlüklerin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Kaleminden karĢılanması hususunun
görüĢülmesi.(Özel Kalem Md.E.41153)
2. 04 - 08 Mart 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan “ITB Berlin
Uluslararası Turizm Fuarı” ile 17 - 19 Mart 2020 tarihleri arasında Moskova”da düzenleneck olan
“MITT Moskova Uluslararası Turizm Fuarı”nda Ġzmir, Belediyemiz ve Ġzmir Valiliği tarafından temsil
edilecek olup, söz konusu Fuarlara katılmak üzere ĠZELMAN A.ġ. kadrosunda görevli, Basın Yayın
ġube Müdürlüğünde Foto Muhabiri olarak görev yapmakta olan Emirali KOKAL (S.No: 17349)’ın
görevlendirilmesi, 03 – 08 Mart 2020 ve 16 - 19 Mart 2020 tarihleri arasında görevli – izinli sayılması
ve konaklama, uçakla ulaĢım, yemek ve ilgili diğer yasal giderlerinin Basın Yayın ġube Müdürlüğü
Bütçesinden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Basın Yayın ve Halk. ĠliĢ. Dai. BĢk. E.40477)
3. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğe göre hazırlanan, Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün memur dolu kadro
derece değiĢikliğinin iptal-ihdası için önerge eki cetvellerinin incelenerek karara bağlanması hususunun
görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan Kay. ve Eğit.Dai.BĢk. E.1720/E.25757)
4. Ġdari ĠĢler ġube Müdürlüğü demirbaĢında bulunan 2008 model, 35 UF 063 plaka no’lu, Fort Transit
marka, 1 (bir) adet kamyonetin ESHOT Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun
görüĢülmesi. (ĠĢletme ve Des. Hiz. Dai. BĢk.E.40487)
5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Konak ilçesi, Güney Mahallesi, 2318 ada, 103 no’lu taĢınmazın,
imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü adına bedelsiz tahsis
edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.40475)
6. Narlıdere Belediye BaĢkanlığının talebi doğrultusunda, Huzur Mahallesi, 6226 ada, 2 no’lu (821,00
m²) taĢınmazın Belediyemiz mülkiyetinde olan 789/2399 (270,00 m²) hissesinin imar planı kullanımı
doğrultusunda bölgede yaĢayan insanların temel sosyal ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla kullanımına
yönelik olarak düzenlenen Protokol kapsamında, Narlıdere Belediyesine 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis
edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.41195)
7. ÖdemiĢ Belediye BaĢkanlığının talebi doğrultusunda, mülkiyeti Belediyemize ait Üç Eylül Mahallesi,
412 ada, 79 no’lu (5555.87 m²) taĢınmazın Fen ĠĢleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanımına yönelik
olarak düzenlenen Protokol kapsamında, ÖdemiĢ Belediyesine 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi
hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.41197)
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8. Balçova Belediye BaĢkanlığının; Korutürk Mahallesinde yapılan 124 no'lu parselasyon planı sonucu
ekli krokide belirtildiği Ģekilde yeni oluĢan meydan ve yolların "Agamemnon Meydanı", "Termal
Sokak", "Gençlik Sokak", "Ahmet PiriĢtina Sokak", "Ilıca Sokak", "Esenlik Sokak", "Hayat Sokak" ve
"Sağlık Sokak" olarak isimlendirilmesi talebi ile yine bu çalıĢma kapsamında 124 no'lu parselasyon ile
imar adaları içinde kalan mevcut Sera Sokağın da kapatılması hususlarının görüĢülmesi. (Harita ve CBS
Dai.BĢk.E.41201)
9. Kanada merkezli 7.328 kiĢinin katıldığı “Uluslararası Caribou Matematik YarıĢması”nda birinci olan
Ġzmir, KemalpaĢa Merkez Atatürk Ġlkokulu öğrencisi 10 yaĢındaki Elanur AKINCI’nın baĢarısının teĢvik
edilmesi amacıyla 5 adet Cumhuriyet Altını veya karĢılığı para değeri ile ödüllendirilmesi ve söz konusu
ödüllerin Belediyemiz ilgili Bütçesinden karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (Özel Kal.Md.E.41379)
10. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; "2020 Mali Yılı Pazar Yerleri Yeme, Ġçme Stantları Yıllık Tarife
Cetveli”ne yönelik, 03/02/2020 tarihli ve 41 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.
BĢk.E.40478)
11. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; 2020 Yılı Reklam Tarifesine yönelik, 06/02/2020 tarihli ve
72458193/46 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai. BĢk.E.41200)
12. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı arasında
13/07/2015 tarihli ve 05.647 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen Protokol’ün, tarafların
yükümlülüklerini içeren madde 6.23’ten sonra gelmek üzere, “Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi 2110
ada, 6. parseldeki taĢınmazın kullanım hakkının verilmesi” ifadesinin eklenmesi hususunun görüĢülmesi.
(Sosyal ve Prj. Dai. BĢk. E.41180)
13. Akdeniz'de konuĢulan dillerin öğrenimini teĢvik yoluyla yurttaĢların Akdenizlilik kimliğini
güçlendirmek ve Akdeniz'in ana limanlarından biri olan kentimizin Akdeniz'deki komĢu kültürlerle daha
yakın iliĢki kurabilmesini sağlamak amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde Akdeniz Dilleri
Eğitimi amaçlı kurslar düzenlenmesi amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Ankara Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (TÖMER) arasında imzalanmak üzere
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan ĠĢbirliği Protokolünün kabulü ile söz konusu Protokolde belirtilen
Ankara Üniversitesine yapılacak eğitim bedeli ödemesinin Belediyemiz ilgili bütçesinden
gerçekleĢtirilmesi ve ilgili bütçe gelir tarife cetveline önergede belirtilen kayıt bedelinin eklenmesi
hususlarının görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dai. BĢk. E.41075)
14. S.S Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün
soğuk zincire dâhil olması ve modern iĢleme tesislerine taĢınması için süt soğutma tankları gerekli
olduğundan, 30 ortağından süt toplayan kooperatifin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına
yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile S.S. Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün görüĢülmesi. (Tarımsal
Hiz.Dai.BĢk.E.40482)
15. S.S Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün soğuk
zincire dâhil olması ve modern iĢleme tesislerine taĢınması için süt soğutma tankları gerekli olduğundan
15 ortağından süt toplayan kooperatifin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına yönelik, Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi ile S.S Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.40481)
16. Kiraz S.S Çömlekçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin
sütünün soğuk zincire dâhil olması ve modern iĢleme tesislerine taĢınması için süt soğutma tankları
gerekli olduğundan, 91 ortağından süt toplayan kooperatifin mevcut süt soğutma tanklarının yetersiz
gelmesi nedeniyle 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi ile Kiraz S.S Çömlekçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere
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hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.40480)
17. Belediyemize tahsis edilen ÖdemiĢ Birgi YAS ve YÜS Sulama Tesisinin iĢletilmesinin bakım ve
onarımlarının, tesisin iĢletilmesi için kurulan ve o günden beri iĢletme sorumluluğunu yürüten S.S. Birgi
Beldesi Sulama Kooperatifine devredilmesine yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile S.S. Birgi
Beldesi Sulama Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “ĠĢ Birliği
Protokolü”nün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.40488)
18. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404,
05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan 1/25000
ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu DeğiĢikliğinin iptaline yönelik açılan
davalar sonucu, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.845 sayılı Kararı
doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan Ġzmir Kuzey
Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliğine, TMMOB ġehir Plancıları Odası
tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41216)
19. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404,
05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/25000
ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu DeğiĢikliğinin iptaline yönelik açılan
davalar sonucu, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarih ve 05.845 sayılı Kararı
doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019 -21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Ġzmir Batı
Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliğine, TMMOB ġehir Plancıları Odası
tarafından 21/01/2020 tarihli ve 35.20.0045 sayılı yazısı ile askı süresi içerisinde yapılan itirazın
incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41215)
20. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404,
05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/25000
ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu DeğiĢikliğinin iptaline yönelik açılan
davalar sonucu, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarih ve 05.845 sayılı Kararı
doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Ġzmir Batı Bölgesi
1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliğine, TMMOB ġehir Plancıları Odası tarafından
21/01/2020 tarihli ve 35.20.0044 sayılı yazısı ile askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar
ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41219)
21. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404,
05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/25000
ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu DeğiĢikliğinin iptaline yönelik açılan
davalar sonucu, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarih ve 05.845 sayılı Kararı
doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Ġzmir Batı Bölgesi
1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliğine, TMMOB ġehir Plancıları Odası tarafından
21/01/2020 tarihli ve 35.20.0047 sayılı yazısı ile askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar
ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41218)
22. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/09/2019 tarihli ve 05.779 sayılı Kararı ile uygun görülerek
23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan Aliağa ilçesi, Siteler Mahallesi, 696 ada, 1
parsele iliĢkin 1/25.000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliğine, Ġzmir Çevre
ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.41214)
23. BüyükĢehir Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli ve 05.352 sayılı Kararı ile uygun görülerek
onanan Ġzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planında, Kültür ve Turizm Koruma ve
GeliĢim Bölgesi güncel sınırları dikkate alınarak Dikili ve Bergama Ġlçelerinde hazırlanan 1/25.000
ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ve Plan DeğiĢikliği Raporunun görüĢülmesi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.38138)
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24. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek
24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım Ġmar
Planı Revizyonu ve Ġlavesine; 1042 ve 5547 parsellerin plan onama sınırı dıĢında bırakılmasına iliĢkin,
parsellerin maliki AyĢe TARHAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.41212)
25. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek
24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım Ġmar
Planı Revizyonu ve Ġlavesine; Adacık Mevkii 3300 parselin maliki Nusrettin ÜLKER tarafından askı
süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41207)
26. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek
24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım Ġmar
Planı Revizyonu ve Ġlavesine; Aliağa Mahallesi, 313 ada 1 parsel, 959 parsel ve 2019 parsele iliĢkin
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı TOKĠ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar
ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41206)
27. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek
24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım Ġmar
Planı Revizyonu ve Ġlavesine; Kazımdirik Mahallesi, 6036, 6037 ve 5804 parselin maliki Bekir ARI
tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41211)
28. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek
24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım Ġmar
Planı Revizyonu ve Ġlavesine; Yenimahalle, 32 ada, 1 parsele iliĢkin Aliağa Belediye BaĢkanlığı
tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41213)
29. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek
24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım Ġmar
Planı Revizyonu ve Ġlavesine; Aliağa ilçesi, 696 ada 1 parsel, 4385 parsel, 560 ada 4 ve 5 parseller, 934
ada 1 parsel, 425 ada 2 parsel, 273 ada 1 parsel, 205 ada 1 parsel, 206 ada 1 parsel, 207 ada 1 parsel, 208
ada 1 parsel, 209 ada 1 parsel, 2852 parsel, 2853 parsel, 31 ada 1 parsel ve 3147 parselin kullanım
kararına iliĢkin, Ġzmir Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın
incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41210)
30. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek
24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım Ġmar
Planı Revizyonu ve Ġlavesine; Aliağa ilçesi, Yalı Mahallesi, 6954 parsel ve 6831 sayılı yasanın 2/B
maddesine göre orman alanı sınırları dıĢına çıkarılan PLVIII numaralı parselin kullanım kararına iliĢkin,
6954 parselin maliki ve PLVIII parselde zilliyet hakkı bulunan Emine ÜNAL ve Emel BÜYÜK vekili
Hakan TURAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.41209)
31. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek
24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım Ġmar
Planı Revizyonu ve Ġlavesine; Musa ÖZCAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın
incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41208)
32. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 15/11/2019 tarihli ve 1023 sayılı Kararı ile uygun görülerek,
13/01/2020-11/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiniliköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım
Ġmar Planı Revizyonuna; 583 ada, 14 parselin maliki Zuhal HOCAOĞLU tarafından askı süresi
içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41205)
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33. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 15/11/2019 tarihli ve 1023 sayılı Kararı ile uygun görülerek,
13/01/2020-11/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiniliköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım
Ġmar Planı Revizyonuna; 172 ada, 47 parselin maliki Atiye SARIKAYA tarafından askı süresi içerisinde
yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41203)
34. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 15/11/2019 tarihli ve 1023 sayılı Kararı ile uygun görülerek,
13/01/2020-11/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiniliköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım
Ġmar Planı Revizyonuna; 582 ada, 6 parselin maliki Nazarköy Tur. Otel. ĠnĢ. San. Vekili Hayri
ARICAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.41204)
35. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında, “GeliĢme Konut Alanı” kullanım kararında kalan;
Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 36031 ada, 1 parsel sayılı taĢınmazın bir bölümünün “LPG Tesisi
yer alabilir” hükümlerine sahip, “Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı” ve “Pasif YeĢil Alan” olarak,
36031 ada, 1 parsel sayılı taĢınmazın doğusunda ve kuzeyinde kalan ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli
Nazım Ġmar Planında “TaĢıt Yolu” ile “Meskun Konut Alanı” kullanım kararında kalan kamuya terkli
alanların, “Pasif YeĢil Alan” ile “TaĢıt Yolu” olarak belirlendiği, taĢıt yolu güzergâhının ve kavĢak
formunun yeniden düzenlendiği, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.40476)
36. Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 181 ada, 26 numaralı parselin mevcut 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar
Planı Kararları ve Ġmar Adası Formlarının yeniden düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli
Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38143)
37. Torbalı ilçesi, Karakuyu Mermer Sanayi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Plan Notlarında belirlenen
"1.9. Kamuya ait alanlar (Otopark, Park, Belediye Hizmet Alanı, Teknik Altyapı Alanı vb.) bedelsiz
olarak kamu eline geçmeden yapı ruhsatı verilemez." hükmünün iptaline iliĢkin Ġzmir 2. Ġdare
Mahkemesinin 27/11/2019 tarihli ve 2019/1443 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli
Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38148)
38. Tire ilçesi, KurtuluĢ Mahallesi 1058 ada, 101 parselin "Kamu Hizmet Alanı", 1018 adanın kısmen
"Ticaret Konut Alanı (TĠCK)" kısmen "Meskun Konut Alanı" olarak belirlenmesine iliĢkin, 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41221)
39. Narlıdere Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 2019-97 sayılı Kararı ile uygun görülen; 6413
ada, 1 ve 37 ada, 2 parsellere yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerileri. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41199)
40. “Ġzmirdeniz Projesi” kapsamında hazırlanan, Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine
yönelik, 1/5000 ölçekli Revizyon ve Ġlave Nazım Ġmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Ġlave ve DeğiĢikliğinin; Ġzmir 3. Ġdare Mahkemesinin 31/12/2019 tarihli ve E.2018/1380-K.2019/1752
sayılı Kararı ile kısmen iptal edilmiĢ olan kısımlarına iliĢkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
DeğiĢikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerilerinin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu
kapsamında iĢlem yapılmak üzere, Çevre ve ġehircilik Bakanlığına gönderilmesi hususunun
görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.40479)
41. Torbalı Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 131 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Saipler Mahallesi, 110 ada, 67 parsel numarası ile kayıtlı taĢınmazın bir kısmının “Akaryakıt ve Servis
Ġstasyonu Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.40484)
42. Kınık ilçesi, Türkcedit Mahallesi, 171 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 51 ve 52 parsellere iliĢkin 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi ile Kınık Belediye Meclisinin 04/12/2019 tarihli, 12/50
sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve
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ġehircilik Dai.BĢk.E.38145)
43. Karabağlar ilçesi, ÇalıkuĢu Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi Elka Durağı Yaya Üst Geçidi
belirlenmesine iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.38139)
44. Bornova Belediye Meclisinin 03/01/2020 tarihli ve 18 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Çamdibi Mahallesi, 24O4C paftada, 5366 Sokak ve 5356 Sokak kesiĢiminde kamuya terkli yeĢil alanda
4.00 m x 6.00 m ebatlarında bir adet Trafo Alanı belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38464)
45. Bornova ilçesi ve çevresine su temini ve dağıtımını sağlamak için mevcutta kullanılan "Üniversite içi
Pompa" olarak adlandırılan Terfi Merkezinin (P19) içme ve kullanma suyu dağıtım sistemi kapsamında
ekonomik ömrünü tamamlaması, artan nüfus ile içme ve kullanma suyu talebinin artması, yeni içme ve
kullanma suyu kaynağı olan Gördes Barajından gelen suyun bölgeye dağıtımının sağlanabilmesi için
yenilenmesi zorunlu hale geldiğinden; yürürlükteki 1/1000 ölçekli kamuya terk edilmiĢ Park Alanında
yeni terfi merkezi yapılabilmesi için 15 m x 10 m ebatlarında "İçme Suyu Tesisleri Alanı (Terfi
Merkezi)" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38152)
46. Konak Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 217/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Halkapınar Mahallesi, 8502 ada, 1 parselin Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/08/2018 tarihli ve
05.905 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı değiĢikliği doğrultusunda
TAKS:0.40, E:3.50 YapılaĢma KoĢullu "Hastane Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38151)
47. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 22 sayılı Kararı ile uygun görülen;
yürürlükteki imar planında ilkokul alanında kalan; KarĢıyaka ilçesi, Yalı Mahallesi, 26534 ada, 3
parselin “Özel Eğitim Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.40473)
48. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli ve 21 sayılı kararı ile uygun görülen; KarĢıyaka 1.
Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ile Uygulama Ġmar Planında “Özel Planlama Alanı” olarak
belirlenen ve “Bostanlı Eğik Binalar” olarak bilinen bölgede; ilgili mevzuatlar doğrultusunda, “Özel
Planlama Alanı” sınırları dâhilinde, 1359 adada ivedilikle sağlıklı ve güvenli dönüĢümü sağlamaya
yönelik, KarĢıyaka Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan, “Bostanlı Özel Planlama Alanı”
1359 adaya yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.41198)
49. Çiğli Belediye Meclisinin 08/01/2020 tarihli ve 05/17 sayılı Kararı ile uygun görülen;
AtaĢehir Mahallesi, 22024 ada, 2 ve 3 parsellerinde kayıtlı taĢınmazların, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar
Planı Kararları doğrultusunda “Özel Sağlık Tesis Alanı ve Yaya Yolu” olarak belirlenmesine yönelik
hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.40485)
50. Çiğli Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 05/100 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Yeni Mahalle, 22249 ada, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numaralı parsellerin isabet ettiği
imar planında "BitiĢik Nizam 3 ve BitiĢik Nizam 4 Katlı Konut Alanı, Yol ve Park" kullanımlarında
kalan alanda, düzenleme sahası sınırının belirlenerek "Yençok: 8 Kat, K.A.T (Katlar Alanı Toplamı)
KoĢullu Konut Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38141)
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51. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 05/93 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Küçük Çiğli Mahallesinde, Hmax: 24.80 m, E:0.80, (TM) ve (Y) KoĢullu Ġmar Adalarının birleĢtirilerek
Yençok: 8 Kat ve K.A.T (Katlar Alanı Toplamı) KoĢullu Ticaret-Turizm ( TĠCT) Ġmar Adası olarak
belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.38147)
52. Menderes Belediye Meclisinin 04/10/2019 tarihli ve 192 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Görece Cumhuriyet Mahallesi, 138 ve 139 adaların kuzeyindeki “Park Alanı” içerisinde “Regülatör
Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.40474)
53. Menderes Belediye Meclisinin 05/12/2019 tarihli ve 229 sayılı Kararı ile uygun görülen, Oğlananası
Mahallesinde, Depolama Alanlarına iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği
önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41220)
54. Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 05-250 sayılı Kararı ile uygun görülen;
KurtuluĢ Mahallesi 1058 ada, 101 parselin "Emsal=1.50 Y. ençok=5 Kat" YapılaĢma KoĢullu "Resmi
Tesis Alanı" olarak belirlenmesine, 1018 numaralı imar adasının ise kadastral duruma göre imar
hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38140)
55. Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 05.247 sayılı Kararı ile uygun görülen;
GEDĠZ A.ġ.'nin 21/11/2019 tarihli ve 110652 sayılı talep yazısı doğrultusunda, Turan Mahallesi, 1257
ada, 6 parselin doğusunda yer alan park alanında, 8.00 m x 5.00 m ebatlarında yaklaĢık 40 m²’lik 1 adet
Trafo Alanı belirlenmesine iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.38142)
56. Foça Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli ve 25 sayılı Kararı ile uygun görülen; Hacıveli
Mahallesi, 50KIVa paftada yer alan “Park Alanı”nda 5.00 m x 6.00 m ebatlı “Trafo Yeri” ayrılmasına
yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41202)
57. Kiraz Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 134/14 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Ġstiklal Mahallesi, 1/1000 ölçekli Kiraz Uygulama Ġmar Planında YapılaĢma KoĢulları belirlenmemiĢ
meskun konut alanı içinde yer alan 35 ada, 2, 10, 11, 12 ve 13 parsellerin yapılaĢma koĢullarındaki
belirsizliği gidermek amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar
ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38144)
58. Kiraz Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 132/14 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Cumhuriyet Mahallesi, 1/1000 ölçekli Kiraz Uygulama Ġmar Planında, BitiĢik Nizam 3 Kat Konut Alanı
ve 7 m’lik Yaya Yolunda kalan 78 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerin imar hatlarının yeniden düzenlenmesine
yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.40472)
59. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 67 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Yelki Mahallesi, 213 ada, 5 parselin güneyinde kamuya ait yeĢil alanda 5.00 m x 8.00 m ebadında
40m²’lik bir adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.40486)
V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
1. 23/04/2020 “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”ndan itibaren geçerli olmak üzere tüm
toplu ulaĢım araçlarından faydalanabilecek “Efes, Bergama, AĢkla Ġzmir vs. isimle yeni bir kart
uygulamasının baĢlatılmasına yönelik Yazılı Önergenin; Tüketiciyi Koruma Komisyonunca oybirliği ile
uygun bulunduğuna, UlaĢım Komisyonunca; “90 dakika uygulaması dikkate alınarak, ESHOT Genel
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Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun
bulunduğuna, Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarınca; “Dönemi içinde ESHOT Genel Müdürlüğü
tarafından değerlendirilmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hüsnü BOZTEPE, Özgür HIZAL. E.7135)
2. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve
Kar. Dai.BĢk.E.36642)
3. Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü memur personeli için talep edilen ve önerge ekinde yer
alan 2020 yılı Fazla ÇalıĢma Teklifi ile Gerekçe Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Ġnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.BĢk.E.1597/E.23926)
4. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Komisyonları Raporu. (DıĢ. ĠliĢkiler ve Turizm Dai.BĢk.E.36643)
5. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planına göre "YeĢil Alan, Ticaret ve 2 No'lu Kentsel Sit
Alanı"nda kalmakta olan Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 103 ada, 7, 26, 27 ve 30 parsellerde kayıtlı
taĢınmazların kamulaĢtırılmasının 2019-2023 yıllarını kapsayan V. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek
olarak alınmasına yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarihli ve 384 sayılı Kararının; Ġlçe
Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin
14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar
ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.318387)
6. Belediye BaĢkanlığımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-UlukentYahĢelli) 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
DeğiĢikliklerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.36647)
7. Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, mevcut Nazım Ġmar Planında "KreĢ Alanı" gösteriminde kalan
7648 ada, 1 parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı (KreĢ)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.14610)
8. Konak ilçesi, Emir Sultan Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında, 30 No'lu
Bölgesel Otopark Alanının doğusunda "Rekreasyon Alanı" kullanımında kalan alanın, "Kamu Hizmet
Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.14608)
9. Belediye Meclisimizin 13/01/2017 tarihli ve 05.90 sayılı Kararı ile kabul edilen; Torbalı Ġlçe Merkezi
1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonunda "Belediye Hizmet Alanı, Pazar Alanı, Pasif YeĢil ve
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TaĢıt Yolu" plan kararlarında kalan Torbalı ilçesi, Tepeköy Mahallesi, 154 ada 1, 14, 21 ve 22 numaralı
parseller ile çevresindeki alanın "Özel Proje Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli
Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin “Öneri plan notunun 1. Özel proje alanları sınırları içerisinde;
plan üzerinde simgeleri belirlenmiş olan açık Pazar alanı, otopark, yer altı otoparkı ile meydan, park,
yeşil alan ve bu alanlarda ihtiyaca yönelik kafeterya, çay bahçesi kullanımları yer alabilir.” Ģeklindeki
görüĢ doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – UlaĢım
– Çevre ve Sağlık - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6607)
10. Menemen Merkez YerleĢimi ile Asarlık, Koyundere, Ulukent ve YahĢelli yerleĢimlerini kapsayan
alanda, 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000
ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-YahĢelli) Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve
Ġlavesi ve Plan Açıklama Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14607)
11. ÖdemiĢ ilçesi, Türkönü Mahallesinde yer alan, 444 parselin bir bölümünde Akaryakıt ve Servis
Ġstasyonu Alanı belirlenmesi amacıyla söz konusu parsel malikince hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım
Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve
Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.12965)
12. Menderes Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 214 sayılı Kararı ile uygun görülen; Özdere
Cumhuriyet Mahallesi 1/1000 ölçekli Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar Planı önerisi ile birlikte
değerlendirilmek üzere Belediyemize iletilen, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım Ġmar Planı ve
Revizyonu DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.14624)
13. Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli, 363 sayılı Kararı ile uygun görülen; AltındağMerkez Mahallesi, 23OIVb paftada, 4557 Sokak üzerinde yer alan Kamuya Terkli Park Alanında
mevcut ağaçlar korunacak Ģekilde 3.00 m x 6.00 m ebatlarında, bir adet trafo alanı belirlenmesine
yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.14611)
14. 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 önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım
Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.33821)
15. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 17/10/2019 tarihli ve 175 sayılı Kararı ile uygun görülen; Örnekköy
Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında 26L-IIIC imar paftada yer alan, 26959
ada, 1 parselin kuzeyindeki kaldırım alanında 1 adet 2.50 m x 4.50 m ebatlarında "Trafo Yeri"
belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.
(Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.6601)
16. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli ve 199 sayılı Kararı ile uygun görülen, KarĢıyaka
ilçe sınırları dâhilinde 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında yapı nizamı ayrık, ayrık ikiz ve blok
nizam olan bazı ruhsatlı yapıların taban alanlarının %40’ın üstünde olduğu, söz konusu parsellerin taban
alanı konusunda uyumsuz olması sebebiyle uygulamada yaĢanan sorunların çözümüne yönelik
geliĢtirilen Plan Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.6605)
17. Çiğli Belediye Meclisinin 05/09/2019 tarihli ve 05/68 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balatçık
Mahallesi, K18d-21c-3a ve K18d-21c-3b paftalarda, kamuya terkli "Park Alanı" ve "Bölgesel Otopark
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Alanı"nın yeniden düzenlenerek, "Pazar Alanı ve Genel Otopark Alanı" ve "Park Alanı" olarak
belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları
Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6593)
18. Torbalı Belediye Meclisinin 17/10/2019 tarihli ve 117 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tepeköy
Mahallesi, 154 ada 1, 14, 21 ve 22 numaralı parseller ile çevresindeki alanın Torbalı 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planında "Belediye Hizmet Alanı", "Belediye Meydanı", "Pazar Alanı", "Meydan"
kullanımlarını içerecek Ģekilde, Kentsel Tasarım Projesi Sınırı ile Kentsel Tasarım Alanında yer alacak
kullanımlar ve yapılaĢma koĢullarının, yarıĢma projesi doğrultusunda belirlenmesine yönelik plan notu
düzenlenecek Ģekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarınca; “„1- Kentsel tasarım
sınırları içerisinde plan üzerinde simgeleri belirlenmiş olan Açık Pazar Alanı, Otopark, Yer Altı
Otoparkı ile meydan, park, yeşil alan ve bu alanlarda ihtiyaca yönelik kafeterya, çay bahçesi
kullanımları yer alabilir. 2- Açık Pazar yerinde, değişen hava koşullarına karşı önlem alınabilmesi
amacıyla mevzuatta tanımlanan mesafeleri aşmayacak şekilde üst örtü yapılabilir.‟ Hükümlerinin
belirlenmesi koşuluyla” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin
MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6604)
19. Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesi, mevcut mezarlık alanı içinden geçen taĢıt yolunun yeniden
düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.33813)
20. Torbalı Belediye Meclisinin 17/10/2019 tarihli ve 117 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ertuğrul
Mahallesinde, Ġzmir 1 Numaralı Koruma Kurulunun 21/10/2016 tarihli ve 5147 sayılı Kararı ile 3.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen alana iliĢkin, Ertuğrul Mahallesi 67 ve 1234 adaların bir
bölümüne yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000
ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.6590)
21. Menderes Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 214 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000
ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım Ġmar Planı ve Revizyonu doğrultusunda hazırlanan, Özdere
Cumhuriyet Mahallesi, 1/1000 ölçekli Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar Planı önerisinin değiĢiklikle
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.14616)
22. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 54 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Güzelbahçe ilçesi sınırları içinde BüyükĢehir Belediyemizce yürütülen "Körfezin Çevresini Bisikletle
DolaĢım Projesi" kapsamında kıyı Ģeridinden baĢlayarak Güzelbahçe merkez yerleĢimine devam eden
bisiklet yolları güzergâhının imar planına iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım
Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.318388)
VI. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ

MAZERETLERĠNĠN
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2. BÖLÜM
2020 YILI ġUBAT AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI
Gündem No : 97509404-301.04-2/3
Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu

Toplantı Tarihi : 14/02/2020
Toplantı Saati : 18.00

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Taner KAZANOĞLU, Serkan
KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan
KAYHAN, Mustafa ĠDUĞ, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Abdül
BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap
BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, Birgül SURAL
ÜNER, Murat AYDIN, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR,
Cindi Can POLAT, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali
GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Hasan
ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġlhan ÖZKÖSE,
Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan
KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Musa ÖZCAN,
Mustafa KAYALAR, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA,
Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Ġsmet ORHAN,
Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ,
Memet MALTEPE, Haydar GÜLTEKĠN, Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan
KORKMAZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka
ÖNER, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit
DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI,
Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN,
Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper
GÜLDALI, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur
BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Özgür Erman ÇAĞLAR, Ali GÖNEN,
ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AĢkın UYAR,
AyĢegül ALTUĞ, Eda KILIÇ, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, Semih YALIN,
Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Uğur DEMĠREZEN, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema
YEġĠLÇĠMEN, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih ÖZUYAR,
Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Mustafa ġafak BARAN, Yahya YILDIZ,
Mehmet Atilla BAYSAK, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Ġrfan ÖNAL, Sabahattin UÇAR, Ramazan
Ġsmail UYGUR, Serdar AKSOY, Halil ARDA, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Sedat SARI,
Oğuzhan ÖZġAHĠN, Fatma EKĠCĠOĞLU, Ġbrahim Burak OĞUZ, Seda ÖZTÜRE, Muammer
Ekrem ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, Özdem Mustafa ĠNCE, Raife KARABATAK Fırat
EROĞLU, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Galip ATAR, Hakan
KOġTU, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, BarıĢ BÜKÜLMEZ,
Saliha ÖZÇINAR, Sadık DOĞRUER, Hakan ERTANE, Ġlhan AVCI, Salih Atakan DURAN, Halil
Doğukan EROĞLU, Nafiz KÜKLER, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR.
I.BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
BAġKAN: Evet, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri, Değerli ArkadaĢlar, evet,
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020 yılı ġubat Ayı Toplantısı III. BirleĢimini açıyorum, Ģehrimize
yararlar getirmesini diliyorum.
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II. MECLĠS ĠHTĠSAS KOMĠSYONLARI ÜYELERĠNĠN SEÇĠLMESĠ
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Gündemimizin II. baĢlığı Ġhtisas Komisyonları Üyelerinin
Seçilmesi. Evet, Nilay Hanım buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan’ım geçmiĢ Tutanak özetlerinde bir hata görmedik. Yine konu
baĢlıklarıyla oylanmasını öneriyoruz Gündem maddelerinin. Zaten ikinci maddede
Komisyonlarımıza üye seçeceğiz, üyelerimizi önereceğiz.
BAġKAN: Evet, Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Biz Tutanaklarla ilgili bir Ģey görmedik, yani Tutanaklarla konunun ne ilgisi
var? Tutanak Ģimdi değil ki Pazartesi değil mi?
BAġKAN: Pazartesi günü Tutanaklar.
FATĠH TAġTAN: Pazartesi olması lazım da...
BAġKAN: Evet, evet yanlıĢ söylemiĢ. Evet.
FATĠH TAġTAN: Tamam, bir Ģey yok o zaman.
BAġKAN: Madde numarası oylanarak devam edeceğiz. Kemal Bey? Salahattin Bey? Madde
numarası okunarak oylayacağız. Değerli ArkadaĢlar, Gündem dağıtıldığından, Gündem maddeleri
okunarak çalıĢmalarını sürdürmemizi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 2 no’lu baĢlık, Komisyon Üye Seçimi.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Göç ve Uyum Komisyonu için Cumhuriyet Halk Partisi
Grubunun önerileri; isimleri okuyorum…
BAġKAN: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Özkan YILDIZ, Bahar GÜRSUL, Deniz BEKTAġ, Ġbrahim ÖZKARA,
Hasan ÜNAL, Nezih ÖZUYAR.
BAġKAN: Buyurun Fatih Bey.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Göç ve Uyum Komisyonu AK Parti Grubu adına;
Fikret MISIRLI, Hakan YILDIZ ve Hıdır ALPTEKĠN Beyleri öneriyoruz.
BAġKAN: Fikret MISIRLI,
FATĠH TAġTAN: Hakan YILDIZ.
BAġKAN: Hakan YILDIZ ve…
FATĠH TAġTAN: Hıdır ALPTEKĠN.
BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar Göç ve Uyum Komisyonuna önerilen isimlerin kabulünü
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
ediyorum. Evet, Aile ve Çocuk Komisyonu. Buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, biz Ģunu da ilave etmek istiyoruz; bu Komisyonların 9
kiĢi olarak kurulması gerekiyor, aynı zamanda 13 Nisan 2020 tarihine kadar görev yapmak üzere,
kayıtlara geçmesi gerekiyormuĢ bu notun.
BAġKAN: Tabii, evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Aile ve Çocuk Komisyonu için önerilerimiz; Dolunay BAYER, ġamil
Sinan AN.
BAġKAN: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Burhan Suat ÇAĞLAYAN.
BAġKAN: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Seda ÖZTÜRE, Ali GÜL, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU.
BAġKAN: Evet, Fatih Bey buyurun.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, AK Parti Grubu adına; Dilek YILDIZ, Çile ÖZKUL ve Sema
YEġĠLÇĠMEN Hanımefendileri öneriyoruz.
BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar Aile ve Çocuk Komisyonuna önerilen isimlerin kabulünü
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
ediyorum. Kooperatifler Komisyonu?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Kooperatifler Komisyonu için de; Gamze Gül ÇAMUR, Haydar
GÜLTEKĠN, Refik SÜREN, Mustafa GERÇEK, Fatma EKĠCĠOĞLU, Ali YILMAZ.
BAġKAN: Evet, buyurun Fatih Bey.
FATĠH TAġTAN: AK Parti Grubu adına; Ġsmail EKEROĞLU, Mehmet PINAR ve Alpaslan
KOPARAL Beyleri öneriyoruz.
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BAġKAN: Evet, Kooperatifler Komisyonuna önerilen isimlerin kabulünü oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
III. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI
GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME
BAġKAN: III numaralı baĢlığımız… Bilgi için buyurun.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399
sayılı Yurt DıĢı Görevlendirilmesine ĠliĢkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi
bakımından meclis kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu
olduğu hallerde görevlendirmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye
ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür."
denilmektedir. Bu çerçevede Ġdaremiz Genel Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapan
Turgay AKKAYA, TECO firmasının daveti üzerine 09/11/2019-17/11/2019 tarihleri arasında
görevli-izinli olarak Tayvan'da Akıllı ġehirler, Elektrikli Araçlar, Teleferik Sistemleri ve
Akıllı Aydınlatma Sistemleri konularında teknik incelemelerde bulunmak üzere yer almıĢtır.
Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye
BaĢkanı. (ESHOT-Ġnsan Kay. ve Eğit.Dai.BĢk.E.1659-E.24870)
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. 2?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399
sayılı YurtdıĢı Görevlendirilmesine ĠliĢkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi
bakımından Meclis Kararı alınmasına imkân bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu
olduğu hallerde görevlendirilmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye
ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür."
denilmektedir. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 4-8 ġubat 2020 tarihleri arasında Urban 20
(U20) ön hazırlık ve rehberlik toplantısı gerçekleĢmiĢtir. Belediyemizden iki kiĢi ulaĢım
(uçak), konaklama ve kent içi ulaĢım masrafları Riyad kenti tarafından karĢılanmak üzere
toplantıya davet edilmiĢtir. Toplantıya Belediyemizi temsilen katılan ĠBB BaĢkan DanıĢmanı
Onur Kadir ERYÜCE'ye mihmandarlık etmek üzere DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğümüz
personeli Nazmi Mert TÜRKBEN, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 4 (b) maddesi
kapsamında 3-7 ġubat 2020 tarihleri arasında toplantı için görevlendirilmiĢtir. Sayın
Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye
BaĢkanı. (DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dai.BĢk.E.38136)
BAġKAN: Evet, TeĢekkür ediyoruz. 3?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399
sayılı yurt dıĢı görevlendirilmesine iliĢkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi
bakımında Meclis Kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu
olduğu hallerde görevlendirmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye
ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür."
denilmektedir. Check Point 2020 MüĢteri Konferansı "Check Point Siber Güvenlik Zirvesi"
04/02/2020-06/02/2020 tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana kentinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
Konferansa katılım ücreti, yol ve konaklama masrafları davetiye sahibi Check Poınt Yazılım
Teknolojileri Paz. A.ġ. firmasınca karĢılanmıĢtır. 04/02/2020-06/02/2020 tarihlerinde
düzenlenen konferansa 03/02/2020 tarihli ve 92055369-903.99-E.28860 sayılı BaĢkanlık
Olur’una istinaden Kurumumuz adına katılmak üzere Bilgi Ağları ġube Müdür Vekili Murat
GĠLGĠL ile Yazılım ġube Müdürlüğü personeli Egemen AKKOYUN görevlendirilmiĢlerdir.
Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye
BaĢkanı. (Bilgi ĠĢl. Dai.BĢk.E.40483)
BAġKAN: Evet, TeĢekkür ediyorum.
IV.
BAġKANLIK
MAKAMINCA
GÜNDEME
EKLENEN
ÖNERGELERĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: IV. baĢlığımız BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi.
Buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 1. maddenin doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
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BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 1 no'lu Önergenin kabülünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 2?
NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan’ım, 2. maddeye Meclis Üyelerimizden Haydar GÜLTEKĠN’in de
katılmasını öneriyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: AK Parti Grubu adına; Sayın Mustafa Alper GÜLDALI’nın…
BAġKAN: Mustafa Alper…
FATĠH TAġTAN: GÜLDALI.
BAġKAN: GÜLDALI. Evet, Kemal Bey?
KEMAL SEVĠNÇ: Tarkan Fikret ÇALIK.
BAġKAN: Efendim?
KEMAL SEVĠNÇ: Tarkan Bey’i efendim. Tarkan Fikret ÇALIK.
BAġKAN: Tarkan?
KEMAL SEVĠNÇ: Fikret ÇALIK.
BAġKAN: Salahattin Bey?
SALAHATTĠN ġAHĠN: Anlamadım ki efendim. Ne ile ilgili?
BAġKAN: 2 no’lu Önergeye isim önermek isterseniz önerebilirsiniz. Değilse bu arkadaĢlarımızı
oylarınıza sunacağım... (SALONDAN: Salahattin ġAHĠN BaĢkan’ım.)
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan’ım ilk iki Meclis Üyesi arkadaĢımızın gideceğini düĢündüğümüz
için, tahmin ettiğimiz için zannedersem Salahattin Beylere de bilgi vermedik… Ġyi Partiye bunun
bilgisi verilmiĢ, Salahattin Bey o yüzden anlayamamıĢ.
FATĠH TAġTAN: Hazırlıksız olmalarının sebebi o.
BAġKAN: Anladım.
FATĠH TAġTAN: Toplantı sonunda isterseniz o konuya dönelim tekrar… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) verdiler mi? Tamam.
BAġKAN: Siz… Varsa fikriniz buyurun. (SALONDAN: Salahattin ġAHĠN.) Salahattin ġAHĠN
peki. Değerli ArkadaĢlar 2 no’lu Önerge kapsamında; Sayın Haydar GÜLTEKĠN, Sayın Mustafa
Alper GÜLDALI, Sayın Tarkan Bey, soy isim? Fikret ÇALIK ve Sayın Salahattin ġAHĠN’in
görevli olarak gönderilmelerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 3?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 3 ve 4. maddelerin doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 3 ve 4 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Buyurun,
5?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 5, 6, 7 ve 8. maddelerin Hukuk Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 5, 6, 7 ve 8 no’lu Önergelerin Hukuk
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu.
ÇĠLE ÖZKUL: BaĢkan’ım.
BAġKAN: Buyurun, buyurun.
ÇĠLE ÖZKUL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyelerimiz, Çile ÖZKUL KemalpaĢa Meclis
Üyesiyim. Öncelikle gururlu olmanın ve Ġzmir KemalpaĢa’mızdan bir öğrencimizin, Elanur
AKINCI, 10 yaĢında, 4. sınıf öğrencisi, “Uluslararası Caribou Matematik YarıĢması”nda Dünya 1.’si
olmuĢtur. Bu da Ġzmir’imiz ve KemalpaĢa’mız için büyük bir gururdur. Meclisimizin de öğrencimiz için
bir ödüllendirmesi söz konusu ama Ģunu da ifade etmek istiyorum Sayın BaĢkan’ım; “5 adet
Cumhuriyet Altını veya karĢılığında para değerinde ödüllendirilmesi söz konusu” demiĢiz.
Öğrencilerimize ve okulumuza da sizlerden Ģu Ģekilde bir talebimiz var; sınıflarına bilgisayar
istiyorlar, okulun etrafına da yeĢil çit yapılmasını istiyorlar. Siz de bisiklet kullanmayı sevdiğiniz
için, gönlünüzün de zengin olduğunu düĢünüyorum, sınıftaki öğrencilere 40 tane bisiklet talebimiz
var. Bunun için teĢekkür ediyorum. TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan’ım.
BAġKAN: Ağanın eli tutulmaz diyorsun… 40 demeyelim de…
ÇĠLE ÖZKUL: 34 taneymiĢ hani 35 olsun.
BAġKAN: Ben Ģimdi rakam telaffuz etmeyeyim, kabul, eyvallah, yani güzel öneriniz.
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ÇĠLE ÖZKUL: Çit, bir de bisiklet teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Tamam. Değerli ArkadaĢlar, 9 no’lu Önerge de Plan ve Bütçe Komisyonuna gidecek,
Plan ve Bütçe Komisyonuna gidecek. Plan ve Bütçe Komisyonu da lütfen bu hassasiyeti de
değerlendirsin Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaĢlarımız. Hem bisiklet konusunda hem çit
konusunda hem de Elanur’un baĢarısının ödüllendirilmesi konusunda. Olabildiğince elimizi geniĢ
tutalım, zengin tutalım. Ben de bu vesileyle Elanur’un gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum
ailesini de, öğretmenlerini de bize büyük bir gurur yaĢattılar.
ÇĠLE ÖZKUL: Ġftihar ediyoruz.
BAġKAN: Ġftihar ediyoruz biz de. Evet, teĢekkür ediyorum. Peki, 10? Pardon 9 no’lu önergeyi
oyluyoruz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
BAġKAN: Özür dilerim, 9 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 10?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonu.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 10 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe –
Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 11?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 11 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 12?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonu.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 12 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum…
FATĠH TAġTAN: Engelsiz Ġzmir Komisyonuna da havale edilsin.
BAġKAN: Engelsiz Ġzmir, 12?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğru.
BAġKAN: Doğru, 12 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk – Engelsiz Ġzmir Komisyonlarına
havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
TeĢekkür ediyorum, 13?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 13 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe –
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 14?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 14, 15, 16, 17 Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım ve Orman Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Kooperatifler Komisyonunu da ekleyebilirsek.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ekleyelim.
BAġKAN: Hepsi Kooperatifler ile ilgili evet, ilk görevi de vermiĢ olalım Kooperatifler
Komisyonumuza. 14, 15, 16, 17 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım ve Orman –
Kooperatifler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 18?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 18 ve 34 dâhil tüm maddelerin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 18 dâhil, 34 dâhil Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 35?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları
– UlaĢım Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 35 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –
Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonlarına havalesini
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
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ediyorum, 36?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 36, 37, 38, 39 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 36, 37, 38, 39 no’lu Önergelerin Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 40?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 40 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –
Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 41?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları
– UlaĢım Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 41 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –
Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 42?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 42 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 43?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonu.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 43 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –
UlaĢım Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 44?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 44 ve 45 Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonu.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 44 ve 45 no’lu Önergelerin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 46?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey?
FATĠH TAġTAN: Sağlık da öneriyoruz Sayın BaĢkan…
BAġKAN: Çevre ve Sağlık.
FATĠH TAġTAN: Kültürle… Kültüre de gitsin ama sağlığın da… Hastane alanı belirleniyor.
BAġKAN: Çevre ve Sağlık Komisyonunu da ilave edelim. 46 no’lu Önerge Ġmar ve Bayındırlık –
Kültür ve Turizm – Çevre ve Sağlık… Kemal Bey? Salahattin Bey? 46 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık – Kültür ve Turizm – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 47?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 47 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 48?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 48 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –
Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 49?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Çevre ve Sağlık – Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 49 no’lu Önergenin Çevre ve Sağlık – Ġmar
ve
Bayındırlık
–
UlaĢım
Komisyonlarına
havalesini
oylarınıza
sunuyorum…
(SALONDAN: Sağlık.) Sağlık?
NĠLAY KÖKKILINÇ: “Özel Sağlık Tesis Alanı” denilmiĢ, olabilir.
BAġKAN: Evet. 49 no’lu Önergenin Çevre ve Sağlık – Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 50?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 50, 51 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 50, 51 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
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edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 52?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 52 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –
Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 53?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 53 ve 54 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 53, 54 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 55?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 55, 56 Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 55, 56 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık
– Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 57?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 57 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 58?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 58 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –
UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 59?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 59 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –
Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Evet, V no’lu BaĢlık, Komisyon Raporlarımız, buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. maddenin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle
oylanmasını öneriyoruz.
BAġKAN: Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonu, Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 1 no’lu
Komisyon Raporunun Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 2?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 2 ve 8 dâhil aradaki maddelerle birlikte Komisyonlardan
geldiği Ģekliyle oylanmasını…
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 no’lu Komisyon Raporlarının
Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 9. maddenin de Komisyondan geldiği Ģekliyle oylanmasını
öneriyoruz.
BAġKAN: Fatih Bey? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Kim efendim?
FATĠH TAġTAN: Komisyon Üyemiz söz istiyor.
BAġKAN: Buyursunlar. Buyurun efendim.
SELMA KISA: Öncelikle belirtmek isteriz ki; kamu yatırımları ile ilgili olan her türlü Ģeyde destek
veriyoruz. Belediye Hizmet Alanları bizim için de önemli çünkü hizmet verdiğimiz alanlar. Ancak
burada farklı bir durum var çünkü Torbalı Belediyesinin bitmek üzere olan bir Belediye Binası var.
Yeniden bir baĢka alanın belediye hizmet alanı olarak, Belediye Binası yapılmak üzere yeniden
belirlenmesi ve yapılan binanın atıl kalacak olması nedeniyle biz oyçokluğu verdik. Kamu kaynaklarının
israf edilmemesini istiyoruz.
BAġKAN: Anladım.
SELMA KISA: O nedenle bir oyçokluğu Ģerhimiz var.
BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyorum. BaĢka söz almak isteyen? Ufuk Bey buyurun.
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UFUK YÖRÜK: BaĢkan’ım, öncelikle parsellerdeki karıĢıklığa meydan vermemek için Gündem
Maddesinin ada ve parsel numaralarının düzeltilmesi yönünde bir görüĢüm olacak. Doğru ada, parseller
154 ada, 1, 13, 14 parsel.
BAġKAN: Evet.
UFUK YÖRÜK: 156 ada, 21 ve 22 parsel.
BAġKAN: 154 ada, 1, 13, 14.
UFUK YÖRÜK: 1, 13, 14. 156 ada, 21 ve 22.
BAġKAN: AnlaĢıldı.
UFUK YÖRÜK: Oradaki karıĢıklığı bu Ģekilde düzeltiyorum.
BAġKAN: Peki.
UFUK YÖRÜK: Bir de Gündeme iliĢkin de birkaç ifade de bulunmak istiyorum.
BAġKAN: Buyurun.
UFUK YÖRÜK: ġimdi tabii Selma Hanım çok güzel ifade etti; kamu yatırımları, kamu yatırımlarının
sürekliliği ama konuya ortadan girince, bir öncekini yok sayınca konu çok çarpıtılmıĢ oluyor. Çünkü
Belediye Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Binası yapılması amacıyla bir önceki dönemde, yani geçen
dönemde değil, bir önceki dönemde bir kamulaĢtırma yapıldı. O kamulaĢtırmaya çok ciddi bir para
harcandı. O kamulaĢtırma amacına uygun olarak o taĢınmazı kullanmayıp da kentin, meydan olabilecek,
genlerine uyumlu merkezini bırakıp baĢka bir yerde Belediye Hizmet Binası inĢaatına baĢlamak, asıl
anlamda kamu yatırımlarının kesilmesi, heba edilmesi veya düzenli akıĢının sağlanmamasına bir örnektir
ki bu da geçen dönem gerçekleĢti. Bunu öncelikle ifade edelim. Bir de tabii Torbalı özelinde
baktığımızda da Torbalının kadimden bu yana yerleĢkesinde bir merkezi var. Bu merkez Kent
Meydanıyla, Belediye Binasıyla önemli hizmet birimleriyle bütünleĢmiĢ bir alan. ġimdi ĠZBAN durağı
da, merkez durak da oraya geldi. Kentin tam merkezinde tam bir Kent Meydanı yaratılacak alanda
mevcut Hizmet Binasının da kaldırılarak buranın da kent meydanına katılması, orada bir takım
belediyeye ait dükkânlar, bunların da kaldırılması; otopark sorunu çok önemli bir sorun. Bu otopark
sorununun yer altına alınmasıyla vücut bulacak yeni bir Hizmet Binası bir özel proje alanından
bahsediyoruz. Bu özel proje alanının, Ģu an yarıĢmasına da çıkılmak üzere hatta çalıĢmaları da bir
noktaya geldi, tamamlanması bölgeye, sadece Torbalı’ya değil, Ege Bölgesine örnek bir Kent Meydanı
ve Hizmet Binası kazandıracaktır. Bu anlamda da proje hem yasaldır, hem doğrudur, hem yerindelik
ilkesine de uygundur. Bunu ifade etmek istedim.
BAġKAN: Peki, buyurun Özgür Bey.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis. ġimdi tabii kamuda devamlılık esas olduğunu
hepimiz biliyoruz; yani yöneticinin değiĢmesi, Belediye BaĢkanlarının değiĢmesi esasında yapılacak
hizmetlerin, belki bir takım farklılıklar olabilir ama iĢin esasında bir farklılık olmadığını hepimiz çok net
bir Ģekilde görebiliyoruz. Aslında Selma Hanım, bu proje alanında yapılmak istenen bir takım
faaliyetlere karĢı durmadığımızı belirtti. Burada yapılacak olan Pazar Yeri Projesine, Otopark Alanına ya
da bir Meydan Projesine karĢı durmadığımız bir gerçek. Ama burada çok ciddi bir Ģekilde kamu
kaynaklarının israf edildiğini görebiliyoruz. ġimdi düĢünün, sizden 11 ay önce, bütün Meclis Heyetine
de bunu söylüyorum, sizden 11 ay önce Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı baĢka bir Ģahıstı, Aziz
Beydi. Aziz Bey’in yapmıĢ olduğu bir projeyi düĢünün ve yönetim değiĢikliği oldu. Siz geldiniz o
projenin uygun olmadığını söylediniz. Projenin yaklaĢık %70’inin bittiğini görerek, bu projeyi iptal
ettiniz ve ona muadil yeni bir proje farklı bir alanda yapma ihtiyacı duydunuz. Bize emanet edilen bu
kaynaklar, bu paralar ve her zaman söylediğimiz gibi bu milletin parası. Sadece ve sadece geçmiĢ
yönetime kinle bakıp, geçmiĢ yönetimin yapmıĢ olduğu bir takım faaliyetleri elimizin tersiyle itmek biz
yöneticilerin Ġzmir Halkına yapacağımız en büyük haksızlıklar olur. Torbalı’da esasında yapılan Ģu anda
bu. Biz Meydan Projesine karĢı çıkmıyoruz, Pazar Yerine karĢı çıkmıyoruz biz destekliyoruz bunları.
Ama %70’ler seviyesine gelmiĢ bir Belediye Hizmet Binası varken, bu binanın ne amaçla kullanılacağı
konusunda hiçbir açıklama yapılmazken yeni bir Belediye Hizmet Binası yapılmak tamamen keyfi,
kamu kaynaklarını keyfi kullanmaktan baĢka hiçbir Ģey değil. Dolayısıyla burada çok ciddi bir keyfilik
söz konusu. ġehirler kinle yönetilmez, Ģehirler akılla ve mantıkla yönetilir ve burada bu yapılan
yatırımın yeniden gözden geçirilmesini öneriyoruz.
BAġKAN: Evet, teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, burada ben çok kısa bir Ģey söyleyeceğim.
Burada tabii ki kimse kinle, intikam duygusuyla böyle bir Ģey asla yapmaz. Bu Meclis Üyelerimizin
hiçbiri bu noktada değil. Hizmette devamlılık esassa, geçmiĢ dönem için de aynı Ģey söz konusu. Yani
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geçmiĢ dönemde çok ciddi bir maliyetle kamulaĢtırma yapıldı ve o kamulaĢtırmayla esas olarak bir
hizmet binası yapılması öngörülüyordu. ġurada anlaĢalım; o bina asla heba olmaz, yapılan yatırım asla
heba olmaz. Hastane, Üniversite, birçok konuda gerçekten Torbalı’nın ihtiyaç duyduğu Ģeyi hep beraber
bulur, en doğrusu neyse de onu yaparız. Ama kentin genetiği diye ifade etti Ufuk Bey, yani kentin
doğası gereği meydan ve orada otopark, orada Belediye Hizmet Binası daha doğru gözüküyor. Burada
Ģundan dolayı hiç kimsenin içinde bir tereddüt olmasın, gerçekten o para bu bina için, yapımı için
harcanan para; 1 kuruĢu heba olmayacak Ģekilde ve gerçekten Torbalı’nın ihtiyacı neyse oraya
kullandırılarak değerlendirilir, diye düĢünüyorum. Değerli ArkadaĢlar, Komisyon Raporunun oyçokluğu
ile kabulü söz konusu. Ben sizlerin oyuna baĢvuracağım. Komisyon Raporunun, Komisyondan geldiği
Ģekliyle kabulünü… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Buyurun efendim, buyurun efendim.
SEMĠH YALIN: ġimdi bu maddeyle ilgili Ģöyle bir endiĢemiz var; benim… Ġmar yönünden bakıyorum
ben hani…
BAġKAN: Evet.
SEMĠH YALIN: Elzemdir, değildir o konuyu arkadaĢlar söyledi zaten. ġimdi S KoĢullu bir burada
tadilat öneriyoruz. Yani büyüklüğü, yüksekliği, kitlesinin büyüklüğü var…
BAġKAN: Onlar düzeltildi zannediyorum. Bir açıklama …
SEMĠH YALIN: Biz UlaĢım Komisyonunda, biz…
BAġKAN: Doğru, çok haklısınız. UlaĢım Komisyonuna o gelmemiĢ. Aslında aynı Ģey. Grup
Toplantısında da Gündeme geldi... Müsaade ederseniz Ufuk Bey açıklasın.
SEMĠH YALIN: Ben bir Ģey daha söyleyeyim.
BAġKAN: Tabii tabii buyurun.
SEMĠH YALIN: Tamam tarif edildiyse, yine onu geçtim, onu geçtim.
BAġKAN: Ama hepimize birden açıklasın.
SEMĠH YALIN: 2. konu Ģu; yani bir proje önce yapılsaydı da, proje ortaya çıksaydı, ondan sonra
tadilata gidilseydi bence daha mantıklı olurdu. ġimdi projede ne çıkacak bilmiyoruz; mesela böyle
yapılsa bence net çizgiler çizilebilirdi onu uyarmak istedim ben.
BAġKAN: Anladım. TeĢekkür ediyorum.
SEMĠH YALIN: Ne demek.
BAġKAN: Bir Ufuk Bey açıklama yapsın. Grupta çünkü açıklamayı yaptı, aynı sorun gündeme geldi,
sizin söylediğiniz soruyu arkadaĢlar sordular. Bir açıklama yapsın evet.
UFUK YÖRÜK: Öncelikle Ģunu belirtelim; Ġmar Planına aykırı bir projenin ihalesi veya projeye
çıkılması söz konusu olamaz. Öncelikle özel bir proje alanı belirleyecek, bu özel proje alanına göre bir
çalıĢma yapılacak. Bu anlamda teknik yönden bir sorun yok. Yani her Ģey mimari anlamda hazırlansın,
sonra Meclise gelsin, sonra plan değiĢikliği yapılsın; o ters bir iĢlem olacaktı, biz Ģu an doğrusunu
yapıyoruz. Ġkinci husus; dikkat çekici önemli bir uyarı, biz Komisyonda da aynı hususa dikkat çektik. Bu
anlamda Ġlçe Belediyesi ile de görüĢüldü. Sınırlama getirildi, kesinlikle öyle her Ģeyiyle serbest, her
Ģeyiyle hor kullanılacak bir imar sınırsızlığı söz konusu değil…
BAġKAN: Düzenleme.
UFUK YÖRÜK: Mevcut oradaki yapılaĢmaya uygun sınırlamalar getirildi. Bu anlamda Komisyon
Raporunda bir problem yok.
BAġKAN: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu bunu böyle değerlendirmiĢ yani, onu o Ģekilde getirdiler.
Peki, Değerli ArkadaĢlar, Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 10?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 10 ve 17 dâhil aradaki maddelerin Komisyondan geldiği Ģekliyle oylanması.
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 no’lu Komisyon
Raporlarının Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 18?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 18, Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: Aynı madde herhalde değil mi?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Aynı madde.
BAġKAN: Fatih Bey? Aynı, evet sadece 1/1000’liği...
UFUK YÖRÜK: BaĢkan’ım aynı madde aynı gerekçeler sadece yine ada parsel numaralarının biraz
önce 9. Gündem Maddesinde olduğu Ģeklinde düzeltilmesi.
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BAġKAN: Evet, sehven yanlıĢ yazılmıĢ Levent Bey bu Ģekilde düzeltelim. Peki, 18 no’lu Komisyon
Raporunun da Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler
etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 19?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 19 ve 22 dâhil Komisyonlardan geldiği Ģekliyle…
BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 19, 20, 21, 22 no’lu Komisyon Raporlarının
Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
VI. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Gündem DıĢı KonuĢma Taleplerini alayım. Buyursunlar, evet Ümit Bey
sizden baĢlayalım. AĢağıya doğru inelim, hanımlar sonra size vereyim, sonra bu tarafa döneceğim. Bir
oradan, bir buradan yapacağız, tamam. Ümit Bey siz baĢlayın sonra bu tarafa döneceğim...
ÜMĠT CĠNGÖZ: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis, Akarca’daki Atık Su Arıtma Tesisimiz malum.
Orayla ilgili sıkıntılar malum. O Atık Su Arıtma Tesisleri, zannediyorum bir projelendirme yapılmıĢ ve
bunun 1,5 kilometresi karada, 500 metresi de deniz dibinde derin deĢarjla ilgili bir boru hattı düĢülmüĢ.
BAġKAN: Doğru.
ÜMĠT CĠNGÖZ: Fakat o 500 metrelik hat, mesafe, bizim ne körfezden çıkıĢımızı, ne orada bulunan
mevcut adamızı kurtarmıyor. Ayrıca yine Avrupa Birliği ve Türkiye’nin tarafınca finanse edilen, derin
deĢarj uygulamaları ile ilgili oradaki verilen bilimsel verilerdeki 30 metre derinliğe ulaĢması ve bir takım
mesafeler ile ilgili Ģeyi kurtarmıyor.
BAġKAN: Baktıralım tekrar.
ÜMĠT CĠNGÖZ: Bunun tarafınızca ilgilenip bizzat, Akarca ile ilgili 1,5 kilometrelik mesafenin en aza
çıkarılması ile ilgili talebimizi yeniliyoruz. Bir de bunu sezon gelmeden hızlandırabilirsek Sayın
BaĢkan’ım. TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Tamam tekrar baktıralım. Ben teĢekkür ederim. Hakan Bey buyurun. Pardon, evet buradan
söz isteyen? Ġlhan Bey buyurun. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Sonra vereyim evet.
ĠLHAN DAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Özgür Bey kamu kaynaklarının kullanımı konusundaki
hassasiyetten bahsetti. Bununla beraber kentlerin kinle değil, akılla ve bilimle yönetilmesi gerektiğinden.
ġimdi böyle deyince de benim aklıma Ģimdi sayacağım baĢlıklar geldi. Deprem, çığ, Kızılay, Türk Hava
Yolları konusu ve yap-iĢlet-devret konusu. ġimdi bu konular sakın bana demesinler ki Ġzmirliyi
ilgilendirmiyor.
BAġKAN: Evet.
ĠLHAN DAL: Hem bugünkü Ġzmirlileri ilgilendiriyor, hem de bugünkü Ġzmirlilerin torunlarının
çocuklarını dahi ilgilendiriyor. Niye mi ilgilendiriyor? ġimdi gelelim deprem konusuna. Ne yapıyoruz
biz bu tip üzücü olaylar sonrası? Genelde bizler ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz, geride kalanlara acil
Ģifa ve sabır. Peki, devletin yapması gereken de bu mudur sadece? Yani devlet sadece ölenlere Allah’tan
rahmet, geride kalanlara acil Ģifa ve sabır mı diler? Ya da hemen olayın akabinde bununla ilgili eleĢtiri
getirenlere haddini mi bildirir? Ya da SMS’le nereye, ne kadar lira yatırılması gerektiğini mi söyler?
Daha birkaç saat evvel Japonya’da 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve tek bir kiĢinin canına
ya da malına dahi zarar gelmedi, bir defa bunu bilelim. Bu depremler olduktan sonra ne yapacağız diye
konuĢmaktan öte, olmadan evvel neler yapılmalı? 6.2 büyüklüğündeki bir depremi hiç konuĢmamalıyız
dahi. Bir defa deprem konusu böyle. Ayrıca devletin de sorumluluğu altındadır, bu ülkede yaĢayan her
vatandaĢın güvenliğini sağlamak ve bir konu daha var; geçtiğimiz günlerde bir psikoloğu okudum, atılan
SMS’lerin toplumsal anlamda bizim devlete olan güvenimizi zedelediğinden bahsediyordu. Bu güven de
önemli böyle zamanlarda. Bu konuyu geçtik, çığ konusu, hemen sonrasında aynı dönemde, çığın
meydana geldiği dönemde Ukrayna’ya iki yüz milyon bir hibede bulunduk değil mi biz? Oysa ki o
paraya yüz tane belki çığ tüneli yapılabiliyordu ve seçim vaatleri arasında yer alıyordu bu tünellerin
yapılması. Geçtik bunu da. Sonrasında Türk Hava Yolları uçağı, pardon Türk Hava Yolları değil
Pegasus uçağı bir kaza yaptı. Burada da liyakat konusu tartıĢıldı. Hemen akabinde Kızılay konusu vardı.
Kızılay konusu yine bize, hani “Daha büyük bir yalan olabilir mi?” dedirtti ve Hitler döneminin
propaganda bakanı Goebbels’i hatırlattı. “Öyle büyük yalanlar söyleyin ki, kolay inansınlar.” diyordu.
“Çünkü küçük yalanları herkes söyler, büyük yalanlara ise utanırlar, söyleyemezler.” Dolayısıyla bunu
hatırlattı bana Kızılay BaĢkanının söyledikleri. Bu noktada nereye geldik? Liyakat konusuna geldik.
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Liyakat konusunun özellikle bu son dönemlerde dinî ve siyasî aidiyet üzerinden değerlendirildiğini ve
kadroların, önemli noktalardaki kadroların bu aidiyetler üzerinden dağıtıldığını görüyoruz. Hem de
iskambil kâğıdı dağıtır gibi. Bu da net, bunu da görüyoruz. Zaten bu yaĢadıklarımızın temelinde de
bunlar var. Bununla beraber dün biz bir ihale yaptık, Katı Atık Tesisi Ġhalesi.
BAġKAN: Son bir dakika.
ĠLHAN DAL: Evet, daha evvel burada bir eleĢtiri gelmiĢti “Yap-iĢlet-devret modelinde bizim
olduğumuz noktaya geldiniz.” diye, biz de demiĢtik ki “Bizim yap-iĢlet-devret modeliyle bir derdimiz
yok. Bizim yanlıĢ projeler ve o projelerin finansman modelleriyle ilgili ve ekonomiye getirdikleri yükle
ilgili derdimiz var.” Nitekim bugün sabah haberlerde dinliyorum; Kütahya Zafer Havaalanı 2019 yılında
yolcu garantisi 1 milyon 200 küsur bin kiĢi, kullanan sayısı 80 küsur bin kiĢi ve 2012 yılında açılmıĢ bu
havaalanı, 2012 yılından bu yana her yıl yolcu garantisi artıyor, buna karĢılık kullanan yolcu sayısı
azalıyor. TeĢekkür ederim, saygılar sunuyorum.
BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum. Hakan Bey… Önce Hakan Bey’e vereceğim. Evet.
HAKAN YILDIZ: Sayı BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. KeĢke…
BAġKAN: Çok özür dilerim, buradan kimler vardı Ġlhan Bey’den baĢka söz isteyen? Gamze Hanım,
siz… Evet, buradan da dört arkadaĢımız var. Evet, buyurun.
HAKAN YILDIZ: KeĢke hep konuĢtuğumuz gibi Ġzmir gündeminde kalabilsek, Ġzmir’le ilgili konuları
konuĢacaktık ama Sayın Hatip bazı konulara değinince, kısa bir cevap verip, ondan sonra konuma
dönmek istiyorum. Devlet dediğimiz Ģey… Sizin oturduğunuz makam da bir devlet makamıdır, Sayın
CumhurbaĢkanının oturduğu makam da bir devlet makamıdır. Doğal olarak devlet dediğiniz tüm
kurumlarıyla vardır. Eğer deprem dediğimiz gerçeği, çığ dediğimiz gerçeği, toplumsal acılarımızı
yaĢarken ortaya koyduğumuz eleĢtirileri de, tavrı da doğru koymamız gerekir. Biz geçen Mecliste
depremle ilgili BüyükĢehir Belediyemizin, yani bir devlet kurumunun 1999’daki raporunda yazan
sıvılaĢma risklerini, köprülerin çökme risklerini, yirmi yıldır hiçbir Ģey yapılmamasını çok nezaketli
söylemeye çalıĢtık ve sizi suçlamadık. Çünkü sizi, yeni bu göreve geldiniz ama biz sorumluluğumuz
nedeniyle bunları ortaya koyduk. ġimdi ortaya çıkan yasalar, denetleyecek olan, binaları denetleyecek
olan Kurum belediyeler, ruhsatları kesen belediyeler… Eğer biz kentle ilgili sorunlarımızı,
problemlerimizi “Ben seni daha çok dövdüm, ben seni daha fazla döverim.” üzerinden bir siyaset diliyle
bu Mecliste konuĢacaksak bir yere varma Ģansımız yok. Sayın BaĢkan geçen söylediğiniz bir ifadeyi,
“Zarafet ve zafiyeti karıĢtırmayalım.” sözünüzün beni incittiğini ben siz yokken söyledim. Açıkçası
bununla ilgili konuĢmayacaktım ama bu cevap üzerinden bunu da özellikle belirteyim. Bu kentin
hoĢgörüsü Kudüs kadar derindir, bu kentin hoĢgörüsü, binlerce yıldır çok dinliliği Kemeraltı’nda yaĢarız,
Meryem Ana’yla yaĢarız, Bergama’daki Bazilikayla yaĢarız. Niye yaĢarız? Çünkü bu toplum, bu çok
dinliliği, çok hoĢgörülülüğü, çok sesliliği yüzyıllardan beri yaĢayan bir toplumdur ve Kudüs’ten
farkımız, biz savaĢmamıĢızdır, hep barıĢ içinde yaĢamıĢızdır. Doğal olarak zarafet bu kentin kendisinde
var, bu Mecliste ya da sizin bize sağladığınız bir Ģey değil Sevgili BaĢkan’ım. Doğal olarak…
BAġKAN: Öyle bir Ģey demedim ki zaten.
HAKAN YILDIZ: Ben, açıklarsanız memnun olurum. Çünkü “Zarafet ve zafiyet” diyorsunuz, biz de
zafiyete düĢecek Meclis Üyeleri de değiliz.
BAġKAN: Öyle bir Ģey de demedim.
HAKAN YILDIZ: Biz, biz ben tamamlayayım izninizle.
BAġKAN: Tabii tabii.
HAKAN YILDIZ: Süremi de geçmeden ana konuya dönmek istiyorum. Bu noktada ben herkesten Ģunu
rica ediyorum; bilgiye dayalı konuĢalım, bir varsayımla “Ġmamları atıyor, diğerleri yapıyor” gibi değil,
geçen Mecliste Özan Ağabey kalktı, kamulaĢtırmayla ilgili bir rakam söyledi, ben geldim, bütün alanın
1.98’inin kamulaĢtırma kapsamında olduğunu… O ÇeĢme Projesinin bugün, bütün Odaların, bütün
Belediyelerin ortak bir fikir, dünya kenti Ġzmir’in önünü açan bir proje olduğunu herkes kabul ediyor.
Projenin teknik eksiklerini tartıĢalım ama genel bir manĢetten konuĢmayı ben hiçbir Meclis Üyesi
ArkadaĢıma Ģahsen yakıĢtıramıyorum. ġimdi Sayın BaĢkan, biz burada geldiğimiz günden beri
muhalefetimizi eleĢtirmek ama karĢılığında da çözüm koymak üzere olduğunu hep söyledik ve sizden,
Meclisten, geçtiğimiz iki ay önceki Mecliste “Kültürpark ile ilgili bir Master Plan var mı, bir çalıĢma var
mı, bir sunum alabilir miyiz?” dedik ama Ģunu demedik: “2016 yılında tahliye kararı verdiniz, aradan üç
yıl içerisinde niye bir plan yapılmadı?” demedik “Var mı, bilelim.” dedik, iyi niyetle söyledik bunu.
Yine kentsel dönüĢümle ilgili bir eleĢtirimiz oldu, dedik ki “Kentsel dönüĢümle ilgili Meclise bir sunum
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yapılsın.” dedik, bu Mecliste bunu sekiz ay önce söyledik, siz de talimat verdiniz ama sekiz aydır bu
sunumu da alamadık. ġimdi ben, bir teĢekkür de… Hep eleĢtirmek adına bakmayın, bir teĢekkürde
bulunmak istiyorum. Özellikle Sayın Genel Sekreterimize ve ilgili Bürokratlarımıza, baĢta da size Sayın
BaĢkan’ım. O da milli eğitimle ilgili konularda cidden çok hassas davranıyorsunuz. Yer tahsisleri
konusunda çok ciddi, hızlı kararlar alıyoruz. Bu konuda ben çok teĢekkür etmek istiyorum. Çünkü
okulların hızlı bir Ģekilde yenilenmesi noktasında Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz çok ciddi
bir pozisyon alıyorlar, Ģu an ciddi bir inĢaat alanı sürüyor. Bu konuda da BüyükĢehir Belediyesi cidden
üzerine düĢeni çok daha fazlasıyla yapma gayreti içerisinde. Ancak; biraz önce tartıĢtığımız Torbalı
ilçemizdeki bir sıkıntıyı, ben Torbalı’da çözemediğimiz için sizden rica edeceğim. Bir dakika içerisinde
de bitiriyorum. Çünkü önemli bir konu.
BAġKAN: Bir dakika, tamam.
HAKAN YILDIZ: Önemli bir konu. O da Ģu: Torbalı Belediyesinde özel eğitimli çocuklar için Milli
Eğitimimiz bir okul yapmak istiyor ve 02/08/2019 tarihinde ruhsat müracaatında bulunuyor. Burada üç
bin… ġöyle bir sayı vereyim arsa metrekaresi olarak izninizle.
BAġKAN: Önemi yok sayının, siz Ģeyi söyleyin.
HAKAN YILDIZ: Hayır çok önemli.
BAġKAN: AnlaĢıldı.
HAKAN YILDIZ: ġöyle önemli; biraz önce, çünkü biz Gündemde bir otizm vakfına Güzelbahçe’de
yaklaĢık 13 bin m² bir arsanın tahsisini Komisyonlara havale ettik.
BAġKAN: Evet.
HAKAN YILDIZ: Doğru bir hareket. Sadece Torbalı Belediyesinin 987 m² bir yeri var ve 2014 yılında
Milli Eğitime tahsisini yapmıĢ ve 70 bin 400 m² arsada okul yapmak istiyoruz, bütçesi hazır, 2020 Nisan
Yatırım Programına girmiĢ ve Ocaktan, Ağustostan beri ruhsat cevabı alamıyoruz ve bu anlamda
Yatırım Programından çıkma riski taĢıyor ve engelli çocuklarla ilgili Ġzmir’deki en donanımlı okul
inĢaatı. Bu konuda aynı hassasiyeti... Torbalı’da, maalesef Göztepe’nin sahalarında da aynı hassasiyeti
göremedik.
BAġKAN: Hemen baĢlatacağız.
HAKAN YILDIZ: Desteğinizi bekliyoruz, teĢekkür ederim, sağ olun.
BAġKAN: Ben teĢekkür ederim. Gamze Hanım buyurun. Ondan sonra size vereceğim, böyle böyle
gittiği için gecikti. Ondan sonra size vereceğim. Buyurun.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım aslında farklı bir
konuyu konuĢacaktım ama süremiz de kısıtlı olduğu için değinmek istediğim ve bundan sonra da
karĢılaĢtığımızda niçin genel siyasete girme zorunluluğu duyduğumuza iliĢkin AK Partili
arkadaĢlarımıza da bilgi vermek istiyorum. Hakan arkadaĢımız bir Meclis Üyesine genel siyasete burada
girmeyi yakıĢtıramadığını söyledi. ġimdi Sayın BaĢkan’ım, hepinizin malumu, buraya hepimiz seçilerek
gelmiĢ insanlarız ve bizi kiĢi olarak seçmiyor bu halk, bir parti olarak seçiyor. Sayın Bayraklı Belediye
BaĢkan’ım olsun, Sayın Diğer Belediye BaĢkanlarımız burada yoklar, siz, buraya Cumhuriyet Halk
Partisini temsilen gelmiĢ bulunmaktasınız ve biz Meclis Üyeleri de Cumhuriyet Halk Partisini temsilen
buradayız. Yani demem o ki; halk bize kiĢi olarak değil, parti olarak ve parti ideolojisini benimsediği
için oy veriyor. Dolayısıyla da bizden daha farklı görevler bekliyor. Biz, on ay oldu Meclis açılalı ve
elimizden geldiğince ve Ģartlar el vermediğince, zorunda kalmadığımız sürece genel siyasete girmedik
ama Ġzmir, Türkiye’den bağımsız bir yer değil, Türkiye’nin illerinden birisi ve Türkiye’nin genel
siyasetinin Ġzmir’de de yoğun olarak yaĢandığı bir yer. Bir konuyu anlatırken, bir konuyu aktarırken
elbette biz burada genel siyasete gireceğiz. Bugün girdik, daha sonra da gireceğiz. Çünkü BüyükĢehir
Belediye BaĢkanı olarak veyahut da BüyükĢehir Belediyesi olarak size yöneltilen her türlü, bize
yöneltilen her türlü eleĢtirinin altına baktığımızda, bizi bu eleĢtiriye maruz bırakan ne yazık ki genel
siyasetin dayatmaları ve genel siyasetin getirdiği nokta. Bizim kendimizi ve ilçemizde olanları
açıklamamız, genel siyasetten bağımsız olamaz. Bu konuda biz arkadaĢlarla anlaĢmak istiyoruz ve ben
Ģunu da anlayamıyorum; genel siyasete girmekten neden bu kadar rahatsız oluyoruz ki? Ġzmir halkı…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Yok, yok. Evet, evet arkadaĢlar, lütfen. Evet.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Ġzmir halkının bizlere, özellikle Cumhuriyet Halk Partisine yüklediği bir
misyon var. Biz Ġzmir’de iktidar partisi olsak da Türkiye’de muhalefet partisiyiz. Dolayısıyla bazı
gerçekleri ve Ģu anda serbest kürsü oldu, Gündem DıĢı Konular olarak bir uzlaĢı sağlandı, orada
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gündeme getirebiliriz, bundan dolayı suçlanmamalıyız ve kendilerinden bunların konuĢulmasından da
rahatsızlık duymamaları gerektiğini, bizim eleĢtirilerimize de gayet rahat bir Ģekilde cevap
verebileceklerini… Bir de Ģu konuda Hakan Bey, zarafeti… Az önce bir cümle kullandı, tam olarak
yanlıĢ ifade edebilirim, sanki, hani sizin sayenizde zarafet sağlanıyormuĢ gibi. Siz asla böyle bir Ģey
kullanmadınız ama Meclisin bu kadar düzgün bir üslupla gitmesinin, bu kadar hoĢgörüyle birbirimizle
iletiĢim kurmamızın en büyük nedenlerinden biri de Meclis açıldığından beri sizin bütün Gruplara,
üslupla, zarafet içerisinde, aynı ölçüde değer vermeniz ve herkese özgür bir ortamda hissettiklerini ifade
etme özgürlüğü sunmanızdır.
BAġKAN: Evet.
GAMZE GÜL ÇAMUR: O yüzden de size teĢekkür ediyorum. Umarım arkadaĢlarımızla genel siyaseti
de özgür bir Ģekilde, çok sesle, çok renkle konuĢmaya devam ederiz. Saygılar.
BAġKAN: Tamam. Grup BaĢkanı olarak size sonra vereceğim. Hanımefendiye söz verecektim, sonra
size vereceğim… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Yok,
yok. Hayır, hayır. Yok, buyurun, evet. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler) Bir dakika, evet, buyurun.
DĠLEK YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Ben de öncelikle Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaĢlarımıza Allah’tan rahmet
diliyorum, bu, her ne kadar Meclis Üyeniz için bir kıymet addetmese de, yaralarımıza da acil Ģifalar
diliyorum. Depremin ilk anından itibaren tüm devlet kurumlarımızın, tüm Bakanlıklarımızın
vatandaĢımızın yaralarını sarmak için son derece profesyonel bir Ģekilde tüm kurum ve kuruluĢlarıyla
deprem bölgesinde olmasını ve çok hızlı bir Ģekilde yaraları sardığını buradan tekrar ifade etmek
istiyorum ve tüm ekiplerimize, jandarma ekiplerimize, Bakanlıklarımıza, AFAD’a ve Kızılay’a buradan
tekrar teĢekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ġzmir Meclisindeyiz ve Ġzmir’de depremle mücadeleye
Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclis Binasından baĢlamamız gerektiğini düĢünüyorum. Önceki Oturumda
Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz de ifade etti ancak ben de tekrar etme gereğini duyuyorum; 2006’da
yapılan bir testle bu binanın depreme dayanıksız olduğu, hatta bu binayı taĢıyan kazıkların dahi kırık
olduğu raporu biliyorsunuz ki verildi ve tüm bunlara rağmen binadaki tüm Meclis Üyelerinin, tüm
çalıĢanların can güvenliği yok sayılarak hiçbir adım atılmamıĢ olmasını ben son derece üzüntüyle
karĢılıyorum ve yaĢanan depremler üzerinden, doğal afetler üzerinden siyaset yapanları da buradan bir
kere daha kınıyorum. Bunun yanında dün Mecliste geçen, yüksek katlı yapılara izin vermeyen, kaçak
yapılarla daha etkin mücadeleyi öngören, parsel bazlı plan değiĢikliğini engelleyen ve bunun gibi birçok
önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin de Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum. ġimdi,
geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Nilay Hanım’ın bize atıfta bulunarak bir
ifadesi var, ifadede Ģöyle söylüyor; “Siyasette kadın-erkek eĢitliğini sağlamak için Türkiye Büyük Millet
Meclisine mektup yazdık. Ancak iletmek için bir muhatap bulamadık. Bize randevu bile vermediler.”
ġimdi, öncelikle Nilay Hanım’a Ģunu söylemek gerekir ki; Türkiye Büyük Milet Meclisi sadece AK
Partiyi temsil etmiyor. AK Partinin dıĢında tüm partileri temsil ediyor ve bugün tüm vatandaĢlarımız
Türkiye Büyük Millet Meclisine rahatlıkla ulaĢabilmektedirler. Bu Meclis çatısı altında birçok çalıĢma
yaptık; kadın alanında birçok önerge verdik, her ne kadar bunların bir kısmı engellenmiĢ olsa da, “Aile
DanıĢma Merkezleri kurulsun.” diye önerge verdik. Ancak maalesef henüz hiçbir somut adım atılmadı.
ġiddeti önlemek için “Evlilik öncesi eğitim” önergesi vermek istedik. Bu da maalesef kabul görmedi ve
son olarak da daha etkin bir çalıĢma yapmak adına bir Komisyon önergesi verdik “Kadın, aile ve çocuk
önergesi.” Bu da yine Nilay Hanım’ın ısrarla karĢı çıkmasına rağmen Aile ve Çocuk Komisyonu olarak
Grup BaĢkan Vekillerimizin uzlaĢısı sonucunda kabul edildi, kendilerine çok teĢekkür ediyorum. ġimdi
yine aynı Ģekilde Grup Sözcünüzün Ģöyle bir ifadesi daha var. Yine basına verdiği bir demeçte Ģunları
söylüyor…
BAġKAN: Son bir dakikanız.
DĠLEK YILDIZ: “Ülkemizdeki yasalardan ve toplumsal yapıdan dolayı kadınlar hak ettikleri Ģekilde
temsil noktasında bulunamıyorlar.” Cumhuriyet Halk Partisi bunu 2012 senesinde fark etmiĢ ve bir
tüzük değiĢikliğine giderek cinsiyet kotası getirmiĢ, cinsiyet kotası sadece bizim partimizde vardır.
Kadınların Belediye Meclis Üyeliklerinde ve Ġl, Ġlçe Yönetimlerinde %33 oranında temsil edilmesi
zorunluluk haline getirilmiĢtir. Ancak “Zorunlu” dediği, Cumhuriyet Halk Partisinin “Cinsiyet kotası”
dediği durumda bugün maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Ġzmir BüyükĢehir Meclisinde %20 değil, %17
oranında temsil edilmektedir. Türkiye’de kadını siyasette hak ettiği yere getiren Ģüphesiz ki AK Partidir
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ve biz Türkiye Büyük Millet Meclisinde %5 oranında olan sayıyı… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar, lütfen. Evet.
DĠLEK YILDIZ: Türkiye Büyük Millet Meclisinde %5’lerden %20’lere kadar kadın oranını çıkardık…
BAġKAN: Evet.
DĠLEK YILDIZ: Ve ben dâhil olmak üzere Türk kadınına gerçek anlamda seçme ve seçilme hakkını
yine AK Parti sayesinde elde ettik, bunu ifade etmek istiyorum… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar, lütfen. Evet.
DĠLEK YILDIZ: ġimdi, izninizle ben çok az bir süre ilave almak istiyorum.
BAġKAN: 30 saniyeniz var evet.
DĠLEK YILDIZ: Son olarak birkaç konu daha var izin verirseniz, uzun zamandır söz almamıĢtım,
tamamlamak istiyorum.
BAġKAN: Peki, buyurun.
DĠLEK YILDIZ: 29 Ağustos’ta, yine Grup Sözcünüzün bir ifadesine yer vermek istiyorum; “Evlenmek
için belediyeye baĢvuran çiftler bir eğitimden geçmeli. Bu eğitimin içerisinde öfke kontrolü, aile içi
iletiĢim, Ģiddet vakası yaĢanması halinde cezai yaptırımların ne olacağı yönünde kanunlar olmalı. Ġlk
Meclis Toplantımızda bu konuyla ilgili bir önerge vereceğim.” diyor. Bu önergenin aslında kimin
önergesi olduğu…
BAġKAN: Bunları aranızda konuĢabilirsiniz aslında ama bilmiyorum, bizi ilgilendirmiyor aslında
bunlar.
DĠLEK YILDIZ: Ġzniniz olursa ben bir Meclis Üyesi olarak…
BAġKAN: Estağfurullah buyurun.
DĠLEK YILDIZ: Buradan ifade etmek istiyorum. Bu önergenin akıbetini öğrenmek istiyorum. Yine
Toplumsal Cinsiyet EĢitliği ve Engelsiz Ġzmir Komisyonu ortak toplantısını geçen ay gerçekleĢtirdik…
BAġKAN: Evet.
DĠLEK YILDIZ: Bu toplantıya Neptün Hanım da katılım sağladı ve kendisinin önerisi üzerine kadın
muhtarlarla bir toplantı düzenlenmesi planlandı; 23 Ocak’ta düzenlenen toplantı maalesef 22 Ocak’ta
bize bilgi verilmeden, davet dahi edilmeden bu toplantı Belediye BaĢkanımızın, sizin eĢiniz ve yine
Cumhuriyet Halk Partili bazı Meclis Üyelerimizin katılımıyla gerçekleĢti. Çoğulcu Demokrasiden
bahsederken bunların yaĢanması bizleri üzdü. Son olarak geçtiğimiz günlerde Ġstanbul BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı bir kadının hemcinslerine karĢı psikolojik Ģiddet
uygulayan, belediyenin meslek kurslarındaki kadınların ahlakına dil uzatan ve kadınlara had bildirmeye
kalkan, onları sadece dıĢ görünüĢünden dolayı yargılayan kadını buradan Ģiddetle kınamak istiyorum.
Söze gelince insan haklarını, çocukları, kadınları, sivil hassasiyeti ağızlarından düĢürmeyenlerin tüm bu
saldırılar karĢısında, kadınlara yapılan tüm bu saldırılar, tüm bu zulümler karĢısında derin bir sessizliğe
gömülmüĢ olmasını ben üzüntüyle karĢılıyorum. Tüm Meclisi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Grup BaĢkan Vekillerine en son vereceğim.
MUSTAFA ÖZUSLU: Gündem dıĢı söz almıyorum. Değerli Hatibin konuĢmasının baĢlangıcındaki
sözlerini tekrar iĢitmek istiyorum. YanlıĢ mı anladım? Muhtemelen yanlıĢ anladım. Elazığ depreminde
ölenler sanki bu “Meclis Üyesi arkadaĢımızı ilgilendirmiyormuĢ addediyorum.” diye bir cümle, tam
çıkartamadım. Kayıtlardan onu dinlemek istiyorum. Eğer gerçekten, gerçekten Ģöyle bir ifade varsa ben
bunun çok ciddi bir itham olduğunu düĢünürüm ve hakikaten arkadaĢımızın o sözlerini geri almasını
isterim. Yani belki dili sürçmüĢ olabilir.
BAġKAN: Tamam, bakarız kayıtlara.
MUSTAFA ÖZUSLU: Tam olarak ne anlatmak istedi, merak ediyorum.
BAġKAN:
Tamam,
kayda
bakarız.
Cenap
Bey…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok, kayda bakarız. Gelecek Oturum kayda bakarız.
Cenap Bey, buyurun. Ondan sonra size vereceğim.
CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Muhterem Misafirler,
Bürokratlarımız hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben hanımefendinin ne dediğini tam olarak
not aldım efendim buraya. Zannediyorum kendisi de maksadını aĢtığını kabul edecektir. “Elazığ-Malatya
depreminde ölenler her ne kadar…” arkadaĢımızdan bahsetti, “Onun için önem addetmiyorsa…” dedi.
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Acaba bir depremde ya da bir doğal faciada ya da bir baĢka kazada ölenlerin bizler için önem arz
etmemesi mümkün müdür? Hiçbir insan için bu söz konusu değildir. Yani bir Ģeyi anlatırken, bir Ģeyin
üzerinden örnek verirken bu ifadelerin kullanılması inciticidir, rahatsız edicidir. Bunları çok…
(MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Sizde bunu önemsemeyen biri mi var? Ben bunu anlamadım…)
Hayır efendim. Bizde bunu önemsemeyen birisi yok.
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen karĢılıklı konuĢmayın.
CENAP BÖRÜHAN: Aynı Ģeyi söylüyorum…
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, lütfen karĢılıklı konuĢmayın… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, karĢılıklı konuĢmayın.
CENAP BÖRÜHAN: Değerli arkadaĢım bunu önemsemeyen birisi yok…
BAġKAN: Tamam karĢılıklı konuĢmayın. Evet.
CENAP BÖRÜHAN: Hiç kimsenin bunu önemsememesi mümkün değil. Yani insan nasıl önemsemez
ölenleri, yaralananları? Yani ben… Hanımefendi tekrar söylesin, belki böyle demek istemedi ama aynen
bu ifadeyi kullandı. Bu ifadenin kullanılmasının doğru olmadığını düĢündüğümü söylemek istiyorum.
Ayrıca doğal afetlerde, kazalarda eğer kusur varsa elbette konuĢacağız. Yani kusurların üzerini örtmek
değil ki bizim iĢimiz. Tam tersi, kusur varsa üzerini açmak ama bütün bunları yaparken serbest kürsü
haline getirdiğimiz Dilek ve Önerilerden çıkartıp, her Ģeyi konuĢabildiğimiz bir pasaj açtığımızda,
birbirimize laf çakalım, sözlü mağlubiyete uğratalım onları ve bunun keyfini yaĢayalım, diye
yapmayacağız, bunları konuĢacağız kendi aramızda. Eğer yanlıĢ ya da tam hükme varmayan sözler sarf
ediyorsak, diğer arkadaĢlarımız “Öyle değil Cenap Bey” diyecek, “Bir de bunun bu kısmı var.” diyecek
ve ben öğrenmiĢ olacağım. Ben, herkes bilsin ki biz bu samimiyet içerisindeyiz. Birbirimizi ezmek,
rahatsız etmek, yok etmek veyahut da incitmek adına burada değiliz. Bunu yapmamalıyız. Ġfadeleri de
çok doğru kullanmalıyız. Bu ifade gerçekten çok üzüntü verici bir ifade. Zannediyorum tashih edecektir,
düzeltecektir bu ifadesini arkadaĢımız. Bunun dıĢında her Grup, kararını alırken kendi içinde tartıĢır.
Hanımefendi yine “Nilay Hanım’ın bir Komisyona isim verilirken, o Komisyonun isminin alınan kararın
dıĢında, baĢka bir ismi olmasını söylediğini ama Grup BaĢkan Vekillerinin anlaĢarak Komisyonun adını
Aile ve Çocuk Komisyonu olarak değerlendirdiğini” söyledi ve teĢekkür etti. Grupların içerisinde farklı
görüĢler olabilir. Biz Gruplarımızı yaparken hepimiz biliyoruz ki bazı Ģeyleri on kiĢi baĢka türlü
değerlendiriyor, düĢünüyor, otuz kiĢi baĢka değerlendiriyor ve Grup kararı çıktığı zaman buna uyuyoruz.
Dolayısıyla Nilay Hanım böyle düĢünmüĢ olabilir, aynı Ģeyi ben düĢünüyor olabilirdim, bir baĢka
arkadaĢımız… Sonuçta Grup BaĢkan Vekilimiz diğer Grup BaĢkan Vekilleriyle görüĢtü. Grup BaĢkan
Vekilimiz hangi kararla gitti? Grubun aldığı kararla gitti oraya. Dolayısıyla böyle tecelli etti. Bunu da bir
kiĢiye addetmek doğru değil. Böyle düĢünmüĢ olabilir. Belki onun için uygunu oydu. Grup BaĢkan
Vekillerimizin daha sık bir araya gelerek bu tür konuları, bu tür tartıĢmalardan ortaya çıkan
rahatsızlıkları bir kez daha yaĢamamak adına karar almalarını veyahut konuĢmalarını,
değerlendirmelerini çok arzu ediyorum. Bugün Ģu yaĢanan olmasaydı gerçekten, Grup, bu Meclis özür
diliyorum, bir önceki Meclisten çok daha keyif verici bir halde sürüyordu. Genel siyasetin konuĢulması
da belirli bir üslupla yapılırsa hiç sakınca arz etmez. Bunları söylemek istedim, saygılar sunarım.
BAġKAN: Evet. Ben teĢekkür ediyorum. Buyurun efendim.
EROL ÇOMAK: Sayın BaĢkan’ım, Kıymetli Meclis Üyelerim öncelikle sizleri saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. ġimdi, tabii hem yerel konulardan, hem de genel konulardan Meclisimizde çoklukla
bahsedildi ve ben de özellikle ilçemizin sorunlarıyla alakalı birkaç konuyu gündeme getirdikten sonra
genel siyasetle alakalı bir, iki cümle kuracağım.
BAġKAN: Tabii.
EROL ÇOMAK: ġimdi, Kiraz ilçemizin ġemsiler Mahallesi ile Arkacılar Mahallesi arasındaki bir
arıtma tesisimiz var. Tabii bu otuz, otuz beĢ yıl kadar önce yapıldığı için Ģehrimizin hemen hemen artık
içerisinde kalmıĢ bir tesisimiz. Bugün ve daha önceki günlerde Belediye BaĢkanımız ve Meclis
Üyelerimizle yaptığımız konuĢmalarda buranın tekrar rehabilitasyonu ve kapsamının geniĢletilmesiyle
ilgili ödeneğin çıktığını ifade ettiler. Evet, bu önemli bir tesis. Kiraz’ın atıklarının temizlenmesi ve
çevreye yayılan kokunun temizlenmesi bakımından çok önemli bir tesis. Fakat bizim gerek köylerde,
gerek civar çevredeki çiftçilik yapan vatandaĢlarla yaptığımız görüĢmelerde… Bu alan artık yerleĢim
alanının içerisinde kaldı. Evet, devam etsin. Bu alanın yaklaĢık iki kilometre kadar aĢağısında, çay
yataklarının birleĢtiği bir alanda yeni bir tesis yapılırsa eğer, bu aynı zamanda Kiraz’ın büyük
köylerinden olan Haliller, Karaburç, Çayağzı Mahallelerimizin ve etrafındaki mahallelerimizin
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atıklarının temizlenmesi bakımından da önemli bir tesis olacağını düĢünüyorum. Bu tesisin iki kilometre
aĢağıda bir alana yapılmasını öneriyorum.
BAġKAN: Bunu değerlendirelim arkadaĢlar, evet.
EROL ÇOMAK: Yine daha önce, Meclis Üyemizle birlikte Kiraz’ın köylerinin, mahallelerinin ana
arterlerinin yapılmasıyla alakalı, yaklaĢan kıĢ aylarında yaĢayacağımız sorunlarla alakalı bir önerge
vermiĢtik. Bu önergenin bir önerge değil, bir görev olduğu Mecliste görüĢülmüĢtü. ġimdi, yine
muhtarlarımızla zaman zaman yaptığımız görüĢmelerde Çayağzı, Çelebiler, Tekke Mahallesi, Kiraz
Ceritler, Ovacık’a kadar olan alanda, Yeniköy, Haliller, Karabulu, Umurlu alanlarında, kısacası ana
arterlerde, belli bölümlerde bozulmalar olduğu vatandaĢlarımız tarafından bizlere iletilmekte. Bu konuda
bir çalıĢmanın yapılmasını talep ediyorum. Bunu özellikle ilçemizde yaĢayan vatandaĢlarımız açısından
önemli olduğu için ifade etmek istedim. Diğer bir konu, deprem konusu; evet, istiyoruz ki, gönlümüz,
yüreğimiz, bir insan olarak, çok insani bir duygu olarak depremlerle hiç karĢılaĢmayalım. Depremin
olmadığı bir alanda yaĢayalım ama yaĢadığımız coğrafya, fay hatlarının olduğu, depremin çok sıkça
olduğu bir bölgedeyiz ve Elazığ depremi gündeme geldi. Elazığ depremini birebir yaĢayan bir aileyim.
Eğitim için oğlum Elazığ’daydı ve Elazığ depreminde oğlum Elazığ’daydı.
BAġKAN: GeçmiĢ olsun.
EROL ÇOMAK: Evet, ciddi manada bir büyük deprem yaĢadık. Tabii o anı oğlum hakikaten bize
anlattı. Ben de hakikaten Ģimdi duygulanıyorum bu…
BAġKAN: Evet, kolay değil.
EROL ÇOMAK: Büyük bir hadise. Devletimizin sıcak eli ilk andan itibaren oradaydı. Gerek bütün
Bakanlarımız; ĠçiĢleri Bakanı, Sağlık Bakanı, diğer Bakanlarımız olay anından itibaren oradaydı; AFAD
oradaydı, Kızılay oradaydı. Bu Kurumları yok sayamayız. Bu Kurumlar ülkemizin çok kıymetli
kurumlarıdır. Bu Kurumları hiçbir zaman… Evet, aksaklıklar olabilir. Zaman zaman istemediğimiz,
istenmeyen hadiseler olabilir ama bu Kurumları hiçbir zaman yıpratmamalıyız. Bunlar bizim
değerlerimizdir ve bu değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Ben bir Ģeyi de oğlumdan duyduğum için
burada gururla söylemek istiyorum; Ģimdi, depremden sonra tabii Ġzmir’e gelmek için yola çıktıklarında,
yolda Ġzmir plakalı araçların yardım için yolda olduğunu gördü ve bana bunu söylerken ben gurur
duydum. Hakikaten Türkiye’nin her yerinden ciddi manada yardımlar geldi. Bunu ifade etmek
istiyorum. Diğer bir konu; Ģimdi, zaman zaman yerel, zaman zaman genel siyasetle alakalı konuĢuyoruz.
Ben bir örnek vermek istiyorum; yaklaĢık iki ya da üç ay kadar önce yerel bir konuyla alakalı ben,
burada Gündemde bir Ģey söylediğimde bir Meclis Üyemiz “Bu sizin yerel Meclisinizin sorunu, onu
orada konuĢun.” demiĢti. Eğer biz hakikaten hem genel konuları konuĢacaksak, hem de yerel konuları
konuĢacaksak bunun tanımını yapmak zorundayız. Yani biz bir genel konuyu konuĢtuğumuzda ya da siz
bir genel konuyu konuĢtuğunuzda karĢılıklı eleĢtirilerimiz büyür noktaya varıyorsa, bunun belli bir
ölçüler dâhilinde olması gerektiğini düĢünüyorum. Meclise saygılarımı sunuyorum, teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Evet, biz de teĢekkür ediyoruz. Bununla ilgili zaten bir süre sonra bir yönerge hazırlığını
Grup BaĢkan Vekillerimizle birlikte yapacağız. Bu süreyi, bu yönerge olmaksızın geçirmemizin sebebi,
bir görelim, hani eksiklik ne, aksaklık ne bunları bir tespit edelim, bunların ıĢığında bir yönerge yapalım
diye düĢünüyoruz. Bu bahsettiğiniz kriterlerin hepsi de bu yönerge içinde yer alacaktır. Size, sonra da
Grup BaĢkan Vekillerimizle bitireceğim.
HAKAN YILDIZ: Ġsmim geçti Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Yok, sizin cevap hakkınızı…
HAKAN YILDIZ: Ġsmim geçti.
BAġKAN: Yok, sadece isim geçti. Cevap verilecek bir Ģey yok. Fikret Bey size vereceğim.
HAKAN YILDIZ: Bir dakikalık bir cevap hakkı istiyorum.
BAġKAN: Efendim?
HAKAN YILDIZ: Bir dakikalık bir cevap hakkı istiyorum. Ġsmim bir kere geçti.
BAġKAN: Bakın, ben… Hakan Beyciğim…
HAKAN YILDIZ: Bizzat ismim geçti Sayın BaĢkan. Bir dakikalık…
BAġKAN: Eğer cevap hakkı doğuracak bir Ģey söylerseniz bir daha asla söz vermem.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, bu Mecliste…
BAġKAN: Vermeyin.
HAKAN YILDIZ: Bu Mecliste 11 aydır nasıl konuĢtuğumu bilen bir insansınız.
BAġKAN: Ben de biliyorum.
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HAKAN YILDIZ: Sizden bir dakikalık bir cevap hakkı…
BAġKAN: Verin, tamam. Ben de söylüyorum ama eğer cevap hakkı doğuracak bir Ģey varsa, bu
Meclisin tansiyonunu yükseltecek bir Ģeyse…
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, bakın, niyet okuyuculuğu yapmayalım, izin verin.
BAġKAN: Ben söyledim.
HAKAN YILDIZ: Niyet okuyuculuğu yapmayalım. Sadece Ģunu söylüyorum…
BAġKAN: Yok, yapmıyorum, buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sadece Ģunu söylüyorum; siz, siz bu Meclisin her Oturumunda “Genele girmeyin.”
dediniz. Biz AK Parti Grubu olarak genel siyasete girmekten korkmayız. Sabaha kadar, istedikleri her
platformda genel siyaseti tartıĢırız. Benim söylediğim tek bir konu var; lütfen, eleĢtiri yapacaksanız…
Biz eleĢtiri yaparken konularımıza bakıyoruz, araĢtırıyoruz ve geliyoruz. Genelleme yapmayalım. Varsa
Merkezi Hükümetin bir kusuru, bir hatası ve bir yanlıĢı, ben Değerli Meclis Üyelerinden konularına
biraz daha özen göstermelerini, kelimelerini seçerken biraz daha dikkatli olmalarını rica etmiĢtim, naif
de konuĢmaya çalıĢtım. ġunu da söyleyeyim; biz genel siyasete girmekten korkmayız. Yirmi yıldır bu
ülkede iktidarız, yaptıklarımızdan da gurur duyuyoruz. Bunun da böyle bilinmesini rica ediyorum, sağ
olun.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, genel siyasete girme eğilimi… Ġlhan Beyciğim…
Genel siyasete girme eğilimi, aslında bu kapsam dıĢı konuĢmalar baĢladığından beridir var ve ben de
müdahil olmuyorum. Çünkü Değerli ArkadaĢlarımız, Meclis Üyelerimiz farklı konularda da konuĢmak
isteyebilirler. Bu bana iletildi, biz de haklı bulduk BaĢkan Vekillerimizle beraber. Dolayısıyla da bunda
bir beis yok. Yani bu, o nedenle geçmiĢteki üslubumuzun değiĢtiğini söylemek istiyorum. Biz geçmiĢte
evet, genel konulara girilmesin, burası Ġzmir Meclisi tarzında bir eğilimimiz vardı ama sizlerden gelen
eğilim doğrultusunda genel konulara girmek için bir çekince görmedik.
ĠLHAN DAL: Uzun olmayacak Ģekilde ben de bir dakika…
BAġKAN: O zaman bir dakika içinde size de vereceğim. Sonra son üç arkadaĢımla bitireceğim. Evet.
ĠLHAN DAL: Öncelikle kurduğum cümleleri tekrar kuruyorum. Siz, ben, buradaki arkadaĢlar, Değerli
Konuklar, hepimiz deprem ve benzeri büyük acılarda ölenlere rahmet dileyebiliriz, geride kalanlara sabır
ve acil Ģifa dileyebiliriz. Bunu devlet de yapabilir. Ancak devlet sadece rahmet dilemek, geride kalanlara
sabır
dilemekle
kalamaz.
Devletin
yapabileceği…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Daha öncesinde, bu iĢ buraya gelmeden
yapabilecekleri vardır. 6.2 bunları konuĢacağımız bir büyüklük değil. Diyorum ki; sekiz saat evvel
Japonya’da 7.0 büyüklüğünde bir deprem oldu ve ne can, ne mal kaybı oldu, bu böyle. Bir diğer konu da
BaĢkan’ım, Yap-ĠĢlet-Devret Modeline iliĢkin eksik bıraktığım bir Ģey var. Dün bir ihale gerçekleĢtirdik.
200 bin, yıllık, artı KDV muhammen bedelle katı atık tesisimizin ihalesi yapıldı. Ġhale sonucu 4 milyon,
250 bin + KDV yıllık bedelle ihale sonuçlandı. Demek istediğim; biraz evvelki örneği verirken…
BAġKAN: Evet, arkadaĢlar…
ĠLHAN DAL: Bizim yapmıĢ olduğumuz ihalelerde biz üste para alırken, diğer tarafta 2013 yılından bu
yana birçok örneğini verebileceğim…
BAġKAN: Bir dakikanız doldu.
ĠLHAN DAL: Kütahya Zafer Havalimanı’nda olduğu gibi sürekli bir cebimizden, biz Ġzmirlilerin de,
Hakkari’deki vatandaĢın da cebinden çıkan bir paradan bahsediyorum. Sonuna kadar da bizi ilgilendiren
bir konudan bahsediyorum.
BAġKAN: Tamam, peki, teĢekkür ediyorum. Nilay Hanım, ondan sonra Grup BaĢkan Vekillerimizle
bitireceğim, evet. Affederseniz, sizi unuttum. Nilay Hanım’dan sonra size vereceğim, sonra Grup
BaĢkan Vekillerime…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, ben de cevap hakkımı kullanıyorum ve çok kısa tutacağım
arkadaĢlarımız da söz alsınlar diye. Öncelikle ben de sanırım yanlıĢ duymadım, “Belediye Meclis
Üyelerimiz çok önemsemese…” gibi bir ibareydi bu, kayıtlarda mutlaka var.
BAġKAN: Bakacağız ona, evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz, tüm Meclis Üyelerimiz Ģu anda bu salonda bulunan, hiçbirimizin duyarlı
olmaması gibi, önemsememesi gibi bir durum asla olamaz. Zaten bu hayatın olağan akıĢına aykırı. Orada
bir acı söz konusu ve ayrıca Ģunu da biliyorum; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi deprem akabinde, hemen,
derhal kendi imkânlarıyla gitti, oraya birimler de gönderdi. Nitekim AK Partili Meclis Üyemiz de zaten
35 plakalardan da etkilendiğini söyledi. Bu konuda siyaset malzemesi yapılmaması lazım deprem gibi
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acıların. ġimdi, Dilek Hanım benimle ilgili bazı söylemlerde bulundu. Uzun zamandır karĢılaĢmıyorduk,
nereden çıktığını bilmiyorum ama Ģöyle açıklayayım; biz bir kere Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu
ve devletimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK sayesinde kadınlar olarak pek çok hakkımızı elde
ettik. Bunu da Avrupa’da, dünyada ilk elde eden ülkelerden birisiyiz. 1930 senesinde Belediye
Yasasıyla, ardından da 1934 senesinde seçme ve seçilme hakkıyla bu Yasalarımızı elde ettik bu
haklarımızı. Öncelikle biz bu konuda Mustafa Kemal ATATÜRK’e borçluyuz. Bunu bir kayda geçmesi
yönünden önemli görüyorum. Diğer yönden; arkadaĢlarımız Toplumsal Cinsiyet EĢitliği
Komisyonundan ayrılmıĢlardı zaten ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin muhtarlarla Toplumsal Cinsiyet
EĢitliği Komisyonu olarak organize ettiği bir organizasyondu kadın muhtarlarla buluĢmamız. Biz bunu
kendi Whatsapp grubumuzda, çalıĢma grubumuzda Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonundaki
arkadaĢlarımızla paylaĢtık. Bir kısmı katıldı, bir kısmı katılamadı. Ben de BaĢkan sıfatıyla o
organizasyonda yer aldım. Asla ve asla diğer arkadaĢlarımızı dıĢlamak, reddetmek noktasında asla
olmadım. Bunu da hiçbir zaman düĢünmeyiz. Katılımcı demokrasiden yanayız. Ben Cumhuriyet Halk
Partisi Grup Sözcüsü olarak ve bir hukukçu olarak buna azami önemi de gösteren bir insanım. Bir baĢka
açıdan yine bu, Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu kurulması noktasında gelen önergeyle ilgili, önergenin
Gündeme alınmasının oylanmasını isteyen kiĢiyim Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonu BaĢkanı
olarak. Komisyonlarda değerlendirildi. Herkesin bu konuda hoĢ görmesi gerekir, anlayıĢla karĢılaması
gerekir. Ben bir siyasetçiyim, ben bir Belediye Meclis Üyesiyim. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
içerisindeki pek çok arkadaĢımızdan da farklı düĢünebilirim. Açıkçası samimi düĢüncem sadece Çocuk
Komisyonu olmasıydı. Aile ve Kadın konusunun da Toplumsal Cinsiyet EĢitliği alanında olması
sebebiyle, zaten bu konuda çalıĢan bir Komisyon olması sebebiyle uygun görmemiĢtim. Yoksa asla
böyle bir Ģeye, bir Komisyon kurulmasına, arkadaĢlarımızın orada görev yapmasına karĢı olduğum için
değil. Ben bunu da düzeltmek isterim ama biliyorsunuz Siyasi Partiler Yasasında ve Tüzüklerde Grup
kararlarına uymak denilen bir Ģey var. Ġki BaĢkan Vekilimiz bu konuda bir Meclis iç barıĢı, bir
centilmenlik anlaĢması yapmıĢlar. Ben bunu aĢmamak adına buna uydum ve bunu da hiçbir Ģekilde
gündeme getirmedim, gündeme getirilmesini de çok yakıĢıksız buluyorum açıkçası. Cinsiyet kotasına
gelince; gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi cinsiyet kotasıyla kadınların daha fazla temsilini öngörmüĢ
ama bu fiili olarak gerçekleĢmiyorsa, burada, Siyasi Partiler Kanununda bir eksiklik var, bir yanlıĢlık
var. Biz “Kadınlar meselesini partiler üstü yapalım.” dedik, “tutalım” dedik. Bir mektup hazırladık, 5
Aralık Seçme ve Seçilme Hakkımızı kutladığımız gün. Ben bu mektupları arkadaĢlarımızla da paylaĢtım;
Burçin Hanım’a verdim, Özgür Bey’e verdim, Dilek Hanım’a verdim, hepsine verdim. Türkiye Büyük
Millet Meclisi BaĢkanımızdan, lütfen, bir randevu alalım, CumhurbaĢkanımızdan bir randevu alalım hep
beraber gidelim dedim. Benim bahsettiğim Ģey dönüĢ olmaması noktasındaydı. Sonuçta biz tabii ki de
gideriz bir Meclis günü Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanına bizzat sunarız, kendimiz de randevu
almaya gayret ederiz. Benim bahsettiğim Ģey sadece buydu ve bunu da yıkıcı bir anlamda yapmadım,
yapıcı bir eleĢtiri olarak getirdim. ĠĢte Özgür Bey’in yüzü burada, Burçin Hanım burada, Dilek Hanım da
burada yani biz burada siyaset yapacaksak samimiyetle yapalım, ülkemizin demokrasisine katkı koyalım
siyaseti, siyaset yapmıĢ olmak için ya da burada kendi partililerimize kendimizi göstermek için
yapmayalım teĢekkür ederim.
BAġKAN: Fikret Bey buyurun. Sonra da size çok kısa bir söz vereceğim.
FĠKRET MISIRLI: Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Bürokratlarımız, Değerli Basınımız hepinize iyi
akĢamlar diliyorum. Sayın BaĢkan'ım, bugün ben Ģuna Ģahit oldum Ġlhami BaĢkan kendi Türkçe
söylediğini tekrar Türkçe tercüme etti ama biz gene bir Ģey anlayamadık. Herhalde…
BAġKAN: Kim?
FĠKRET MISIRLI: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Ġlhan mı? Kusura bakmasın ismini tam bilemedim. Neyse Sayın BaĢkan'ım, biz pazartesi günü de aslında
gergin geçen Meclis sonrası konuĢmak için bir söz almak istedim ama olmadı ama çünkü o gün bizim bir
cevap hakkımız doğmuĢtu. Cevap hakkımız da bizim malum iĢte Karabağlar Belediye BaĢkanımız…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hüsnü BaĢkan’ım 1
dakika
konuĢuyorum
bunlar
süreden
sayılıyor.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Evet, evet.
FĠKRET MISIRLI: Karabağlar Belediye BaĢkanımız özellikle çıktı dedi ki “Galiba 6306 sayılı Afet
Riski Altındaki Alanların DönüĢüm Kanunu arkadaĢlarımız anlamamıĢ” deyip Kurumumuza ve
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Partimize hatta Bakanlığımız da itham eden bir konuĢma yaptı. Ben Ģimdi BaĢkanımızın bakıyorum,
saydım Ģöyle geriye dönük rahmetli Cahit GÜNAY, Ceyhan DEMĠR, Burhan ÖZFATURA, Yüksel
ÇAKMUR, Rahmetli Ahmet PĠRĠġTĠNA, Aziz KOCAOĞLU ile birlikte çalıĢmıĢ, bürokrat olarak ġef,
Müdür Yardımcılığı, Müdür baĢkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı ve bu arada tabii Kentsel DönüĢüm
Daire BaĢkanlığı yapmıĢ; 6 yıldır da yani Ģimdiki dönemde gerçi sizle çalıĢıyor, 7 tane Belediye
BaĢkanıyla çalıĢıyor, 34 yıl geçmiĢ, 41 yıl, üzerine tabii ki BaĢkanlığını da koyduğumuz zaman Ġzmir'in
Ģu anki haline bakacak olursak çarpık yapılaĢma ve kentsel dönüĢümde 31 bin tane yapılacak binanın
900 tanesi zor yapılmıĢ. Böyle bir BaĢkanımız çıkıyor diyor ki, kentsel dönüĢümde bizim Grubumuza ve
aynı zamanda, Bakanlığımıza ayar veriyor. Ne dedi Sayın BaĢkan'ımız o gün…
BAġKAN: Muhittin Bey size söz vereceğim. Evet.
FĠKRET MISIRLI: BaĢtan verseydiniz o zaman BaĢkan'ım…
BAġKAN: Yok, artık cevap var.
FĠKRET MISIRLI: ġöyle diyor “Galiba” diyor, “kanunun özünü anlamamıĢ.” Sadece Karabağlar
özelinde arkadaĢımız bir değerlendirme yapıyor. Zannediyor ki sırf 540 hektar Karabağlar’da dönüĢüm
yapılacak. Hâlbuki Türkiye genelinde toplamda 7 milyon tane dönüĢüm yapılacak ve önümüzdeki 5 yıl
içerisinde, ki 2019’da bu süre konuldu, 1,5 milyon tane konut dönüĢecek ve bunların içerisinde
Karabağlara isabet eden bir kısım var. ġimdi BaĢkan'ımız, zannediyor ki bu sırf Karabağlar’a özgü bir
kentsel dönüĢümmüĢ gibi, Karabağlar bünyesinde bu detayları bize aktarıyor ama Ģunu bilmesinde fayda
var: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 6306 sayılı Kanun kapsamında kolaylık sağlamıĢ; SözleĢme Devir,
Tescil Uygulama, Noter Harcı, Tapu Harcı, Belediyece alınan Harçlar, Damga Vergisi, Veraset Ġntikal
Vergisi, Döner Sermaye Ücreti ve Diğer Ücretlerden muaf tutmuĢ. 18 ay Kira Yardımı yapmakta,
bununla birlikte, istimlak bedeli gerektiği takdirde de, Bakanlığımız bu konuda istimlak bedelleri için ve
aynı zamanda bununla ilgili olaraktan %50 faiz desteği ve kredi desteği vermekte, 4 milyar TL de
kaynak aktarmıĢ durumda. Yani biz bu kadar devasa bir plan programın içerisinde, biz, Karabağlar,
kendi içimizde… Ne diyor BaĢkan'ımız? Yani iĢte “540 hektar 6306 kapsamında 2012’den beri Bakanlık
yapacak bekliyoruz” diyor, diyor ve üzerine de ekliyor “8 yıl oldu” diyor. Bu süre içerisinde bizim o
bölgede 5 tane dönüĢümün 1,5 hektardaki olan dönüĢümle ilgili olarak 5. defadır mahkemeye gidiyorlar.
Planlarımızı iptal etmeye çalıĢıyorlar ki ettiler de. Allah’tan Ġstinaf bunu reddetti Ģu an. Ġkincisinde de
dördüncü defa…
BAġKAN: Fikret Bey 1 dakikanız kaldı, 1 dakikanız var.
FĠKRET MISIRLI: BaĢkan’ım, araya girenler de oldu ama.
BAġKAN: Yok, buyurun.
FĠKRET MISIRLI: Peki, o zaman kısaca toparlıyorum ve ardından da…
BAġKAN: O, 30 saniyeyi boĢ bırakıyorum. Yani zaten aĢacağınızı bildiğim için merak etme 5 dakikaya
sadığım, evet.
FĠKRET MISIRLI: Gene gitti 1 dakikam BaĢkan'ım… 74,5 hektarla da 4. defadır mahkemeye gidiliyor
ve bununla ilgili sanki bunlardan habersiz gibi de, “Bakanlık bunları niye yapmıyor?” diye burada gelip
bunları aktarıyor bize. ġimdi Sayın BaĢkan'ım, bir de diyor ki “6306 kapsamındaki yetkililerin yerel
yönetimlere devredilmesini ortak yapalım” diyor. Yalnız Mimarlar Odasının “Karabağlarda yüksek
yapılaĢmanın önünü açan Revizyon Ġmar Planları iptal edilmiĢtir” diye bir basında geçtiğimiz hafta bir
Ģey çıktı. Mekânsal planların iptal olalı 10 gün oluyor. Karabağlarda bununla ilgili olarak; “Karabağlar
Belediyesinin yaptığı plan notları Ģehircilik ilkelerine ve plan hesaplarına ve kamu yararına aykırı olması
nedeniyle iptal edilmiĢtir” diyor. ġimdi böylesine planları iptal olan bir Belediye BaĢkanımız kalkıp
kendi bölgesinde planlamayı yapamaz iken. Ġzmir’i, 41 yıllık buradaki tarihinde oynadığı role de
baktığımızda %65 kaçak yapı… Bitiriyorum BaĢkan'ım, dolayısıyla bu BaĢkan'ımız “Bize yetki verilsin
biz bu planları yapalım” diyor. Ben öz güveninden dolayı BaĢkan’ımıza teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Önce Muhittin BaĢkan’ım, sonra siz, sonra da Grup BaĢkan
Vekilleriyle bitireceğim. Vereceğim size de, evet ama bunlar gerçekten son.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyelerimiz ben tabii konuĢmayı hayretle
izledim, nasıl bir konuĢmadır onu anlamadım. Benim 41 yıldır bu kente hizmet etmem suç değil. Ben
Harita Mühendisiyim ve Harita Mühendisi olarak da 41 yıl bu kente hizmet etmekten gurur duyuyorum,
onur duyuyorum. Birçok, burada sabaha kadar sayabilirim, birçok projenin, birçok çalıĢmanın içerisinde
yer aldım ve bunların birçoğu da baĢarıldı Ġzmir'de. Yani Ģimdi bu konulara girersek Fikret Bey çok
mahcup olur… (FĠKRET MISIRLI: Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.)
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BAġKAN: Evet, 1 dakika.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Basit olarak birkaç tane söyleyeyim hangi projelerin içinde yer aldığımı ve
bazı, Ġzmir'deki, Konak Meydanındaki çarpık yapılaĢmaları da engellediğimizi de buradan söylemek
istiyorum, onların içinde de yer aldım. O hukuksal süreçlerde de yer aldım. Sizler, bunları tabii
bilmediğiniz için öyle değerlendirmeler yapabilirsiniz, saygı duyarım. ġimdi Türkiye'de bu konulara
girdiğiniz zaman çok uzun yıllardır… Burası serbest kürsü, Türkiye'yi Sosyal Demokratlar yönetmedi.
Kim yönetti? Sağ iktidarlar yönetti. Bu kanunların hepsini sağ iktidarlar çıkardı. Yani siz Ģimdi onlardan
kendinizi bir defa soyutlamanız mümkün değil. Çünkü o dönemdeki siyasal iktidarda yer alanlar sizin Ģu
anda içinizde varlar. O süreçlerde onlar da, kanunlar çıkarıldı, iĢte bir takım uygulamalar oldu, birçok
çalıĢmalar oldu. ġimdi ben çok sözü uzatmamak adına, Karabağlar bazına geleceğim. ġimdi
Karabağlar’da 2012 yılında 540 hektar alan, riskli alan ilan edildi. Bu riskli alan ilan edilirken Bakanlık
kendi getirdiği kriterlere uygun bir Ģekilde bu ilanı yapmamıĢtır. Ġlan edilirken, riskli alanlar ilan
edilirken hangi kriterler aranması gerektiğini Bakanlık yayınlamıĢtır ama o alanlar ilan edilirken
maalesef Bakanlık bunlara uymadan bunu yapmıĢtır. Alelacele yapılmıĢtır ve onun için de zaten 8 yıldır
sonuç alınamıyor. ġimdi 101 hektarlık bir alan var, plan yapıldı Yeni Tepe Konutları diye yapılan alan.
Ne yaptınız orada? BoĢ alan, boĢ alanı önce kamulaĢtırdınız, Ģahısların, bazı Ģahısların, yani hepsini
kamulaĢtırmadınız, bazı Ģahısların yerini kamulaĢtırdınız sonra orayı imara açtınız. Sonra ne yaptınız?
“Toplu Konut Ġdaresi” diyorsunuz Toplu Konut orada devreden çıktı, Ġller Bankası orada ihale yaptı, kat
karĢılığı ihale. Ne ilgisi var Ġller Bankasının orayla? ġu anda da o inĢaatlar her nedense durdu,
yürümüyor…
BAġKAN: Sayın BaĢkan son 1 dakika.
FĠKRET MISIRLI: 5 yıldır da mahkemelik.
BAġKAN: Lütfen müdahale etmeyin, son 1 dakika.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Biz, açtığımız her davada Yargı bizi haklı gördü. 5. defa imar planı
yapıldıysa
bu
sizin
kabahatiniz…
(FĠKRET
MISIRLI:
Ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler.)
BAġKAN: Lütfen susalım. Evet.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: O zaman yasalara uygun planı yapsaydınız. Biz orada hangi çekincelerimiz
olduğunu itiraz olarak da Bakanlığımıza bildiriyoruz. Diyoruz ki “Bunlar, bunlar doğru değil, bunlar
düzeltilsin.” Bizim yerel yönetim olarak belirttiğimiz hiçbir Ģey dikkate alınmıyor. O zaman Yargının
dıĢında bize yol bırakılmıyorsa yapacağımız herhangi bir Ģey yok, biz de Yargıya baĢvuruyoruz. Yargı
da bizi haklı görüyorsa bu suç mu? Onu anlayamıyorum. 540 hektarla ilgili, evet ilan edildi. Bir plan
çıkıyor, planlana biz Belediye olarak diyoruz ki “Burada bu eksiklik var” Efendim “neden belediye itiraz
ediyor?” Yani biz neyiz ben anlamadım; yerel yönetimiz. Orada bir planda yanlıĢlık görüyorsak biz bunu
dile getirmeyecek miyiz? Niye bundan çekiniliniyor? Evet, bizim yaptığımız Karabağlar Belediyesi
olarak yaptığımız planlara da itirazlar oldu, 2000 hektarda plan yaptık…
BAġKAN: BaĢkan'ım, 30 saniye içerisinde toparlayın lütfen.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: 2000, orada bırakacağım, bu plan konusunu açıklayıp…
BAġKAN: Peki, evet.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Ġtirazlar oldu bunlar değerlendirildi kabul edilenler oldu, edilmeyenler
oldu, Yargıya gitti. Sonuçta en son Mimarlar Odası da planla ilgili dava açtı, doğrudur. Bu planla ilgili
açılan davayı Karabağlar Belediyesi kazanmıĢtır. YaklaĢık 2000 hektarlık alandaki imar planları
kesinleĢmiĢtir. Ġptal olan da 4'le, 5 tane plan notudur; bu da, Ģu anda çok yorum yapmak istemiyorum, bir
üst mahkeme yani Ġstinaf’a itiraz edilmiĢtir. Hukuki süreç devam etmektedir, o hukuki sürece de
Belediye olarak saygı göstereceğiz. Konu açılmıĢken buradan bir Ģey daha söyleyeyim. Karabağlar Kent
Meydanındaki davayı da Karabağlar Belediyesi kazanmıĢtır.
FĠKRET MISIRLI: Hayırlı uğurlu olsun.
BAġKAN: Peki.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Hukukta bunlar olacaktır…
BAġKAN: Tamam, BaĢkan'ım, tamam, tamam.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Ben iade ediyorum, doğru da bulmuyorum.
BAġKAN: Tamam, peki.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Yaptıklarımı anlatırsam, birkaç saat sürer.
BAġKAN: Tamam.
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MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Buna da gerek yok.
BAġKAN: Peki.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Ama kentle ilgili eleĢtirileriniz varsa bunları yapabilirsiniz. Biz doğruları
söylemeye çalıĢıyoruz. Burada bir kez daha Ģunu söylemek istiyorum; 100 bin hektarlık alanda bir kısım
vatandaĢın yeri kamulaĢtırıldı, bir kısım yer kamulaĢtırılmadı. Siz araĢtırın niye bu yapıldı?
BAġKAN: Tamam, tamam BaĢkan'ım.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Bir de üniversite konusu var, konuyu açtılar BaĢkan'ım, bunu da söylemem
lazım…
BAġKAN: Tamam artık, yok, süreyi aĢtık, teĢekkür ediyoruz.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Karabağlardaki 80 hektarlık alanda 42 hektarda konut diye niye ısrar
ediyorsunuz?
BAġKAN: Tamam BaĢkan'ım.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Biz üniversite alanı olmasını istiyoruz. Bunu kamuoyuna açıklayın biz de
öğrenelim…
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.
MUHĠTTĠN SELVĠTOPU: Ben teĢekkür ediyorum BaĢkan'ım.
BAġKAN: Evet buyurun.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım 1 haftalık Pazartesi,
ÇarĢamba, Cuma Meclislerinde ve bir de Türkiye'nin Gündemini takip ettiyseniz birbiriyle örtüĢüyor.
BAġKAN: Evet.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Ben, naçizane, takip eden arkadaĢınız olarak sabırla beni dinlemenizi, Ģu bir haftalık
yaĢanan gerçekleri burada birlikte paylaĢmak isterim. Konu deprem; Pazartesi günkü konuĢmalara
bakıyoruz, Pazartesi günü Adalet ve Kalkınma Partisinin temsilcilerinden 5 tane arkadaĢımız kalktı
depremle ilgili hiç Hükümeti veya Hükümetin sorumluluğunu hiçbir Ģekilde söylemeden Yerel Yönetimi
suçlayarak burada konuĢmalar yapıldı. Pazartesi günü benim ilgimi çeken çok önemli bir, adil bir
konuĢma yapan biri çıktı, o da Karabağlar Belediye BaĢkanı Muhittin BaĢkan. Aynen söylediklerini
tekrarlıyorum; dedi ki, dedi ki “Deprem konusu önemli bir konu, hem Hükümetin hem Belediyenin
burada görevleri var, her ikisi beraber yapması gerekir.” dedi. Çok önemli yaklaĢım, çok olumlu bir
yaklaĢım; birbirini iten değil, kucaklayan bir yaklaĢım ve burada demin Meclis Üyesi Hanımefendi
arkadaĢımızın kınadığı, yani “Deprem üzerinden siyaset yapanları kınıyorum” dedi, Ģimdi onu da,
kimleri kınadık hep beraber burada karĢılaĢtıralım. Ne dedi Muhittin BaĢkan “6306 sayılı Yasa
değiĢmeli, elimiz rahatlamalı.” Ben teknik adam değilim ama bu Mecliste 3. dönemim, daha önceden de
bu… (SALONDAN: MaĢallah.) 6306 sayılı Yasa tartıĢıldı burada. Ne kadar Meclisin ve Belediyenin
önünü tıkadığını burada tartıĢıldı bu konu, o açıdan söylüyorum. Ben teknik adam değilim ama bu iĢi
bilen arkadaĢlarımız kalkar bunu izah ederler. Tabii telaĢ nereden baĢladı pazartesi akĢamı eve gittim
televizyonu açtım, Adalet ve Kalkınma Partisinin 3 tane sözcüsü, Genel Merkez Sözcüsü diyor ki; gene
ayrıĢtırıcı bir dil kullanarak “1999 depremi sizin depreminiz, bizim depremimizde de bu, bu, bu baĢarılar
oluĢmuĢtur” dedi, Pazartesi günü akĢamı. Gidip geriye dönük bakabiliriz arkadaĢlar. Evet, doğru,
depremle ilgili siyaset yapmamak lazım. Senin depremin, benim depremim olmaz. Bu, bu anlamıyla, bu
anlamıyla Salı günü, Grup Toplantılarında Hükümet ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisinin Genel
BaĢkanı 3 arkadaĢa da bir söz değimiyle bir Ģeyler anlattı, burada onları dile getirmeyeyim, cevabını
verdi ve o günden sonra Adalet ve Kalkınma Partisinin üst kademe yöneticilerden tık yok ve bu konu
1999 depremi kapatılmıĢ gibi görünüyor. Tabii bu telaĢ Genel Merkezde niye oluĢtu? Cumhuriyet Halk
Partisi Genel BaĢkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU deprem vergisiyle ilgili sorular sormaya baĢladı.
Ne zaman? Elazığ ve Malatya depreminden sonra. “Bu vergileri ne yaptınız?” Bu vergileri, ÇarĢamba
günkü Mecliste Avukat Hanımefendi Meclis Üyesi ArkadaĢımız burada dedi ki; “140 milyar toplandı,
bunun 3 katını biz masraf yaptık” dedi. ġimdi benim araĢtırdığım ve gördüğüm kadarıyla 65 milyar para
toplanılmıĢ, ek vergilerle 72 milyar, eski parayla 72 katrilyon para toplanılmıĢ, buradan ve Elazığ ve
Malatya depremindeki binaların hali…
BAġKAN: Son 1 dakikanız.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Ve aldı bu partideki telaĢ ve depremi gündeme getirip algı yaratmaya çalıĢmaya
baĢladı arkadaĢlarımız. Tabii haklılar ama Yerel Yönetimdeki arkadaĢlara ben Ģunu söylüyorum;
arkadaĢlar biz Meclis Üyesi olarak Yerel Yöneticileriz, bırakın Genel Merkez, Genel Merkezdeki siyaset
yapan arkadaĢlarınız telaĢlansın. Bunun cevabını onlar versinler. Çünkü Genel Merkez de aynı Ģeyi
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söyledi; “Üç katını yaptık.” Ama ne yaptınız? Nereye masraf yaptınız? Yok… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Herhangi bir Ģekilde bununla ilgili bir
done de yok. Peki, biz Ģunu dersek; vergilerden toplanan, BüyükĢehir’e gelen gelirle biz üç katı yatırım
yaptık kardeĢim. Gerçekçi bir Ģey oluĢur mu? Hani bu Ģurada yatırım, burada yatırım isimlerini
adlandırmazsanız “Ben üç katı yatırım yaptım.” bu ne kadar doğru, ne kadar ayağı yere basan proje olur
diye düĢünüyorum arkadaĢlar.
BAġKAN: Evet, toparlarsanız.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Fakat deprem vergilerini, deprem vergilerini biz değil, biz değil dönemin Maliye
Bakanı Sayın Mehmet ġĠMġEK...
BAġKAN: Evet, toparlarsanız lütfen.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Dedi ki “Biz bu paraları: 1- Sağlık 2- Eğitim ve Duble Yollara harcadık” dedi. Biz
söylemedik, bunu söyleyen o dönemin Maliye Bakanı Mehmet ġĠMġEK… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bu arkadaĢın...
BAġKAN:
Son
cümlelerinizi
toparlarsanız…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar müsaade edin bir dakika söz vereceğim
size ama son 10 saniyesi…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Bir dakika…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Söyledi bir daha söylesin.
ÖZGÜR HIZAL: Neye harcandığını duyamadık.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Tekrarlayayım, bir daha tekrarlayayım zamanım çalınmasın ama bir daha
tekrarlıyorum.… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Tamam.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Mehmet ġĠMġEK, Mehmet ġĠMġEK dedi ki: “1- Sağlık 2- Eğitim ve Duble Yollara
harcadık” dedi. Bunu söyleyen Mehmet ġĠMġEK, biz değiliz…
BAġKAN: Evet.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Bizim ne Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri, ne Milliyetçi Hareket Partisinin
yöneticileri bunu söylemedi...
BAġKAN: Son cümleniz.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Bunu söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi Bakanı olan Mehmet ġĠMġEK söyledi.
Yani sizden biri olan söyledi.
BAġKAN: AnlaĢıldı… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Son cümlenizi de söylerseniz bitirelim…
ġERĠF SÜRÜCÜ: Evet, siz de bunun için… Doğru söylediğini burada söylemek adına söylüyorum
zaten.
BAġKAN: Tamam, peki.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Yani bu eğer bu depreme harcansaydı, depreme harcansaydı bu hal olmazdı.
TOKĠ’lerle… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar, Fatih Bey lütfen.
ġERĠF SÜRÜCÜ: TOKĠ’lerle, TOKĠ’lerle burada tabii ki övünüyorlar, TOKĠ’ler sanki bu iĢin
önderliğini yapıyor. TOKĠ’ler depremle alakalı yaptığı binalarla, halbuki yaptığı ticari iĢi, binaları
satıyor, eski binalar yerinde duruyor. Yerinde dönüĢüm yapmıyor Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi gibi.
ġimdi ona da geleceğim...
BAġKAN: AnlaĢıldı, gelmeyin. Bitti.
ġERĠF SÜRÜCÜ: BaĢkan'ım, bir dakika ama...
BAġKAN: Hayır, hayır rica ederim.
ġERĠF SÜRÜCÜ: 3 gündür, 3 gündür Adalet ve Kalkınma Partisi bununla ilgili siyaset yapıyor.
BAġKAN: Tamam, biliyorum herkes de söz aldı, lütfen.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Kınanması gerekenler, burada söyleyeyim diye burada söylüyorum.
BAġKAN: Biliyorum onu bir dahaki toplantıda söylersiniz.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Ben, ben…
BAġKAN: Tamam, teĢekkür ediyorum.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Ben, ben tabii ki bitiriyorum o zaman kısa kesiyorum…
BAġKAN: Evet, lütfen.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Bununla ilgili bununla ilgili toplanan vergiler de, vergilere girdim, vergilere baktım
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Türkiye'de en yüksek vergi tahsil edilen yer Ġzmir; %65… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Diğer iller de %55'lerde ama Ġzmir'de 65. Peki bu
toplanan vergilerde, demek ki Deprem Vergisi Ġzmir'de de toplandı. Peki, Ġzmir yereline gelelim
Ġzmir’de bu vergiler toplandı nereye gitti, ne yaptınız?
BAġKAN: Tamam soru iĢareti ile bitiriyoruz.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Ve burada ve burada bizim BüyükĢehir olarak yaptığımız bütün o projeleri…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) O projeleri anlatmam
gerekiyor...
BAġKAN: Evet…
ġERĠF SÜRÜCÜ: Yarım kalmıĢ oluyor...
BAġKAN: Tamam bir sonraki toplantıda…
ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan'ım peki ben de saygı duyuyorum...
BAġKAN: Tekrar vereceğim sağ olun.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Saygı duyuyorum ve tüm Meclisi saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Son iki söz Grup BaĢkan Vekillerimizde, buyurun Özgür Bey.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis heyeti hepinizi saygıyla…
BAġKAN: Yine 5 dakika süreniz, evet.
ÖZGÜR HIZAL: Saygı ve hürmetle selamlıyorum. 5 olur, 6 olur...
BAġKAN: 1 dakika…
ÖZGÜR HIZAL: Artık uzadı uzadığı kadar...
BAġKAN: Evet, buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi öncelikle Ġlhan Bey'e tabii direkt cevap vermek istemiyorum ama Ġlhan Bey
bence Ģiir okumaya devam etsin; güzel Ģiir okuyor, Ģiir okumaya devam ederse çok daha faydalı olur
diye düĢünüyorum. Biz Ģimdi burada bir tartıĢma yapıyoruz. Her konuyu konuĢuyoruz; Deprem
Vergisini konuĢuyoruz, depremi konuĢuyoruz, genel siyaseti konuĢuyoruz, Ġzmir’i konuĢuyoruz. Biz
Pazartesi neden tartıĢtık? Neden o kadar gerildik? Neden siz bu kadar sinirlendiniz?
BAġKAN: Oraya girersek…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan lütfen, lütfen, lütfen…
BAġKAN: Bence hiç girmeyin, evet.
ÖZGÜR HIZAL: Lütfen Sayın BaĢkan, lütfen bakın ben örnek vererek gideceğim, lütfen rica
ediyorum.
BAġKAN: Ben, yani sizi üzmek istemem de o yüzden.
ÖZGÜR HIZAL: Ġstirham ediyorum, istirham ediyorum ben de burada kimseyi üzmek istemiyorum.
BAġKAN: O zaman üzmeyin.
ÖZGÜR HIZAL: Yeni bir tartıĢma da çıkarmak istemiyorum ve tartıĢmaları ısındırmak da istemiyorum
doğrusu. Ama bir usûl anlamında bir takım hataların yapıldığını ve bu hataların düzeltilmesi gerektiğini
söylüyorum. ġimdi Pazartesi ne tartıĢtık biz? Neden tartıĢtık?
BAġKAN: Siz… Çok kiĢisel bir Ģeydi Özgür Bey. Bakın oraya girmeyin diye söylüyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Çok kiĢisel değildi. Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan hiç kiĢisel değildi.
BAġKAN: Peki, siz bilirsiniz. Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, hiç kiĢisel değildi.
BAġKAN: Buyurun, buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Siz, Tunç SOYER olarak Seferihisar’da Belediye BaĢkanlığı yaptınız değil mi? Sayın
BaĢkan’ım, 10 yıl Belediye BaĢkanlığı yaptınız. Kamuya mal olan… Yani seçmenin karĢısına çıktınız,
seçimi kazandınız ve 10 yıl Belediye BaĢkanlığı yaptınız. Kendinize göre baĢarılı yaptınız, bize göre
baĢarısız bir süreç yürüttünüz. Ve bununla…
BAġKAN: Öyle mi?
ÖZGÜR HIZAL: Ama…
BAġKAN: Hayır hayır öyle mi düĢünüyorsunuz? Anlamak için soruyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… (SALONDAN: Evet, evet öyle düĢünüyoruz.)
BAġKAN: Size sormadım.
ÖZGÜR HIZAL: Ben öyle düĢünüyorum. Ben…
BAġKAN: Evet, evet.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan dikkat ederseniz, hiçbir hatibin sözünü kesmediniz.
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BAġKAN: Hayır, hayır anlamak için sordum. Öyle mi düĢünüyorsunuz?
ÖZGÜR HIZAL: Evet, ben öyle düĢünüyorum.
BAġKAN: Peki.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi netice itibariyle, buna iliĢkin olarak birtakım eleĢtiriler elbette ki gelecek ve
burada bu eleĢtirilere sizin cevap hakkınızın olduğunu biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Ama orada,
inanılmaz derecede bir tepki gösterdiniz. Bunu daha önceki, yanlıĢ hatırlamıyorsam, ĠZTAV ile alakalı
konuda da aynı tepkiyi göstermiĢtiniz. Çok anlam veremediğimiz bir tepkiydi ve sonuç itibariyle,
Pazartesi istemediğimiz bazı durumlarla karĢılaĢtık, nahoĢ durumlarla karĢılaĢtık. Bugün geldiğimiz
noktada bakıyoruz Cuma günü, bir hafta geçmedi, beĢ gün sonra bir arkadaĢımız çıktı birtakım eleĢtiriler
getirdi ve bu eleĢtirilerini getirirken yalancılıkla suçladı. Kimi suçladı yalancılıkla? Kimi suçladı? Bu
ülkeyi yönetenleri suçladı. Bu ülkeyi yönetenleri, soykırım yapan bir kiĢiye benzeterek bir suçlama
yaptı. Ben beklerdim ki sizden; “ArkadaĢ eleĢtirini yap ama burada dur.” Bunu beklerdim açıkçası. O
zaman isim vermek… Çok sorun olacağını düĢünmüyorum. Hüsnü Bey’in ne kabahati var? Ya da Hakan
Bey’in ne kabahati var? Ya da Adalet Kalkınma Partisindeki herhangi bir Meclis Üyesi ArkadaĢımızın
ne kabahati var? Hakaret yapıldığı takdirde, elbetteki ilk karĢı duracak kiĢi benim Grup BaĢkan Vekili
olarak, bundan emin olabilirsiniz. Ama eleĢtiri, sizin olmadığınız Meclis BirleĢiminde de dile getirdim,
eleĢtiri, bir Muhalefet Grubunun en doğal hakkıdır. Bu anlamda üslup noktasında, üslup noktasında
demeyeyim ama usûl noktasında birtakım eksikliklerin olduğunu görmek bizleri üzüyor. Genel siyaset,
genel siyaset…
BAġKAN: Son bir dakikanız.
ÖZGÜR HIZAL: Genel siyasete elbette ki girebilir arkadaĢlar. Biz genel siyasete girilmesin derken,
Ģundan endiĢe duymuyorduk; biz, AK Parti olarak, AK Parti Hükümetleri olarak 17 yılda utanılacak
hiçbir Ģey yapmadık. Hep gurur duyulacak yatırımlar yaptık ve iĢler yaptığımız için, emin olsun
arkadaĢlar, eğer genel siyasete girerlerse yerel siyasette sizin savunacağınızdan çok daha fazla hususta
biz savunacak done bulabiliriz, hiç endiĢe buyurmasınlar. ġimdi bir suçlama yapıldı ve buna cevap
vereceğim ondan sonra da konuĢmamı sonlandıracağım.
BAġKAN: Evet, doldu süreniz ama size ekstra bir dakika daha veriyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Evet, deprem, doğal afet siyaset konusu yapılmaz. ġimdi Ġzmir’de Kentsel
DönüĢümle ilgili ya da depreme hazırlıkla alakalı eleĢtirilerimizi yapmamız mı suçtu? Ġzmir, Ģöyle
sağımıza solumuza baktığımızda, dört dörtlük bir kent olduğunu mu düĢünüyorsunuz? Eğer bunu
düĢünüyorsanız, siz kendinizle çeliĢirsiniz, çünkü bunları siz söylüyorsunuz. Seçim kampanyası
döneminde de söylediniz, 10 aylık süreç içerisinde de söylediniz. Bu eksiklikleri elbette ki biz
söyleyeceğiz. Söylediğimiz için de zaten geçen BirleĢimde, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde hâlâ
yapılmamıĢ olan, kurulmamıĢ olan Deprem ve Doğal Afet Daire BaĢkanlığı kuruldu. Esasında bize
teĢekkür edilmesi gerekirdi Muhalefet Grubu olarak. Bunu biz hatırlattık. Ama biz bunu söylediğimizde,
deprem vergileri… Deprem Vergilerinin ne yapıldığını ben size söyleyeyim arkadaĢlar; Deprem
Vergileriyle yol yapılır, Deprem Vergileriyle okul yapılır, Deprem Vergileriyle hastaneler yapılır…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Çünkü o deprem
olduğunda, o deprem olduğunda Hakan arkadaĢımızın dediği gibi, buradaki yollar çöktüğünde, o
itfaiyeler o insanların yanına gidemeyecekler. 147 milyar… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen müdahale etmeyin.
ÖZGÜR HIZAL:147 milyar, 147 milyar para toplanıldı. 1.21 milyar sadece, 1.21 trilyon…
BAġKAN: Sakin, peki.
ÖZGÜR HIZAL: Sadece deprem için para harcandı. Değerli ArkadaĢlar hepinize saygılar sunuyorum.
BAġKAN: Peki teĢekkür ediyorum. Mustafa Bey buyurun, sizinle son, son söz. Evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri. Bu Meclis’te, bu Meclis’te bize
söylenilecek eleĢtirilerin hepsini kabul ederiz, hepsinin de cevabı vardır. Ama bir tane Ģeyde, bir tane
Ģeyde AK Partili ArkadaĢlarımın ve Sayın Sözcü’nün bize söyleyecek bir sözünün olmadığını buradan
kamuoyuna ilan ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrat bir Partidir. Cumhuriyet Halk
Partisi, Amerika’da fabrikada yanarak ölen, 8 saatlik iĢ günü için canları pahasına orada yanarak ölen
kadınların emeği üzerinden, kadınların anısı üzerinden kadına sahip çıkan bir siyaset partisidir.
Cumhuriyet Halk Partisi, Clara Zetkin’lerin, Sosyal Demokrasiyi Avrupa’da kadın hareketine taĢıyan
insanların bugün burada savunuculuğunu yapan bir gelenekten gelmektedir. Sosyal Demokrasi, kadını
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merkeze alır... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Eğer…
BAġKAN: 1 dakika lütfen.
MUSTAFA ÖZUSLU: Nerede olduğumuzu, nerede olduğumuzu Mecliste olduğumuzu ben biliyorum.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hiç bana bunu
anlatmayın. Kadın süpürgecilerle dolduracağız bu sokakları, kadın süpürgecilerle dolduracağız; kadın
Ģoförlerle dolduracağız bu kentin sokaklarını; kadın kooperatifleriyle dolduracağız, örgütleyeceğiz
kırsaldaki bütün kadınları. Neden biliyor musunuz? Çünkü kadını kamusal alana çıkartmak istiyoruz.
Ġnadına kamusal alana çıkartacağız kadınları. Kadınlar olmaksızın hiçbir kitle hareketi çünkü baĢarıya
ulaĢamaz, biz ulaĢtıracağız bu kitle hareketlerini, biz yapacağız bunu arkadaĢlar. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar, evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: ArkadaĢlar lütfen, lütfen. Neden bu kadar, neden bu kadar, neden bu kadar
hassaslaĢtığımı kadın meselesi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne yüklenirseniz, alacağınız cevap
budur arkadaĢlar. ġimdi acılar üzerinden siyaset yapmayalım. Eyvallah, doğru bir Ģey. ArkadaĢlar,
Değerli ArkadaĢlar bir göçüğün altında kalmıĢ bir insan ya da bir çığın altında kalmıĢ bir vatandaĢımızı
kurtarırken devletin bütün insanları, AFAD’ından AKUT’una bütün birimleri, itfaiyesinden Ģuraya kadar
orada kimlik soruyor muyuz? Ġnanç soruyor muyuz? YaĢ, cinsiyet soruyor muyuz? Hayır. Çünkü niye?
O canı bir an önce oradan almak istiyoruz. ġimdi depremde insanlar ölür, depremde insanlar ölebilir. Çığ
düĢer, ölebilir. Niye onların üzerinden siyaset yapalım? Yapmayalım, o acıları paylaĢalım, paylaĢıyoruz.
O acıları sorgulamayalım, yarıĢtırmayalım. Ben bunu yapmayacağım. Ama Ģunu yapacağım; eğer,
hakikaten o binaların yıkılmaması için, o binaların daha sağlam olması için bir önerileri varsa Değerli
KardeĢlerimizin, bunları burada hem Bürokratıyla hem BaĢkanımızla hem Meclisimizle dinleyelim,
doğrusu budur. Yani evet bu binanın sağlamlığını sorguluyorsanız, sorgulayalım arkadaĢlar. Burada bir
sıkıntı yok ki. Ama Ģunu yapmayalım; yani o acılar üzerinden “sen bu kadar üzüldün, ben bu kadar
üzüldüm, sen zaten üzülmezsin.” hayır hepimiz üzülüyoruz ve üzülmeye devam edeceğiz ve önlem
alacağız. Bu konuda bize ne düĢüyorsa onu da yapacağız. ġimdi Ģu Kentsel DönüĢüm meselesi. Muhittin
BaĢkan’a bin kere teĢekkür ederim, sağ olsun. Teknik olarak gerçekten düzgün, doğru açıklıyor.
ArkadaĢlarımızın eleĢtirileri var. Umarım önümüzdeki Meclisin birini de Kentsel DönüĢüm’e ayırırız.
Orada bunları daha detaylı konuĢabiliriz. Bir eksiğimiz varsa söylersiniz. Ama Kentsel DönüĢüm
konusunda bu kentte bu Belediye’nin yaptığı çok önemli Ģeyler var. Onları da, Ģimdi buraya sığmayacak
ama teker teker Meclisin huzurunda, sizlere gün geldiğinde arz edeceğim.
BAġKAN: Son bir dakika.
MUSTAFA ÖZUSLU: Ġzmir’in meseleleri konuĢulmak isteniliyor. Doğru, hiç itirazım yok. Yani
öncelikle Ģunu bir kere, bir netleĢelim, burada serbest kürsü falan yok, serbest kürsü yok. Biz Meclis
Yönetmeliği’nin ne olduğunu biliyoruz. Meclis Yönetmeliği Ģöyle diyor; “Gündem DıĢı KonuĢmalar”
diyor. Biz, aslını yapıyoruz. Dolayısıyla Gündem DıĢı KonuĢmalar, adı üzerinde o gündemde olmayan
ama insanların söylemek istediği bir Ģey. Bu asla serbest kürsü değildir. Gündemde olmayan bir madde
görüĢülür ve gereği yapılır, tartıĢılır, konuĢulur. Dolayısıyla Ġzmir’in meseleleri konuĢulacaksa bu
Meclis’te konuĢulacak. Hiçbir itirazım yok, konuĢalım ve konuĢmak için zamanlar yaratalım. Eğer
gerekiyorsa Olağanüstü Meclis yapalım. Hiçbir itirazım yok. Muhalefet tabii ki beğenmeyecek.
Muhalefet beğenirse zaten garip bir durum ortaya çıkar. Seferihisar’da BaĢkanımızın yapmıĢ olduğu,
Seferihisar’ı, nereden alıp, nereye getirdiği ortada olan bir kasabayı, bir ilçemizi, oradaki faaliyetleri,
oradaki Belediye’nin yapmıĢ olduğu 10 yıllık icraatları tabii ki muhalefet beğenmeyecek. Muhalefet
beğenirse o muhalefetliğinden ortaya çıkmaz.
BAġKAN: Sözlerinizi toparlarsanız.
MUSTAFA ÖZUSLU: Toparlıyorum.
BAġKAN: Doldu süreniz.
MUSTAFA ÖZUSLU: Dolayısıyla, dolayısıyla… Değerli BaĢkan’ım Sayın Meclis Üyeleri. Bu
Meclis’te her Ģeyi konuĢabilme olgunluğuna sahibiz. Bu Meclis, son derece, bu demokratik kültüre sahip
bir Meclistir. Meselelerimizi bundan sonra konuĢmaya devam edeceğiz ama muhalefet bir Ģey
söylediğinde biz de ona gereken cevabı verme hakkımızın olduğunu biliyoruz. Kendileri de her türlü
eleĢtiriyi haklı olarak burada dile getirme özgürlükleri vardır. TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar Gündemimizin sonuna geldik birkaç
cümleyle ben de tamamlayım. Birincisi; gerçekten hepimizin iftihar etmesi gereken bir Ģey, Elazığ-
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Malatya Depreminde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin Kurtarma Ekipleri Tunceli’deydi deprem sırasında ve
oradan, oraya intikal eden Ģehir dıĢından gelen ilk ekip olduk ve arkadaĢlarım orada çok önemli çalıĢmalar yaptılar
ve çok can kurtardılar. O nedenle hepiniz iftihar edebilirsiniz, hepimiz iftihar edebiliriz, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi Ġtfaiye Dairesi ve Kurtarma Ekipleri, o sırada Tunceli’de oldukları için Elazığ’a en hızlı intikal eden
ekip oldular. Bu Kentsel DönüĢüm ve Kültür Park ile ilgili sunumlar meselesi Hakan Bey ayrılmıĢ ama iletirsiniz,
daha da konuĢulur, mutlaka sunum yapacağız Meclis Salonunda, mutlaka sunum yapacağız. Yaptığımız
çalıĢmaları tüm Meclis Üyelerimiz ile paylaĢacağız. Onda da hiçbir tereddüt yok. “Geçen Pazartesi ne oldu da bu
kadar sinirlendiniz hiddetlendiniz?” Bugün iĢte “Bu arkadaĢların günahı neydi?” dediniz. ġöyle söyleyeyim; Ģimdi
Değerli ArkadaĢlar, siz burada muhalifsiniz değil mi? Ve muhalefet olarak en doğal hakkımız diyorsunuz
eleĢtirmek ve iĢte bunun gereği budur muhalefetin. Ama buradaki arkadaĢlarım da muhalefet, biliyor musunuz?
Yani biz de Türkiye’de muhalefetiz. ġimdi mesele Ģu, Ģunu söylemeye çalıĢıyorum; kapsam DıĢı, Gündem DıĢı
KonuĢmalar meselesinde Türkiye ile ilgili söz alan arkadaĢlarımın en doğal haklarıdır eleĢtiri getirmek. Bunda bir
beis yok. Dolayısıyla buna herhangi bir tepki göstermemek lazım. En doğal hakkını kullanıyor arkadaĢlarımız ve
eleĢtirecekler. Burada mesele Ģu, Ģimdi o gün söz Ģöyle baĢlamıĢtı; “Aslan yattığı yerden belli olur ve Seferihisar
Belediyesinde SayıĢtay Raporunda Ģu denildi.” diye baĢlamıĢtı. ġimdi orada yakıĢıksız bulduğum Ģey Ģudur; eğer
siz Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı’na “Aslan yattığı yerden belli olur” deyip, geçmiĢ dönemde yaptığı
icraatla ilgili, görevle ilgili sonuçlanmamıĢ veya sonucu baĢka türlü birtakım sorguları gerekçe göstererek, “Aslan
yattığı yerden belli olur.” yani “Sen aslında buraya yakıĢmıyorsun” tarzında bir Ģey söylenilirse, bu bütün Meclise
ve %58 oy veren insanlara da haksızlık olur. Ben aslında onların hakkını koruyorum, kendi hakkımdan...
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Müsaade edin bitiriyorum zaten,
bitiriyorum. Özetle ben o tartıĢmayı kapattım ve ben o tartıĢmayı %58 adına kapattım. Bütün Meclis adına
kapattım. Çünkü onların hakkını savundum... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Müsaade edin ama canım. Hayır, bitiriyorum Özgür Bey… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bunu yapamazsınız, yapmayın bunu lütfen. Ben 6 dakika
boyunca sizi hiç kesmeden dinledim… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Hayır, kesmedim, bütün Meclis Ģahit. Siz de bunu yapmayın. Ben bu Meclis’teki ürettiğimiz siyasetin,
yaptığımız çalıĢmanın seviyesini korumak istiyorum. Bunu aĢağıya çekmek ve bu medeniyetin, bu uygar
seviyenin aĢağısında siyaset yapmaya çalıĢmak, bunu yakıĢtıramıyorum; hiddetim, öfkem buna. KiĢisel bir derdim
yok ki benim. Ben o sorguların ne olduğunu biliyorum, hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili bir hiddet, öfke söz
konusu değil. Ama siz buradan bir Ģey üreterek, buradan bir algı yaratmaya çalıĢırsanız bu, bu Meclisin seviyesini
aĢağıya çeker. “Buna izin vermeyeceğim.” dedim, aynı Ģeyi tekrar söylüyorum “Bu seviyenin aĢağıya çekilmesine
asla izin vermeyeceğim.” Bu Meclisteki bütün iyi arkadaĢlarım hiçbir Ģekilde bu seviyeyi hak etmiyor. Herkesin
çok daha yüksek bir seviyede siyaset yapabileceğini biliyorum. Bugüne kadarki deneyimim de bana bunu
gösteriyor.
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Bugünkü toplantıya katılmayan Meclis Üyelerimizin mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
BAġKAN: Bir sonraki Toplantımız 09 Mart Pazartesi günü, saat: 18.00’de Meclis Salonunda. TeĢekkür
ediyorum, Meclisi kapatıyorum.

Mustafa Tunç SOYER
Meclis BaĢkanı

Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU
Divan Kâtibi
(Bulunmadı)

Sultan ĠPEKLĠ
Divan Kâtibi

Onur YĠĞĠT
Divan Kâtibi

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU
Divan Kâtibi
(Bulunmadı)

