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                                                                    1. BÖLÜM 

            MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

 Gündem No   : 97509404-301.03-2/3                                                      Toplantı Tarihi     : 12/02/2021  

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

                            No:1087 Konak/ĠZMĠR 

                            (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 10/11/2020 tarihli ve E.249667 sayılı Önergesinde ve 

dolayısıyla Belediye Meclisimizin 11/01/2021 tarihli ve 05.47 sayılı Karar Tutanağında sehven “208 

Ada 15 parsel ile 209 Ada 27 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” 

Ģeklinde yazılan ifadenin “208 Ada 15 parsel ile 209 Ada 10, 11, 34, 35, 36 no‟lu parseller ve kadastro 

harici alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” olarak düzenlenerek tashih 

edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.51413) 

 

 2. Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 03/12/2020 tarihli ve E.267068 sayılı Önergesinde ve 

dolayısıyla Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli 05.1195 sayılı Karar Tutanağında sehven 

“Hmax:12.50 (2 kat)” Ģeklinde yazılan ifadenin “Yençok:12.50 m (2 kat)” olacak Ģekilde düzenlenerek 

tashih edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.51163) 

 

 3. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taĢınır kayıtlarında bulunan ve ekli Teknik Raporda durumları 

belirtilen otobüslerden, 35 Y 0486 plakalı Isuzu O-Bus tipi 2008 model otobüsün, Erzurum ġenkaya 

Belediye BaĢkanlığına, 35 Y 2379 plakalı BMC Belde CB 260 tipi 2003 model otobüsün, Sinop 

Ayancık Belediye BaĢkanlığına, 35 RY 108 plakalı Isuzu O-Bus tipi 2008 model otobüsün, Aksaray 

Saratlı Belediye BaĢkanlığına, 35 LE 842 plakalı BMC Belde CB 260 tipi 2004 model otobüsün, 

Manisa AlaĢehir Belediye BaĢkanlığına, 35 KN 595 plakalı BMC Belde CB 260 tipi 2004 model 

otobüsün, UĢak Banaz Belediye BaĢkanlığına, 35 LN 609 plakalı BMC Belde CB 260 tipi 2004 model 

otobüsün, Aydın Germencik Belediye BaĢkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun 

görüĢülmesi.     (ESHOT- UlaĢım Yat.Dai.BĢk. E.3753/E.54438) 

 

 4. Kadınların yüzyıllardır süren dayanıĢma ve mücadelesinin en anlamlı günü olan “8 Mart Dünya 

Emekçi Kadınlar Günü”nde, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin cinsiyetçi ve ayrımcı politikalara karĢı 

yürütmüĢ olduğu çalıĢmalarına ek olarak, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait ve ESHOT Genel 

Müdürlüğü denetimindeki toplu ulaĢım araçlarında (Havalimanı, BaykuĢ, Bilet 35, Kontörlü UlaĢım 

Kartları, YerleĢke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) yalnız 08/03/2021 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü için mevcut sistemdeki aktarma kuralları geçerli olmak üzere                        

%50 indirimli Ģeklinde tarifenin uygulanması hususunun görüĢülmesi. (Özel Kalem Müd.E.54036) 

 

 5. Nihal Gül ARNOCZKY tarafından Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezine (HĠM) elektronik posta 

yolu ile yapılan 08/12/2020 tarihli baĢvuruya konu; KarĢıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesinde bulunan 

mevcut Dr. Mehmet Ziyaettin ERTEMER Sokağın isminin Dr. ERTEMER olarak değiĢtirilmesi talebinin 

görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai. BĢk.E.47677) 

 

 6. “Çiğli ilçesi, Esentepe Mahallesi, 8810/1 Sokak Devamında Açılacak Ġmar Yollarının Aydınlatılması 

ĠĢi” kapsamında proje alanında bulunan direklerin tarafımızca aydınlatılması amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir 
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Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer 

alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk. E.46420) 

 

 7. Ġzmir'in giriĢimcilik ekosistemini geliĢtirmek, giriĢimciliğe iliĢkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak, 

Ġzmir'in sorunlarına giriĢimciler ile birlikte sürdürülebilir çözümler geliĢtirmek amacıyla Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ile YaĢar Üniversitesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer 

alan “Protokol”ün görüĢülmesi ve söz konusu Protokolün imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi ve protokolde belirtilen ödemelerin Belediyemiz ilgili 

bütçesinden gerçekleĢtirilmesi hususlarının görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm. Dai. BĢk.E.52030) 

 

 8. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde eğitim gören denizcilik öğrencilerinin deniz, yelken 

ve kürek eğitimlerinde, Ġzmir'deki yetiĢkin, genç ve gönüllülere deniz ve deniz sporları ile deniz 

kültürünü aĢılamak, denizcilik alanında danıĢmanlık yapmak ve deniz eğitimlerinde kullanılmak üzere, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanmak üzere 

güncellenerek hazırlanan ve Önerge ekinde yer alan Protokolün görüĢülmesi ve söz konusu protokolün 

imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanına yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. 

(Gençlik ve Spor Hiz.Dai.BĢk.E.46539) 

 

 9. Antik Smyrna Agorası Kazı Alanı içinde yer alan ve Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 7339 ada 7-8-

9-10 parsellerde yer alan tarihi yapıların Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesine yönelik, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan 

ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüĢülmesi.(Kent Tar. Ve Tan. Dai.BĢkE.52184) 

 

 10. Ġzmir ili, Gaziemir ilçesi, Dokuz Eylül Mahallesi, 207 ada, 6 parsel 315 Sokakta bulunan “Gaziemir 

YerleĢkesi Tesisi”nin enerji ihtiyacını karĢılamak için yeni tesis edilecek DM'nin BaĢkanlığımız 

tarafından yapılmasına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanınlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. 

arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Tesis SözleĢmesinin kabulü ile söz 

konu sözleĢmenin imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanına yetki verilmesi hususunun 

görüĢülmesi. (Etüd ve Projeler Dai. BĢk.E.51388) 

 

 11. Ġzmir il sınırları içerisinde yer alan kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilerin / üreticilerin, yok 

olma riski olan yerel buğday çeĢitlerinin devamlılığının sağlanmasında etkin rol oynayacak olmasının 

yanı sıra geleneksel üretim yöntemleri ile buğday biyolojik çeĢitliliği korunacak ve buğday tarlaları 

oluĢturulması; yerel buğday üretiminin devamlılığını sağlayarak kırsal alanlarda gelir getirici alternatif 

faaliyetlerde bulunmak ve dolayısıyla yaĢam standardını yükselterek köyden kente göçün önüne 

geçilmesine yönelik hazırlanan Projenin görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.53003) 

 

 12. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı ve Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iĢ birliği içerisinde, 11 Nisan 2021 tarihinde 42 K Maraton 

ve 10 K Yol KoĢusu gerçekleĢtirilecek olup; söz konusu maratonda dereceye giren sporculara, önerge 

ekli çizelgede detayları bulunan para ödüllerinin verilmesi ve Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğünün 

Ödül, Ġkramiye ve Benzeri Ödemeler bütçesinden karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (Gençlik ve 

Spor Dai.BĢk. E.53109) 

 

 13. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin; 10/08/2020 tarihli ve 05.513 sayılı Kararı ile kabul edilen; 

"Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kıyı ve Sahil ġeridi, Yol, Meydan ve YeĢil Alan Yetki ve Görev Uygulama 

Yönetmeliği" ve eki "Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sorumluluğunda Kalan Yollar ve Meydanlar 

Listesi"ne, Tarihi Kemeraltı Bölgesinde yer alan Havra Sokağı, 920 Sokak, 926 Sokak ve 937 Sokağın 

eklenmesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında kaldığı tespit 

edilen ÖdemiĢ ilçesi, Emmioğlu Mahallesi, Fatih Caddesinin listeden çıkarılması hususlarının 

görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.51218) 

 

 14. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge 

ekinde belirtilen aktarma listesindeki tertipler arasında toplam 5.046.000,00-TL aktarma yapılmasına 
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yönelik, 01/02/2021 tarihli ve 2021-20 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk. 

E.53001) 

 

 15. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinde yer almak üzere ''Bölgesel Otopark 

Alanı Birim Otopark Bedelleri''nin önerge eki listede belirtildiği Ģekilde belirlenmesine yönelik, 

01/02/2021 tarihli ve 301.05-23 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.51310) 

 

 16. Menderes Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı için 09/10/2020 tarihli ve 128 sayılı Meclis Kararı ile 

kabul edilen Gelir Tarife Cetvellerinde, nikah iĢ ve iĢlemlerine ait ücretlerin yeniden düzenlenmesine 

ihtiyaç duyulduğundan, önergede yer alan tabloda yeniden düzenlenen nikah iĢlemleri ile ilgili ücretlerin 

uygulanmasına yönelik, 05/02/2021 tarihli ve 39 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. 

Dai.BĢk.E.51294) 

 

 17. ÇeĢme ilçesi, Dalyan Mahallesinde, Ġzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planında “Tercihli Kullanım Alanı” olarak belirlenen bölgede kalan, 842 ada, 1 ve 2 parsellerin “Turizm 

Alanı” ve “Park” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği Önerileri. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.49547) 

 

 18. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek                     

01/12/2020/-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile 

Ġnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

Revizyonuna, imar planının genel ilke ve stratejilerinin, ada bazlı uygulamalar, Düzenleme Ortaklık 

Payı (DOP) kesintileri ve emsal kararları açısından yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki 

listede yer alan 321 adet dilekçe ile yapılan itirazların incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.47193) 

 19. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek                          

01/12/2020-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile 

Ġnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

Revizyonuna, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3197, 3202, 3203, 3167, 3170, 3177, 3178, 3179, 3180, 

3181, 3182 no’lu parsellerin imar planında belirlenen kullanım kararlarının ve Düzenleme Ortaklık Payı 

(DOP) oranının yeniden değerlendirilmesi talebiyle Hayati ERÖZ tarafından yapılan itirazın 

incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.48989) 

 20. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek                         

01/12/2020-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile 

Ġnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

Revizyonuna, Cumhuriyet Mahallesi 45 pafta, 4182 parselin mülkiyet hakkının baĢvuru sahibine 

devredilmesi talebiyle Ġmam CAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.48956) 

 21. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek                        

01/12/2020-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile 

Ġnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

Revizyonuna, söz konusu planın nüfus projeksiyonunun, emsal ve yoğunluk kabullerinin ve imar 

planının genel ilke, hedef ve stratejilerinin imar planı uygulama araçları ile birlikte yeniden 

değerlendirilmesi talebiyle TMMOB ġehir Plancıları Odası Ġzmir ġubesi tarafından yapılan itirazın 

incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.48972) 

 22. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek                          

01/12/2020-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile 

Ġnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

Revizyonuna, 26277 ada, 1 parselin kullanım kararlarının yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki 

listede yer alan 6 adet dilekçe ile yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.48922) 
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 23. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesine; Camikebir Mahallesi, 106 ada, 81 ve 99 parsellerin maliki Mehmet ġani ġATIROĞLU, 106 

ada 83 parselin maliki Halim TEMESE, 106 ada 84 parselin maliki vekili Av. Devrim KIRLANGIÇ 

tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50384) 

 

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

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesine; Camikebir Mahallesi, 106 ada 87 parselin maliki Murat CELĠLOĞLU, Sığacık Mahallesi, 

62 ada 4 parselin maliki Murat AġKINOL, 62 ada 12 parselin maliki Muharrem ĠNCE, 62 ada 11 

parselin maliki Osman ÖZKAN, 64 ada 9 ve 35 parsellerin maliki Ayhan KARAKUġ tarafından 

parsellerin tamamının, 97 ada 13 parselin maliki Umur Kemal OZANOĞULLARI tarafından ise parselin 

bir kısmının plan onama sınırı dıĢında bırakılmasına iliĢkin askı süresi içerisinde yapılan itirazların 

incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50416) 

 

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

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesi'ne; Sığacık Mahallesi, 65 ada 2, 3, 4, 5, 6, 11 ve 12 parsellerin maliki vekili Av. Haydar SEYFĠ 

tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50425) 

 

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

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 64 ada 8 parselin malikleri Nilgül ĠNCE, Murat ĠNCE, Mehmet ĠNCE 

tarafından parselin tamamının, 64 ada 39 parselin maliki Sedat ÖZĠNAN tarafından askı süresi içerisinde 

yapılan itirazların incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50436) 

 

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

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesi'ne; Sığacık Mahallesi, 64 ada 1, 2, 3, 4, 5, 71 parsellerin bulunduğu bölgede Otopark Alanı 

ayrılmasına iliĢkin, Muharrem ECER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50445) 

 

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

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 66 ada 4 parselin parsel maliki Ergin AYDEMĠR tarafından askı süresi 

içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50459) 

 

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

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 1150 ada 16,17 ve 18 parsellerin maliki Ġsmail ECER, 1150 ada 15 

parselin maliki Muharrem ECER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50465) 

 

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

15/08/2019 tarihli ve 669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 tarihleri 

arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve 

Ġlavesine; 809 ada 7 ve 8 parselin maliki Muharrem ECER, 809 ada 9 parselin maliki Mehmet ECER 
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tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50472) 

 

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

Meclisinin15/08/2019 tarihli ve 669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 

28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarıla 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı 

Revizyonu ve Ġlavesine; 647 ada, 1 ve 2 parsellerin maliki vekili Hakkı GÜNEY, 807 ada 1 parselin 

maliki Muharrem ECER, 40 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellerin malikleri Ġpek BAYKAN, Hatice CEKĠ, Elmas 

ĠÇÖZ, Ahmet Atilla BAYKAN ve Adnan Adil BAYKAN, 40 ada 8 parselin maliki Mesut KÖSE 

tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50484) 

 

 32. Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 987 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; 3018 ada, 1 parselin kıyı kenar çizgisinden itibaren ikinci 50 metrelik 

sahil Ģeridinde belirlenen “Park ve YeĢil Alan” kullanım kararına iliĢkin, parselin maliki KALE KÖMÜR 

Limited ġirketi adına Mehmet SEYHAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi.   

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50100) 

 

 33. Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 987 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan,  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; 3033 ada, 5 parselin maliki Ümit AKSU, 3021 ada, 21 parselin maliki 

Leyla YEKDANE TOKMAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi.  (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.50148) 

  

 34. Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 987 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; 1258 ada, 1 parsel, 87 ada 16 parsel ve 1260 ada 1 parselin arasında kalan 

mevcut ulaĢım bağlantısının iĢlenmesine iliĢkin, Umur Kemal OZANOĞULLARI tarafından askı süresi 

içerisinde yapılan itirazın incelenmesi.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50132) 

 

 35. Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 987 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; 3049 ada 1 parsel, 3025 ada 1 parsel ve 3026 ada 3 parselin maliki Neptün 

Turizm ve Ticaret A.ġ. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi.  (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk. E.50114) 

  

 36. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi                

I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; önerge eki listede isimleri bulunan parsel malikleri tarafından, askı süresi 

içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50090) 

 

 37. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi                

I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 91 ada, 12 parselin maliki Ömer TÜRER, 91 ada, 11 

parselin maliki vekili Muharrem ECER, Hıdırlık Mahallesi 272 ada 31, 35 ve 36 parsellerin maliki 

Ġbrahim EVĠN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk. E.50230)  
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 38. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi                

I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 91 ada, 24 parselin maliki Mehmet Özgür ÖZĠNAN 

tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50158) 

 

 39. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi                

I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; 855 ada 4 parselin maliki Zeliha TÜRK tarafından askı süresi içerisinde 

yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50403) 

 

 40. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi                

I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; Hıdırlık Mahallesi, 272 ada, 152, 40 ve 41 parselin malikleri Seyhan 

CANBULUT, Mehmet Ali ĠġLER, Tahsin AR, Mimteha Asuman UÇAN, Aysın GÖKDENĠZ, Halil 

AYDANAL AR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.50254) 

 

 41. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi                

I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 775 ada, 1 ve 2 parsellerin maliki JJK Otelcilik Ve 

Gayrimenkul Tic. A.ġ. adına Mahmut Ferhan OSKAY tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın 

incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50249) 

 

 42. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi                

I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 3204 ada, 1 parselin maliki Tuncay MISIRLIOĞLU, 

Hıdırlık Mahallesi 1063 ada, 1 parselin maliki Ayla EġĠYOK tarafından, askı süresi içerisinde yapılan 

itirazların incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50239) 

 

 43. Bergama Belediye Meclisinin 15/10/2020 tarihli ve 20/114 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Küçükkaya ve Yalnızev Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı önerileri. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.49645) 

 

 

 

44. Buca Belediye Meclisinin 04/12/2020 tarihli ve 2020/140 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġnönü 

Mahallesi, 40401 ada, 2 parselin “BHA” kullanım kararından, “Park Alanı” kullanım kararına, 40395 

ada, 1 parselin kuzeyinde bulunan “Park Alanı”nın E: 2 YapılaĢma KoĢullu “BHA” kullanım kararına 

dönüĢtürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.49915) 

 

 45. Bornova Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 308 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene 

Mahallesi, 31K II a (25 O II b) pafta, 456 Sokak üzerinde yer alan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planında Bl-6 (Blok Nizam, 6 kat) YapılaĢma KoĢullu Konut Alanı olarak belirlenen 8128 ada, 1 ve 

2 parsellerin yer aldığı imar adasının imar hatlarının yeniden düzenlenmesi, çekme mesafelerinin 

yeniden belirlenmesi, TAKS:0.40 oranının getirilmesi ve dere cephesinden 5 m geniĢliğinde servis yolu 

belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.33103) 
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46. Bornova Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 311 sayılı Kararı ile uygun görülen; Eğridere 

Mahallesi, 102 ada, 1 parselin bir kısmı üzerinde yer alan “Trafo Alanı” ile Naldöken Mahallesi, 19169 

ada, 1 parselde yer alan “Resmi Tesis Alanı” kullanımlarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.33271) 

 

 47. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 135/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Kahramanlar Mahallesi, 1904 ada, 39 parsel ile 1905 ada, 29 parsel üzerindeki yapılar arasında geçit  

(tüp geçit) belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.50670) 

 

 48. Bayraklı Belediye Meclisinin 07/01/2021 tarihli ve 14 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                  

Ġl Emniyet Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Adalet Mahallesi, L18a04c4d pafta, 1134 ada,                       

5 parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında TAKS:0.30, KAKS:3.00 

Hmax: Serbest YapılaĢma KoĢullu “Resmi Tesis (Emniyet Hizmet Alanı)”nın kat adetinin Yençok:5 Kat 

olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Salhane-Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.32448) 

 

 49. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 05.28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk ve 

Ocaklı mahallelerinde,  Trafo Alanlarının belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38701) 

 

 50. Aliağa Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarihli ve 187 sayılı Kararı ile uygun görülen;                        

Helvacı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Tarımsal Sanayi 

Alanı” olarak belirlenen 89 ada 5 parsel, 50 ada 1 parsel ve 51 ada 1 parsellerde yapılacak tarımsal 

sanayi tesisi için gerekli olan arsayı oluĢturmak amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.32435) 

 

 51. Aliağa Belediye Meclisinin 06/10/2020 tarihli ve 178 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                  

Bozköy Mahallesi, 9 ada, 1 parselde, Ağaçlandırılacak Alan Plan Kararları korunarak, Mahkeme Kararı 

doğrultusunda imar hatlarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.49746) 

 

 52. Tire Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarihli ve 05.76 sayılı Kararı ile uygun görülen; Duatepe 

Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ile Mezarlık arasında yer alan 1648-1659 adaları kapsayan alanın, 

DanıĢtay 6. Dairesinin 21/03/2018 tarihli, 2015/1363 Esas, 2018/2466 no’lu Karar doğrultusunda 

yeniden düzenlenmesi talebine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.48722) 

 

 53. Tire Belediye Meclisinin 09/10/2020 tarihli ve 05.100 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fatih 

Mahallesinde Molla Arap Deresi güzergâhının, “Park ve TaĢıt Yolu” ile birlikte yeniden düzenlenmesine 

yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.48803) 

 

 54. Balçova Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 61 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balçova ilçesi 

sınırları içerisinde bulunan 2002 yılında kaldırılan plan notu ile yönetmelik hükümleri doğrultusunda 

ruhsatlandırıldığı ve kat mülkiyetine konu olduğu tespit edilen muhtelif parsellere iliĢkin hazırlanan, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.47277) 

 

 55. Urla Belediye BaĢkanlığının 23/10/2020 tarihli ve E.26780 sayılı yazısı ekinde Belediyemize 

iletilen; Bademler Mahallesi, 240 ada, 11 parselin “Blok Nizam, 2 Kat” olan YapılaĢma KoĢulunun 

“Ayrık Nizam, 2 Kat” olarak düzenlenmesine ve mevzii imar planının plan notlarında yer alan,   “Blok 

boyu 40 m’dir.” ibaresinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Mevzii Ġmar Planı 

DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.23470) 
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 56. Urla Belediye BaĢkanlığının 08/11/2020 tarihli ve 4452 sayılı yazı ile Belediyemize iletilen; 1/1000 

ölçekli Urla Merkez Revizyon Uygulama Ġmar Planında Yaya Yolu olarak planlı Hacıisa Mahallesi, 1295 

ile 1048 adalar arasındaki yolun geniĢletilerek TaĢıt Yolu olarak değiĢtirilmesine iliĢkin hazırlanan, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.49861) 

 

 57. Dikili Belediye Meclisinin 17/06/2020 tarihli ve 96 sayılı Kararı ile uygun görülen; ĠsmetpaĢa 

Mahallesinde Dikili Belediye Meclisinin 03/08/2011 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile Konut Alanından 

Ticaret Alanına dönüĢtürülen 2018 ada, 6 parselin, 05/02/1993 yılı onaylı plandaki kullanım kararına 

dönülerek yeniden TAKS:0.20 KAKS:0.30, Ayrık Nizam, 2 Kat, Ön Bahçe;5 m, Yan Bahçe; 3 m 

YapılaĢma KoĢullu Konut Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38208) 

 

 58. Kiraz Belediye Meclisinin 04/12/2020 tarihli ve 129/10 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni 

Mahalle 120 ada 43 parselin batısındaki “Park Alanı” içerisinde 9.00 m x 13.75 m ebatlarında “Trafo 

Yeri” ayrılmasına iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.49744) 

 

 59. ÇeĢme Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 115 sayılı Kararı ile uygun görülen; Reisdere 

Mahallesi, 4419 ve 4420 adaların güneyinde kalan derenin, ĠZSU Genel Müdürlüğünün 21/03/2017 

tarihli ve 24330 sayılı yazısında belirtilen koĢullar doğrultusunda ıslahına yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.31629) 

 

 60. Buca Belediye Meclisinin; ġehit Er Mehmet Çadırcı Caddesi, 551 Sokak ve 254/40 Sokaklarda 

Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari 

kullanımların zemin katlarda yer almasının uygun görüldüğüne yönelik alınan 04/12/2020 tarihli ve 135 

sayılı, 04/12/2020 tarihli ve 136 sayılı, 04/02/2020 tarihli ve 141 sayılı Kararlarının görüĢülmesi. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.18590) 

 

 61. Buca Belediye Meclisinin; Metin Göktepe Sokağı ve 288/17 Sokağın Planlı Alanlar Ġmar 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda 

yer alabilmesine yönelik, 04/12/2020 tarihli ve 143 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.18598) 

 

 62. Buca Belediye Meclisinin; 231 Sokağın Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

kapsamında, Yönetmelikte belirtilen Ticari Kullanımların Zemin Katlarda Yer Alabilmesine yönelik, 

04/12/2020 tarihli ve 142 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.18605) 

 

 63. Foça Belediye Meclisinin; Kozbeyli Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli GeliĢme Alanı Uygulama 

Ġmar Planında konut koĢullu imar adasına isabet eden parsellerde Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin 

ilgili maddeleri kapsamında Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine 

yönelik, 04/12/2020 tarihli ve 198 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38197) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. 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 olduğumuzu hissettirmek, ülke genelinde tanınırlıklarını 

arttırmak amacıyla Ġzmirimizde tekerlekli sandalye basketbol turnuvası yapılması ve bu turnuvanın 

masraflarının Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından karĢılanmasına 

yönelik Yazılı Önergenin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Engelsiz Ġzmir – 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur 

BARAN.E.47951) 
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 2. Peyzaj mimarları ve peyzaj mimarlığı öğrencilerinin toplumsal cinsiyet konusunda daha donanımlı ve 

mesleki olarak aksiyon alabilecekleri düzeyde bilgi sahibi olmalarını, kadının toplumsal hayatta adil bir 

biçimde yer almasını sağlayabilecek mekânsal düzenlenmelerin hayata geçirilmesini ve peyzaj mimarlığı 

alanındaki tüm projelerin toplumsal cinsiyet eĢitliği kapsamında iyileĢtirilmesi ve konuya iliĢkin 

toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile TMMOB Peyzaj Mimarları 

Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol’ün görüĢülmesi ve söz 

konusu Protokol’ün imzalanabilmesi için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e 

yetki verilmesinin; Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Aile 

ve Çocuk – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca “Protokolün 4.1.4 sayılı maddesi, kadın-erkek 

fırsat eşitliği vurgusuyla materyaller hazırlanarak kamusal alanda paylaşılması” Ģeklindeki müĢterek 

görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor.(Sosyal 

Prj.Dai.BĢk.E.11225) 

 

 3. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak sosyoekonomik zorluk yaĢayan 17-20 yaĢ arası üniversite 

sınavına hazırlanan gençlerin eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, ihtiyaç sahibi öğrencilere 

2020-2021 eğitim dönemi için üniversite sınavına hazırlık niteliğinde bulunan yardımcı kaynaklara 

eriĢim desteği sağlanması, aynı zamanda Ġzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odasının da iĢbirliği ile 

Ġzmir il sınırlarında bulunan esnafların da desteklenmesi amaçlanmakta olup;  bu kapsamda Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Ġzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası arasında imzalanmak 

üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün 

imzalanabilmesi için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları 

Raporu. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.47529) 

 

 4. 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 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler - Kent Konseyi 

Komisyonları Raporu. (Sosyal Hiz.Dai.BĢk.E.36651) 

 

 5. BüyükĢehir Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan çevre ilçelerimiz, Aliağa, Bayındır, Menderes, 

Seferihisar, Selçuk, Torbalı ilçelerinde 02/02/2021 günü yaĢanan yoğun yağıĢ, derelerin ve sulama 

barajlarının taĢması sonucu; köy yerleĢim alanlarında ve tarımsal üretim alanlarında önemli hasarlara 

neden olmuĢ ve üreticilerimizin bu kayıplarını bir parça olsun gidermek ve özellikle bir sonraki sezon 

yapacakları üretim giderlerine destek olmak amacıyla, küçük ölçekli üreticilerimizin girdi kayıplarının 

%50’sinin ödenmesi ve bu ödemenin Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Sosyal Yardımlar ġube 

Müdürlüğünce ilgili bütçe tertibinden ödenmesinin; Hukuk - Tarım, Orman ve Hayvancılık - Sosyal 

Hizmetler Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonumuzca “İzmir 

ili sınırları içerisinde zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının İl Tarım Müdürlüğü ve Tarım 

Sigortaları dikkate alınarak mükerrer ödemeye sebep verilmemesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.50698) 

 6. 30 Ekim 2020 tarihinde yaĢadığımız depremin ardından BaĢkanlığımızca düzenlenen "Ġzmir Depremi 

Ortak Akıl BuluĢması" ile "Afet Bilim Kurulu Toplantısı"nda yapılan değerlendirmeler neticesinde; daha 

güvenli, dirençli ve yaĢanabilir bir kent yaratmak amacıyla, Belediye BaĢkanlığımızca baĢlatılan 

kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluĢturulması projesi kapsamında hazırlanan Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Hukuk – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (Deprem Risk Yön. Ve Ken.Ġy.Dai.BĢk.E.48057) 
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 7. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının 09/02/2021 tarihli ve 47599 sayılı yazısıyla talep edilen; 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Belediye Hizmet Alanı (BHA) – Kapalı Pazar 

Yeri, Bölge Otoparkı, Sosyal Tesis ve Çok Amaçlı Salon" alanında kalmakta olan Karabağlar ilçesi, 

Üçkuyular Mahallesi, 1869 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 no'lu parseller ile 1870 ada, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 

ve 14 no'lu parsellerde kayıtlı taĢınmazların kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 

yıllarını kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50551) 

 

 8. Tire Merkez YerleĢiminde kalan bölgelere iliĢkin Ġzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığına iletilmesinin uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70065) 

 

 9. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.709 sayılı Kararı ile uygun görülerek 22/10/2020 

tarihinde onaylanan, Belediyemiz ilan panosunda 26/11/2020 – 25/12/2020 tarihleri arasında askıya 

çıkarılan; Karabağlar ilçesinde kuzeyde Halide Edip Adıvar Bulvarı, doğuda YeĢillik Caddesi ve 

Bakanlar Kurulunun 06/06/2013 tarihli ve 2013/4919 sayılı Kararı ile ilan edilen Riskli Alan, güneyde 

Aktepe-Emrez Kentsel DönüĢüm Alanı 4240 Sokak, 4951 Sokak ve Bakanlar Kurulunun 07/12/2012 

tarihli ve 2012/4048 Kararı ile ilan edilen Riskli Alan ile sınırlanan ve Karabağlar 1., 2. ve 3. Etap 

Nazım Ġmar Planları ile bütünleĢen yaklaĢık 505 hektarlık alanda 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir 

Bütünü Çevre Düzeni Planı ve Ġzmir 3. Ġdare Mahkemesinin 10/06/2020 tarihli, 2020/593 sayılı Kararı 

doğrultusunda hazırlanan, Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planına TMMOB ġehir Plancıları Odası Ġzmir ġubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Kentsel DönüĢüm – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.12544) 

 

 10. Bergama ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında "Turizm Tesis 

ve Ticaret Alanı" kullanımında kalan, 1420 ada, 1 parselin bir kısmının "Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu 

Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık –  Esnaf ve Meslek 

Odaları – UlaĢım Komisyonları Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.13734)  

 

 11. Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi, 1823 ada, 17 parsel malikleri vekillerince hazırlatılarak Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.231570) 

 

 12. Konak ilçesinde, Alsancak Limanının giriĢ kısmından baĢlayarak, doğuda Alsancak Garı ve 

demiryolu, batıda Ġzmir Körfezi, güneyde FevzipaĢa ve Gazi Caddeleri ile sınırlanan alanda; Ġzmir 3. 

Ġdare Mahkemesinin 09/12/2019 tarih 2019/1583 sayılı Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak, 

1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Konak 1. Etap 

(Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.231576) 

 

 13. Çiğli ilçesi, Küçük Çiğli Mahallesi, 22598 ada, 1 ve 2 numaralı, 22599 ada 1 numaralı parseller ve 

çevresinin “Ticaret-Konut Alanı, Park ve YeĢil Alan” olarak belirlenmesine iliĢkin parsel maliki 

vekilince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun 

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

Dai.BĢk.E.13159) 

 

 14. Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığının 08/02/2021 tarihli ve 46619 sayılı Yazısı doğrultusunda, 

Gaziemir Aktepe-Emrez Mahalleleri Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı sınırları içinde yer alan ve 

yürürlükteki imar planında “Park ve YeĢil Alan” olarak belirlenmiĢ olan 284 ada, 8 parsel ile 1073 ada,  

1 parselin "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 
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DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık – 

Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.47813) 

 

 15. 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 önerisinin 

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

Dai.BĢk.E.38858) 

 

 16. Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Konak 

ilçesi, Tepecik Mahallesinde, 2701 ada 2, 41, 121 parseller ile 8101 ada 1, 2 parseller ve çevresini 

kapsayan alanda, yürürlükteki imar planında "Belediye Hastane Alanı" ve "Hastane GeliĢme Alanı" plan 

kararlarında kalan alanın imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ve 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.47049) 

 

 17. Bayraklı Belediye Meclisinin 03/12/2020 tarihli ve 126 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bayraklı 

ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2002 yılında kaldırılan plan notu ile Yönetmelik hükümleri 

doğrultusunda ruhsatlandırıldığı ve kat mülkiyetine konu olduğu tespit edilen muhtelif parsellere iliĢkin 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Hukuk - Ġmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.5043) 

 

 18. Çiğli Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 05/74 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahalle, 

22249 ada 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numaralı parsellerin isabet ettiği imar planında 

“BitiĢik Nizam 3 ve BitiĢik Nizam 4 Katlı Konut Alanı, Yol ve Park” kullanımlarında kalan alanda, 

düzenleme sahası sınırının belirlenmesi ve söz konusu sınır içerisinde “Yol ve Park Alanı”nın bedelsiz 

terk edilmesi koĢulu ile “Yençok: 8 kat, K.A.T (Katlar Alanı Toplamı) KoĢullu, Konut Alanı” olarak 

düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin 

değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları 

Raporu.   (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.13404) 

 

 19. Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığının 08/02/2021 tarihli ve 46619 sayılı Yazısı doğrultusunda, 

Gaziemir Aktepe-Emrez Mahalleleri Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı sınırları içinde yer alan ve 

yürürlükteki imar planında Park Alanı olarak belirlenmiĢ olan 284 ada, 8 parsel ile 1073 ada, 1 parselin 

“Rekreasyon Alanı” olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

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

Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.47833) 

 

 20. Aliağa Belediye Meclisinin; 09/07/2020 tarihli ve 126 sayılı Kararı ile uygun görülen; Horozgediği 

Mahallesi, 1/1000 ölçekli Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar Planı önerisi ile yine aynı Meclis Kararı ile 

uygun görülen; Horozgediği Mahallesi, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma 

Amaçlı Uygulama Ġmar Planı önerilerinin incelenerek, Horozgediği Mahallesi, 1/1000 ölçekli Ġlave ve 

Revizyon Uygulama Ġmar Planı önerisinin, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi 

uyarınca,   Horozgediği Mahallesi, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Uygulama Ġmar Planının ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda 

iĢlem yapılmak üzere değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.278040) 

 

 21. Urla Belediye BaĢkanlığının 24/11/2020 tarihli ve E.29704 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; Denizli Mahallesi, Yeni Mahalle, Camiatik Mahallesi ve Sıra Mahallelerinde yer 

alan korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olan 7 adet taĢ köprünün imar planlarına aktarılmasına 

iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli ÇeĢmealtı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000 ölçekli Urla 

Merkez Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği ve Urla Kentsel Sit ve Etkileme GeçiĢ Alanı Koruma Amaçlı 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
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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.5737) 

 

 22. 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, M18B08A1B paftada yer alan trafo alanının 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planında 50 

metre geniĢliğinde Karayolu Güzergahında kalması ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün konuya iliĢkin 

kurum görüĢü bulunmaması gerekçesiyle uygun bulunmadığına, M18B02C3C paftada yer alan trafo 

alanının ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında iĢlem yapılmak üzere 

Koruma Kuruluna iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve 

Sağlık – Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.37551) 

 

 23. Foça Belediye Meclisinin 04/12/2020 tarihli ve 200 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeniköy 

Mahallesi, 516145 ada, 386 numaralı parselin “E=0.15 Yençok=8.50 metre Belediye Hizmet Alanı 

(Eğitim Tesisleri Yer Alabilir), Genel Otopark Alanı, Park ve YeĢil Alan” olarak belirlenmesine yönelik 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

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

Dai.BĢk.E.7762) 

 

 24. Ġzmir ili sınırları içerisinde öncelikle vatandaĢların sağlığını, emniyetini ve can güvenliğini korumak 

üzere sahipsiz sokak hayvanlarının hayvan refahı hayvan özgürlüğü ve hayvan hakları kapsamında 

korunması ile üreme popülasyonunun planlı kısırlaĢtırmayla kontrol altına alınması, kayıt sistemlerinin 

geliĢtirilmesi, rehabilitasyon, tedavi, sahiplendirme, yaĢam alanlarında insanlarla bir arada yaĢma 

becerilerinin geliĢtirilmesi kapsamında önergede belirtilen maddeler doğrultusunda çalıĢma yapılmasına 

yönelik Yazılı Önergenin; Kent Konseyi – Sokak Hayvanlarını Koruma – Çevre ve Sağlık 

Komisyonlarınca; “İzmir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hakları Daire Başkanlığının kurulması ve 

anılan Daire Başkanlığının çalışma alanlarını yetki ve sorumluluklarını belirleyen İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Hayvan Hakları Daire Başkanlığı Sokak Hayvanlarının Korunmasına Dair Uygulama 

Yönetmelik Taslağının kabulü” Ģeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna; Hukuk Komisyonunca,“Önergede yer alan p maddesinde geçen “Daire Başkanlığı 

kurulması” talebi bugün için teşkilat yapılanması, kadro, maliyet ve sürdürülebilirlik dikkate alınarak 

oyçokluğu ile uygun bulunmadığına; diğer Önerge konuları ve ekli Yönetmeliğin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor.  (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Aybars YILDIRIM, Sıla 

ĠLGĠ AKKAġ, Raife KARABATAK, Yahya YILDIZ, Ġbrahim Halil KILIÇ, Bülent SÖZÜPEK, Erol 

ÇOMAK, Fikret MISIRLI, Turgut PINAR. E.139371) 

 

 25. 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleĢen Ġzmir Depreminde binlerce ağır ve orta hasarlı binanın çok acil 

bir Ģekilde dönüĢümü gerekmekte ancak dönüĢüm, vatandaĢın kendi baĢına yürütemeyeceği çok 

maliyetli, çok karmaĢık ve çok yorucu bir süreç olduğundan önergede yer alan maddeler doğrultusunda 

seferberlik baĢlatmak ve belki de acil kentsel dönüĢümde “Ġzmir Modeli”ni ortaya koymak üzere 

Cumhur ve Millet Ġttifaklarının eĢit sayıda üye ile yer alacağı, bürokratlarında içinde yer aldığı bir 

ÇalıĢma Grubu oluĢturulması, bir sonraki Meclise kadar Önergenin kabul edilmesi ve Ocak ayı Meclis 

Toplantılarına kadar çalıĢma grubu Meclis Üyelerinin seçilmesi için gerekli çalıĢmaların yapılmasına 

yönelik Yazılı Önergenin; “Meclis çalışmalarında temsil edilen partilerin Grup Başkan Vekillerinin ve 

Grup Sözcülerinin uyumlu çalışmaları, mevcut Komisyonların çalışmaları ile oluşan ortak irade, Ankara 

temaslı çalışmalarda İBB Başkanının ortak hareket ve çözüm odaklı tüm Meclis Üyelerini kapsayan iş 

birliği anlayışı çerçevesinde Önerge içeriğinde yazılı amaçların gerçekleştiği, gerçekleşebileceği 

gözetilerek ayrıca bir Çalışma Grubu kurulmasına gerek olmadığının oyçokluğu ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgür HIZAL, 

Hakan YILDIZ E.164010) 

 

  

 



 13 

26. Kiraz Belediye BaĢkanlığının 17/12/2020 tarihli ve 5335 sayılı yazısı ve eki 04/12/2020 tarihli ve 

138 sayılı Meclis Kararına konu; Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mevcut Akdeniz Caddesinin “Salim 

ÖZKARAKAġ” olarak isimlendirilmesi talebinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk 

Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.14952) 

 

 27. Gaziemir Belediyesi, Atıfbey Mahallesi, 2049 ada, 1 parsel ve Irmak Mahallesi, 2148 ada, 8 parsel 

üzerinde yapılacak olan yaklaĢık maliyeti 40.000.000,00-TL bedelli "100. Yıl Sanat Merkezi ve 

Gaziemir Gençlik Merkezi Binalarının Yapımı" ile ilgili yapım ihalesi sonrası yapım maliyetinin ve 

finansmanın Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından karĢılanmasına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “ 

“Protokolün 2. maddesinde yer alan „Yaklaşık maliyeti 40.000.000,00-TL bedelli‟ cümlesi ile 5. maddesi 

a) bendinde yer alan „Yaklaşık maliyetin altında kalması durumunda sözleşme bedelleri‟ cümlelerinin 

Protokolden çıkarılması” şeklindeki Müşterek görüş doğrultusunda değiĢiklikle oyçokluğu  ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Yapı.ĠĢl.Dai.BĢk.E.49663) 

 

 28. Ġzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/578 Esas ve 26/02/2019 tarihli ve 2019/91 no’lu 

Kararıyla Gaziemir Belediyesi adına tesciline karar verilen; Buca ilçesi, Ġnönü Mahallesi, 8304 ada, 1 

no’lu taĢınmazın tamamının Belediyemize devrine karĢılık, Belediyemiz mülkiyetindeki Gaziemir ilçesi, 

Atıfbey Mahallesi, 2049 ada, 1 no’lu taĢınmazın 2422/3546 hissesinin (üzerindeki tüm yapı ve tesisler 

ile birlikte) önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda, Gaziemir Belediyesine devri ve söz konusu 

Protokol’ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oyçokluğu  ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.49224) 

  

 IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

    

 

2. BÖLÜM 

2021 YILI ġUBAT AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 Tutanak  No   : 97509404-301.04-2/3                                                Toplantı Tarihi    : 12/02/2021  

 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 ÖZUSLU, Serkan KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret 

AKTAġ, 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, Birgül 

SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze 

Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Ali Rıza KÖÇER, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer 

ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, 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, Ali BOR, Musa ÖZCAN, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif 

SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Bülent KÖKLÜ, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet 

MALTEPE, Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan 

PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Hasan 

UYSAL, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, 
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Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN 

ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Mustafa SOLMAZ, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper 

GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, 

Özgür HIZAL, Hüsnü BOZTEPE, Ali GÖNEN, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, 

Çile ÖZKUL, AyĢegül DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, 

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

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

AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Halil Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Nafiz 

KÜKLER, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Taner 

KAZANOĞLU, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ĠDUĞ, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, 

Serdar SANDAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ramazan 

Ġsmail UYGUR, Hasan ÜNAL, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Oğuzhan 

ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Fatma 

ÇALKAYA, Murat CĠHAN, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili), Seda ÖZTÜRE, Ġsmet 

ORHAN, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Haydar GÜLTEKĠN, Ġsmail YETĠġKĠN, 

Muammer Ekrem ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, Nuri CAFEROĞLU, Fatih GÜRBÜZ, Raife 

KARABATAK, Burçin Kevser TOURCHIAN, Fatih TAġTAN, Dilek YILDIZ, Özgür Erman 

ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), Yusuf 

DEMĠRCĠOĞLU, ġevket HASIRCI, Galip ATAR, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, 

AyĢegül ALTUĞ, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret 

ÇALIK, Sedat SARI, Salih Atakan DURAN, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ. 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sevgili Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisinin 

ġubat Ayı Olağan Toplantısının III. BirleĢimini  açıyorum. Toplantı yeter sayımız mevcuttur. 

Dolayısıyla gündem maddelerine geçmek istiyorum.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündemimizin II. Maddesi Önergelerimiz ile ilgili olan madde. 

Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Madde baĢlıklarıyla okunarak oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ madde baĢlıkları okunarak oylanmasını önerdi. 

Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ?  Gündemin, gündemimizin madde baĢlıklarıyla 

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

Madde 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ?  1 no’lu Önergeyi 

doğrudan Meclisimizin oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 2. ve 3. madde doğrudan oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?   

HAKAN YILDIZ: 1 ve 2’yi mi dediniz Sayın BaĢkan? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 2 ve 3 doğrudan oylansın.  

HAKAN YILDIZ: 3’te bir görüĢ bildireceğiz. 1 ile 2’yi oylayalım izninizle.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 1’i oyladık. 2’yi oylayalım o zaman.   

HAKAN YILDIZ: O zaman 2’yi oylayalım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 2’yi oylayalım. Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 2 no’lu Önergenin 

doğrudan oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiĢtir. 3. Maddeyi 

doğrudan oylayacağız ama Sayın YILDIZ; “GörüĢ belirteceğiz.” Dedi. Buyurun efendim. 

HAKAN YILDIZ: Hüsnü Bey buyurun.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın BOZTEPE.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, ilk önce Erzurum ġenkaya ilçesinde bir otobüs hibe edeceğimizi 
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duyunca Ģimdi yeni gördüm. Ġlk önce bu Mecliste iki tane ġenkayalı var. Erzurum ġenkayalı. Ben 

Erzurum ġenkayalıyım. Gerçi 1973’ten beri Ġzmirdeyim ama Kemal Ağabey de ġenkayalı. Kemal 

SEVĠNÇ. Aynı zamanda Kerim ÖZER de ġenkayalı. O karĢıda oturuyor, arkadaĢımız.  Bu Mecliste 3 

tane ġenkayalı var. Bu konuda hepinize içten teĢekkürlerimi sunuyorum.  Ġlçemize yakıĢacak bir 

otobüstür inĢallah. Evet, arkadaĢlar hepinize gönülden kocaman bir teĢekkür ediyorum. Herhalde 

Kemal Ağabey de bir Ģeyler söyler. Sevgiyle kalın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın SEVĠNÇ buyurun.  

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Belediyemizin Değerli 

Birim Amirleri, Basınımızın Saygın Temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu belediyemiz 

hangi partiden olursa olsun ihtiyaç duyulan noktaya gücü oranda ulaĢıyor. Bizim kazamıza da bir 

otobüs gönderiyorlar. Çok mutluyum hepinize ayrı ayrı teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, tabii Kerim’in burada söz hakkı yok. Kerim adına ben bir Ģey 

söyleyeyim bari ġenkayalılar adına. ġenkaya’nın da balı meĢhurdur arkadaĢlar çok meĢhurdur onu da 

dikkatinize sunarım Sayın BOZTEPE, Sayın SEVĠNÇ. Nasıl efendim? Bir sonraki Meclise bekliyorlar 

arkadaĢlarımız peki. Değerli ArkadaĢlar, 3 no’lu Önergeyi Meclisimizin oyuna sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Hayırlı olsun ilgili belediyemize. 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4 maddenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini 

istiyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın SEVĠNÇ?  Sayın ġAHĠN?  4 no’lu 

Önergenin acil kaydıyla acilden kastınız?   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ara vererek, Meclise ara vererek Plan ve Bütçe Komisyonu toplansın. Rica 

ediyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam yani o önemli çünkü acil dediğiniz zaman baĢka bir Ģeyimiz 

yok. Arada toplanmak mecburiyetindeyiz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, 4. madde Plan ve Bütçe Komisyonumuz arada 

toplanarak ve diğer Komisyonlar da var değil mi? Evet, sadece Plan ve Bütçe Komisyonumuz arada 

toplanarak bu maddeyi görüĢecek ondan sonra Meclisimizin gündemine getirecek.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan,  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Esasında Komisyonlardan gelen 6… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ, bir dakika. Değerli ArkadaĢlar, bir uğultu geliyor 

bir… Buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Bayraklıdaki ĠnĢaat Mühendisleri Odasıyla yapılan protokol var. Esasında oybirliği 

ile geldi ancak protokolün içerisinde bir maddi durum var. Yani bir bedel ödemesi var. Hazır Bütçe 

Komisyonu acil kaydıyla toplandığı için usul açısından eksiklik olmaması için söylüyorum. Çünkü o 

biz Hukuğa geldiğinde inceledik, oybirliği yaptık ama içerisinde bir maddi bir durum var. Hazır Bütçe 

Komisyonu konuyu görüĢürken onu da görüĢürse oylamada daha sağlıklı bir süreç iĢleriz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġöyle yapalım, konudan haberimiz var ama gündem sırasında bir değiĢiklik 

yapmadığımız için Plan ve Bütçe Komisyonuna o madde geldiğinde gönderelim ara verdiğinde hepsini 

görüĢsün.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Yani o sanıyorum Komisyonlardan gelen… Bölümün içinde.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlardan Gelen Raporların içinde. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Plan ve Bütçe Komisyonunu biz toplantıya çağırırız. ġu iki 

maddeden sonra devam eder Meclis arada o maddeye gelince tekrar devam ederler.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Öyle yapalım ki zamanı da etkili kullanmıĢ olalım Değerli 

ArkadaĢlar.  4. maddenin, 4 no’lu Önergenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: 5. madde Hukuk Komisyonu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 5 no’lu 

Önergenin acil Hukuk Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. madde de yine Plan ve Bütçe Komisyonu acil kaydıyla.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ?  6 no’lu 

Önergenin acil kaydıyla. O da hemen toplanacak zaten değil mi?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. O zaman Plan ve Bütçe 

Komisyonuna toplantıya çağıralım mı?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Birkaç konu daha var zannederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Birkaç konu daha var. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ondan sonra.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, peki buyurun, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7. madde Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – 

Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ?  7 no’lu 

Önergenin   Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Toplumsal Cinsiyet 

EĢitliği Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 8? 

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

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 8 no’lu 

Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havale 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk – Turizm ve Fuarcılık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 9 no’lu 

Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk – Turizm ve Fuarcılık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 10 no’lu 

Önergenin Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Göç ve Uyum 

Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 11 no’lu 

Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Göç ve Uyum 

Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 12 no’lu 

Önergenin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havale edilmesini 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – UlaĢım – Tüketiciyi Koruma Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? ? 13 no’lu 

Önergenin Hukuk – UlaĢım – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Plan ve Bütçe Komisyonu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 14 no’lu 

Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 15 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma 

Komisyonlarına Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? Havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 16? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Aile ve Çocuk Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 16 no’lu 

Önergenin Plan ve Bütçe – Aile ve Çocuk Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık –  Çevre ve Sağlık – Turizm ve Fuarcılık Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 17 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –  Çevre ve Sağlık – Turizm ve Fuarcılık Komisyonlarına havale 

edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 18? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık –  Hukuk Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 18 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –  Hukuk Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 19? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Ġmar ve 

Bayındırlık –  Hukuk Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 22 dâhil değil mi?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, 22 dâhil özür dilerim 19 dâhil özür dilerim. 19 

dâhil Nilay Hanım doğru değil mi? 19 dâhil.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bakayım tekrar. 18’den baĢlıyor aslında Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk 

Komisyonları. 18’i oylamıĢtık zaten.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 18’i oyladık.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 19.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 18’i oyladık efendim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 19 dâhil.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 36 dâhil.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 36 dâhil. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. 19 no’lu Önergeden 36 no’lu Önergeye kadar 36 dâhil 

Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık Komisyonlarına havale edilmesini, Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  

Sayın SEVĠNÇ? Meclisimizin oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. 37? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 37 no’lu Önerge, Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonlarına havale edilmesini, Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın 

SEVĠNÇ? Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 38? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 38, 39 Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 38 ve 39 no’lu 

Önergeler Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. 40? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  40, 41, 42, 43 Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 40, 41… 

NĠLAY KÖKKILINÇ:   42 pardon, 40, 41, 42. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 40, 41, 42. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları. Sayın YILDIZ?  Sayın 

ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 40, 41 ve 42 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk 

Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. 43? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 43 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 44? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 44 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 45? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 45 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 46? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 46 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 47? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 47 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 48? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 48 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 49? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 49 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 50? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Esnaf ve Meslek 

Odaları Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 50 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Esnaf ve Meslek Odaları 

Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. 51? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık –  Çevre ve Sağlık Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 51 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –  Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 52? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık –  Hukuk Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 52 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –  Hukuk 

Komisyonlarına Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? Havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 53? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık –  UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 53 no’lu Önergenin Sayın YILDIZ? Ġmar ve Bayındırlık –  Çevre ve 

Sağlık Komisyonları – UlaĢım Komisyonlarına değil mi efendim?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 53 no’lu Önergenin Ġmar ve 

Bayındırlık –  Çevre ve Sağlık Komisyonları – UlaĢım Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 54? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 54, 55 Ġmar ve Bayındırlık.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 54 ve 55 no’lu 

Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 56? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık –  UlaĢım Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 56 no’lu 
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Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 57? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 57 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 58? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık –  Çevre ve Sağlık Komisyonları.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 58 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık –  Çevre ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 59? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 59, 60, 61, 62, 63 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN?  Sayın SEVĠNÇ? 59, 60, 61, 62 ve 

63 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sadece Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini 

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

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi gündemimizin III. maddesi… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, bir ek Önergemiz olacaktı. BaĢkanlık Makamından Gelen. 

ÇeĢme, Alaçatı, Urla’da hortum sebebiyle zarar gören üreticilerin zararlarının karĢılanmasına yönelik. 

Siz de olacak.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ek Önerge değil. Ek Önerge değil o görüĢülürken ilave edilecek bir 

metin olarak geldi yani Ek Önerge zaten verilemez. Zaten verilemez yani. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam bana öyle bir bilgi verdiler.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Usul hatası olur o. O, o madde görüĢülürken siz Grup BaĢkan Vekili 

olarak ya da ilgili Meclis Üyesi ArkadaĢımız o Ģeyi okur onu Ģeye ilave ederiz. Meclisin Ģeyine 

sunarız. Bu Ģekilde geçmesini sağlayabiliriz çünkü tabii bu olağanüstü Ģartlar devam ediyor. Kimse 

beklemez de… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, dün gece yaĢandığı için.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢımıza bu gelenin en sonunda bir de hortum geleceğini o da geldi. 

Dolayısıyla biz selle ilgili bir karar almıĢtık ama bu da hâsıl oldu yani bu da baĢımıza geldi. Bunu da 

onun içine çünkü hasar var orada birtakım. Onları katmak gerekir Ģeklinde bir madde ile ilave 

edilebilir o eğer Meclis tensip ederse uygun görürse yani bunu çünkü kimsenin Ģeyinde değildi yani 

böyle bir Ģey olup olamayacağı.    

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Onun için…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam o zaman Komisyonlardan gelen… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ek Önerge olarak değil, Ek Önerge zaten usulen olmaz öyle 

yapalım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Peki.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Ģimdi Plan ve Bütçe Komisyonumuzu ne zaman topluyoruz? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi Komisyonlardan Gelen Raporların birisinde de yine Plan ve Bütçe 

görüĢüne ihtiyaç var az önce Hakan Bey söylemiĢti o maddeye de geldiğimizde Plan ve Bütçe ara 

verilerek görüĢsün konularını.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Madde… Öne alamaz mıyız arkadaĢlar?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gerek yok hani çünkü oybirliği ile geçmiĢ zaten hepsi.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, peki. Madde 1’i. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oybirliği ile geçmiĢ.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Evet, 1 no’lu 

Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Birinci madde ile ilgili söz almak isteyen bir arkadaĢımız 

vardı. Sinan Bey, Sinan Bey, buyurun, buyurun.  
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SĠNAN ġAMĠL AN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinizi sevgi ve saygıyla 

selamlıyorum. Bu madde de sevgili Ahmet Uğur BARAN arkadaĢımızın verdiği bir önergeydi. 

Tekerlekli sandalye basketbol takımımız ile ilgili bir turnuva düzenleniyor bu pandemi döneminde bu 

güç koĢullarda. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımının organizasyonunun 

yapılması bence çok önemli ve kıymetli olarak görüyorum. Ben izninizle bir iki konuda bilgi vermek 

istiyorum. Değerli ArkadaĢlarım, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire 

BaĢkanlığımızın ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzün 2020 yılında yapmıĢ 

olduğu faaliyetler hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum sizleri. Biliyorsunuz pandemi koĢulları 

hakikaten ülkemiz için ve kentimiz için oldukça zorlu bir süreç. Bu süreçte Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Spor Daire BaĢkanlığımız 30 ilçemizde 259 okulumuza, 376 adet basketbol potası seti, 136 

adet çok fonksiyonlu voleybol seti, 140 adet hentbol seti kazandırmıĢtır. Ayrıca 111 okulumuza, 118 

spor alanında onarım ve yenileĢtirme yapmıĢtır. Her zaman olduğu gibi 2020 yılında da ilimizde ama 

amatör spor kulüplerimize destek olduk. 238 kulübümüze 750 bin TL tutarında malzeme desteği 

yaptık. 202 amatör takımımıza da 681 bin TL tutarında nakdi yardım yaptık. Bu süreç içerisinde Ümit 

KAYIHAN U12 Futbol Turnuvası Çocuklarda Beslenme ve Sporcu Sağlığı Semineri, Sevgililer Günü 

KoĢusu, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlık Turnuvası, Ġzmir Spor Konferansları… Bu 

konferansımıza Sayın Profesör Doktor Uğur ERDENER katılmıĢtı ve çok kıymetli bir toplantı 

olmuĢtu. Dünya Emekçi Kadınlar Günü KoĢusu, Kabotaj Bayramı, 9 Eylül Yarı Maratonu, UNESCO 

Bisiklet Turu, Kubilay KoĢusu gibi birçok etkinlik yapmıĢtır. BüyükĢehrimizin en önemli Spor Daire 

BaĢkanımızın yaptığı iĢlerden biri de; 2020 yılında 200-351 çocuğumuza sportif yetenek ölçüm testleri 

uygulaması yapmıĢtır. Sayın Meclis Üyelerimiz, Değerli BaĢkan’ım,  huzurlarınızda Gençlik ve Spor 

Daire BaĢkanımız Sayın Hakan ORHUNBĠLGE’ye ve çalıĢma arkadaĢlarına, ayrıca Sayın BaĢkanımız 

Tunç SOYER’e katkılarından dolayı çok teĢekkür ediyorum. Kıymetli ArkadaĢlarım, son konu da 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Spor Kulübü ile ilgilidir. Spor Kulübümüz yine bu pandemi döneminde 

birçok etkinliği hayata geçirmiĢtir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak 2020 

yılında tüm olumsuz koĢullara rağmen çok büyük baĢarılara imza atmıĢtır. Amatör sporlara verdiği 

desteklerle alkıĢlanan kulübümüz 2020 yılında 295 madalya, 28 kupa almıĢtır. Uluslararası birçok 

organizasyonun ertelenmesine rağmen 18 farklı branĢta mücadele eden sporcularımız 152 altın, 69 

gümüĢ ve 74 bronz madalya kazanmıĢlardır. Kulüp BaĢkanımız Sayın Ersan ODAMAN’a, Yönetim 

Kurulu Üyelerimize emeği geçen tüm çalıĢanlarımıza teĢekkür ediyoruz. Ayrıca Sayın Meclis 

Üyelerimize, tüm çalıĢmalarımızda olduğu gibi spor alanında da verdiği katkı ve destek için 

huzurlarınızda teĢekkürü borç biliyorum. Spora, emeğe değer veren Sayın Tunç BaĢkanımıza da bize 

vermiĢ olduğu desteklerden dolayı teĢekkür ediyorum, iyi akĢamlar diliyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederiz Sayın ġamil Sinan AN’a.  Değerli ArkadaĢlar, Sayın 

Meclis Üyeleri, sporun önemini hepimiz idrak ediyoruz. Dolayısıyla spor faaliyetlerine BüyükĢehir 

Belediyemiz olarak katkı koymaya devam edeceğiz, etmeliyiz ve Ġzmir gerçekten sporcu yetiĢtirmeli. 

Ülkenin olimpik sporlarda temsili açısından düĢen görevi fazlasıyla üstlenmeli ve bu temsiliyeti 

sağlamalı. Bunun için gerek kulüpler gerek federasyonlar ve gerekse de BüyükĢehir Belediyesi olarak 

bizlerin ve belediyelerin katkısı çok önemli. Gurur duyduğum bir Ģey söyleyeyim bu vesileyle spordan 

açılmıĢken. Tokyo Olimpiyatları eğer yapılırsa 2021 yılında, 2021 yılında pandemi izin verirse eğer. 

Ġzmir'den 4 jimnastikçi sporcumuz, Ġzmir'den 4 jimnastikçi sporcumuz Tokyo Olimpiyatlarına 

katılacak ki bu çok önemli bir Ģey gerçekten çok önemli bir Ģey. Çoğalmalı bu sporlar bir de 

jimnastikten bahsediyoruz. Yani bu çok önemli Ġzmir'den 4 değerli sporcu kardeĢimiz orada bizi Ġzmir'i 

ve ülkemizi tabii ki esas temsil edecekler. Evet, ben 2. madde ile devam ediyorum, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 2. madde Aile ve Çocuk - Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonlarından geldiği 

Ģekliyle oylasın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 2 no’lu Komisyon 

Raporumuz Aile ve Çocuk –  Hukuk –  Çevre ve Sağlık Komisyonlarından geldiği Ģeklinde 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  3 ve 4 maddeler Komisyonlarda oybirliği ile kabul görmüĢ geldiği Ģekliyle 

oylansın.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 3 ve 4 no’lu 

Komisyon Raporlarını Komisyonlardan geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 5?  
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NĠLAY KÖKKILINÇ:  Sayın BaĢkan’ım, 5 maddede, “2 Şubat 2021 günü yaşanan yoğun yağış 

sebebiyle vatandaşlarımızın uğradığı zararların giderilmesinin, üreticilerimizin %50‟ sinin 

karşılanmasına” yönelik Komisyonlardan oybirliği ile uygun gelmiĢ ancak dün akĢam da çok büyük 

bir felaket yaĢandı. Bu Komisyon Raporunun, Ģu maddenin ilavesi ile Ģu eklenti ile oylanmasını 

öneriyoruz. “11 Şubat'ı 12 Şubat'a bağlayan gece özellikle Urla bölgesinde dolu yağışı Çeşme Alaçatı 

bölgesinde hortum ve metropolün kuzey ilçelerindeki yoğun yağmur ve fırtına etkisi ile zarar gören 

üreticilerin üretim alanlarında yaşadıkları zararlarının %50‟sinin aynı gündem kapsamında 

değerlendirilerek” bu Komisyon Raporuna ilavesiyle karĢılanmasının oylanmasını istiyoruz Ancak 

bunun için de tekrar Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmesi gerekiyor. Plan ve Bütçe Komisyonu ara 

vererek toplanacağı için bu gündem maddesinin de görüĢülmesini istiyoruz. 

 MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? O zaman Sayın 

KÖKKILINÇ’ın ilave edilmesini istediği metni de dikkate alarak nasılsa toplanacak olan Ģu anda Plan 

ve Bütçe Komisyonumuza iade edelim, oradan gelecek sonuca göre değerlendirelim. Peki, 5 no’lu 

Komisyon Raporunun, Sayın KÖKKILINÇ’ın biraz önce okuduğu metnin de ilave edilerek Plan ve 

Bütçe Komisyonun da değerlendirmesi yönündeki ve Komisyona iade edilmesi yönündeki görüĢü ve 5 

no’lu Komisyon Raporunun Komisyona gönderilmesi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. O zaman Komisyon 

toplanabilecek mi Ģu anda? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. maddeyi de aynı Ģekilde… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 6 da var peki buyurun, buyurun. 6?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. maddede de aynı Ģekilde Plan ve Bütçe Komisyonunun görüĢüne ihtiyaç 

duyulmuĢ. Az önce AK Parti Grup Sözcüsü de ifade etti. Yine acil kaydıyla Plan ve Bütçe 

Komisyonuna iade edilsin ve yine bu Mecliste karara çıkarılsın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli Meclis 

Üyeleri, 6. Komisyonlardan Gelen Raporların içindeki 6 no’lu Komisyon Raporunun Sayın 

KÖKKILINÇ'ın biraz önce bahsettiğim hususu da dikkate alarak Komisyona iade edilmesi ve acil 

olarak Komisyonun toplanıp değerlendirilip Meclisin huzuruna getirilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. O zaman Komisyon toplanabilecek mi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyon… Ara verelim Efendim Komisyon toplansın.  

 MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler) Bir dakika, bir dakika, Sayın Meclis Üyeleri. Sayın KÖKKILINÇ ne önerdiniz? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben ara verilmesini 5 dakika önerdim ama eğer Komisyon çalıĢabilecekse… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  

HAKAN YILDIZ: Komisyon Üyemiz Erhan Bey bir söz istiyor Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. Komisyon çalıĢabilir biz de çalıĢabiliriz.  

HAKAN YILDIZ: Erhan Bey söz istemiĢtiniz ama…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Sayın Komisyon… Plan ve Bütçe Komisyon 

BaĢkanımız… Sayın Plan ve Bütçe Komisyon BaĢkanımız nerede? Komisyon çalıĢır biz de çalıĢırız 

yani. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam Plan ve Bütçe Komisyonu eğer toplanabiliyorsa… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢlarımız? Sayın KÖKKILINÇ? 

Sayın YILDIZ?  

HAKAN YILDIZ: Tamam Sayın BaĢkan’ım uygundur.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Evet, Komisyonumuz toplanıyor, 

Komisyonumuz toplanıyor. Biz de çalıĢmaya devam ediyoruz. Nerede kalmıĢtık? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7. madde. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Nerede efendim? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 7, buyurun. 7 madde. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan oybirliği ile gelmiĢ Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, 7 no’lu Komisyon Raporunun Sayın YILDIZ? 

Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Komisyondan geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 8? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 8'den baĢlamak üzere 23. maddeye kadar Komisyonlardan 

geldiği Ģekilde oylansın. Hepsi oybirliğiyle kabul görmüĢ.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 8… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 8 dâhil. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Dâhil 23 dâhil… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 22 dâhil. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 22 dâhil özür dilerim Komisyonlardan geldiği Ģekilde oylanmasını 

talep ediyorsunuz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Geldiği Ģekliyle tüm maddelerin oylanmasını öneriyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli Meclis 

Üyeleri Komisyonlardan Gelen Maddelerinin GörüĢülmesi babında 8 no’lu Komisyon Raporu dâhil, 

22 no’lu Komisyon Raporu dâhil tüm maddelerin komisyonlardan geldiği Ģekilde oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Sayın KÖKKILINÇ? Madde 23? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 23 madde Komisyonda oyçokluğu ile görüĢülmüĢ ve karara bağlanmıĢ 

Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? 

HAKAN YILDIZ: Uygundur.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 23 no’lu Komisyon Raporunun 

Komisyondan geldiği… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan 23 maddede Hüsnü Bey söz alacaktı ama… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Buyurun efendim. 

HAKAN YILDIZ: Foça. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Buyurun Sayın BOZTEPE, madde ile ilgili söz aldınız buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinize tekrar sevgiyle 

selamlıyorum. Değerli ArkadaĢlar, o Foça'daki olayla ilgili biz daha önce sanırım 2020 yılında 

5000’liği geçmiĢti. Bizim buradaki temelde karĢı çıktığımız olay Ģu; Foça'da bu yer tahsis ediliyor. 

Meclise gelinmeden, BüyükĢehir'e gelmeden 5000’liği yapılmadan. Hem tahsis ediliyor hem de aynı 

zamanda inĢaata baĢlamak üzereydi ki biz Grup BaĢkan Vekilimiz ile beraber olay yerine gittik. 70 

küsur dönüm bir yer. Burası Belediye Hizmet Alanı altında bir vakfa tahsis edilmiĢ ki hala Meclisteki 

bugün bugün 1000’liği geçecek daha buradan, arkasından Foça Belediyesi'ne gidecek. Bunlar olmadan 

bu yeri tahsis edildiğini üzüntüyle öğrendik arkadaĢlar. Belediye Hizmet Alanı adı altında da bir vakfa 

bir okul galiba yapılacak Matematik Okulu benzeri. Biz tabii ki Matematik Okulunun benzeri ama 

Matematik Bilimler Köyü galiba evet Bilimler Köyü. Biz bundan dolayı bu olayı oyçokluğu yaptık, 75 

dönüm bir yer tahsis edilmiĢtir. ArkadaĢlar Mecliste geçmeden bu konu ile ilgili hukuki olarak da Grup 

BaĢkan Vekilimiz bir açıklama yapacaktır. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, saygılar sunuyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ederim Sayın BOZTEPE. Sayın HIZAL buyurun, 

buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri hepinize saygı ile selamlıyorum. Öncelikle 

konuya girmeden önce dün yine Ģehrimizde meydana gelen kötü hadise nedeniyle tüm hemĢerilerimize 

Urla ve ÇeĢme baĢta olmak üzere tüm hemĢerilerimize geçmiĢ olsun dileklerimi Grubum adına iletmek 

istiyorum. Umuyorum bundan sonraki süreçte Ġzmir’imizde bu gibi kötü hadiseleri tekrardan 

yaĢamayız. ġimdi 23 madde esasında teknik olarak bunun 5000’lik planları geçmiĢ dönemlerde 

geçtiğimiz aylarda yapıldı. O gün de birtakım itirazlarımız oldu. Burada esnasındaki itirazımızın 

temelinde yatan husus; bu kadar büyük geniĢ bir alanın bir Foça Belediyesi tarafından bilemediğimiz 

bir vakfa tahsisi yönünde bir eleĢtirimiz vardı ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi de burada bu vakfın, bu 

vakfın ne olduğunu, kim olduğunu, ne gibi hizmetlerde bulunacağı noktasında herhangi bir açıklama 

yapmaksızın adeta böyle yangından mal kaçırırcasına burayı Belediye Hizmet Alanı adı altında 

kanunun yanından dolanılarak, yasanın mevzuatın yanından dolanılarak bir hüküm altına almak 

niyetinde olduğunu gördüğümüz için itiraz ettik. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, ben size 23 Aralık 2019 

tarihli bir sosyal medya paylaĢımını paylaĢacağım sizlerle. Instagram hesabında Bilimler Köyü adında 

kurulmuĢ eğer elinizde telefonlarınız varsa buradan da görebilirsiniz. Bilimler Köyü diye bir Instagram 

hesabı. Burada aynen Ģu ifade kullanamıyor, birtakım fotoğraf var ama fotoğrafı tabii göremiyorsunuz 

kameradan, küçük bir fotoğraf. Burada iĢ makineleri çalıĢıyor. Bu arazinin içerisinde. “Bilimler Köyü 

olarak doğaya zarar vermeden yeĢili koruyarak inĢaat çalıĢmalarını baĢlattık. Bilimler Köyünün 
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giriĢinde yer alan kayalık alanı geçmek için ekipler geçtiğimiz gün, geçtiğimiz cuma çalıĢmaya 

baĢladılar.” ġimdi burası ne zaman tahsis edildi? Burası ile ilgili herhangi bir plan çalıĢması yapılmadı 

bu tarihten bahsediyorum, 29… 23 Aralık 2019. Bu vakıf, bu Bilimler Köyü dediğiniz vakıf, neye 

dayanarak, neye güvenerek bu çalıĢmayı yaptı o gün? Gerçekten merak ediyorum. O teknik olarak 

yasal olarak kurum görüĢlerinin alınması hususunda zaten Bilimler Köyü diye belirtilmiĢ ibareler var. 

Bunları 5000'likler tartıĢılırken dile getirdik ama maalesef ki Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımız bunları kabul etmediler ve oyçokluğu ile geçti. Burada gerçekten enteresan olan ilginç 

olan husus bu. Bu Ģehrin herhangi bir yerinde bir plan tadilatı yapılmaksızın bir alanda böyle bir inĢaat 

faaliyetine geçilebiliyor mu? Merakla soruyorum. Bugün bu alanda bundan yaklaĢık 2 yıl 1,5 yıl önce 

herhangi bir plan tadilatı yapılmaksızın bu vakıf ya da bu Bilimler Köyü denilen kuruluĢ, bu alanda bu 

çalıĢmayı bu inĢaat faaliyetini nasıl yürütebilir? Merakla soruyorum.  Bütün Ġzmir Kamuoyunun da 

merak ettiğini düĢünüyorum. Buradaki temel sorun; bu vakfın ne olduğu, bu vakfın ne gibi çalıĢmalar 

yapacağı, bu vakfa Foça Belediyesinin, Foça Belediyesine ait 74 dönüm 74.000 metrekarelik bir alanı 

Belediye Hizmet Alanı adı altında nasıl tahsis ettiğini merak ediyoruz ve soruyoruz. Yine aynı Ģekilde 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisince plan tadilatı yapılmaksızın. Bu da ikinci sorumuz. Bu 

çalıĢmaları nasıl yapıyorlar, nasıl yaptılar? Gerçekten merakla bu sorunun cevabını bekliyoruz, 

teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın KÖKKILINÇ.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Ģimdi AK Parti Grup Sözcüsü ArkadaĢımız da ifade etti. 

Daha önce bu konu 1/5000’lik planlar ile ilgili olarak Belediye Meclisimizin gündemine gelmiĢti. 

Ġhtisas Komisyonlarında da değerlendirilmiĢ ve geçmiĢti. Bilindiği üzere planlar arasında hiyerarĢik bir 

sıralama vardır. 1/1000’lik planlar da ilçe belediyelerin uygulama planlarıdır ve 5000’lik planlara göre 

yapılması zorunlu olan planlardır. Dolayısı ile 1/5000’lik planda burası Belediye Hizmet Alanı olarak 

beni belirlendiğinden buna bağlı ve hiyerarĢik zorunluluk sebebiyle Ġmar Mevzuatı sebebiyle burada 

da 1/1000’lik ölçekte de Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesi gerekiyor. Bunda da herhangi bir 

hukuki sakınca yok. ġunu söyleyelim Foça Belediyesinin tasarruflarının Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin hiç ilgisi yok. ġu anda almıĢ olduğumuz bu gündem maddesinde tartıĢılmaması gereken 

bir konudur. Bunu zaman içerisinde yine Foça Belediyesi ile ilgili olarak ileride Belediyenin kendi 

içerisinde kendi Belediye Meclis Üyeleri tartıĢıp tartıĢabilirler. Bizim burada yaptığımız sadece bir 

planlamadır. Ġmar Planları da biliyorsunuz Belediye Meclis Kararları ile gelir ya yeni konulur ya da 

eğer mevcut bir plan varsa bu da plan tadilatı Ģeklinde yansır. Burada da Planlama Mevzuatına aykırı 

herhangi bir Ģey yoktur, teĢekkür ediyorum. Geldiği Ģekliyle oylansın.  

RAġĠT DĠRĠM: Sayın BaĢkan’ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi söz isteyen arkadaĢım vardı. Buyurun RaĢit Bey buyurun,  

Foça Meclis Üyemiz RaĢit Bey söz aldı, buyurun.  

RAġĠT DĠRĠM: Sayın BaĢkan’ım, Ģimdi ben önce sorulan sorulara cevap vermeye çalıĢayım çünkü 

bazı konular bilinmiyor bu anlaĢılıyor.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: RaĢit Bey, maske, maske Ģeye engel oluyor zaten ses konusunda 

Ģeyimiz var. 

RAġĠT DĠRĠM: Foça'da bu kararı biz almadan önce Meclisce bütün siyasi partilerden arkadaĢlarımın 

ortak olduğu toplantıda bu vakfın bilim insanları, vakfın kurucuları bize açıklamalarda bulundular. 

Ġzahatlarda bulundular, ne tür bir eğitim faaliyetinde bulunacaklarına dair. Ve Meclisten oybirliği ile 

geçti. Meclisten oybirliği ile geçen kamu mallarının tahsisi hakkındaki yönetmeliğe bağlı olarak tahsis 

değil. Mecliste oybirliği ile geçen ortak hizmet protokolü yapılması yönünde oldu. Yani Belediye 

BaĢkanımıza yetki verdik Belediye BaĢkanımız Bilimler Köyü Vakfı, Bilimler Vakfı ile ortak hizmet 

protokolü yaptı ve 5393 sayılı Kanununa bağlı olarak da en üst dereceli mülki amirden 

kaymakamlıktan bu konuda protokol gitti ve izin alındı. Yani Ģu anda yapılmıĢ bir bu konuda doğrudan 

bir tahsis yok. Bu protokol çerçevesinde Bilimler Köyü Vakfı çalıĢmalarını sürdürecek. Ġkinci nokta 

gene arkadaĢların sorduğu; 5000’lik ve 1000’lik planlama… Planlar bitmeden inĢaatların yapılması 

benim herhangi bir inĢaat yapıldığı yönünde bilgim yok. Geçen bu konu tartıĢıldı. Hatta Belediye 

BaĢkanımız bile herhangi bir faaliyetin olmadığından bahsetti. Bilgimiz o yönde daha henüz orada 

yeni yapılacak binaların, eğitim binalarının projeleri çizim aĢamasında. Mevcut plana dayanarak. 

ArkadaĢlar, o yani Instagram paylaĢımı bilmiyorum doğru olabilir arkadaĢların Ģeyi ama Ģu anda benim 

bilgim dâhilinde baĢlamıĢ bir inĢaat çalıĢması yok. Bu sadece yolların açılması belki söz konusu 



 24 

olmuĢtur, o kadar BaĢkan’ım, teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Sayın Osman MERT buyurun.  

OSMAN MERT: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, biz bu Meclis kararını tüm 

siyasi partiler olarak Foça'da oybirliği ile geçirirken içeriği konusunda gençlerin eğitimi, gençlerin yaz 

aylarında burada eğitimlerinin daha kaliteli olabilmesi ile ilgili verilecek olan desteğe yani gençlerin 

yetiĢmesine bir destek verdik. Bununla ilgili bir protokol imzalandı ve bu protokolün yetkisi Belediye 

BaĢkanımıza verildi. Ancak bu tarafın itirazı yani RaĢit Bey’in söylediğinin içerisindeki verilen destek 

noktasında iĢin teknik tarafına. Bu ikisini birbirinden ayıralım öncelikle. Yani iĢin, iĢleyiĢi, içeriğinde 

hemfikiriz, destekliyoruz ama iĢin teknik tarafında izin alınmadan evvel yapılmıĢ bir Ģeyler varsa tabii 

ki bunun karĢısındayız. Bence burada ekstra yanlıĢ bir hatalı hareket varsa o mesajın bu izinler 

alınmadan çekilmiĢ olmasıdır. Ama Ģu anda orada bir inĢaat var mı, yok mu inanın ben de bilmiyorum. 

Ama içeriği, mantığı ve desteği itibarıyla oybirliği ile alınmıĢtır teknik anlamdaki hatasını 

bilemiyorum, teĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL sataĢma mı var, ne var? Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, illa sataĢma olması gerekmiyor Sadece konuyu tamamlamak adına 

söylüyorum Sayın BaĢkan.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam buyurun, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Ben bu Instagram hesabını, tabii bu 5000’lik plan çıktığında da görmüĢtüm. 

Sonrasında görmüĢtüm daha doğrusu ve o gün de arkadaĢlarla bunu paylaĢmıĢtım. ġimdi burada 

aslında evet,  Osman Bey neden böyle bir tavır ortaya koyduklarını çok net bir Ģekilde ifade etti. 

Ġyi niyetle yapılmıĢ bir ortak protokol, bütün siyasi partilerin ama burada sorun Ģu;  birinci sorumluluk 

tabii ki Foça Belediyesinin. Nereyi verdiğini dahi belki bilmiyor. Bakın Foça Belediyesi nereyi 

verdiğini dahi belki bilmiyor. Bak çok net söylüyorum. Burada ne gibi faaliyetlerin olduğunu dahi 

belki bilmiyor. Bakın ben söylüyorum 23 Aralık 2019 tarihli biri ileti, paylaĢım. “Yol çalıĢmasına 

baĢlamıĢız” diyorlar. Eğer kamera gösterirse zoomlarsa belki görülebilir buradan. Bunu ben… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Zor o, zor o, onu yapması.  

ÖZGÜR HIZAL: Çok zor evet.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ama gördük biz yani.  

ÖZGÜR HIZAL: Sonuç itibarıyla, sonuç itibarıyla burada bir çalıĢma yapılmıĢ ama bu çalıĢmanın ne 

olduğunu, kime verdiklerini, niye verdiklerini, nereyi verdiklerini, orada nelerin yapıldığını, eğitim 

alanı mı yapılacak, villa mı yapılacak, baĢka bir tesis mi yapılacak? Hiç kimsenin haberi yok. 74 

dönüm araziden bahsediyoruz arkadaĢlar. Ben samimiyetle söyleyeyim Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızla 

birlikte gittik, gördüm ben o alanı, gezdim. Orada bir yol açılmıĢ ve inĢaat faaliyetlerine baĢlanılmıĢ 

sonra durmuĢ durmamıĢ. Tabii her gün de gidemiyoruz ben de Foça Meclis Üyesi değilim BüyükĢehir 

Bayraklı Meclis Üyesiyim aynı zamanda. BüyükĢehirin burada sorumluluğu ne?  

BüyükĢehir Foça Belediyesinin yapmıĢ olduğu bu çalıĢmada Ģunu sonrası gerekiyordu. En azından 

Foça Belediye BaĢkanı çıkıp Ģurada ya da Foça Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız bir bilgi verebilirlerdi. 

Kimsenin bilgisi var mı? RaĢit Bey'in o alana gittiğini düĢünmüyoruz. Foça Belediye BaĢkanının o 

alana gittiğini düĢünmüyorum, teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, sağ olun. Söz isteyen arkadaĢım, buyurun RaĢit 

Bey. Size bir cevap hakkı doğdu çünkü RaĢit Bey izah ederek bir Ģey söyledi buyurun. Gittiniz mi 

oraya RaĢit Bey? 

RAġĠT DĠRĠM: ġimdi BaĢkan’ım, tabii biz nereyi verdiğimizi gayet iyi biliyoruz. Yeniköy 

yakınlarında bir alan. Bunu zaten Ģu anda 1000'lik plana bakıldığında bu Belediye Hizmet Alanının 

yarısı, ormanlık alan olarak tahsis edildi. Ortadan bir yol geçiyor.  O Ģekilde bir düzenleme yapıldı. 

Ağaçlık, bir kısmı ağaçlık olan kayalık olan bir alan. Gayet iyi biliyoruz. Benim çocukluğumdan beri 

bildiğim yerler buralar ve 70 dönümün bir kısmı da Belediye Hizmet Alanı olarak ayrıldı. Biz burada 

Osman Bey'in bahsettiği gibi baĢtan eğitim amaçlı düzgün bir Ģey yapılacağını düĢünüyoruz. Protokol 

Ģu anda yürürlükte, yürekten inanıyoruz gençlere hizmet verecekler. ġirince'deki örneğinde olduğu gibi 

bir Matematik Köyü gibi toplumumuza hizmet edecek. Bu anlamda olay budur yani bilmemek Ģey 

yapmamak diye bir Ģey söz konusu değil. Gayet bilinçli bir Ģekilde tüm Meclis Üyeleri tarafından 

belirli bir amaca dönük olarak verilmiĢtir. Ayrıca bu Meclise bilgi verilmedi dendi. Daha eski binadan 

çıkmadan da bu 5000’lik plan sırasında gündeme geldi ben o zaman da arkadaĢlara izah ettim burada. 

Gerekli izinler için, resmi izinler için baĢvurulduğunu eğitim amaçlı olduğunu söyledim bu izahat 
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Meclise verilmiĢti BaĢkan’ım. Konu budur, sağ olun.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hakan Bey buyurun, buyurun Hakan Bey.  

HAKAN BARÇIN:  BaĢkan’ım, RaĢit Bey zaten bütün söylenecekleri söyledi. Ben baĢka bir Ģey 

merak ediyorum. Bu Bilimler Köyü yani bir okul Özgür Bey'i neden rahatsız ediyor? Onu bir 

öğrenebilir miyiz kendisinden? TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi RaĢit Bey…(Salondan ses kayıtlarında 

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

Meclis Üyemiz bir soru sordu bu sorunun cevabını alacağız tabii ki yani madem buyurun, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan,  herhalde Ben burada bir 5-10 dakika kadar konuĢtum ama 

zannedersem… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır sorduğu için yani Ģimdi açıktan bir soru sordu yani. 

ÖZGÜR HIZAL: Tamam cevabını vereceğim Sayın BaĢkan’ım, tabi tabi cevabını vereceğim. Teknik 

olarak geçen Mecliste geçen Meclis birleĢiminde Hüsnü Bey salonun ses sistemi ile alakalı birtakım 

eleĢtiriler… EleĢtiriler demeyelim ama birtakım sözler söylemiĢti.  Herhalde buradan söylediklerim 

arkaya çok net gitmiyor diye düĢünüyorum. Çünkü “ben okuldan, bilimden, eğitimden hiçbir Ģekilde 

rahatsızlık duyuyoruz” demedim. Bakın çok net söylüyorum bunu. Elbette ki bunların yapılması 

gerektiğini söylüyorum. Benim rahatsızlık duyduğum hususları bir kez daha tekrarlıyorum, tane tane 

tekrarlıyorum. Bakın burada teknik olarak imar tadilatları yapılmaksızın bu Ģehrin herhangi bir 

noktasında Ahmet Amca, Mehmet Amca, Hatice Teyze böyle bir faaliyete girebilir mi? Bu sorunun 

cevabı çok net. Girebilir mi, giremez mi? Giremez. Bakın biz yaklaĢık 2 aydır bir çalıĢma yapıyoruz 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri olarak. Doğru da bir çalıĢma yapıyoruz. Umarım yakın 

zamanda da bu çalıĢmayı geçireceğiz. Nedir deprem nedeniyle hasar görmüĢ ağır hasarlı, orta hasarlı 

ya da az hasarlı ama can güvenliği nedeniyle evlerine giremeyen Ġzmirliler için bir çalıĢma yapıyoruz. 

Neden yapıyoruz bu çalıĢmayı? Çünkü bir mevzuat var önümüzde. Bu mevzuata uygun olması için 

yapıyoruz ama siz bu nasıl durumdur ki bakın ben size söylüyorum Meclis Üyesi olarak, bu vakfın 

yetkililerine o zaman sorun; siz bu çalıĢmayı nasıl yaptınız, neye dayanarak o iĢ makinesini oraya 

soktunuz ve yolu açtınız ya da inĢaat faaliyetine girdiniz ya da neye güvenerek yaptınız? Gerçekten 

çok merak ediyorum. Beni asıl rahatsız eden husus, beni asıl ilgilendiren husus bu. Yoksa orada 

eğitimdi, yoksa orada bilimdi bu konuda hiçbir eleĢtirimiz yok hiç bir eleĢtirimiz yok. Madem böyle 

bir çalıĢma yapıyorsunuz o zaman bu çalıĢmanın arkasını önünü araĢtıracaksınız, gideceksiniz. RaĢit 

Bey evet elbette ki biliyordur ben bilmiyor derken orada baĢka bir mesaj verdim. “Verdiğiniz alanın Ģu 

anda ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz” dedim. “O vakfın ne yaptığını bilmiyorsunuz” dedim. 

Sadece protokol imzalandı, gazeteler de boy boy fotoğraflar verildi. O tarihlerdeki gazete manĢetlerine 

bakın. Hadi bilim yapıyorsunuz, hadi sanat yapıyorsunuz, hadi eğitime destek veriyorsunuz, bu 

mudur? Bu olmadığını siz de biliyorsunuz, teĢekkür ediyorum.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet teĢekkür ederim, Sayın KÖKKILINÇ buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler eğitime de destek verir, 

sanata da destek verir, kültüre de destek verir, hepsine her daim destek verir. Bunda hiç Ģüphe yok ama 

bunları hukuki çerçevede yapar her zaman, her daim. ġunu söylüyorum; ben esasında Özgür Bey de 

hukukçu ben de hukukçuyum. Bir iddia getiriyor ortaya iĢte Foça Belediye Meclis Üyeleri gittiler mi, 

gördüler mi? diye bir iddiada bulunuyor. Meclis Üyelerimiz buradayken yani bu bir kere saygı 

sınırlarını bence aĢan bir durum. Acaba kendisi gittim diyor, gitti mi, gitmedi mi o zaman biz de aynı 

anlayıĢla aynı Ģüpheyle mi kendisine yaklaĢacağız? Bir fotoğraf gösteriyor o fotoğraf nerenin 

fotoğrafı? Foça’nın fotoğrafı mı, bahse konu yer ile ilgili mi? Bizler hukukçuyuz iddialar ispata 

matuftur. Dolayısıyla ben bu tartıĢmayı çok soyut buluyorum ve çok gereksiz buluyorum. ġunu 

söyleyeyim 1/5000’lik Ġmar Planları yapıldığı zaman eğer 1/1000’lik Ġmar Planı yok ise 5000’lik plan 

uygulanır. Ġki plan arasında çeliĢki var ise birbirinden farklıysa yine 5000’lik plan uygulanır. Demek ki 

Ģu anda biz zaten hiyerarĢik mevzuatın gereğini yerine getiriyoruz, Ģu anda planlanmıĢ bir alan var. 

Belediye Hizmet Alanı olarak. ArkadaĢlarımın beyanlarında Ģu nokta eksik kaldı. Ben de bu dosyaya 

baktığım zaman neden oyçokluğu vermiĢ arkadaĢlarımız diye merak edip dosyasına baktığım zaman 

Grup Sözcüsü olarak ve bir hukukçu olarak incelediğimde; bütün resmi kurumların Bilim Köyü olarak 

buraya izin verdiğini gördüm. Yani Milli Eğitim Müdürlüğü diğer baĢka resmi kurumlar hepsi izin 

vermiĢler. O zaman aynı soruyu o kurumlara da mı soracak? Belediye Meclis Üyemiz, Grup Sözcümüz 

pardon özür dilerim Grup Sözcümüz dedim Grup BaĢkan Vekilimiz. Ben bence bu konudaki 
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tartıĢmalar yeterlidir. Bizim Ģu anda yaptığınız sadece ve sadece 5000’lik planın uygulamasını getiren 

1/1000’lik Uygulama Planının onaylanmasıdır. Komisyondan geldiği Ģekliyle geçmesini öneriyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi… 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri, Çok Kıymetli Ġzmirliler. ĠĢte iĢ dönüyor 

dolaĢıyor, olay geliyor yine bana dokunuyor. Neden dokundu? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Size nasıl dokundu onu anlamadım. 

HAKAN ġĠMġEK: Neden dokundu Ģimdi merak ettiniz değil mi? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, merak ettik.  

HAKAN ġĠMġEK: Evet, Ģimdi onu söyleyeceğim. Efendim hukukçu arkadaĢımız Ġmar Mevzuatı ile 

ilgili çok açıklayıcı bir Ģeyler söyledi. Yani 5000’lik planlar, eğer 1000’lik yoksa ya da varsa, çeliĢki 

varsa 5000’lik planlar geçerlidir diye ama iĢleyiĢ öyle değil. 5000’lik Planlar yapılır 1000’lik Planlar 

daha detaylı planlardır. O 5000'likteki öngörülerine göre 1000’likler hazırlanır. Ġkisi de Meclislerden 

ve Komisyonlardan geçmek zorundadır. ġu anda, Ģu anda beni ilgilendiren noktasını söylüyorum Sayın 

BaĢkan. Ben üç aydır, Ġmar Komisyonu BaĢkanımıza teĢekkür ediyorum, Erhan Bey’e. Üç aydır 

hatırlarsanız Nisan ayında 2019’un Nisan ayının ilk toplantısında iki mevzudan bahsetmiĢtim. 

ġakran’ın kanalizasyonu, Aliağa’nın bekleyen Merkez Planları, ilk toplantıda, Meclisin ilk 

toplantısında. Bu iki yıllık süreç içerisinde Merkez Planları, bizim bürokratlar gitti geldi, Daire 

BaĢkanları Suphi Bey’de burada, Genel Sekreter Yardımcımız konuĢtuk ettik. 1/5000’likleri geçirdik. 

Bu 1/5000’lik Planlara uygun 1/1000’likleri de yaptık. Üç aydır Ġmar Komisyonuna gidip geliyoruz. 

Ne için? Belediye Hizmet Alanlarının iki tanesi için, kaldı ki 1987’de verilmiĢ olan bir hakkın hiç 

değiĢtirmeden aynısının kabulünü istiyoruz. Bazı görüĢ farklılıklarımız var. 1/5000’likte geçmiĢ 

olmasına rağmen 1/1000’liklerde takıldık. Ben Tunç BaĢkanımızın olmasını bekliyordum ki bunlarla 

ilgili kendisiyle görüĢme talebim oldu, görüĢmeyi umuyordum. Önümüzdeki günlere kaldı, çünkü 

randevu talep ettim. ġimdi burada eğer Nilay Hanımın dediği 1/5000’lik Planlar uygulanacaksa, Erhan 

BaĢkan’ım biz niye üç aydır bekliyoruz? Böyle bir Ģey yok. Yani burada iĢimize geldiği gibi bazı 

noktaları oradan çekip buradan çekip konuĢmak pek doğru olmuyor. ġu bir gerçek bu 1/1000’lik Plan 

geçmeden yani Foça’dan geçmiĢ olabilir ama BüyükĢehir Meclisinde onaylanmadan, askı süresi 

dolmadan orada herhangi bir çalıĢma yapılabilmesi, hukuken siz de biliyorsunuz doğru değil. Neye 

güvenerek bunu yapıyor? Ben normal bir sade bir vatandaĢ olarak söyleyeyim size, nasıl olsa Foça 

Belediyesinden geçti, BüyükĢehir’in de olumlu raporu var. Çoğunlukta zaten o tarafta bu nasılsa 

geçecek biz vurup gidelim. Böyle bir mantık var ise bazı Ģeyleri hiç konuĢmamız gerekir burada. 

Sadece bunu ifade etmek istedim. TeĢekkür ederim.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Sayın YILDIZ Buyurun. 

HAKAN YIDIZ: Sayın BaĢkan, Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Sözcüsü dedi ki “Eğitime karĢı 

mısınız?” karĢı değiliz tabii ki burada yaptığımız eleĢtiri biraz önce Hakan Bey’de detaylı anlattı; usul 

yönünden, mevzuat yönünden doğabilecek sorunlar. Zaten Ģu an ki iĢlemin bir mevzuat eksikliğini 

hepimiz ön gördük. BaĢka bir konuyu da ben belirtmek isterim. Dedik ki “Biz kanunlar çerçevesinde 

hareket etmeyi ilke edindik.” doğru olanı da bu.  Bakınız 5393 sayılı Belediyeler Kanunu Belediyelerin 

ki biz buraya belediye hizmet alanı olarak geçiriyoruz. Altına eğitim… Ne demiĢiz? Tanımı da doğru 

kullanalım yanlıĢ olmasın, Foça ile ilgili Ģurada, “Eğitim tesisleri yer alabilir.” diye bir tanım 

ekliyoruz. ġimdi belediyelerin yer alabileceği eğitim tesisleri kanunda sınırlı, yani örgün eğitimin 

tamamını veremiyorsunuz. Meslek kursları, halk eğitim kursları gibi kurslar açabiliyorsunuz. Peki, siz 

burada özel bir bilgi eğitim vakfına bir yer veriyorsunuz. Yarın iyi niyetli oybirliği ile yapılmıĢ olan bu 

protokol Ģuan niyet protokolü, bu vakıf gidecek buradan örgün eğitime yönelik bir çalıĢma yapmak 

istediğinde, mevcut imar planlarına aykırı durumuna düĢebilir. Yani buradaki bizim uyarımız, yapıcı 

yani siz bir taraftan kurumlardan da zaten belediye hizmet alanı olarak görüĢ almıyorsunuz. Bu 

noktada görüĢ almıĢsınız ama 5393 sayılı Kanun açık, belediyenin verebileceği eğitim alanları 

sınırlandırılmıĢ, örgün alanın tamamına girmiyor. Bu vakfımız yarın burada örgün eğitim yapacaktır. 

Çünkü bir özel kuruluĢ, doğal olarak burada doğabilecek hukuki problemler gün gibi aĢikârdır. 

Maalesef Ģunu da gördük ki bu kurumumuz, resimleri biz, Nilay Hanım sizin cebinize attık. Sayın 

BaĢkanımızın gittiği ve tespiti ile ilgili biz öyle ön yargıyla ve cep telefonundan bakarak falan 

konuĢmuyoruz, bizzat gidiyoruz öyle konuĢuyoruz. Yarın bu vakıf resmi olarak almadığı yere bile bir 

inĢaat faaliyeti baĢlamıĢsa yarın ben burada bir ilkokul kurarım, burada bir örgün eğitime bir ders 

veririm, bir Milli Eğitime bağlı bir faaliyet yaparım dediğinde, hukukçularımız da burada bakıyorlar 
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bana umut ederim ki hukuken bir problem yaĢamazsınız. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ederim. Söz almak isteyen var mı? Buyurun, buyurun, 

buyurun Murat Bey.  

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis çok teĢekkür ederim. Tabii buradaki tartıĢmanın çıkıĢ 

noktası Ģu galiba bir ön kabul yapıyoruz. Sonra bu ön kabulün üzerinden bir tartıĢma yürütüyoruz. O 

yüzden ben arkadaĢların yaptığı ön kabuller üzerinden sırayla gideyim. Birincisi; hukuki anlamda bir 

“mevzuatı dolanmak Ģeklinde” dedi, “dolanmak suretiyle” dedi Özgür Bey böyle bir dolanma sureti 

yok. Çünkü 1/25000’lik Planlara uygun olarak 1/5000’lik Planda burası belediye hizmet alanı olarak 

belirlemiĢ. Bu belirleme yapılırken, ilgili bütün kurumlarda, devletin bütün kurumlarından olumlu 

görüĢ alınmıĢ. Ġkincisi; “Aceleye getirildi.” Diyor. Bildiğim kadarıyla bir yılı geçkin bir süredir, bu 

sorun süreç devam ediyor. Bir kere 1/5000’likle onay geçen yıl yaz aylarında geçti. Dolayısıyla bir 

aceleye getirilme söz konusu değil. “Yerini biliyor musunuz?” Diyor burası, haritası ve krokisi var. Bu 

1/5000’likteki yeri bu da 1/1000’lik plandaki yeri. Orman alanında, yolda ve belediye hizmet alanı 

olarak da görülen yer. ġimdi Instagramda birisi bir paylaĢım yapmıĢ, demiĢ ki… 

(SALONDAN): Vakıf paylaĢmıĢ.  

MURAT AYDIN: Tamam vakıf paylaĢmıĢ. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli arkadaĢlar… Buyurun Murat Bey. 

MURAT AYDIN: Birisi bir paylaĢım yapmıĢ demiĢ ki, “Biz burada inĢaata baĢladık.” tamam. 

Diyorlarsa ki hukuka aykırı Ģekilde inĢaata baĢlanmıĢ, devletin adliyesi var, devletin belediyesi var, 

devletin kurumları var. ġikâyet ederler, bildirirler, tespit yapılır yasal gereği yerine getirilir. Üç; Hakan 

Bey dedi ki “Buraya yarın bir örgün eğitim kurmayacağını nereden biliyorsunuz?” kendisi de çok iyi 

bilir ki, bir örgün eğitim kurumu kurmanın bir sürü prosedürü var ve bu prosedürlerden en önemlisi de 

bu yerin özel eğitim alanı olarak belirlenmiĢ olmasıdır. Oysa bizim burada yaptığımız düzenleme, 

belediye hizmet alanı olarak belirlenmiĢ bir yerin alt açılımı olarak, 5393 sayılı Belediye Kanununda 

verilen belediyeye eğitim tesisi kurmasıyla ilgili alt açılımı veriyoruz. Ayrıca bir örgün eğitim kurumu 

yapılacağı zaman, yine devletin Milli Eğitim Bakanlığı var. Devletin Milli Eğitim Bakanlığından izin 

süreçlerinin hepsinin geçirilmesi lazım. Mesele Ģu; Foça Belediyesinde, Foça Belediye Meclisinde 

bütün partilerin oybirliği ile geçmiĢ bir protokolün üzerinden, bu protokolün uygulanmasını sağlayacak 

plan değiĢikliğini tartıĢıyoruz burada Ģimdi. ġunu unutmayalım, Nilay Hanım gayet güzel anlattı onu. 

Burada bizim tartıĢtığımız konu protokolün kendisi değil, içeriği değil, kiminle kimin arasında yaptığı 

değil, biz burada bir imar planlaması yapıyoruz, çünkü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yetkisi bu. Yeri 

geldi söyleyeyim, Aliağa Meclis Üyemiz Ġmar Komisyonuyla ilgili bir sitemde bulundu ama ondan 

önce yine bir kabul hatası yaptı. Nilay Hanım “ĠĢte 1/1000 yoksa 1/5000 uygulanır” falan demedi. 

Dediği Ģu; “1/5000’ini kabul ettik Ģimdi 1/5000’ine uygun 1/1000 yapıyoruz.” Aliağa’da 1/5000’ini 

kabul etti Ģimdi ona uygun 1/1000 yapılıyor. Ama biz 1/5000’likle birlikte süreci devam ettiriyoruz. 

Kendilerinin bir yılı geçkin bir süreçte yaptıkları bir plan, oldukça da ayrıntılı ve değerli bir plan 

Aliağa için, çokta iyi bir plan. Ama takdir ederseniz ki, koskoca bir planın bu yaĢadığımız iĢ 

yoğunluğu ve koĢullar altında bir ayda iki ayda geçmesi de beklenemez. Ama sanırım sürecin sonuna 

geldi Aliağa planları da, yakında komisyondan geçecektir. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ederim. Değerli arkadaĢlar… Efendim Hüsnü Bey. 

Ben de konuĢacağım oylamıyorum ama bekliyorum. Herkes konuĢsun müzakereyi bitirelim. 

Söyleyeceklerimiz var. Buyurun.   

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Ģimdi herhangi Ahmet ağa ya da Mehmet efendi ya da Hüsnü 

efendi ya da Mustafa Bey burada gidip, burada yollar açıp inĢaata baĢlaması…  Bakın resim burada, 

tabi ağaçlarda kesilmiĢ burada. ġimdi Sayın BaĢkan’ım esasen yol açmıĢlar, hatırlı kiĢi kim aradaki 

ben bunu soruyorum? Madem baĢladık, esas buradaki aradaki hatırlı kiĢi kim? Aradaki hatırlı kiĢiyi 

soruyorum arkadaĢlar ben? Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar eğer burada arada hatırlı bir kiĢi 

olmasa idi… O Twitter değil galiba Instagram paylaĢımı var, o paylaĢımı da yapamazdılar. O yolu da 

açamazdılar ve orada da inĢaata baĢlayamazdılar, bu kadar basit. Buradaki hatırlı kiĢi kim? Nokta.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Sağ olun. Değerli ArkadaĢlar… Peki, benim 

açımdan sıkıntı yok, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben Ģunu söylemek isterim. Burada Meclis itham altında.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Benim açımdan sorun yok. Değerli ArkadaĢlar müzakere edelim. 

Buyurun. En son ben konuĢacağım. Buyurun. 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Meclis burada itham altında bırakılıyor. Ne demek hatırlı kiĢi kim? Hatırlı kiĢi 

diye bir Ģey yok. Bu Meclise tüm vatandaĢlarımızdan gelen tüm iĢlemlere eĢit yaklaĢılır. Hukuki 

çerçevede değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Bunun ötesi yok. Ben sadece bunu söylemek için söz 

aldım. TeĢekkür ederim.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir ArkadaĢ daha söz istedi. Buyurun Hakan Bey. 

HAKAN BARÇIN: TeĢekkür ederim BaĢkan’ım. KiĢi değil, kiĢiler var; hatırlı, onlarda vakıf yani 

burası bir tüzel kiĢilik, bir kere her Ģeyden önce bunu bilmek lazım. Hatırlıdan kasıt da Ģudur, bu 

insanlar bilim yapmaya çalıĢıyor. Bu insanlar çocuk yetiĢtirmeye çalıĢıyor. Böyle bir Ģeyi anlamak 

gerek. Ġkincisi; orada yol açılıyor, baĢka bir Ģey yapılmıĢ değil. Üçüncüsü; 1/5000’lik plan 

yapıldığında, yanılmıyorsam burası yine oyçokluğu ile geçmiĢti. Oradan bir öngörü bir Ģey mi 

gördünüz, çok merak ediyorum. 1/5000’lik Plana itirazınızı hatırlıyor muzunuz neydi acaba? Bugünkü 

olacak bu yol açmaları filan mı öngördünüz ya da usulsüz Ģeyleri. TeĢekkür ederim.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Osman Bey buyurun.  

OSMAN MERT: Sayın BaĢkan’ım, tabii ittifak beraber çalıĢıyoruz.  Hüsnü Ağabey bir soru sordu, 

sorduğumda da ister istemez Foça Belediyesi… Ben de onay verdim o gün “Evet” dedim. O yüzden 

ben de aynı soruya cevap vermek durumundayım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun. 

OSMAN MERT: Hatırlı kiĢi kim?  Okumak isteyen, eğitim almak isteyen, üniversiteyi kazanmak 

isteyen, bu memlekete yararlı olmak isteyen onun için yazın eğitim almak isteyen öğrenciler. Benim 

“Evet” dememdeki tek hatır bu. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ederim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Lütfen, lütfen Değerli ArkadaĢlar. Değerli 

ArkadaĢlar Sayın BOZTEPE lütfen. Değerli ArkadaĢlar maddeyi birazdan oylayacağım ama Ģöyle bir 

Ģey söyleyeyim; Ģimdi bir kere niyet okumayacağız, net. Niyet okuması yapmayacağız. Yani buraya, 

bu amaçla verildi, bunu çevirir baĢka bir yere döndürür mü? Yani bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü 

bunun yasada da mevzuatta da karĢılığı var. Eğer herhangi bir hakkın kötü kullanımı söz konusu 

olduğunda, bunun vecibeleri de yaptırımları da protokolün de ilgili tahsisin de içinde yer alır. Bir kere 

bunu bir söyleyelim.  Onun için hiç kimse burada, farklı bir noktada niyet okumaya kalkmasın, buna 

gerek yok, gerek yok arkadaĢlar. ġimdi bu ilk tartıĢma olduğu dönemde ben de baktım, bu vakıflarla 

belediyeler iliĢkisi, derneklerle belediye iliĢkisi noktasında, 2018’den itibaren geriye doğru Ġstanbul 

Belediyesinin hangi vakıflara, hangi derneklere kaç para, kaç metrekare, kaç bin metrekare arsa 

aktarıldığına dair yaptım o çalıĢmayı, o dönemde baktım. Diğer belediye, bu mümkün, oluyor bunlar 

arkadaĢlar oluyor. Yani bir protokol yapıyorsunuz bir vakıfa bir arsa, konut, bina, tarla, para gibi bir 

takım Ģeylerin yasanın size verdiği hakkı kullanarak ve kendi ideolojik kodunuza uygun olarak 

yapıyorsunuz. Haktan yani senin icraatın içinde sana verilen yetkiyi kullanarak bunu yapıyorsunuz. 

Bunu Ġstanbul’da, Ankara’da ve değiĢik yerlerde AK Partili Belediye BaĢkanı arkadaĢlarımın Belediye 

Meclisleri çoğunluğu olduğu yerlerde yaptılar, yapabilirler. Biz de Ġzmir’de yapıyoruz. Biz de 

yapmaya devam edeceğiz. Bizim Bilimler Vâkıfıyla Foça Belediyemizin protokolü çerçevesinde 

ortaya koyduğu, kamu yararı gördüğü, çocuklarımızın yararını gördüğü, insanların hakikatten orada 

örgün değil, Devletin Milli Eğitim Bakanlığımızın yapması gereken Ģeylere o alanlara girerek değil, 

ama yardımcı olmak gayretiyle, onların eğitim açıklarını bir Ģekilde takviye etmek amacıyla ya da 

Selçuk’taki Matematik Köyünde olduğu gibi bu ülkenin matematik öğrenmesi, çocuklarının dünyayla 

rekabet edebilecek bir noktaya getirmesi için bir takım faaliyetler ortaya koyması, gönüllülük içinde 

buralarda bu tür imece usulüyle devlet, kiĢi, vakıf, dernek iĢbirliği ile böyle ulvi iĢlere tevessül edip, 

risk alıp, bunun icrası için emek koyup çaba koymalarından daha doğal ne olabilir ki Değerli 

ArkadaĢlar iyi bir Ģeydir bu. Yani matematikte dünya sıralamasında hani Pisa’yı söylemeyeceğim, 

Pisanın matematik verilerini söyleyeceğim hakikatten dökülüyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? 

Bu konularda, kim nasıl ne Ģekilde katkı koyabilecekse bu ülkenin çocuklarına, gençlerimize 

koyacaktır. Foça Belediyesi de bu konuda kendilerine gelen böyle bir talebi, öneriyi, teklifi 

değerlendirmiĢler iyi ki yapmıĢlar. Ġzmir dıĢına Foça’ya değil de ne bileyim Antalya’ya gitmiĢ olsaydı, 

Bursa’ya gitmiĢ olsaydı bizim çocuklarımız Ġzmir’in çocukları bundan daha az yaralanır olacaktı. Ġyi 

ki Foça’ya gelmiĢler, dolayısıyla bundan sonrada bu tip vakıflar, derneklerle ilgili bu tür çalıĢmalar 

olacaktır, tahsisler olacaktır. Tabii ki muhalefet “Hayır” diyecektir. Ama demokrasinin de gereği budur 

zaten. Sonuçta Meclis bir irade koyacaktır. O iradeye de hepimiz uyacağız, bu kadar basit. ġimdi 23. 
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Maddeyi Komisyonlardan geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.  Hayırlı olsun. 24?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 24. maddenin de Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylanmasını 

öneriyoruz.  

 MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan Fikret Bey söz almak istiyor bu konuda ama.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın MISIRLI?  

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Bürokratlarımız, bizi 

izleyen Değerli Basınımız hepinize iyi akĢamlar diliyorum. BaĢkan’ım bu konu zaten geçtiğimiz 

Pazartesi günü de tartıĢıldı burada. Bu asıl Hukuk Komisyonunun içinde bulunduğu çeliĢkiden dolayı 

söz aldım. Sebebi Ģu, Daire BaĢkanlığı kurulması için, 13 Ocak’ta olur raporuyla birlikte oybirliği ile 

diğer komisyonlarla birlikte oybirliği ile geçirmiĢti. Tabii iki tane bizim önergemiz vardı. Bir tane 

Daire BaĢkanlığı kurulması bir de bir yönetmelik. Yönetmeliğin içerisinde de yine Daire BaĢkanlığının 

kurulması yönünde bir madde vardı, bunu da oybirliği ile geçirmiĢti. Yalnız Ufuk ArkadaĢımız 

Komisyon BaĢkanı olarak, herhalde kendi komisyonunda aldığı kararların farkında değil. Bir 

öncekinde de düzeltmek için söz aldı ama sonra ben yazı iĢlerine tekrar ziyarete baktığımda, biz 

yönetmelik hazırlanmasıyla ilgili olarak Daire BaĢkanlığının kurulması ve bununla ilgili olarak da, 

yönetmelik hazırlaması yönünde yani bu Pazartesi günü tekrar oyladığımızda bu Ģekil geçti. ġimdi 

bütün bu tartıĢmaları bir kenara bırakalım, yani biz 13 Ocak’ta oybirliği iĢte dört bu tarafta öbür tarafta 

da dört, sekiz komisyon oybirliği verdiği bu iki konuyu ne oldu da aradan bu kadar zaman geçti, 

Hukuk Komisyonu oybirliğini oyçokluğuna çevirdi. Burada oyçokluğuna çevirirken tabii ki 

gerekçelerini biz bilmiyoruz, rapor hazırladım ama geçen günkü konuĢmasında atıfta bulunduğu 

cümlelerden yola çıkarak, cevap vermek zorundayım. Çünkü yok herhalde ortada bir gerekçeli bir 

itiraz veya bir reddi varsa okuyalım istiyorsanız, yoksa o günkü yorumuna istinaden devam edeyim. 

Var mı BaĢkan’ım? Yani Hukuk Komisyonu neden oyçokluğu yaptığına dair bir raporu var mı?  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bitti mi efendim.  

FĠKRET MISIRLI: Hayır, devam edeceğim ona göre yorum yapacağım. Yoksa konuĢtuğu 

konulardan devam edeceğim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hukuk Komisyonu BaĢkanına söz vereceğim.  

FĠKRET MISIRLI: O zaman duyalım, boĢuna yorum bir yorum yapmadan, öyle devam edeyim 

BaĢkan’ım.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ama siz bitirin konuĢmanızı sonra tekrar söz alırsınız.  

FĠKRET MISIRLI: Peki o zaman konuĢtuklarından devam edeceğim. O günkü konuĢmaları 

içerisinde Ģunu ifade etmiĢti. Dedi ki “Biz belediyenin Ģu anki mali yapısından ve kadro yetersizliği 

sebebiyle bunu uygun bulmuyoruz.” Dedi. ġimdi Hukuk Komisyonu bir Ġhtisas Komisyonu aynı 

Ģekilde Plan ve Bütçede bir Ġhtisas Komisyonu biz Plan ve Bütçe olarak belediyemizin ki birçok yerde 

de bunu BaĢkan’ımızda ifade ediyor. Mali yapısının bu kadar kötü olmadığını ümit ediyoruz. Ben 

Denetim Komisyonunda da bu görüyorum, böyle olmadığına dair. Dolayısıyla mali yapısı bozuksa ve 

biz bunu bundan dolayı kuramıyorsak, zaten Hukuk Komisyonunun Ġhtisas Komisyonu olarak ana 

konusu değil, kuruluĢ amaçlarında böyle bir yetki, böyle bir karar vermek gibi görevi de yok. Sonuçta 

diyelim ki personel yapısı olarak değerlendiyse, o zaman bizim Hukuk Komisyonu acaba BüyükĢehir 

Belediyesinin personel iĢleriyle ilgili farklı bir görev mi edindi? Yani onu da anlamakta zorluk 

çekerim. ġimdi BaĢkan’ım bütün bunları bir kenara koyalım. Bizim bir tane “Flamingoların 

BaĢkanıyım” diyen bir BaĢkanımız var. ġu Meclise 19 aydır çalıĢtığımız ve iki aĢamalı olarak 

getirdiğimiz bu konu bu gün Ġzmir’de kanayan bir yara. Yani Ġzmir’de Ģu an bir önceki meclislerde de 

bunu dile getirmiĢtim. 400 bin tane köpek var, yani sokak hayvanı olarak, kedileri saymıyoruz. Bu 

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre olduğunu söylemiĢtim. Her on kiĢiden bir kiĢiye bir sokak 

hayvanı yani köpek düĢmekte, bugün çevremize baktığımızda özellikle aktivistler veya sokak 

hayvanlara karĢı olan birtakım insanlarla toplum hakikatten karĢı karĢıya gelmiĢ durumda. Ve bir 

anlamda da hayvanlar, hak etmediği bir yaĢama ki bizim iĢte mevcut bu kadar hayvanlar için 1500 -

1600 tane barınağımız var, üç tane yerde.  11 bin tane hayvan iĢte bunun 5600’ünü kısırlaĢtırmıĢız. 

6000 tanesini de cerrahi müdahale yapmıĢız. Yani bir veterinerin yaptığını bizim Ġklimlendirme veya 

Temizlik ĠĢlerinin altında olan bir Müdürlük yapıyor. Biz bunun daha iyi bir kurumsal bir yapıya 

bürünmesi ve Ģu anki 5199’da uyumlu bir Yasa haline gelmiĢ, getirmek açısından biz bu Sokak 
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Hayvanları Koruma Komisyonu Daire BaĢkanlığı kurulmasının çok önemli olduğunu söyledik. Zaten 

burada alınan kararda, Ģu hata var. Biz ilkinde oyladığımızda dedi ki “Ben bunun içeriğini 

değiĢtirdim.” Yazı iĢlerinde değiĢmemiĢ. Yani aslında biz bunu oyladık, Mecliste evet dedi. ġimdi bunu 

geriye götürmek doğru değil. Ġkinci konu da; Ģu an Ġzmir’de bu konu içerisinde belediyemizden 

beklentisi olan birçok vatandaĢımız var. Ümit ediyorum buradaki arkadaĢlarımızın hepsi de sağduyulu 

olarak, bunun farkında. Biz tecavüze uğrayan, biz bu anlamda oldukça iĢkence gören, yok olanlar, 

nerede doğdu, nerede öldüğünü bilmediğimiz bu hayvanlara sahip çıkmak bu kadar zor mu? 

Belediyemizin, bütün Meclisimizden Ģunu rica ediyorum. Biz Ģuan ki haliyle lütfen bu konuyu 

oybirliğiyle geçirip, Ġdareye bu konuda yetki verelim. BaĢkan’ımızla bu daha sonraki zaman içerisinde 

bu hayata nasıl geçireceksek hepimiz katkı koyalım BaĢkan’ım. Yani ben Ġzmir adına,  “Bu 

Flamingoların BaĢkanıyım” diyen birisinin bu yönetmeliği bu önergeyi bu komisyonlardan oybirliği ile 

geçirmiyorsa ben bu söylediklerinde siyasi bir rant olduğunu düĢünüyorum. Dolayısıyla da Ġzmir halkı 

adına da üzülüyorum. TeĢekkür ediyorum BaĢkan’ım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Sağ olun. Göremiyorum, evet, buyurun Ufuk Bey. 

UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan’ım…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

UFUK YÖRÜK: Fikret Bey çok hiddetli konuĢuyor.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Maskeyi Ģey yaparsak daha bir…  

UFUK YÖRÜK:  Geçtiğimiz toplantıda da izah etmeye çalıĢtım. Polemiğe de girmemeye özen 

gösterdim, yine polemiğe girmeyeceğim. Öncelikle hayvan hakları sanki diğer komisyonları da olumlu 

olarak görüldü ve sanki biz bunun karĢısındaymıĢız gibi bir görüntü yaratılmasını Ģiddetle ret 

ediyorum. Ġkincisi; Daire BaĢkanlığı kurulması burada keyfi bir iĢ ya da yasaya aykırı olarak yapılacak 

bir iĢ kesinlikle söz konusu olamaz. Bizim Norm Kadro Yönetmeliğimizde tahdidi olarak isim isim 

sayılmıĢ hangi daire baĢkanlıklarının kurulacağı açıkça belli, bizim Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak 

daire baĢkanlığı kurulması konusunda üç tane daha boĢ daire baĢkanlığı kurma hakkımız var. Çünkü 

sayıyla belirtilmiĢ, bu üç tane daire baĢkanlığı kurma hakkımız olmasına rağmen Hayvan Hakları veya 

Esnaf yine gündemimizde olduğu için söylüyorum veya Deniz Kıyısı Daire BaĢkanlığı gibi 

baĢkanlıkları ismen yaratma imkânımız yok. Yönetmelikte bunlar çok açık belirtildiği için ve bu 

isimde “Hayvan Hakları Daire BaĢkanlığı” isminde bir daire baĢkanlığı kurulması öngörülmediği için 

yönetmelikte, bizde bunu yasal olarak ret ettik. Bizim reddetmemiz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

ilgili biriminin hayvan haklarına iliĢkin veya hayvanların sağlığına, onların günlük yaĢamlarına, 

bakımına ve iyileĢtirilmesine iliĢkin yapılamayacaklar anlamına gelmiyor. Nitekim kabul ettiğimiz bir 

yönetmelik var. Bu yönetmelik çok güzel bir yönetmelik, geçen seferde teĢekkür ettim; yine teĢekkür 

ediyorum. Bu yönetmeliği, biz oybirliği ile kabul ettik ama bu yönetmeliğin oybirliği ile kabul 

edilmesi aynı zamanda yönetmeliğe yasaya aykırı bir Ģekilde Daire BaĢkanlığı kurulması anlamına 

gelmiyor. Bunu lütfen bilelim, ayırt edelim. Bu bilgiler çerçevesinde Sayın Meclise bilgi sunmak 

istedim. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Buyurun Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyelerim, aslında Fikret Bey ayrıntısıyla bu 

konu hakkında bilgi verdi ama ben çok kısa çokta vaktinizi almadan bu konu hakkında biraz görüĢ 

bildirmek istiyorum. ġimdi bu Önerge Meclisin ortak aklıyla vermiĢ olduğu bir önerge. Bakın kimler 

vermiĢ; BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Aybars YILDIRIM, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Raife 

KARABATAK, Yahya YILDIZ, Ġbrahim Halil KILIÇ, Bülent SÖZÜPEK, Erol ÇOMAK, Fikret 

MISIRLI, Turgut PINAR. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma 

Partisi Meclis Üyelerinin tamamının Komisyon Üyeleri olarak vermiĢ olduğu bir önerge. Bu gün, bu 

önerge verilirken çok samimi ifadeler kullanıldı. Ġzmir’deki sokak hayvanlarının durumu, bu durumun 

biran önce düzeltilmesi ve Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın SOYER bununla alakalı 

komisyonun biran önce hazırlık yapması gerektiğini ve kendisinin de bu hazırlıklarda her zaman bu 

komisyonun yanında olacağını ifade etti. Ama geldiğimiz noktada bir karar verildi ve karar aynen Ģu; 

“Daire BaĢkanlığı kurulması talebi; bugün için teĢkilat yapılanması, kadro, maliyet ve sürdürülebilirlik 

dikkate alınarak oyçokluğuyla uygun bulunmamıĢtır.” Bakın bir kez daha okuyorum Değerli 

ArkadaĢlar “Talep; bugün için teĢkilat yapılaması, kadro, maliyet ve sürdürülebilirlik dikkate 

alınarak...” Ģimdi Kıymetli ArkadaĢlar ben zaman zaman konuĢmalarımı yaparken samimiyetten 

bahsediyorum. Bir Ģeyi yaparken, gerçekten ya da bir Ģeyi ifade ederken gerçekten ne kadar samimi 
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olduğumuzu o ifadenin sonrasında eyleme döktüğümüz davranıĢlarımızla görebiliyoruz. Aslında Sayın 

BaĢkan demek ki Sayın SOYER bundan iki yıl kadar önce “Ben Flamingolarında BaĢkanıyım.” derken 

çok samimi değilmiĢ. Geçen Meclis Oturumunda Fikret Bey bu itirazları ortaya koyarken, yine 

kürsüde Sayın BaĢkan “Bu konuda titizlikle çalıĢmaya devam edeceğiz.” derken çok samimi değilmiĢ. 

Yine biz, zaman zaman Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin finansal yapısıyla alakalı eleĢtiriler ortaya 

koyduğumuzda faaliyet raporunda, bütçe görüĢmelerinde ya da baĢka görüĢmelerde “Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin finansal yapısı iyi durumda değil, anlamsız bir Ģekilde borçlanmaya gidiyor.” 

dediğimizde Sayın BaĢkanın vermiĢ olduğu cevap “Kredi notumuz AA, hayır efendim bizim finansal 

yapımız muhteĢem, Hazineden dahi çok daha iyi Ģartlarda kredi bulabiliyoruz.”  diyerek hatta Genel 

BaĢkanınıza da yanlıĢ bilgi vererek, bir takım ifadeler kullanmasında samimi değil diyebiliriz. ĠĢte 

benim aslında itiraz ettiğim nokta bu. Burada bu önergenin Daire BaĢkanlığının kurulmasının ret 

edilmesindeki temel amaç hukukiymiĢ, mevzuata uygunmuĢ değilmiĢ değil; tamamen ama tamamen 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin mali durumunun uygun olmadığı iddiası. Samimiyseniz ArkadaĢlar, 

samimiyseniz bu önergeyi verdiniz, bu önerge o gün verilirken de Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

hukukçuları, grubunuzda hukukçular bu önerge verilirken çalıĢın, samimiyseniz çıkın hep beraber bu 

önergeyi daire baĢkanlığının kurulması noktasında elimizi kaldıralım. Oybirliği ile geçirelim. 

Flamingolarında BaĢkanı olan, olduğunu iddia eden Tunç SOYER’in o ifadesini de yere düĢürmeyin. 

Saygılar sunuyorum. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Herkese söz vereceğim, herkese söz vereceğim. 

Değerli kardeĢimden baĢlayalım. Buyurun. Herkese söz vereceğim, kaldırın ellerinizi göremiyorum 

çünkü. Özür diliyorum. Buyurun Aybars Bey, buyurun. 

AYBARS YILDIRIM: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis. Biz bugün sağ olsun Tunç BaĢkan 

ÇeĢme’ye geldiği zaman ağır hasarlı bir bölge ve Alaçatı’daki Azmak’taki ziyaretinde flamingoları 

gördük. Gayet de sağlıklılar, beraber hatıra fotoğrafı da çektirdik. Flamingolarında BaĢkanı olduğunu 

Tunç BaĢkanımızın bugünde gördük. Fakat ilginç bulduğum bir Ģey var. Ġdeoloji ya da siyaset herhalde 

böyle bir ĢeymiĢ bunu bir kere daha gördüm. Ben de Ģahit oldum, bu genç yaĢımda. ġimdi biz grup 

toplantılarımızda, komisyon toplantılarımızda komisyon üyesi arkadaĢlarımızla gayet samimi bir 

Ģekilde her Ģeyi paylaĢtık. Çok iyi niyetli bir Ģekilde özellikle Fikret Bey’in, Erol Bey’in çok ciddi 

katkıları var, hepimiz buna katkıda bulunmaya çalıĢtık ama bu yönetmeliği hazırlarken çok keyifli bir 

çalıĢma örneği sergilediğimizi düĢünüyorum. Bu süreç içerisinde Daire BaĢkanlığı konusuna takıldık, 

komisyon toplantılarımızda da dile getirdik. Sayılar, rakamlarla ilgili zannediyorum düzeltilmesi 

gereken bazı Ģeyler var. Bir veteriner hekimin yaptığı kadar bir belediye hizmeti götürülmüĢ gibi 

basitçe algılanmaması gereken çok ciddi bir yatırım. Çok ciddi bir çalıĢma, çok ciddi bir müdürlük var 

burada Ģu anda. Bunlar tekrar rakamlarla sizleri oyalamak istemiyorum. Fakat Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Ġklim DeğiĢikliği ve ilgili Daire BaĢkanlığımızın yürüttüğü ġükran Hanım’ın BaĢkanlığında 

yürütülen bu Daire BaĢkanlığına bağlı Veteriner ĠĢleri Müdürlüğünün çok ciddi bir bütçesi var. ġu anda 

özellikle de Bornova’da ki barınakla beraber ciddi bir atılımda bulunacağız. Daire BaĢkanlığı olması 

gerekmediğini düĢünen bir komisyon üyesi olarak, dokuz kiĢilik komisyon toplantılarında ben 

azınlıkta kaldım birkaç arkadaĢımla beraber. Fakat hem Tunç BaĢkan’ın “Komisyon toplantılarında 

oyçokluğuyla değil, bana oybirliğiyle gelin.” ricası, anlaĢın ricasına istinaden biz komisyon 

toplantılarında bir demokrasi örneği gösterdik. Madem çoğunluk Daire BaĢkanlığı istiyor dedik, biz de 

önergemizi çoğunluk olarak, tek yumruk verelim. Ve ilgili tüm komisyonlarda bunlar görüĢülsün 

istedik. Fakat Daire BaĢkanlığının kurulmasının bizim hayvan haklarına Ġzmir büyükĢehir 

Belediyesinin yeterli ihtimamı göstermeyeceği ya da göstereceği hususunda bir iĢaret olmadığı da 

gerçekti. Fakat biz yine de bunun için çaba gösterdik. O yüzden tüm arkadaĢlarımın isteğini saygıyla 

karĢılıyorum. Fakat bu konuya Adalet ve Kalkınma Partisinin baktığı pencereyle yani samimiyetsizlik 

penceresiyle ve bizlerinde iyi niyetli bir Ģekilde bunun nasıl yürütüleceğini ve demokrasi adına bunun 

nasıl buraya sunulacağını gösterme kıyaslamasını yaptığımda, demek ki gerçekten biz ayrı siyasi 

görüĢlerden insanlar olarak, ayrı yorumlarda nasıl bulunabileceğimizi burada bir kere daha gösterdik. 

Ben de Ģimdi arkadaĢlarımdan Ģunu rica edeceğim aynı kapsamda sizde madem öyle bu konuda bir 

takdir varsa Meclis ne takdir etmeye yöneldiyse oylanacak. Sizlerin de bizler gibi aynı konumda, aynı 

Ģartlar altında bizim baktığımız pencereden bu konuya yaklaĢmanızı temenni ediyorum. TeĢekkür 

ediyorum.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar söz vereceğim ama 

tartıĢtığımız konunun siyasi münazaalara ve siyasi anlamda yanıtlarımızı her arkadaĢımız versin, ilgili 

komisyon üyelerimiz verecekler orada sıkıntı yok. Ama teknik olarak belediye yönetimini çok yakinen 

ilgilendirdiği için bir teknik bilgilendirmeye ihtiyacı var, benimde var, arkadaĢların da var. Sayın Genel 

Sekreter burada ben Ģimdi Genel Sekretere yerinde bu soruyu soracağım ve söz vereceğim. Yani, Ģu 

meseleyi teknik olarak nedir? Bakanlık bu konuda ne diyor? Bize bir söylesin. Biz yine tartıĢacağız. 

Bürokratların burada olmasının sebebi de bu. Yani çünkü Bakanlıktan gelen yazılara Ģeylere onlar 

vakıflar yani. Sayın Buğra GÖKCE Sayın Genel Sekreterimiz Ģu konu nedir? Bu konudaki genel tavır 

nedir Ģunu bize bir söyler misiniz?  

BUĞRA GÖKCE (GENEL SEKRETER): Sayın BaĢkan, Kıymetli BüyükĢehir Belediyesi Meclis 

Üyeleri belediyelerimizin tümü norm kadro uygulama esasları çerçevesinde teĢkilatlanıyor.  Bu göre 

Devlet Personel BaĢkanlığı ve daha sonra CumhurbaĢkanlığı bünyesinde kurulan bir ayrı yüksek 

kurulun belirlediği esaslar var. Buna göre kurulacak Dairelerin sayısı isimleri belediyelerin 

nüfuslarına, büyüklüklerine, hizmet alanlarına göre belirleniyor. Bunların içerisinde bize de Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi olarak Norm Kadro Cetveline belirlenmiĢ bir sıralama var, nüfusumuza göre bu 

sıralamaya göre kurulabileceğimiz Daire sayısı da isimleri de belirlenmiĢ vaziyette. Buna daha sonra 

CumhurbaĢkanlığı tarafından bu Dairelerin isimlerinin tek çatı altında belirlenmesine iliĢkin bir ayrı 

düzenleme daha getirildi. Daha önce belediyelerin seçimle, seçerek kendi isimlerini Meclislerinden 

vererek kurdukları bazı Daireler oldu. Söz gelimi Kültür Varlığı Dairesi birçok BüyükĢehir 

Belediyesinde var. Biz geçtiğimiz Mecliste Kültür Varlıkları isminde bir Daire kuramadık. Çünkü 

Norm Kadroda artık Kültür Varlıkları isminde bir Daire kurulmasına CumhurbaĢkanlığının yaptığı son 

düzenlemeyle sınırlama getirilmiĢ, Kent Tarihi ve Tanıtılması gibi bir isim konulduğu için bu isimle 

kurabildik.  Yeni Daireyi Kültür Varlıkları olarak kuramadık. Daha önce kurulanlarında belirli süre 

içerisinde CumhurbaĢkanlığı ilgili belediyelere yazı yazarak bu isimlerinin standartlara getirilmesini 

yönünde taleplerde bulunuyor. Bize de bu yönde zaman zaman uyarıları oluyor. Norm Kadroda ne 

Esnaf Dairesi ne Hayvan Hakları Dairesi yönünde Daire kurulmasına müsaade eden bir düzenleme 

yok. Bunun belediyemizin bütçesiyle de, personel yapısıyla da bir ilgisi yok. Gerçekten biz de kiĢisel 

olarak da söyleyelim. Belediye bürokrasisi olarak da böyle bir Dairenin kurulmasını yürekten isteriz. 

Esnaf Dairesi de kurulabilse keĢke, Hayvan Hakları Dairesi de kurulabilse ama Norm Kadro Esaslarına 

göre bu Daireleri kurmamız mümkün değil, kurulma yönünde bir karar alınsa da bunu nihayetten 

aldığımız kararı hayata geçirmemiz Devlet Personel BaĢkanlığı tarafından yazıĢma normlarında 

standartlarına uygun kod alamayacağımız için mümkün değil. TeĢekkür ederim.       

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, biz teĢekkür ederiz. ġimdi söz almak isteyen ArkadaĢlarımıza 

vereceğim. Buyurun Gamze Hanım.  

GAMZE GÜL ÇAMUR: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım öncelikle belirtmek 

isterim Hukuk Komisyonu Üyesiyim aynı zamanda hayvan sever olarak adlandırılmak istemiyorum. 

Çünkü doğayı seven herkesin hayvanları da sevdiğini ve yaĢam haklarını saygı duyduğunu 

düĢünüyorum. Ama hayvanlara karĢı ilgim ve alakam küçüklüğümden beri her zaman 

çevremdekilerden fazla olmuĢtur. Bu nedenle olayın bir de bu çerçevede değerlendirilmesi istiyorum. 

AK Parti Grubundaki ArkadaĢlar konuyu anlatırken birazcık sanırım siyaset yapmak istediler ve olayı 

çarpıtmak istediler. Bizim Hukuk Komisyonu olarak zaten gerekçemizi Sayın BaĢkanımız anlattı.  

Buğra Bey’de bu konuyla ilgili bilgi verdi. Ancak daha öncelikle olan daha önemli olan Merkezi 

Hükümette kanun yoluyla bir takım hayvanlara yönelik eylem ve Ģiddetlerin cezalandırılarak 

düzeltilmesidir. Yani Fikret Bey’in söylediği hayvana tecavüzün, hayvana Ģiddetin ve korunma altına 

alınmasının gerektiğine iliĢkin zaten Hayvan Hakları Kanunu çerçevesinde BüyükĢehir Belediyemiz ve 

Ġlçe Belediyelerimiz üzerlerine düĢeni yapıyorlar. Daha fazlası içinde burada siyaset yapıp Tunç 

BaĢkanımızın “Flamingoların Belediye BaĢkanı da olacağım.” diyerek buna aksi bir Ģekilde Daire 

BaĢkanlığı kurulmasının önüne gitmesinin hayvan sevgisiyle ve yahut da hayvan haklarına karĢı 

duyarsızlığıyla ilgili bir bağlantı kurulmasını yanlıĢ buluyorum. Çünkü Tunç BaĢkanımız gerçekten ve 

bizlerde yaĢam haklarına saygı duyan bir ideolojiyi benimsemiĢ insanlarız. En baĢta kanun cevaz verse 

zaten bu Daire BaĢkanlığının kurulmasını bizler de isteriz. Gelin hep birlikte Ģu anda aylardır 

demeyeceğim, yıllardır hayvan hakları tasarısı, hayvan aktivistlerinin önerdiği Ģekilde Mecliste 

geçmeyi bekliyor ama sürekli erteleniyor. Biz hayvan hakları savunucuları olarak, hayvana tecavüzün 

ve Ģiddetin cezalandırılmasının gerektiğine iliĢkin kanun maddesi bile ekletemiyoruz. Kaldı ki bu… 
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(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, siz siyaset 

yaptığınız için siyaseten cevap vermek zorunda kaldım Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım. Kaldı ki 

bu Fikret Bey genel iktidar, Merkezi Ġktidar mensubu bir partinin mensubu, pardon, bu dileklerini 

gerçekten gitsin Mecliste konuĢsun hatta o kanuna tüm belediyelerde Hayvan Hakları Daire BaĢkanlığı 

kurulması zorunluluğu getirsin. Hayvan polislerinin görevleri daha da geniĢletilsin, hayvanlar bu 

Ģekilde koruma altına alınsın. Yani bunun çözümü sadece Hayvan Hakları Daire BaĢkanlığının 

kurulması değil. Bu konuya dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü zaten Hayvan Hakları Kanununun 

verdiği tüm yetkiyi belediyelerimiz tüm imkânlarıyla kullanıyor. Biz de bu konuda bazen özel 

yetiĢemediğimiz yerde özel veterinerlere götürerek ama her zaman belediyelerimizin Veteriner ĠĢleri 

Müdürlüğünden büyük katkı görerek bu yardımlarımızı sağlıyoruz.  TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ederim. Evet, Değerli ArkadaĢım.  

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis herkesi tekrar saygıyla selamlıyorum. Özgür bey 

kusuruma bakmasın bunu söylemek zorundayım. Harika bir demagoji örneğiydi muhteĢemdi, ben çok 

beğendim çok teĢekkür ederim. Ġki Ģey söyleyecektim birisini Buğra Bey söyledi. Hatta onu 

bulmuĢtum norm kadroyla ilgili düzenlemeyi de bulmuĢtum. Burada tartıĢtığımız konuyu yapmamızı 

engelleyen düzenlemeyi CumhurbaĢkanlığı ve AK Parti iktidarı çıkardı.  Bunu yapmamızı yasaklayan 

kendileri. Biz o Norm Kadroda belirlenen Daire BaĢkanlıkları dıĢında bir Daire BaĢkanı kurmamızı 

yasaklamıĢ durumdalar. Bunu değiĢtirsinler, buraya gelsinler o zaman diyelim ki haklasınız. Ġki; Daire 

BaĢkanlığı kurulmazsa Tunç SOYER ya da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ya da bu belediyenin bütün 

Meclis Üyeleri hayvan hakları konusundaki hayvanların korunması konusundaki duyarlılığını mı 

kaybedecekler? Çabasından mı vazgeçecekler? Biz de bir standarttır ülkede bir sorun konuĢulduğu 

zaman iki beylik çözüm önerilir hemen, bu konuda Bakanlık ya da Daire BaĢkanlığı kuralım, Genel 

Müdürlük kuralım, bir de okullara ders koyalım. Bunlar olmayınca olmayacak mı? Bu belediye, bütün 

belediyeler gücü yettiğince sokak hayvanları konusunda çaba sarf etmiyor mu? ġunu söyleyebilir siniz 

bürokratik yapı bakımından Daire BaĢkanlığının kurulması halinde bu iĢler daha etkili yürütülebilir, 

Ģurada Ģu eksiklik var, bu böyle yapılsın iĢte müdürlükler ilgili birimler Ģöyle güçlendirilsin bunlarda 

bir sorun yok. Bu belediyenin yaptığı hizmetler de muhakkak eksiktir. Muhakkak daha yapılması 

gereken Ģey vardır. Bunda da bir sorun yok. Ama Değerli ArkadaĢlar yani düzenleme izni olmayan bir 

konuyu tartıĢıp bunu samimiyet meselesine getirirseniz o zaman bende Ģunu söylüyorum. AK Partideki 

ArkadaĢlar samimiyseler Mecliste bulunan Milletvekillerine talepte bulunsunlar bu konuda ki 

düzenlemeyi değiĢtirsinler biz de burada Daire BaĢkanlığını daha rahat konuĢalım. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Sağ olun. Vereceğim buyurun, buyurun, evet, 

göremiyorum Sinan Bey buyurun. 

SĠNAN ġAMĠL AN:  Sevgili BaĢkan’ım, Değerli ArkadaĢlarım ben de bir Özgür Bey’i kutlamak için 

söz aldım. Öyle tahmin ediyorum biliyorsunuz bir sorun olduğu zaman içeri düĢen arkadaĢlarımızı 

yalan makinasına bağlıyorlar, yalan makinası yalan söylediği zaman bas bas bağırıyor orada. Sevgili 

kardeĢimi kutluyorum o da samimiyet ölçme makinası bulmuĢ. Çok dinliyorum bunu çok her konuda 

geliyor en sonunda bağlıyor bağlıyor Sayın BaĢkanımızın samimiyetini ölçme konusundaki konuları 

getiriyor. Rica ediyorum kendisinden o makineyi herhalde icat etti. Buraya getirsin, burada kimin 

samimi olduğunu kimin samimiyetsiz oluğunu burada o makinanın ötmesiyle bütün arkadaĢlarımız 

duysun bir. Ġkinci noktayı söyleyeyim; benim tanıdığım bunu açık ve net söylüyorum en samimi, en 

dürüst, en tutarlı, en demokrat baĢkanlardan birisi Tunç SOYER’dir.  Bir daha böyle bir Ģey 

söylemelerine asla kabul etmiyorum. Sayın Özgür KardeĢimi de Ģiddetle kınıyorum. Samimiyet 

dostluktur, içtenliktir onu söylemek istedim. Hepinize teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ediyorum. Söz vereceğim. ArkadaĢlar herkese söz 

vereceğim biliyorsunuz. Bitti mi? Görmüyorum. Evet buyurun. Buyurun Sayın YILDIZ. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Hukuk Komisyonu Üyesi sıfatımla söz aldım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

HAKAN YILDIZ: ġimdi öncelikle Sayın Genel Sekreterimize kapsamlı bilgilendirdiği için teĢekkür 

ederiz. Ancak bu bilgilendirmeyi iki aydır Hukuk Komisyonlarında bu konuyu konuĢtuk, Ufuk Ağabey 

burada. Ben bu bilgilendirmeyi ilk kez dinliyorum. Hatta… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ġzin ver açıklayacağım. Ġzin ver ağabey 

açıklayacağım. En son PerĢembe günü Ufuk Ağabey buna benzer bir açıklamayı bana PerĢembe günü 

yaptı.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben buradan teĢekkürü hak ediyor muyum?  

HAKAN YILDIZ: Hak ediyorsunuz Sayın BaĢkan’ım her zaman. Meclisi gayet sakin yönetiyorsunuz 

teĢekkür ederiz. Ben PerĢembe günü yani dün ikimiz bu toplantıyı yaparken dedim ki “Ağabey bu 

cetvelden, yönetmelikten, genelgeden bahsettin, 39 tane baĢlık var. Bu güne kadar da 35 tanesini 

takriben açtık 3 tane boĢluğumuz var.” dedi. “Bununla ilgili çalıĢmasını bana getirirsen oturalım 

konuĢalım bu gelecek ay üzerinde tartıĢalım.” dedik. Doğru mu Ufuk Ağabey? Ve biz bir karara 

bağlamamıĢtık. Bu gün Meclise girmeden önce ki bu konuda inanın konuĢmayacaktım ama konuĢma 

çok uzadığı için ve arkadaĢlar bizim ifademizi yanlıĢ değerlendirdikleri için söz alıyorum. Ufuk 

BaĢkana gittim dedim ki, “Biz bu konuyu görüĢmedik.” Çünkü en son burada Tunç SOYER dedi ki, 

“Bu konuyu bir daha inceleyin. Kurmaya uygun bir mevzuatınız var ise değerlendirin.” Dedi. Burada 

bu ifadeyi Sayın Tunç SOYER kullandı. “ġimdi niye bu konuĢmadan bu gündeme geldi.” diye 

kendisine sordum. Kendisi bana “Benimde haberim yok.” dedi. ġimdi arkadaĢlar biz burada Ģahsen 

ben her seferinde komisyonlarla ilgili bir eleĢtiri yapıyorum. Bize gelen konular acil kaydıyla geliyor. 

Hızlı görüĢmemiz isteniyor. Biraz sonra baĢka maddelerde bunun örneğini vereceğiz. Sağlıklı bilgi 

almakta zorluk yaĢıyoruz. Bu meseleyi daha önceki önergede ekonomik koĢulları gerekçe gösterdik. 

ġu ifadeyi de ben ekletmiĢtim demiĢtim ki, en azından arkadaĢlar bu seferlik değil ileride Ģansları 

olsun Ģuan için uygun değildir kelimesi eklettik. Ve o zamana kadar hiçbir Ģekilde Norm Kadroyla 

ilgili bir bilgi sahibiyle konuĢmadık. Ve hatta Ģunu da net söyleyebilirim,  bunu ilk komisyonda kendi 

iç komisyonumuzda tartıĢırken oybirliği nezdinde ret etme üzerinde irade koyduk. Orada Ģu ifadeyi 

kullandım, Ufuk Bey’e “Bütün Grup Komisyona oybirliğiyle getirmiĢ, ciddi bir çalıĢma koymuĢ, 

Fikret Bey’ler emek vermiĢ bu Daire BaĢkanlığını niye kuramıyoruz? Sayın Tunç SOYER’in bu 

konuda ki hassasiyeti ortada.”   dedim. Dediler ki “Biz arkadaĢlarla da görüĢtük, mütalaa ettik Ģuan 

bütçe.” Dediler. Hiçbir zaman teknik gerekçe ve hukuki zeminde bunu kuramayacağımız tartıĢması 

komisyonda konuĢmadık. Ve Fikret Ağabey beni aradı bunun üzerine ben rica ettim, oyçokluğuna 

çevirdik. Yani bakınız çok net söylüyorum. Sayın Genel Sekreterin verdiği bilgi ilgili bürokratlardan 

önergede bize gelmiĢ olsalardı, kimse burada siyasi cümleler üzerinde durmazdı. Önergede daha hâlâ 

daha hâlâ ret gerekçesi içerisinde çok net bir Ģekilde “kadro, maliyet ve sürdürebilirlik ilkesi” diye 

yazıyor. Neresinde var? Ağabey neresinde var? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Ağabey neresinde var? Daha hâlâ maliyet diye 

gelir. Bakınız yapmayınız üstadım. KarĢılıklıya dönmeyelim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar bir dakika. Hakan Bey...Lütfen. 

HAKAN YILDIZ: Ben Komisyon Üyesi olarak talepte bulundum Sayın BaĢkandan dedim ki, “Bu 

çalıĢmanın bütün hukuki detayları gelsin, üzerinde bakalım gerçekten mevzuata aykırı bir durum var 

ise Fikret Bey’e de diğer arkadaĢlara da izah ederiz.” diyen benim. O bizim önümüze gelmeden burada 

geliyor, Komisyon BaĢkanıma soruyorum “Haberim yok.” diyor. ġimdi 5199 sayılı Hayvan Hakları 

Koruma Kanunu 2004 yılında çıkarıldı. ĠyileĢtirilmesi Mecliste bekliyor ama 2004’de de AK Parti 

iktidardaydı. Yani AK Partinin hayvan haklarıyla ilgili kanunlarını Ģu an kullanıyoruz. ġimdi 

samimiyetle ilgili noktayı dile getirdiler. Bakınız bu Meclis kürsüsünde performansı tartıĢırken Ģu 

ifadeyi kullanmıĢ bir Meclis Üyesi olarak Tunç SOYER BaĢkan’da oturuyordu. Dedim ki, “Sayın 

BaĢkan siz romantik, hayalperest ve samimiyet sorguladığım bir duruĢtasınız.” dedim. Bu ifade 

tutanaklarım da vardır. Bu ifadeyi kullanırken bir makine icat etmedik. Sayın BaĢkanın ortaya koyduğu 

eylem ve söylemleriyle vardık. Neydi bunlar? Çok basit bir hatırlatma yaparak Sinan Ağabeyi de 

rahatlatayım. Makinanın ne olduğunu biz de değil BaĢkanın kendi faaliyetlerinde arayacak makinayı. 

Dedim ki, Dokuz Eylül Üniversitesinin, Güzel Sanatlar Fakültesinin taĢınması gündeme geldi 

romantik bir tavırla atladınız “Biz bunu taĢırız.” dediniz. Hayaller kurdunuz, yeni binalar inĢa ettiniz. 

Dokuz Eylül “Tamam.” dedi. Toplantılar yapıldı, sonuç? Tınaztepe’de çocuklar. Var mı 

gerçekleĢebilen? Yok. Eylem nerede? ĠĢte eylem, samimiyet testinde. Döndük Öykü ARĠN’i meselesini 

getirdim. “Stratejik plana koydum.” dediniz. Nerede bulduk eğlence merkezini hangi bütçede var 

dedik. ĠĢte eylem burada arıyoruz, samimiyet testi burada Sayın BaĢkan. Körfez temizliğiyle ilgili 

Sayın BaĢkan romantik bir tavırla “Yüzeceğim.” dedi. “Üç yıl sonra yüzerim.” dedi. Hasan kardeĢim 

palet getirdi, Hüsnü Ağabey’e mayo verdiniz. Ortada tablo var. Ne zaman yüzeceğiz? ĠĢte samimiyet 

burada baĢlıyor. Yine Fethi SEKĠN meselesini her seferinde dile getireceğim, bu Mecliste samimiyetin 

en derin noktası burasıdır. Siz Fethi SEKĠN’in ismini o vapurlarda hiçbir zaman düĢünmediniz. MHP 

önerge verdi, anketlere koymadınız, biz bunu tartıĢmayalım dedim. Anketlere konu yapmayalım dedik. 
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En sonunda tepki geldi kamuoyundan döndürdünüz, Fethi SEKĠN’in ismini verdiniz. Törene Grup 

BaĢkan Vekillerini bile davet etmediniz. Yetmedi Fethi SEKĠN’in ölüm yıldönümünde o vapuru 

Twitter’da paylaĢarak Sayın ġehidimizi andınız, hakkınızdır anarsınız. Ama samimiyet o vapurlar 

buraya geldiğinde önerge verildiği gün bu Mecliste oybirliği ile geçmesinde yatıyor. Biz samimiyeti 

öyle bir yerde icat etmiyoruz. Samimiyeti eylemlerden icat ediyoruz. Siyaset de ince bir çizgi vardır, 

söylem ve eylem arasında bir fark vardır. Söylemi, herkes konuĢur. Önemli olan eylemdir ve icraattır. 

Biz Sayın BaĢkan’ı burada, arkadaĢlarımızla eleĢtirirken, Sayın Genel Sekreter’in açıklaması ilk 

Komisyon Toplantısında bize ulaĢmıĢ olsaydı, ben bir Grup Sözcüsü olarak Sayın Üyeme bunu çok 

rahat izah edebilirdim. O da bu Grup ve arkadaĢlarıyla bunu çok rahat kabul edebilirlerdi ama bir 

taraftan Sayın BaĢkan, daha hâlâ geçen pazartesi günü, “Yahu bu konuya bakın arkadaĢlar.” dediğinde, 

demek ki o bilgi notu bile BaĢkan’a bile gitmemiĢ. Doğal olarak o zaman biz bu soruyu sorarız. Sayın 

BaĢkan’ım, kurulabiliyorsa, “Flamingoların BaĢkanı olarak bu Daire BaĢkanlığını kuralım.” deriz ama 

Sayın Genel Sekreterimizin dediği gibi, mevzuat ve yönetmelikler ve kanunlar buna, bize izin 

vermiyorsa bunu zorlayacak bir noktada durmayız ama Ģu gerçeği de inkâr edemeyiz; Ġzmir’in 

sokakları maalesef baĢıboĢ hayvanlarla doludur. Hayvanseverlik tartıĢması yapmayacağım. Evinde 

kedi ve köpek besleyen bir insan olarak söylüyorum. BaĢıboĢ… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar… 

HAKAN YILDIZ: Değerli ArkadaĢlar, Menemen’de, Menemen’de, Sayın BaĢkan’ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Siz konuĢmaya devam edin.    

HAKAN YILDIZ: Menemen’de bir çocuk öldü, bir çocuk.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gamze Hanım… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan’ım, bakın, Menemen’de bir çocuk öldü. Geçen bir çocuk ağır 

yaralandı. Yarın burada, Meclis Üyelerimizden herhangi birinin… Bakın, baĢka bir Ģey söyleyeyim... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toparlayın Sayın YILDIZ, toparlayın, toparlayın, hani toparlayın.  

HAKAN YILDIZ: Sayın Meclis Üyem biliyor. Geçen bir turist, Sayın BaĢkan’ım, bir turist körfeze 

atladı, körfeze. Niye atladı? Köpek saldırısından. Sayın BaĢkan’ım, bakın, ben bir yıl önce… Ben 

kimseye hayvan düĢmanı demiyorum, kimseyi de böyle yaftalamıyorum. Hele hele bir yıl önce bir 

köpeğini trafik kazasında kaybetmiĢ ve bunun bir evlat acısı gibi yüreğini yakan bir insan olarak 

söylüyorum. Önerge getirildiğinde de söyledim. YaĢayan her canlı bizim kıymetlimizdir. Bizim ancak 

Ģu gerçeği görme mecburiyetimiz var; bu hayvanları seven kadar ürkenler var. Bunları en iyi 

standartlarda korumak zorundayız, en iyi standartlarda Ģehrimizi, yaĢanabilir Ģehirler, dinamik Ģehirler 

durumuna getirmek zorundayız. O körfeze atlayan turist boğulsaydı, çıkacak olan reklamın neresinde 

olurduk? Doğal olarak gerçekliği masaya koyuyoruz. Bu kentte maalesef Ģu an bu bir sorundur. 

Alsancak’a gidin, bugün Kültürpark’ın içine gidin bu bir sorun olarak durmaktadır. Bunu kimseyi 

hayvan düĢmanı ilân etmiyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ, toparlar mısınız?  

HAKAN YILDIZ: Bu sorunu… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ, toparlayın. 

HAKAN YILDIZ: Hep beraber çözeceğiz Sayın BaĢkan. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Değerli ArkadaĢlar… Söz vereceğim arkadaĢlar. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Vereceğim yahu, bir dakika, bir 

sakin. ġimdi, Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi, Sayın YILDIZ ithamda bulundu… Söylediği Ģeyler var ama o 

söylediği Ģeylerin gerçekle bağlantısında da birtakım problemler var. Onun için söyleyeceğim, 

söylemek istediğim nokta Ģu; mevcut hayvan hakları, hayvanlarla ilgili yasayı biraz önce kendilerinin 

çıkardığını ve o yasayla bugünü geçirdiğimizi kendileri söyledi, doğrudur. ġimdi, bakıyorsun, “Bir 

çocuk öldü, bir ona saldırdı, turist denize düĢtü.” Yani, Ģimdi, bu nasıl bir Ģey arkadaĢlar? ġimdi, 

mevcut yasanın eğer, mevcut yasanın ortaya koyduğu bir sonuçsa bu, birtakım uygulamalar 

yapamamadan doğan bir sonuçsa bu, yani… Nasıl bir Ģey? Hem savcı, hem hakim, hem Ģikayet 

ediyorsun, hem eleĢtiriyorsun, hem yapıyorsun… ġimdi, bir kere, Ģunu bir kere herkes kabul edecek 

Değerli ArkadaĢlar, bütün Ġzmirliler bunu duysunlar. ġunu kabul edeceğiz; hayvan hakları açısından, 

hayvanların, Ġzmir’deki sokak hayvanlarının korunması, kollanması ve onlara götürülen hizmetlerin 

devam ettirilmesi açısından, yani, hayvanlarla ilgili yapılacak bütün iĢlerle ilgili olarak Daire 

BaĢkanlığı’nın olmaması bunların engeli değil, BüyükĢehir Belediyesi bunun daniskasını yapıyor 



 36 

yahu. ġimdi, bunu yapıyor arkadaĢlar. ġimdi, bu yapılıyor zaten. Yani burada eksiklik, eksiklik Ģu 

değil; BüyükĢehir Belediyesi’nde, Daire BaĢkanlığı’nın kurulamamıĢ olması, bir eksiklik değil. Ama o 

hizmetlerin yapıldığını bir kere bir görsün muhalefetteki Değerli ArkadaĢlarımız, yapılıyor. Ġlgili 

Veteriner Daire BaĢkanlığımız var, Müdürlüklerimiz var. Buna engel bir durum yok, bu yapılıyor 

zaten. Bütün bu konteksti dönüp, dolaĢıp, bir Daire BaĢkanlığı’nın kurulamamasından dolayı bir icraat 

eksikliğine doğru götürmek, samimiyetsizliğin dik âlâsıdır ona bakacak olursak. Yani, onun için hep 

Ģunu söylüyorum; dengeli olacağız, tabii ki eleĢtireceğiz, adil olacağız ama hakkaniyetli olacağız ve 

doğruyu söyleyeceğiz. Sorun Ģu; Sayın GÖKCE’nin bilgilendirmesinden sonra, eğer biz bunu biliyor 

olsaydık, yahu tutanakları yine çıkartırım, bu Mecliste elli kere mevzuata aykırı olduğu söylendi, elli 

kere söylendi. Sayın GÖKCE kadar belki detaylarıyla açıklayamadık ama söylendi, söylendi, 

tutanaklarda var, onları da çıkartırız. ġimdi dolayısıyla, samimiyetse bakın, Değerli ArkadaĢlar, Canım 

KardeĢlerim, samimiyetse, bu söylendi. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) ArkadaĢlar, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Böyle konuĢursanız, ben de dururum, 

böyle gideriz, onu söyleyeyim. Ben konuĢuyorum yahu. Burada Meclis BaĢkanı konuĢuyor, müsaade 

buyurun, müsaade buyurun. Evet, Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi… Ufuk Bey, buyurun.  

UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan, öncelikle Ģunu belirteyim; bu yaĢıma geldim, ilk defa kendimi bu 

kadar samimiyetsiz ve güvensiz bir ortamda hissediyorum. Bunu samimiyetle söylüyorum. Yani bir 

insan, bir Komisyon Toplantısı veya kulis veya sokak, nerede, ne söyleniyorsa bunların bir Ģekilde 

arkasında durması lazım. Oradaki samimiyet neyse, burada da bunu konuĢması lazım. Bu farklı 

yaklaĢımlar, bizim bu çalıĢma ortamımızı, BüyükĢehir Meclis çalıĢma usulünü, adabını, ciddiyetini 

çok… Gerçekten çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Komisyonda bu konular konuĢuldu. 

Komisyonda hatta kendilerine bu norm kadrolar açıklandı. Bunu konuĢtuktan sonra Hakan KardeĢ dedi 

ki: “Ben Fikret Ağabey’e bunları anlatırım. Kendisi tabii çok heyecanlı ama kendisi de bunları biliyor 

aslında.” dedi. Buyurun, yüzü burada. Yahu… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Müdahale etmeyelim Sayın YILDIZ, ne olur. Buyurun. 

UFUK YÖRÜK: Yahu bugün, bugün de burada, neden bu geldiğinde zaten yasa olarak bir Ģey 

yapılamaz. Bugün gelip gelmeyeceğini tam olarak bilemiyordum ama yasa olarak baĢka bir imkân 

yok. ġu an imkân olsa zaten Daire BaĢkanlığı kurulur diye… Biraz önce kendisiyle konuĢtuk. Bu 

kadar samimi bir ortamda ilerleyen bu çalıĢmalarda kalkıp, dönüp dolaĢıp burada demagoji yapmak 

beni gerçekten çok yaraladı. BaĢka bir örnek vereceğim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, devam edin. Sayın Hatip devam ediyor arkadaĢlar. 

Buyurun.  

UFUK YÖRÜK: Gündemde olan baĢka bir örnek vereceğim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

UFUK YÖRÜK: Kira paralarının alınmamasıyla ilgili Meclisimizde bir gündem var, geçen aydan 

kaldı. Gündemi veren Özgür Bey’le Hakan Bey. Önerge sahipleri kendileri. Eminim sekiz defa aradım. 

Bülent KÖKLÜ burada. BeĢ, altı kez de kendisi aramıĢtı. Dedik ki: “Böyle bir önergeniz var. Biz bunu 

reddetmek istemiyoruz. Gelin, bunu yasal dayanaklarıyla beraber konuĢalım. Gelin, yasal dayanağı 

varsa, bizim bilmediğimiz, lütfen bize verin. Biz buna yardımcı olalım. Bu önergeyi çıkaralım.” dedik. 

Sekiz defa aradım. ġimdi, nerede samimiyet? O Gündem Maddesi bu Meclise geldiğinde ne 

konuĢulacak? Hepimiz biliyoruz. Diyecekler ki: “ĠĢte Komisyon reddetti, kiraya indirim yapmadı, kira 

alınmaması kararını veremedik. Tabii önerge bizimdi. Biz alınmamasını istiyoruz ama siz reddettiniz.” 

diye… Hatta bunu iki gün önce basına da sürdüler. Kalkıp yine burada demagoji yapacaklar. Sayın 

BaĢkan, bu Meclis böyle yürümez. Bu Mecliste daha samimi olmamız, daha içten olmamız, daha 

dürüst olmamız gerekiyor. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Buyurun. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Vereceğim, vereceğim arkadaĢlar. Buyurun, Ġrfan 

Bey.  

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan’ım, bilmemek sorun değil aslında. Öğrendikten sonra onun erdemine 

varmak yeterliydi aslında. ArkadaĢlarımız ayrı bir yere konuyu çektiler. ġimdi, az önce önergede evet, 

“Maliyet ve Sürdürülebilirlik” yazıyor ama burada “Kadroda” yazıyor. Cımbızla çekmek böyle bir Ģey. 

Samimiyet de tam buradan baĢlıyor. ġimdi, Hakan Bey, diline pelesenk etmiĢ üç tane Ģeyi. Fethi 
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SEKĠN ismini kim koydu? Tunç SOYER koydu. LütfetmiĢ. Niyet okuyorlar ya; samimiyetin kıstası 

onlarda, niyet ölçümü onlarda, her Ģeyi onlar zaten biliyor ve 19 yılın sonunda geldikleri noktada da 

her Ģeye muktedirler. Bir kere, dediklerinin dıĢına çıkarsanız ya da ayrı bir düĢünceniz varsa ithamda 

bulunacaklar. Bu ithamda bulunmayı da kendilerine yine hak görüyorlar. Lafın baĢından beri, 

toplantının baĢından beri BaĢkan’ım, ithamda bulunup ve bana göre ahlak dıĢı bir yere çekiyorlar. 

ġimdi Ģu… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, 

ben bitireyim, bir saniye, lütfen. Az önce Ģunu söylediler.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

ĠRFAN ÖNAL: Bir bilimsel vakıfla ilgili iyi niyetli bir çalıĢma yapılmıĢ. Kendi ilçesinden oybirliği 

ile alınmıĢ bir karar var, çocukların eğitimiyle alakalı. Az önce arkadaĢımız, öyle bir yere çekti ki 

neredeyse duydum, herhalde dedim, “Ayrı bir devlet kuruluyor.” “Yok iĢte Ģöyle yapılsa eğer, yok iĢte 

eğitimi Ģuradan baĢlatsalar eğer ya da Ģu dilde eğitim verilse eğer…” Yani öyle bir yere götürdük ki 

daha olmayan bir yerde, baĢlamayan bir eğitimin ne kadar zararlı, ne kadar tehlikeli bir noktaya 

gideceğini biz burada, buna tanık olduk. Fikret Bey, az önce anlattı. Fikret Bey de hayvan haklarının 

Ģeylerinden… Hayvan haklarından bahsediyor. Tecavüze uğrayan hayvanların, sanki bu Daire 

BaĢkanlığı olmasıyla çözüleceğini, önüne geçileceğini konuĢuyor. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir saniye.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE… 

ĠRFAN ÖNAL: Sen AK Parti’de, 19 yılın sonunda hayvan hakları… Hayvanlara tecavüz edilip, Ģu an 

Kabahatler Kanunu’nda 300-350 TL ile serbest bırakılıyor. 19 yılsonunda buna bir çözüm bulunmamıĢ, 

kendi partisine, vekiline, yasa koyucularına bir Ģey diyememiĢ, biri gelip burada, “Vay efendim, nasıl 

Daire BaĢkanlığı yapılmıyor? Bu hayvanların hakları ne olacak?” Bunlarla ilgili mücadele verenlerin 

mücadelesinin sekteye uğradığını söylüyor. ArkadaĢlar, bu Daire BaĢkanlığı’yla bu hizmetler 

verilmiyor. ġu an bu hizmetlerin bütünü zaten Veterinerlik ĠĢleri zaten veriyor. Fazlasıyla da zaten 

imkânlar dâhilinde bunlar karĢılanıyor. Sapla samanı birbirine karıĢtırmaya gerek yok. Ve 

BaĢkanımızın samimiyetini, kusura bakmayın, bunlar üzerinden ölçemezsiniz. Ölçecek bir aletiniz 

varsa, evet, bir kıstasınız varsa, az önce söylediğim muktedirlik dıĢında hiçbir Ģeyleri yok BaĢkan’ım. 

Ama kendilerini o kadar muktedir görüyorlar ki samimiyeti de samimiyetsizliği de ölçecek, 

belirleyecek noktada kendilerini görüyorlar. TeĢekkür ediyorum BaĢkan’ım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Buyurun. Ben göremiyorum, kim söz istedi arkadaĢlar? Evet, 

buyurun. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Buyurun, 

buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: ġimdi BaĢkan’ım, yani biz, aslında çok… Bu konuyla ilgili ben bir Komisyon 

Üyesi ve önerge sahibi olarak söz aldım ve problemimizi anlattım. Fakat Hukuk Komisyonu 

BaĢkan’ım, maalesef kendisinin bundan bir ay önce “Evet” dediği konuya, herhalde bilgisi yoktu bu… 

Biraz önce Genel Sekreter’in açıkladığı bir açıklamaya istinaden, zaten buna oybirliği vermiĢti. Fakat 

garip olan da Ģu; bilgisi oldu, üzerine biz bununla ilgili Pazartesi günü bir, yine bununla ilgili bir 

maddeyi bütün Meclis oybirliği ile geçirdi. Ve kendisi “Düzelttim” dediği madde, düzelmeden bize 

geldi. Ne diyor bu madde, yani ilk önergemizde? “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde, konuyla 

ilgili Daire BaĢkanlığı’nın kurulması ve bununla ilgili de Yönetmelik’in hazırlanması.” Biz bunu 

oyladık, bütün Meclis “Evet” dedi. ġimdi, Daire BaĢkanlığı kurulmasın diye… Tabii ki farklı sebep 

veya BaĢkanımızın ya da Genel Sekreter’in bir açıklaması var. Biz, o Genel Sekreterimiz… Yani Genel 

Sekreterimizin bu açıklamasına istinaden, Ģu 36 tane Daire BaĢkanlığını bir inceleyelim. O zaman 

birçoğunu belki de kapatmak zorunda kalacağız. Biz, Ģayet bunu da… Ben çok samimi olarak, bu 

sokak hayvanlarıyla ilgili olan sıkıntıları dile getirdim. Komisyon BaĢkanımız, belki sokak 

hayvanlarıyla ilgili çok bilgisi olmayabilir. Belki zoraki veya kerhen de olsa, bizim içimizde “Evet” 

demiĢ olabilir. Kendisine bu konuda saygı duyuyorum. Ancak; burada kalkıp biz 19 ay çalıĢırken, bu 

kadar samimiyetsiz davranıp, burada bunu kalkıp sanki, “Ben istemiyordum zaten.” deyip de kime bu 

mesajı gönderdiğini anlamakta güçlük çektim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.  

FĠKRET MISIRLI: BaĢkan’ım… Bitmedi BaĢkan’ım herkes bununla ilgili konuĢuyor.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika… 

FĠKRET MISIRLI: Sustum, dinledim, bitireyim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Fikret Bey, bir dakika. (Salondan ses kayıtlarında 
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anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar, hatip devam ediyor. Buyurun.   

FĠKRET MISIRLI: Daire BaĢkanlığını niye kuruyoruz? Mecburen sondan baĢlıyorum. Yani, buna 

niye ihtiyaç var? Evet, Mecliste bekleyen Ģu anki 5199 sayılı Yasa, yılın ilk çeyreğinde çıkacak ve 

orada da Kabahatler Kanunu’ndan, Türk Ceza Kanunu’na getiriliyor. Ġki yıldan altı… Ġki… Altı aydan 

iki yıla, altı aydan da üç yıla kadar… Tabii ki bununla ilgili iĢkence veya iĢkenceye sebep olan bir sürü 

yasal düzenlemeler bunun içerisinde var, önümüzdeki günlerde çıkacak ama benim Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde bir görevim yok. Yani, ben bunu burada konuĢabilirim. Kaldı ki bir Komisyon 

Üyesiyim, önerge sahibiyim. Yani, bunun ben, siyasetin neresine yapıyorum? Neden Daire BaĢkanlığı? 

Sayın BaĢkan’ım, BüyükĢehir Belediyesi tabii ki birtakım gayretler içerisinde. Ama az önce söyledim; 

web sayfasındakini okudum. Yani, “5600 tane hayvanı bir yılda kısırlaĢtırdık.” diyor. 6000 tane 

hayvan, cerrahi müdahale ettik. Bunun kaç tanesi öldü, kaç tanesi yaĢıyor bilmiyoruz. Barınaklarımız 

Ģu an maalesef ölüm kampları. Yani, ben burada, “Bizim yönetimimiz kötü yapıyor.” değil, biz bunu 

daha iyileĢtirmemiz için BüyükĢehir Belediyesi Daire BaĢkanlığını kurarsak, bunun bir kurumsal 

kimliğini oluĢturup, 30 Ġlçe Belediyesiyle Protokol imzalayarak, imkânlarımızı birbirlerimizle daha iyi 

geçiĢkenliklerini sağlayıp, Ġzmir’in dört aksında, ki bir tanesi evet, Gökdere’de, ki temmuzda bitecek 

ama olmayan bir Ģeyi tabii ki bugün konuĢacağız. Olduğunda da ne gibi sonuçların, ne gibi istatistiki 

verilere faydalı olacağını o zaman konuĢacağız. Ama bizim Ģu an, dört tane Ġzmir’in aksında Büyük 

ġehir Hastanesi’nin kurulması, aynı zamanda BüyükĢehir Belediyesi’nin sorumluluğunun içerisinde 

gezici poliklinikler, ki bu ilçelere giderek, gerekirse mahallelerde, belli bir zamanlarda orada, yerindeki 

bu hayvanların hem rehabilite edilmesi veya kısırlaĢtırılması ya da bunlarla ilgili aĢılanması, ki bunlar 

toplum sağlığıyla ilgili. Kaldı ki bunun dıĢında BüyükĢehir Belediyesi, Ġlçe Belediyelerle yapacak 

olduğu Protokol kapsamında, Ģu an sekiz tane ilçemizde sokak hayvanlarıyla ilgili herhangi bir tane 

rehabilitasyon merkezi yok. Bunların kurulması ve standartların belirlenmesi… Yani, biz bunları sanki 

böyle durduk, bir yerde siyaseten buraya getirdik gibi… Bu hayvanların siyaset yapacak gücü yok. Bu 

hayvanlar size de bize de oy vermedi. Ben onların adına konuĢuyorum. Bunu siyasi malzeme haline 

lütfen çevirmeyelim. Kurmak istemiyorsanız, Genel Sekreterimizin söylediği yolu aĢmak gibi bir çaba 

içerisinde değilseniz 19 aydır niye bizi çalıĢtırdınız? Niye biz bunun olması için arkadaĢlarımızı ikna 

etmek için uğraĢtık? Yani ben “Samimiyetsizlik” derken, 15 Ocak’ta bütün partilerden oybirliğiyle 

gelen, Komisyonlardan gelen konunun, bugün niye böyle buraya geldiğini anlamakta güçlük 

çekiyorum. TeĢekkür ederim BaĢkan’ım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi, Fikret Bey, yani, siz Milletvekili değilsiniz ama Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesisiniz ve Ġzmir’de AK Parti’nin Sayın Değerli Milletvekilleri var. 

Eğer siyaset yapıyorsak, onlara Merkezi Hükümet’in alması gereken kanunlar, yapması gereken 

kanunlar, değiĢtirilmesi gereken kanunlarla ilgili siyaset yaparak baskı yaparsanız kendi 

Milletvekillerinize, bundan doğal ne var ki? Ondan imtina etmenin burada anlamı yok ki. Yani, o 

sözünüzü, siyaset dıĢı bir söz olarak kabul ediyorum. Öyle Ģey olur mu? Yani… 

FĠKRET MISIRLI: BaĢkan’ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Olmaz. 

FĠKRET MISIRLI: KarĢılıklı olmasın. Biraz önce… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: KarĢılıklı değil zaten, tamam.  

FĠKRET MISIRLI: Hayır BaĢkan’ım. Bir Ģey söylediniz, devam etmek zorundayım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söylediniz ama siz sözünüzü efendim.   

FĠKRET MISIRLI: Hayır, bununla ilgili değil ki sizin bana sorduğunuz. Ben, BüyükĢehir Belediyesi 

Meclis Üyesiyim. Evet, dediğiniz gibi biz bunu Gündemde… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, bunu söylüyoruz iĢte.  

FĠKRET MISIRLI: Milletvekillerime bu konuda baskı yapalım. Bana…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yapıverin yani.  

FĠKRET MISIRLI: “5199’u gidin, savunun.” dediler.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. Fikret Beyciğim, karĢılıklı konuĢması gerektiren bir konu 

değil. Ben de tam bunu söyledim. Ufuk Bey, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 9’da sokağa çıkma yasağı var.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sonra Değerli ArkadaĢlar, sonra…  

UFUK YÖRÜK: Ben, yeterlilik vermek istiyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ufuk Bey, bir dakika. Ufuk Beyciğim bir dakika. Sayın HIZAL’a söz 
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vereceğim, Sayın KÖKKILINÇ’a söz vereceğim ve bu maddeyle ilgili oylamaya gideceğim. Buyurun.  

UFUK YÖRÜK: Ben, ben, ben yeterlilik vermek için… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. Grup BaĢkanvekillerine… Özür dilerim, yani, çok özür 

dilerim. Salahattin Bey, çok özür dilerim. Kemal Ağabey, çok özür dilerim. Grup BaĢkanvekili 

ArkadaĢlarıma ve Grup Sözcüsü ArkadaĢıma söz vereceğim Ufuk Bey’den sonra ve tartıĢmaları 

kapatacağım. Oylamaya geçeceğiz.  

UFUK YÖRÜK: Ben aslında yeterlilik… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun. 

UFUK YÖRÜK: Ben aslında yeterlilik… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yeni Ģeye yol açmadan buyurun.  

UFUK YÖRÜK: Polemik yapmayacağım. Yeterlilik vermek için de söz istemiĢtim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gerek yok.  

UFUK YÖRÜK: Fikret Bey’in, Fikret Bey’in, hayvan haklarına aykırı bir tutumum olduğu yönündeki 

ilk söylemi üzerine söz aldım. Bu akĢam evdeki kedimle birlikte kendisine Whatsapp’tan fotoğraf 

atarım. Yani, o kadar bir hassasiyetimiz var. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ama bu konuda… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen. 

UFUK YÖRÜK: Bu konuda kendisine, kendisine ısrarla ve ısrarla söylüyorum ki, lütfen anlamaya 

çalıĢsın, hem bizim yaklaĢımımızı, iyi niyetli yaklaĢımımızı anlamaya çalıĢsın, hem de yasal olarak 

bunun yapılamadığını lütfen anlasın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.  

UFUK YÖRÜK: Aynı konular üzerinde dönüp dolaĢıyoruz. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır söz… Söyledim, söz vermeyeceğim. Sayın HIZAL, Sayın 

HIZAL, buyurun. Sayın HIZAL, buyurun, buyurun. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır Erol Bey. Erol Beyciğim, yani, söyledim 

biraz önce. KeĢke o zaman elinizi kaldırsaydınız. Sayın HIZAL… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Erol Beyciğim, bak… Bir dakika, bir dakika. 

Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, bakın, tam bir… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika Erol Bey. Bir saattir tartıĢıyoruz, elinizi 

görmedim.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kaldırmadınız. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika, bir dakika. ArkadaĢlar, ben görmemiĢ olabilirim. Erol 

Bey, bir saattir elini kaldırıyor mu? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)    
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika, Özgür, bir dakika. Değerli ArkadaĢlar, ben Fikret Bey’i 

görüyorum, yandakini, sağdakini görüyorum. Sizin elinizi görseydim, size de söz verirdim. (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)    
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar… Buyurun Erol Bey, buyurun. Çok kısa lütfen yalnız. 

Çok kısa lütfen.  

EROL ÇOMAK: Sayın BaĢkan’ım, Kıymetli Meclis Üyelerim öncelikle sizleri saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. Ben bu konu hakkında bir hekim olarak konuĢmak istiyorum. Evet, konuyu 

uzatmayacağım. Bazı arkadaĢlarımız konunun uzmanı olmadığı halde, evet, hukuki açıdan da olsa 

uzattılar. Ben sadece Ģunu söylemek istiyorum; Ġzmir’de sokak hayvanlarının kısırlaĢtırılmasıyla 

alakalı sorun var mı? Var. Çünkü sokak hayvanlarının kısırlaĢtırılma oranında istediğimiz baĢarıyı elde 

edemediğimiz için hâlâ kontrolsüz üremeler devam etmektedir. Biz Komisyon olarak bir buçuk yıldır 

samimi bir Ģekilde çalıĢmaktayız. ArkadaĢlarımızın samimiyet tartıĢması yapmasını esefle buradan 

karĢılıyorum. Biz bir buçuk yıldır samimi bir Ģekilde çalıĢıyoruz. Niye? Sokak hayvanlarının, Ġzmir 

sokaklarında insanlarımız ile birlikte daha refah, daha konforlu, daha sağlıklı bir Ģekilde 

yaĢayabilmeleri için. Soruyorum size; yirmi yıldır Ġzmir’i siz yönetiyorsunuz. Yirmi yıldır yönettiğiniz 
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Ġzmir’de sokak hayvanlarının kısırlaĢtırılması konusunda baĢarılı olsaydınız, bugün bunları konuĢuyor 

olur muyduk? Biz, sokak hayvanlarının kaldırılmasını istemiyoruz, sokak hayvanlarının bilinçli bir 

Ģekilde, sağlıklı bir Ģekilde kısırlaĢtırma programına tabi tutularak, sokak hayvanlarının sokaktaki 

sayısının kontrol altında tutulmasını istiyoruz. Herkes bunu istemiyorsa söylesin. Ayrıca, ayrıca; bugün 

toplumumuzdaki birçok salgın hastalıklar, sokak hayvanlarından ya da baĢka hayvanlardan insanlara 

geçmektedir. Bu anlamda da bu çalıĢmanın önemli bir çalıĢma olduğunu iddia ediyorum. Ben hatta 

buradan Ģunu da öneriyorum Yüce Meclisimize; eğer bu konuda bir çalıĢma yapılması mümkünse, 

bakın, Veteriner hizmetlerinin alanı çok geniĢtir. Toplum sağlığını da ilgilendirir.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erol Bey, toparlayalım.  

EROL ÇOMAK: Toparlıyorum. Veteriner Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Daire BaĢkanlığı Ģeklinde bir 

düzenleme de yapılarak, bu alanın daha geniĢ bir çatı altında bu çalıĢmanın yapılması sağlanabilir. 

TeĢekkür ediyorum, saygılar sunarım.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, buyurun. Sayın HIZAL, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan, Ģimdi, çok kısa, çok kısa olacak, vaktinizi almayacağım ama 

bazı sözleri…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika… 

ÖZGÜR HIZAL: ArkadaĢlar…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika… 

ÖZGÜR HIZAL: Bizim burada, bakarsanız Ġzmir’i konuĢuyoruz, vaktimiz var.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey…  

ÖZGÜR HIZAL: Buyurun, Sayın BaĢkan.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: AK Parti Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢımız konuĢacak, lütfen. 

Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, birtakım ifadeleri iade etmek durumundayım. ġimdi, biz burada 

sözcüklerimize mümkün olduğunca dikkat ederek konuĢmaya çalıĢıyoruz ve bu konuda da hassasiyet 

gösterdiğimizi düĢünüyoruz. Ama bizim eleĢtirilerimiz üzerinden, “Ahlaki bir tutum değilmiĢ.” gibi bir 

ifade kullanılmasını kabul etmiyorum ve iade ediyorum. Siyaset, demagoji… Siyaset yapıyorsanız, 

burada tartıĢma da olur, bu tartıĢmanın neticesinde bir sonuca varmak amacında siyaset yapıyoruz. 

Buradaki niyetimiz bizim, hiç kimsenin, hiç kimsenin hayvan sevgisi, insan sevgisi üzerinden bir 

eleĢtiri getirmek gibi bir niyetimiz yok. Öyle bir ölçüm kabiliyetimiz de yok. Bu tartıĢma Ģöyle bir 

noktaya gelirse, yanlıĢ bir noktaya gelir. “Ben daha çok hayvan sevgisine sahibim, siz daha az hayvan 

sevgisine sahipsiniz.” Böyle bir niyetimiz asla olamaz, asla da olmadı. Kimi arkadaĢımız evinde 

birtakım hayvan besliyordur, kimi arkadaĢımız baĢka Ģekilde destek veriyordur, kimi arkadaĢımız 

hiçbir Ģey yapmıyordur ama gönlünde bir sevgi vardır. Canlıya olan sevgi bizim için önemlidir. Biz, 

Ģunu biliyoruz; “Yaratılanı, yaratandan ötürü severiz.” Her canlıyı severiz, bunda hiçbir sorun yok ama 

Kıymetli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan, bu önerge yaklaĢık iki yıldır Gündemde. Dün gibi hatırlıyorum, bu 

önergenin ilk çıktığı gün… O, sizin Ģu anda oturduğunuz kürsüde Sayın BaĢkan oturuyordu, Sayın 

Tunç SOYER oturuyordu ve o gün ne kadar heyecanlı olduğunu sizler de gördünüz. “Bir çalıĢma 

yapalım, bir Yönetmelik hazırlayalım ve bununla ilgili Komisyona görev verelim.” dediler. Kaldı ki bu 

Komisyonun kuruluĢu için, bu Komisyonun kuruluĢu için önerge veren, Ģu anda eleĢtirdiğiniz Fikret 

MISIRLI, AK Parti Meclis Üyesi. Fikret Bey verdi Grubumuz adına ve bu Komisyon kuruldu. Ġyi ki 

de kurulmuĢ, iyi ki de kurulmuĢ ki biz bunları tartıĢabiliyoruz ve konuĢabiliyoruz. Oybirliği ile kuruldu 

o Komisyon. Sonra bu Komisyona görev verilmesi için, iĢ çıkartılması için biz Grup BaĢkan Vekilleri 

olarak birçok defa görüĢmemizde, “Gündem Maddelerini, Sokak Hayvanları Komisyonu’na da, 

Hayvan Hakları Komisyonu’na da gönderebilir miyiz?”i tartıĢtık, Grup Sözcülerimiz ve Grup BaĢkan 

Vekillerimizle birlikte. ĠĢ çıkardık. O gün çıkan iĢin neticesi… Hukuki olarak, teknik olarak kurulur, 

kurulmaz tartıĢması… Sayın Genel Sekreter bir açıklama yaptı. TeĢekkür ediyoruz kendisine ve Sayın 

Genel Sekreter yaklaĢık, herhalde, tam süresini bilmiyorum ama ben en azından Meclis Üyesi olarak 

göreve baĢladığımda kendisi burada görev yapıyordu ve Mevzuata fazlasıyla hakim olduğunu da 

biliyorum. “Samimiyet” derken, duygularımız üzerinden bir samimiyet elbette ki demiyorum. Sevginiz 

üzerinden bir samimiyetten elbette ki bahsetmiyorum. Ama Hakan Bey çok güzel söyledi; 

“Söyleminizle eyleminizin uyuĢması gerekir.” Bu önergeyi veren bütün siyasi partilerin Meclis 

Üyeleri. Ve on dokuz aydır bu önerge üzerinde çalıĢılıyor, on dokuz aydır Bürokrat ArkadaĢlar burada 

görev yapıyor ve iki gündür ya da bir haftadır bununla alakalı bir hukuki tartıĢma çıkıyor ve bunu 
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eleĢtirdiğimizde de bizi ahlak dıĢı eleĢtiri yapıyormuĢ gibi bir eleĢtiriyle karĢılaĢıyoruz. Bunun 

neresinde ahlak dıĢılık var, size soruyorum. ġimdi, Ģimdi, Kıymetli ArkadaĢlar, biz bir Daire 

BaĢkanlığı kurulmasını neden istiyoruz, neden istiyoruz? Bir Daire BaĢkanlığı neden kurulur Sayın 

BaĢkan, neden kurulur? Bir Daire BaĢkanlığı hizmetlerin… GeçmiĢteki örnekler üzerinden söylüyoruz. 

GeçmiĢteki örnekler üzerinden söylediğimiz için Ģunu çok net söylememiz mümkün; bir Daire 

BaĢkanlığı, hizmetlerin daha iyi verilmesi için kurulur. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Kıymetli ArkadaĢlar, biz size, “Çok kötü hizmet veriyorsunuz.” demedik, bu 

eleĢtirimizi yaparken. “Eksikleriniz var ve bu eksikleri tamamlayın.” dedik. Sayın BaĢkan, Pekin’de, 

Londra’da, New York’ta, Moskova’da birtakım temsilcilikler kuracak ve bu temsilcilikleri neden 

kuracaktı? Ġzmir’i, Avrupa’da ve dünyada tanınır kılmak için kuracaktı. Yılda bir milyon turist değil, 

on beĢ milyon turistin gelmesi için kuracaktı. Ama Sayın Sözcümüz, Grup Sözcümüz bir örnek verdi, 

Kordon’da, bizim için çok değerli bir alanda bir turistin seyahati esnasında bir… Maalesef ki 

olmaması gereken bir hadise neticesinde denize atladı. ġimdi, samimiyet burada iĢte arkadaĢlar. Yine 

burada biz, AK Parti Grubu olarak bir önerge verdik. Ne önergesi? Deprem ve Doğal Afetler 

Komisyonu kurulması ve Daire BaĢkanlığı kurulması. Kuruldu mu? Kuruldu. Deprem Komisyonu 

kuruldu, Daire BaĢkanlığı da kuruldu. O zaman sizin mantığınızla Ģöyle hareket etmek lazım Kıymetli 

ArkadaĢlar, demek ki yirmi beĢ yıldır bu Ģehri yöneten sizler, bu Daire BaĢkanlığı’ndan önce depremle 

ilgili ve doğal afetlerle ilgili doğru çalıĢmalar yapmadınız, eksik çalıĢmalar yaptınız. Niye kurdunuz o 

zaman, niye kurduk? Demek ki bir eksiklik vardı, kurdunuz. Sonra da 200 milyar aktardınız. Ne 

zaman? 30 Ekim’deki depremden sonra. O yüzden Kıymetli ArkadaĢlar, biz burada eleĢtirilerimizi 

samimiyetle yapıyoruz, samimiyetle bu eleĢtirilerimizi yapıyoruz ve burada hataların ve yanlıĢların 

düzeltilmesi için yapıyoruz. Elbette ki siyasetten birtakım eleĢtiriler ortaya koyacağız, elbette ki siz de 

meseleleri genele taĢıyacaksınız. Ama vakti gelmiĢken 25. maddeye geçeceğiz, orada da samimiyetle 

bir önerge verdik arkadaĢlar. Ayrıca bir çalıĢma grubu kurulmasına gerek olmadığını düĢündüğünüz bir 

çalıĢma grubu önergesi verdik. Hani beni sekiz kez aradılar ya arkadaĢlar… Ne kadar aradıklarını ben 

size söylemeyeyim, bir kez arandım o konuda ama sekiz kez de aranmıĢ olabilirim, on sekiz kez de 

aranmıĢ olabilirim. Bakın, yirmi sekiz kez de aranmıĢ olabilirim ama biz bu önergeyi, yirmi beĢinci 

maddedeki önergeyi aslında bu gibi durumlar için vermiĢtik. Evet, Komisyonlar çok yoğun çalıĢıyor. 

Evet, Grup BaĢkan Vekilleri vakit buldukça birbirleriyle istiĢare halinde toplantılar yaparak, birtakım 

sorunları ortadan kaldırmaya çalıĢıyor. Ama “Demek ki bir eksiklik var, bir çalıĢma grubu kuralım.” 

dedik ve bu çalıĢma grubuyla, bu çalıĢma grubuyla siyaseten sorun yaĢabileceğini düĢündüğümüz ya 

da bürokratik anlamda sorun yaĢanabileceğini düĢündüğümüz, “Ġzmir-Ankara ayağında, birtakım 

sorunları ortadan kaldıralım.” dedik. Siz bunu bile anlamadınız ve bunu bile samimiyetsiz olarak 

gördünüz ve reddettiniz Kıymetli ArkadaĢlar. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Sayın ġAHĠN, buyurun.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın 

Temsilcileri hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim Ģimdi, evet, burada Esnaf Dairesi 

BaĢkanlığı kurulması, iĢte hayvan… Sokak Hayvanları Daire BaĢkanlığı kurulması… Evet, bunların 

ikisi de önemli. Ayrıca, Genel Sekreterimiz bilgi verdi, teĢekkür ederim kendisine. Sayın Belediye 

BaĢkanımız Tunç SOYER Beyefendi burada, “Elimden geleni yapacağım.” diye Fikret Bey’e söyledi, 

geçtiğimiz günlerde bu durum gündemde olduğu zaman. Ben yine geçmiĢte sokak hayvanlarıyla ilgili 

de beĢ maddelik bir önerge vermiĢtim. O da… Ayrıca, bir de, örneğin; Esnaf Dairesi BaĢkanlığı ya da 

Sokak Hayvanları Dairesi BaĢkanlığı’yla ilgili Komisyonlarımız, “ġu an mümkün değil.” diye, hani, 

“ġu an kuramayacağız.” hani direkt reddetmediler de… Bunun için de teĢekkür ederim. Ama burada 

biraz sağduyulu olmak lazım. Hani bu iki konu da, esnaf da, sokak hayvanları da siyaset üstü bir konu, 

gerçekten siyaset üstü bir konu ve önemli bir konu. Yani burada, Sokak Hayvanları Dairesi 

kurulduğunda, bir Daire BaĢkanlığı oluyor; daha etkin hizmet, amaç bu. Daha etkin, yani sokak 

hayvanları mağdur ve sokak hayvanlarının yeterli Ģekilde müdahale edilmediği ya da yeterli Ģekilde 

organizasyon yapılmadığı için insanlar zarar görüyor. ĠĢte bir, Menemen’de bir kızımız köpekten 

kaçıyorum diye kamyonun altına girmiĢti herhalde, vefat etmiĢti. Ya da yine bir sürü… Bu tür Ģeyler 

oluyor. Onun için… Mesela yine esnaf… Esnaf, Ġzmir’de 150 bin civarında esnaf var. Bu esnaf önemli 

yani, küçük esnaf. Tabii bu siyaset olabilir mi? Her görüĢten esnaf var. Yani bunları… Siyaset üstü 

konular bunlar. Bunları hani, aĢabiliyorsak aĢmaya çalıĢalım hep birlikte. Tabii ki de yani Mecliste 
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gündeme getirtelim, hani Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Burada daha etraflıca bir çıkıĢ yolu varsa 

ya da baĢka isimde daire kurularak, yine aynı konumda temsil edilecekse, bu konuların üzerinde 

duralım. Esasında bu iki konu da siyaset üstü bir konu. Evet, bunu belirtmek istedim. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Sayın SEVĠNÇ.  

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım gerçekten hassas bir konu 

üzerinde görüĢme yapmaktayız. ġimdi, tabii Daire BaĢkanlığı norm kadro gereği kurulamıyor, 

imkânlar ona cevap vermiyor, bilgi edindik. Ama takdir edersiniz ki bu BüyükĢehir’in bir Veteriner 

ĠĢleri Müdürlüğü var. Bu Müdürlükte, gerçekten talepleriniz doğrultusunda bir eksiklik varsa, bunu 

hep birlikte giderelim Değerli ArkadaĢlarımız, bu zor değil. Yani barınak planlamasından tut, bunların 

bulunduğu mahallerdeki bakımından tut, diğer projelerde hep birlikte fikirler verelim, önerilerde 

bulunalım, Müdürlüğümüzü daha aktif bir Ģekilde çalıĢtıralım. Yine aynı Ģekilde otuz Ġlçe 

Belediyemizde de bu konuda duyarlı çalıĢmalar var. Esnafımızla ilgili, Salahattin KardeĢimin dediği 

Esnaf Masamız var. ġimdi, bu Esnaf Masamızın bağlı olduğu Odaları var. Bunların çalıĢma usul, 

esasları var. Belediyeyi ilgilendiren konular varsa, o konuda yapıcı, yol gösterici çalıĢmalar yapabiliriz. 

ġimdi, Komisyonlarda da bir arkadaĢınız olarak konuĢuyorum, yani bir ağabeyiniz olarak da… Beni 

ağabey görüyorsunuz. Hepinize de ayrı ayrı teĢekkür ediyorum. Gerçekten enerji sarf edip 

uğraĢıyorsunuz, hassas bir konuda. ġimdi, bazı Daire BaĢkanlıklarının oluĢması birden olmuyor, yani 

bu norm kadro gereği. KeĢke geniĢ Daire BaĢkanlığı imkânları sunulsa, ilgili yasalarımız gereği, biz de 

onları oluĢtursak yahu. Sıkıntı olmaz ki o zaman. Demek ki ona imkân veren bir durum yok. Bu 

konuyu da anlayıĢla karĢılayalım Değerli ArkadaĢlarım. Ben bunları dile getireyim istedim. Hepinizi 

tekrar saygıyla selamlıyorum.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ, teĢekkür ederim. Sayın KÖKKILINÇ, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Aslında bu konu, gerçekten çok fazla konuĢuldu, tartıĢıldı. Bütün 

arkadaĢlarımız da hemen hemen her Ģeyi söylediler. Saat 9’da da sokağa çıkma yasağı olduğu için ben 

çok kısacık, hemen özet geçeceğim. Burada bir Ģey anlaĢıldı herhalde, değil mi? Yani, Sokak 

Hayvanları Daire BaĢkanlığı kurulamayacağı, kanun emri. Yani bu, parlamentoda yasa çıkarılırsa 

ancak Daire BaĢkanlığı kurulabilir. Böyle bir yasa çıkamazsa, Daire BaĢkanlığı’nın kurulması yasal 

olarak mümkün değil, bu bir gerçek. Öyleyse, “Neden burada Daire BaĢkanlığı kuramıyoruz? 

Yapamıyoruz, burada eksiğiz.” gibi söylemler, tartıĢmalar çok yanlıĢ ve çok gereksiz. ġu var; Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarıyla ilgili, hayvan haklarıyla ilgili yapmıĢ olduğu 

çalıĢmalar, esasında son derece takdire değer ve son derece değerli çalıĢmalar yapıyorlar. Bu konuda 

Sivil Toplum Örgüleri’ni de dinliyorlar, onlarla beraber çalıĢıyorlar. Burada, Sokak Hayvanları Ġhtisas 

Komisyonumuzun da verdiği çok ciddi bir emek var, hem Cumhuriyet Halk Partili, hem diğer Parti 

Mensubu ArkadaĢlarımızın. Rapora baktığımız zaman, hepsi geçmiĢ aslında. Bununla ilgili verilen 

önergeler bir araya getirilmiĢ. Birden fazla önerge verilmiĢti. Sadece Daire BaĢkanlığı’nın kurulması 

konusu geçmiyor. Neden? Yasal engel olduğu için. Hepsinin emeğine teĢekkür ediyoruz. ġunu 

söyleyelim; gerçekten Sokak Hayvanları Yasası, Hayvan Hakları Yasası son derece eksik ve yetersiz. 

Bugün Ġzmir’de ve Türkiye’nin genelinde karĢılaĢtığımız bütün sorunlar, bu yasadan kaynaklanıyor. 

Öncelikle parlamentoda bu yasanın değiĢmesi gerekiyor. Fikret Bey dedi, “Ben Belediye Meclis 

Üyesiyim, Milletvekili değilim.” Siz, eğer iktidar partisinin Meclis Üyesiyseniz, buradaki pek çok 

konuyu, “Getirin, biz götürelim, çözelim.” diyebiliyorsanız, kendi Milletvekillerinize de bunu 

taĢımakla yükümlüsünüz. Bu bir sorumluluk, bu bir görev. Ben, Fikret Bey’e bunu mutlaka 

öneriyorum. Hatta keĢke biz de katkı koysak. Ġhtisas Komisyonu Üyelerimizin hepsi de bu konuda 

katkı koysunlar, samimiyetle. Geliyor, gidiyor her konu, sanki hani yaramaz bir çocuk ya da haksız bir 

kiĢi, kendini haklı çıkarmak için konunun özünden çıkıp, baĢka baĢka konulara dalıp, sesini 

yükselterek haklı çıkmaya çalıĢması gibi bir durum yaĢıyoruz her seferinde Mecliste. Konu, yeri 

geldiğinde konuĢulur. Gündem dıĢı konularda konuĢulur ama her seferinde Fethi SEKĠN gündeme 

geliyor. Halbuki bunu defalarca konuĢtuk, defalarca anlattık. Tunç BaĢkan’ın, eylemleri de söylemleri 

de bir. Bir kere iyi niyetli olmasa, samimi olmasa, katılımcı demokrasiye inanmasa AK Partili Meclis 

Üyelerinden gelen önergeleri, “Burada benim çoğunluğum var.” deyip, reddedebilir. Sadece CHP’li 

Üyelerle, çoğunlukla yönetebilir, eğer kötü niyetli olsa. Katılımcı demokrasiye inandığından, azınlığın 

da sesinin duyulmasına inandığından AK Partili ArkadaĢlarımızdan gelen önergelerin hepsinin 

Komisyonlara gönderilmesini, bizzat kendisi istiyor. Ben Grup Sözcüsü olarak bile bazen, hani “Dilek 

ve temenni kapsamındadır.” dediğim konuları bile, “Komisyonlara gönderelim, Komisyonlar 
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değerlendirsin bu konuda.” diyor. Yani bu konuda da Tunç BaĢkan’a olan yaklaĢımlar çok 

samimiyetsiz ve haksız. Üzülüyoruz yani, hepimiz üzülüyoruz. Ben, Ģunu söyleyeyim; Yerel 

Yönetimler, idari vesayetle Anayasa gereği, Merkezi Ġdare’ye bağlı çalıĢıyorlar. Gönül ister, Yerel 

Yönetimler çok daha özgür olsun, çok daha güçlü olsun. ġimdi, Anayasa yapmaktan bahsediyorlar. 

Yerel Yönetimleri özgürleĢtirelim. ġimdi… Daire BaĢkanlığı kuramıyoruz. Bizim elimize vermiĢler on 

tane Daire BaĢkanlığı, bunların dıĢında benim kurmak hakkım yok. Neden yok? Yerel seçimlerle 

geliyorum. Benim bu konuda ihtiyacım varsa, ben bu Daire BaĢkanlığı’nı kurabilmeliyim. Öyleyse, 

Yerel Yönetimler Yasası’na da dokunmamız lazım, Yerel Yönetimler Yasası’nı da değiĢtirmemiz lazım. 

Anayasa’yı… ġimdi tartıĢma konusu. Bütün bu konuları Anayasal Haklar çerçevesine koymamız 

lazım. Bu konuda artık yeterince konuĢulduğu için oylayalım ve… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Zaten son söz sizindi. Yani…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Dolayısıyla bitti yani. Bir daha ben kimseye söz vermeyeceğim. Bu 

kadar.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Değerli ArkadaĢlar, 24. maddeyi Komisyonlardan geldiği 

Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon, özür dilerim, özür dilerim. 24. no’lu 

Komisyon Raporunu Hukuk Komisyonu görüĢü doğrultusunda oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? 

(SALONDAN): Oyçokluğu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Evet, madde 25?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 25. madde de Komisyondan oyçokluğu ile değerlendirilmiĢ. 

Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 25 no’lu Komisyon 

Raporunu Komisyonlardan geldiği Ģekliyle…  

SALAHATTĠN ġAHĠN: BaĢkan’ım, ben söz almak istiyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın 

Temsilcileri hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim 25. maddede de yine, mesele “Ayrıca 

bir çalıĢma grubu kurulmasına gerek olmadığına.” Aslında bu konu, önemli bir konu. Bakın, böyle bir 

Komisyon kurulsaydı, Meclisimiz için önemli olacaktı. Yani, burada yanlıĢ anlaĢılmasın. Yani, samimi 

olmak lazım. Burada evet, Tunç Bey, belli oranda bir oyla seçildi BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına 

ama bu Meclis Üyelerinin tamamı Ġzmir’in bütün oyuyla seçildi. Onun için, bu aslında çok önemli bir 

çalıĢma grubu olacaktı. Yani, belediyeye hizmet edecektik. Yani, ilave bir gayret, ilave bir çaba. Yani, 

bunun reddedilmesini de doğru bulmuyorum. Evet, teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Sayın BOZTEPE, buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım, Salahattin BaĢkan’ın dediği gibi aslında bunun… O gün de 

söyledik Ġsmet Ġnönü’de. Komisyonlara gitmesinin de gereği yoktu. Yani Hukuk Komisyonu, burada 

hukuki olarak herhangi bir Ģey yapmayacaktı. Biz, Çiğli’de bunu yaptık. Ne yapıyoruz? ĠĢte, bazen 

“Ortak akıl” dediğimiz olayları, burada… Siz, dört tane Grup BaĢkan Vekili bazen toplanıyorsunuz. 

Bununla ilgili… Bu yedi kiĢi olur, on kiĢi olur, on iki kiĢi olur, “Ortak akıl” dediğimiz gibi, evet 

arkadaĢlar, böyle bir konuyu Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi Ģey yapmıĢtır, önermiĢtir. Yani 

bunu… Herhangi bir hukuki Komisyon… Komisyona bir Ģey havale edilmeyecek. Bunu iĢte 

tamamen… Aslında burada birçok tartıĢmanın da önünü kesmiĢ olacaktık. Salahattin BaĢkan doğru 

söylüyor. Yani biz, burada bunu oylatmayalım. Hatta bunu biz Gündemde tutalım, düzeltelim biz bunu. 

Çünkü bu hukuki bir Ģey değil. Hukuk Komisyonuna gitmesinin anlamı yok, gereği de yok. O zaman 

niye gönderildi, onu da anlamıĢ değilim. O yüzden gerçekten de burada… Aslında Ģöyle söyleyeyim; 

bir Ģekilde Meclisin… Mecliste konuĢulmayacak birçok konuyu orada arkadaĢlar konuĢur ve Gruplara 

bilgi verir ve burada birçok konuda tartıĢmamıĢ olur. ġimdi iĢte, Gündem olan bazı konular gibi. Bu 

yüzden bunu, bence burada oylatmayalım. Çünkü oylanacak bir Ģey yok burada.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: YanlıĢ yapıyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Buyurun, Sayın KÖKKILINÇ. 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, burada zaten bizler, hani yeri geldiği zaman fiili olarak bir 

araya geliyoruz. ÇalıĢma gruplarını kendiliğinden oluĢturuyoruz. Bürokratlarımız da bugüne kadar, 

bütün Meclis Üyelerine açık yaklaĢıyorlar, katkı sunuyorlar. O yüzden bunda herhangi bir engel yok. 

Zaten Komisyon da öyle güzel bir gerekçe vermiĢ ki, bakın, ben o gerekçeyi de burada hemen 

söyleyeyim; “Meclis çalıĢmalarında temsil edilen partilerin Grup BaĢkan Vekilleri’nin ve Grup 

Sözcüleri’nin uyumlu çalıĢmaları, Mevcut Komisyonların çalıĢmalarıyla oluĢan ortak irade, Ankara 

temaslı çalıĢmalarda, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı’nın ortak hareket ve çözüm odaklı tüm 

Meclis Üyelerini kapsayan iĢ birliği anlayıĢı çerçevesinde, önerge içeriğinde yazılı amaçların 

gerçekleĢtiği/gerçekleĢebileceği gözetilerek, ayrıca bir çalıĢma grubu kurulmasına gerek olmadığının, 

oyçokluğu ile uygun bulunduğuna.” denmiĢ. Çok açık ve net.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu sebeple artık Gündemde tutulacak bir durum yok. Oylayalım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kabul görsün.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Buyurun Sayın… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, açıkçası söz almak istemedik ama konu çok uzadı. Ama maalesef 

almamız gerekiyor. Çünkü her seferinde niyetimiz, ne hikmetse yanlıĢ değerlendiriliyor, yazılara da 

böyle dökülüyor. O gün, o önergeyi veren bir Meclis Üyesi olarak da söylüyorum; daha pazartesi günü 

Sayın Tunç SOYER, bize, Otogar Metro Hattı’yla ilgili, Ankara’daki dosyayı sordu. Biz, bu tür 

karıĢıklıklar ortadan kalksın diye siyasi bir, bakarsanız, sorumluluk üstlenmiĢtik, AK Parti ve Cumhur 

Ġttifakı olarak. Dedik ki: yahu nelerimiz varsa, depremle ilgili konular da dâhil, kentin beklediği 

konular da dâhil, bunları bir çalıĢma grubu, bir, bir Komisyon… O gün Komisyonlara yollarken de 

müdahale ettik, yollamanıza gerek yok. Bir çalıĢma grubu kuralım, bazı baĢlıkları, maddeleri orada 

konuĢalım. Bir ortak akıl… Sayın BaĢkan, ortak aklı Ģu an Ġstanbul’da aradı, Ġzmir’de aradı. Meclisten 

çıkacak, eĢit sayıda, arkadaĢlarla, bir Komisyon gibi değil, hangi maddeler var, neler var, bürokraside 

bekleyen ne var, hızlandırmak adına, ki biz bunu Sevgili Ġl BaĢkanımızla da görüĢmüĢtük. Bu bir 

samimiyet iradesiydi. Ama bu niyeyse iki aydır bu noktaya geldi. Ben bunu dilim döndüğünce Ufuk 

Bey’e, Komisyonlarda da anlatmaya çalıĢtım. KeĢke… Komisyona hiç gitmeyecek bir konuydu. ġu 

ana kadar bu çalıĢma grubu, Ankara’daki belki birçok konuyu da Vekillere ve Genel BaĢkanlara 

taĢımıĢ durumda olurdu. Anladığım kadarıyla niyetimiz anlaĢılmadı ki bu duruma döndük. Yeterlidir, 

oylayabilirsiniz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Değerli ArkadaĢlar. 25 no’lu Komisyon Raporunu 

Komisyonlarından geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 26?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. “Oyçokluğu ile uygun bulunmadığına.” denilmiĢ bu konuda. 

Komisyondan geldiği Ģekilde oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? 26. madde, Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 26 

no’lu Komisyon Raporunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile… 

Komisyondan geldiği Ģekilde… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekilde, evet.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Doğru mu söyledim? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylansın efendim. Zaten ret… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oyladım, oyladım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Verecekleri için oyçokluğu ile… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oyladım zaten yani. 27? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 27, Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmiĢti. Gelen rapor… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi oraya geldik mi? Plan ve Bütçe Komisyonu çalıĢmasını 

bitirdi. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 27, 

Gaziemir’le ilgili bir Ģey. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon, tamam.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oraya giden bir Ģey yok.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Dört konumuz var daha…  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Orda giden bir Ģey yok.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonunda olan, tamam. 27. maddede de değiĢiklik ile, 

oyçokluğu ile uygun bulunmuĢ konu. Fakat bir ilave yapmamız gerekiyor. Parti Grubu’nda bu Ģekilde 

değerlendirdik. “Proje ve yapım maliyetinin de Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nce üstlenilmesine.” 

Ģeklinde bir madde ilavesiyle kabulünü öneriyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir daha tekrar eder misiniz?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: “Proje ve yapım maliyetinin de Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nce 

üstlenilmesine.” Ģeklinde madde ilavesiyle… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Proje ve yapım maliyetinin… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Proje ve yapım maliyetinin de… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BüyükĢehir Belediyesi… Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Üstlenilmesi… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Üstlenilmesi… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġlavesiyle… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġlave edilerek… Maddenin bu Ģekilde… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kabulü yönünde oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bu Ģekilde oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler… 

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

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon, bir dakika…  

HAKAN YILDIZ: Komisyon Üyelerimiz söz alacak konuyla ilgili.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz alacaksınız. 

HAKAN YILDIZ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Buyurun. 27. maddeyle ilgili, bu değiĢiklik kaydını düĢtük. 

Kim söz alacak?  

(SALONDAN): Ali Bey. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Gaziemir Meclis Üyemiz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ali’yi tanıyorum.  

ALĠ GÖNEN: Ali GÖNEN, Gaziemir Belediye Meclis Üyesi. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri 

hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlarım. BaĢkan’ım, bu 27. madde aynı zamanda 28. maddeyle de 

iliĢkili olduğu için o kapsamda da görüĢlerimi ifade etmek istiyorum.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: O zaman 27 ve 28’i birlikte görüĢebilir miyiz arkadaĢlar? 

ALĠ GÖNEN: Evet.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, o da oyçokluğu ile uygun bulunmuĢ ama diğerinde madde 

ilavesi koyduğumuz için ayrı ayrı görüĢelim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ayrı ayrı oylarız, birlikte görüĢelim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: GörüĢebiliriz, sorun yok.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ayrı ayrı oylarız, birlikte görüĢürüz.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Birlikte görüĢelim BaĢkan’ım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL uygun mudur? Ayrı ayrı oylayacağız ama birlikte 

görüĢeceğiz. Bir de onu görüĢmeyelim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Peki. Buyurun, devam edin.  

ALĠ GÖNEN: ġimdi BaĢkan’ım, burada, Gaziemir Belediyemize ait bir arazi ile BüyükĢehir 

Belediyemiz ait bir arazinin takası söz konusu. Onunla ilgili bir Protokol’den söz ediliyor. ġimdi, 

burada biz, Gaziemir Meclisi’nde de bu görüĢmeleri yaptık. Ama Ģöyle; arazinin bir tanesi, 

biliyorsunuz Gaziemir giriĢinde Migros’un olduğu alan. Bunun m²’si, 3493 m²’lik bir alan ama buranın 

1118 m²’si Gaziemir Belediyesi’ne ait. Geri kalan 2375 m²’si de BüyükĢehir Belediyemize ait. 

BüyükĢehir Belediyemiz bize diyor ki: “Burayı size verelim.” Evet. “Buca’daki, fidanlık olarak daha 

önce ayrılmıĢ olan, Ģu anda da Belediye Hizmet Alanı olarak faaliyet gösterilen alanı, o araziyi sizle 

takas yapalım.” Buranın metrajı 27 bin 824 m² arkadaĢlar. 27 bin… 28 dönüme yakın bir arazi. 2375 

metre ile trampa yapıyorsunuz. Bu, çok adil ve haksızca bir trampa olduğunu, o günkü Belediye 

Meclisimizde anlatmıĢtık. Bir de bu, o kadar hızlı geldi ki Sayın BaĢkan’ım, bizim Grup 
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Toplantımızdan bir saat önce geldi, Gaziemir’de. Sonra bir baktık, böyle, çok önemli bir karar alınması 

lazımken ama hakikaten bilgiye ulaĢmakta da zorluk çektik. Sonra Meclis’e geldik, hemen, bir saat 

sonra. Meclis’te tabii ki buna itirazlarımız devam etti. Ama Belediye BaĢkanımız, iĢte burada, bir 

Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi ve aynı zamanda bir Gençlik Merkezi yaptırmak için BüyükĢehir’le 

görüĢtüğünü ifade etti. Ama bunlara biz, iki arazinin bu anlamda dâhi olsa trampa yapılmasının doğru 

olmadığını düĢünüyoruz. Çünkü zaten bu tip projeleri, BüyükĢehir Belediyemiz birçok ilçelerde destek 

vererek yapılmasına yardımcı oluyor, sağlıyor. Zaten Ġller Bankası’ndan gelen kaynağın da %30’u, 

ilçelerdeki yatırıma dönük olarak verilmiĢ durumda. Dolayısıyla bizim oradaki itirazlarımız, maalesef 

Belediye Meclisi’nde oyçokluğuyla… Önce Hukuk Komisyonu’na havale edildi, Hukuk 

Komisyonu’ndan da bir gün sonra, Cuma günü, 4 ġubat’taki Meclis Toplantısı’nda, maalesef bütün 

itirazlarımıza, Meclis’teki arkadaĢlarımızın bu konuyla ilgili itirazlarına rağmen oyçokluğu ile 

geçirildi. Burada da geldiğimizde hemen bu maddeyi önümüzde bulduk. Tabii bu tip sıkıntıların 

farkında olduğumuz için Hukuk Komisyonuna havale edildi. Biz de gittik Hukuk Komisyonunda 

tekrar bu konudaki görüĢlerimizi, düĢüncelerimizi paylaĢmak üzere, sağ olsun Hukuk Komisyonu 

BaĢkanımız da bizi kabul ettiler. Ve Hakan kardeĢimiz de Komisyon Üyeleri, aynı zamanda Belediye 

BaĢkanımız Sayın Halil ARDA da oradaydı. Salahattin ġAHĠN Bey’le beraber aynı zamanda Gaziemir 

BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyemiz, Salahattin Bey ile birlikte.  Bu yanlıĢlıktan dönülmesi 

noktasında orada da görüĢlerimizi ifade ettik. DüĢünebiliyor musunuz? Neredeyse bizim hesaplarımıza 

göre en az aralarında altı, yedi kat bir değer farkı olduğunu düĢünüyoruz. Her ne kadar Ģimdilerde 

Belediye Hizmet Alanı olarak görünen bu yerin ileriki zamanlarda imar değiĢiklikleri ile konut alanına 

dönüĢtürülme ihtimali de var. Çünkü orası lokasyon anlamında gerçekten çok iyi bir yerde. Her tarafta 

yapılaĢmalar olmuĢ, iskâna açılmıĢ, imara açılmıĢ, yapılaĢmalar bitmiĢ ve Buca'nın gözde yerlerinden 

biri haline gelmiĢ bir araziyi, böylesine küçük bir arazi ile trampa yapmak, Gaziemirlilere karĢı 

yapılmıĢ en büyük haksızlıktır diye düĢünüyoruz. O noktada da maalesef Hukuk Komisyonunda bütün 

ısrarlarımıza rağmen BaĢkanımızı bu konuda ikna edemedik. Orada da oyçokluğuyla Hukuk 

Komisyonundan geçmiĢ oldu. Aynı Ģekilde Plan ve Bütçe Komisyonuna da itirazlarına arkadaĢlarımız 

devam etti, orada da oyçokluğu ile geçti. Tekrar ediyorum, eğer bu, bu Ģekilde bu kararın buradan 

geçirilmesi, biz öncelikle Gaziemir Meclis Üyesiyiz, aynı zamanda BüyükĢehir Belediye Meclis 

Üyesiyiz, üyesiyim en azından ben kendim için söylüyorum. Ġlçelerden geliyoruz buraya, onların hak 

hukuk, hakkını ve hukukunu savunmak bizim en doğal görevimiz. Burada biz Gaziemirlilere, 

Gaziemir Belediyesi'nin daha sahip çıkarak bu noktadaki anlaĢmanın, Gaziemirlilerin lehine 

dönüĢtürülmesi noktasında duyarlılığa davet ediyoruz kendilerini. Gerçekten bu haliyle geçerse 

Gaziemirlilere büyük haksızlık yapılmıĢtır diye düĢünüyoruz. Yoksa onun dıĢında BaĢkanımız belki 

biraz sonra söz alacaklar, muhtemelen sanat, Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi ve Gençlik Merkezi ile ilgili 

projelerini anlatacaklar. Bizim o projelere asla aykırı bir tutumumuz söz konusu olamaz. Bütün sosyal 

projelerde AK Parti Grubu olarak Gaziemir Meclisi’ne hep destek verdik, yanlarında olduk 

BaĢkanımızın. Ama buradaki durum çok farklı bir durum. Yine de biz o projelerin hayata geçirmesini 

çok istiyoruz ama BüyükĢehir Belediyemiz onları hayata geçirmeye muktedir diye düĢünüyoruz, illa 

da böyle bir takasa ihtiyaç olmadığını düĢünüyoruz. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederiz. Buyurun Sayın ġAHĠN. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız… Evet, efendim, 

Buca'da Ġnönü Mahallesi’nde 27 bin metrekare fidanlık bir arsa, Gaziemir Belediyesi'ne ait, 49 bin 

metrekareymiĢ, sonra teknik nedenlerle 27 bin metrekareye düĢmüĢ. Bu trampa yapılıyor TansaĢ'ın 

orada, ana yolun üzerinde, eski TansaĢ, Ģu anda Migros oldu. Orası da BüyükĢehir Belediyemizle, bir 

miktarı da Ġlçe Belediyemizin olması kaydıyla oraya Yüzüncü Yıl Kültür Merkezi yapılacakmıĢ 

ilçemize. Güzel bir proje bunlar yapılabilir, olabilir ama Ali Bey'in de belirttiği gibi biz bu konuya yeni 

vakıf olduk. Bu arsanın Gaziemir Meclis Üyeleri olarak bizler de trampa edilmesini, verilmesini 

istemiyoruz. Gaziemirli de istemiyor. Bunu çok teĢekkür ederiz, Hukuk Komisyonuna katıldık, geldik. 

Komisyon BaĢkanımız, Komisyon Üyelerimiz bizi kabul etti, dinlediler. Esasında bu çalıĢmanın, Ģu 

anda da ben aynı Ģeyi yineliyorum, önümüzdeki aya ertelesek, çalıĢsak… Yani hep birlikte bir bilgimiz 

yok, ikna etsinler bizi, yani ilgili arkadaĢlar. Onun için BüyükĢehir Belediyemiz zaten Ġlçe 

Belediyelerimize, ilçelerimize projeler yapıyor. Yani TansaĢ'ın oradaki yerin zaten bir kısmı Ġlçe 

Belediyemizin. Hani bu yerin trampa edilmemesini, Gaziemir Belediyesinde kalmasını istiyoruz. 

Gaziemirli hemĢehrilerimiz de bunu istiyor. Bunun ötelenmesini, önümüzdeki toplantıya bunun 
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mümkünse iade edelim. Tekrar çalıĢalım, gündeme getirelim efendim. Biz hep birlikte bunu 

savunuyoruz ama Sayın BaĢkanımız Komisyonda bunu kabul etmedi. Belediye BaĢkanımız da tabii 

Komisyona gelmiĢti, birlikte orada konuĢmuĢtuk ama Ģu anda da bu Komisyona iade edilebilir, 

önümüzdeki aya ertelenebilir efendim. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, çok teĢekkür ederim. Buyurun, Sayın Erhan Bey, Erhan Bey 

buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Ben de Plan Bütçe Komisyonu Üyesi olarak söz aldım, Mustafa BaĢkan’ım...  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun Erhan Bey. 

ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi, Gaziemir Belediye Meclis Üyelerimiz kendi açılarından baktılar. 

Herkesin bir görüĢü var, bu konuyu Komisyonda inceledik. Biz baktığımız açıdan, Komisyon Üyeleri 

olarak. Bu projenin, yani Ģimdi bir trampa yapılması gerekiyor, bir mahkeme kararı var, bunun 

uygulaması gerekiyor. Ama bunun pek çok yolu var. Burası BüyükĢehir Belediyesince alınmayabilir, 

BüyükĢehir Belediyesinin parası cebinde kalır. O da bizim belediyemiz, bu da bizim Belediyemiz, 

tahsis edebilir. ġimdi alternatifleri sayıyorum, yani öyle olsun, böyle olsun değil. Ġki BaĢkan bir araya 

gelmiĢler, bu alternatiflerin hiç birisini, diğerlerini uygun görmemiĢler. Buranın trampa edilmesini ve 

bunun karĢılığında da BüyükĢehir Belediyesi peĢin para vermek istememiĢ, bunlar konuĢulanlar, 

öğrendiğimiz bilgiler. Meclisle paylaĢmak anlamında söylüyorum. Bunun karĢılığında da bir proje 

yapılacak. Bu projede de… Ama projenin ne kadara mal olacağı belli değil. YaklaĢık bir Ģeyler 

konuĢuluyor. Bu, bu kadar acil olmamalı, yani bu kadar acil olmasını gerektiren bir Ģey yok. Bu tip 

kararlar iyi çalıĢılmalı, net gelmeli, itiraz noktalarını ortadan kaldırılmalı. Ama biz buna rağmen Plan 

Bütçe Komisyonunda dedik ki: “Biz bunun oybirliğiyle geçmesini istiyoruz. Bu konuda da Ġzmir'e 

kazanç getirecekse, Gaziemir'de Ġzmir'in bir parçasıdır. Ġzmir'e yönelik iyi bir Ģeyler yapılmasını 

destekliyoruz.” dedik, “Ama bununla ilgili kaygılarımız var.” dedik. Gaziemirlilerle de konuĢtuk, 

Gaziemir Meclis Üyelerimizle. Kaygımız Ģu Sayın BaĢkan; Ģimdi, Buca'da BüyükĢehir Belediyesi'nin 

kullandığı fidanlık 28 dönüm ve hipodromun yanında. Bugün için bir yeĢil alan statüsünde, bir fidanlık 

olarak kullanılıyor bir rekreasyon alanı gibi duruyor. ġimdi plan yapılmamıĢ, yani planlanmıĢ bir yerde 

değil tam. Burayla ilgili etrafına baktığınız zaman 12 katlı, 10 katlı, 8 katlı binaların olduğu bir yerin 

içinde. ġimdi biz dedik ki, kendi Grubumuz da konuĢtuk: “Biz evet bu çekinceler var, Gaziemir 

Belediyesi Meclis Üyeleri ArkadaĢlarımızın onları da ikna edelim ama Ġzmir'e proje, Gaziemir'e bir 

kültür merkezi kazandırılsın, burası bir yeĢil alan olarak…” Çünkü dedi ki Belediye Bürokratı 

arkadaĢlarımız; “Biz burayı uzun yıllar kullanacağız ve buraya yatırım yapacağız, yaptığımız 

yatırımlarla da burayı rekreasyon alanı olarak kullanmayı planlıyoruz, daha da büyütmeyi planlıyoruz” 

dediler. Biz de Ģunu söyledik, dedik ki: “Bu protokole bir madde ekleyelim. Diyelim ki, bu alan, yeĢil 

alan ya da rekreasyon alanı kalmak kaydıyla bu protokolü oybirliği ile geçirelim” dedik. Neden böyle 

bir talepte bulunduk ve talebi de anlattık. Bunun gerekçesi neydi? Bakın, “Hep aynı örneği veriyor.” 

diye bir önceki tartıĢmada arkadaĢlarımız dedi ki: “Hep aynı örnekleri veriyorsunuz.” Ben aynı örneği 

vermeyeyim, bir örnek değiĢtireyim istedim. Bir değiĢiklik yapıp o örnekle bağdaĢtırmak istiyorum. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bundan 10 sene önce yaklaĢık dedi ki: “Ben dünyada olmayan, yani 

Türkiye için yeni bir teknoloji ile tekne üreteceğim” dedi. “Ürettiğim teknelerle de…” dedi, “Yolcu 

taĢıyacağım” dedi. Ve bu günkü katamaranları yaptı. ġimdi o gün Basında ya da Gemi Mühendisleri 

Odası'nın, “Bu iĢ yürümez, bunlar doğru değil” uyarılarına rağmen, bütün aksaklıkları ve 

uygunsuzlukları belirtmelerine rağmen bir kararla bu gemiler yapıldı ve ĠZDENĠZ kullanıyor. ġimdi o 

gün söylenenleri hatırlatıyorum, yani o gün de bunlar Mecliste söylendi ve Mecliste konuĢuldu. 

Denildi ki: “Bu tekneler az yakıt yakacak.” Bakın bir; “Az yakıt yakacak” dediler, alüminyum tekneler 

16 litre yakıyor, bizim teknelerimiz 29 litre yakıt yakıyor, aynı mesafede. Yani denilen doğru değilmiĢ. 

Ġki, o gün denildi ki: “Bu tekneler sürat anlamında son derece süratli, mevcut gemilerden de hızlı 

gidecek” denildi. Evet, doğru hızlı gidiyor ama hiçbir körfezde, gemicilik geleneğinde 12 milden daha 

fazla sürat yapılmıyor. Yani hiç gördünüz mü teknelerimizin 20 mille gittiğini? O zaman niye 20 mil, 

niye süratli giden tekne yaptık? O günkü söylenenin de iĢe yaramadığı sonradan ortaya çıktı. Yani 

bunu Ģunun için söylüyorum; söylenenle, aradan süre geçtikten sonra ortaya çıkan sonuçlar birbiriyle 

uyumlu değil. Ve maalesef konuĢulanlar… ĠĢte basında, geçmiĢte, tarihte ya da tutanaklara yazılı 

kalıyor. Biz dedik ki, 5 sene sonra, 10 sene… Biz 2-3 sene sonra, 2024 yılında seçimden sonra burada 

olup olmayacağımız belli değil. Allah ömür verir, ölürüz, yaĢarız, aday oluruz olmayız, seçilir, bu 

BaĢkanlar var olur, olmaz… Gelin, Bizim irademizin dıĢında bir iradeye bunu katmayalım. Bunun da 
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tartıĢmaları olmasın, Ģu maddeyi yazalım. Eğer abdestinizden, yani gerçekten burayı ileride imara 

açmaktan, böyle bir niyetiniz yoksa abdestinizden Ģüpheniz yoksa, namazınızdan da Ģüpheniz olmaz. 

“Gelin, bu maddeyi yazalım.” dedik. Bu madde yazıldığı takdirde de, Sayın BaĢkan da Ģahittir, Bülent 

Bey, “Bu madde yazıldığı takdirde biz buna oybirliğiyle geçireceğiz ve destek olacağız” dedik. Ancak 

Değerli BaĢkanlar, artık kimlerle konuĢuldu yetkililerle. Gördüğümüz kadarıyla bu maddenin 

konulması uygun görülmedi. Ve mevcut haliyle bu protokol getirildi. ġimdi ben de diyorum ki, bir 

Ġzmir'li olarak, yani vicdanen gelin, buranın değiĢtirilemeyeceği ile ilgili bu yeĢil alan ve kültür 

merkezinin kullanım amaçlı, karĢılıklı bir değiĢiklik, kullanımında ya da imarında bir değiĢiklik olması 

halinde bu protokolde iki tarafın, o günkü BaĢkanların, bundan 15 sene sonra da olabilir, Mustafa Bey. 

Yani 20 sene sonra da olabilir. O günkü Meclisin ve o günkü BaĢkanların onayı alınsın, önerisinin 

kabul görmemesi, bu da bizi üzüyor. Hani samimiyet sorgulaması, konusunu örnek olsun diye 

söylüyorum. Hiçbirimiz, bakın, bunu bir kere daha söylüyorum; kötü niyetle iĢ yaptığını ya da bir 

barometremiz yok, ölçme cihazımız yok ama yaĢanmıĢ örnekler var. ġimdi bu örnekleri ortaya 

koyduğumuzda 40 tane sayabiliriz. Biz birbirimizi de geçmiĢte olan Ģeyleri önümüze argüman olarak, 

kavga ya da siyasi polemik yaratmak için kullanmak yerine, geçmiĢte yapılan hataları giderici tedbirler 

alarak oybirliği ile bunu geçirmemizin uygun olacağını Komisyonda iletmiĢtik. ġimdi de sizlere 

iletiyorum, bunu bir kez daha söylüyorum. Bu protokolü, bu maddeyi ekleyerek lütfen geçirelim ve 

oybirliği ile geçirelim diyorum, saygılar sunuyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, sağ olun. Evet, son olarak bu konuda görüĢmesi 

için Halil BaĢkan’a söz vereceğim, ondan sonra oylayacağım ve bu tartıĢmayı bitireceğim. Buyurun 

Halil BaĢkan. 

HALĠL ARDA: Bize sıra gelmeyecek zannettim ama nihayet geldi. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Geldi BaĢkan. 

HALĠL ARDA: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, BüyükĢehir Belediyemizin Çok Değerli 

Bürokratları, Ġzmir Basınımızın Güzide Temsilcileri, canlı yayında bizi izleyen sevgili Ġzmirli 

hemĢehrilerim, hepinizi Gaziemir Belediye BaĢkanı olarak saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, dün 

ÇeĢme'de yaĢanan hortum felaketi ve baĢta Güzelbahçe Ġlçemiz olmak üzere, birçok ilçede yaĢanan 

dolu felaketi ile ilgili zarar gören vatandaĢlarımıza çok büyük geçmiĢ olsun dileklerimi iletiyorum. 

Değerli ArkadaĢlar, bugüne kadar seçildiğim bütün görevlerimde, seçildiğim görevin bilinciyle, 

sorumluluğuyla hareket eden birisi olarak, son nefesini vereceğini bildiğim halde, bundan 1 yıl önce 

bugün, bu saatlerde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisinde iken, babamın ölüm haberini almıĢtım. 

Onu saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bugün, Gaziemir için tarihi bir gün yaĢıyoruz. Evet, alacağımız 

kararla Gaziemir'e Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl ismini taĢıyacak, 2023 hiç kimsenin tekelinde değil. 

Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl ismini taĢıyacak bir sanat merkezi kazandırmak istiyoruz. Bu tip 

salonlara, sadece Belediye Meclis Toplantısında gelenlerden, kültüre, sanata, sanatçıya bakıĢ açısını 

bildiğimiz insanlardan, sanatla ilgili, sanat merkezi ile ilgili bir karar da konunun paraya getirilmesini, 

ben, Ġzmirlilerin takdirine sunuyorum. Biz, biz bunu biliyoruz, bir gençlik merkezi kurmak istiyoruz. 

Orada Ġzmirli, Gaziemirli gençlerin çağdaĢ fikirlerle donatılacağı, eğitim alacağı, dil eğitimi alacağı, 

sorgulayıcı, sorucu, hesap sorucu özgür gençlerin yetiĢeceği bir gençlik merkezi yapmak istiyoruz. AK 

Parti zihniyetini tanıyoruz, karĢı geldikleri, karĢı geldikleri bu. Bunu Ġzmirliler biliyor. Bunun için AK 

Parti, Ġzmir'de, bu Mecliste muhalefet sıralarında oturuyor ve oturmaya devam edecek. 40 yıldır… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Lütfen, lütfen ben 

sesimi hiç çıkarmadım, dinleyeceksiniz, cevabınız varsa verirsiniz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan’ım 1 dakika. BaĢkan’ım 1 dakika, arkadaĢlar, arkadaĢlar… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz alırsın, 

konuĢursunuz lütfen. BaĢkan’ın… Lütfen BaĢkan’ın sözünü kesmeyelim. BaĢkan’ım buyurun. Lütfen 

dinleyelim. 

HALĠL ARDA: Burada algı yaratılmaya çalıĢılıyor 39 bin metrekare bir tarla, imar görüyor. 

ArkadaĢımız diyor ki: “Ġmar görmedi.” 1/1000’lik planları bile yapılmıĢ. Buca Ġlçesinde, Belediye 

Hizmet Alanı olarak belirlenmiĢ bir yer. 40 yıldır BüyükĢehir Belediyesi tarafından kullanılıyor. 

Gaziemir'in AK Parti tarafından yönetildiği yıllarda dahi, burası hiç ilgilenilmemiĢ, sorulmamıĢ. 1 

kuruĢ Gaziemir’e faydası olmamıĢ. Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye BaĢkanı çıkıyor, evet, 

Ġzmir'in her tarafının beton olduğunu söylüyoruz. Orada, imar görmüĢ bir alanda, konutlarla çevrilmiĢ 

bir alanda vaha gibi bir alan belediye hizmet alanı ama “Acaba konuta açılırsa daha çok para 
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kazanılabilir mi?” Biz ondan anlamayız. Biz, hazine arazilerinin imara açılmasından, orman 

arazilerinin imara açılmasından, Belediye hizmet alanlarının, konut alanlarına dönüĢtürülmesinden 

anlamayız. Orası belediye hizmet alanı olarak kalacak, değeri ortada. Bizim yapmak istediğimizin de 

değeri ortada. Üç aĢağı beĢ yukarı farklılıklar olabilir. Burada karĢı çıkılan Ģey sanattır, kültürdür, 

gençliğe yapılan yatırımdır. Gençliğe verdikleri değerleri görüyoruz. Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi, Gaziemir'e yatırım yapıyor. Her yatırım win-win mi yapılıyor? Gaziemir 

Metrosu yapılıyor, teĢekkür ediyorum Tunç BaĢkan’ıma. Daha 1. ayda verdiği sözü yerine getirdi ve 

Kasım 2019'da proje ihalesi yapıldı. ġu anda güzergâh çalıĢması yapıldı. Milyar Dolarlık yatırım 

yapılacak. Ġlla karĢılığında Gaziemir Belediyesi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ne bir Ģey mi vermek 

zorunda? Bir Üçüncü Ģahıs mı var ortada? Belediye, BüyükĢehir Belediyesi de bizim Gaziemir 

Belediyesi de bizim. KarĢılıklı bir takas anlaĢmasıyla, ilçeme bir yatırım kazandırıyorsam ve bu 

yatırım Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl ismini taĢıyorsa, evet, tarihi bir an yaĢıyoruz. Bu karara olumlu 

oy verecek insanları da olumsuz oy verecek insanları da Ġzmir tarihi yazacaktır. Ben bugüne kadar 

protokolle ilgili, sözleĢmeyle ilgili aylarca yaptığımız çalıĢmalardan dolayı bize destek veren Tunç 

BaĢkan’ımıza, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin büyük BaĢkanı Tunç BaĢkan’a, Belediyemizin 

Bürokratlarına, bütün Gaziemirli vatandaĢlarım adına sonsuz teĢekkür ediyorum. BüyükĢehir 

Belediyesinin Gaziemir’e yatırımları devam edecektir. Biz de canla baĢla çalıĢmaya devam edeceğiz. 

Tüm Meclise saygılarımı sunuyorum.  

MUSTAFA ÖZUSLU: TeĢekkür ederim, Sayın BaĢkan'ım. Buyurun, Sayın HIZAL. Kısa lütfen, yani 

oylama yapacağım.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyelerim, tabii bu konuda neden itiraz ettiğimizi, 

neden karĢı durduğumuzu bu önergeye, gerek Gaziemir Meclis Üyesi ArkadaĢımız, gerekse Komisyon 

Üyesi ArkadaĢımız çok net bir Ģekilde, tane tane anlattı. Hiç o konulara girmeyeceğim ama Sayın 

BaĢkan, Gaziemir Belediye BaĢkanı bu teknik meselelerin dıĢına çıkarak biraz siyaset yapmak istedi, 

ben de kendisi ile biraz siyaset yapacağım. AnlaĢılıyor ki Sayın BaĢkanın, sizin ifadenizle 

söyleyeceğim, örgütü ile yaĢadığı birtakım sorunları bu Meclise taĢıyarak, burada birtakım siyaseten 

prim kazanma derdinde diye düĢünüyorum. Biz hiç bu noktada böyle hiçbir Belediye BaĢkanının 

burada çıkıp teknik meseleler üzerinden, hukuki meseleler üzerinden, ilçelerin sorunları üzerinden 

konuĢulması gerekirken, kendi örgütü ile yaĢadığı sorunları gelip burada prim kazanmak için 

konuĢmasına da müsaade etmeyiz. ġimdi zihniyetten bahsedildi, AK Parti zihniyetinden bahsedildi. 

AK Parti zihniyetinin ne olduğunu, 19 yıldır her seçimde milletimiz gerekli kararı veriyor. O, AK Parti 

zihniyetinin sanata, eğitime, bilime, hayalini dahi kurmayacağın birçok noktada nerelere taĢıdığını 

ülkenin hepimiz görüyoruz. ġimdi, hamdolsun tabii ki burada bazı eleĢtiriler yapıldı, neden yapıldı? 

Orada, “Eğer abdestinizden Ģüpheniz yoksa, namazınızdan da Ģüphe etmeyin.” denildi. Neden denildi 

Sayın BaĢkan? Çünkü bir kartvizitten bahsedeceğim Sayın BaĢkan. Deniz ARDA, Onursal 

Koordinatör, dıĢ iliĢkiler ofisi. Gaziemir Belediyesinde Sayın BaĢkanın eĢi. Bunu kim atadı? Bizi 

eleĢtiren, bu konularda eleĢtiren Sayın Gaziemir Belediye BaĢkanı atadı. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Çok ilgisi var arkadaĢlar, çok ilgisi var. Bu 

konuĢma, bu konuĢma… O kadar ilgisi var ki anlayacaksınız. Biz Gaziemir'de su baskını olduğunda 

eleĢtirdik, Gaziemir'de altyapı olduğunda eleĢtirdik. Gaziemir'de keĢke çıkıp Sayın BaĢkan burada 

Ģunu söyleseydi, “Bu Gaziemir'de yıllarca çözülemeyen kentsel dönüĢümü gelin birlikte çözelim.” 

deseydi. KeĢke Sayın BaĢkan, yağmur öncesinde, “100 yıl öncesinin görüntüsü olan kum çuvalları ile 

evlerin ve dükkanların önünü kapatmayalım da gelin altyapıyı birlikte çözelim.” deseydi. Ama 

maalesef ki Sayın BaĢkan, anlaĢılıyor ki yaĢadığı birtakım siyasi sorunları buraya taĢıyarak, “Bakın 

ben de AK Parti'ye karĢı Ģöyle bir siyaset yapıyorum.” deyip primlenme niyetinde ve derdinde. Biz 

bunu kabul etmiyoruz. TeĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, teĢekkür ediyoruz. Buyurun Sayın BaĢkan'ım. Önce Sayın 

BaĢkan’ıma söz vereyim. Çünkü sataĢma oldu. O söz hakkını kullansın, sonra Sayın KÖKKILINÇ, siz 

de kullanacaksınız…  (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)   

Hayır arkadaĢlar, vermeyeceğim. Bitmez çünkü Meclis.  

HAKAN YILDIZ: Komisyon Üyesi olarak söz istiyorum Sayın BaĢkan.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Grup BaĢkan Vekili, Sayın BaĢkan'ım 1 dakika,  

HALĠL ARDA: Sayın BaĢkan...  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Sayın BaĢkan'ım özür dilerim, Sayın BaĢkan'ım 1 dakika. Değerli 
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ArkadaĢlar o Meclis bitmez. 

HAKAN YILDIZ: Komisyon Üyesi olarak söz hakkımı kullanmak istiyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  O zaman sabaha kadar burada bütün arkadaĢlara söz hakkı olur, 

sabaha kadar bu Meclisi gönderemeyiz. Bunu yapmayacağım ben, hayır. 

HAKAN YILDIZ: Teknik olarak ithamlar var. Sayın BaĢkan, Komisyon Üyesi olarak hakkım var. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Hayır efendim, Komisyon yok. Sayın BaĢkan’ım buyurun, 

yapmayacağım. 

HAKAN YILDIZ: Sayın Komisyon Üyesi olarak hakkım var, lehte, aleyhte görüĢ bildirebilirim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Sayın BaĢkan'ım buyurun, Sayın BaĢkan'ım buyurun, Sayın 

BaĢkan'ım buyurun,  

HAKAN YILDIZ: Hiç uzatma, hiç polemik yapma. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Sayın BaĢkan'ım buyurun.  

HALĠL ARDA:  Sayın BaĢkan…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bitmez bu Meclis arkadaĢlar.  

HALĠL ARDA:  Sayın BaĢkan, Değerli Üyeler… Özgür Bey'in konuĢmalarına cevap verecek değilim. 

Ben sadece Gaziemir’le ilgili hassasiyetleri varsa, Gaziemir’i bu kadar çok düĢünüyorlarsa, ben bir iki 

tane konuya değinmek istiyorum. ġimdi, kamera çekerse gösterelim. Burası, burası… Görüyor 

musunuz? Burası Ġzmir'in Çernobil'i diye bilinen bir yer, Emrez Mahallemiz. Emrez Mahallemizde, 

yaklaĢık 15 yıl önce toprağın 1-2 metre altına gömüldüğü tespit edilmiĢ nükleer atıklar var. Bu nükleer 

atıklarla ilgili ortada bilimsel raporlar var. 15 yıl önce tespit edilmiĢ, ne zaman gömüldüğünü 

bilmiyoruz. Ama tespit yaklaĢık 15 yıl önce. Az önce hayvan haklarıyla ilgili burada çok konuĢtuk. 

Eğer gerçekten samimilerse, orada insanlar zehirleniyor. Her yağmurda, o yağmur sularıyla gömülmüĢ 

olan nükleer atıklar oksitlenmeye giriyor ve gördüğünüz dumanlar tutuyor. Ġnsanlar ölüyor orada. Siz 

burada, “100 milyon daha fazla yapar, 50 milyon daha fazla yapar.” Gaziemir ile ilgili 

konuĢuyorsunuz. Çernobil ile ilgili 15 yıldır ne yaptınız? Hiçbir Ģey yapmadınız. Seçildiğim günden 

beri, orada vatandaĢlarla da toplantılar yapıyorum, basına da dile getiriyorum, televizyonlara 

çıkıyorum, televizyonlarda konuĢuyorum. Çevre ve ġehircilik Bakanı’nı, Vali’yi göreve davet 

ediyorum. Bir tane orada, bir toplantı yaptınız mı? Bir defa bu konuya değindiniz mi? Ġnsanlarımız 

ölüyor orada. Samimiyetse, Gaziemir'i düĢünmekse, önce oradaki o nükleer atıkların temizlenmesi için 

bir irade ortaya koyun. Gelelim yine kentsel dönüĢüme, Aktepe-Emrez bölgemiz, kentsel dönüĢüm 

alanında 10 yıl önce ilan edilmiĢ bir yer. Ġzmir'in en büyük, 122 hektarlık kentsel dönüĢüm alanı. Peki, 

burada kentsel dönüĢüm yapmak istiyoruz ama vatandaĢların tapularında hazine miktar fazlalıkları var. 

Yine Halil ARDA, yine toplantılar yapıyor, vatandaĢlarla toplantılar yapıyor, basına dile getiriyor. 

Televizyonlarda dile getiriyor. Orada 10 yıldır mağdur olan insanlar, hazine miktar fazlalıkları 

karĢılarına geldiğinde BüyükĢehir Belediyesiyle karĢılıklı oturup konuĢacaklar. Var mısınız?  

ÖZGÜR HIZAL: Yalan söylüyorsun.  

HALĠL ARDA: Yoksunuz. 

ÖZGÜR HIZAL: Yalan söylüyorsun.  

HALĠL ARDA: Yoksunuz… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)    
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan'ım, 1 dakika… 

HALĠL ARDA: Herkesin tapusunda... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan'ım 1 dakika, 1 dakika. ArkadaĢlar, ArkadaĢlar…(Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)    
 Bırakın konuĢsunlar yahu. Özgür Bey, buyurun konuĢun, buyurun konuĢun kardeĢim. 

HALĠL ARDA: Madem çok... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan'ım 1 dakika. Böyle bir usul yok, buyurun konuĢun… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)   buyurun konuĢun.  

HALĠL ARDA: Böyle... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan'ım konuĢsunlar bırakın… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Siz konuĢun siz. Buyurun, siz konuĢacaksınız. Biz 

susuyoruz, siz konuĢacaksınız buyurun... 

HAKAN YILDIZ: Siz Meclis BaĢkanısınız.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan'ım hiç gerek yok.  
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HALĠL ARDA: BaĢkan'ım... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan'ım, Allah aĢkına, bir dakika, ben size söz vereceğim. Sabaha 

kadar tutacağım bu Meclisi burada. KonuĢun kardeĢim, buyurun… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) KonuĢun, anlatın, anlatın, anlatın bu Meclise 

bunu… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Böyle… 

Bakın, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri, bakın, Değerli ArkadaĢlar… 

ĠBRAHĠM ÖZKARA:….Yalan söylüyorsun diyemezsiniz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 1 dakika, Ġbrahim Bey, 1 dakika. Sevgili KardeĢim 1 dakika. Değerli 

ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Özgür 

Bey, Özgür Bey bakın, Özgür bey, ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben ne söylüyorum burada arkadaĢlar, bir müsaade 

buyurur musunuz? ArkadaĢlar, bir müsaade buyurur musunuz? Özgür Bey, bakın, Pazartesi günkü 

Mecliste de, bugünkü Mecliste de Grup BaĢkan Vekilliğinize gerçekten yakıĢmayacak, bak 

söylüyorum. Sizi tanıyoruz, yani, hani… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 

 MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 1 dakika sözümü kesmeyin, ben bir eleĢtiride bulunuyorum size. 

Pazartesi Meclisinde de, burada da Ģimdi, siz konuĢurken ben hiçbir kimsenin müdahale etmesini 

uygun görmedim ve kesiyorum zaten. Ama Sayın BaĢkan'ın dediklerine, “Yalan söylüyorsun.” buradan 

duyuluyor, kayıtlara geçiyor. “Yalan söylüyorsun.” diyerek müdahale etmenin, bu Meclisin 

insicamıyla, bu Meclisin yürütülmesiyle, bu Meclisteki geleneklerin yürütülmesiyle bir ilgisi var mıdır 

yani? Eğer bu Ģekilde bir Meclis olacaksa, kusura bakmayın, o Meclis olmaz. Onun için sataĢma 

olduğunda, hatta olmadığında dahi, oturup konuĢuyoruz. Söz hakkını kısıtlamıyoruz. Bir Cuma 

Meclisinde 3,5 saat oldu burada konuĢuyoruz zaten. Bu demek ki, yeteri kadar demokratik bir ortam ve 

itiraz hakkını kullandırıyoruz, burada bir sıkıntı yok. Ama ne olur, lütfen bunu yapmayın, Allah aĢkına 

yapmayın ne olur yapmayın yahu. BaĢkan'ım buyurun. 

HALĠL ARDA: Devam ediyorum. VatandaĢlarımızın tapularında hazine miktar fazlalıkları var. 

Hazine miktar fazlalıklarının bu vatandaĢlara bedelsiz devir edilmesini talep ediyoruz. Orada 

toplantılar yapıyoruz, basına açıklamalar yapıyorum, televizyonda nezaket dilini asla terk etmiyorum. 

Ben sakin bir adamım, ben sinirlenmem, ben sabırla dinlerim, cevabımı veririm. Hazine miktar 

fazlalıklarının vatandaĢlara devri ile ilgili var mı bir çalıĢmanız? Var mı orada bir toplantınız, bir 

giriĢiminiz? Hiçbir Ģey yok. Onu geçtim. Kentsel DönüĢüm Yasası çıktığında, boĢ hazine parsellerinin 

BüyükĢehir Belediyesi'ne devredilmesi gerekiyordu. Devretmediniz, yasayı çıkartan sizsiniz. 

BüyükĢehir Belediyesi dava açarak boĢ hazine parsellerini, dava açarak mülkiyetine geçirdi. ĠnĢallah 

Mart ayında da kentsel dönüĢümün ihalesi yapılacak ve 300 daire ile ilk startı verilecek. Buradan da o 

mahallede yaĢayan vatandaĢlarıma müjde veriyorum. Bunu geçtim, Sarnıç'taki tapu sorunumuz; 15-16 

yıl olmuĢ, 2006'dan bu yana, 14 yıldır çözülmeyen bir sorun. Bu tapularla ilgili Belediye görevini 

yapmıĢ, Çevre ġehircilik Ġl Müdürlüğü'ne dosyaları teslim etmiĢ. 2006 yılında, 2020 yılında Halil 

ARDA seçildi. “Dosyalar kayıp.” deniliyor. Çevre ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nde evrak yok. Toplantılar 

yapmaya baĢladım, bu toplantılar neticesinde 14 yıl sonra bu evraklar bulundu. Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı’na gönderildi. 420 parsel, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı'nda bekliyor. 207 parsel, Çevre 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nde bekliyor. 4706 sayılı Yasa gereği bu tapuları bize devredin, Sarnıç'taki 

vatandaĢlarımıza buraları satalım. Onlar da yıllardır süren bu sorundan kurtulsunlar. Ama siz 4 seçim 

boyunca Sarnıç'a geleceksiniz, “Bize oy verin, tapularınızı vereceğiz.” diyeceksiniz, dönüp 

gideceksiniz. ġimdi, herhalde ufukta bir erken seçim görünüyor, 5'inciye gelip yine aynı Ģeyi 

söyleyeceksiniz, yine tapu vaadiyle insanlardan oy isteyeceksiniz. Sarnıç'ta pazar yeri yapmak 

istiyorum. VatandaĢlarımızın kapalı pazar yerine ihtiyacı var. Yerimiz yok, hazineye ait araziler var. 

Ġstiyorum, bana tahsis edin 49 yıllığına, param var, bütçem müsait, kapalı pazar yeri yapmak 

istiyorum. Vermiyorsunuz, hepsini engelliyorsunuz. TelaĢınızın ne olduğunu ben biliyorum. Ġzmir'de, 

Gaziemir'de AK Parti tabanı kayıyor, Cumhuriyet Halk Partisine. Bunu görüyorsunuz, bunun telaĢını 

yaĢıyorsunuz. Sıkıntınız, stresiniz buradan. Biz görevimizi layıkıyla yapıyoruz. Biraz sonra oy verecek 

Ġyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerime, tarihi bir karara imza atacakları için çok teĢekkür 

ediyorum. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. Buyurun Sayın ġAHĠN.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın 

temsilcileri hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın BaĢkan’ımı inĢallah gelecek dönem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndeririz de Milletvekili olur, bu sorunları daha iyi çözer. Tam bir 

milletvekili gibi konuĢuyor çünkü. Bir de inĢallah önümüzdeki süreçte, ilçelerde bir tane de Muhalefet 

Belediye BaĢkanı, sanki Muhalefet BaĢkanı, Belediye BaĢkanı sensin mübarek, çözecek sensin, Allah 

Allah. ġimdi, “Pazar yeri” diyor, bak “Sarnıç'ta pazar yeri yapacağız.” Belediye BaĢkanı seçildikten 

sonra hepsi söyler, “Rozetimi bir kenara bırakıyorum. Gaziemir'in, herkesin Belediye BaĢkanıyım.” ya 

da Ġzmir'in değil mi? ġimdi, bu halde Sarnıç’a pazar yeri yapacaksan ya da iĢte Sarnıç’ın tapuları… Bu 

Sarnıç’ın tapuları ile ilgili hep Sarnıç'ta toplantı, toplantı… Söyleyeyim bütün partiler, çözülen bir Ģey 

yok. Bu Sarnıçlı oyuncak mı, var mı böyle bir Ģey? Çözeceksen, “Çözeceğim” diyeceksin, 

Çözemeyeceksen hiç durmadan toplantı yapıp, insanları toplayıp durmayacaksın. Pazar yeri; pazar yeri 

zaten yapman gereken bir Ģey. Pazar olarak zaten orası Ģu anda kullanılıyor. Yap, kapalı yap. Kaçak 

gecekondular yapılıyor, hiçbir belediye yıkmıyor gecekonduları, kimse yıkmıyor. Sen de pazarı yap 

geç, evet, hiç sorun değil, evet. GeçmiĢte havaalanı da, Adnan Menderes Havalimanı da kaçak yapıldı, 

sonradan geldi arkasından. Yap pazar yeri, sana yapma diyen mi var? Sarnıç’ın, Ģeyin Aktepe-Emrez 

Çernobil… Bak, burada defalarca Belediye BaĢkanları, herkes basın açıklaması yapar, Milletvekilleri 

gelir bilmem ne… Çözüm yok. Bakın, burası sade Bakanlığın değil. Bak, bunlar siyaset üstü konular. 

BüyükĢehir'i de ilgilendiriyor. Bu kurĢun fabrikası zamanında hep çalıĢmıĢ. TaĢınalı 10 yıl oldu mu? 

BaĢkan’ım, 10 yıl falan anca olmuĢtur taĢınalı. ġeye, Bayındır yolunda bir yere gitti, orada faaliyetine 

devam ediyor. Belediye de buna, ruhsatına imza attı, Bakanlık da attı. Bu sade Ģeyin sorunu değil yani, 

hükümetin sorunu değil. Hazine fazlalıkları; BaĢkanın Ģikâyet etme hakkı yok ki. KardeĢim rozetini 

çıkardın, Gaziemir'e Belediye BaĢkanı seçildin, protokol ilçenin Belediye BaĢkanısın. Bugüne kadar 

kaç tane Bakanı karĢıladın? ĠĢte, biraz önceki Komisyon, ilçelerde de kullanabilir. ĠĢ birliği, yani 

beraber hareket etmek. Bizi, burada konuĢsun, anlatsın, iĢte, “Siyaset.” Yahu böyle siyaset olmaz ki. 

Gaziemir'de de, BüyükĢehir’de de, Meclis Üyelerinin de, Belediye BaĢkanlarının da, Ġzmirli ya da iĢte 

herhangi bir ilçede hizmet etsin diye seçti. Sen, ben kavgası yapsın diye seçmedi. Çözüme ne var? Bir 

araya geleceğiz ama Sayın BaĢkan seçildik, kendi Meclis Üyelerine brifing verdirdi. Mesela Muhalefet 

Üyelerine vermedi, faaliyetlerine davet etmiyor. Birçok konuda… Bak, Ģu arsa konusunu bile biz, 

sonradan vakıf oluyoruz, bilmiyoruz. Diyoruz ki: “Bilelim, anlayalım. Burası Gaziemir'in yeri, burası 

gitmesin.” Yok, öyle bir anlayıĢ olmaz ki efendim. Öyle bir anlayıĢ olmaz, yani kendisinin Ģikâyet 

etme Ģansı yok. Bir defa, Aktepe-Emrez, inĢallah 300 konutla baĢlar. Vallahi insanlar mağdur, 10 yıldır 

orada doğalgaz alacak, doğalgaz kentsel dönüĢüm var diye bağlanmıyor. Birçok konuyla ilgili, yani 

insanlar mağdur, Aktepe-Emrez’de. ĠnĢallah bu kentsel dönüĢüm baĢlar da mağduriyet giderilir. Yani 

Sayın BaĢkan’ım, senin Ģikâyet etme Ģansın yok. Sen icraat makamındasın, Belediye BaĢkanı bir tane. 

Hani sanki dedim, “Gaziemir’in muhalefet Belediye BaĢkanı mı?”  diye düĢündüm de yok öyle bir Ģey. 

TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Değerli ArkadaĢlar… Yalnız Salahattin ġAHĠN ArkadaĢımız, 

benim gördüğüm 2 yılın en iyi performansını gösterdi, tebrik ederim... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) MüthiĢti yani. Değerli ArkadaĢlar, kifayeti 

müzakere, Allah aĢkına. Evet, 27. maddeyi değiĢiklikle oyçokluğuyla uygun bulunduğuna dair Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporuna göre oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan'ım, ilaveyi de yapmıĢtık. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: DeğiĢiklik önergesini okumuĢtunuz, zaten onu söylemiĢtim onunla 

birlikte olacak diye... 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyon Raporuna geçtiyse... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Komisyon Raporuna geçmiĢ mi? Bakın. 

KEMAL SEVĠNÇ: Bir oku istersen. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyon Raporuna ilave ettik. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Onu Meclis Kararıyla geçireceğiz... 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġsterseniz bir daha okuyun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben ilettim, yapı maliyetinin de, proje ve yapım maliyetinin de Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesince yapılması ilavesiyle... 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Zaten okuduk onu, onu okuduk kayıtlarda var. Aynen proje 

maliyetinin BüyükĢehir Belediyesi tarafından karĢılanması kaydıyla... 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Proje ve yapım maliyetinin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, tamam. 27 no'lu Komisyon Raporunu Komisyondan geldiği 

Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? DeğiĢiklikle oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. 

Doğru mu?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, doğru. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 28’i de ayrı oylayacaktık. 28 No'lu Komisyon Raporunu 

Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul 

edilmiĢtir. ġimdi gündem dıĢı konuĢmalarda bir tek kiĢiye söz vereceğim... 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlardan gelen Raporlar var... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon, tabii 2 tane Komisyon Raporumuz var değil mi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4 tane olacak. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun okuyalım onları. Özür dilerim, çok özür dilerim, 

hızlandık bir anda. 4 tane Komisyon Raporumuz var daha. Buyurun, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Belediye Meclisimizin 12/02/2021 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale 

edilen, Özel Kalem Müdürlüğünün 12/02/2021 tarihli ve 54036 sayılı BaĢkanlık Önergesi, Plan ve 

Bütçe Komisyonumuzca “Tüm vatandaĢlarımıza uygulanmak üzere toplu taĢıma ücretinin %50 

indirimli uygulanmak üzere” oybirliğiyle uygun bulunmuĢtur. 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bu kaçıncı maddeydi arkadaĢlar? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oybirliğine ĢaĢırdı. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 29 no'lu Komisyon Raporunu Komisyondan geldiği Ģekliyle 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Madde 29 Değerli 

ArkadaĢlar. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 30. 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi 30. Buyurun, okuyun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Belediye Meclisimizin 12/02/2021 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale 

edilen, UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı BaĢkanlık Önergesi Komisyonumuzca ilgili birimince teklif 

edildiği Ģekliyle oybirliğiyle uygun bulunmuĢtur.  
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  30 no'lu Komisyon Raporunu Komisyondan geldiği Ģekliyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Devam. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Belediye Meclisimizin 12/02/2021 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe 

Komisyonumuza iade edilen, Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığının 10/02/2021 tarihli ve 

50698 sayılı BaĢkanlık Önergesi “11 ġubat'ı 12 ġubat'a bağlayan gece yaĢanan dolu, fırtına, 

hortum felaketlerinde de zarar görenlerin önergeye ilave edilerek” oybirliği ile uygun 

bulunmuĢtur. 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Kaç bu? 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 31. 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 31 no'lu Komisyon Raporunu Komisyondan geldiği Ģekliyle 

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

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 32, Belediye Meclisimizin 12/02/2021 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe 

Komisyonumuza havale edilen, 10/02/2021 tarihli ve 48057 sayılı Deprem Risk Yönetimi ve 

Kentsel ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanlığı ifadeli BaĢkanlık Önergesi ilgili birimince teklif edildiği 

Ģekilde oybirliğiyle uygun bulunmuĢtur. 
ERHAN ÇALIġKAN: Söz almak istiyorum, izin verirseniz? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Madde 32 ile ilgili söz almak istiyorsunuz, buyurun. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz almak istedi madde hakkında, ne 

diyeyim arkadaĢlar, alma mı diyeyim? 

ERHAN ÇALIġKAN: Komisyon Üyesi olarak söz almak istiyorum. Oybirliği ile geçecek ancak, 

burada önemli bir nokta var. ġimdi, bu çok acil bir Ģey olduğu için, deprem, hayat memat meselesi... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Erhan Beyciğim, yalnız kısa ama tamam mı? 

ERHAN ÇALIġKAN: Oybirliği ile geçecek. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Biliyorum, biliyorum. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bu önemli bir Ģey ama. Bir iĢ yapıyorsunuz, milyonlarca liralık iĢ 
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yapıyorsunuz. Yaptığınız iĢte de alacağınız hizmet ne? Bir Ġlçe Belediyelerinde olması gereken bilgi ve 

belgeleri temin edemediğiniz için BüyükĢehir Belediyesi olarak yapılacak iĢin ayaklarından bir tanesi 

bu. Siz dönüyorsunuz, Ġlçe Belediyesindeki bütün projeleri inceleyeceksiniz, inceleyeceğiniz projeleri 

bir formata aktaracaksınız, onu da alacaksınız, bilgi iĢlem sisteminize gireceksiniz. Bu iĢin özü bu ve 

bunun için oda ile sözleĢme imzalayacaksınız. ġimdi, her proje iĢlemek için 400 lira para 

ödeyeceksiniz. Bu parayı da milyonlarca, 33 bin x 400. ġimdi ne yapmıĢ arkadaĢlarımız? Odaya yazı 

yazmıĢlar, odanın cevabı Ģu, odaya yazılan yazının özü Ģu; “Biz Ġzmir sistemi geliĢtirmek istiyoruz. 

Projeleri inceleyip, yapı stoğunu oluĢturmak için ne yaparsınız, nasıl yaparsınız, kaç liraya 

yaparsınız?” Kısaca özü bu. Odanın da cevabı Ģu; “Form hazırlarım, eğitim veririm, bu iĢe bakacak 

mühendisleri eğitirim. Aldığım mühendislerle de projeleri incelerim, incelediklerimi de sistemi 

aktarırım. 400 liraya yaparım bu iĢi.” ġimdi, ihaleye girmiyorsunuz, evet. Tercih olarak diyorsunuz ki: 

“Ben odayla çalıĢacağım. Yani sonuçta oda bir yarı kamu kurumu statüsündedir, daha güvenilir 

buluyorum bu odayla da çalıĢırım.” Tamam, takdir sizindir bunu son derece anlayıĢla karĢılarız. Ancak 

milyonlarca liralık, bir ilçede bir iĢ yapacağız, yani fiyat teklifi böyle mi alınır, sizin değerlendirmenize 

bırakıyorum. Böyle bir fiyat teklifi alır mısınız? “Kaça yapacaksınız?” diye sorup, “400 liraya 

yapacağım.” deyip, “Tamam, çok güzel, 400 liraya yap.” deyip, sözleĢme mi imzalarsınız? Bunun 40 

tane yolu vardır. 40 ayrı Ģekilde yaparsınız. Sadece uyarı olması için söylüyorum. Çünkü bu sadece 

Bayraklı Protokolü, 33 bin konut için geçerli. Milyonlarca konut için bunu yapacaksınız. Biz herhangi 

bir Ģey olur, yaĢanır diye, biz Komisyonda itiraz etmedik, bugün de itiraz etmeyeceğiz. Ama burada 4 

milyon insanın bütçesi, hakkı var. Bir sonraki iĢ daha farklı planlanabilir. Biz, iyi bir Ģey yapmak 

istediğinizi, çoğu Ģeyde biz ortağız zaten, fikirlerimiz ortak. Aynı iĢleri… Ama hep söylüyorum; yapıĢ 

Ģeklimiz de problem var. Bizim uyuĢamadığımız, bir iĢi yapıĢ Ģeklimiz. ĠĢte bu da onun örneklerinden 

bir tanesi. Dinlediğiniz için teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, teĢekkür ederim arkadaĢlar. 32 no'lu Komisyon Raporunu 

Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. 

 

IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Atilla… Gündem dıĢı maddelerde Atilla bir teĢekkür edecek. Onun 

dıĢında...  

HAKAN YILDIZ: Erol Bey kısa bir, bir Ģey söylemek istiyor, Kiraz Meclis Üyemiz Sayın BaĢkan. 

Kiraz Meclis Üyemiz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kiraz? Evet. Atilla Bey, buyurun siz, önce bir... 

MEHMET ATĠLLA BAYSAK: Sayın BaĢkan, ben bir teĢekkür etmek için söz aldım. 7 Ocak'ta 

kaybettiğimiz babam, Kemal BAYSAK'ın hastanede olduğu dönemde bizzat ilgilendiğiniz için baĢta 

siz ve Sayın Tunç SOYER BaĢkan'ım, Sayın Cemil TUGAY BaĢkan’ıma ve vefatında da beni yalnız 

bırakmayan, mesajla, telefonla ya da cenazemize katılarak acıma eĢlik eden, destekleyen Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımıza, Ġlçe Belediye BaĢkanlarımıza teĢekkür ediyorum. Bu arada Kemal BAYSAK'tan 

bahsetmiĢken, dün öğrendiğim bir haberi de, kamuoyunda fazla geçmedi, üzülerek onu da arz edeyim. 

Temmuz 1995'te, Srebrenitsa Katliamı'nda rol alan, Hollandalı Birliğin, BirleĢmiĢ Milletler Bayrağı 

altında Hollandalı askerlere teslim edilen 8372 BoĢnak, Hollandalı komutan ve askerler tarafından 

Bosna Sırp Ordusu’na teslim edilmiĢti ve bildiğimiz katliam yaĢandı. Bundan 6 sene kadar önce o 

birliğin komutanı, üstün baĢarı ödülü ile taltif edilmiĢti ve sadece Bosna'daki hizmetlerinden dolayı. 

Dün de Hollanda’daki bir kurum, devlet kurumu, diğer 400 askerin de Bosna-Hersek'te yapmıĢ olduğu 

baĢarılı çalıĢmalardan dolayı, hepsinin ödüllendirilmesine ve para ödülü de verilmesi kararını vermiĢ. 

Bunu da üzülerek arz edeyim, çok teĢekkürler. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Erol Bey, buyurun. 

EROL ÇOMAK: Sayın BaĢkan’ım, Kıymetli Meclis Üyelerim öncelikle Ģunu belirtmek istiyorum; 

biz, Kiraz Belediyesi Meclis Üyeleri olarak, hem Cumhuriyet Halk Partisi hem MHP hem AK Parti 

Meclis Üyeleri olarak, Kiraz’ın sevilen esnaflarından, pandemi döneminde vefat eden Salim 

ÖZKARAKAġ arkadaĢımızın isminin, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Akdeniz Caddesi’ne 

verilmesi konusunda oybirliği ile bir karar almıĢtık. Burada Hukuk Komisyonu oyçokluğuyla bu kararı 

reddetti. Ben bunu sizlerin takdirine ve Kiraz halkının bilgisine sunuyorum, teĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Ġmar Plan Notu 
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DeğiĢikliği ile ilgili bir önergemiz vardı, biliyorsunuz. Bu önerge, Sayın Bakan'ın da görüĢlerinin 

alınmasına bekleyerek, bugüne kadar bekletilmiĢti. Eğer Sayın Bakan'la bugüne kadar o görüĢmeler 

tamamlanmıĢ olsaydı, aslında bugün gelecekti ama dolayısıyla biz, bunu Ģu anda anons ediyorum ama 

zaten kararını ileteceğiz. 25 ġubat’ta Meclisi sadece bu Gündemle, olağanüstü toplayacağımızı, o 

zamana kadar tabii ki Sayın Bakan Bey’le de bu konuda bir mutabakat sağlanacağı, çok açık olan, 

görünen Ģey. 25 ġubat’ta olağanüstü bir toplantı yapacağız. Yine burada, saat 18.00’de. Muhtemelen 

yine aynı saatlerde olacaktır. Ama bunu zaten anons edeceğiz. ġimdi, ben Ģeyi anons ediyorum, 

mazeret... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz 

vermeyeceğim size, bu gün bitti, kapatayım artık. Daha sonra… Olağanüstünde vereceğim size. 

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin 

GörüĢülmesi. Kabul edenler mazeretleri, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 

 

 VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir sonraki Meclis Toplantısı, 8 Mart 2021 Pazartesi günü,              

saat: 18.00’de, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. TeĢekkür ederim, hepinize iyi 

akĢamlar dilerim.  
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