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 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 

 II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 IV. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE 

ATANAN PERSONELE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

 

 1. 23 Temmuz 2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı 

BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 22’nci maddesinde “Büyükşehir Belediyesi personeli Büyükşehir 

Belediye Başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda 

Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” denilmektedir. Bu nedenle; 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 76’ncı, 71’inci, 68/B maddeleri ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye 

Kanununun 18/i maddesi gereği; Tarımsal Projeler ġube Müdürlüğü Sosyolog kadrosunda bulunan 

ġevket MERĠÇ, 1 inci derece Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanı kadrosuna ataması yapılmıĢtır. 

Bilgilerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Ġnsan Kay. ve 

Eğt.Dai.BĢk.E.35348) 

 

 V. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

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

Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan 

Ek-5 Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı 

Dolu-BoĢ Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge 

ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eğit. 

Dai.BĢk.E.37221) 

 

 2. Belediyemiz Atık Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı ĠnĢaat Atıkları ġube Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Gelir 

tarifesinde yer alan, 27/11/2020 tarihli ve 1103 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan ve sehven TL/m
2 

olarak düzenlenen Hafriyat Toprağı Atıkları Sahası Ġzin Belgesi bedelinin TL/m
3
 olarak düzenlenmesi 

hususunun görüĢülmesi. (Atık Yön. Dai.BĢk.E.38210) 

 

 3. Belediyemiz ĠĢletme ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı demirbaĢına kayıtlı ve Önergede seri 

numaraları belirtilen, 37 adet tabanca ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı bedelsiz ve Ģartsız 

olarak hurdaya ayrılmak üzere M.K.E Kurumuna hibe edilecek olup; bahse konu Kırıkkale marka 

tabancarın ve bu tabancalara ait 440 adet 7,65 mm çap fiĢeğin, ekspertiz raporunun alınması ve söz 
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konusu tabancaların Belediyemiz silah demirbaĢ kadrosundan düĢülmesi hususunun görüĢülmesi. 

(ĠĢletme ve Destek Hiz.Dai.BĢk.E.36179) 

 

  

 

4. Menderes Kaymakamlığının 18/01/2021 tarihli ve 132 sayılı yazıları ve eki doğrultusunda; 

Menderes-Ata Mahallesinde bulunan “Fatih Sultan Mehmet PaĢa” isimli yolun “Fatih Sultan Mehmet 

Han” olarak yeniden isimlendirilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.23604) 

 

 5. Balçova Belediye BaĢkanlığının 22/10/2020 tarihli ve 7465 sayılı Yazısına konu; önerge ekinde 

belirtildiği Ģekilde isimsiz yollara  “Sahil Sokak”, “Liman Sokak”, “Ġskele Sokak”, “Furkan Sokak” ve 

“Kayık Sokak” isimlerinin verilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.22870) 

 

 6. Bayraklı Belediye Meclisinin; ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü (NVĠ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile 

iliĢkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibari ile Ġlimizde kullanıma kapatılarak 

adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması 

doğrultusunda; Bayraklı Ġlçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan kendi iç 

mahalleleri olan 75.Yıl, Alpaslan, Bayraklı, Cengizhan, Çay, Çiçek, Fuat Edip Baksı, Muhittin Erener, 

Onur, Org. Nafiz Gürman, Tepekule, Turan ve Yamanlar Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat 

sisteminde) olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırları 01/10/2020 tarihli ve 101 

sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye 

Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Harita ve Cbs 

Dai.BĢk.E.34562) 

 

 7. Karaburun Belediye Meclisinin; ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü (NVĠ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile 

iliĢkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibari ile Ġlimizde kullanıma kapatılarak 

adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması 

doğrultusunda, Karaburun Ġlçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan kendi iç 

mahalleleri olan Anbarseki, Bozköy, Hasseki, Ġnecik, Ġskele, Kösedere, Küçükbahçe, Merkez, Parlak, 

Saip, Salman, Sarpıncık, Tepeboz ve Yayla Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) 

olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırları 04/09/2020 tarihli ve 92 sayılı Kararı (eki 

mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye Meclisimizin 

13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Harita ve Cbs 

Dai.BĢk.E.34438) 

 

 8. Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Sosyal Hizmetler ġube Müdürlüğünce yürütülmekte olan,               

211 no’lu "Ġhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Projesi” kapsamında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 

için dağıtımları tamamlanan eğitim kartlarının (kırtasiye malzemesi desteği) odalara kayıtlı üye iĢ 

yerlerinde kullanımının sağlanabilmesi amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Ticaret Odası 

koordinesinde, Ġzmir Ticaret Odası, Tire Ticaret Odası, Selçuk Ticaret Odası, Aliağa Ticaret Odası, 

Menemen Ticaret Odası, ÖdemiĢ Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Bayındır Ticaret Odası ve 

Torbalı Ticaret Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün 

görüĢülmesi. (Sosyal Hiz.Dai.BĢk.E.36651) 

 

 9. 2019 yılında süreci baĢlayan ve ülkemizde ilk defa yapılacak olan (SUMP) Sürdürülebilir Kentsel 

Hareketlilik Planı kapsamında; Ġzmir BüyükĢehir Alanı Kent Ġçi ve Yakın Çevre UlaĢım Ana Planı 

(UPĠ 2030)" hedeflerinin, stratejilerinin ve eylemlerinin revizyonu gerçekleĢecek olup; bu çerçevede 

kent içindeki servislere, veri biliminden yararlanarak ulaĢımda sürdürülebilir plan ve kararların ortaya 

çıkarılması ve sağlanması, hareketlilik ve Ģehir uygulamalarının tanınması, kullanılması ve 

geliĢtirilmesi ile 12 ay boyunca sürecek ortak iĢ birliğinin gerçekleĢtirilmesi amacıyla, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ile Yeditepe Üniversitesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge 

ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.23422) 
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 10. Isparta ili, Gönen ilçesi, 9912-9935 parselde, “YaĢlı Bakım ve Köye DönüĢ YaĢam Evleri 

Projesi”nin hayata geçirilmesi kapsamında, Gönen Ġlçe Belediyesinin kendi gelirleri ve teknik 

personel yetersizliği sebebi ile Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına yapılan teknik destek talep 

doğrultusunda, söz konusu projenin yapılmasına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Isparta ili 

Gönen Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün 

kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi 

hususunun görüĢülmesi. (Etüd ve Projeler Dai.BĢk.E.17339) 

 

 11. S.S. Oğlananası Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün soğuk 

zincire dâhil olması ve modern iĢleme tesislerine taĢınması için süt soğutma tankları gerekli 

olduğundan, 39 aktif,  38 pasif üyesinden süt toplayan kooperatifin 1 adet (2000 lt) sabit süt soğutma 

tankı ihtiyacına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. Oğlananası Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün 

görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai. BĢk.E.31172) 

 

 12. S.S. Karaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün soğuk 

zincire dâhil olması ve modern iĢleme tesislerine taĢınması için süt soğutma tankları gerekli 

olduğundan, 38’i aktif toplam 67 üyesinden süt toplayan kooperatifin, 1 adet (6000 lt) sabit süt 

soğutma tankı ihtiyacına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. Karaman Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün 

görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.31091) 

 

 13. Muhtarlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan, Muhtarlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı 

ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının görüĢülmesi. (Muhtarlık ĠĢleri 

Dai.BĢk.E.36469) 

 

 14. Karayolları Genel Müdürlüğünün 23/07/2019 tarihli ve 32250 sayılı yazısı ile tarafımıza 

gönderilen Protokol kapsamında Belediyemize devri yapılan, Konak Tüneli ĠĢletme ġefliği Hizmet 

Binası ile Konak Tünellerinin elektro-mekanik sistemlerinin bakım ve onarımlarının yapılması 

amacıyla “Konak Tüneli Hizmet Binası ile Konak Tünellerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması 

Hizmet Alımı”nın 24 ay süre ile yapılabilmesi hususunun görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk E.33314) 

 

 15. 2002/3654 sayılı Kararname eki Kararın 1. maddesi kapsamında; Gaziler, ġehit ve Gazi Dul ve 

Yetimleri, Engelliler ve refakatçi kartı olanlar, ÇarĢamba ve Cuma günleri okulların düzenlediği 

gezilere (Grup halinde) katılan öğrenci ve refakatindeki görevli personel, sarı basın kartı olanlar ile             

0-6 yaĢ grubu çocukların Ġzmir Doğal YaĢam Parkına ücretsiz giriĢ yapabilmeleri hususunun 

görüĢülmesi. (Park ve Bahçeler Dai.BĢk.E.33258) 

 

 16. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 2020 yılının Mart ayından itibaren görülmeye 

baĢlayan Covid-19 Pandemisi sebebiyle KuruluĢumuz tüm yaĢlıların iyilik halini sağlamak amacıyla 

alınan birtakım önlemler kapsamında, Mart ayı öncesi ve Mart ayı içerisinde kuruluĢtan izinli ayrılan 

sakinlerin Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 31/03/2020 tarihli ve E.1337184 sayılı 

yazısına istinaden Kurumda bulunan tüm sakinlerin kuruma giriĢ çıkıĢları kapatılmıĢ ve Mart, Nisan, 

Mayıs, Haziran aylarını kapsayan dönemde kabulleri yapılamamıĢ olup; kabulü yapılamayan sakinler 

bahse konu dört aylık süreçte kuruluĢtan hizmet alamamıĢ ve tahakkuk edilmiĢ borçların tahsilatı 

konusunda oluĢan yaĢlı mağduriyetleri çerçevesinde bahse konu Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 

aylarında kuruma kabulleri yapılamamıĢ izinli olarak kurumdan ayrılan sakinlerin oluĢturulan mevcut 

tahakkuklarının iptal edilmesi, tahsil edilmiĢ olan aidatlar var ise mahsup edilerek iadesinin 

sağlanması ve bu sayede oluĢan mağduriyetlerin önlenmesi hususlarının görüĢülmesi. (Sosyal Hiz. 

Dai.BĢk.E.32428) 

 

 17. Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığına ait atık yönetimi hizmetlerinin geliĢtirilmesi 

amacı ile 2 adet 16+5 m³ kapasiteli Çöp Kamyonu, Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığına bağlı 
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AĢevleri ġube Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Treyler (Mobil Ekmek Fırını) ile 

ĠĢletme ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığına bağlı Koruma ve Güvenlik ġube Müdürlüğünün 

hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet Elektrikli Ġnsan TaĢıma Aracının 2021 Yılı T-Cetveline 

eklenerek Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Makine Ġkmal ġube Müdürlüğümüzün 

Kara TaĢıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması hususunun görüĢülmesi. (Makine Ġkmal ve Bak. ve 

On.Dai.BĢk.E.36654) 

 

 18. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce Latife Hanım KöĢkü 

Kafeteryası ve Girne Yer Altı Otoparkının iĢletilmesi amacıyla hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

tarife cetvellerinin uygulanmasına yönelik, 04/01/2021 tarihli ve 72458193/5 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.17149)  

 

 19. Bayraklı Belediye Meclisinin; 2021 yılı için mesken ve iĢ yerlerine tahakkuk ettirilen Evsel Katı 

Atık Bedellerinin önerge ekinde belirtilen tarife cetveline göre güncellenmesine yönelik, 07/01/2021 

tarihli ve 13 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.31458)   

 

 20. Bergama Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin 9. bölümünde yer alan, 

Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Gelir Tarifesi Katı Atık Yönetim Sistemi Ücretlerinin 33. maddesinden 

sonra, “İş yerlerinin kapalı kaldığı, kullanılmadığı aylara ilişkin olarak herhangi bir kanıtlayıcı belge 

sunulması halinde kullanılmayan aylara ilişkin olarak katı atık bedeli alınmaz. Tahsil edilenler, 

mahsup ya da iade edilir.” Ģeklinde madde eklenmesine yönelik, 07/01/2021 tarihli ve 21/14 sayılı 

Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.17797) 

 

 21. Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 7526 ada, 17 no’lu (169,00 m²) taĢınmazın Belediyemize ait 

18/169 (18,00 m²) hissenin diğer hissedar adına satıĢının yapılması hususunun görüĢülmesi. (Emlak 

Yön.Dai.BĢk.E.21716) 

 

 22. 2705 sayılı Kanun kapsamında, Bornova ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi sınırları içinde kalan ve 

önergede yer alan direk yeri ve irtifak haklarının TEDAġ Genel Müdürlüğü adına devri hususunun 

görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.19979) 

 

 23.  Belediyemiz yatırımı olan “Ġl Sınırları Ġçindeki UlaĢım Yollarında Asfalt Kaplanması, Yol ve 

ĠnĢaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması ĠĢi” kapsamında; “Menemen Ġlçesi, 1. Cadde Üzeri 

Bisiklet Yolu ve Kaldırım Düzenleme ÇalıĢmaları ĠĢi”nde yol güzergâhında kalan ĠZMĠR 

DOĞALGAZ A.ġ’ye ait doğal gaz hattının deplasmanları ĠZMĠR DOĞALGAZ A.ġ. tarafından 

yapılmıĢ olup, yapılan deplasman bedelinin ödenmesi talebinin görüĢülmesi. (Fen ĠĢl. 

Dai.BĢk.E.15265) 

 

 24. Belediyemiz “Akıllı Trafik Sistemi Projesi” kapsamında; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları 

içerisinde kent genelinde kurulu bulunan alanlarda, “DeğiĢken Mesaj Sistemlerinin (DMS) Bakım 

Onarımı Hizmet Alımı ĠĢi”nin 36 ay süreli yapılabilmesi hususunun görüĢülmesi. (UlaĢım Dai. 

BĢk.E.19322) 

 

 25. Ġzmir UlaĢım Merkezinin (ĠZUM), vatandaĢlarımıza sunmuĢ olduğu çağrı merkezi hizmetleri 

zorunluluk ve süreklilik arz ettiğinden, çağrı merkezi hizmetinin sürdürülebilirliğini sağlamak 

amacıyla, 36 ay süre ile “Çağrı Merkezi ĠĢletilmesi ĠĢi”nin hizmet alımı yöntemiyle 

gerçekleĢtirilebilmesi hususunun görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.15191) 

 

 26. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġzmir UlaĢım Merkezi (ĠZUM) tarafından yapım aĢaması 

tamamlanmıĢ olan, “Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi Yapılması ĠĢi” 

kapsamında kurulan, ĠZUM Mobil Uygulaması ve ĠZUM Web Sitesinin GeliĢtirilmesi Hizmeti 

Alımına ihtiyaç duyulmakta olup; bu kapsamda kurulu bulunan tüm sistemlerin vatandaĢlarımıza 

hizmet vermesi, Akıllı Trafik Sisteminin daha etkin Ģekilde kullanılabilmesi ve bu sistem aracılığıyla 

elde edilen verilerin kent için ulaĢım planlamalarında daha etkin kullanılabilmesi amacıyla, 36 ay süre 
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ile “ĠZUM Mobil Uygulaması ve ĠZUM Web Sitesinin GeliĢtirilmesi Hizmet Alımı ĠĢi”nin hizmet 

alımı yöntemiyle gerçekleĢtirilebilmesi hususunun görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.15791) 

 

  

27. Belediyemiz Ġzmir UlaĢım Merkezi ġube Müdürlüğünce yapım aĢaması tamamlanmıĢ olan “Tam 

Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi Yapılması ĠĢi” kapsamında, kent genelinde 

bulunan sinyalize kavĢaklar akıllı hale getirilmiĢ, tüm ana arter, cadde ve bulvarlara fiber kablolar 

çekilmiĢ ve kent trafiğini yönetmek için gerekli tüm teknolojilerin montajları yapılmıĢ olup; bu 

kapsamda kurulmuĢ olan tüm teknolojilerin, akıllı cihazların ve alt yapı sistemlerinin 

sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, 36 ay süre ile “Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve 

Bilgilendirme Sisteminin ĠĢletilmesi Hizmeti Alımı ĠĢi”nin hizmet alımı yöntemiyle 

gerçekleĢtirilebilmesi hususunun görüĢülmesi. (UlaĢım Dai. BĢk.E.15146) 

 

 28. Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli ve 05.882 sayılı Kararı ile kabul edilerek 16/12/2020-

14/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre 

Düzeni Planı DeğiĢikliğine; Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, 263 ada, 31, 119, 120, 121 parseller ile 

312 ada, 1 parsel ve 313 ada, 1 parsele iliĢkin OYAK ĠNġAAT A.ġ. tarafından yapılan itirazın 

incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.23568) 

 

 29. Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli ve 05.885 sayılı Kararı ile kabul edilerek 11/12/2020-

11/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine; Urla 

ilçesi, Bademler Mahallesi (Çamlı-UlamıĢ YerleĢmeleri arası) 263 ada, 31, 119, 120, 121 parseller ile 

312 ada 1 parsel ve 313 ada 1 parsele iliĢkin OYAK ĠNġAAT A.ġ tarafından yapılan itirazın 

incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.33604) 

 

 30. Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli ve 05.885 sayılı Kararı ile kabul edilerek 11/12/2020-

11/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, (Çamlı-UlamıĢ 

YerleĢmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine; Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.23408) 

 

 31. Belediye Meclisimizin 18/09/2020 tarihli ve 05.765 sayılı Kararı ile kabul edilerek 11/12/2020-

11/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar Mevkii 

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

tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.23522)  

 

 32. Belediye Meclisimizin 11/11/2019 tarihli ve 05.954 sayılı Kararı ile kabul edilen; 1/5000 ölçekli 

Ġzmir Yeni Kent Merkezi Nazım Ġmar Planı Turizm+Ticaret+Kültür Plan Notunun yürürlüğe 

girmesinin ardından, Mülga 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Plan Notuna iliĢkin istinaf baĢvurusunun 

kabulüne yönelik, Ġzmir 3. Ġdare Mahkemesinin Kararı dikkate alınarak yeniden hazırlanan, 1/5000 

ölçekli Ġzmir Yeni Kent Merkezi Nazım Ġmar Planı Turizm+Ticaret+Kültür Plan Notu DeğiĢikliği 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.28909) 

 

 33. Aliağa ilçesi, Horozgediği Mahallesi, 558, 659 parseller ile Bozköy Mahallesi, 1116 ada, 2 parseli 

kapsayan alanda parsel maliklerince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38858) 

 

 34. Selçuk Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarihli ve 58 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk 

Mahallesi 1/1000 ölçekli Efes 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Ġmar Planı sınırları 

içerisinde 2 adet Trafo Alanı ayrılmasına iliĢkin, 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.37551) 
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VI. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 
 

 

1. Belediye Meclisimizin 25/11/2020 tarihli ve 05.1097 sayılı Kararı ile kabul edilen ESHOT Genel 

Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesinde yer alan en son kesinleĢmiĢ bütçe gelirlerinin 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarlarının yılı içinde 

yüzde onunu geçen 295.000.000,00-TL iç borçlanma kapsamında Çevre ve ġehircilik Bakanlığından 

onay alınması, söz konusu kredi için Belediyemizin garantör olması, garantörlük kapsamında her türlü 

iĢlemin yapılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname, protokolleri düzenleyip 

imzalanması için münferiden iĢlem yapmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki 

verilmesi hususlarının görüĢülmesi. (ESHOT-Strateji GeliĢ.Dai.BĢk.E.4890/E.44995) 

 

2. Pandemi dönemi Ģartlarına haiz olmak üzere ve iĢin sürdürülebilirliğine imkân tanıyacak Ģekilde;                       

Ürkmez-Seferihisar-F.Altay güzergâhında UKOME Kararları ile yolcu taĢıma hakkını elinde 

bulunduran araç sahiplerinin üyesi bulunduğu S.S. 43 No’lu Seferihisar Ürkmez Motorlu TaĢıyıcılar 

Kooperatifinin 7144 sayılı Kanunun tarifi çerçevesinde Ürkmez Seferihisar bölgesiyle sınırlı olmak 

üzere idarece oluĢturulacak hatlar ile ilgili toplu taĢıma hizmetlerini iĢletmesi, Elektronik Ücret 

Toplama Sistemine dâhil edilmesi Belediye Meclisimizce belirlenmiĢ olan yolculuk tarifelerine uygun 

olarak tahsil edilen ücretlerin idare gelirlerine alınması, Ġdaremiz tarafından bölge genelindeki mevcut 

hat yapıları, yolculuk sayıları ve toplu ulaĢım ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanan iĢ planı 

çerçevesinde belirlenen km’ler üzerinden, km bazlı 12 ay süreli ihale gerçekleĢtirilmesi ve yeni 

sözleĢmenin imzalanması hususlarının görüĢülmesi. (ESHOT-UlaĢım Pln.Dai.BĢk.E.5532/E.46195)   

 

3. Buca Belediye Meclisinin; ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

(NVĠ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile iliĢkili Adres 

Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibari ile Ġlimizde kullanıma kapatılarak adresin konuma 

dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda; Buca Ġlçe 

Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan Atatürk, BarıĢ, 

BelenbaĢı, Buca Koop, Cumhuriyet, ÇağdaĢ, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Dumlupınar, Efeler, Fırat, 

Gaziler, Güven, Ġzkent, Karanfil, Kozağaç, KuruçeĢme, Laleli, Menderes, Murathan, ġirinkapı, Vali 

Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, YeĢilbağlar, Yıldız ve Yiğitler Mahalle sınırları sayısal (TUREF 

koordinat sisteminde) olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırları, 04/01/2021 tarihli 

ve 12 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın 

Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Harita 

ve Cbs Dai.BĢk.E.38680) 

 

4. 02/02/2021 tarihinde ilimizde yaĢanan doğal afet sonucu oluĢan sel felaketi neticesinde mağduriyet 

yaĢayan vatandaĢlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine katkı sağlayabilmek adına, Sosyal 

Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde alınacak Sosyal Yardım Komisyonu Kararı ile, meskenleri 

ve eĢyaları zarar görmüĢ mağdur vatandaĢlar için asgari 2.000,00-TL, azami 12.000,00-TL, iĢ yerleri 

ve eĢyaları zarar görmüĢ mağdur vatandaĢlar için asgari 2.000,00-TL, azami 15.000,00-TL nakdi 

yardım yapılabilmesi hususlarının görüĢülmesi. (Sosyal Hiz.Dai.BĢk.E.45633) 

 

5. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taĢınır kayıtlarında bulunan ve Önerge ekindeki Teknik 

Raporda belirtilen araç grubu içinde yer alan otobüslerden; Isuzu Marka Q-Bus tipi 2008 model,           

35 RY 107 plakalı otobüsün Artvin ġavĢat Belediye BaĢkanlığına, Otokar Doruk tipi 2012 model, 35 

DA 0344 plakalı otobüsün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi BaĢkanlığına bedelsiz 

olarak hibe edilmesi hususlarının görüĢülmesi. (ESHOT-UlaĢım Yat.Dai.BĢk.E.5819/E.47665) 
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 VII. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 1. Ġzmir ili sınırları içerisinde yaĢayan vatandaĢlarımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması, 

hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması, hayvanlara iyi 

ve uygun muamele edilmesini temin etmek (hayvan refahının sağlanması), hayvanların acı, ıstırap ve 

eziyet çekmelerine karĢı en iyi Ģekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetinin giderilmesini 

sağlamak, sokak hayvanlarının sağlık, üreme, denetimi, planlı kısırlaĢtırılması konu baĢlıklarında 

BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde koordinasyon sağlanması amacıyla Sokak Hayvanları Koruma 

Komisyonu ÇalıĢma Önergesine yönelik Yazılı Önergenin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk – Plan ve Bütçe – Sokak Hayvanlarını Koruma – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. 

(BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Aybars YILDIRIM, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Raife KARABATAK, 

Bülent SÖZÜPEK, Ġbrahim Halil KILIÇ, Erol ÇOMAK, Fikret MISIRLI E.123219) 

 

 2. Bağımlılık yapıcı maddelerin bilinmesi ile bu maddelerin bireysel etkilerinin yanında ayrıca ailenin 

tüm bireylerini ve toplum genelini etkileyen birçok psiko-sosyal soruna da sebebiyet vermesi 

nedeniyle, bağımlılıkla mücadele noktasında gerekli çalıĢmaların yapılması, Ġzmir genelinde yaĢayan 

gençlerimize ve ailelerine konu ile ilgili destek verebilecek bir Komisyonun kurularak gerekli 

çalıĢmaların yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Özkan 

YILDIZ E.163952) 

 

 3. Ġzmirli genç piyanist Nehir ÖZZENGĠN’in, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Sanja Pavlovic 

Piyano YarıĢmasında birincilik; Ġzmirli genç solist Ege SEÇER’in Ukrayna DıĢiĢleri Bakanlığı 

desteğiyle düzenlenen ve 14 ülkeden yarıĢmacıların yer aldığı 2020 Uluslararası Müzik Festivalinde 

ikincilik kazanması neticesinde, uluslararası yarıĢmalarda aldıkları derecelerle gurur duyduğumuz 

sanatçılarımıza birer adet ata altın verilmesi ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi 

BaĢkanlığı Kültür ve Sanat ġube Müdürlüğü Bütçesinin Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon 

Giderleri tertibinden karĢılanması hususunun; Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonunca 

“Ödül kazananlara verilecek olan İBB ödülünün, amaca uygun bir anı plaketi ile birlikte verilmesi” 

Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek 

Rapor. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.16901) 

 

 4. Belediye Meclisimizin 27/11/2020 tarihli ve 05.1103 sayılı Kararıyla “Mezar Yapımı Ruhsatı 

Harcı” 2021 Mali Yılı Gelir Tarifemizde 100,00-TL olarak belirlenmiĢ olup, söz konusu ücretin 20,00-

TL olarak tekrar değerlendirilmesi hususunun “Harcı ibaresinin Tarife olarak değiĢtirilmesi” 

Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – 

Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Mezarlıklar Dai.BĢk.E.6878) 

 

 5. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü (NVĠ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile 

iliĢkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibari ile Ġlimizde kullanıma kapatılarak 

adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması 

doğrultusunda, KarĢıyaka Ġlçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan kendi iç 

mahalleleri olan Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahriye Üçok, Bostanlı, DedebaĢı, Demirköprü, 

Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, Nergiz ve Tuna Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat 

sisteminde) olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 01/12/2020 tarihli 

ve 174 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın 

Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.12473) 

 

 6. Çiğli Belediye Meclisinin; ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

(NVĠ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile iliĢkili Adres 

Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Ġlimizde kullanıma kapatılarak adresin konuma 
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dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda, Çiğli Ġlçe 

Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan Atatürk, ÇağdaĢ, 

Egekent, Esentepe, Evka-5, Ġzkent, Güzeltepe, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, ġirintepe, Yeni Mahalle 

Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu sayısal 

mahalle sınırlarına yönelik, 05/11/2020 tarihli ve 89 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu 

sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı 

Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve 

Cbs Dai.BĢk.E.12542) 

 

 7. Menderes Belediye Meclisinin; ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü (NVĠ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile 

iliĢkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibari ile Ġlimizde kullanıma kapatılarak 

adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması 

doğrultusunda, Menderes Ġlçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan kendi iç 

mahalleleri olan Akçaköy, Altıntepe, Ataköy, Barbaros, Cüneytbey, Çamönü, Çile, Çukuraltı, 

Değirmendere, Dereköy, Develi, GazipaĢa, Gölcükler, Gümüldür Fevzi Çakmak, Gümüldür Ġnönü, 

KasımpaĢa, KemalpaĢa, Küner, MithatpaĢa, Orta, Özdere Cumhuriyet, Sancaklı, ġaĢal Mahalle 

sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu sayısal mahalle 

sınırlarına yönelik, 07/08/2020 tarihli ve 99 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait 

koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı 

doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs 

Dai.BĢk.E.12942) 

 

 8. Beydağ Belediye Meclisinin; ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü (NVĠ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile 

iliĢkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibari ile Ġlimizde kullanıma kapatılarak 

adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması 

doğrultusunda, Beydağ Ġlçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan kendi iç 

mahalleleri olan Adaküre, Aktepe, Alakeçili, Atatürk, Bakırköy, Beyköy, Cumhuriyet, Çamlık, 

Çomaklar, Erikli, Menderes, Mutaflar, Palamutçuk, Tabaklar, Yeniyurt, YeĢiltepe ve Yukarıaktepe 

Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu sayısal 

mahalle sınırlarına yönelik, 05/10/2020 tarihli ve 38 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu 

sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı 

Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve 

Cbs Dai.BĢk.E.5506) 

 

 9. “Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Liman Caddesi, Atatürk Caddesi, Vahap Özaltay Meydanı 

ve ġair EĢref Bulvarı üzerinde planlanan Vahap Özaltay Alt Geçit Tünel Altyapı ÇalıĢmaları ĠĢi” 

kapsamında proje alanında bulunan Dağıtım Varlıklarının deplase edilmesine yönelik, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve 

önerge ekinde yer alan “Protokollerin” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve 

Bütçe – UlaĢım Komisyonları Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.282818) 

 

 10. Belediyemize tahsis edilen 8 Eylül Mahallesi 134 Sokak No:17 KemalpaĢa/ĠZMĠR adresli sosyal 

tesisin iĢletme hakkının, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol 

hükümleri doğrultusunda ĠZELMAN A.ġ’ye devrinin; “İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, 8 Eylül Mahallesi, 

134 Sokak No:17 adresindeki Sosyal Tesisin 5 yıllığına, ilk yıl 15.000,00-TL/yıl+KDV bedel ile işletme 

hakkının İZELMAN A.Ş.'ye devredilmesi ile ilgili konuya ilişkin Protokol’ün kabulüne” Ģeklindeki 

müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – 

ġirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.13903) 

 

 11. Konak ilçesi, GürçeĢme Mahallesi, 312 ada, 2 no’lu 130,00 m²'lik taĢınmazın kamulaĢtırma dıĢı 

kalan 60,04 m²’lik kısmı için 113.415,56-TL kamulaĢtırma bedelinin taĢınmaz malikine ödenerek 

Belediyemiz adına tescil edilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan 
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ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.4907) 

 

 12. Belediyemizce verilecek hizmetlerin aksamadan sorunsuz ve daha kısa sürede yerine 

getirilebilmesi amacıyla, Urla Belediyesi mülkiyetindeki Bademler Mahallesi, 238 ada, 1 no’lu 

parselde kayıtlı 15.610,96 m² yüz ölçümlü taĢınmazın 3.435.000,00-TL bedel ile Belediyemiz adına 

devredilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.13782) 

 

 13. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında 16/10/2020 tarihli ve 

05.875 sayılı Meclis Kararı ile "Tarihi Yapıda Enerji Verimliliği Analizi Yapılmasına ĠliĢkin Ortak 

Hizmet Projesi Protokolü" imzalanması uygun bulunmuĢ olup, önerge ekinde belirtilen yazı ile Ġzmir 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından Protokol’ün ödeme planında değiĢiklik yapılmasına yönelik 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Döner Sermaye ĠĢletme 

Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Etüd ve 

Prj.Dai.BĢk.E.4075) 

 

 14. S.S. Mursallı Halkapınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, insan 

beslenmesi için önemi tartıĢılmaz olan sütün çabuk bozulan bir yapıya sahip olması nedeniyle, 

üretiminden tüketimine kadar geçen aĢamada uygun koĢullar altında muhafaza edilmesi gerekmekte 

ve üreticinin sütünün soğuk zincire dâhil olması, modern iĢleme tesislerine taĢınması için süt soğutma 

tankları gerekmekte olup, 50 ortağından süt toplayan kooperatifin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma 

tankı ihtiyacının karĢılanmasına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile S.S. Mursallı 

Halkapınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde 

yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Kooperatifler – Plan ve 

Bütçe – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.14022) 

 

 15. Zabıta Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda, Zabıta Trafik ġube Müdürlüğünün ihtiyacı olan 

en az 601 cc’lik 4 adet Motorsikletin T-Cetveline eklenerek Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi 

BaĢkanlığına bağlı Makine Ġkmal ġube Müdürlüğümüzün Kara TaĢıtı Alımları bütçe kodundan satın 

alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Makine 

Ġkm. Bak. ve On.Dai.BĢk.E.8744) 

 

 16. Mersin’de düzenlenen Avrupa Jimnastik ġampiyonasında alet finallerinde 2'nci olarak gümüĢ 

madalya kazanan Göksu ÜÇTAġ ġANLI'ya ve antrenörü Özgür GÜMÜġLÜ'ye 2'Ģer adet Ata Altın 

karĢılığı Türk Lirasının ve Uluslararası Yüzme Liginde erkekler 100 metre Kurbağalama yarıĢında 

Avrupa rekoru kırarak 1'inci olan Emre SAKÇI'nın antrenörü Türker OKTAY'a 3 adet Ata Altın 

karĢılığı olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi ve söz konusu ödüllerin Gençlik ve Spor ġube 

Müdürlüğünün Ödül, Ġkramiye ve Benzeri Ödemeler Bütçesinden karĢılanmasının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.BĢk.E.715) 

 

 17. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait olan KarĢıyaka 

ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 8999 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 

parsellerin tamamının ĠZSU Genel Müdürlüğünce “Belediye Hizmet Alanı (Pompa Ġstasyonu)” olarak 

kullanılmasına yönelik 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi hususunun oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Emlak 

Yön.Dai.BĢk.E.10145) 

 

 18. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, mülkiyeti Belediyemize ait olan Konak ilçesi, 

Hasanhoca Mahallesi, 366 ada 1, 14, 16 parsellerin tamamının ĠZSU Genel Müdürlüğünce “Belediye 

Hizmet Alanı (Pompa Ġstasyonu)” olarak kullanılmasına yönelik 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis 

edilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Çevre ve 

Sağlık Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.8370) 
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 19. Ġtfaiye Eğitim ġube Müdürlüğümüzce yangın ve kurtarmaya yönelik yerinde uygulamalı olarak 

verilen çeĢitli eğitimlere Covid-19 Pandemisi nedeniyle uzaktan Zoom üzerinden online olarak 

verilmeye baĢlanmıĢ ve Uzaktan Zoom üzerinden verilen söz konusu eğitimlerden Ģirketlerin, 

iĢletmelerin ve Ġtfaiye Eğitimi alma zorunluluğu bulunmayan özel ve tüzel kiĢiler dıĢında kalan 

bireysel olarak yapılan eğitim taleplerinin 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinde hemĢehrilerimizin yangın, 

doğal afet ve kurtarma bilincinin arttırılabilmesine yönelik olarak ücretsiz verilebilmesi için önergede 

belirtildiği Ģekliyle Ġtfaiye Eğitim ġube Müdürlüğümüz ek ücret tarifesinin belirlenmesinin oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Plan ve Bütçe – Deprem ve Afet 

Komisyonları Raporu. (Ġtfaiye Dai.BĢk.E.4396) 

 

 20. ÇeĢme Belediye Meclisinin; Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Birimi 2021 Mali Yılı Bütçe 

Ödeneğinden toplam 1.197.000,00-TL’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinin önerge eki listede 

belirtilen kalemlerine aktarma yapılmasına yönelik, 07/01/2021 tarihli ve 2021/2-18 sayılı Kararının 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. 

Dai.BĢk.E.14091) 

 

 21. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; Pandemi nedeniyle zorunlu olarak kapalı tutulan Kahvehaneler, 

Kıraathaneler, Kafe/Kafeteryalar, Oyun ve Ġnternet Salonlarından 07/01/2021 tarihinden itibaren, 

kapalı oldukları süre boyunca “Katı Atık Toplama Bedeli” alınmamasına yönelik, 07/01/2021 tarihli 

ve 18 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Esnaf ve Meslek 

Odaları – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.14968) 

 

 22. Bornova ilçesi, Eğridere Mahallesinde 13/02/2019 tarihinde meydana gelen heyelan afeti nedeni 

ile hak sahibi olan afetzedelere kalıcı konutların yapılmasını sağlamak amacı ile aynı mahallede yer 

alan mülkiyeti maliye hazinesine ait 503 parselde Afet Konutu Amaçlı hazırlanan, 1/25000 ölçekli 

Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı önerileri ve Plan Açıklama Raporlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık - Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.12327)  

 

 23. Bayraklı Belediyesinin 2020-2025 yıllarını kapsayan BeĢ Yıllık Ġmar Programına yönelik, 

Bayraklı Belediye Meclisinin 02/11/2020 tarihli ve 112 sayılı Kararının; Ġlçe Belediyelerinin imar 

programlarına iliĢkin olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 

sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.2129) 

 

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

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

kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına 

ek olarak alınması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.29959) 

 

 25. Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ile Karapınar Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında kısmen 

"Ticaret Alanı", kısmen "Makilik ve Fundalık Alan" kullanımlarında kalan, 461 ada, 43 parselin (eski 

461 ada, 5 parsel), "Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine iliĢkin sunulan, 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı değiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin 

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

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.231560)  

 

 26. Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.867 sayılı Kararı ile kabul edilen; KemalpaĢa 

ilçesi, AĢağı ve Yukarı Mahallesinde yer alan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planındaki Tarım Alanlarına 

iliĢkin plan hükümlerinin iptal edilerek, tarım alanlarında uygulama birliğinin sağlanması amacı ile 

yürürlükteki 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planının "Tarım Alanlarına" 

iliĢkin plan hükümlerinin uygulanabilirliğinin sağlanması amacı ile hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 
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Bayındırlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.14770)  

  

 27. Belediye Meclisimizin 15/05/2015 tarihli ve 05.517 sayılı Kararı ile kabul edilen; KemalpaĢa 

ilçesi, Bağyurdu Mahallesinde yer alan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planındaki Tarım Alanlarına 

iliĢkin plan hükümlerinin iptal edilerek, tarım alanlarında uygulama birliğinin sağlanması amacı ile 

yürürlükteki 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planının "Tarım Alanlarına" 

iliĢkin plan hükümlerinin uygulanabilirliğinin sağlanması amacı ile hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.14781)   

 

 28. Dikili ilçesi, Salihler Mahallesinde bulunan 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 

güncel sit sınırları dikkate alınarak yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 10/08/2020 tarihli ve 05.579 sayılı Kararı ile uygun 

bulunmuĢ ve 21/09/2020 tarihli, 91587970-310.01.02-E.206384 sayılı Yazımız ile 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği incelenmek üzere Ġzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kuruluna iletilmiĢ olup, Ġzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 09/12/2020 tarihli ve 13735 sayılı Kararında belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden 

düzenlenen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.2223) 

 

 29. Bayraklı Belediye Meclisinin 02/11/2020 tarihli ve 114 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yamanlar 

Mahallesi, 36031 ada, 1 parselin “Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı, Park, Genel Otopark Alanı ve 

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

değiĢiklikle 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.14156)  

 

 30. Raylı Sistem Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; Çiğli Tramvay Hattının imar planlarına 

iĢlenmesine iliĢkin kısmen koruma amaçlı imar planı niteliğinde hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği ve önerilerinin; Belediyemiz yetki 

alanındaki Çiğli Ġstasyonaltı Mahallesinde kalan kısmının oybirliği ile uygun bulunduğuna, Ġzmir 

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kalan kısmının Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 

Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmesi, 

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında kalan kısmının 2863 sayılı Yasa ve ilgili 

Yönetmelikleri kapsamında değerlendirilmesi için Çevre ve ġehircilik Bakanlığına iletilmesinin 

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

Dai.BĢk.E.255419)  

 

 31. Bornova Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarihli ve 286 sayılı Kararı ile uygun görülen; GDZ 

Elektrik Dağıtım A.ġ.’nin 06/10/2020 tarihli ve 54072 sayılı talebi doğrultusunda, PınarbaĢı-

KemalpaĢa, Erzene, Çamdibi-Tuna ve Doğanlar Mahallelerinde toplam 5 adet Trafo Alanı 

belirlenmesi ve 2 adet plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.13356) 

 

 32. Bayraklı Belediye Meclisinin 02/11/2020 tarihli ve 113 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Manavkuyu Mahallesi, 25O-4a paftada Katlı Bölgesel Otopark Alanı ile Park Alanı arasında yer 

değiĢikliği yapılmasına iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin 

oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.13023) 
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 33. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 123 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir Yeni 

Kent Merkezi Bayraklı Salhane-Turan Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notlarında 

yer alan MĠA (Merkezi ĠĢ Alanları) hükmüne iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

Plan Notu DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.12563) 

 

 34. KemalpaĢa Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 05.150 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

GEDĠZ A.ġ.’nin 12/08/2020 tarihli ve 42904 sayılı talep yazısı doğrultusunda; Ulucak Mahallesinde 

yer alan park alanlarında, 9.00 m x 5.00 m ebatlarında yaklaĢık 45 m²’lik 2 adet Trafo Alanı 

belirlenmesi talebine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerilerinin; 

L18B03A3D paftada önerilen Trafo Alanının oybirliği ile uygun bulunduğuna, L18B03A4C paftada 

önerilen Trafo Alanının batıya kaydırılması kaydıyla  değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna 

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

Dai.BĢk.E.4603) 

 

 35. Seferihisar Belediye Meclisinin 09/10/2020 tarihli ve 72 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Camikebir Mahallesi, 117 ada 19 parsele iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.10625) 

 

 36. Çiğli Belediye Meclisinin; Büyükçiğli (ġirintepe-Güzeltepe) Mahallesi, 8413 Sokak ve 8414 

Sokak, Büyükçiğli (ġirintepe) Mahallesi, 8122 Sokak ve Harmandalı (Cumhuriyet) Mahallesi 9607/1 

Sokaktan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, 

Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 02/11/2020 

tarihli ve 84 sayılı Kararının değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.15013)   

 

 37. Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, "2.Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı" olarak tescilli 

Kültürpark Alanına iliĢkin Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 15/02/2019 tarihli ve 05.152 sayılı 

Kararı ile uygun bulunan, ancak Fuar-Kültürpark alanının kullanımı ve geleceğine yönelik 

Belediyemizce düzenlenen arama konferansının yanı sıra ilgili sivil toplum kuruluĢları ve meslek 

odalarının görüĢ ve önerileri çerçevesinde yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 

Ġmar Planı ve Plan Raporu önerisinin, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 15/02/2019 tarihli ve 

05.152 sayılı Kararının iptali ile birlikte, Kültürpark ile özdeĢleĢmiĢ ve kent belleğinde yer edinmiĢ 

mekanların isimleri (Atlas Pavyonu, Kübana, Golf Restoran,  Palmiye Gazinosu vb.) ile izlerinin 

yapılacak proje ve uygulamalarda dikkate alınarak yaĢatılması koĢuluyla ve 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 1 Sayılı CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı Hakkında 

CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna ve Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığına gönderilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.278027) 
 

 38. Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, "2.Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı" olarak tescilli 

Kültürpark Alanı'na iliĢkin Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 15/02/2019 tarihli ve 05.160 sayılı 

Kararı ile uygun bulunan, ancak Fuar-Kültürpark alanının kullanımı ve geleceğine yönelik 

Belediyemizce düzenlenen arama konferansının yanı sıra ilgili sivil toplum kuruluĢları ve meslek 

odalarının görüĢ ve önerileri çerçevesinde yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Uygulama Ġmar Planı ve Plan Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu ve 1 Sayılı CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı Hakkında CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi 

doğrultusunda iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi ile Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

15/02/2019 tarihli ve 05.160 sayılı Kararının; Ġmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - 

Turizm ve Fuarcılık Komisyonlarınca Kültürpark ile özdeşleşmiş ve kent belleğinde yer edinmiş 

mekanların isimleri (Atlas Pavyonu, Kübana, Golf Restoran,  Palmiye Gazinosu vb.) ile izlerinin 

yapılacak proje ve uygulamalarda dikkate alınarak yaşatılması koşuluyla oybirliği ile uygun 

bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca Plan Notlarının 7. maddesinde yer alan Yönetim/İşletim 
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Planının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülerek İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları 

Koruma Bölge Kuruluna sunulup onaylanarak yürürlüğe girmesi koşuluyla oybirliği ile uygun 

bulunduğuna, Çevre ve Sağlık -  Kent Konseyi Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna 

ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 1 Sayılı CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı 

Hakkında CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi doğrultusunda, Koruma Bölge Kuruluna ve Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığına gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.278028) 

 

 39. Narlıdere Belediye Meclisinin; 06/11/2020 tarihli ve 103 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 

20/02/2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7221 sayılı 

"Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 6. maddesi 

ile 13. maddesi kapsamında, 3194 sayılı Ġmar Kanunu'na ilave edilen 8. maddesindeki "Ġmar 

planlarında bina yükseklikleri yençok:serbest olarak belirlenemez." hükmü ile Geçici 20. 

maddesindeki hükmü uyarınca hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği 

önerisinin; yapılan analiz ve etütler doğrultusunda “Sadece Emsal Belirlenmiş Konut Adalarında 

Emsal Değerleri İle Çiğli-Kaklıç Askeri Havalimanı Mania Planında Belirtilen Maksimum Kot 

Değerleri Aşılmamak Kaydı İle ±0,00 Kotundan İtibaren Yençok=12 Kat Uygulanabilir. Ancak 

Bölgedeki Parsellerde Yapılacak Binalara Ait Yapı Ruhsatına Esas Zemin Sondaj Etütü Hazırlanması 

Zorunludur. Söz Konusu Zemin Sondaj Etüt Raporuna Göre Yapı Ruhsatı Öncesi Yapı Kat Adedi 

Kesinleşecek Olup, Hiçbir Şekilde ±0,00 Kotundan İtibaren Yençok=12 Katı Geçemez. Ayrıca Ruhsat 

Aldığı Tarihte Yürürlükte Olan İmar Planı Ve Mevzuatına Göre Yukarıda Belirlenen Kat Adedinin 

Üstünde Yapılaşmış Olan Parsellerde, Yapı Yıkılıp Yeniden Yapılıncaya Kadar Mevcut Yapı 

Korunacak Olup; TAKS, KAKS, Kat Adedi Ve Gabari Değişmemek Kaydıyla Tadilat Yapılabilir.” 

şeklinde düzenlenmesi koşuluyla oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.278041) 

 

 40. Menemen Belediye Meclisinin 03/02/2020 tarihli ve 26 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Değirmendere Mahallesi, 1322, 1325 ve 1326 parsellerdeki yapıların Engelsiz YaĢam Merkezi olarak 

kullanılmakta olduğu dikkate alınarak, söz konusu parseller ve çevresine iliĢkin imar planında yeniden 

düzenleme yapılmak suretiyle, 1322 parseldeki Belediye Hizmet Alanının büyütülmesine yönelik 

hazırlanan ve Belediye Meclisimizin 18/09/2020 tarihli, 05.772 sayılı Kararıyla mevcut 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planındaki “Park Alanı”nın korunması, “Tescilli Bina” gösteriminin Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenmesi, “Koruma Alanı Sınırı”nın 1322 parsel sınırları esas 

alınacak Ģekilde ve “Plan DeğiĢikliği Onama Sınırı”nın da bu kapsamda yeniden düzenlenmesi 

koĢuluyla değiĢiklikle uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği önerisi, Ġzmir 2 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/12/2020 tarihli, 13760 sayılı Kararıyla Plan 

Notlarının 1. maddesinin “1322 parseldeki tescilli yapı korunacak olup, tescilli yapı parseli ve 

koruma alanında yapılacak her türlü uygulama için Koruma Bölge Kurulundan uygun görüş 

alınacaktır.” Ģeklinde revize edilmesi ve “BHA” sembolünün altına “Sosyal ve Kültürel Merkez” 

ibaresinin eklenmesi koĢuluyla düzeltilerek uygun bulunduğundan, söz konusu plan değiĢikliği 

önerisinin anılan Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.9366) 

 

 41. Buca Belediye Meclisinin 05/11/2020 tarihli ve 2020/130 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir 1 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/03/2008 tarihli ve 3078 sayılı Kararı 

doğrultusunda; Ġnönü Mahallesi, 133 ada, 25 parselin tescil gösteriminin kaldırılması ve YapılaĢma 

KoĢullarının yeniden düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ve 1/500 ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları DeğiĢikliği önerisinin; 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna 

iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.8821) 
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 42. Bergama Belediyesince yol güzergâhlarındaki uyumsuzluğun giderilmesi çerçevesinde önergede 

belirtilen yollara ait güzergâh, isim ve nitelik değiĢikliklerine ait yapılan talebin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.5218) 

 

 43. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı Kültür ve Sanat ġube 

Müdürlüğünün çalıĢma alanında olan, kamusal alanlara sanat eseri yerleĢtirme ve sergileme 

faaliyetlerine iliĢkin hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Sanat Eserleri Değerlendirme Komisyonu 

Yönetmeliği”nin kullanımına onay verilmesi hususunun; Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonunca 

oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk - Kent Konseyi - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonlarınca Ekli Protokolde gerçekleşen değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

MüĢterek Rapor. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.5616) 

 

 

VIII. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

1. Sahipsiz sokak hayvanlarının korunması ve bakımı konusunda yerel yönetimlere yeni sorumluluklar 

yüklenmiĢ olup, Ġzmir halkının ve hayvanseverlerin yararına olan bazı makul taleplere yönelik 

önergede yer alan maddeler gereğince görev ve sorumluluk alanlarına göre BüyükĢehir ve Ġlçe 

Belediyelerimizin gerekli çalıĢmalar yapmasına yönelik Yazılı Önergenin; “4. ve 5. maddelerin ilgili 

ilçe belediyelerin uygun gördüğü yerlere yerleştirilmesi şartı ile” Ģeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonları Raporu. 

(BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN.E.12122) 

 

2. Ġlimiz sınırları içerisinde hizmet sunan esnaf ve sanatkarlarımız ile bunların yanında çalıĢanların 

mahalli müĢterek nitelikteki teknik ihtiyaçlarını karĢılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaĢtırmak,  

mesleğin genel faaliyetlerine uygun olarak geliĢmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslek 

mensuplarının birbirleriyle ve diğer vatandaĢlarımız ile iliĢkilerinde ahlaki dürüstlüğü ve güveni 

hakim kılmak açısından Belediyemizin de görev ve sorumluluk üstlenerek katkı sağlaması amacıyla 

önergede yer alan Kanunun ilgili maddesi gereğince Belediyemizde Esnaf ve Sanâtkar Dairesi 

BaĢkanlığı biriminin kurulmasına yönelik Yazılı Önergenin; “Yeni bir Daire Başkanlığı kurulması, 

teşkilat yapılanmamız, kadro, maliyet ve sürdürülebilirlik açısından şu an için uygun olmadığı” Ģeklindeki 

müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk – Esnaf ve Meslek 

Odaları Komisyonları Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN.E.12156) 

 

3. Türkiye’de geçtiğimiz 2 yılda 236 kiĢi, geçtiğimiz 2 ayda 18 kiĢi bisikletli olarak trafikte yaĢanan 

çarpıĢmalar sebebiyle hayatını kaybetmiĢ olup, trafikte bisiklet ve yaya güvenliğinin sağlanması için 

“Trafik Güvenliği Önlemleri”nin arttırılması ve sosyal alanda farkındalık yaratmak adına “Bisikletli 

YaĢam Projeleri”nin arttırılmasına iliĢkin önergede yer alan maddeler doğrultusunda gerekli 

çalıĢmaların yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin; İzmir Büyükşehir Belediye çalışmaları 

kapsamında oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – UlaĢım Komisyonları Raporu. 

(BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Aybars YILDIRIM E.163956) 

 

4. 02/02/2021 tarihinde ilimizde yaĢanan doğal afet sonucu oluĢan sel felaketi neticesinde mağduriyet 

yaĢayan vatandaĢlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine katkı sağlayabilmek adına, Sosyal 

Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde alınacak Sosyal Yardım Komisyonu Kararı ile, meskenleri 

ve eĢyaları zarar görmüĢ mağdur vatandaĢlar için asgari 2.000,00-TL, azami 12.000,00-TL, iĢ yerleri 

ve eĢyaları zarar görmüĢ mağdur vatandaĢlar için asgari 2.000,00-TL, azami 15.000,00-TL nakdi 

yardım yapılabilmesi hususlarının görüĢülmesi. (Sosyal Hiz.Dai.BĢk.E.45633) 

 

 

 

 



 15 

 IX. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

 X. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 XI. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM 

2021 YILI ġUBAT AYI I. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

  

 

 

Tutanak No   : 97509404-301.04-2                                                    Toplantı Tarihi   : 08/02/2021  

Toplantı Yeri : MithatpaĢa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi    Toplantı Saati     : 18.00    

                          No:1087 Konak/ĠZMĠR 

                           (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 

 

 

 

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

KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Bülent 

SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya 

YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan 

UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, Birgül 

SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim 

TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza 

KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, 

Sıla Ġlgi AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, 

Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet 

ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan 

KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, 

Musa ÖZCAN, Mustafa KAYALAR, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur 

BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Bülent KÖKLÜ, Ali ENGĠN, Onur 

YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Ayhan KAYA, Hüsniye 

YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka 

ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Fatih GÜRBÜZ, 

RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, 

Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN 

ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser 

TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Fatih 

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

Hüsnü BOZTEPE, Göksel DĠNÇER, Ali GÖNEN, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip ATAR, 

Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, 

BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Uğur DEMĠREZEN, Ġsmail 

EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Kemal SEVĠNÇ, Halil 

AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Sedat SARI, Halil Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, Cüneyt 

UMUTLU, Hakan ġĠMġEK, Nafiz KÜKLER, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT. 
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TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Mustafa ĠDUĞ, Cemil TUGAY, Mehmet 

Atilla BAYSAK, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Ramazan Ġsmail UYGUR, Fatma EKĠCĠOĞLU, 

Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili), Seda 

ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Ertan CERTEL, Haydar GÜLTEKĠN, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, 

Muammer Ekrem ORAN, Hasan UYSAL, Selma KISA, Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın 

PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, ġevket HASIRCI, Hakan 

KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Mümin BAYRAM, Erhan 

ÇALIġKAN, Saliha ÖZÇINAR, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Salih 

Atakan DURAN, Serkan ACAR, Eda KILIÇ. 

 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Değerli Meclis Üyelerimiz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin ġubat Ayı I. BirleĢimini 

açıyorum. ġehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Gündeme geçmeden maksimum bir 15 dakika 

içinde sizlere geçen Ocak Ayı içinde ÖdemiĢ’te Küçük Menderes Havzasında yaptığımız “BaĢka Bir 

Tarım Mümkündür” baĢlığı altında, BaĢka Bir Tarım Mümkün Vizyonu ile yaptığımız sunumu 

özetleyerek paylaĢmak istiyorum. Türkiye’deki tarım politikası hem kırsal nüfusu, hem de 

Ģehirlerimizdeki nüfusu etkileyen ekonomik, sosyolojik ve ekolojik sorunları beraberinde getiriyor. 

Ekonomik açıdan, Türkiye’nin gıda güvenliği ve kırsal ekonominin geleceği tehdit altına giriyor. 

Sosyolojik açıdan da tarım alanlarının küçük üreticiden büyük tarım Ģirketlerine doğru el 

değiĢtirdiği, geçim kaygısıyla Ģehirlere taĢınan vatandaĢlarımızın, kent yoksulluğuyla yüzleĢtiği bir 

süreç yaĢanıyor. Ekolojik açıdan ise Türkiye’nin su kaynakları yok olmaya yüz tutuyor, toprağımız 

kuraklaĢıyor ve ekosistem çöküntüye uğruyor. Bu sorunları ortadan kaldırmak üzere tasarladığımız 

Ġzmir Tarımı, Ģehrimizden baĢlayarak tüm Türkiye’de yeni ve farklı bir tarım ekonomisi inĢa etme 

projesidir. Tarımda dıĢa bağımlılığımızı sonlandırmak ve Ġzmir’den doğan yepyeni bir vizyonla 

hazırladığımız bir projedir. Ġzmir Tarımı’nı Türkiye’de bugüne kadar uygulanan tarım 

politikasından ayıran iki temel farklılık var;  kuraklıkla mücadele ve yoksullukla mücadele. 2019 

verilerine göre Türkiye’de suyumuzun yüzde 77’si tarım için kullanılıyor ve bu durum acilen 

değiĢmezse, yakın bir gelecekte içme sularımız tehlikeye girecek. Ġzmir Tarımı, ekonomik değeri 

yüksek ve suyu az tüketen stratejik ürünleri destekleyerek tarımsal sulamada harcanan suyu yüzde 

50 oranında azaltmayı hedefliyor. Ġklim krizine ve kuraklığa karĢı çiftçimizi ve Ģehrimizdeki 

milyonları koruyor, içme suyu kaynaklarımızı teminat altına almaya gayret ediyor. Yeni 

politikamızın ikinci farkı ise yoksullukla mücadele hedefi. Biz tarımı sadece toprakta baĢlayıp biten 

bir zirai faaliyet olarak görmüyoruz. Ġzmir Tarımı, tohum aĢamasından baĢlayıp son tüketiciye kadar 

uzanan bütün süreçleri kapsıyor. SatıĢ ve pazarlamayı en baĢtan planlayarak ürünlerimizin katma 

değerini büyütmeyi hedefliyoruz . Su kullanımı konusundaki sorunun büyüklüğünü Küçük 

Menderes Havzası’ndan bir veriyle açıklamak istiyorum . Devlet Su İĢleri Küçük Menderes Havzası 

Su Tüketimleri Raporu’na göre havzadaki fiili yeraltı suyu tüketiminin yıllık toplamı 802 

hektometreküp. Havzanın emniyetli yer altı suyu rezervi ise yalnızca 289 hektometreküp. Yani 

havzadan çektiğimiz su havzadaki azami yeraltı suyu rezervinin neredeyse üç katı. Ġnanabiliyor 

musunuz? Bu havzada her yıl elimizde olan suyun üç katı varmıĢ gibi tarım yapıyoruz. Bu nedenle 

son yıllarda Küçük Menderes’teki yer altı suları 250-300 metre derinliklere indi. Böyle giderse çok 

yakında bunu da bulamayacağız. Tarım havzalarımızda bu kadar çok su tüketmemizin iki ana 

nedeni var; birinci ve en önemli neden; köylümüze dayatılan yanlıĢ ürün desenleri. Türkiye iklimine 

uygun olmayan, aĢırı su tüketen yabancı tohumların desteklenmesi ve topraklarımızı iĢgal etmesi. 

Örneğin; Küçük Menderes Havzası’ndaki su yetersizliğine rağmen, çiftçimiz her bir kökü 85 litre su 

tüketen silajlık mısır bitkisini salma sulama ile yetiĢtirmeye devam ediyor. Tarımsal sulama oranının 

bu kadar yüksek olmasının ikinci nedeni ise vahĢi sulama yani sulama sırasında yapılan israf. Su 

açığının bu kadar yüksek olduğu bir durumda hiçbir mühendislik projesinin sorunu çözmesi 

mümkün değil. Yegâne çözüm, ekilen ürünlerin desenini değiĢtirmemiz. Ġzmir’in yeni tarım 

vizyonunun en temel özelliği de zaten bu. Sulamaya ihtiyaç duymayan, yağmur suyunun yettiği ya 

da tasarruflu sulamayla yetiĢebilen tarımsal ürünlere öncelik vermemiz. Tarımı havza ölçeğinde 

planlayarak bölgenin iklim koĢullarına, coğrafi koĢullarına uygun stratejik ürünleri teĢvik etmemiz 
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yani kuraklıkla mücadeleyi daha planlama aĢamasından itibaren hedeflerimizin baĢına koymamız. 

Değerli Meclis Üyelerimiz, Ġzmir’de, el birliğiyle, tarımsal su kullanımını yarı yarıya düĢürmeyi 

hedefliyoruz. Böylelikle hem yer altı sularının korunmasını hem de tüm Ġzmirliler için içme suyu 

rezervlerimizin teminat altında olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Ġzmir Tarımı’nı, bugünün tarım 

politikasından ayıran temel farklardan ikincisi ise Ģu; biz tarımı ürünlerin lojistiği, iĢlenmesi, 

markalaĢması, satıĢı, ihracatı, ARGE ve ürün planlaması ile bir bütün olarak görüyoruz. Biliyoruz 

ki, dökme ürün anlayıĢıyla bu değirmen dönmez. Bu nedenle tarım ürünlerimize katma değer 

sağlamayı en baĢtan gündemimize aldık. Bunu böyle görmemizin sebebi; çiftçimizin doğduğu yerde 

doymasını sağlamak. Ġzmir Tarımı’nı eĢsiz kılan ve ülkemize örnek olmasını sağlayacak “BaĢka Bir 

Tarım Mümkün” felsefesi, altı temel ayak üzerinde yükseliyor. Birinci aĢama; Ürün Envanteri ve 

Planlaması. Belki de yeni vizyonumuzun en önemli özelliği bu. Ġzmir Tarımı Modelinin kilit taĢı; 

bölgeye, iklime ve coğrafyaya özgü üretim olacak. Bunun için ekonomik ve ekolojik fizibiliteye 

yönelik somut kriterler ıĢığında il genelinde yetiĢebilen stratejik ürünler tespit ettik. Bunlar; 

küçükbaĢ süt ve et ürünleri, zeytin, hububat ve baklagiller ve üzüm. Bunun yanında alt havzalara 

göre değiĢen kestane, su ürünleri, aromatik bitkiler gibi bir çok yan ürünü de destekleyeceğiz. 

Bunları tercih etmemizin temel nedeni; çiftçiye en çok para kazandıracak ürünler olması. Tümü, 

girdi maliyetleri düĢük, kıĢ ve bahar yağmurlarıyla geliĢen, sulama ihtiyacı çok az olan ürünler. 

Öncelik vereceğimiz ürünlerin tamamı Ġzmirli’yi, Türkiye’deki diğer Ģehirleri ve de ihracat yoluyla 

dünyayı besleyebilecek kadar büyük üretim ve satıĢ potansiyeline sahip olması. Örneğin; keçi ve 

koyunlar traktörün ve tarım makinelerinin giremediği eğimli arazilerdeki doğal meralarda, ot 

ihtiyacını yılın 8, 7-8 ayı rahatlıkla karĢılayabiliyor. Türkiye’nin son yıllarda samanı ve yem 

bitkilerini ithal eder duruma geldiği düĢünüldüğünde yerli ırklarla yapılan hayvancılığın gerekliliği 

ve kârlılığı daha iyi anlaĢılıyor. Bunun dıĢında yine hiç su istemeden ve kıĢ yağmurlarıyla 

büyüyebilen karakılçık, saz çavdarı, gambilya ve mürdümük gibi adını unuttuğumuz türleri yeniden 

hayatımıza sokmak mecburiyetindeyiz. Ġzmir iklimine en uygun tarımsal ürünlerden zeytin ve 

üzüme de alım garantisi vereceğiz. Çünkü bunlar, kendi doğal koĢullarında, çok fazla girdi ve 

sulamaya ihtiyaç olmadan yetiĢen yerli ve milli ürünler.  Ġzmir Tarımı ile topraklarımızdan ithal 

tohumları uzaklaĢtırarak, yerli ve milli tohumlarımızı yeniden tarım ekonomimizin bel kemiği 

haline getirmekte kararlıyız. Bu stratejik ürünleri üreten çiftçimizle çalıĢan bir saha ekibi kurduk. 

Bu ekibimiz; Ġzmir’in tüm ilçelerini gezerek stratejik ürünlerimizi yetiĢtiren çiftçilerle görüĢmeler 

yapmaya baĢladılar bile. Bu sayede her üreticinin hangi üründen ne kadar ve hangi yöntemlerle 

ürettiğini, hayvancılık yapıyorsa hayvana ne yedirdiğini, zeytincilik yapıyorsa zeytin ağaçlarını 

nasıl iĢlediğini detaylı Ģekilde öğrenmeye baĢladık. Böylece doğrudan üreticilerimizle birlikte 

çalıĢıyor, Ġzmir Tarımı’nın kısa, orta ve uzun vadeli geleceğine birlikte yön veriyoruz. Ġkinci aĢama; 

Tarımsal Hizmetler Dairemiz tarafından yürütülen tarımsal destek çalıĢmaları. Bu kapsamda, 

kooperatifler aracılığıyla yüksek miktarda ürün alıyoruz. Üretilen tüm ürünler Belediyemiz 

tarafından kooperatiflerden satın alınarak vatandaĢlarımıza ulaĢtırılıyor. Bir yandan kırsaldaki 

üretimi desteklerken, diğer yandan Ģehrimizdeki milyonların sağlıklı ve ucuz gıdaya eriĢimini 

sağlamaya gayret ediyoruz . Bu kapsamda 2019 yılında yaptığımız toplam alımların miktarı 125 

milyon 377 bin lira . Bu alımın İzmir Kooperatiflerinden alınan kısmı 121 milyon 447 bin lira. 

2020’de yaptığımız toplam alımların miktarı ise 144 milyon 762 bin lira. Bu alımları 2021 yılında 

da artırarak sürdüreceğiz. Belediyemiz aynı zamanda makine ekipman desteği sağlıyor, makine 

parkları kuruyor, tohum ve küçükbaĢ hayvan desteği veriyor ve arıcılığı destekliyor. Bir sonraki 

ayağı; lojistik, iĢleme ve markalaĢma çalıĢmaları. Ġklim krizine ve kuraklığa çözüm ürettiğimiz 

stratejik ürünlerin tedarik edilmesi, lojistiği, iĢlenmesi ve paketlenmesi. Belediye Ģirketimiz 

BAYSAN tarafından öncülüğü yapılacak. BAYSAN’ın burada üstlendiği rol çok önemli çünkü 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi adına tüm operasyonel süreçleri gerçekleĢtirerek diğer tarımsal 

Ģirketlere ve kooperatiflere örnek olacak. Öz kaynaklarımızla ÖdemiĢ’e et iĢleme tesisi kurduk, 

Bayındır’a ise dev bir süt iĢleme fabrikası kuruyoruz. YaklaĢık 65 milyon liraya mal olacak süt 

iĢleme fabrikamızın inĢaat zemin alanı 7 bin metrekare. 2021 Mayıs ayında temeli atılacak olan 

fabrikamız, 2022’nin baĢından itibaren tam kapasite ile çalıĢmaya baĢlayacak. Önümüzdeki 

dönemde inek sütündeki alımlarımızı Belediye Ģirketimiz BAYSAN sayesinde 16 milyon litreden 

22 milyon litreye çıkartıyoruz. Bunun 16 milyonu Süt Kuzusu Projesiyle hemĢerilerimize ulaĢacak 

geri kalanı ise paketlenerek kendi markamızla piyasaya sunulacak. BüyükbaĢ yetiĢtiriciliğinde su 
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tasarrufu yapan yerli yem bitkilerine geçiĢi bu süreçte tedricen hızlandıracağız. 2021 ve 2022 üretim 

döneminde inek sütü alımına küçükbaĢ sütü alımını da ekliyoruz. BAYSAN Ģirketimiz aracılığıyla 

bu tesiste kullanılmak üzere ilk yılda 7 milyon 500 bin litre koyun sütü, 5 milyon litre keçi sütü, 2 

milyon litre manda sütünü üreticilerimizden satın alacağız. Süt iĢleme fabrikamız, günlük 100 ton 

süt iĢleme kapasitesine sahip olacak. 2021 yılı içinde et entegre tesisimiz için 50 bin adet kuzu ve 4 

bin adet kara sığırı üreticilerimizden satın alacağız. ÖdemiĢ’teki et iĢleme tesisimiz, Nisan ayından 

itibaren tam kapasiteyle çalıĢmaya baĢlıyor. Öte yandan BAYSAN, 10 bin dönüm arazide susuz 

yem bitkisi ve hububat ekiminde de sözleĢmeli alım gerçekleĢtirecek. Alacağımız yem miktarının 

değeri yaklaĢık 15 milyon lira olacak. Havza ölçeğinde yapacağımız alımlarda ise Beydağ’dan 100 

ton kestane, ÖdemiĢ’ten 300 ton patates ve Bayındır’dan 200 ton salçalık biber alacağız. 2021 ve 

2022 üretim döneminde toplam 338 milyon 600 bin liralık alım yapacağız. Bunun 154 milyon 600 

bin lirası süt ürünlerine, 97 milyon lirası et ürünlerine, 15 milyon lirası yem bitkilerine ve geri kalan 

72 milyon lirası ise diğer ürünlere tekabül edecek. Üretilen, markalaĢma süreci tamamlanmıĢ, 

paketlenmiĢ ürünler Ġzmir Tarımı stratejimizin sonraki aĢaması olan satıĢ, pazarlama ve ihracat için 

hazır hale geliyor. Bu dördüncü aĢamada yapmaya çalıĢtığımız katma değeri yüksek bu ürünleri 

Ġzmir, Türkiye ve dünyadaki diğer mecralarda satıĢa sunmak ve üreticilerimize, çiftçimize daha 

fazla gelir sağlamak. Ġzmir’deki doğa dostu stratejik ürünlerimize olan talep, uluslararası 

piyasalarda da hızla artıyor. Dolayısıyla biz Ġzmir Tarımı’nın ürünlerini sadece iç piyasa için değil 

aynı zamanda ihracat için de geliĢtireceğiz. Belediye Ģirketimiz ĠZFAġ, bu konuda önemli bir rol 

üstleniyor. MarkalaĢma, e-ticaret ve ihracat konularında tecrübesi olmayan küçük üreticilerimizi 

fuarlarla dünyaya açıyor. Üreticilerimiz için bir ihracat destek ofisi kuruyoruz. Önümüzdeki 

dönemde Belediye Ģirketimiz BAYSAN üzerinden doğrudan ihracat da yapacağız. Özetle yeni 

dönemde sadece alım garantisi vermekle kalmıyoruz satım garantisini de üreticilerimizle 

buluĢturuyoruz. Ġzmir Tarımı’nın beĢinci aĢamasında ise araĢtırma geliĢtirme, eğitim ve 

sertifikasyon süreçlerini gerçekleĢtireceğiz. Bu konuda BüyükĢehir Belediyemizin pek çok yatırımı 

var. GeniĢ kapsamlı Can Yücel Tohum Merkezimiz kurulma sürecinde. TÜSĠAD ile kurduğumuz ve 

geçen hafta açılıĢını yaptığımız giriĢimcilik merkezinde ilk önceliğimiz tarım olacak. Gediz Deltası 

Sasalı’da iklim değiĢikliği ve kuraklık ile ilgili tarım araĢtırmalarının yapılacağı bir merkezimizi 

açıyoruz. Burada, ürün planlama, tasarım ve ihracat destek ofisleri yer alacak. Seçim vaatlerimizden 

olan Tarım Lisesi’ni de yine 2022 yılında açıyoruz. Ġzmir olarak altıncı aĢamasında Ġzmir Tarımı’nın 

Agro Turizm gibi yan ekonomiler oluĢturma çalıĢmamız var. Agro Turizm tüm dünyada, çiftçiye ek 

gelir oluĢturan bir sektör haline geldi. Gayemiz, Ġzmir’in Agro Turizm yani tarım ile turizmin 

buluĢtuğu bir model uygun noktalarında köylülerimizin sadece belirli bir dönem değil, 12 ay 

boyunca yan gelir elde etmesini sağlamak. Ġmar planlarımızdan baĢlamak üzere Ġzmir genelinde 

Agro Turizmi planlı bir Ģekilde teĢvik etmek için çalıĢıyoruz. Tüm bu süreçlerde, kooperatifliği, 

kooperatifleĢmeyi, örgütlülüğü çok önemsiyor ve teĢvik ediyoruz. Çünkü küçük üreticinin hayatta 

kalabilmesi için bir araya gelerek güçlenmesi ve haklarını birlikte savunması Ģart. Küçük üreticinin 

örgütlenmesi ve bu örgütlülük içinde üretimin gerçekleĢmesi, Ġzmir Tarımı’nın temel 

özelliklerinden biri. Değerli Meclis Üyelerimiz; bu konuĢmayı Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

olarak değil bu memleketin bir evladı olarak yapmaya çalıĢtım. Ġzmir, Türkiye’nin en önemli tarım 

Ģehirlerinden biri. ġehrimizin tarımı yönetmek, Türkiye’nin refahını artırmak ve adil paylaĢtırmak 

için attığımız çok önemli bir adım.  Ġzmir Tarımı ile daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye inĢa etmek, 

kimsenin değil, sadece bizlerin elinde. Tarlalarımıza hangi ürünün ekileceği kararını, verim artıĢı 

vaadiyle topraklarımızı ithal tohumlara boğan tarım tekellerine bırakamayız. Verimi yüksek gibi 

görünen bu tohumların, aslında topraklarımızı iĢgal etmenin bir baĢka yolu olduğunu görmemek 

için ya bu durumu hiç bilmememiz ya da tümüyle görmezden gelmemiz gerekiyor. Biz Ġzmir’de her 

iki eĢiği de aĢtık. Bu yüzden bu duruma artık sessiz kalamayız. Nasıl ki Meclis’imiz ve 

Komisyonlarımızda çarpık kentleĢmeye karĢı hep birlikte çalıĢıyorsak, yanlıĢ ürünlerin teĢvikiyle 

büyüyen çarpık köyleĢmeye karĢı da aynı kararlılıkla mücadele etmeliyiz. Topraklarımızı koruyan, 

bereketini arttıran ve Ģehrimizdeki milyonları sağlıklı gıdayla buluĢturan Ġzmir Tarımı’nı hızla 

uygulamak için tek yumruk olmalıyız. Bu sözlerim, tüm Meclis Üyelerimize açık bir çağrıdır. Yerli 

ve milli tarım ekonomimizi Ġzmir’den baĢlamak üzere yeniden inĢa ederek, bu baĢarının altına ortak 

imzamızı koymalıyız. Siyasi görüĢü ne olursa olsun, her bir Meclis Üyemizi Ġzmir Tarımı 

politikasının birer sözcüsü olmaya, bunun önemini Ģehrimizin her köĢesinde anlatmaya ve bu 
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değiĢimi önümüzdeki üç yılda tamamlamak için hep birlikte çalıĢmaya davet ediyorum. Bu, 

yalnızca bir Meclis Üyesi olmanın değil, bir memleket evladı olmanın da gereğidir diye 

düĢünüyorum. Kuraklığa ve yoksulluğa karĢı Ġzmir’den baĢlattığımız mücadelenin, ülkemize hayırlı 

olmasını diliyorum. Sabrınız için teĢekkür ediyorum Değerli ArkadaĢlar. Gündeme geçeceğim.  

 

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

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

Buyurun Nilay Hanım?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, biz görmedik hata.  

BAġKAN: Var mı? Evet, Hakan Bey? Salahattin Bey? Değerli ArkadaĢlar, geçen oturum 

tutanağının olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.  

 

III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: II. BaĢlığımız Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin GörüĢülmesi, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Konu: 08.02.2021 günlü 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi toplantısında gündeme alınması istemiyle meclis önergesi. 

2019 Mart’ından bu yana Covid-19 virüsü ile küresel bir salgınla karĢı karĢıya kaldık. Yine 

bu süreçte büyük bir deprem yaĢadık. Sel felaketleri ile karĢılaĢtık. Can ve mal kayıpları oldu. 

Belediyemiz bu süreçlerde derhal kriz belediyeciliğine geçerek, kurum kuruluĢlarla iĢbirliği 

içerisinde yaraları sardı. En çok ihtiyaç duyulan zamanda vatandaĢlarımızla el ele oldu; 

göstermiĢ olduğu örnek belediyecilik ile büyük takdir aldı. Kent yaĢamında karĢılaĢtığımız bu 

zorlu süreçlerde arama kurtarmada, yaraların sarılmasında en büyük destek her zaman 

olduğu gibi gönüllü yurttaĢlarımızdan geldi. Her birine minnettarız. Ġzmir’de de toplum 

hizmetlerinde gönüllülük neredeyse bir yaĢam biçimi… Çok fazla sivil toplum örgütünün 

faaliyet gösterdiği bir kent Ġzmir… Gönüllüğü teĢvik etmek; bugüne dek yapılmıĢ ve elbette 

sonsuza dek yapılacak gönüllü toplum hizmetlerine minnettarlığımızı ifade etmek üzere, bu 

temayla kentimize bir anıt heykel kazandırılmasını; belediyemizce uygun görülecek bir cazibe 

merkezi ya da rekreasyon alanlarında, yine uygun görülecek bir yöntem ile inĢa edilmek üzere 

kente kültür-sanat alanında bir eser kazandırılması hususu iĢbu meclis üyesi önergesi ile 

önermekteyim. Önergenin gündeme alınmasını ve kabulünü saygılarımla arz ve talep ederim. 

(BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi Nilay KÖKKILINÇ.E.47942) 

BAġKAN: Evet, Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, evet Önergenin gündeme alınmasını istiyoruz. Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Kent Konseyi Komisyonlarına gönderilsin.  

BAġKAN: Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Kent Konseyi. 

BAġKAN: Evet, Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli ArkadaĢlar, Önergenin Gündeme 

alınmasını ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Kent Konseyi 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisine.  Ġzmir Kıyılarının ve Denizlerinin 

Korunması ve Kontrolü Ġçin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bünyesinde GerçekleĢtirilecek 

Yapılanma Önergesi. Önerge Özet Metin: Ġzmir, Türkiye'nin en büyük nüfusa ve ekonomiye 

sahip, illerinden biridir. 30 ilçemizin 18’i denizle bağlantılıdır. Halen yapılaĢmamıĢ doğal kıyı 

alanları vardır. Ülkemizin önemli balıkçı nüfusuna ve kültürüne sahip olan Ġlimiz en yoğun 

balıkçılığın yapıldığı ve denizle bütünleĢmiĢ yaĢamı olan bir merkez haline gelmiĢtir. 

Kıyılarımızdaki doğal yaĢam alanları ve bu yaĢam alanlarına bağımlı canlı türleri, büyük risk 

altındadır. Tüm olumsuz Ģartlara rağmen, nesli tehlike altında olan birçok canlı türü, bölgemizde 

varlığını sürdürebilmektedir. Aynı zamanda Ġlimizin deniz ve tarihi değerlerinin, kısmen de olsa, 

korunmuĢ olması, turizmin de geliĢmesini sağlamıĢtır. “Deniz” kendine ait doğasıyla, 

ekonomisiyle, kıyısıyla, ürünleriyle, su üstü ve altı sporlarıyla, farklı bir ekosisteme sahip ayrı 

bütüncül bir bakıĢ ile ele alınması gerekmektedir. Bu öylesine bir gerekliliktir ki; bunu 
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ilköğretim öğrencilerinden, üniversitelerimizin bilimsel çalıĢmalarına, yerel ve merkezi 

yönetimlerin konusu haline getirmek ve birlikte hareket etmeyi gerektirir. Gerek bilimsel gerek 

ise pratik kadrolara sahip Ġzmir ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine, Üniversiteleri, sivil toplum 

kuruluĢları ile birlikte, bu değerlerin, korunup geliĢtirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasında 

büyük bir sorumluluk ve görev düĢmektedir. Bu anlamda deniz ve kıyı alanlarındaki doğal 

değerlerinin güncel ve doğru bir envanterinin bilimsel olarak yapılması ve sonrasında 

izlenebilmesi ve denetlenebilir hale getirilmesi, gerek Ġlimiz gerekse Ülkemiz için çok önemlidir. 

Bu nedenle, Ġzmir Büyük ġehir Belediyesi bünyesinde bir “Deniz ve Kıyı Alanları Daire 

BaĢkanlığı” kurulmasında, uygun personel, donanım ve bütçe sağlanmasında büyük fayda 

görüyoruz. Bu hedefe yönelik hak ettiği ilginin ve çabanın verilmesi adına, yeni bir 

örgütlenmenin, deniz ve kıyı alanlarının tahrip edilmeden, sürdürülebilir kullanımında 

Ġzmir’imizden tüm Ülkemize ve hatta tüm Akdenize örnek bir model olacağına inanıyoruz.  
 

Önerge Tam Metin:  

 

Kıyılar tarih boyunca insan faaliyetlerinin en çok yoğunlaĢtığı coğrafi bölgelerin baĢında 

gelmiĢtir. Gerek sağladığı daha ehven iklimsel Ģartlar ve buna bağlı tarımsal imkânlar gerekse 

denizin karaya göre ulaĢtırmayı kolaylaĢtıran bir ortam olması insanlığın kıyı bölgelerine 

olan rağbetinin arkasındaki temel nedenlerdir. Kıyı bölgelerinin önemi günümüzde de 

sürmektedir. Dünyanın hemen her ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de, kıyı alanlarındaki 

nüfus yoğunluğu iç kesimlere göre çok daha yüksektir. Kıyı bölgelerindeki verimli tarım 

alanlarının önemine ilaveten, denizin kendisi de insanlık var olduğundan beri önemli bir besin 

kaynağıdır ve buna bağlı ekonomiler ülkemizde de dünyada da birçok insan için geçim 

kaynağı olmaya devam etmektedir. Tarih boyunca artan insan nüfusu ve geliĢen teknoloji ve 

ekonomiler ile bu artan nüfusun yaĢam Ģartları ve eriĢebildiği imkânlar da artmıĢtır. Birçok 

sosyal imkânların yanı sıra insan doğasına aykırı sorunlara da ev sahipliği yapan Ģehirlerde, 

doğadan kopuk yaĢayan ve belirli düzeyin üzerinde gelire sahip milyonlarca insan Ģehir 

yaĢamının stresinden uzaklaĢıp, dinlenmek ihtiyacı duymaya baĢlamıĢ; Ģehir yaĢantısından ve 

iĢlerinden uzaklaĢmak isteyen bu topluluklar “tatil” olgusunu ortaya çıkartmıĢ ve bu 

ihtiyaçlarını daha sakin ve doğal bölgelerde geçirmeyi tercih etmiĢlerdir. Sonuçta, insanlığın 

20. asırda sahip olmaya baĢladığı bu yeni ihtiyaç turizm sektörünü ve ekonomilerini 

doğurmuĢtur. Ġnsanlığın binlerce yıllık eğilimine paralel olarak, tatil ihtiyacı hisseden ve buna 

ekonomik olarak gücü yeten insanlar da öncelikli olarak kıyı bölgelerini tercih etmiĢtir. Gerek 

geleneksel gıda ihtiyacı temini ve yerleĢim ve gerekse de görece yeni bir ihtiyaç olan tatil 

ihtiyacının giderilmesi için kıyı alanlarının tercih edilmesi, her geçen yıl artmakta olan nüfus 

ve dolayısı ile artan talep, kıyı alanları üzerinde yoğun bir insan baskısının ortaya çıkmasına 

neden olmuĢtur. Kıyı alanlarının ve denizin nimetlerinden yararlanabilmeye devam 

edebilmemiz için, bu yoğun talebin akılcı ve bilimsel bir tabanda yönetilmesi gereklidir. Bu 

yoğun talebin iyi yönetilememesi nedeni ile ülkemiz kıyılarının önemli bir kısmı doğal 

yapılarını kaybetmiĢ, tarımsal alanlar yapılaĢmıĢ, canlı türlerinin nesli tehlike altına girmiĢ, 

sularımız kirlenmiĢ ve balık stoklarımız aĢırı avcılık ile ciddi oranda azalmıĢtır. Ġnsanlık için 

kültürel değerler olan, tarımsal üretime dayalı geleneksel meslekler ortadan kalkmaya 

baĢlamıĢ, küçük balıkçılık da nerede ise can çekiĢen ve yaĢ ortalaması yüksek bir kesim 

tarafından icra edilmeye çalıĢılan bir meslek haline gelmiĢtir. Kıyı alanlarımız, bu alanlardaki 

tarımsal ve doğal değerler, doğal yaĢam alanları ve bu yaĢam alanlarına bağımlı canlı türleri, 

denizlerimizdeki ticari balık stokları büyük risk altındadır. Örnek olarak; balık avcılığında 

teknolojinin çok hızlı geliĢmesi ile büyük balıkçı teknelerinin balık stokları üzerindeki baskısı 

ve balık çiftliklerinin etkileri gibi konularda bölgemize has politikalar üretme zorunluluğu 

doğmuĢtur. Türkiye’nin büyük nüfusa ve ekonomiye sahip illerinden birisi olması, Ege 

bölgemizdeki merkezi konumu, 30 ilçesinden 18inin kıyı alanlarına sahip olması, halen 

yapılaĢmamıĢ doğal kıyı alanlarını kapsaması, nesli tehlike altında birçok türe ev sahipliği 

yapması, Türkiye’nin önemli balıkçılık bölgelerinden biri olması, önemli turizm alanları 

içermesi nedenleri ile Ġzmir, kıyı alanlarının ve balıkçılığın yönetilmesinde büyük önem arz 

etmektedir. Tüm doğal alanlar ve değerler gibi, kıyı bölgesinin de sürdürülebilirlik önceliği ile 
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yönetilmesi hem insanlık için, hem de Türkiye için büyük önem taĢımaktadır. Bu yönetim için 

yetkili ve sorumlu merkezi örgütler mevcuttur. TC Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile TC Tarım 

ve Orman Bakanlığı ve bu bakanlıkların taĢra teĢkilatları ilgili mevzuattan, bu mevzuatın 

uygulanmasından ve planlamadan öncelikle sorumlu olan kurumlardır. Bununla birlikte, 

yereldeki Ģartlar, ihtiyaçlar ve uygulamadaki sorunlar merkezi yönetimlerin ve taĢra 

teĢkilatlarının gözünden kaçabilmekte, öncelik listelerinde alt sıralara düĢebilmekte, ya da 

bütçe imkânları nedeni ile ihtiyaç duyulan etkinlikte ilgiyi göremeyebilmektedir. 

 

Bu itibarla; 

 Mevcut mevzuattaki doğal alanların ve denizin sürdürülebilirliği ile ilgili 

yaptırımların/kısıtlamaların etkin gözetilebilmesi,  

 Ġzmir’in deniz ve kıyı alanlarındaki biyolojik çeĢitliliğinin güncel ve doğru bir 

envanterinin yapılarak izlenebilmesi,  

 Yereldeki gerçek ihtiyaçları giderecek Ģekilde mevzuatın geliĢtirilmesi için fikir ve talep 

üretilmesi, (Örneğin: Balıkçılık turizminin mevzuatını oluĢturmak), 

 Geleneksel küçük kıyı balıkçılığının sürdürülebilir bir meslek olarak korunmasının 

sağlanması,  

 Ġzmir ili kıyılarındaki su ürünleri potansiyelinin sürdürülebilirlik önceliği ile bilimsel 

dayanaklara bağlı olarak planlanabilmesi ve denetlenmesi, 

 Ġzmir ilinin kıyı alanlarındaki turizm faaliyetlerinin doğa üzerindeki baskıyı da azaltacak 

Ģekilde çeĢitlendirilebilmesi,  

 Deniz/kıyı doğası ile ilgili farkındalığın ve toplumsal bilginin geliĢmesi için etkin 

çalıĢmalar yapılması,  

gibi ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, Ġzmir Büyük ġehir Belediyesi bünyesinde bir 

“Deniz ve Kıyı Alanları Daire BaĢkanlığı” kurulmasında, uygun personel, donanım ve bütçe 

sağlanmasında büyük fayda görüyoruz. Bu hedefe yönelik yeni örgütlenmenin, hak ettiği 

ilginin verilmesi durumunda, ülkemiz için örnek bir model oluĢturabileceğine, Türkiye’de 

deniz ve kıyı alanlarının tahrip edilmeden, sürdürülebilir kullanımında değerli bir model 

ortaya koyacağına, hatta tüm Akdeniz için bir model oluĢturma potansiyeli olduğuna, ekte 

sunduğumuz yapılanma tasarımının konuyla ilgili geniĢ bir katılım ile ele alınması gerektiğine 

inanıyoruz. Gereği için arz ederiz. 

  

 Deniz ve Kıyı Alanları Daire BaĢkanlığı Yapılanma Tasarımı: 

 

- Deniz Su Ürünleri ve Kıyı Ekonomisi ġube Müdürlüğü:  

Su ürünleri potansiyelinin sürdürülebilirliği, geliĢimi amaçlı politikalar üretmek,  

Bu doğrultuda denetim sistemi kurarak denetimler yapmak, balıkçılık yan kollarına 

dair stratejiler geliĢtirmek, yan üretimin, teçhizat, donanım üretiminin belirli bir 

sistematikle yapılmasını, güçlendirilmesini sağlamak, su ürünleri kooperatiflerinin 

kapasitelerinin artırılmasını sağlamak, balık çiftlikleri ile ilgili politikalar üretmek. 

 

- Deniz Turizmi ve Sporları ġube Müdürlüğü  

Ġzmir’in deniz-kıyı- su sporları temelli doğa dostu turizm altyapısı geliĢtirmek. 

Özellikle Ġzmir’in su sporları potansiyelini geliĢtirmek, taĢıma kapasitelerinin 

kriterlerini belirlemek. Özellikle peskaturizm (balıkçılık turizmi) alanında çalıĢmalar 

yapmak, model ve içerik üretmek, kriterler belirlemek, (belli bir mevzuatı olmayan) 

mevzuatın geliĢtirilmesine katkı sağlamak. Deniz Ġzciliğini kurulmasını ve 

desteklenmesini sağlamak. Denize kıyısı olan ilçelerimizde; rekabeti değil, toplumsal 

dayanıĢmayı geliĢtiren ve genç/çocuk bireylerin deniz çevresi ve denizcilik kültürünü 

öğrenmelerini sağlayacak bir izci grubunu oluĢturmak. Deniz çevresi ve sorunları ile 

ilgili ilk öğretim okullarındaki aktiviteleri, kıyı ilçelerimizdeki deniz festivallerini, 

panel - sempozyum / sözlü tarih, belgesel çalıĢmalarını desteklemek teĢvik etmek, 

kamuoyu bilgilendirme, dokümantasyon ve halkla iliĢkileri sağlamak. 
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- Deniz ve Kıyı Koruma, Alan Yönetimi ġube Müdürlüğü  

Biyolojik çeĢitlilik envanteri yaptırmak (doğal türler, doğal yaĢam alanları), koruma 

statüsüne sahip alanları izlemek ve yönetim planları için öneriler geliĢtirmek, anahtar türlerle 

ilgili izleme programları yapmak/yaptırmak (Akdeniz foku, orfoz, deniz çayırları, deniz ve 

kıyı kuĢları gibi), doğal yaĢam alanlarını tehditlere karĢı izlemek ve önlemler geliĢtirmek, 

kirlenmeye karĢı politikalar geliĢtirmek, denetim yetkisi alarak denetimler yapmak. Deniz 

atıklarının yönetilmesini sağlamak. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi Hakan 

BARÇIN.E.47972) 

NĠLAY  KÖKKILINÇ: Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları uygundur. Gündeme alınsın.  

BAġKAN: Plan ve Bütçe de herhalde.  

NĠLAY  KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe de olabilir evet efendim.  

BAġKAN: Hukuk – Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe. Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 

Değerli ArkadaĢlar, Önergenin Gündeme alınmasını ve Hukuk – Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Konu: Profesyonel 

Liglerde yer alan Ġzmir Kulüplerinin düzenli gelire kavuĢmaları için desteklenmesi 

konusunda öneri. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 ve 18. Maddeleri; sportif faaliyet ve 

projeleri desteklemek, bu amaçla arsa, bina ve benzeri tesisleri yapmak, kiralamak, tahsis 

etmek ve bu Ģekilde sportif faaliyetleri geliĢtirmek üzere karar verme görev ve yetkisini 

BELEDĠYE Meclislerine vermektedir. Ġzmir’imizi gerek ülke, gerekse dünyaya tanıtımında, 

ayrıca gençlerimizin sportif faaliyetlerden yararlanmasında en önemli etken olan 

kulüplerimizin ekonomik yapılarının güçlendirilerek daha iyi hizmet üretebilmesi için, 

sürdürebilir ve devamlılığı olan gelirlere kavuĢması gerekmektedir. BüyükĢehir 

Belediyemizin, ĠZVAK-Ġzmir Spor Kulüpleri Birliği çatısı altında yer alan ve Ġzmir’imizi 

ulusal ve uluslar arası alanda baĢarı ile temsil eden spor kulüplerimize, kendi bölgelerinde 

imar ve ruhsat mevzuatına uygun Akaryakıt istasyon bölgeleri tahsis edilerek iĢletmeler 

kurmalarının sağlanması konusunun ilgili komisyonlara havalesini ve BüyükĢehir meclisinde 

görüĢülmesini arz ve talep ederim. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi Osman MERT.E.47911) 

BAġKAN: Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Plan ve 

Bütçe – Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları. 5’li Komisyon aslında aynı zamanda. 

BAġKAN: Evet, Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli ArkadaĢlar, Önergenin 

Gündemi alınmasını ve Hukuk – Plan ve Bütçe –  Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Ġmar ve 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Konu: Küresel ısınma ve 

iklim değiĢikliği. Küresel ısınma ve iklim değiĢikliği artık ülkemiz içinde uzakta bir sorun 

olmaktan çıktı. Bu gerçeği yağıĢ mevsimi kurak geçen bir coğrafya olarak bütün Türkiye 

bilfiil tecrübe etmektedir. Önümüzde su kıtlığının da yer aldığı zor günler vardır. Bu 

düĢüncelerle iklim değiĢikliğine bağlı su sorununa karĢı;  

1. Yer altı barajlarının ve havzalarının oluĢturulması,  

2. Kaçak su kuyularının bir an önce kontrol altına alınması.  

3. Sulama sistemlerinin kapalı hale dönüĢtürülmesi, 

4. Toprağın değil bitkinin sulanmasına yönelik sulama sisteminin oluĢturulması,  

5. ġehirlerde, sitelerde ve yerleĢim birimlerinde yağmur suyu hasadı yapılarak depo 

alanlarının oluĢturulması,  

6. Park bahçelerde kullanılan bitkilerin suyu az isteyen türlerden tercih edilmesi,  

7. Kayıp kaçak oranlarının bir an önce en alt düzeye çekilmesi,  

8. ġehir içi alanlarda (araç yıkama, süs havuzları, havuzlu konutlar vb) kullanımın tam 

denetim altına alınması, bu alanlarda yağmur suyu biriktiren depoların kullanılması,  

9. Tarımda buharlaĢmayı önleyecek kapalı sistemler kullanılması,  

10. Tarım alanlarında sulu tarım ve kuru tarım yapılan alanların yeniden planlanması, 

ürün desen değiĢiminin hayata geçirilmesi, 
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11. Atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun tekrar sisteme entegresinin sağlanması,  

12. Tuvaletlerdeki su haznelerinin yeniden düzenlenmesi ve haznedeki su miktarının 

yeniden ayarlanması,  

13. Musluklarda süresi ayarlanmıĢ sensörlü muslukların yaygın Ģekilde kullanımının 

sağlanması,  

14. Su tasarrufu için bilgilendirme ve kamu spotları yapılması,  

15. Eğitim müfredatlarında su tasarrufu ve çevre eğitimine ağırlık verilmesi,  

16. YağıĢ rejimi değiĢikliği dolayısıyla artması beklenen sellerin yıkıcı etkisini gidermek 

üzere gerekli önlenmelerin acilen alınması,  

17. Dirençli Tarım Kentleri oluĢturulması,  

18. ġehirlerimizin birer “Dirençli ġehir” haline getirilmek üzere yeniden planlama 

yapılması,  

Bu maddelerin ilgili Komisyonlarda görüĢülerek gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

(BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN.E.47866) 

BAġKAN: Evet, Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Çevre ve Sağlık –  Hukuk – Tarım, Orman ve 

Hayvancılık – Deprem ve Afet planlamadan da bahsedildiği için Ġmar ve Bayındırlık Komisyonları 

diyelim.  

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli ArkadaĢlar, Önergenin Gündeme 

alınmasını ve Ġmar ve Bayındırlık –   Çevre ve Sağlık –  Hukuk –  Deprem ve Afet –  Tarım, 

Orman ve Hayvancılık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, evet buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına.  

1. Bitkilendirme çalıĢmalarında dikilecek ağaçların köklerinin altyapıya ve bina 

temellerine zarar  vermeyecek bitkilerin  tercih edilmesi. 

2. Kullanılan bitkilerin alerjik olmayan ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek 

bitkilerin tercih edilmesi. 

3. Ġthal bitkiler yerine yerel bitkilerin tercih edilmesi,  

4. Otopark alanlarının yeraltında yapılacak Ģekilde düzenlenmesi,  

5. Ġlçede sıcaklık artıĢını engelleyecek hava koridorlarının oluĢturulması,  

Bu maddelerin ilgili komisyonlarda görüĢülerek gereğinin yapılmasını arz ederiz.  

(BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN.E.47891) 

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kanaatimizce dilek ve temennidir ama yine de Komisyonlarda görüĢülsün. 

Çevre ve Sağlık – UlaĢım –  Hukuk Komisyonları. 

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli ArkadaĢlar, Önergenin Gündeme 

alınmasını ve Çevre ve Sağlık – UlaĢım –  Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

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

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Konu: Kapalı Hamamlar 

Hakkında; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığı havaların 

soğuması ve yağmurun artmasıyla Basmane bölgesindeki dört farklı otelle anlaĢarak otellerin 

kapılarını evsizlere açmasını sağladı. Kalacak yeri olmayanlar otellere yerleĢmeye baĢladı. 

Bunun yanında Pandemi yasakları gereği klasik hamamlar kapalı, yerli yabancı gariban 

ahalinin kaldığı çoğu mekânlarda banyo yok. Aylardır banyo yapmamıĢ insanlar var halk 

sağlığı açısından kontrollü olarak biz Ġzmir Hamamı devreye sokulsa dil, din, ırk ayırma 

yapmadan insanların buralarda yıkanmasının sağlanmasının, ilgili Komisyonlarda 

görüĢülerek gereğinin yapılmasını arz ederiz. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin 

ġAHĠN) 

BAġKAN: Salahattin Bey bunu müsaade ederseniz biz üzerimize görev olarak alalım. Hiç 

Komisyonlara havale etmeyelim. Bunu biz yola koyalım. Uygun mudur? Peki. BaĢka Önerge var 

mı? 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Var BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Konu: Kentsel alanlarda 
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aĢığı yağıĢ için alınması gereken önlemler; kentsel alanlarda aĢırı yağıĢın bir afete 

dönüĢmemesi için acilen hayata geçirilmesi gereken öneriler. Bu öneriler uygulanmalı kalıcı 

çözüm için aklıselim ve uzmanlık bir araya getirilmelidir. Halk doğal afetlere karĢı biçare ve 

yalnız bırakılmamalıdır.  

1) Kuru dere yataklarından geçen yollarda köprüler yapılmalı ve kuru dere yataklarının 

getireceği sel hesaplanarak çevresinde önlem alınmalıdır.  

2) Kapatılan dere yatakları tekrar planlanmalıdır.  

3) YağıĢ rejiminin değiĢmesi nedeni ile bir ayda yağan yağmur bir saatte yağabilmektedir. 

Dere yatakları ve çevresi bu duruma göre yeniden planlanmalıdır.  

4) Alt geçit, menfez, toplu ulaĢım alanları vb. alanların drenaj sistemlerinin en kötü 

senaryoya göre planlanması gerekmektedir.  

5) Yağmur suyu toplama sistemlerinin kanalizasyondan tamamen ayrılması ve bu 

hatların yağıĢ rejiminin değiĢimine paralel planlanması, depolanabilen kısmının 

depolandıktan sonra Ģehre zarar vermeden alıcı ortama aktarılması gereklidir.  

6) Su taĢkınlarının önlemek, Ģehri muhtemel afetlerden korumak için sel kapanları gibi 

mühendislik uygulamaları yapılmalıdır.  

7) Yapılan planlamalara iklim değiĢikliği kat sayısı hesaplanarak mutlaka eklenmesi ve 

imar planları bu hesaplamalara göre düzenlenmelidir. 

8) Dere yataklarının çevresindeki yerleĢim gözden geçirilmeli ve riskli alanlar tahliye 

edilmelidir.  

9) ġehirlerde yağmur sularının biriktirdiği alanlar belirlenerek drenaj sistemleri ile bu 

birikim tahliye edilmelidir. 

10)  Dere yataklarına hafriyat ve benzeri malzemelerin atılması engellenmelidir.  

11)  ġehir merkezlerinde kapalı kanallar yerine açık kanal sisteminin tercihen ıslah edilmiĢ 

doğal dere yataklarında planlanarak uygulanmalıdır. 

12)  Cadde, yol ve köprülerde suyun birikmesini engelleyecek drenaj sistemlerinin 

oluĢturulması gereklidir.  

13) Kaçak su kuyularının bir an önce kontrol altına alınmalıdır. 

14) Park ve Bahçelerde kullanılan bitkilerin suyu az isteyen türlerden tercih edilmelidir. 

15)  Kayıp kaçak oranları bir an önce en alt düzeye çekilmelidir.  

16)  ġehir içi alanlarda (Araç yıkama, süs havuzları, havuzlu konutlar gibi) kullanımın 

tam denetim altına alınması, bu alanlarda yağmur suyu biriktirme depoları 

kullanılmalıdır.  

17)  Atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun tekrar sisteme entegresi sağlanmalıdır.  

18)  Su tasarrufu için bilgilendirme ve kamu spotları yapılmalıdır. 

19)  YağıĢ rejimi değiĢikliği dolayısı ile artması beklenen sellerin yıkıcı etkisini gidermek 

üzere gerekli önlemler acilen alınmalıdır.  

Bu maddeleri ilgili Komisyonlarda görüĢülerek gereğinin yapılmasını arz ederiz. (BüyükĢehir 

Belediye Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN) 

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, az önce de benzer bir Önerge verildi. Dilek ve temenni 

kapsamında ve yürütmeyi ilgilendiren konular bunların hepsi. Dilek ve temenni olarak alınırsa… 

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bilgi de verilirse eğer Meclis Üyemize bu Ģekilde değerlendiriyoruz.  

BAġKAN: Salahattin Bey uygun mudur? Bu Ģekilde çalıĢalım, buyurun. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: BaĢkan’ım, bunda aslında önemli konular var.  

BAġKAN: KuĢkusuz.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Yani Komisyonlara havale edilse, Komisyonlarımız karar verse… 

BAġKAN: Hangi Komisyonlara, ne karar verilecek? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġyi Partinin de görüĢüne baĢvuralım efendim.  

BAġKAN: Evet, Kemal Bey? Mikrofon veriyor musunuz? Tamam, evet.  

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan’ım, Sayın Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Belediyemizin Değerli 

Birim Amirleri, Basınımızın Saygın Temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önergede 

Salahattin KardeĢim, Belediyemizin bütün müdürlüklerini ilgilendiren konulara değinmiĢ. Güzel 
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konular ama takdir edersiniz ki bu kadar baĢlıklar Komisyonlarda yer alması biraz Ģekil olarak 

zorlayacaktır. Bunu ilgili müdürlüklerimiz kendi nezdinde kendi çözüm odaklı konularında ele 

alması daha faydalı olacaktır. Daha da sağlıklı sonuç alırız bu Ģekilde. Değerli BaĢkan’ım, benim 

düĢüncem bu yönde.  

BAġKAN: Anladım, peki teĢekkür ediyorum. Hakan Bey? Öyle yapalım. Salahattin Bey müsaade 

ederseniz bütün Müdür arkadaĢlarımız hepsi burada dinliyorlar zaten onlara görev olarak verelim. 

Peki, teĢekkür ediyorum. Evet, baĢka buyurun.   

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Ülkemizde ve kentimizde engelli birey ve ailelerinin 

sosyal yaĢama katılımında en büyük güçlük istihdam alanında yaĢanmaktadır. Bu alandaki 

zorlayıcı nitelikler nedeniyle yasa koyucu tarafından özel sektöre ve kamuya, çalıĢanlarının 

belirli bir oranda engelli istihdam kotaları konulmuĢtur. Ancak bağlayıcı düzenlemeye 

rağmen kamuda ve özel sektörde iĢverenler tarafından bu yükümlülük çoğunlukla yerine 

getirilmemektedir. Kentimizin en büyük hizmet kurumlarından olan ve engeli dostu kent 

unvanı bulunan Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin istihdam yaklaĢımı da büyük önem 

taĢımaktadır. Belediyemizin engelli haklarına duyarlı bir politika oluĢturabilmesi ve sağlıklı 

uygulamalar yapabilmesi için engelli istihdam verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

çerçevede; Belediyemizde, bağlı kuruluĢlarımızda (ESHOT ve ĠZSU Genel Müdürlükleri) ve 

iĢtirakçi Ģirketlerimizde engelli kotasından; memur, sözleĢmeli memur, kadrolu iĢçi ve Ģirket 

personeli olarak çalıĢanlarının araĢtırılması ve engelli kotalarının eksik olan oran ve sayı 

kadar engelli istihdamının sağlanması konusunu sayın meclisten arz ederiz. (BüyükĢehir 

Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur BARAN.E.47920) 

BAġKAN: Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, bu da dilek temenni kapsamında. Hani Meclis Üyemize 

bilgi verilebilir, araĢtırılır, incelenir zaten yasa da var.  

BAġKAN: Ahmet Bey bu çalıĢmayı yapalım. Ahmet Bey burada mıydı? Ahmet Bey bu çalıĢmayı 

yapıp size ulaĢtıralım olur mu?  Yani böyle daha hızlı olacak.  

AHMET UĞUR BARAN: BaĢkan’ım, Komisyona sevk ederseniz bununla alakalı güzel de bir 

çalıĢma yapacağız. Hem size de sunmuĢ oluruz.  

BAġKAN: Peki. 

AHMET UĞUR BARAN: Ama yine de takdir sizlerin.  

BAġKAN: Tamam Engelsiz Ġzmir Komisyonuna havale edelim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Engelsiz Ġzmir – Hukuk Komisyonları.  

BAġKAN: Ve? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ve Hukuk. 

BAġKAN: Hukuk. Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Önergenin Gündeme alınmasını ve 

Engelsiz Ġzmir – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Gençlik ve Spor 

Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren kazanmıĢ olduğu baĢarılarla sürekli göğsümüzü 

kabartan tekerlekli sandalye basketbol takımımızın çalıĢmalarına destek olmak hedefledikleri 

Ģampiyonluk yolunda, yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve ülke genelinde tanınırlıklarını 

arttırmak amacıyla Ġzmir’imizde tekerlekli sandalye basketbol turnuvası yapmak 

niyetindeyiz. Yapacağımız turnuvanın masraflarının Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Gençlik ve 

Spor Müdürlüğü tarafından karĢılanarak ev sahipliği yapacağımız turnuvanın hem 

kulübümüze hem takımımıza hem Ġzmir’imize büyük katkılar sağlayacağı kanaatineyiz. 

Gerekli çalıĢmanın yapılmasını sayın meclisimize arz ederiz. (BüyükĢehir Belediye Meclis 

Üyesi Ahmet Uğur BARAN.E.47951)  

BAġKAN: Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyemiz bize de iletti bu dileğini ve Önergesini. 

“Acil olursa da mutlu oluruz” dedi. Gündeme alınsın Engelsiz Ġzmir – Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor – Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilsin. Acil kaydıyla.  

BAġKAN: Engelsiz Ġzmir –  Plan ve Bütçe… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor. 

BAġKAN: Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor. Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli 
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ArkadaĢlar, Önergenin Gündeme alınmasını ve Engelsiz Ġzmir –  Plan ve Bütçe ve… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor. 

BAġKAN: Ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

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

mı? Peki.  

 

IV. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE 

ATANAN PERSONELE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tarafından Üst Unvanlı Görevlere 

Atanan Personele ĠliĢkin Bilgilendirme buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: 23 Temmuz 2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 22’nci maddesinde 

“Büyükşehir Belediyesi personeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Personelden 

müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” 

denilmektedir. Bu nedenle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76’ncı, 71’inci, 68/B 

maddeleri ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununun 18/i maddesi gereği; Tarımsal 

Projeler ġube Müdürlüğü Sosyolog kadrosunda bulunan ġevket MERĠÇ, 1’inci derece 

Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanı kadrosuna ataması yapılmıĢtır. Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Ġnsan Kay. ve 

Eğt.Dai.BĢk.E.35348) 

BAġKAN: Hayırlı olsun diliyorum. Bilgilendirme yapılmıĢtır.  

 

V. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin GörüĢülmesi buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 1 ve 2. madde doğrudan oylansın.  

BAġKAN: Nasıl oylama yapacağımızı da söylerseniz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Açık oylama yapılsın efendim. (Salondan: Madde baĢlıklarıyla.)  

BAġKAN: Madde baĢlıklarıyla.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon özür diliyorum. Madde baĢlıklarıyla oylansın.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, Gündemler önceden 

dağıtılmıĢ olduğu için madde baĢlıkları okunarak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Çok özür diliyorum. 

BAġKAN: Tamam.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 3. madde Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları.  

BAġKAN: 1 ve 2’yi doğrudan oylayacağız değil mi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 ve 2 doğrudan oylanacak.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 1 ve 2 no’lu Önergelerin kabulünü 

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

ediyorum, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 3 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4, 5, 6 ve 7 Hukuk Komisyonu.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 4, 5, 6, 7 no’lu Önergelerin Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler – Kent Konseyi Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 8 no’lu Önergenin Plan 

ve Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler – Kent Konseyi Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk – UlaĢım – Kent Konseyi Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 9 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk 
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– UlaĢım –Kent Konseyi Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? ? 10 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – 

Hukuk – Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk – Kooperatifler – Tarım, Orman ve Hayvancılık 

Komisyonları.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 11 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk 

– Kooperatifler – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

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

 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe, Hukuk, Kooperatifler ve Tarım, Orman ve Hayvancılık 

Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 12 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk 

– Kooperatifler – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey?  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, 13’e Göç ve Kent Konseyi önerimiz var.  

BAġKAN: Göç ve Uyum… 

HAKAN YILDIZ: Ve Kent Konseyi. 

BAġKAN: Ve Kent Konseyi. 

HAKAN YILDIZ: Ciddi bir mülteci olduğu için muhtarlık Ģeyinde… 

BAġKAN: Tamam, tamam. Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar,  13 no’lu 

Önergenin Göç ve Uyum – Hukuk – Kent Konseyi Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 14?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe, Hukuk, UlaĢım Komisyonları.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 14 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk 

– UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 15?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği, Aile ve Çocuk, Engelsiz Ġzmir 

Komisyonları.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 15 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – 

Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Aile ve Çocuk – Engelsiz Ġzmir Komisyonlarına havalesini 

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

ediyorum. 16?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 16 ve 17 Plan ve Bütçe Komisyonu.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 16 ve 17 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 18?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 18, 19 Tüketiciyi Koruma ve Plan ve Bütçe Komisyonları.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 18 ve 19 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe – 

Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 20?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyonları.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 20 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 21?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 21 no’lu Önergenin Hukuk Komisyonuna 

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

ediyorum. 22? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyonları. 
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BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 22 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 23? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 23 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 24?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 24, 25, 26 Hukuk, Plan ve Bütçe, UlaĢım Komisyonları.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 24, 25 ve 26 no’lu Önergelerin Hukuk – 

Plan ve Bütçe – UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 27?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe, Hukuk, UlaĢım Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 27 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk 

– UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 28?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 28, 29, 30, 31, 32 Ġmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık 

Komisyonları Raporu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 28, 29, 30, 31 ve 32 no’lu Önergelerin Ġmar 

ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 33?   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 33 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 34?   

NĠLAY KÖKKILINÇ: 34 Ġmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonları.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 34 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – 

Çevre ve Sağlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

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

Değerli ArkadaĢlar, Gündemimizin… 

(SALONDAN): Eklenen… 

BAġKAN: Ek, ek önergeler var, doğru.  

 

VI. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ  

BAġKAN: Gündemimize Eklenen Önergelerin GörüĢülmesine geçiyorum. Buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. ve 2. madde Plan ve Bütçe Komisyonu, acil kaydıyla. Kemal Bey? 

Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, ek önergelerden 1 ve 2 no’lu Önergelerin acil 

kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 3. madde Hukuk Komisyonu.   

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey?  3 no’lu Önergenin Hukuk Komisyonuna 

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

ediyorum. 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4. madde de acil kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonu ancak bugün karar 

verilmesi gerekiyor BaĢkan’ım, bu sebeple ara verilerek Komisyon toplansın. 

BAġKAN: Evet, bu konuda anlayıĢınızı rica ediyoruz Değerli ArkadaĢlar. 4 no’lu Önergenin acil 

kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini, Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 

Oylarınıza sunuyorum Değerli ArkadaĢlar; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. Evet, Ģimdi toplanmasını rica ediyoruz Plan ve Bütçe Komisyonumuzun, acil 

toplanırsanız lütfen Gündeme hemen alacağız. Bu arada devam edebiliriz değil mi? Evet, onu 

okuyalım lütfen. Bu arada Plan ve Bütçe Komisyonumuz da toplanır. Evet, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına. Sayın Meclis Heyetine. ESHOT 

Genel Müdürlüğü Dayanıklı TaĢınır kayıtlarında bulunan ve ekli teknik raporda durumları 
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belirtilen otobüslerden, Artvin ġavĢat Belediye BaĢkanlığına 35 RY 107 plakalı Ġsuzu Q Bus 

tipi 2008 model otobüsün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi BaĢkanlığına, 

35 DA 0344 plakalı Otokar Doruk tipi 2012 model otobüsün 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TaĢınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi 

doğrultusunda hazırlanıp, 08.09.2007 tarih ve 26637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 

sayılı TaĢınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğ Esasları çerçevesinde bedelsiz olarak hibe 

edilmesi suretiyle Belediyelerin ihtiyacının karĢılanması hususunun BüyükĢehir Belediye 

Meclisinde görüĢülerek karara bağlanmasını arz ederim. Mustafa Tunç SOYER. (ESHOT-

UlaĢım Yat.Dai.BĢk.E.5819/E.47665) 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın efendim.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

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

 

VII. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Evet, Komisyon Raporlarına geçiyorum. Buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1’den 36. maddeye kadar, 35 dâhil oybirliği ile gelmiĢ. Komisyonlardan 

geldiği Ģekliyle oylansın.   

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 1 no’lu Komisyon Raporundan 36 no’lu 

Komisyon Raporuna kadar, 35 dâhil Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza 

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

37?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 36. maddede… 

BAġKAN: Pardon, 36. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir hata yapılmıĢ efendim, sehven. 9607/1 Sokak yerine, 9508 Sokak 

olması gerekiyor. Düzeltilerek oylanmasını… 

BAġKAN: 9508, öyle mi?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 36 no’lu Komisyon 

Raporunda, sehven 9607/1 yazılan sokak numarasının 9508/1 olarak düzeltilerek kabulünü 

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

ediyorum. 37?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 37 ve 38. maddeler Kültürpark’la ilgili. 

Komisyonlarımızda oybirliği ile uygun bulunmuĢ. Ancak bazı Komisyonlarımızda da bazı koĢullar 

getirilmiĢ. Ben eğer uygun görürseniz söz almak istiyorum bu konuda.  

BAġKAN: Buyurun efendim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Kültürpark, bilindiği üzere Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye Meclisinin ve Ġzmir için son derece önem arz eden konulardan birisi olarak 

gündeme geldi. Uzun zaman basında tartıĢıldı. Bilindiği üzere Kültürpark, Behçet UZ tarafından, 

Ġzmir’in ilk Belediye BaĢkanı tarafından kente kazandırılmıĢ olan bir alan. Fuarcılık ve eğitim, 

öğretim, en baĢta gelen unsurlarından birisiydi. Burası 2. Doğal Sit Alanı ve aynı zamanda tarihi sit 

değeri olan yapılara da sahip. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde bu dönem, 2019 yılında, 31 Mart’ta 

göreve geldiğimizde esasında daha öncesinde imar planları yapılmıĢtı. Fakat çok fazla kamuoyunda 

tartıĢma da söz konusu olduğundan biz yeni dönem göreve geldiğimizde dedik ki: “Ġzmir’in tüm 

dinamiklerinin görüĢlerine baĢvuralım. Bu konudaki bütün Sivil Toplum Örgütlerinin, Meslek 

Odalarının görüĢlerini alalım.” Bu Ģekilde yapılan buluĢmalarla yaklaĢık 1 yıl süren, 16 ay süren 

hatta buluĢmalarla Kültürpark konusunda Ġzmir kentinin görüĢleri alındı. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye Meclisine konu geldiği zaman da yine en fazla Ġhtisas Komisyonunun değerlendirdiği bir 

konu olarak gündemde yerini aldı. Hukuk Komisyonu bir koĢul getirdi bununla ilgili. Dedi ki, 

Burada esasında yönetim ve iĢletim planının da aynı Ģekilde ileride Belediye Meclisinin Gündemine 

gelmesi ve 1. Bölge Kurulundan, Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan da onaylanması 

koĢulunu getirdi. Birlik, beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu, 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, onlar da dediler ki: “Burası geçmiĢten bugüne 

gazinolarıyla, belli isimlerle hafızalarda yerini alıyor. Bu isimler de korunsun.” denildi. Kübana 
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gibi, Atlas Pavyonu gibi ve yine bu Ģartla da Komisyon, Meclis Gündemine oybirliği ile kabul 

noktasında getirdi. Burada Ģunu söylemek isteriz, Kültürpark bir yeĢil alan. YapılaĢma koĢullarını 

biz azalttık, bugün sahip olduğu yapılaĢma koĢullarını. Korunması gereken tarihi yapılar ve sit alanı 

haricindeki yıkılması gereken yapılarda %5 emsal getirdik. Dolayısıyla bugünkü yapılaĢma daha az 

olacak. Holler 27 bin m² alana isabet ediyor. Bunlar da yıkılıp yeniden yapıldığında 12 bin m² 

olarak yapılacak ve kurucu unsurun da iradesi dikkate alınacak. Buradaki bitki örtüsü ve tüm 

eğlence, kültür hayatına ait her Ģey korunacak. Dolayısıyla Ġzmir kentine, Ġzmir’in tüm 

dinamikleriyle birlikte yol alarak karar verdiğimiz, kazandırdığımız bir plan oldu. Oybirliği ile 

oylansın, teĢekkür ederim.  

BAġKAN: Evet, Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey, buyurun.  

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

BaĢkan, Nilay Hanım da değindi, Komisyonlarda bu konuyu tartıĢtık. Öncelikle geçen aydan bu aya 

kalan Hukuk Komisyonumuzun bazı kaygılarımız vardı. Bu noktada kamuoyunda da bu konu Ģu an 

tartıĢılıyor. Tabii ki tamamını ya da toplumun bütününü beklentilerine cevap verip vermemek biraz 

tartıĢmalı bir konu olarak durmakla birlikte, bizim en temel durduğumuz noktalardan biri plan 

notları içerisindeki bazı hususların netleĢmemiĢ olması. Hukuk Komisyonunda plan notlarındaki 7. 

maddede bir düzeltmeyi sunduğumuzda, Sayın Genel Sekreter Yardımcımız Suphi Bey’e de 

teĢekkür etmek istiyorum, Zeliha Hanım’a da. Bu konuda bizim en temel kaygımız, asıl yapının 

iĢletilmesiyle ilgili noktanın Meclis iradesine gelmeden geçebilme kaygısıydı. Buradaki eklettiğimiz 

plan notundaki, Hukuk Komisyonundaki arkadaĢlarımızla beraber geliĢti, eklettiğimiz nokta. 

ĠĢletme projesi burada esası belirliyor. Hem yeĢil dokunun nasıl korunacağı, içerdeki etkinliklerin 

yeĢil dokuya zarar verip verilmeyeceği yönündeki noktalardaki belirsizliklerin, önce Meclise gelip, 

Meclis iradesinde, Meclis Komisyonunda tartıĢılıp, daha sonra Meclisten onaylandıktan sonra 1 

no’lu Kültür Varlıkları Kuruluna gideceği… Tabii burada özel proje adası alanına göre uygulama 

yapılacağı mesela belirtiliyor. Tabii Ģunu biz çok arzu etmiĢtik ama süreç anlamında çok imkân 

olmadığını görüyoruz herhalde. Bazı alanlar netleĢerek gelmiĢ olsaydı, belki bu tür tartıĢmaların da 

yani hollerin Ģimdi 27 binden 12 bin m²’ye düĢürüyoruz. Ama nasıl bir yerleĢim planı içerisinde 

olacağı noktasında bir belirsizlik var. Doğal olarak belirsizlikler de baĢka tartıĢmaları devamında 

getiriyor. Celal Atik Spor Salonuyla ilgili “korunabilir mi?” noktasında bir irade koyduk. Ancak 

anladığımız kadarıyla yapı, niteliği bakımından yıkılıp yeniden yapılmasının daha yerinde, daha 

uygun olacağı tartıĢıldı. Esasında benim toplumda tartıĢılan noktada da baktığımızda bazı 

maddelerde netleĢerek gidebilmiĢ olsaydık, bu tartıĢmaların da yerinde olmayacağı kanaatindeyim. 

Tabii bugün Kültürpark’ın içinde bulunduğu nokta, geldiği nokta acil bir Ģekilde bir eylem planıyla, 

tekrar Ġzmir’in kültür hayatına, Ġzmir’in yeĢil hayatına daha kullanıĢlı ve daha faydalı bir noktaya 

dönmesi lazım. Ama tabii burada vaziyet planıyla, peyzaj projeleriyle bir belirsizlik halleri sürmekle 

birlikte, biz grup olarak bugüne kadar koyduğumuz tavrın da devamlılığını sürdürmek bakımından 

birkaç değiĢiklikle, özellikle bu iĢletme projesinin Meclise gelme iradesi noktasında, bir değiĢiklikle 

oybirliği yapıyoruz. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, ben de kısa bir… Buyurun, buyurun, 

buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ġlk 

önce gerçekten de dıĢarıda, Kültürpark platformuyla ilgili arkadaĢlarımızın yazdıkları Ģu bildiriyle 

ilgili birkaç Ģey söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü bu, aynı zamanda yazılan birkaç cümlenin de 

hem buradaki Meclise hem de bize bir hakaret gibi ben gördüğüm için Ģimdi burada okuma gereği 

duydum. Yani deniliyor ki: “BaĢkan ya da vekili Hakan Bey, Salahattin Bey, Kemal Bey deyip 

oylayacak.” Değerli ArkadaĢlar, burada bir konu konuĢulduğu zaman, burada biz Meclisten 

Komisyonlara havale ettiğimiz zaman, yani Ģöyle diyelim; biz gidiyoruz, bir tane kuyumcudan bir 

alyans alıyoruz ve getirip eĢimizin parmağına ya da sevdiğimiz insanın parmağına takıyoruz. 

Sadece bir sunum olarak orada. Oysa o taĢın o hale gelmesi, onun bir alyansa dönüĢmesi, ta yer 

altından çıkıp, sevdiğimiz insanın ya parmağına ya da boynuna asılan bir taĢ gibi görmek çok 

yanlıĢ. Değerli ArkadaĢlar, biz burada… Bizim de emeğimize yazık. Buradaki bütün Meclis 

Üyelerinin emeklerine yazık. Gerçekten de kırıldım. Gerçekten… Yeni okudum, daha biraz önce. 

KonuĢmayacaktım aslında Hakan ArkadaĢımdan sonra ve burada BaĢkan diyecek ki: “Kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.” diyerek teĢekkür edecek. Yok böyle bir Ģey, yok 
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böyle bir Ģey, yok böyle bir Ģey. Çok kırıldım, teessüf ediyorum kendilerine. Asla ben hayatım 

boyunca hiçbir zaman, hiçbir STK’ya karĢı çıkmamıĢ bir arkadaĢınızım, bir Meclis Üyesiyim ve 

bunu okurken çok üzüldüm. Bir; sanırım iki ya da üç kere geri yolladık, değil mi BaĢkan’ım? Tekrar 

baktık, inceledik, tartıĢtık, birbirimize girdik arkadaĢlar. Yapmayın bunu. Anı defteri, katılıyorum, 

burada daha önce de söyledik. Gerçekten de Ġzmir Kültürpark, ismi üstünde, park değil, Kültürpark 

bir anı defteridir ve biz o anı defteriyle ilgili de oturduk, Komisyon Üyeleri ArkadaĢlarımız burada, 

dört Komisyon, galiba beĢ Komisyon toplandık ve birçok eksik vardı, onları da ilave ettik. Dedik ki, 

burada, geçmiĢte yaĢanan iĢte Atlas Pavyonu, Kübana, Golf Restoran, Palmiye Gazinosu ve buna 

benzer… Kemal Ağabey’le beraber bunları… Kemal Ağabey geçmiĢi çok daha iyi biliyor. Kırk yıl 

belediyede görev yapmıĢ, biz biliyoruz. Bunların hepsini bunun içine koyduk, ki burada her Ģey 

bitmiyor ki, bugün sadece burada plan notlarıyla gidiyor. Ben teessüf ediyorum dıĢarıdaki 

arkadaĢlara. Bunu… Kırıldım yani, çok kırıldım, ki burası doğal sit ve tarihsel bir sit alanı 

arkadaĢlar. Üç yıldır bir çalıĢma yapılıyor. ÇalıĢan Bürokrat ArkadaĢların emeklerine üzülüyorum. 

Biz üç, dört aydır kaç toplantı yaptık. NeymiĢ? Burada “Salahattin Bey, Hakan Bey, Kemal Bey” 

deyip, bu Meclise hiçbir STK’nın… Burası Ġzmir’in ve Türkiye’nin en büyük üçüncü Meclisi. Bunu 

asla kabul etmiyorum. Kendilerine bu sözcüğü aynen iade ediyorum Sayın BaĢkan’ım. Sizden de 

bunu bekliyorum. Sevgiyle kalın. Aynı zaman da Ģunu da söyleyeyim BaĢkan’ım, geçmeyeyim. Çok 

sevdiğim bir ablamızdı, Zerrin GENÇTÜRK’ün vefatını da burada baĢsağlığı diliyorum. Çok 

üzüldük hepimiz. Sanırım Meclisin… 

BAġKAN: Allah rahmet eylesin, evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Hemen hemen bütünü tanıyordur. Allah rahmet eylesin. Bilmiyordum hasta 

olduğunu. Hatta geçen gün bir arkadaĢımız aradı. “Böyle böyle…” dedim; “Ararız.” dedim. 

“Urla’da…” dedim, “bizim bir ablamız var.” Sabahleyin mesaj atmıĢ arkadaĢ “Ne oldu?” diye, 

dedim yani, “KaybetmiĢiz.” dedim. Çok üzüldüm. Bunu da burada rahmetle anmadan 

geçemeyeceğim. Değerli ArkadaĢlar, bu Meclisteki çalıĢmayı, demin söylediğim gibi asla 

hiçbirimiz unutmayalım. Tıpkı bir alyans gibi, onun üstündeki taĢ gibi iĢleniyor. Bunun arkasında 

emekler var arkadaĢlar. Yapmayın bunu. Sevgiyle selamlıyorum hepinizi.  

BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyoruz. Değerli ArkadaĢlar, ben de arkadaĢlarımın hazırladığı bir bilgi 

notunu paylaĢacağım müsaade ederseniz. Buyurun Özan Bey siz söz alın, ondan sonra ben de kısaca 

bir bilgi vereceğim.  

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım Kültürpark, Ġzmir’de 

doğanlar için farklı bir anlam. Tabii bazı Ģeyler zamanla özelliğini yitiriyor, yenilenmesi gerekiyor. 

Yenilenirken de tarafların görüĢlerinin alınması gerekiyor. Herhalde son on yıldır Kültürpark’la 

ilgili belli adımlar atılmak istendi. Bu adımların atılmasına karĢı çıkan doğal olarak yerel 

inisiyatifler oldu. Ben BaĢkan’ım size teĢekkür ediyorum. Meslek Odalarının, Ġzmir’deki yerel 

örgütlenmelerin tümüyle birlikte, bir yılı aĢkın bir süredir toplantılar yaptınız. Bu toplantılarda 

görüĢler alındı. Mimarlar odası BaĢkanı bugün bir açıklama yapıyor. Gerçekten kendisine de 

teĢekkür ederim, bu yapıcı açıklamasından dolayı. Diyor ki, “Biz…” diyor, “belediyemizle…” 

diyor, “katılımcı bir Ģekilde…” diyor, “değerlendirmeler yaptık, tartıĢmalar yaptık.” diyor. 

“Mümkün oldukça iyileĢtirmek istedik.” diyor. Herkesin tabii iyiye oluĢturma bakıĢ açısı farklılıklar 

içermekte. Örneğin; “Celal Atik Spor Salonu’nu…” diyor… ArkadaĢlar, Celal Atik Spor Salonu’nda 

bir engellinin tribünlere ulaĢması, tribünlere çıkması mümkün değil. O alanda belki sayısal olarak 

daha fazla izleyicinin yer alacağı, daha profesyonel bir salon yaratılacaktır. Yine aynı amaçla, yine 

aynı maksatla kullanılacaktır. Bu tür serzeniĢleri var arkadaĢların. Toplumun büyük bir yüzdesinin 

olurunu alarak böyle bir karar almamız çok güzel. Ġzmir kentinin bir merkez parkı, merkez central 

parkı özelliğini taĢıması, onun ötesinde yeĢilinin korunması ve bu yeĢil alanın sürdürülebilir olması, 

Ġzmir için ve bu kararı alan biz Belediye Meclisi için de güzel bir onur diye düĢünüyorum. TeĢekkür 

ediyorum. 

BAġKAN: Evet. Değerli ArkadaĢlar, ben de teĢekkür ediyorum. Kısa bir bilgi notunu sizlerle 

paylaĢmak istiyorum bu süreçle ilgili, daha net anlaĢılabilsin diye. 

AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan’ım, çok özür dilerim. Ahmet Uğur BARAN, arkadayım. 

BAġKAN: Buyurun Ahmet Bey.  

AHMET UĞUR BARAN: BaĢkan’ım, bir araya girmem lazım da affedersiniz, özür dilerim.  

BAġKAN: Estağfurullah.  
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AHMET UĞUR BARAN: Celal Atik Spor Salonu’nda Ģu anda engelli arkadaĢlarımız her yere 

ulaĢabiliyor BaĢkan’ım. AĢağı yukarı iki ay oldu, biz engelli asansörümüzü monte ettik, çalıĢır 

duruma geldi, açılıĢını yaptık. Celal Atik Spor Salonu’nda Ģu anda tüm engel gruplu arkadaĢlarımız, 

Celal Atik’in her tarafına ulaĢabilir durumda. Bilgisini vermek istedim, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: Biz de teĢekkür ediyoruz ama daha iyisine layık olunduğunu düĢündüğümüz için Özan 

Bey da ifade etmek istedi, biz de aynı fikirdeyiz. Değerli ArkadaĢlar, 31 Mart 2019 tarihinde 

yapılan yerel seçimlerin ardından, Belediyemizce Kültürpark’ın yaklaĢık 42 hektar, kentlilerce 

kullanılan kent merkezindeki en önemli kamusal alanlardan biri olduğu dikkate alınarak, ilgili 

tarafların görüĢ ve önerilerinin alınması, ortak akılla karar verilebilmesi amacıyla, plana veri teĢkil 

etmek üzere, ilave analiz ve çalıĢmalar ile sürecin tekrar yürütülmesine karar verilmiĢti. Bu 

doğrultuda, Belediye BaĢkanlığımızca Fuar Kültürpark alanının kullanımı ve geleceğine yönelik, 

17/06/2019 tarihinde arama konferansı düzenlenmiĢ ve Belediye Meclisimizce 2019 yılında uygun 

bulunarak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilen, Koruma Amaçlı Ġmar Planları’nın söz 

konusu sürecin tamamlanmasının takibinde değerlendirilmesine karar verilmiĢti.  

(SALONDAN): Evet.  

BAġKAN: Arama konferansı sonrasında, Sivil Toplum KuruluĢları’nın yanı sıra ilgili Meslek 

Odaları’nın, Mimarlar Odası Ġzmir ġubesi, Peyzaj Mimarları Odası Ġzmir ġubesi, ġehir Plancıları 

Odası Ġzmir ġubesi katılımıyla toplantılar düzenlenmiĢ, Koruma Amaçlı Ġmar Planları’nın teknik bir 

konu olduğu dikkate alınarak, plan çalıĢmasının yürütülebilmesi amacıyla, ilgili Meslek Odalarıyla 

Belediyemizin ilgili Birim Temsilcilerinden oluĢan teknik bir heyet oluĢturulmuĢtur. Bu kapsamda, 

14/10/2020, 04/03/2020, 12/03/2020, 05/06/2020, 12/06/2020, 01/07/2020, 01/09/2020, 

08/10/2020, 16/10/2020, 23/10/2020 ve 15/12/2020 tarihlerinde 11 ayrı toplantı düzenlenmiĢtir. Bu 

toplantılarda ilgili tarafların alana iliĢkin görüĢleri alınmıĢ, ayrıca alanın sit statüsü göz önüne 

alınarak ve Meslek Odaları’nın talepleri doğrultusunda, Koruma Amaçlı Ġmar Planı’na veri teĢkil 

edecek Ģekilde ilave analiz çalıĢmaları yapılmasına karar verilmiĢtir. Bu kapsamda, ilgili 

uzmanlarca Kültürpark florası, Kültürpark faunası, Kültürpark’ın kent ekosistemine etkileri, 

Kültürpark’ın taĢıma kapasitesinin değerlendirilmesi, Kültürpark yapı envanteri, Kültürpark yapıları 

mimari raporu, Kültürpark heykelleri, Kültürpark’ın kullanıcı profilinin tespiti, acil afet toplanma 

alanı olarak Kültürpark ve sonuç raporu; Riskler, Potansiyeller, Öneriler baĢlıklı bilimsel uzman 

raporları hazırlanmıĢ, hazırlattırılmıĢ ve eklenmiĢtir. Koruma Amaçlı Ġmar Planı önerisindeki Plan 

Kararları, Üst Ölçekli Plan Kararları doğrultusunda alanın barındırdığı flora ve faunasının yanı sıra 

tarihi referanslarıyla alana iliĢkin alınmıĢ, Koruma Kurulu, Koruma Bölge Kurulu Kararları dikkate 

alınarak belirlenmiĢtir. Kültürpark alanı, 2. Derece Doğal Sit Alanı olmasının yanı sıra aynı 

zamanda Tarihi Sit Alanıdır. Kültürpark alanı, TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 20/03/1987 tarih, 3049 sayılı Kararı ile ilk sergi alanı olması, Cumhuriyet 

Dönemi’nde kurulan milli ve milletler arası nitelikte fuar olması nedeniyle Tarihi Sit Alanı niteliğini 

kazanmıĢtır. Koruma Amaçlı Ġmar Planlarında, Kültürpark alanının kuruluĢ amaçlarından birinin, 

fuar sergileme faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi olduğu ve ihtisas fuarları Gaziemir’deki yeni fuar 

alanına taĢınmıĢsa da tarihi sit niteliğini taĢıyan Enternasyonal Fuar’ın bu alanda devamlılığının 

sağlanabilmesi amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda, Koruma Amaçlı Ġmar Planı önerisinde, alanın tarihsel 

kimliğine uygun biçimde fuar, kültürel ve sportif iĢlevlerin devamlılığının sağlanması amaçlanmıĢ, 

mevcut plandaki yapılaĢma oranı azaltılmak ve mevcut hangarlar, holler yıkılması öngörülerek 

Kültürpark alanı, bir; “Fuar, panayır ve festival alanı olarak belirlenmek üzere alanın tamamı için 

tescilli ve korunacak yapılar hariç olmak üzere, emsal 0.05 olarak belirlenmiĢtir.” Ġki; “yeĢil alan 

kullanımının yanı sıra kültür, sanat, spor, dinlence, eğlence, sosyal tesis, enternasyonal fuar 

sergileme alanı fonksiyonları yer alacaktır.” Ģeklinde plan notu eklenmiĢtir. Üç; “Hollerin 

mevcuttaki 27 bin m² olan taban alanı azaltılarak, bu bölgede taban alanı 12 bin m².” Ve dört; “Celal 

Atik Spor Salonu’nun bulunduğu bölgede taban alanı 6 bin m² olacak Ģekilde kısmi yapılaĢma 

öngörülmüĢtür.” Böylece bir taraftan alanın tarihsel kimliğini yansıtacak enternasyonal fuar 

faaliyetinin devam etmesi, diğer taraftan Celal Atik Spor Salonu’nun mimari özellikleri dikkate 

alınarak, daha fonksiyonel hale getirilmek üzere yenilenmesi amaçlanmıĢtır. Kısaca özetlediğim bu 

süreçlerde emek veren tüm Bürokrat ArkadaĢlarıma, Odaların Temsilcilerine ve tabii ki bu konuda 

çok ciddi çalıĢma yürüten Meclis Üyelerimize ve Komisyon Üyesi ArkadaĢlarımıza çok teĢekkür 

ediyorum. Ġzmir’in belki de en kıymetli tarihsel miraslarından biri olan Kültürpark, böylece sağlam, 
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güçlü bir anayasaya adeta kavuĢmuĢtur. Emek veren herkese çok teĢekkür ediyorum. Değerli 

ArkadaĢlar, 37 ve 38 no’lu Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekliyle kabulünü 

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

ediyorum. 39? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 39, 40, 41, 42, 43 oybirliği ile geçmiĢ. Komisyonlardan geldiği Ģekliyle… 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 39, 40, 41, 42 ve 43 no’lu 

Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Gündem DıĢı KonuĢma 

Talepleri… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan’ım, Ek Gündemin… 

BAġKAN: Pardon, affedersiniz, evet. 
 

 

 

VIII. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Ek Gündemdeki Komisyon Raporları, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1, 2 ve 3. maddeler Komisyonlardan oybirliği ile gelmiĢ, geldiği Ģekliyle 

oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Buyurun efendim.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın 

Temsilcileri… Sayın BaĢkan’ım, bu 2. madde Esnaf Daire BaĢkanlığı kurulmasıyla ilgili bir önerge.   

BAġKAN: Evet. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Bütçe nedeniyle zannediyorum reddedilmiĢ. Yani bunu tekrar Bütçeye 

göndermemiz mümkün olur mu Ģu durumda? Çünkü bu dönemde, bu Esnaf… 

BAġKAN: Belki Komisyon Raporu için söz alacak arkadaĢlarım. Bir dinleyelim isterseniz.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Tamam. 

BAġKAN: Buyurun ġerif Bey. ArkadaĢlar mikrofonu ulaĢtırıyor musunuz? Evet.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan’ım… 

BAġKAN: ġerif Bey’i tebrik ediyoruz bu arada.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım… 

BAġKAN: Evet.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: ġimdi, Esnaf Dairesi BaĢkanlığı kurulmasıyla ilgili Milliyetçi Hareket 

Partisi’nin verdiği önerge ve öncelikle bu hassasiyetinden dolayı kendilerine teĢekkür ederiz. Biz 

Esnaf Komisyonu olarak bununla ilgili çok ciddi bir çalıĢma yaptık. Bunun gerekçelerini burada, 

hep birlikte sizlerle paylaĢmak istiyorum. ġimdi, bu Belediye ve Bağlı KuruluĢları ve Mahalli 

Ġdareler Birlikleri Tasnif Cetveli’nde, A Grubu BüyükĢehir Belediye Tasnif Cetveli’nde 1, 2, 3, 4 

diye sıralanan tasnif cetvelleri var. Biz, nüfusumuza göre Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi A4 statüsüne 

bağlıyız. A4 statüsünde ise ĠçiĢleri Bakanlığı’nın verdiği tüm Daire BaĢkanlıkları, yani kurulması 

zorunlu olan Daire BaĢkanlıkları, iĢte Çevre Koruma Kontrol Daire BaĢkanı, Fen ĠĢleri Hizmet 

Daire BaĢkanlıkları, Ġmar, Ġtfaiye, Zabıta gibi zorunlu kurulması gerekli olan Daire BaĢkanlıklarının 

dıĢında, ĠçiĢleri Bakanlığı ayrıyeten tam 42 tane… Bunun içinden 29 tane seçilebilecek Daire 

BaĢkanlığını göndermiĢ. ĠçiĢleri Bakanlığının A4’e bağlı BüyükĢehir Belediyelerine gönderdiği 

Daire BaĢkanlıkları ve bu içinde seçilecek olan 29 değil, 42’sinde de Esnaf Daire BaĢkanlığı yok 

arkadaĢlar. Yani bu, biz istesek de, burada karar alsak da bu Daire BaĢkanlıklarını kuramıyoruz. 

Eğer bu, kurulmasını içinizde herhalde en fazla isteyenlerden biri ben olurum. Ben yıllarca Oda 

BaĢkanlığı yaptım ve bu Esnaf TeĢkilatıyla da sırf iç içe görüĢmeleri devam ettirdiğimiz bir 

arkadaĢınızım. Fakat kanunen, yasa gereği ilerde ĠçiĢleri Bakanlığı A4 statüsüne bağlı belediyelere 

böyle bir baĢlık açarsa biz de zaten bu kararı, Ģu an, Ģu an yapılamıyor diye aldık bu kararı. Ġleride 

ĠçiĢleri Bakanlığı böyle bir Daire BaĢkanlığı baĢlığı açarsa, bu müracaat edilir ve burada o Daire 

BaĢkanlığı da zevkle, zevkle burada, birlikte oybirliği ile kurarız arkadaĢlar. Çünkü bu belediyede, 

bu belediyede esnafa ne kadar destek verildiğini hep beraber… Hepimizin oybirliği ile geçen 

kararlar var. Bu anlamıyla keĢke kurabilseydik ve BaĢkanın da buna sonuna kadar destek 

vereceğinden emindim. O da ben… Komisyonun bir önerisi var Sayın BaĢkan’ım, bu da sizin 



 34 

yetkinizde. ġöyle dedik, ancak mevcut, Ģu an kurulu olan Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığı’na, 

Daire BaĢkanlığı altında Esnaf Sorunlarını ve Çözümlerini unvanlı hizmet birimi oluĢturabiliyoruz. 

Bunu da BaĢkanlık yetkisinde, BaĢkanımız karar veriyor. Eğer mümkünse Komisyon olarak bu 

önerimizdir. Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığı’nın bütçesi de olduğundan dolayı Ģu an hemen 

hizmete geçirebiliriz bu birimi ve çünkü Müdürlük de yok, Müdürlük de kuramıyoruz. Eğer hizmet 

birimini, siz de eğer mümkün görüyorsanız bunu kurup… Zaten yıllardır Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinde Esnaf Masamız var, Esnaf Genel Sekreterliğimiz var. Bunu da birlikte koordine 

edersek, burada aynı bir Daire BaĢkanlığı gibi bir hizmet sunmuĢ oluruz. Bunu bilgilerinize sunmak 

istedim, saygılarımla. 

BAġKAN: Evet, ben de teĢekkür ediyorum hassasiyetiniz ve öneriniz için. Bunun gereğini yaparız 

hiç tereddütsüz. TeĢekkür ediyorum. Salahattin Bey, buyurun. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, evet, Basınımızın Temsilcileri… 

Komisyon Üyelerimize tabii ki teĢekkür ederim. Hani bir çalıĢma yaptılar, bir gayret sarf ettiler. 

Ama böyle bir zamanda esnaf çok mağdur, esnafımızın yanında çalıĢan çok mağdur. Kapalı esnaf 

hani. Ülkemizde Esnaf Daire BaĢkanlığı olan Belediyelerimiz var. Bizden daha küçük ölçekte, daha 

az nüfuslu kentlerimizde Esnaf Daire BaĢkanlığı var, kurulmuĢ. Bu nasıl kuruldu anlamadım. 

Yasada da var bu efendim. Yani bunun hep birlikte takipçisi olalım. Bunun kurulmasını temin 

edelim. Çünkü bunu ben baktım, hukukçu arkadaĢlara da baktırdım, yasada da var. Ġzmir’den daha 

az nüfusa sahip kentlerde de Esnaf Daire BaĢkanlığı var, belediyelerimizde. TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: BaĢkan’ım, bunları getirirseniz bize, hangi illerde var? Madem böyle bir çalıĢma 

yaptınız, çok iyi olur. Hep beraber tekrar değerlendiririz.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Tamam, tamam BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Hakan Bey? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Evet, Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 1, 2, 3, no’lu Komisyon Raporlarının, Ek 

Gündemdeki Komisyon Raporlarının kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Bu arada selzedelerle ilgili Plan ve Bütçe 

Komisyonumuz sağ olsun acil toplantısını yaptı, teĢekkür ediyoruz. Komisyon Raporunu 

okutuyorum, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. Belediye Meclisimizin 08.02.2021 tarihli 

toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 08.02.2021 tarihli ve 45633 sayılı Sosyal 

Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı ifadeli BaĢkanlık Önergesinde, 02.02.2021 tarihinde ilimizde 

yaĢanan doğal afet sonucu oluĢan sel felaketi neticesinde mağduriyet yaĢayan 

vatandaĢlarımızın, mağduriyetlerinin giderilmesine katkı sağlayabilmek adına Sayın 

Meclisimizce onaylanmıĢ olan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 6/c 

ve 10/ç maddeleri doğrultusunda, Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde alınacak 

Sosyal Yardım Komisyonu Kararıyla meskenleri ve eĢyaları zarar görmüĢ mağdur 

vatandaĢlar için asgari 2000-TL, azami 12.000-TL, iĢ yerleri ve eĢyaları zarar görmüĢ mağdur 

vatandaĢlar için asgari 2000-TL, azami  15.000-TL nakdi yardım yapılabilmesi hususunun 

Sayın Meclisimizce görüĢülmesini arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı BaĢkanlık 

Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 08.02.2021 tarihli toplantısında incelenmiĢ olup, 

söz konusu önerge ilgili birimince teklif edildiği Ģekilde, oybirliği ile uygun bulunmuĢtur. 

Sayın Meclisimizin onayına sunulur.  

BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar, Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle 

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

ediyorum.  

 

IX. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

BAġKAN: Gündemimizin bir diğer maddesi Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri, buyurun efendim. 

Ondan sonra size vereyim.  

OSMAN MERT: Sayın BaĢkan’ım, Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım biz bir yerde 

kilitleniyoruz. Foçamız, 18 Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden birisi. Bundan yıllar önce baĢımıza 

Ilıpınar’daki cüruf alanlarıyla gelen hukuki süreci beklerken milyon tonların altında kaldığı 

çevremiz, Ģu anda Yeniköy’deki biyokütle tesisinin yapım mücadelesiyle maalesef yine aynı 

sıkıntılar noktasına gelmiĢ durumda. Foça Belediyemiz bir dava açmıĢ durumda. Tamamıyla bu 
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davanın sürmesiyle alakalı kendilerini destekliyoruz. Ama ne yapmamız gerektiğiyle ilgili tıkanmıĢ 

durumdayız. Bir taraftan mücadele varken, bir taraftan milyon tonluk problemlerle karĢı karĢıya 

kalıyoruz. Mağduruz, ne yapacağız bilemiyoruz.  

BAġKAN: Bu konuda Değerli ArkadaĢlar, çok haklısınız, buyurun lütfen. Hepimizin gerçekten çok 

üzüldüğü bir tablo. Burada belki de bir, tüm Foça Meclis Üyeleriyle bizim Çevre Dairemiz bir 

toplantı organize edelim Değerli ArkadaĢlar, bir Foça toplantısı organize edelim. Önce bir kendi 

aramızda toplanıp, sonra ilgili Meslek Odasından arkadaĢlarımızı da davet ederiz. Birlikte ne 

yapılacağı konusunda bir çare bulmaya çalıĢalım, olur mu? ArkadaĢlarım sizinle irtibat kuracaklar. 

TeĢekkür ediyorum. Buyurun, Hüsnü Bey. Buyurun, lütfen.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım, tekrar hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli ArkadaĢlar, 

sanırım sadece ben değil, bütün Meclis de aynı konuda. Genelde Kâtip ArkadaĢlarımızın 

konuĢmalarını… Gerçi BaĢkanımız çok yavaĢ konuĢuyor. Sade, tane tane konuĢtuğu için sesini 

anlıyoruz ama benim de sesimi mutlaka anlamıyorsunuz. Gerçekten de salon… Çünkü bu tip 

konulara göre yapılmadığı için vallahi ben birçoğunu anlamadım. Sordum arkadaĢlara; “Ne 

konuĢuyorlar?” Elimizi kaldırdık, indirdik. Bu konuda da hakkınızı helal edin. Evet, Sayın BaĢkan, 

bu Meclis iĢini, Meclis Salonu iĢini bence bir köklü çözüm olarak bulmamız gerekiyor. Önümüzde 

herhangi bir masa yok, evrak konusunda sıkıntı çekiyoruz. ġerif Ağabey demin orada, kağıtları bir 

oraya koyuyor, bir buraya koyuyor. Sıkıntısını gördüm. Evet, bir de ikinci bir sıkıntımız var Sayın 

BaĢkan’ım…  

BAġKAN: Bir saniye, bununla ilgili hemen bir müsaade ederseniz soralım arkadaĢlarımıza. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Tabii, tabii.  

BAġKAN: Ġsmet Ġnönü’nün restorasyonu ne durumda arkadaĢlar?  

(SALONDAN): Daha baĢlamadı.  

BAġKAN: BaĢlamadı. Peki hollerde yine bir toplantı Ģeyi ayarlayabilir miyiz? 

(SALONDAN): Hollerde yapamayız ama Ġsmet Ġnönü’de yapabiliriz.   

BAġKAN: Ġsmet Ġnönü’de yapabilir miyiz? 

(SALONDAN): Yapabiliriz.  

BAġKAN: Ne dersiniz Değerli ArkadaĢlar? Ġsmet Ġnönü’ye tekrar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Öyle mi?  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi arkadaĢlar Balçova’da oturdukları için… 

BAġKAN: Peki.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Balçova’da oturdukları için burası gerçekten de anlaĢılmıyor.  

BAġKAN: Tamam.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Gerçekten anlaĢılmıyor. 

BAġKAN: Tamam, tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Biz, Fuar, Ġzmir’in hem merkezi… Çok doğru bir karar. Evet, Değerli 

ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ġkinci konumuz; tabii ki bina bizim binayla ilgili de Ģayet Meclise eğer ki 

tam bizim oradaki sonuç ne oldu depremden sonra? Bizim o binamız daha önce Mecliste konuĢtuk, 

o günkü heyecanla hepimiz “evet” dedik ama bizim BüyükĢehir Binamız güçlendirmeye müsait bir 

bina Sayın BaĢkan. Yani konum olarak, hem mimari olarak hem betonarme olarak, bunu da daha 

çok binayı çok iyi tanıyan Kemal Ağabey ile de biz uzun uzun konuĢtuk. Bizim BüyükĢehir 

Belediye Binamız çok rahat bir Ģekilde güçlenebilir. Burayla ilgili de daha önceden yapılmıĢ 

projeler olduğunu da biliyoruz. Bu konuları, Suphi Bey daha önce kendisi birebir takip etmiĢti. 

Sanırım bu konuda da sizi de belki bilgi vermiĢtir, vermediyse mutlaka lütfen bilgi versin.  Biz bir 

an önce ne yapacağımıza da karar verelim. Bunu da bir söylemiĢ olayım. Sayın BaĢkan, bizim KuĢ 

Cenneti ile ilgili biliyorsunuz biz 2020 yılında Genel Kurulu yapamadık,  toplantı yapamadık, hem 

pandemi vardı hem onun arkasında deprem bir türlü bir araya gelemedik. Geçen gün arkadaĢlarımız 

geldi, Encümen toplantısıyla ilgili bir Encümen toplantısı yapılmıĢtı onunla ilgili imzalarımızı attık. 

Fakat Sayın BaĢkan, bu KuĢ Cenneti ile ilgili ĠZKUġ ile ilgili bir türlü bir yol alamadık.  Orada 

flamingolar ve oradaki diğer kuĢlar türleri hepsi Ģuan orada çok masumca bizi bekliyorlar. O 



 36 

protokolü biz Sayın Bakanlıkla da görüĢtük o konuda her türlü desteği vereceklerini söylediler. 

Tamamen biz bir protokol hazırlanmıĢ, onun üzerinde de bazı oynamalar yaptık ve size sunduk. 

Sayın Mustafa ÖZUSLU BaĢkan’ımıza da sunduk. Herhalde bir yılı geçti. Bu konuyla ilgili de 

Sayın BaĢkan’ım, Mecliste bilgi verirseniz çok iyi olur. Çünkü orada bir çalıĢma baĢlattınız 

KarĢıyaka’nın sahili, MaviĢehir tarafında hem su baskınını engellemek için hem de oradaki yaĢayan 

hayvanlarla ilgili bu çalıĢmalarınızı takdire Ģayanız. Ama maalesef kuĢ cenneti ĠZKUġ’un durumu 

çok vahim, gittik oraları gördük, lütfen bunu da… Ne yapacağımızı da bilelim, yoksa o birlikte 

durmamızın, bizim, ben kendim ve diğer arkadaĢlarımızın bir anlamı yok. Biz bir Ģey yapmak 

istiyoruz. Gerçekten de o alanla ilgili bir Ģeyler yapmak istiyoruz. ġimdi Sayın BaĢkan’ım, demin 

burada bir sunum yaptınız katılıyorum. “BaĢka Bir Tarım Mümkün” ama aslında bizim BüyükĢehir 

Belediyesi’nin, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı’nın esasen asli görevi olan alt yapı, ulaĢım, çarpık 

kentleĢme demin sunumunuzun içinde o da vardı, çarpık kentleĢme, kentsel dönüĢüm gibi asli 

görevleri. Mesela biz, siz bunu iki yılda niye yapmadınız anlamında söylemiyorum ama bir iki yıl 

içinde mutlaka devrim niteliğinde baĢlayabilirdik, temiz suyla pis su ayrıĢımını. Ben,  hemen hemen 

20 küsur yıldır yerel yönetimlerle ilgili hep konuĢuyorum. Hiçbir zaman hatta birçok kez 

arkadaĢlarımı da uyardım. Bu yağmurla ilgili, sel baskınıyla ilgili eleĢtiri yapmayalım. Çünkü 

gerçekten de felaket ne olacağı belli olmaz. Ama bu sefer hakikatten de öyle değil, gerçektende öyle 

değil, çünkü derelerdeki sıkıntıları gördük, baĢka sıkıntıları gördük. Buradaki pis suyla temiz suyun 

ayrıĢmamasından dolayı sıkıntılar yaĢıyoruz. Biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak, sizler ve 

ĠZSU olarak bunu derhal bir an önce bir çözüm bulmalıyız ve bunu halletmeliyiz. Bir kentimiz artık 

arkadaĢlar zarar görmesin, vatandaĢlarımızın araçları, evleri hepsi su altında kaldı ve büyük sıkıntı 

yaĢadılar. ĠĢte geçen gün yaĢadınız Genel BaĢkan’ınız geldiği zaman ki sokağa çıkma yasağı 

olmasına rağmen insanlar tabii ki canları acıdı ki ben insanlara hiçbir Ģey diyemem bu tepkilerini 

koydular. Bu konudaki çalıĢmaları bir an önce artık yapalım ve bu kenti altyapı sıkıntısından 

kurtaralım. Tarım; eyvallah 400 milyona yakın bir tarımda kooperatiflerle ilgili alım yapacaksınız. 

Köy-Koop ile ve diğer kooperatiflerle yaptığınız protokolleri de biliyoruz. 28 kooperatifle 

yaptığınız… 28 kooperatifin hemen hemen hepsi Köy-Koop’un Üyeleri ve Ġzmir’de bildiğim 

kadarıyla binden fazla kooperatif olduğunu fakat protokollerin ve bu sözleĢmelerin sadece Köy-

Koop Üyelerine yapılmasına da anlamıĢ değilim. Ama bizim 4 buçuk milyon insanın ortak bir ortak 

yaĢam Ģekilleri, o da nedir? Alt yapı, alt yapı, ulaĢım, çevre, çarpık kentleĢme ve kentsel dönüĢüm. 

Biz ilk önce kendi asli görevimizi yapalım, diğerlerine de tabii ki yapmalıyız. Hepinizi sevgiyle 

selamlıyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Çok kısaca söyleyeyim; buradan Köy-Koop Üyesi dıĢındaki 

kooperatiflerden tarımsal üretim yapan kooperatiflerin hepsinden ürün almayı buradan taahhüt 

ediyorum. Bir kere daha söylüyorum, bir kere daha söylüyorum. Değerli ArkadaĢlarım, tarımsal 

üretim yapan tüm kooperatiflerden ürün almak için sabırsızlanıyoruz, heyecanlanıyoruz. Çünkü 

hormonel büyüyen kooperatifler istemiyoruz, yaymak istiyoruz. Küçük üreticimizin tamamını 

büyütmek istiyoruz, tamamından ürün almak istiyoruz. Köy-Koop çatısı altında olsun olmasın 

hepsinden ürün alacağımızı söyleyeyim. KuĢ Cenneti ile ilgili mutlaka bakacağım. Orada ne 

yapmamız mümkünse onu zorlayacağız. Eski belediye binasıyla da ilgili çalıĢıyor… Efendim? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim? Evet, 

evet, biliyorum, biliyorum. Sadece Ģu anda gündeme geldiği için söylüyorum.  Ona bakacağım 

diyorum. Eski ĠBB binasıyla ilgili henüz tamamlanmadı, çalıĢma yapılıyor. Yani güçlendirmenin 

maliyetiyle ilgili çalıĢmayı yapıyorlar. Yerine alternatif bina yapmanın maliyetiyle karĢılaĢtırarak 

karar vereceğiz tabii ki, onların hepsini önünüze getireceğiz. Evet, baĢka söz almak isteyen? Bir 

Fikret Bey söz istemiĢti ondan sonra size vereyim. Buyurun Fikret Bey.  Buyurun lütfen. 

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Bürokratlarımız 

hepinize iyi akĢamlar diliyorum. BaĢkan’ım, biz Plan ve Bütçe Komisyonu için dıĢarıya 

çıktığımızda bu BaĢkanlık Makamından gelen 1. maddede sokak hayvanlarıyla ilgili söz almak 

zorunda kaldım. 

BAġKAN: Buyurun.  

FĠKRET MISIRLI: Sebebi de Ģu; malum biz bu Sokak Hayvanları Komisyonu olarak 2019’un iĢte 

yaklaĢık 7. ve 8. ayından bugüne kadar hatta bugünde bir toplantı yaptık, çalıĢıyoruz dokuz 

arkadaĢla birlikte ve tabii ki bu dokuz arkadaĢımızla birlikte bugüne kadar yapmaya çalıĢtığımız bir 
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tane öncelikli olarak BüyükĢehir Belediyesi’nin bir yönetmeliği, sokak hayvanlarıyla ilgili bir de bir 

Daire BaĢkanlığının kurulması konusuylaydı. Bu yönetmelikle ilgili olan tahmin ediyorum 1. 

maddede oybirliği ile geçti ki zaten geçtiğimiz ayın 13’ünde Ocak ayında geçmiĢti. Yani Daire 

BaĢkanlığı da aslında Ocak ayının 13’ün de geçti. Fakat sizin o günkü iĢte BaĢkanımızın Milliyetçi 

Hareket Partisi Grup BaĢkan Vekilinin bir Önergesi sonrası “bunu Hukuk Komisyonu incelesin” 

dediniz ve Hukuk Komisyonu Daire BaĢkanlığının kurulmasıyla ilgili olarak ki arkadaĢlarımız 

orada oyçokluğu verdi ki o bugünkü Meclise gelmedi. YaklaĢık 1,5 seneden fazladır çalıĢmamız var 

ve bununla ilgili de biz dört ay herhangi bir ödenek almadan ki bizim gayemiz burada bir katkı 

sunmaktır. Hiçbir Önerge olmadan çalıĢtık ve bununla ilgili de birçok yere gittik yani iĢte buradan 

ÇeĢme’ye öbür taraftan iĢte Kısık’taki veya diğer taraftaki bizim iĢte IĢıkkent’teki, Karuburun’daki 

barınakları gezdik. Bu arada tabii ki Tarım Ġl Müdürlüğüyle, Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü olaraktan 

olan veteriner arkadaĢımızı, bu arada iĢte olabilecek bu konuyla alakalı birtakım Dernekler ve iĢte 

ġube BaĢkanlarıyla görüĢtük. Hatta bu arada bizim bu Veteriner ĠĢleri Müdürü de ve Daire 

BaĢkanıyla da konuĢtu ve kendimize ait olan birimdeki BaĢkanla da görüĢtük. Hepsinden ortaya 

çıkan bir ortak bir kararda, iki tane konu haline getirdik. Bir tanesi yönetmelik ki, bu biraz önce 

oylandı ki bu yönetmeliğin içinde aslında Daire BaĢkanlığı kurulsun diye de maddeler atıfta 

bulunuyor. Bir anlamda aslında Daire BaĢkanlığını onaylamıĢ olduk. Fakat ne hikmetse Daire 

BaĢkanlığı kurulsun diye ki ona ait yönetmelik Ģeklinde getirdiğimizde bir Ģekilde Hukuk 

Komisyonu Ģuan Plan Bütçenin görevini üstlenerek bununla ilgili belediyenin ekonomik anlamdaki 

iĢte mali tablosuna bakarak bunu bir anlamda daha sonraki bir tarihe ertelemiĢ oluyor. 5393 sayılı 

Kanuna göre kurulan bir Hukuk Komisyonu, 5393 sayılı Belediyeler Kanununa göre kurulmuĢ olan 

veya zorunlu olan Plan Bütçenin görevini atıfta bulunarak, bunu ret etmeye çalıĢıyor. ġimdi 

BaĢkan’ım, zaten yetkisiz bir karar almıĢ ve bu kararda bugün Meclise gelmedi. Zaten bu kararı bir 

önceki Mecliste de biz oyladık. Yani bugün günümüze geldi. BaĢkan’ım, siz demiĢsiniz ki; “ben 

flamingoların BaĢkanı olacağım.” ġimdi ben Ġzmir’deki durumu size kısaca özetliyorum. Bugün 

bizim Kısık’ta… Kısık yanlıĢ oldu bu… 

BAġKAN: Seyrek.  

FĠKRET MISIRLI: Seyrek’te 1000, 1000 kapasiteli bir barınağımız var. Sokak hayvanı olarak 

köpeklerle ilgili. ġeyde ise IĢıkkent’te ise 500 kapasiteli, fuarda galiba 100. Yani BüyükĢehir 

Belediyesi’nin Ģu anki hayvan kapasitesi, ben Gökdere’deki daha hayata geçmediği için onunla 

ilgili herhangi bir yorum yapmayacağım. ĠnĢallah Temmuz ayında hayata geçer, orada 1500 olacağı 

söyleniyor ama Ģuan ki duruma bakalım sizin göreve geldiğinizden bu yana kadar olan yani 1600-

1700 tane sokak hayvanına hitap edebilecek bir barınaklarımız var ve BüyükĢehir Belediyemizin 

Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü’nün Ģu an web sayfasında da bir yıl içerisinde 5600 tane hayvanı 

kısırlaĢtırdık, 6000 tane hayvanı da cerrahi müdahale ettik.  Benim yan tarafımdaki veteriner 

bundan çok daha fazla hayvanı kısırlaĢtırıyor ve çok daha hayvana da cerrahi müdahale yapıyor, 

yaptığı kadro da 6 kiĢi.  Yani koskoca BüyükĢehir Belediyesi bizim o, bugüne kadar çalıĢmayla o 

emeklerimizle buraya kadar getirdiğimiz 4 tane Komisyondaki arkadaĢ 36, diğer Komisyonu da göz 

önünde bulundursak olursak iki tane önergeyle 72 arkadaĢımızın “evet” dediği “daire baĢkanlığının 

kurulması” bu Mecliste yaklaĢık %30-%35 Meclis Üyesine tekabül eder.  5393 sayılı Yasa, 5216 

sayılı Yasa bununla ilgili olarak BüyükĢehir Belediye Meclislerinin, Daire BaĢkanlarını kurmasıyla 

ilgili olarak zaten yetkiyi vermiĢ. Az önce arkadaĢımızın tarif ettiği konular farklı Ģeyler olabilir, ne 

olduğunu da biz de anlamadık yoksa o yönetmeliğe bakacak olursak, bugün bizde 36 tane Daire 

BaĢkanlığı var belki yarısını kapatmamız lazım. Yani biz Daire BaĢkanlığını ekonomik sebeplerden 

kuramıyorsak Sayın BaĢkan’ım, yani biz bugün size 90 milyon liralık bir harcama bütçesi verdik. 

Bu sokak hayvanlarını bugün göz önünde bulunduracak olursak, Ģu iki gün önceki yağmurlardan 

telef olan hayvanları tutun, bununla ilgili sokaklardaki telef olan nerede doğduğu, nerede öldüğü, ne 

kadar yaĢadığını bilmediğimiz sayısız hayvanlar var ve biz bunlara sahip çıkmak gibi bir de 

mecburiyetimiz var. Onlar da bu Ģehrin bir bireyidir ve bunları da size… Her ne kadar oy 

vermediyse hiçbir siyasi partiye oy vermedi. Sizden ricam Sayın BaĢkan’ım, Daire BaĢkanlığı ile 

ilgili olarak bütün imkânlarımızı zorlayalım. Gerekirse kabul eden Meclis Üyeleriyle birlikte 

ödeneklerden herhangi bir Ģey almayalım. Bu konuda biz, destek olmaya hazırım ben Ģahsım veya 

Grubum adına söz verebilirim ama lütfen sizden ricam bunu ödenekten dolayı itmeyelim. Bu Hukuk 

Komisyonu konusu değil. TeĢekkür ederim BaĢkan’ım.  
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BAġKAN: Fikret Beyciğim, bu talebinizi adeta bir çığlık gibi aldım. Merak etmeyin bilmediğim 

bazı detaylar var, bunları da öğreneceğim. Ama bu konuda ben elimden ne geliyorsa yapacağım. 

Bilin ki hassasiyetinizi sonuna kadar paylaĢıyorum ve tamamen elimden ne geliyorsa yapacağımı da 

buradan söylüyorum size. Bir sonraki toplantıya… Daha öncesinde de sizinle haberleĢir bilgi 

veririm. BaĢka söz almak isteyen? Ufuk Bey buyurun. Pardon BaĢkan unuttum. Evet, sonra size de 

vereceğim.  

UFUK YÖRÜK: Aslında Sayın BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Evet.  

UFUK YÖRÜK: Siz son noktayı koydunuz ben el kaldırmıĢ bulundum. Konu bir kez daha ele 

alınabilir. Ama ben de bir teĢekkürle baĢlayayım. Gerçekten Komisyon çok iyi çalıĢıyor, bizim 

önümüze gelen evraklardan yapılan çalıĢmalardan, verilen Önergelerden bu çok net bir Ģekilde 

görülüyor. Biz tabii ki bir hayvan haklarına iliĢkin bir Daire BaĢkanlığı kurulmasına karĢı değiliz. 

Ama bu daha çok hem gerçekten bütçe, gerçekten kadro bir de yasal bir mevzuattan geçerek olması 

gereken bir Ģey. Yani biz burada Meclis Üyeleri olarak bugün Önerge verdik yarın Daire BaĢkanlığı 

kurulsun dediğimiz noktada Ģu an Meclisin önünde üç tane Önerge var. Deniz kıyılarına iliĢkin bir 

Daire BaĢkanlığı kurulması, Esnafa iliĢkin bir Daire BaĢkanlığı kurulması, Hayvan Haklarına iliĢkin 

bir Daire BaĢkanlığı kurulması. Tabii ki gönül istiyor bu Daire BaĢkanlıkları kurulsun ama biraz 

önce dediğim gibi hem yasal mevzuat anlamında hem de BaĢkanlığın takdirleri ve imkânları 

doğrultusunda gidecek bir iĢ. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Ġkincisi, Hukuk Komisyonu olarak 

bir çeliĢkiden bahsetti Fikret ArkadaĢımız, burada bir çeliĢki yok. Biz Daire BaĢkanlığı kurulmasını 

gerekçeli olarak ret ederken, ilgili yönetmelikte bunu kabul etmiĢ değiliz. Ġlgili yönetmelik çok 

güzel bir yönetmelik, çok detaylı bir Ģekilde hazırlanmıĢ bir yönetmelik. Biz bu yönetmeliğin 

içerisindeki Daire BaĢkanlığı sıfatını kaldırarak, bizim mevcut birimlerimiz Veteriner Hizmetleri 

birimleri çerçevesinde o yönetmeliğin hayata sokulması yönünde bir kabul kararı verdik. Bu 

çeliĢkiyi de bu Ģekilde gidermiĢ olayım. Bu konuyu tekrar ilerleyen günlerde ele alırız. TeĢekkür 

ederim.  

BAġKAN: Evet, ben de anladım tamam. Gerek var mı? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki. 

FĠKRET MISIRLI: Komisyon BaĢkanımız Ģunun farkında değil, hâlbuki her ikisini 13 Ocak’ta 

gelen bize Meclisimize oybirliği ile geldi. Kendileri Hukuk Komisyonu olarak bu kararı almıĢ 

durumdalar. Ama Ģimdi sanki Bütçenin görevine soyunarak farklı bir açıklama yapıyor. Bence 

Komisyonlarda önce aldıkları kararların ne olduklarını iyi bakıp bir sonraki Meclislerde gerekirse 

bunun yorumlarını yapsınlar. TeĢekkür ederim BaĢkan’ım.  

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar…  

UFUK YÖRÜK: Gereksiz bir polemiğe girmeyelim Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Girmeyelim bence de.   

UFUK YÖRÜK: Ben burada susayım.  

BAġKAN: Tamam.  

UFUK YÖRÜK: Hakan ArkadaĢım burada Komisyonda kendi Parti Üyesi önce onlarla gelip 

görüĢsünler.  

BAġKAN: Tamam. Ben Komisyon ArkadaĢlarımızı tebrik ediyorum ve teĢekkür ediyorum. 

Özellikle Aybars KardeĢim de ve Fikret Bey de cana baĢla çalıĢtılar biliyorum. Diğer arkadaĢlarımın 

da her birine ayrı ayrı teĢekkür ediyorum, çünkü çok emek verdiler. Hakikatten elinize emeğinize 

sağlık ama dediğim gibi ben bunun üzerinde olmaya devam edeceğim. Mustafa Bey buyurun.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri aslında yapacağım gündem dıĢı 

konuĢma içimi yakan bir konuyla ilgiliydi ama ondan önce onu yine yapacağım. Ġki konuda cevap 

vermek mecburiyeti hâsıl oldu, onu söyleyeyim. Öncelikle bir bilgiyi paylaĢmak istiyorum, 

düzeltme belki yapar arkadaĢlarımız. Türkiye’nin her yerinde Değerli ArkadaĢlar, Ġzmirliler duysun, 

birleĢik sistem mevcuttur. Yani atık suyla yağmur suyu birlikte deĢarj edilmektedir. Bu Türkiye’nin 

bütün illerinde mevcuttur. Tek Ģehir Ġzmir değildir. Bunu bir kere söyleyelim, tek Ģehir Ġzmir 

değildir. Yapılması gerekir doğru, ayrıĢtırılması gerekir doğru, yapılmamıĢ doğru, yapmaya 

baĢlamıĢız o da doğru. Ġllere oranlarına baktığımız zaman girmeyeceğim o detaya farklı farklıdır. 

ġimdi evet yani birçok felaketle sınanıyoruz. Öyle geliyor bana, ne kaldı bazı arkadaĢlarımız espri 

yapıyorlar “meteora sıra geldi” diyorlar. Ben onu espri olarak kabul ediyorum. Ama sekiz saatte 126 
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kilogram su düĢüyor metrekare baĢına, yani yıllık ortalama kaç 717. Sekiz saatte bunun %18’i 

Ġzmir’in toprağına, dağına, taĢına, ovasına, düzüne yağıyor Değerli ArkadaĢlar, yağsın bereket. Ama 

aynı zamanda bu yağıĢların bu Ģekilde iklim krizinin yol açtığı, bunun altını özellikle çiziyorum. 

Ġklim krizinin açtığı bu yağıĢların bu Ģekilde sele dönüĢmesinin nedeninin altında yatan gerçeği de 

hepimizin araĢtırması ve bilmesi gerekir. Ġklim krizine burada vurgu yapmak gerekir. Peki, yatırım 

yapıyor muyuz bu konularda ĠZSU… Faaliyet Raporlarında bunu konuĢacağız Nisan ayında oralara 

da geliriz. Evet, yatırım da yapılıyor. Hani yatırım yapılmıyor Ģeklinde bir iddianın mesnetsiz 

ortada, onu da düzeltiriz. Faaliyet raporlarında bunu uzun uzun konuĢacağız ama bunu özellikle 

belirtmek istiyorum. AyrıĢtırmayla ilgili Ģimdiye kadar 68 km yağmur suyu ayrıĢtırma hattı 

yapılmıĢtır. Bundan sonrası da yapılacaktır, yapılmalıdır ayrıca. Bu da bir ihtiyaçtır. Ne diyoruz, 

Ġzmir’in altyapı ve ulaĢım konuları çalıĢılmalı, geliĢtirilmeli ve Ġzmir’e layık bir Ģekilde 

yaĢanılabilir bir kent olma hedefiyle yürünmelidir. Zaten BaĢkan’ın koyduğu stratejik plana 

bakarsanız bunlar var. Diğer konu; Sayın BOZTEPE’den rica edeceğim yardımcı olsunlar, 

gerçekten önemli bir konuya temas ettiler. Çünkü belki Mecliste değil ama daha sonra Grup BaĢkan 

Vekili ArkadaĢlarımızla toplanırız. Bu Meclis Salonu konusunda bir mutabakata varalım; haklı 

olabilirler, yani bazı konularda getirdikleri önerileri değerlendirmek gerekir. Fakat Ģurada 3 km 

gitsek, Sayın BOZTEPE’de gayet iyi bilir. Bir Ġl Genel Meclis binası vardı. ArkadaĢlarınız bilir mi 

orayı bilmem yani bazıları bilmeyebilir ama birçoğu bilir. Ġçinde onun üyeliğini yapan 

arkadaĢlarımız var. Oranın mülkiyetinin %50’si bizim %50’si Çevre ve ġehirciliğin. Peki, ne oldu? 

Orası, orası aslında, aslında Ġl Genel Meclisler lağvedildiğinde nerelere devir edilmesi lazımdı? 

BüyükĢehir’e verilmesi gerekirdi, vermediler. ġimdi o zaman bir protokol meselesi var gündemde, 

4 yıldır kullanıyorsunuz ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız kullanıyor, 

kullansın helal hoĢ olsun Ģimdi 4 yılda bize versin yahu. Meclis binamızın halini görüyorsunuz. 

Orayla ilgili hepimiz ayakta alkıĢladık o gün kararı, Ģimdi ayakta alkıĢladık ama o karardan nasıl 

dönerizi de bir anda ima etti. 4 yılda biz kullanalım. Meclis salonu hazır, devam edelim o iĢe bu 

kadar kolay. Evet, Değerli ArkadaĢlar benim asıl canımı yakan, beni üzen sadece Ġzmir’in problemi 

değil, bu problem hepimizin problemi arkadaĢlar hani Ġzmir Meclisinde Ġzmir’in sorunlarını 

konuĢalım eyvallah ama gündem dıĢı maddelerde de ülkenin de can yakıcı sorunlarını konuĢmak 

mecburiyetindeyiz. ġimdi desem ki ben Hasan TAN’ı tanıyan var mı aranızdan desem.              

(HÜSNÜ BOZTEPE: Kimi?) Hasan TAN. Hasan TAN’ı tanımayabilirler, söyleyeyim. Ben 15 

yaĢında bir lise öğrencisiydim ve okulda tuvaletin duvarlarına; “Hasan TAN ODTÜ’ye rektör 

olamaz” diye o pulları yapıĢtırıyordum. Ben ne Hasan TAN’ı tanırım, 15 yaĢında Namık Kemal 

Lisesinin bir öğrencisiyim. Ama “Hasan TAN ODTÜ’ye rektör olamaz” diye duvara onları 

yapıĢtırıyordum. ġimdi yıl kaç? 2021. Bu rektörlük problemi demek ki 1975 yılından beri ben 1975 

yıl olarak diye biliyorum onu sayın üstüne kaç yıl geçmiĢ 46 sene. Hâlâ, hâlâ bu ülkemizde bir 

problem olarak, bir mesele olarak ülkenin ve insanların ve vatandaĢlarımızın ve gençlerin önünde 

devam etmektedir. Değerli ArkadaĢlar, bakın hep konuĢuyoruz ya hak aramak, muhalefet etmek, 

itiraz etmek demokrasinin esbab-ı mucibesidir. Bunlar varsa demokrasiden söz edebiliriz. Ġktidar 

olacak, ama iktidar kadar Değerli ArkadaĢlar muhalefet de olacak. Ġktidarlar muktedirdir Değerli 

ArkadaĢlar, evet Ģu anda AK Parti Ġktidarı ülkede hüküm sürmektedir ve muktedirdir. Ama her 

muktedir, her muktedir  o muktedirliğin kendisine verdiği gücü doğru kullanmalıdır. ġimdi bugün 

mağrur olanlar, kibirli davrananlar aslında geçmiĢte mağdurdular. Bir Ģiir okuduğu için cezaevinde 

yattı Sayın CumhurbaĢkanı mağdur muydu? Mağdurdu. Ve buna itiraz ediyor muydu insanlar? 

Ediyorlardı. Kendisi de itiraz ediyordu. Çünkü eğer demokrasiden söz ediyorsak söz hakkı, ifade 

özgürlüğü bu demokrasinin olmazsa olmazıdır Değerli ArkadaĢlar. Bu kısıtlanamaz, 

kısıtlanmamalıdır. Siz eğer, siz eğer bugün, bugün Boğaziçi Üniversitesi’ndeki o genç öğrencileri 

anlamamazlıktan gelirseniz, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki o genç öğrencileri dinlemezseniz onları 

kategorize edip, stick bağlarsanız, damgalarsanız bu ülkeye bir hayır gelmez ki, bu ülkenin en 

değerli evlatları orada. Orada her görüĢten insan eğitim görüyor ve sonra ülkenin değiĢik yerlerinde 

değiĢik görevler alıyor. Hatta ülke yönetiyor. BaĢbakan çıktı o Boğaziçi’nden BaĢbakan çıktı. 

ODTÜ’den BaĢbakan Yardımcısı çıktı. Ġki tane de Ģu anda Parti BaĢkanı var.  

BAġKAN: BaĢkan’ım toparlarsanız. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Toparlayacağım BaĢkan’ım.  

HÜSNÜ BOZTEPE: BoĢu boĢuna giriyor… 
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MUSTAFA ÖZUSLU: ġimdi Değerli ArkadaĢlar, ülkenin problemi önemli hiçbir Ģey boĢ değil 

arkadaĢlar, hiçbir Ģey boĢ değil Sayın BOZTEPE. Beyza BULDAN, Beyza BULDAN. Buca’da bir 

öğrenci arkadaĢımız. Sabaha karĢı apar topar polisler evine giriyorlar karga tulumba bu kızımızı 

alıyorlar hadi bakalım Ġstanbul’a gidiyoruz, orada bir mahkeme ve sonra da tutukluluk. ġimdi 

Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Değerli ArkadaĢlar, biz elbette suçun yanında olamayız, elbette Ģiddetin 

ve terörün yanında olamayız, olmayacağız da. Hiçbir zaman da olmadık. Ama bir hak arama 

yöntemi, barıĢçıl hak arama yöntemiyle itiraz ediyorsa muktedirlerin iktidarların hoĢuna gitmeyen 

Ģeyleri söylüyorsa insanlar onları teröristtir, terör eylemcisidir diye yaftalamak yerine onları 

anlamaya çalıĢmak bu ülkenin geleceği için, gençlerimiz için ve hepimiz için evlavi davranıĢtır. 

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Biz teĢekkür ederiz. Buyurun Özgür Bey.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti, Belediyemizin Kıymetli 

Bürokratları hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Tabii esasında bugün bu Mecliste 

konuĢmamız gereken en temel konu yine Ġzmir’i ilgilendiren bir konu, Ġzmir’in temel sorunlarından 

biri olan altyapı sorunları. Kısmen Hüsnü Bey girdi, kısmen diğer arkadaĢlar girdi. Çünkü biz yerel 

Meclisleriz. Yerel Meclislerde mümkün olduğunca, mümkün olduğunca değil çoğunlukla ve asıl 

görevimiz olan mesele de bu. Ġzmir’i konuĢalım Ġzmir’i en iyi noktalara nasıl getirebiliriz, 

çalıĢmalarını nasıl yapabiliriz? Bunları iki yıla yakın bir süredir bunları değerlendiriyoruz diye 

düĢünüyorum. 30 Ekim’de deprem hadisesi yaĢandı, hepimizi fazlasıyla üzen, hepimizi fazlasıyla 

etkileyen ve o gün çıktık dedik ki; “Bu Ģehrin en temel sorunlarından biri kentsel dönüĢüm.” Bu 

Ģehrin en temel sorunlarından biri deprem, bir deprem gerçeğimiz var. Ve o gün dedik ki; “Bu 

Ģehirde deprem her an gerçekleĢebilir.” Çünkü o gün olan deprem sınırlarımızın dıĢında 

gerçekleĢmiĢ bir depremdi. Maalesef 117 canımızın kaybına sebebiyet verdi.  Sonra aradan 3 ay 

geçti, 4 ay geçti bir yağmur yağdı, yağmurun Ģiddeti Ģu kadardı, metrekareye Ģu kadar kilogram 

yağmur yağdı. Ama sonuç itibariyle o gün de iki vatandaĢımızı kaybettik. Ve herhalde bu Ģehirdeki 

merkezdeki en azından bütün dereler taĢtı. Onlarca, yüzlerce belki de binlerce iĢyerini su bastı, 

konutlara su bastı, sizlerde sokaklardaydınız bizler de alanlardaydık, birçok arkadaĢımız mümkün 

oldukça yardım etmek amacıyla alandaydık. Öncelikle bu acı hadisede hayatını kaybeden Ġzmirli 

hemĢerilerimize baĢsağlığı…  Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına baĢsağlığı diliyorum. Evet, 

sonrasında özellikle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi çalıĢanları ve diğer kurum çalıĢanları bir emek 

sarf ettiler. Bu acı hadiseyi bir an önce acıların ortadan kaldırılması için, bu konuda da kendilerine 

teĢekkür ediyorum. Sizin bir sözünüz var. “Dirençli Ģehirler.” Dirençli Ģehirler derken yaĢanan 

hadiseden sonra o hadisenin ortadan kaldırılması ya da acıların silinmesi meselesi değil. Dirençli 

Ģehirler aslında Ģu Ģekilde olması diye düĢünüyorum. Deprem, taĢkın, sel hangi koĢullarda olursa 

olsun Ġzmirlilere ve Ġzmirli hemĢerilerimize, Ġzmir’e en az acıyı ve zararı vermesi gerekir. ġimdi 

Kıymetli ArkadaĢlar ben size bir örnek vereceğim; hani diyorsunuz ya “çok yağmur yağdı, 

inanılmaz bir afet oldu.” 2013 yılında bir yağmur yağdı bu Ģehirde, 2013 yılında da bu Ģehirde 

Cumhuriyet Halk Partili bir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı vardı. O gün de aynı eleĢtirileri 

yapıyorduk. O gün yağan yağmur sonrasında Tepecik’teki Ġtfaiye Daire BaĢkanlığının alanı sular 

altında kaldı, araçlarla birlikte sular altında kaldı, araçlar da oradaydı. 2013 yılında yağan yağmurla 

milyonlarca lira zarar söz konusu oldu. EleĢtirdik, o günde eleĢtirdik dedik ki; “Ġzmirlilere yardım 

edecek olan Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı yardıma muhtaç.” dedik. O gün de eleĢtirdik. Aradan 7 yıl 

geçti. 7 yıl sonra ya da 8 yıl geçti. 2 ay kadar önce yine bir yağmur yağdı. Yine Ġtfaiye Daire 

BaĢkanlığı’nın Tepecik’teki alanı sular altında kaldı. Aradan iki hafta geçti, yağmur yağdı yine 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı’nın alanı sular altında kaldı. Tek fark neydi 

biliyor musunuz Kıymetli ArkadaĢlar? Bu sefer bir tedbir alındı araçlar oradan çıkartıldı. Tek fark 

buydu. Yine metrelerce su yine Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı, Ġzmirlilere yardım etmesi gereken Ġtfaiye 

Daire BaĢkanlığı yardıma muhtaç hale geldi. O iki hafta önce yağan yağmurda, yağan yağmur 

sonrasında ki o bu kadar yoğun bir yağmur değildi. O yağmur bu kadar Ģiddetli değildi ve yağan 

yağmur sonrasında Sayın BaĢkan kürsüden Ģöyle bir ifade kullandı. Tam olarak rakamı bilmiyorum 

ama “Belediyemize Ģu sayıda baĢvuru var ve bu sayıdaki baĢvuruları da mümkün olduğunca 

zararlarını gidermeye çalıĢıyoruz. Ama sizin bildiğiniz ve bize baĢvurmayan birileri varsa siz de ne 

olur bizlere bildirin.” Dediğinde Ģurada arkadaĢlarıma Ģöyle bir ifade kullandım. “Ġtfaiye Daire 

BaĢkanlığı’nı söyleyeyim mi acaba?” dedim.  Ģimdi Kıymetli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan’ım, 
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Ġzmir’in altyapı durumu bu 2013 yılından çok uzağa gitmeye gerek yok. 2021 yılına geldiğimiz 

noktada altyapının durumu ortada. BaĢka Ģehirlerde Ģu varmıĢ, baĢka Ģehirlerde bu olmuĢ biz baĢka 

Ģehirlerde yaĢamıyoruz. Biz baĢka Ģehirlerin seçmenleri tarafından seçilmiĢ, seçilmiĢ Meclis Üyeleri 

değiliz. Biz Ġzmirlileriz, gerçi bir arkadaĢımız “Ġzmir’de doğanlar için Kültürpark’ın bir öneminin 

olduğunu.” söyledi ama ben Ġzmir’de doğmamıĢ bir Ġzmirli olarak söylüyorum. Ġzmir’in her noktası 

benim için önemli ve değerli. Ben bir Ġzmirliyim çünkü. Çünkü Ġzmir’de yaĢıyorum. Çünkü Ġzmir 

için siyaset yapıyorum. Bunu eleĢtirmeyecek miyiz? Elbette ki eleĢtireceğiz ve bunu her 

eleĢtirdiğimizde karĢımıza afetten siyaset üretiyorsunuz gibi gerçekten anlamsız bir argümanla 

çıkıyorsunuz. Afetten siyaset hiçbir zaman yapmadık, yapmayacağız da. Ama altyapıyı 

konuĢmayacak mıyız?  5000 km civarında ayrıĢtırma yapılması gereken Ġzmir’de bugüne kadar  

642 km, %10’un biraz üzerinde yapıldığını söylemeyecek miyiz? 2020-2019 yılında toplamda            

60-70 milyon, 70 km civarında ayrıĢtırmanın yapıldığını ve bunun yetersiz olduğunu söylemeyecek 

miyiz? Elbette ki söyleyeceğiz. Bunda yanlıĢ olan ne var? Bunda yanlıĢ olan hiçbir Ģey yok. Bunları 

söyleyeceğiz ki, sizler düzelteceksiniz, düzeltmezseniz yine söyleyeceğiz. Hani “Ġzmir Körfezi’ni 

temizlemek için, özel hiçbir çabaya ihtiyacımız yoktu? Kirletmeyeceğiz.” diyorduk.  Bunu kim 

söylüyordu? Sayın BaĢkan dile getiriyordu. Biz de diyorduk ki; “Böyle bir yöntem olmaz.” Ġzmir 

Körfezi yılların birikimi olan bir kirlilik söz konusu bunu bu Ģekilde yapın, bilimsel bir karĢılığı 

yok. Sizin vermiĢ olduğunuz cevap aynen Ģuydu, ne diyordunuz;  “Derelerin temizliğini yapıyoruz, 

derelerden Ġzmir Körfezi’ne kirlilik akmıyor.” O derelerin tamamı taĢtı. O derelerin tamamının 

taĢmasının temel sebebi derelerin kirliliği, derelerin temizlenmemesi. Sadece MaviĢehir’de 

göstermelik bir derenin etrafının düzenlenmesi, bu Ģehirdeki altyapı sorunlarını oradan kaldırmaz. 

Biz ĠZSU görüĢmesinde Ģunu söylemiĢtim, bir Belediye BaĢkanından duymuĢtum. BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı’ndan tekrar edeceğim.  “Ġyi Belediyeciler ve gerçek Belediyeciler yatırımı yerin 

altına yapar. Ġyi Belediyeciler ve gerçek Belediyeciler yatırımı yerin altına yapar.” Çünkü yerin altı 

görünmez. Ama aslında yapılması gereken yatırım yerin altınadır. Aslında bu örneği de Faaliyet 

Raporunda verecektim ama yine bir farklılık noktasında bir örnek vereceğim arkadaĢlar. 

Zannedersem 2015 yılında Kıbrıs ġehitleri’nin önündeki alanda yağan yağmur neticesinde bir 

Ġzmirli gencimiz seyyar bir araçla karĢıdan karĢıya insanları geçiriyordu. Onun fotoğrafları var 

basından takip ederseniz görürsünüz. 2021 yılına geldiğimizde fark ne oldu biliyorsunuz? Oradaki 

altyapı çalıĢmaları yapılmadı sadece yolda bir boya çalıĢması yapıldı, bir süsleme çalıĢması yapıldı, 

biraz da yükseltildi. VatandaĢlar yine sel oldu, yine su oldu. Ama bu sefer bellerine kadar değil, 

bileklerine kadar suda karĢıdan karĢıya geçmek zorunda kaldı. Biz bunları söylemezsek, biz bunları 

eleĢtirmezsek o zaman Ġzmirlilerin bizlere vermiĢ olduğu bu oylarla burada yapmıĢ olduğumuz 

görevlerin hiçbir anlamı olmaz. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, evet tarım önemli Sayın BaĢkan’ın 

Meclis öncesinde yapmıĢ olduğu bir sunum var. Oradaki bazı hususlara bizler katılıyoruz, bazı 

hususlara katılmıyoruz. Mesela orada verilen bir ifade var, söylenen bir ifade var. Neydi? “Yurt 

dıĢından saman ithal eden bir ülke haline geldik.” Yurt dıĢından saman ithal eden bir ülke değiliz. 

Dünyada… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

ArkadaĢlar ben sizi dinledim sizde beni dinleyin lütfen. Elinizde bir veri varsa onları çıkar 

söylersiniz. ġimdi dünyada özellikle ekonomik anlamda ve tarımsal anlamda hangi seviyelerde 

olduğumuzu hepimiz biliyoruz. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup 

BaĢkan Vekili Mustafa Bey aslında Ġzmir’i çok ilgilendirmeyen ama evet ülke genelinde Ģu anda 

çok gündemde olan bir konuya girdi. Kendisine hak veriyorum.  Çünkü özellikle son bir haftadır 

Ġzmir’de yaĢanan süreçle ilgili çok da fazla söyleyebileceği bir hususun olmadığını hepimiz 

biliyoruz. Ama Ģunu söylemek istiyorum. Bugün Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan rektörlük 

seçimleri ya da rektörlük atamaları ya da rektör belirleme usulü Ġstanbul Teknik Üniversitesi’nde, 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde ya da ülkenin herhangi bir üniversitesindeki rektörlük 

atamasından hiçbir farkı yok. Yasaların belirlemiĢ olduğu usullere göre yapılmıĢ bir rektör ataması. 

Bu rektör atamasına ya da rektör belirlemesine elbette ki birileri karĢı çıkabilir, itiraz da edebilir. 

Gerekçe olarak Ģunu da söyleyebilir; “Boğaziçili değil” de diyebilir ki gerçi bu Boğaziçilik meselesi 

nedir onu da çok anlayabilmiĢ değiliz. Boğaziçi’nde okumamıĢtır ama Boğaziçi’nde yüksek 

lisansını yapmıĢtır. Boğaziçi’nde doktorasını yapmıĢtır. GeçmiĢ dönemde çünkü Boğaziçiyle hiç 

alakası olmayan birileri rektör olmuĢtur. Elbette ki eleĢtirebilir, elbette ki karĢı da çıkabilir, teröre 

bulaĢmadığı müddetçe de, teröre bulaĢmadığı müddetçe de yasal anlamda hiçbir noktada sıkıntı da 
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yaĢanmaz. Ama ne zaman ki teröre bulaĢır ama ne zaman ki terör örgütleriyle ortak iĢbirliği yapar o 

zaman Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasaları neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. ġimdi Kıymetli 

ArkadaĢlar, bugün tarım, Tarımsal Daire BaĢkanlığı’na bir atama yapıldı. Aslında yapıldı da bugün 

bilgilendirilmesi yapıldı. Bir sosyolog arkadaĢımız, olabilir. Sayın BaĢkan’ın takdiri, bana göre 

yanlıĢ. Bir taraftan tarımdan bahsedeceksiniz, bir taraftan bu Daire BaĢkanlığının baĢına sosyolog 

bir arkadaĢı atayacaksınız. Bana göre yanlıĢ. ĠZSU Genel Müdürlüğünün baĢında bir ziraat 

mühendisi. Size göre doğru, bana göre yanlıĢ. Odalar da itiraz eder. Ziraat odası itiraz eder, baĢka 

bir oda itiraz eder. Ama o Ziraat Odası düĢünün ki ya da buna itiraz eden her hangi biri düĢünün ki 

ĠZSU Genel Müdürlüğünün, Sayın Genel Müdürün odasını iĢgale kalktığını düĢünün, vereceğiniz 

tepkiyi gerçekten çok merak ediyorum. Bakın… 

BAġKAN: Toparlarsanız… 

ÖZGÜR HIZAL:  Toparlıyorum Sayın BaĢkan, toparlıyorum, toparlıyorum haklısınız. Çünkü hava 

Ģartları da herhalde müsait değil, toparlayacağım. DüĢünebiliyor musunuz, buna itiraz eden birinin 

çıkıp ĠZSU Genel Müdürünün odasını iĢgale kalktığını düĢünün. Bugün Boğaziçi Üniversitesinde 

yaĢanan budur. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hiçbir kurumunu, BüyükĢehir Belediyesi de dâhil 

olmak üzere hiç kimse ama hiç kimse, hiçbir gerekçeyle iĢgal edemez. Ederse karĢılığındaki yasal 

mevzuat neyi gerektiriyorsa onunla karĢılaĢır, saygılar sunuyorum, teĢekkür ediyorum. (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, ben Özgür Bey’in ifadelerine karĢı sondan baĢlayarak 

geriye doğru yanıt vermek istiyorum. Öncelikle Tarım Daire BaĢkanı bir sosyolog olabilir. Yasal 

mevzuatta atanmasına müsaade ediyor, yıllardır da tarım alanında çalıĢan bir arkadaĢımız. Liyakat 

demek, sadece üniversite mezuniyeti demek değil. Yani üniversite mezuniyeti olmadığı halde 

Dünya Edebiyat Klasiklerine giren pek çok yazar biliyoruz. Bugün gidin Emniyet Müdürlüğüne 

polislerin, emniyet görevlilerinin edebiyat fakültesi mezunu olduklarını görürsünüz, Fen Fakültesi 

mezunu olduklarını görürsünüz. Atanamayan öğretmenlerin polis olduklarını görürsünüz. Yani bu 

bir ölçü değil. Burada arkadaĢımızı tanıyoruz, biliyoruz, yıllardır tarım alanında çalıĢıyor, bu da 

sonuçta BaĢkanlığın takdiridir. Çünkü birlikte yürünür. Dolayısıyla kendisine karĢı yapılan 

suçlamalar haksızdır. ġunu da söyleyelim, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasıyla, bir 

Belediye BaĢkanlığının Daire BaĢkanı ataması arasında çok büyük bir fark vardır. Üniversite ilim 

yuvasıdır, üniversite özerk olması gereken bir yerdir. AraĢtırma yapar, geliĢtirir, ilim yapar, öğrenci 

yetiĢtirir, dünya üniversiteleri ile yarıĢır. Ama bir belediyenin dairesiyle üniversiteyi kıyaslamak çok 

da akla, mantığa uygun bir durum değil. Burada Ģunu söyleyelim; arkadaĢlarımızla, BaĢkan 

Vekilimiz de ifade etti; ifade özgürlüğü, protesto özgürlüğü anayasal bir haktır. Yine Avrupa Ġnsan 

Hakları Mahkemesi’nde de bu konuda çok fazla Türkiye'nin maalesef sicili çok iyi değil. 

Dolayısıyla Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi, Anayasamızın gereği, burada öğrenciler sadece 

protesto haklarını göstermiĢlerdir. Evet, “Terörle iliĢiği var mı, yok mu?” Bu yargıya ait bir konudur 

ama her konuyu da teröre bağlamak ne kadar hukuki olur? Bu da tartıĢılır. Bu yüzden bu konuyu 

umarım daha farklı değerlendiririz. Eğer demokratik bir ülke olmak istiyorsak bizim de kendi iç 

hukukumuzu yeniden değerlendirmemiz lazım. Bugün Anayasa değiĢikliğinden bahsediyoruz. 

ġimdi, üçüncü konu olarak ĠZSU konusuna gelelim, alt yapı konusuna gelelim. Ben yakın zamanda 

Çevre ve ġehircilik Bakanımızın bir basına yansımıĢ sözünü okudum. Çevre ve ġehircilik 

Bakanımız Sayın Murat KURUM diyor ki; “81 ilde Ġklim DeğiĢikliği Eylem Planı hazırlanması 

gerekir. Tüm ülke ve kentlerin iklim değiĢikliği ile mücadele etmesi gerekir. AĢırı yağıĢlar, seller, 

taĢkınlar bundan kaynaklanmaktadır.” Çevre ve ġehircilik Bakanımız bunu söylüyor. Biz ne 

diyoruz?  “Ġzmir’i ayrıĢtırmıyoruz. Ġzmir, Türkiye’nin 3. Büyük Kenti, batıya açılan yüzü, modern 

kenti.” Çoğu zaman ne diyorsunuz? ĠĢte, “Türkiye’den kendinizi ayırıyorsunuz, diğer kentlerden 

ayırıyorsunuz.”  ġimdi de biz bu konuya yaklaĢırken, Türkiye'nin geneliyle beraber yaklaĢmamız 

lazım. Çevre ve ġehircilik Bakanlığının da bu konuda alt yapı sorumluluğu var. Belediyelerle 

beraber bu konuya yaklaĢması gerekiyor. Yine aynı Ģekilde HES’lere kontrolsüz izin vermek, alt 

yapıda koordinasyonsuzluk… Bunlar da ne yazık ki yapılaĢma bozuklukları, bu sonuçları 

doğuruyor. ġunu söyleyelim; yakın zamanda dün, evvelsi gün yaĢamıĢ olduğumuz sel felaketi, 

bugüne kadar son yüz yılda yaĢanmıĢ en büyük 3. felaketmiĢ. Dolayısıyla biz evet, vatandaĢımızın 

mağduriyetini anlıyoruz, hepimiz de yaĢıyoruz. Ama bu mağduriyetlerin sarılmasında da gerçekten 

çok inanılmaz güzellikte bir dirençli kentler örneğini gösterdik. Depremde bunu yaĢadık, pandemi 
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sürecinde yaĢadık, sel felaketinde de yaĢadık. Bu konudan bir siyaset üretmemek lazım. sonuçta 

Belediyelerin bir de Ģöyle bir yapısı var; idari vesayetle Merkezi Ġdareye bağlıyız. Merkezi Ġdarenin 

çıkardığı Yasalarla Belediye hizmet üretiyor. Bir Ģeyi onaylamazsanız, bir ihale dosyasında bir izin 

gelmezse veyahut Ġhale Mevzuatından kaynaklanan itirazlar olur, ihaleler düĢerse ne yazık ki bunlar 

hizmetleri etkiliyor. Dolayısıyla hep beraber yaklaĢalım, nasıl depremle ilgili imar konusunda 

birlikte bir yol almayı gayret ettiysek alt yapı konusunda da aynı yaklaĢımı gösterelim. ġunu da 

söyleyeyim; ĠZSU ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi %42’sini bütçesinin yatırıma ayırmıĢ durumda. 

Alt yapı ve ulaĢım 2021 yılında en çok göreceğimiz yatırımlar olacak. 3.3 milyar lira yatırıma 

harcamıĢ bir belediye, Türkiye’de de örnek gösterilen bir belediye. Bu konuda da haksızlık 

yapılmaması gerekiyor. ĠZSU’nun ben esasında dosyalarını da aldım, hangi ilçelerde hangi alt 

yapıları yapmıĢ, hangi çalıĢmaları gerçekleĢtirmiĢ. Ama burada Meclis Heyetinin daha fazla 

zamanını almak istemiyorum, amaç hâsıl oldu. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, sadece bir soru soracağım yani çok kısa, bir saniye. ġu anda Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin, Sayın Nilay Hanım’ın bahsettiği, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

yatırımsal anlamda bekleyen bir dosyası var mı? Yani bu soruyu size yöneltmek istiyorum. 

BAġKAN: %42 Özgür Beyciğim. 

ÖZGÜR HIZAL: Anlamadım? 

BAġKAN: 2000… %42’si, bütçemizin %42’si. 

ÖZGÜR HIZAL: Bakanlıklarda bekleyen bir dosyamız var mı? O anlamda söyledim. Ankara’da 

bekleyen bir dosyamız var mı? Çünkü Ģöyle bir ifade var, bunu çok kabul etmiyorum, “Bazı 

yatırımların yapılması hususunda engelleniyor.” gibi bir ifade var.  

BAġKAN: Söyleyeyim, Halkapınar-Otogar Metro. 

ÖZGÜR HIZAL: Halkapınar-Otogar Metro. 

BAġKAN: Halkapınar-Otogar Metro, 7 senedir planda iz bedel ayrılıyor. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Ama bir dakika, bu tartıĢmaya girmeyelim… 

ÖZGÜR HIZAL: Bu tartıĢmaya girmeyelim… 

BAġKAN: Sadece sordunuz diye söylüyorum, siz 15 dakika konuĢtunuz, müsaade edin çok 

arkadaĢım var konuĢacak. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Hayır, lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: Bakın Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Özgür Beyciğim ama bu… Ben buna izin veremem. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: ArkadaĢlarım burada söz istiyorlar, siz 15 dakika konuĢtunuz. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Örnek istediniz, söyledim. 

ÖZGÜR HIZAL: Bakın, ben de Ģunun cevabını vereceğim… 

BAġKAN: Peki. 

ÖZGÜR HIZAL: O, Ankara’da bekleyen bir proje değil. 

BAġKAN: Neden? 

ÖZGÜR HIZAL: Bakın, bunun cevabını siz bana bütçe görüĢmelerinde benim yaptığım bir eleĢtiri 

üzerinden siz vermiĢtiniz. 

BAġKAN: Neyi? Anlamadım. 

ÖZGÜR HIZAL: Açılacak olan, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin açılacak, açması gereken imar 

yolları ile ilgili bir eleĢtiri getirmiĢtim. DemiĢtim ki: “Bütçenizde neden 1 milyon TL ayırdınız? 

Yollara 1 milyon mu ayıracaksınız?” Ve siz bir cevap verdiniz, “Bir iz bedeldir, yatırım zamanı 

geldiğinde mutlaka değerlendirilecektir.” ġimdi Ankara’da… 

BAġKAN: Özgür Bey, ama yapmayın. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Ankara’da bekleyen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin hiçbir 

dosyasının olmadığını siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz. En son hafta sonu keĢke bu konuda 

özellikle Grup BaĢkan Vekillerini, bölge siyasetçilerini de davet etseydiniz de o temel atma törenini 

birlikte yapsaydık. 
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BAġKAN: Davet yapıldı, ben hepsine baktım. 

ÖZGÜR HIZAL: Davet yapılmadığını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz.  

BAġKAN: Yapıldı, yazılarını size göndereceğim. 

ÖZGÜR HIZAL: Mesaj atıldı, her neyse teĢekkür ederim, Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Taner Bey buyurun. Taner Bey Buyurun. 

TANER KAZANOĞLU: Sevgili BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlar… 

BAġKAN: Çok özür dilerim, Değerli ArkadaĢlar, lütfen söz almak isteyen arkadaĢlarım var, kısa 

kısa olursa, çok geç kalacağız. 

TANER KAZANOĞLU: Ben Meclis Üyesi sıfatıyla değil, bir baba olarak konuĢacağım. Özgür 

Bey’i bugün çok böyle agresif gördüm. Yani Ģimdi hukukçu kimliğimiz var ikimizin de. Masumiyet 

karinesi dediğimiz bir karine var. Ġzmirimizin, Bucamızın üniversitede okuyan bir öğrenci kızı, 

sabah dört buçukta, 8 polis tarafından evi basılarak gözaltına alınıp Ġstanbul’a götürülüyor. ġimdi 

orada bir doktorun kızı, annesi öğretmen. O ebeveynin yerine koyuyorum ben, bunun kabul edilir 

tarafı yok. Eskiden Türk Dilimizde “delikanlılık” kavramı vardı, “Devlet Baba” kavramı vardı. Ben 

Ergenekon Davalarında avukatlık yaptım. Ġnsanlar 6 sene cezaevlerinde yattı, 6 senenin sonunda 

dediler ki; “Siz haklıymıĢsınız.” beraat kararları çıktı. Masumiyetin, bu çocuklarımızı, üniversite 

öğrencisi çocuklarımızı sahip çıkmak zorundayız. Kindar bir nesil yetiĢtirmek gibi bir 

mecburiyetimiz yok. Bu çocukları devletten bu kadar, “Devlet Baba” kavramından bu kadar 

soğutamayız. Boğaziçi Üniversitesi, üniversitemiz, çocuklarımız yahu. Yani bu çocuklara sahip 

çıkmayacağız da ne yapacağız? Yani Ġzmir Belediye Meclisi olarak tepki göstermeyelim mi? 

Ġzmirimizin kızını, geliyorlar sabaha karĢı dört buçukta alıyorlar. Bunun kabul edilir bir tarafı yok. 

Suçlu olabilir, bilemeyiz, bir yargılamadır. Tutuklama tedbirdir. Tutuklama kararını vermek için bir 

sürü altlıklar olması lazım. 

BAġKAN: Evet.  

TANER KAZANOĞLU: 19… Kaç yaĢında? 21 yaĢındaki kızı eğer, tutuklayıp da eğer bu devlet, 

21 yaĢındaki kızdan korkuyorsa, demek ki bir sorunumuz var. TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Peki, ben teĢekkür ediyorum. Evet, buyurun Hakan Bey, evet. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri, Çok Kıymetli Ġzmirliler… KonuĢmaları 

dinledim, aslında pek bir Ģey de söylemek istemiyordum ama söylemeden… O kadar çok Ģey 

konuĢuluyor ki söylemeden buradan gidemezdim. O yüzden affınıza sığınıyorum. 

BAġKAN: Estağfurullah, buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: ġimdi bir ezberleri bir bozalım Sayın BaĢkan. Efendim yani, üniversitede 

rektör öyle mi atanır? Ben geçen bütçe görüĢmelerinde, hiç bütçeden bahsetmeyerek, çünkü belli bir 

kıstaslar vardı, size bir sunum yaptım yapay zekâ ile ilgili. Pek ilginizi çekmedi. Ama Ģu var ki, 

örneklemeyle vereyim ki daha iyi anlaĢılsın; bir ilköğretim okulunda çok iyi bir öğretmen vardır, 

çok iyi öğrencilere ders anlatıyordur, çok sosyolojik yaklaĢıyordur, hepsinin derdini dinliyordur ve 

o sınıftan mezun olan öğrenciler çok baĢarılı olmuĢtur, iyi yerlere gitmiĢtir. Biz tutup, bu çok iyi 

öğreten öğretmeni, “Bak biz bunun gibi bir öğretmen bulamayız, bunu okulumuza müdür yapalım.” 

dediğimizde sonuç ancak Ģu olur: biz çok iyi bir öğretmeni kaybederiz, sıradan vasat bir müdür, 

yönetici ortaya koyarız. Yine aynı Ģekilde üniversitelerimizde akademik çalıĢma yapması gereken 

profesörlerimizi, ilgili alanlarında  AR-GE çalıĢması ve akademik çalıĢma yapmasını sağlamamız 

gerekirken, eğer biz onları yönetici vasfına getirirsek, çok istisnalar hariç baĢarılı bir 

akademisyenden oluruz, iyi bir bilimsel araĢtırmacıdan oluruz, kötü bir yöneticimiz olur. Demem o 

dur ki burada; yapılması gereken, yönetmek özel bir beceriye, özel bir ihtisasa sahiptir. Ezberlerin 

bozulması gereken nokta da tam burası. Yöneticilerin hiç profesör olmasına gerek yok, profesyonel 

olması gerekir. O becerisi varsa, o iĢi yönetmeli. Üniversitelerde yatırımlar vardır, üniversitelerde 

bölümlerin ayrı ayrı dertleri vardır. Akademik çalıĢmayı oradaki arkadaĢlarımız yapacak. Bu 

konuyu sadece bununla geçiĢtiriyorum ama mühendis olduğum için kusura bakmayın affınıza 

sığınıyorum… 

BAġKAN: Estağfurullah. 

HAKAN ġĠMġEK: Yani, evet doğal afetler biz insanoğluna bir Ģeyi o kadar açık gösteriyor ki biz 

bundan bir türlü ders almıyoruz. 30 Ekim’de, 6 civarında bir sallandık, deprem gündeminize geldi 

ama bize Ģunu söyledi, dedi ki: “Oturacağınız evleri sağlam zeminlere yapın ve teknik Ģartlara ve o 

standartlara göre yapın, dayanım standartlarına göre yapın.” Aradan 4 ay geçti sadece, o binalar 
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yıkıldı, iyileĢtirme çalıĢmaları ve pansuman çalıĢmaları devam ediyor. Yıllarca Ġzmir’e biraz 

yağmur yağdığında… Ben süreye bakıyorum Sayın BaĢkan’ım. Biraz yağmur yağdığında zaman 

zaman su taĢkınları, zaman zaman belli bölgelerde zemin katları, bodrum katları su basmaları 

oluyor idi. Biraz artıĢ olduğunda, yağıĢ artıĢı olduğunda ki geçen hafta olduğunu gördük, her tarafı 

göl haline getirdi. Sevgili BaĢkan’ım, yani çok, Ġzmirliler çok içim sızlıyor. Çeyrek asırdır 

buradasınız, çeyrek asıra yakındır kesintisiz Ġzmir’i yönetiyorsunuz. Lütfen, yine yine Ģu var; Ģu alt 

yapı konusunu ciddi anlamda bir mastır planlamasını yapmamız gerekiyor, yapılması gerekiyor. 

Yani Ģu değil sevgili BaĢkan, ben sizin bir demecinizi gördüm, “Aldığımız bütün önlemlerle bu 

felaketi önledik ama 1995 yılında yaĢanan bir sel felaketinde Ģu kadar vatandaĢımızı kaybetmiĢtik.” 

demek, bu iĢi biraz gölgeliyor sevgili BaĢkan’ım. Yani 1995 yılında olanla bu günü kıyaslamak çok 

hakkaniyetli değil. Daha konuĢulacak çok Ģey var… 

BAġKAN: Peki. 

HAKAN ġĠMġEK: Söylenilecek çok Ģey var, hep beraber Ģu iĢin üstesinden gelelim. Ġzmirlinin bu 

Ģekilde, bu sıkıntıları yaĢaması, Ġzmirliye reva değil. Siz nasıl ilk sunumunuzda “BaĢka Bir Tarım 

Mümkün.” Ben de Ġzmirliye diyorum ki; “BaĢka bir Ġzmir’de yaĢamak mümkün.” 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, buyurun efendim. Bundan sonra yavaĢ yavaĢ toparlayacağız artık, 

buyurun. Evet. 

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis bu Boğaziçi meselesiyle ilgili 

zorunlu olarak aslında biraz da söz aldım. Çünkü neden? ġöyle; sanki sadece ifade özgürlüğü 

engellenen gençlerin olduğu bir ülkede ya da bir üniversitede bazı olaylar yaĢamıĢız gibi lanse 

edilmesi doğru değil. Neden? Kronolojik olarak sıralamak gerekirse, olay evet, belki rektörün kabul 

edilmemesiyle, öğrenciler tarafından kabul edilmemesiyle baĢladı ki Özgür BaĢkan o noktada gayet 

de makul ve bizim de arkasında durduğumuz bir açıklama yaptı. Evet, kabul edilmeyebilir, tıpkı 

sizin yaptığınız atama gibi herkesin hoĢuna gitmeyebilir. Ama Ģöyle bir Ģey var; Ģimdi, burada 

Buca’da oturan bir genç kızımızdan bahsedildi. Burası yargılama makamı değil, ben yargılayıcı 

değilim ya da gözaltına almakla tutuklamak aynı Ģey değil, beraat kararı vermekle takipsizlik kararı 

vermek aynı Ģey değil. Dolayısıyla bunların ayrı ayrı değerlendirmesini burada yapmak da doğru 

değil. Ama bu ayrımların altını çizmek bence önemli. ġimdi, bugün orada alınan öğrenciler dans 

ederken, protesto hakkını dans ederek kullanırken alınmadılar. Rektörün, mevcut atanmıĢ olan 

rektörün de çok net bir açıklaması var. “Biz gece 11’e kadar rektörlük binasında çalıĢan memurlarla 

birlikte buradan çıkamadık, korktuk, abluka altına alındı burası.” diye. ġimdi, bu noktayı 

görmezden gelerek,  “Sadece dans ediyorlardı da, protesto ederken dans ediyorlardı da alındılar.” 

gibi bir algı oluĢturmak bence kesinlikle doğru değil. Bununla birlikte sokaklarda, çöp 

konteynerlerini barikat olarak kullanıp, polis arabası tekmeleyenler… Kusura bakmayın biz burada 

AK Parti Grubu olarak her zaman Ģunu söyledik; “Biz Ģiddetin her türlüsünün karĢısındayız.” Kime 

yöneldiği bizim için hiç önemli değil. KiĢinin ne inancı bizim için önemli, ne cinsiyeti önemli, ne 

cinsel yönelime önemli. ġiddet ve terör bizim toplumsal olarak altını çizdiğimiz en hassas 

noktalarımızdan birisi. Kusura bakmayın, bunları görmezden gelerek sadece “Ġfade özgürlüğü 

kısıtlanıyormuĢ, bu ifade özgürlüğü kısıtlandığı için bu çocuklar alınıyormuĢ.” gibi bir algı 

oluĢturulmasına müsaade edemeyiz. Bununla birlikte keĢke bugün Ģu eleĢtiri de yapılsaydı, Ģu 

kınama da gelseydi. Aynı üniversitenin bahçesinde hangi grup olduğu önemli değil, altını benim 

inancım diye de çizmeyeceğim. Bir inanca yapılan saygısızlık da keĢke kınanabiliyor olsaydı. 

Buradan da AK Parti Grubu olarak yine söylüyorum, sadece benim inancım olarak değil. Bir 

inancın aĢağılanmasını ya da bu Ģekilde lanse edilmesini de doğru bulmadığımızı, kınadığınızı 

bildirmek istiyorum. Yine Ģunu hatırlatmak istiyorum, Savcı Selim KĠRAZ, meslektaĢımdır ve 

onun, yaĢanılan o günü unutmak da çok mümkün değildir. Tüm Türkiye'de elektriklerin kesildiği ve 

elektrikler geldiğinde bir savcının, avukat kimliği ile ama avukat olmadan kendi iĢinin baĢında,  

kendi memuriyetini, görevini yaptığı odasında Ģehit edildiği haberini aldığımız bir gündür o. Bugün 

baktığınızda, Boğaziçi olaylarında 101 öğrencinin Boğaziçi öğrencisi olmadığı, 89'unun 24 farklı 

Ģehirde okuduğu, 19'unun hiç öğrenci olmadığı, 19'unun DHKP-C, 23'ünün MLKP,  9'unun da PKK 

terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilmiĢtir. Bunları görmezden gelemeyiz, bunlar yokmuĢ 

gibi sadece bu öğrencilerin…   

BAġKAN: Peki.   

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Ġfade özgürlüğü kısıtlanmıĢ gibi davranamayız.  
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BAġKAN: AnlaĢıldı.  

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Terör… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Evet, arkadaĢlar lütfen, evet.  

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Bizim…  

BAġKAN: Evet.   

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Hassas noktamızdır.  

BAġKAN: Toparlarsanız, evet.  

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Bu öğrenciler, bu öğrenciler…  

BAġKAN: Lütfen, evet.  

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Üniversitede aĢı çalıĢması, bu öğrenciler üniversitede aĢı 

çalıĢması yapılırken alınmamıĢtır.  

BAġKAN: AnlaĢıldı. 

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Bu rektör bu öğrencilerin aĢı çalıĢmasına engel olmamıĢtır. 

Bilimse, aydınlıksa, akademi ise…  

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen.  

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN:  Bizim baktığımız nokta da bu taraftır, yukarıdır, teĢekkür 

ediyorum.  

BAġKAN: Peki,  teĢekkürler. Salahattin Bey, sonra size vereyim Ġlhan Bey ve bitiriyorum, son söz. 

Evet, çok kısa kısa, buyurun.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, evet, Ġzmirimiz’de 

yaklaĢık olarak 1 yıl içerisinde 3’üncü sel baskınını yaĢadık. Ama bu sel baskını çok ağır oldu. 

Ġzmir'in bütün ilçeleri, her yeri sel bastı, evleri, iĢ yerlerini. Çok insanlarımız mağdur oldu. Ġki tane 

insanımızı kaybettik, bu kaybettiğimiz insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına, 

akrabalarına, bütün insanlarımıza ve bizlere baĢsağlığı diliyorum. ġimdi, evet, sel baskını… ĠĢte 

temiz su, pis su kanallarının ayrılması, “Bu dönem içerisinde 126 kilometre yapacağız, 

ayrıĢtıracağız.” dedi, Sayın BaĢkan’ım Mustafa Bey. Bunları konuĢmamız gerekiyor, bunları 

konuĢmayacağız da ne konuĢacağız? Bu Ġzmir'i ilgilendiren bir sorun, Ġzmir’i. Örneğin bütün 

ilçelerimizde, hatta ve hatta bu hasar tespitlerini, insanların evleri, arazileri, araçları bir sürü zarar 

gördü. Hasar tespitlerine daha gidilmeyen yerler olduğunu insanlar söylüyor, bir… 

BAġKAN: Hepsine iletin, hepsi yapıldı çünkü. 2600 yere gittik.   

SALAHATTĠN ġAHĠN: Doğru efendim. Mesela dün, önceki gün “Daha gelinmedi.” diye 

söyleniyordu yani, Seferihisar'da, çeĢitli ilçelerimizde bu söyleniyordu.  

BAġKAN: Ġletirseniz hepsine gideriz.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Bu süreçte görev yapan bütün çalıĢan arkadaĢlarımıza, 

Bürokratlarımıza… Çünkü “Tatil” demediler, “gece” demediler “gündüz” demediler, görevlerini 

sürdürdüler. Yani teĢekkür ediyorum. Yine baktığımız zaman, mesela Kemeraltı, dünyada sayılı açık 

hava alıĢveriĢ merkezlerinden birisi. Kemeraltı’nda Belediyemiz kanalizasyon altyapı ve iĢ 

yerlerinin bir takım güzel görünsün diye, aynı olsun diye bir restorasyonlar yapıyor, bu çalıĢmaları 

baĢlattı. Evet, bunlar güzel bir çalıĢma ama buralarda ara sokaklara yangın olduğunda Allah 

korusun, itfaiye araçlarının giremeyeceği sokaklar var. Yine mesela Salepçioğlu ÇarĢısı Projesi var. 

Salepçioğlu Cami önünde yeĢil alan gözüküyor. Küçük bir ada, adada kamulaĢtırma yapılırsa daha 

güzel olacağı söyleniyor, buna çok ihtiyaç var. Kemeraltı da mesela yine burayı bir açık hava 

alıĢveriĢ merkezi olarak düĢünürsek ki öyle, bugün alıĢveriĢ merkezlerinde gittiğimizde tuvaletler, 

bebek bakım odaları, oyun parkları hepsi var. Kemeraltı’nda bunlar neden olmasın? Mesela 

tuvaletler az sayıda, var ama az sayıda. Belli noktalarda insanların burada talepleri var. Örneğin; 

Konak, Gündoğdu Meydanı, Mimar Kemalettin… Buralarda, yani Mimar Kemalettin de bir 

alıĢveriĢ merkezi bakıldığında. Burada da bebek bakım odaları, efendim tuvaletler, çocuk oyun 

parkları buralarda da olmalı. Bu Ģekilde de ele almak lazım buraları. Onu için bir de örneğin Basın 

Kartımız var, 65 yaĢ üstü basıncılarımız ücretsiz belediye otobüsüne binebiliyor ama bu yaĢ altında 

olan basın kuruluĢunda çalıĢan arkadaĢlarımız binemiyor otobüse, bu son düzenleme ile ilgili 

herhalde, bunlara Basın Kartı ile birlikte ücretsiz otobüse binmelerini temin etmemiz gerekiyor 

Sayın BaĢkan’ım. Evet, yine…   

BAġKAN: Salahattin Bey, ne olur toparlarsanız, çok geç oldu.  
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SALAHATTĠN ġAHĠN: Tamam. Yine Konak ilçesi, Çakabey Mahallesi, 384 Sokak, Selahattin 

Akçiçek Kültür Merkezi karĢısında bulunan tarihi çeĢmenin restore edilmesi ile ilgili çalıĢmalar ne 

aĢamadadır? Burası Ġzmir Belediyesine ait ve yapım tarihi 1932’dir. ÇeĢmenin aslına uygun olarak 

restore edilmesini bekliyoruz. Bunu insanlar, orada hani bize ileten insanlarımız da bunu bekliyor.  

BAġKAN: Peki.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Efendim Ģimdi, esasında Ģöyle, hani bu genel siyasetle ilgili, iĢte Boğaziçi 

Üniversitesi öğrenciler tutuklandı ya da tutuklanmadı filan. Yani bu aslında, yani Meclisi 

ilgilendiren, Ġzmir’i ilgilendiren konulara daha çok yoğunlaĢsak. Boğaziçi Üniversitesi’ni, 

öğrencisini aldıysa devletin polisi aldı, yani biz polis değiliz ki. Hangi nedenle aldı bilmiyoruz ki. 

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan gösterilerde yani, belki tamam bir miktar öğrenci var ama buraya 

terör, terör, yani terörize edildiği, terör temsilcilerinin de bunların aralarında olduğu anlaĢılmakta, 

görülmekte, tutuklananlar var. Hani medeni bir Ģekilde gösterilerini yapsalar bir Ģey olmaz diye 

düĢünüyorum. Bu rektör atamaları geçmiĢten bugüne aynı sistemle yapılıyor. GeçmiĢte de daha çok 

oy alıyordu bir rektör adayı ama en az oy alan atanıyordu. Bu geçmiĢten bugüne böyle geliyor. Yani 

bana göre daha çok Ġzmir’e yoğunlaĢsak, Ġzmir’in sorunlarına yoğunlaĢsak efendim.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Evet, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ederim. Ġlhan Bey, Fikret Bey ve Erhan Bey, çok kısa kısa üçüne 

vereceğim, bitiriyorum. Evet, çabuk, çok kısa kısa, çünkü… Evet, evet.  

ĠLHAN DAL: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis… ġimdi, bazen Erhan Ağabey gibi, Kemal Ağabey 

gibi böyle sakin sakin konuĢmayı çok istiyorum. Bu konu da aslında onlardan bir tanesi ama 

arkadaĢlarım, özellikle Hukukçu ArkadaĢlarım, bu konuya dair öyle cümleler kurdular ki ve bu 

kadar çok avukatın olduğu bir Mecliste, benim bir mimar olarak onlara Anayasanın sanırım 22. 

maddesi değil mi? Toplantı ve Gösteri Hakları değil mi? 24. maddesi evet, Toplantı ve Gösteri 

YürüyüĢleri Hakkı tanıyor olması ve buna rağmen… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

BAġKAN: Evet, lütfen arkadaĢlar, evet, lütfen müdahale etmeyin. Ġlhan Bey siz bitirin sözünüzü.  

ĠLHAN DAL: Ve ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)  

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen, evet, Ġlhan Bey siz konuĢur musunuz lütfen. ArkadaĢlar, lütfen. Evet, 

Ġlhan bey. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

ArkadaĢlar, lütfen sessiz olun. 

ĠLHAN DAL: Öncelikle anayasal hak… Orada itiraz edenler öncelikle anayasal haklarını 

kullanıyorlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen susar mısınız. UlaĢ bey, lütfen, evet.  

ĠLHAN DAL: Orada itiraz edenler, gösteri yapanlar anayasal haklarını kullanıyorlar. Eğer 

aralarında terörist varsa, devletin görevi de onları zaten oradan ayıklamaktır, almaktır. Gösteri 

yapılmasına itirazların yükseltilmesine itiraz etmek değildir. Devlet her Ģeyden önce iyi bir baba 

olmalıdır. Son 20 yıldır sürekli kendisi gibi düĢünmeyen evlatlarına parmak sallayan bir devlet var 

bu ülkede. Yeter yahu, yeter yahu, yeter. 20 yılımızı çaldınız yahu.  

BAġKAN: Evet, Ġlhan Bey, tamam. Toparlayın lütfen. 

ĠLHAN DAL: ArkadaĢlar, biraz evvel arkadaĢımız inancın istismarından bahsetti. Yahu “Bakara 

makara.” diyerek asıl inançlarla… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Lütfen. 

HAKAN YILDIZ: Asılsız bir Ģeyi konuĢuyorsunuz Ġlhan Bey.   

BAġKAN: Lütfen, evet.  

ĠLHAN DAL: ArkadaĢlar.  “Bakara makara.” diyerek… 

HAKAN YILDIZ: Asılsız bir Ģeyi konuĢuyorsunuz Ġlhan Bey, mahkeme kararı olmadan asılsız, bir 

Ģeyi konuĢuyorsun yapma.  

BAġKAN: Lütfen, Hakan Bey, Hakan Bey ne yapıyorsunuz?  Ama yapmayın böyle bir Ģey. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ġlhan Bey toparlar 

mısınız?  

ĠLHAN DAL: Ġzin verir misiniz? Tamam, “Bakara makara.” diyerek asıl dini değerlerle dalga 
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geçenleri, büyükelçi olarak yurt dıĢına atayanlar kimler, kimler? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Evet, ArkadaĢlar ne yapıyorsunuz? Lütfen, evet Ġlhan Bey bitirin sözünüzü, Ġlhan Bey, 

bitirin sözünüzü. 

ĠLHAN DAL: ArkadaĢlar… Sonrasında “Camide içki içtiler.” dediler mi? Dediler. Bekliyoruz 

değil mi kimlerin içki içtiğini? KabataĢ diye bir yalandan bahsettiler, üzerinden 8 yıl geçti…  

BAġKAN: Evet.  

ĠLHAN DAL: Hâlâ bekliyoruz. ġimdi, Ģimdi bunun gibi onlarcası var daha. Dolayısıyla bu 

dönemde adet oldu; itiraz eden herkesi terörle ile iltisaklı göstermek. KardeĢim teröre bulaĢan varsa 

devletin görevidir. Devlet, devletse eğer tutar, o görevini yerine getirir teröre bulaĢanları çeker alır. 

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

BAġKAN: ArkadaĢlar, Özgür Bey, Özgür Bey, lütfen, ne yapıyorsunuz? Hiç yakıĢmıyor buradan 

böyle. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan siz müdahale edin, siz müdahale edin. 

BAġKAN: Evet Fikret Bey? Bitirdik, o mikrofonu kapatır mısınız? 

HAKAN YILDIZ: Lütfen, lütfen bu mu müdahale? Müdahaleniz… 

BAġKAN: ġu sesi keser misiniz? Ne yapıyorsunuz Hakan Bey? Evet, Fikret Bey? Fikret Bey? 

Böyle bir Ģey olamaz. Lütfen.  

FĠKRET AKTAġ:  Sayın BaĢkan’ım…  

BAġKAN: Evet.  

FĠKRET AKTAġ:  ArkadaĢlar müsaade eder misiniz?  

BAġKAN:  ArkadaĢlar, lütfen Fikret Bey konuĢuyor. Lütfen. 

FĠKRET AKTAġ: ArkadaĢlar, Özgür Bey, arkadaĢlar…  

BAġKAN:  Hakan Bey susar mısınız?  Fikret Bey konuĢuyor. Evet. 

FĠKRET AKTAġ: Sayın BaĢkan’ım, Sayın BaĢkan’ım, bir iki… 

BAġKAN: Haydi, buyurun. 

FĠKRET AKTAġ: Hemen, kısaca söylüyorum. Bir; söyleyeceğim ilk Ģey, Değerli Buca Meclis 

Üyesiyiz Burçin Hanım’la. Buca'dan bir kızımızın saat dörtte alınmasının kınamasını isterdim ya da 

doğru bulmadığını söylemesini isterdim empati yapmasını isterdim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Evet, evet. 

FĠKRET AKTAġ: Bunu bir ifade edeyim. Bir de Özgür Bey’in, Özgür Bey’in, Özgür Bey'in adını 

aldığı kavramdan yola çıkarak bir iki tane cümle kuracağım.  

BAġKAN: Evet.  

FĠKRET AKTAġ: Özgür Bey, akıl ve özgürlük arasındaki iliĢki… 

BAġKAN: Bitiriyoruz, bitiriyoruz tamam, bitiriyoruz.  

FĠKRET AKTAġ: Özgürlük, aklın olmazsa olmazıdır. Akıl ancak özgürlüğün olduğu ortamda 

geliĢir. Psikolojik bütünlüklerle özgürlüğün birebir iliĢkisi vardır. Özgürlük, sadece bir siyasi 

kavram değildir. Özgürlükle eğitim ve üniversite arasındaki iliĢkiyi de Ģöyle kuralım; eğitim, aklın 

özgürleĢtirilmesidir. Bir üniversitenin özgürlüğü yoksa aklı yoktur. Üniversiteler akıl inĢa ederler. 

Eğer Boğaziçi gibi bir üniversitede gençlerimiz, kendilerini ifade etmekte zorluk çekiyorlar ise, 

onlara bu özgürlük ortamı sağlanmıyor ise, o ülkenin varlık nedenleri ortadan kalkmıĢtır, akılla 

iliĢkisi kesilmiĢtir. Bir de Ģu terör kavramına bir ilave yapmak isterim Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Yap, uçağa yetiĢeceğim ağabey çabuk.  

FĠKRET AKTAġ: Hemen bitiriyorum, bir cümle ile… Terör, en büyük terör, toplumun yasasına, 

hukukuna töresini bozmaktır. O toplumu anarĢi yapar, toplumun töresini bozmak en büyük 

teröristliktir. Toplum hukukla var olur. Onun için de bu tür konularda konuĢurken dikkatli olalım, 

saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: Ağabey yok. Son söz Erhan Bey’de ve bitiriyoruz. Erhan Bey, ne olur, çok kısa. 

Mikrofon verir misiniz? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) ArkadaĢlar lütfen, lütfen arkadaĢlar. Özgür Bey, Özgür Bey…  

ERHAN UZUNOĞLU: Özgür bey. 

BAġKAN: Lütfen, lütfen son söz. arkadaĢlar lütfen, lütfen arkadaĢlar. Evet, Erhan Bey? ArkadaĢlar, 

Özgür Bey lütfen, Özgür Bey, lütfen. (Salondan ses kayıtlarında 
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anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Özgür Bey, rica ediyorum. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ama siz konuĢuyorsunuz sürekli. 

ArkadaĢlar lütfen, oturur musunuz? Özgür Bey, Ģu anda sadece siz konuĢuyorsunuz lütfen oturun, 

oturun. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) AnlaĢıldı, 

oturun. Evet, Erhan Bey?  

ERHAN UZUNOĞLU: Değerli BaĢkan’ım, Sevgili Meclis Üyeleri… Ġki nedenden dolayı söz 

aldım. Bir tanesi, biraz evvel sevgili Ġlhan dedi ki: “KeĢke ben de Erhan Ağabey gibi sakin, sessiz 

konuĢabilseydim.” dedi. Ben de sessiz ve sakin bir Ģeyler ifade etmeye çalıĢacağım. Bundan cesaret 

alarak söz aldım, bir.  Ġkincisi de, Hasan TAN'dan bahsedildi. Yani ben, “Oradaydım.” demek için 

söz aldım. Hasan TAN, rektörlükten bizim üstümüze silahlı militanları ile ateĢ açtığında ben 

oradaydım. Biz, orada hiçbir terörist eylem içerisinde falan değildik. ġimdi Ģunu yapmamız lazım; 

siyaseten safları tutup, “O rektör iyi, bu rektör kötü.” Ģeklinde yaklaĢmamak lazım. Bakın, burada 

olan Ģey Ģudur; Boğaziçi Rektörü, atanan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü, oradaki hiçbir öğrenci, 

hiçbir öğretim üyesi ve genel kamuoyu nezdinde hiçbir Ģekilde kabul görmemiĢtir. Bakın… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)       
BAġKAN: Lütfen arkadaĢlar, lütfen rica ediyorum yahu.  

ERHAN UZUNOĞLU: Dinleyin, bunu dinlemek durumundasınız.  

BAġKAN: Evet, Erhan Bey tamamlayın.  

ERHAN UZUNOĞLU: Burada siz, burada… Tamamlıyorum. Burada siz, siyaseten saf 

tutuyorsunuz ve yaptığınız iĢ Ģudur… 

BAġKAN: SataĢma olmasın, lütfen diyorum.    

ERHAN UZUNOĞLU: Yaptığınız iĢ Ģudur; bir terörist metre var ya, hani Ģu anda bir espri olarak 

dönüyor internette, öyle bir Ģey yapıp insanları terörist ilan ediyorsunuz. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)        
BAġKAN: Erhan Bey, bana doğru anlatıyorsunuz. Özgür Bey, lütfen, Alah Allah. Nasıl bu kadar 

sabırsız olabilirsiniz yahu? 

ERHAN UZUNOĞLU: Bunu yapmayın, bunu yapmayın. Son sözüm Ģudur, bakın son sözüm 

Ģudur; Hasan TAN, hiçbir Ģekilde hatırlanmayacak. Tarihin çöplüğünde Hasan TAN yatıyor. Amma 

velakin Boğaziçi'ne atanacak olan bu Rektör, eğer görev yapabilirse ki yapamayacak, göreceğiz hep 

beraber. Hiç kimse hatırlamayacaktır, teĢekkür ederim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)       
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz vermiyorum. Ben… ArkadaĢlar ne 

yapıyorsunuz? Bu nedir? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, anlaĢılan o ki böyle sesi daha fazla çıkan, daha fazla söz 

alacağını zannediyor. Böyle bir Ģey yok, böyle bir Ģey yakıĢmıyor da. Değerli ArkadaĢlar, 

kapatıyorum. Ġzmir ile kapatacağım. ġunu çok açık söyleyeyim; Ġzmir iftihar edebilir. Ġzmirli herkes 

Ġzmirli olmakla iftihar edebilir, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile iftihar edebilir. Çünkü Değerli 

ArkadaĢlar, pandemi yaĢadık, arkasından deprem yaĢadık, arkasından tsunami, sel felaketi, yangın 

hepsini yaĢadık. Ġzmirliler Ģunu gördü, dertlerine derman olan bir belediye var, Ġlçe 

Belediyelerimizle beraber, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi iftihar edilecek baĢarılarla bütün bu 

felaketlerin arkasından kalkmıĢtır. Dirençli kent, iĢte budur. Dirençli kent, bu felaketleri olabilen en 

az hasarla atlatmayı baĢarmaktır. Almanya'da geçen hafta sandallarla caddede giden Alman 

Polislerine baksın arkadaĢlar, “Ġklim krizi ne demek?” deyince. Ġklim krizi, altyapı falan tanımaz 

Değerli ArkadaĢlar. Ġklim krizi, gerçekten dünyanın her yerinde, sadece Uzakdoğu'da, Latin 

Amerika'da falan değil; Kanada'da, Fransa'da, Almanya'da, Ġzmir'de, Rize'de, GümüĢhane'de. Her 

an baĢımıza gelecek felaketlere gebedir. Mesele, bunu en az zararla atlatmayı baĢarmaktır. 30. gün 

sonunda depremden, 50.000 insanın dıĢarıda kaldığı bir depremden, 30. gün sonunda bir tek çadır 

bırakmamacasına herkesi baĢını sokacak bir yuva ile buluĢturdu Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) ArkadaĢlar lütfen, arkadaĢlar… Sel felaketinde… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, lütfen. Sel felaketinde 2600 

iĢ yeri ve konut ile ilgili hasar tespitini ivedilikle yaptı ve bugün itibarıyla toplanan Mecliste de 7 

milyon liralık bir bedelle hasar tespiti yapıp, vatandaĢlarımızın yarasını saracak tedbirler aldı. 
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Türkiye'de atık suyun %97'sini arıtan baĢka bir kent yok Değerli ArkadaĢlarım. Atık suyunun 

%97'sini arıtan baĢka bir tesis yok. 67 taneden sonra, en son Foça'da açtık 68’incisini. Bu arıtma 

tesisleri ile kent atık suyunun %97'sini arıtıyor. Elbette var daha eksiğimiz ama hepsini teker teker 

çözeceğiz, göreceksiniz, teker teker.   

 

X. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü 

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

ediyorum.             

 

           XI. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: Bir sonraki Toplantı, 10 ġubat 2021 ÇarĢamba, Saat:18.00. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                      Mustafa Tunç SOYER                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                            Meclis BaĢkanı 

 

    

 

                                

                                                                                                 

 

 

Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU                                                     

Divan Kâtibi 

 

 

 

Sultan ĠPEKLĠ 

Divan Kâtibi 

 

 

Onur YĠĞĠT 

Divan Kâtibi  

        

 

 

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU 

Divan Kâtibi 

(Bulunmadı) 
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