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 T.C. 

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

2022 YILI KASIM AYI TOPLANTISI VIII. BĠRLEġĠMĠ 

MECLĠS GÜNDEMĠNE ĠLĠġKĠN TOPLANTI TUTANAĞI 

 

1. BÖLÜM 

MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

Gündem No   : 97509404-301.03-11/8                                          Toplantı Tarihi   : 30/11/2022  

Toplantı Yeri : Ġzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No‟lu Hol                     Toplantı Saati    : 16.00                                                      

                          Konak/ĠZMĠR   

                          (ĠzBB Meclis Toplantı Salonu) 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. ÇEVRE, ġEHĠRCĠLĠK VE ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ 

DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN 

BĠLGĠLENDĠRMELER 

 1. Kentimiz Ġzmir'in kardeĢ kentleri arasında yer alan Almanya'nın Bremen kentinde bulunan Bremen 

Bilimevi'nde 20 Aralık 2022 tarihinde "Bremen - Ġzmir Kent Forumu ĠĢ Ġnsanları Ekonomi ÇalıĢtayı" 

gerçekleĢtirilecektir. Bremen ĠĢveren Ġnsanları Derneği ve Jacob Üniversitesi yetkilileriyle birebir 

kurumsal görüĢmeler gerçekleĢtirerek söz konusu ÇalıĢtaya katılımı ve katılımcıların beklentilerini en 

yüksek verimlilikte tutmak amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Ruhisu Can AL 

tarafından 21-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Bremen kentine bir ön ziyaret gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Yapılan seyahatte Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Ruhisu Can AL'a, ulaĢım (havayolu 

ile), konaklama, Ģehir içi ulaĢım, günlük harcırah giderleri ve (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan 

vergisi, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderlerinde kullanılmak üzere Özel 

Kalem Müdürlüğü Bütçesinin YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden 30.000,00-TL 

avans verilmiĢtir. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı. (Özel Kalem Müd. E.1072119) 

 

 2. Kentimiz Ġzmir'in kardeĢ kentleri arasında yer alan Almanya'nın Bremen kentinde bulunan Bremen 

Bilimevi'nde 20 Aralık 2022 tarihinde "Bremen - Ġzmir Kent Forumu ĠĢ Ġnsanları Ekonomi ÇalıĢtayı" 

gerçekleĢtirilecektir. Söz konusu çalıĢtay öncesi Bremen ĠĢveren Ġnsanları Dernegi ve Jacob 

Universitesi yetkilileriyle birebir kurumsal görüĢmeler gerçekleĢtirerek, Ekonomi ÇalıĢtayına katılımı 

ve katılımcıların beklentilerini en yüksek verimlilikte tutmak amacıyla 21 - 26 Kasım 2022 tarihleri 

arasında Bremen kentine bir ön ziyaret gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır. Bu kapsamda ekli 31/10/2022 

tarih ve 1025319 sayılı BaĢkanlık Oluru, 09/11/2022 tarihli ve 1041591 sayılı BaĢkanlık Olur‟u 

doğrultusunda söz konusu ön ziyareti gerçekleĢtirmek üzere DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünde görev 

yapan ĠZENERJĠ A.ġ personeli Sami Serkan NEBĠOĞLU 20 - 27 Kasım 2022 tarihlerinde görevli-

izinli olarak görevlendirilmiĢtir. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (DıĢ ĠliĢkiler ve Tur.Dai.BĢk.E.1071514) 

 3. Arnavutluk'ta The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) ve ICLD 

tarafından düzenlenen "Human Rights Based Approach Programme" adlı programa tüm masraflar 

ICLD tarafından karĢılanarak, kurumumuz Engelli Hizmetleri ġube Müdürlüğünde Ekonomist olarak 

görev yapmakta bulunan Derya ALTUN 21 - 25 Kasım 2022 tarihlerinde katılım sağlamıĢtır. Sayın 

Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. 

(Sosyal Prj.Dai. BĢk.E.1070229 
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 4. Uluslararası Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu ÇalıĢmaları Merkezi (ICCROM), 

merkezi Floransa/Ġtalya'da bulunan Romualdo Del Bianco Vakfı ile uzun süreli iĢbirliği içersindedir. 

Vakfın, sosyal misyonu Floransa'daki yerel halkın, kamuoyunun ve genç nesillerin, kültürel mirasın 

rolü, halklar arasında diyalog, barıĢ içinde bir arada yaĢam ve turistik destinasyonların risk yönetimi 

hakkında farkındalıklarını artırmayı amaçlayan uluslararası toplantıları teĢvik etmektir. Vakıf tarafından 

15 - 18 Kasım 2022 tarihleri arasında Floransa'da düzenlenen 2. Uluslararası Kültürel Ġfadelerin 

ÇeĢitliliği, "Floransa'daki Dünya" festivalinin amacı, yerel mirasın geliĢtirilmesi ve turistik destinasyon 

yönetiminde uzmanlar ve profesyoneller arasında uluslararası bir sergi, bilgi ve iyi uygulamalar 

alıĢveriĢini teĢvik etmektir. Festival kapsamında, ICCROM Kıdemli Müdürü Joseph King 

moderatörlüğünde gerçekleĢtirilen "Ġklim Krizi ve Mirası Paneli" sırasında Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi BaĢkanlığı adına Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi BaĢkanlığı, Tarihsel Çevre ve Kültür 

Varlıkları ġube Müdürlüğünde görevli Restorasyon Uzmanı Mimar Dr. Özden COġKUN ÖNER, 

Belediyemiz tarafından yürütülen çalıĢmalar kapsamında "Ġzmir'in Tarihi Kent Merkezinde Ġklim 

DeğiĢikliğine KarĢı Yapılması Planlananlar ve Uygulamalar" sunumunu yaparak katkı sağlamıĢtır. Bu 

kapsamda; Ġklim Krizi ve Mirası Panelinde görevlendirilen personel, 16 - 19 Kasım 2022 tarihlerinde 

görevli izinli sayılmıĢ, konaklama ve uçakla gidiĢ dönüĢ ücretleri organizasyon tarafından karĢılanmıĢ, 

alan vergisi ve günlük harcırah giderleri Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğü Bütçesi 

YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları bütçe kodundan karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz 

ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Kent Tarihi ve 

Tan.Dai.BĢk.E.1071993)  

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Belediye teĢkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla görev 

süresi boyunca geniĢ ve kapsamlı bir görev sorumluluğunda olan halktan aldığı gücü, Ģehrin müĢterek 

menfaatlerini ve sürdürülebilir geliĢimini gözetecek Ģekilde kullanan, Ġzmir ili sınırları içerisinde 

Belediye BaĢkanı olarak görev yapmıĢ ve Belediye BaĢkanlığı görevi sona ermiĢ olan Belediye Eski 

BaĢkanlarımızı onurlandırmak ve verdikleri hizmetler nedeniyle Ģükranlarımızı sunmak amacıyla Ġzmir 

Halkı adına kiĢiye özel „Onur Kartı‟nın düzenlenerek Belediye Eski BaĢkanlarımıza teslim edilmesi 

hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.BĢk.E.1072862) 

 

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

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

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

Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvelde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki 

evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kaynakları ve Eğit. 

Dai.BĢk.E.1071012) 

 

 3. 15/09/2022-31/12/2022 tarihleri arasında tam zamanlı sözleĢmeli personel olarak çalıĢtırılacak 

personele ödenecek ücretler 23/11/2022 tarihli ve 1382 sayılı Meclis Kararı ile tespit edilmiĢ olup, söz 

konusu Meclis Kararı ile 5.990,65-TL net aylık ödenmesi tespit edilen 2 adet Teknisyen kadrosundan                 

1 adedinin ücretinin iptal edilmesi ve 15/11/2022-31/12/2022 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis 

Karar tarihinden sonra göreve yeni baĢlayacak olan SözleĢmeli Personele göreve baĢladığı tarihten 

31/12/2022 tarihine kadar ödenmek üzere, aĢağıda adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karĢılık 

gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve DönüĢüm Genel Müdürlüğünün 

2022-11 sayılı Genelgenin 2‟nci maddesi doğrultusunda; 1 Adet Sosyolog‟a 7.183.68-TL tespit edilen 

net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi 

hususlarının görüĢülmesi. (Ġnsan Kaynakları ve Eği.Dai.BĢk.E.1071082) 
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 4. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair 

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

değiĢikliğinin iptal-ihdası için önerge eki cetvelin incelenerek karara bağlanması hususunun 

görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.BĢk.E.107665/E.1074401) 

 

 5. KarĢıyaka Belediye BaĢkanlığının 05/10/2022 tarihli ve 117219 sayılı Yazısına konu; Bostanlı, 

Demirköprü, Fikri Altay ve DedebaĢı Mahalleleri'nin ortak sokağı olan Bestekar Yusuf Nalkesen 

saokağının Ordu Bulvarından kuzeye doğru devam eden kısmı ile 1671 no‟lu sokak ile 6141 no‟lu 

sokak arasında kalan kısmının iptal edilmesi, DedebaĢı ve Demirköprü Mahalleleri sınırları içerisinde 

kalan mevcut Bestekar Yusuf Nalkesen Sokağın Ordu Bulvarı'ndan güneybatıya doğru devam ederek 

Caher Dudayev Bulvarına kadar olan kısmının mevcut Caher Dudayev Bulvarına dahil edilerek bir 

bütün olarak „Caher Dudayev Bulvarı‟ olarak isimlendirilmesi, ayrıca; Bostanlı Mahallesi sınırları 

içerisinde kalan Hasan Ali Yücel Bulvarı'ndan kuzeydoğuya doğru devam eden mevcut Bestekar Yusuf 

Nalkesen Sokağa 1813/4 no‟lu Sokağın da dahil edilerek (1813/4 no‟lu sokağın iptal edilerek) 1671 

no‟lu sokağa kadar olan kısmın bir bütün olarak „Bestekar Yusuf Nalkesen‟ olarak yeniden 

isimlendirilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.1066344) 

 

 6. Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığına bağlı Huzurevi ġube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 

Huzurevi ġube Müdürlüğü ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının görüĢülmesi. 

(Sosyal Hizmetler Dai.BĢk.E.1071925) 

 

 7. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 17/03/2017 tarihli ve 

05.295 sayılı Kararının iptal edilerek, imar planı uygulaması sonucu oluĢan mülkiyeti Belediyemize ait 

olan ÖdemiĢ ilçesi, Emmioğlu Mahallesi, 5 ada, 139 no‟lu (11334,29 m²) taĢınmazın imar planındaki 

amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, ĠZSU Genel Müdürlüğü adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis 

edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.1067345) 

 

 8. Torbalı Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarihli ve 124/1 sayılı Kararı ile uygun görülen; SubaĢı 

Mahallesi, 212 ada, 8 parselin doğusunda yer alan kamuya terkli "Park Alanı"nda 5.00 m x 11.00 m 

ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.1059622) 

 

  9. Urla Belediye BaĢkanlığının 09/11/2022 tarihli ve 75197 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen;  

Çamlıçay Mahallesi, 3591 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan "Park Alanı"nda 6.00 m x 4.00 m 

ebatlarında 2 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.1059573) 

 

 10. KesinleĢen ilçe sınırları ile komĢuluk iliĢkisi olan Narlıdere ilçesine ait; 2. Ġnönü, Huzur, Ilıca, 

Limanreis ve Sahilevleri Mahallelerinin sayısal (TUREF koordinat sisteminde) mahalle sınırları, 

Narlıdere Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli ve 106 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 

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

Dai.BĢk.E.1071135) 

 

 11. KarĢıyaka Belediye BaĢkanlığının 24/11/2022 tarihli ve 130415 sayılı Yazısı ve eki krokide; 

KarĢıyaka ilçesi, Goncalar ve Bahçelievler Mahalleleri sınırında bulunan Girne Bulvarından 

kuzeybatıya doğru devam ederek ġemikler Mahallesi 6200 no‟lu sokakta son bulan mevcut Ordu 

Bulvarının, 1/1000 ölçekli Ġmar Planında yol olarak görünen ve kamulaĢtırması tamamlanarak 
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kullanıma açılan, 6200 no‟lu Sokak ile mevcut Ordu Bulvarı'nın kesiĢiminden kuzeybatı yönüne 

6286/8 no‟lu Sokağın yaklaĢık 130 metre kuzeybatısında kalan plandaki 40 metre geniĢliğindeki yola 

kadar olan kısmının bir bütün olarak Girne Bulvarından baĢlayarak 40 metre geniĢliğindeki bu yola 

kadar olan yaklaĢık 2180 metrelik kısmın yeniden "Ordu Bulvarı" olarak isimlendirilmesi talebinin 

görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.1073033) 

 

 12. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; 17/03/2017 tarihli ve 05.296 sayılı Belediyemiz 

Meclis Kararının iptal edilerek, imar planı uygulaması (tevhid-ifraz) sonucu oluĢan mülkiyeti 

Belediyemize ait olan Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesi, 954 ada, 9 no‟lu (2927,56 m²) taĢınmazın 

imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, ĠZSU Genel Müdürlüğü adına 25 yıl süre ile 

bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.BĢk.E.1052697) 

 

 13. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün yazısı ve ekleri doğrultusunda; Torbalı Farklı Seviyeli KavĢağı 

ile Torbalı Hastane KavĢağı Projelerinin imar planına iĢlenmesi amacıyla hazırlanan Ġzmir-Aydın 

Caddesi ve Çevresine Yönelik 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile Torbalı Belediye 

Meclisinin 05/08/2022 tarihli ve 92 sayılı Kararı ile uygun görülen Torbalı Ġlçesi 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.1072165) 

 

 14. Urla Belediye BaĢkanlığının 20/10/2022 tarihli ve E-64798094-155.01.05-72268 sayılı Yazısı ve 

ekleri ile Belediyemize iletilen; Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

10/08/2022 tarihli ve 14405 sayılı Kararı doğrultusunda, Ġskele Mahallesi, 4443 ada 7 parseldeki tescil 

gösteriminin kaldırılmasına ve korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli 4443 ada, 20 

parselin "Tescilli Parsel" olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Ġskele Koruma 

Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliğinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.1070169) 

 

 15. Urla Belediye BaĢkanlığının 22/11/2022 tarihli ve 76771 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilen; 

Camiatik Mahallesi, 4141 ada 3 ve 5 parselde bulunan Trafo Alanının kaldırılarak, 4138 ada, 15 

parselin batısında bulunan "YeĢil Alanlar-Mahalle Oyun Alanı"na 8.00 m x 5.00 m ebatlarında "Trafo 

Alanı" belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.1073244) 

 

 IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olup Ġmar Planlarında Kamusal kullanımına konu alanlar ıĢında kalan ve 

önerge eki listede yer alan taĢınmazların satıĢı için; 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu uyarınca gerekli iĢ 

ve iĢlemlerin yürütülmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.BĢk.E.1041259) 

 

 2. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının 24/11/2022 tarihli ve 1065665 sayılı yazısı ve ilgi yazı ekinde 

iletilen liste ile Belediyemizce projelendirilen "Melez Rekreasyon Alanı" kapsamında; yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında " 5 ve 7 m'lik Yaya Yolu, Otopark Alanı, 10 m'lik Yaya Yolu, 

12 m'lik TaĢıt Yolu, YeĢil Alan, Park Alanı ve kısmen de Cami Alanına " isabet eden; Konak ilçesi 

GürçeĢme Mahallesi, Güney Mahallesi ve Buca ilçesi, Kızılçullu Mahallesinde önergede belirtilen 

parseller ile Konak ilçesi, Vezirağa Mahallesinde önergede belirtilen zeminüstü taĢınmazların 

kamulaĢtırma iĢlemlerine baĢlanacağından Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. BeĢ Yıllık 
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Ġmar Programına Ek olarak alınmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.1067751) 

 

 3. Urla Belediye BaĢkanlığının 21/10/2022 tarihli ve E.72606 sayılı yazısı ile Belediye BaĢkanlığımıza 

iletilen; Bademler Mahallesi, 318 ada, 1 parselin batısında bulunan kamuya terkli Park Alanı içerisinde 

"Atıksu Tesisleri Alanı (Arıtma)" belirlenmesi ve 263 ada 29 parselin teknik altyapı alanı kullanım 

kararından "Park Alanı" kullanım kararına dönüĢtürülmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.1064639) 

 

 4. 2022 Mali Yılı bütçesinin bazı kodlarında ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaĢılmıĢ olup, 2022 Yılı 

bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hizmetler Dai.BĢk.E.1068355) 

 

 5. Ticari Taksi ve Taksi DolmuĢ cinsi araçların tavanında (araç karoserinden ayrı olarak) uygulanacak 

reklam panosu, tabela veya benzerleri için ''Ticari Taksi Reklam Ġzin Belgesi'' düzenlenmesi ve baĢvuru 

ücretinin ''1.000,00-TL'' olacak Ģekilde tahsil edilebilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.1044076) 

 

 6. Akıllı ve Sürdürülebilir UlaĢım GiriĢimcilik Programını baĢarıyla tamamlayan ekiplerin yatırım ve 

yatırımcı bulma süreçlerini desteklemek ve kurumsal firmaların yeni giriĢimlerden haberdar olmasını 

sağlamak amacıyla Aralık ayı içerisinde “Demo Day Etkinliği” gerçekleĢtirilecek olup, söz konusu 

etkinlik ile giriĢimcilik programında yer alan ekiplerin ilgili sektör temsilcileri ile buluĢması ve iĢ 

fikirlerini yatırımcılar ile paylaĢması amaçlanmakta olduğundan ekiplere verilen kısıtlı zaman içinde iĢ 

fikirlerini anlatacakları etkinlik kapsamında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından birinci olan ekibe  

40.000-TL, ikinci olan ekibe 25.000-TL ve üçüncü olan ekibe de 10.000-TL para ödülü verilmesi ve 

ilgili ödemenin Kent Ekonomisi ve Yenilikçi Endüstriler ġube Müdürlüğü Ödül, Ġkramiye ve Benzeri 

Ödemeler Bütçe tertibinden karĢılanmasının “Ödül Yönetmeliğine uygun Ģekli ile uygulanmasında bir 

sakınca olmayıp” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dai.BĢk.E.1025513) 

 

 7. Ġzmir Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Belediyemiz mülkiyetinde olan 

Karabağlar ilçesi, YaĢar Kemal Mahallesi, 11257 ada, 3 no‟lu (819,35 m²) taĢınmazın imar planındaki 

amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) adına, 25 yıl 

süre ile bedelsiz tahsis edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.776733) 

 

 8. Torbalı Belediyesi mülkiyetindeki Tepeköy Mahallesi, 154 ada, 14 no‟lu taĢınmaz üzerinde 

yapılacak olan meydan projesi ve inĢaa edilecek olan yeraltı otoparkının inĢaa bedellerinin 

Belediyemizce karĢılanması karĢılığında, Torbalı Belediyesi mülkiyetinde olan ve 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planında "Spor Tesisi Alanı" kullanımında kalan; Pancar Mahallesi, 1684, 2078, 2079, 

2080, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089 ve 2090 numaralı taĢınmazlar ile 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planında BHA alanında kalan; Tepeköy Mahallesi, 1115 ada, 4 no‟lu taĢınmaz ve 

üzerinde yer alan ve %60 seviyesinde kaba inĢaatı tamamlanan zemin üstü taĢınmazın Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesine bedelsiz devrine yönelik hazırlanan Protokolün kabulü ile söz konusu 

Protokolün imzalanması 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. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.1054198) 
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 9. ''Ġzmir Bayraklı-ġehir Hastanesi Teleferik Hattına Ait Uygulamaya Esas Kesin Projeleri ĠĢi'' 

kapsamında Kablolu UlaĢım Sistemi (Teleferik) yatırımına ait önerge ekinde yer alan “UlaĢım Etüt 

Raporu”nun oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – UlaĢım – Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporu. (Fen ĠĢleri Dai.BĢk.E.1063457) 

 

 10. ĠZSU Genel Müdürlüğünün 07/11/2022 tarihli ve E.585932 sayılı Yazısı doğrultusunda; 

yürürlükteki 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planının Plan Notlarına ilave 

edilmesi talep edilen Plan Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.1046399) 

 

 11. ĠZSU Genel Müdürlüğünün 07/11/2022 tarihli ve E.585932 sayılı Yazısı doğrultusunda; 

yürürlükteki Ġzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planının Plan Notlarına ilave edilmesi 

talep edilen Plan Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu.  (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.1046522) 

 

 12. ĠZSU Genel Müdürlüğünün 07/11/2022 tarihli ve E.585932 sayılı Yazısı doğrultusunda; 

yürürlükteki Ġzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planının Plan Notlarına ilave edilmesi 

talep edilen Plan Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu.  (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.1046487) 

 

 13. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2023 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Strateji GlĢt.Dai.BĢk.E.1007502) 

 

 14. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi ve Ġzleyen Yıllar Bütçesinin oyçokluğu 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Mali Hiz.Dai.BĢk.E.1012108) 

 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 VI. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

 VII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM 
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2022 YILI KASIM AYI VIII. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

(2022 YILI KASIM AYI TOPLANTISI VIII. BĠRLEġĠMĠ I. OTURUMU) 

 

Tutanak No   : 97509404-301.04-11/8                               Toplantı Tarihi   : 30/11/2022  

Toplantı Yeri : Ġzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No‟lu Hol         Toplantı Saati    : 16.00                                                      

                          Konak/ĠZMĠR   

                          (ĠzBB Meclis Toplantı Salonu) 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU, 

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, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, Mehmet Atilla 

BAYSAK, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, 

Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Selim Utku 

GÜMRÜKÇÜ, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Mithat 

TEKĠN, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ AKSOY, Ali 

YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ 

DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, 

Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Ali BOR, Musa ÖZCAN, Erkan 

ÖZKAN (Menderes Belediye BaĢkan Vekili), Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Halil 

ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, 

Seda ÖZTÜRE, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil 

KILIÇ, Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN, 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, Alp ATAY, Özdem 

Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Feridun YILMAZLAR, Refik 

SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK, Mustafa 

SOLMAZ, Burçin Kevser SEVĠL, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Selma 

KISA, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, 

Hüsnü BOZTEPE, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin 

YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Ali 

AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Ümit 

CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN,  Hakan ERTANE, Kemal 

SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, 

Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Nezih ÖZUYAR, Hasan ÜNAL, Alpaslan KOPARAL 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ĠDUĞ, Sabahattin 

UÇAR, Muharrem BAYRAKTAR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Murat CĠHAN, Ġsmet 

ORHAN, Ali ENGĠN, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, Nuri 

CAFEROĞLU, Fatih GÜRBÜZ, Ahmet ĠNANLI, Fırat EROĞLU, Dilek YILDIZ, Özgür Erman 

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

Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Saliha ÖZÇINAR, Erol 

ÇOMAK, Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Sedat SARI, 
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Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Serdar AKSOY, Murtaza 

DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili) 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2022 Yılı Kasım Ayı Toplantısı VIII. BirleĢimini açıyorum. 

ġehrimize hayırlı uğurlu olsun inĢallah.  

 

II. ÇEVRE, ġEHĠRCĠLĠK VE ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ 

DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN 

BĠLGĠLENDĠRMELER 

BAġKAN: II. BaĢlığımız Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı Genelgesi Doğrultusunda 

Yapılan Yurt DıĢı Görevlendirmelere ĠliĢkin Bilgilendirmeler. Buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Sayın BaĢkan‟ım Divan okuyacak… 

BAġKAN: Pardon, evet… 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Hemen baĢlıyorum. 

BAġKAN: Buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Çevre ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel 

Müdürlüğü'nün 09.03.2022 tarih ve 2022/5 sayılı genelgesinde '' YurtdıĢı görevlendirmeler ve 

temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.'' denilmektedir. Kentimiz 

Ġzmir'in kardeĢkentleri arasında yer alan Almanya'nın Bremen kentinde bulunan Bremen 

Bilimevi'nde 20 Aralık 2022 tarihinde "Bremen - Ġzmir Kent Forumu ĠĢ Ġnsanları Ekonomi 

ÇalıĢtayı" gerçekleĢtirilecektir. Bremen ĠĢveren Ġnsanları Derneği ve Jacob Üniversitesi 

yetkilileriyle birebir kurumsal görüĢmeler gerçekleĢtirerek söz konusu çalıĢtaya katılımı ve 

katılımcıların beklentilerini en yüksek verimlilikte tutmak amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

BaĢkan DanıĢmanı Ruhisu Can AL tarafından 21-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Bremen 

kentine bir ön ziyaret gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan seyahatte Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan 

DanıĢmanı Ruhisu Can AL'a, ulaĢım (havayolu ile), konaklama, Ģehir içi ulaĢım, günlük harcırah 

giderleri ve (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri 

vb.) diğer yasal giderlerinde kullanılmak üzere Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1 

YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden 30.000 TL (otuzbintürklirası) avans 

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

Belediye BaĢkanı (Özel Kalem Müd. E.1072119) 

BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ:2. 

BAġKAN: Bilgi verdik. 2‟ncisi? 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kentimiz Ġzmir'in kardeĢkentleri arasında yer alan Almanya'nın Bremen 

kentinde bulunan Bremen Bilimevi'nde 20 Aralık 2022 tarihinde "Bremen - Ġzmir Kent Forumu 

ĠĢ Ġnsanları Ekonomi ÇalıĢtayı" gerçekleĢtirilecektir. Söz konusu çalıĢtay öncesi Bremen ĠĢveren 

Ġnsanları Dernegi ve Jacob Universitesi yetkilileriyle birebir kurumsal görüĢmeler 

gerçekleĢtirerek, Ekonomi ÇalıĢtayına katılımı ve katılımcıların beklentilerini en yüksek 

verimlilikte tutmak amacıyla 21-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Bremen kentine bir ön ziyaret 

gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır. Bu kapsamda ekli 31/10/2022 tarih ve 1025319 sayılı BaĢkanlık 

Oluru- 09/11/2022 tarihli ve 1041591 sayılı BaĢkanlık Oluru doğrultusunda söz konusu ön ziyareti 

gerçekleĢtirmek üzere DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünde görev yapan ĠZENERJĠ A.ġ. personeli 

Sami Serkan NEBĠOĞLU (S:12609) 20-27 Kasım 2022 tarihlerinde görevli izinli olarak 

görevlendirilmiĢtir. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı (DıĢ ĠliĢkiler ve Tur.Dai.BĢk.E.1071514) 
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BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. III. baĢlığımız? 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Çevre ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel 

Müdürlüğü'nün 09.03.2022 tarihli ve 2022/5 sayılı genelgesinde ;"3.Görevlendirmeler için 

Belediye Meclisinden karar alınacaktır. Ancak Meclisin olağan toplantı dönemlerine denk 

gelmeyen zorunlu görevlendirmeler Belediye BaĢkanı tarafından yapılacak ve görevlendirmeye 

iliĢkin olarak Belediye BaĢkanınca ilk toplantıda Belediye Meclisine bilgi 

verilecektir."denilmektedir. Arnavutluk'ta The Swedish International Development Cooperation 

Agency (SIDA) ve ICLD tarafından düzenlenen "Human Rights Based Approach Programme" 

adlı programa tüm masraflar ICLD tarafından karĢılanarak, kurumumuz Engelli Hizmetleri ġube 

Müdürlüğünde Ekonomist olarak görev yapmakta bulunan (S:11991) Derya ALTUN 21-25 Kasım 

2022 tarihlerinde katılım sağlamıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç 

SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Sosyal Prj.Dai. BĢk.E.1070229) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. IV. BaĢlığımız? 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġlgi: 26 Ekim 2022 tarihli ve 63305748- 020- E 1001215 sayılı BaĢkanlık Oluru. 

Uluslararası Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu ÇalıĢmaları Merkezi (ICCROM), 

merkezi Floransa/Ġtalya'da bulunan Romualdo Del Bianco Vakfı ile uzun süreli iĢbirliği 

içersindedir. Vakfın, sosyal misyonu Floransa'daki yerel halkın, kamuoyunun ve genç nesillerin, 

kültürel mirasın rolü, halklar arasında diyalog, barıĢ içinde bir arada yaĢam ve turistik 

destinasyonların risk yönetimi hakkında farkındalıklarını artırmayı amaçlayan uluslararası 

toplantıları teĢvik etmektir. Vakıf tarafından 15-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Floransa'da 

düzenlenen 2. Uluslararası Kültürel Ġfadelerin ÇeĢitliliği, "Floransa'daki Dünya" festivalinin 

amacı, yerel mirasın geliĢtirilmesi ve turistik destinasyon yönetiminde uzmanlar ve profesyoneller 

arasında uluslararası bir sergi, bilgi ve iyi uygulamalar alıĢveriĢini teĢvik etmektir. Festival 

kapsamında, ICCROM Kıdemli Müdürü Joseph King moderatörlüğünde gerçekleĢtirilen "Ġklim 

Krizi ve Mirası Paneli" sırasında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı adına Kent Tarihi ve 

Tanıtımı Dairesi BaĢkanlığı, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğünde görevli 

Restorasyon Uzmanı Mimar Dr. Özden COġKUN ÖNER, Belediyemiz tarafından yürütülen 

çalıĢmalar kapsamında "Ġzmir'in Tarihi Kent Merkezinde Ġklim DeğiĢikliğine KarĢı Yapılması 

Planlananlar ve Uygulamalar" sunumunu yaparak katkı sağlamıĢtır. Bu kapsamda; Ġklim Krizi ve 

Mirası Panelinde görevlendirilen personel, 16-19 Kasım 2022 tarihlerinde görevli izinli sayılmıĢ, 

konaklama ve uçakla gidiĢ dönüĢ ücretleri organizasyon tarafından karĢılanmıĢ, alan vergisi ve 

günlük harcırah giderleri Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğü bütçesi 03.3.3.01 

YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları bütçe kodundan karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz 

ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Kent Tarihi ve 

Tan.Dai.BĢk.E.1071993)  

BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyorum.  

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar III numaralı baĢlığımıza geçiyoruz. BaĢkanlık Makamınca Gündeme 

Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi. Buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım madde baĢlıklarıyla okunarak görüĢülsün ve oylansın. 

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey‟i görmüyorum. Evet. Değerli ArkadaĢlar, 

Gündemler dağıtılmıĢ olduğu için, madde numaraları okunarak oylanması hususunu oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ:1. maddenin doğrudan oylanmasını öneriyoruz. 

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Değerli ArkadaĢlar 1 no’lu Önergenin 

doğrudan kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. Değerli ArkadaĢlar bu önemli bir inisiyatif kullanmak anlamına geliyor. ġehrimizde daha 

önce görev yapmıĢ olan Belediye BaĢkanlarımıza ne yapsak azdır. Ama en azından onları böyle bir 
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onur kartıyla onurlandırmıĢ olmak, isimlerine düzenlenmiĢ bir kartla onurlandırmıĢ olmak son derece 

değerliydi. Bu nedenle tüm Meclis Gruplarımıza, BaĢkan Vekillerimize, tüm Meclis Üyelerimize 

teĢekkür ediyorum. Tüm Belediye BaĢkanlarımıza, geçmiĢte görev yapmıĢ olan BaĢkanlarımıza 

hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 2, 3 ve 4.  maddeler doğrudan oylansın. 

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 2, 3 ve 4 no’lu Önergelerin doğrudan 

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

ediyorum, 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu. 

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 5 no’lu Önergenin Hukuk Komisyonuna 

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

ediyorum, 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Bütçe - Sosyal Hizmetler Komisyonu. 

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 6 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe – 

Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 7 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 8 ve 9 Ġmar Komisyonu. 

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 8 ve 9 no’lu Önergelerin Ġmar ve 

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

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 10 ve 11 Hukuk Komisyonu. 

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 10 ve 11 no’lu Önergelerin Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 12, Hukuk ve Bütçe. 

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 12 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 13, 14, 15, Ġmar. 

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 13, 14, 15 no’lu Önergelerin Ġmar ve 

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

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar 2 Önergemiz var… 1 Önergemiz var. 

Evet, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Bayındır Belediye BaĢkanlığı'nın 25.10.2022 tarih, 

19284 sayılı yazısı ile Belediye BaĢkanlığımıza iletilen; Ġlimiz, Bayındır Ġlçesi, Fatih Mahallesinde, 

247 ada 28 nolu parselin "Sağlık Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı önerisi ve aynı yazı ile iletilen; Bayındır Belediye Meclisinin 07.10.2022 tarih, 180 

sayılı kararı ile uygun bulunan, E:0.10 hmax:6.50 m. yapılaĢma koĢullu "Kamu KuruluĢ Alanı 

(Jandarma)"nda kalan 247 ada 28 nolu parselin Emsal:1.20 Yençok: 5 kat yapılaĢma koĢullu 

"Hastane Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 
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DeğiĢikliği önerisinin 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca 

incelenerek karara bağlanması hususunu tensiplerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.1062523) 

BAġKAN: Evet, Nilay Hanım? Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli ArkadaĢlar 16 

no’lu Önergenin Gündem’e alınmasının kabulü ile Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

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

ediyorum. BaĢka Önergemiz olmadığına göre… 

  

IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi. Buyurun 

efendim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım 1, 2, 3. maddeler Komisyonlarından oyçokluğuyla geçmiĢ, 

Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylansın. 

BAġKAN: Hakan Bey buyurun. 

HAKAN YILDIZ: 3‟te Ġmar Komisyonu Üyemiz Hüsnü Bey söz alacak, 3‟le ilgili. 

BAġKAN: Tamam. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: O zaman 1 ve 2‟yi oylayalım. 

HAKAN YILDIZ: O zaman 1 ve 2‟yi oylayalım. 

BAġKAN: Efendim? 1 ve 2 no’lu Komisyon Raporlarını oylayacağız. Salahattin Bey? Kemal Bey? 

HAKAN YILDIZ: Komisyonlardan geldiği Ģekilde oylayalım. 

BAġKAN: 1 ve 2 no’lu Komisyon Raporlarını Komisyonlarından geldiği Ģekliyle kabulünü 

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

ile kabul edilmiĢtir, düzeltiyorum, oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 3 no‟lu 

Komisyon Raporu için Hüsnü Bey Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Meclisimize hoĢ geldiniz. Ġzin verirseniz oturarak konuĢabilir miyim? 

BAġKAN: Buyurun efendim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, bugün birazdan Ġzmir‟in Bütçesini görüĢeceğiz. Uzun bir 

Meclis olacak. Temennim Ġzmir‟e yakıĢır bir Meclis olur. Sayın BaĢkan‟ım, Ģu an görüĢtüğümüz 

konu Urla Bademler‟de kamuya yeĢil alan olarak terk edilmiĢ bir alanda, özel bir firmaya Atık Su 

Arıtma Tesisi belirlenmesine iliĢkin plan değiĢikliği talebi. Sayın BaĢkan 16/09/2022 tarihli 

Meclis‟te, bizim burada hep birlikte yeĢil alan sağlanmaması sebebiyle oybirliğiyle reddetmiĢtik. 

Ancak reddedilen bu plan değiĢikliği talebi hemen bu yıl, bu ay tekrar üzerinden çok kısa bir süre 

geçmesine rağmen, 25/11/2022 tarihli Cuma günkü Meclisimizde Komisyona havale edilmiĢ. 

28/11/2022 Pazartesi günü Ġmar Komisyonu‟nda görüĢülmüĢ acil koduyla. Ve bugünkü Meclis‟te de 

Komisyonun oyçokluğuyla uygun kararıyla verilen dosya oylarımıza sunulmuĢtur. Sayın BaĢkan‟ım 

bu alan, bu baĢvuru 1 hafta önce Meclisimiz tarafından, ki Urla‟dan geldikten, Planlama Dairesinden 

1-2 gün, 3 gün geçmeden hemen acilen Gündem‟e alınıyor ve Gündem‟den de buradaki Meclisimize 

de acil koduyla bunu hemen Ġmar Komisyonu‟ndan oyçokluğuyla geçirerek buraya getiriyoruz. Bu 

korkunç bir hız. Bunun aynısını biz diliyoruz ki, bütün vatandaĢlarımıza yapalım. 7 ay, 8 ay daha 

fazla bekleyen dosyaların orada olduğunu biliyoruz, vatandaĢlar bize söylüyor. Bizim konularımız bir 

türlü Gündem‟e alınmıyor. Bugün burada BaĢkan‟ım bu dosyanın 2 ay önce reddetmesinin farkı daha 
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önceki dosyada sağlanamayan eĢ değer yeĢil alanın bu dosyanın baĢkasına ait… Bakın Sayın 

BaĢkan‟ım burası çok önemli. BaĢkasına ait bir mülkiyet üzerine muvafakat alınmaksızın güya 

sağlanmıĢ olmasıdır. Bu, bu Meclis‟in görevi değil. Tıpkı biraz sonra gene söyleyeceğim. Daha önce 

aldığımız kararlar var burada yanlıĢ, birçok dosyada ve bu konularda da biz inanıyoruz ki, bu konuda 

da yargılanacağız. Biz oyçokluğu yaptığımız için bizler yargılanmayacağız ama Cumhuriyet Halk 

Partisi ve ĠYĠ Parti‟deki arkadaĢlarımızın yargılanmasına… Çünkü suç iĢlediğimizi açık ve net 

biliyoruz. Sayın BaĢkan‟ım ben burada bir Ģey talep ediyorum. Diyorum ki, bizim Ġmar 

Komisyonundaki arkadaĢlarımız, Genel Sekreter Yardımcımız Suphi Bey olsun, Daire BaĢkanımız 

Yağmur Bey olsun çıksın burada bu yaptığımız iĢin doğru olduğunu bize söylesin, izah etsin ve 

teknik raporun açıklamasını yapsın bize. Biz de inanalım ve söyleyelim. ġimdi ben biraz önce 

gördüm. Komisyon Raporunu biz tabii ki dün görmemiĢtik, Ģu an gördük. Burada görülen… Ne 

diyor? Alanda ihtiyaç duyulan teknik altyapı tesisi ihtiyacının karĢılaması sebebiyle kamu yararı 

olduğunu… Sayın BaĢkan burada ne kamu yararı var? Bir vatandaĢ, bir firma, özel bir firma burada 

büyük site yapıyor ve kendi sitesinin içine çok özür diliyorum hepinizden, tüm Ġzmirlilerden özür 

diliyorum. Foseptiğini kendi bahçesine yapmıyor, bir baĢka Ģahsa ait olan bir alana yapıyor. Yani 

kendi foseptiğini kendi alanı içinde yapmıyor, kendisine ait olmayan bir baĢka alanda foseptiğini 

yapıyor, foseptiğini yapıyor. Böyle bir Ģey olabilir mi? Yarın öbür gün peki teknik alt yapıyla ilgili 

bir ihtiyacınız olduğumuz zaman burası kamuya ayrılmıĢ bir yeri biz nasıl karĢılayacağız? Nerede 

bulacağız? Niye bunu yapıyoruz? Niye bu Meclis‟i yanlıĢ kararlar verdirmeye zorluyoruz? Sayın 

BaĢkan‟ım, ben sizin iyi niyetinize inanıyorum. Bu konuda hiçbir Ģüphemiz yok. Ama Ģunu da 

söyleyeyim Sayın BaĢkan‟ım; daha önce burada aldığımız kararlar var. ARKAS konusu olsun, Urla 

olsun, biraz önce Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili elindeki Ģeyleri görünce 

panoları, Buca Cezaevi‟ni gördüm. Kendileri, kendilerince en doğru kararı yapmıĢlardır ve Yargıya 

gitmiĢlerdir. Aynı Ģekilde Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili‟nin bu konudaki 

düĢüncelerini de talep ediyorum. Burada bütün Meclis‟te… Ki kendisi iyi bir hukukçu. Sağ olsun 

Komisyonda da çok faydalanıyoruz, çok değerli bilgilerinden haz alıyoruz. Ama buradaki bu konuyu 

ben Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili‟nin de içine sindiğine inanmıyorum. Yine aynı 

Ģekilde daha önce bizim burada genelde oyçokluğu yaptığımız konuların kamu zararı olduğunu, 

kamu yararı olmadığını, bu konuda da sadece Komisyonda bir kamu yararı var demekle kamu yararı 

oluĢmaz. Sayın BaĢkan‟ım aynı Ģekilde gene daha önce gene yaptık bunu. Bunları üzülerek 

söylüyorum. Yine bir, özel bir firma… Ne yapmıĢtık orada da? Biz özellikle Ġzmir‟de büyük 

sanayileri kent dıĢına çıkarırken taĢ, kil, cam, ana metal, iĢlenmiĢ metal, tüp sanayi, yağ sabun 

üretimi gibi sanayi ve kimya maddeleri yapılamaz ibaresi bulunmasına rağmen Sayın BaĢkan‟ım, üst 

ölçek plan notlarına alenen aykırı olacak Ģekilde burada plan değiĢikliği yaptık Sayın BaĢkan‟ım. Biz, 

bunların hepsini Ġzmir‟in dıĢına çıkarmamız gerekirken, Ġzmir‟in içinde bunları ruhsatlandırıyoruz. 

Bu konuda da Sayın BaĢkan‟ım, doğruyu yapmanızı talep ediyorum ve bütün Meclis Üyelerini 

uyarıyorum. Bu konuda da ben bunu Hukukçulara da sordum, kendim de bilgime dayanarak bu 

konuda yanlıĢ yapıyor Meclis, bu konuda da Meclis suç iĢliyor. Çünkü üstüne görev olmayan bir iĢ 

yapıyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 

BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyorum. Buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım Komisyon Raporu‟nda oyçokluğunu görünce biz de hem 

Ġmar Daire BaĢkanlığıyla konuyu inceledik. Teknik Raporda herhangi bir Ģekilde bu konuyla ilgili 

mevzuata aykırı bir yön olmadığı noktasında teknik raporu okuduk. Aynı zamanda Ġmar Komisyonu 



13 
 

 
 

gerekçeli bir Rapor yazmıĢ. Eğer uygun görürseniz kayıtlara geçmesi noktasında da çok kısa zaten 

ben bunu okumak isterim. 

BAġKAN: Peki. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir kere konu… 

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, konu Urla Belediye BaĢkanlığından geliyor zaten. 21/10/2022 tarihli 

yazılarıyla BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığımıza konu iletiliyor ve Urla Belediye BaĢkanlığından 

geliyor. “Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, 318 ada, 1 parselin batısında bulunan kamuya terkli park 

alanı içerisinde Atık Su Tesisleri Alanı belirlenmesi.” Yani Park Alanı içerisinde Atık Su Tesisleri 

Arıtma Alanı belirlenmesi. “Ve 263 ada, 29 parselin Teknik Altyapı Alanı kullanım kararından Park 

Alanı kullanım kararına dönüĢtürülmesine iliĢkin hazırlanan, ilgili sayılı iĢlem numaralı, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi, Komisyonumuzca yapılan incelemede, 318 ada, 1 

parselin batısında bulunan alanın kamuya terkli alan olduğu, bu nedenle kamusal kullanım olan 

Park Alanı iken, Atık Su Tesisleri Alanı olarak plan değiĢikliği yapılmasının, Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliği‟ne uygun olduğu ve kamuya terk edilmiĢ alan olması sebebiyle Kuruma herhangi 

bir kamulaĢtırma maliyeti yüklemeyeceği, plan değiĢikliği öncesi meri planda, teknik altyapı alanı 

kullanım kararı olan 263 ada, 29 parselin Park Alanı olarak değiĢtirilmesiyle, plan değiĢikliği sınırı 

içerisinde yeĢil alanda herhangi bir eksilme olmadığı, bu nedenle Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği‟ne uygun olduğu, 263 ada, 29 parselin özel mülkiyet olmasına karĢın bulunduğu alanda 

henüz imar uygulaması yapılmadığı, yapılacak imar uygulaması sonrası DOP kesintisi yapılarak 

mülkiyet hakkının korunacağı, imar uygulaması yapılacak alanda olması sebebiyle kamulaĢtırma 

maliyeti oluĢturmayacağı, plan değiĢikliğinin alanda ihtiyaç duyulan teknik altyapı tesisi ihtiyacını 

karĢılaması sebebiyle kamu yararına olduğundan oyçokluğu ile uygun bulunmuĢtur” deniliyor. Bizce 

Komisyon Raporundaki gerekçe son derece yeterli. Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın diyoruz. 

BAġKAN: Tamam. Ġrfan Bey ekleyeceğiniz bir Ģey var mı? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım… ġunu da ilave etmek istiyorum sadece. Tabii ki Nilay 

Hanım Komisyon Raporunu okudu. Komisyon Raporundaki okumasını… Fakat Sayın BaĢkan‟ım 

burası özel bir mülkiyet ve muvafakatname yok. Biz bunu… 

BAġKAN: Ama olsun… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değil hayır, Sayın BaĢkan‟ım. Burası özel bir mülkiyet Sayın BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Tamam anladım.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Kamuya terkli bir alan değil burası, lütfen. 

BAġKAN: Peki. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu konuda Meclis‟e yanlıĢ bilgi… 

BAġKAN: Ġrfan Bey bir daha bilgi versin. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Muvafakatname var mı yok mu?  

BAġKAN: Tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bir de rica ediyorum Sayın BaĢkan‟ım. Ġmar Dairesinin Raporunu okusun, bir 

de onu görelim. 

BAġKAN: Tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu Komisyon Raporu, o olumlu Raporu görelim. Aynı Ģekilde ARKAS‟ta da 

yaĢadık bunu Sayın BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Peki. 
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HÜSNÜ BOZTEPE: Sonradan rapor hazırlanmasın. 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar bir Ģey söyleyeceğim. Hüsnü Bey kapıyı açtı artık ve uzun da bir 

maraton olacak. O yüzden oturarak konuĢabilirsiniz, buyurun. 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. ArkadaĢların 

bahsettiği konuda BaĢkan‟ım, daha önce 9. ayda bize gelen Komisyon Raporunda arıtma tesisi olarak 

sunulan yer, bir yeĢil alanının arıtma tesisi olarak belirlenmesiydi. Bununla ilgili Komisyonun Ģu 

endiĢesi vardı; biz yeĢil noktasında eğer arıtma yaparsak yeĢilin azalmasıyla ilgili eĢ değer yer 

bulunmadığı gerekçesiyle sorun olur, ileride iptale girer. Bu alanın yaklaĢık 1 metre ilerisinde de ayrı 

bir teknik altyapı olan bir alanla değiĢtirilmesi. Yani teknik alan olarak belirlediğimiz parkın 

kaybedilen yeĢili… Onun ötesinde zaten bulunmuĢ. Bununla ilgili oranın muvafakatı gerekiyor mu? 

Uygulama görmemiĢ bir yer. Ġlçesi yarın orada 18 yaptığında zaten vatandaĢın mülkiyetinde olan 

yerle ilgili mağduriyeti olmadan baĢka yerle Ģuyulandıracak. Yani burada bir hak kaybı da yok. Ret 

gerekçemizi de giderecek önermeyi de plan değiĢikliğini de kendileri yapmıĢ. Burada da söylendiği 

gibi sadece bir siteye değil, Ģu an yapılaĢan bir yerle ilgili arıtma tesisinin muhtemelen uzun 

süreceğinden o sebeple aciliyeti gündemdeymiĢ ki, Urla Belediyesi bir an önce bizle bu konuyla ilgili 

plan değiĢikliğini kabul edip gönderiyor. Bize geldiğinde de konu daha önce görüĢüldüğünden ve 

çekincemizi gideren bir durumdan bir plan önerisinden bulunduğundan BaĢkan‟ım biz uygun gördük. 

Arıtma tesisi bir tesis, bir site tarafından değil, ileride yapılaĢmalar oldukça ĠZSU‟nun görüĢü 

doğrultusunda herkesçe kullanılacak kapasitesi oranında etraflıca da değerlendirilecek. Bu sebeple 

kamuya da yararlı bir iĢ olarak görüyoruz. TeĢekkür ediyorum BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Hüsnü Bey bırakalım isterseniz. Evet, Değerli ArkadaĢlar 3 no’lu Komisyon 

Raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Evet, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım 4 ve 12 dâhil aradaki maddelerle birlikte Komisyonlarından 

oybirliğiyle gelmiĢ, geldiği Ģekliyle. 

BAġKAN: Buyurun. Evet. 

HAKAN YILDIZ: 8. madde de Grubumuz oyçokluğu kararı bildireceği için… 

BAġKAN:  O zaman… 

HAKAN YILDIZ: 8‟e kadar, 7‟e kadar oybirliğiyle oylayalım, 8. maddede Grup adına da söz talep 

edeceğiz zaten. 

BAġKAN: Oybirliği ile geçmiĢ. 

HAKAN YILDIZ: Oyçokluğu olacak Sayın BaĢkan, açıklayacağız gerekçelerini. 

BAġKAN: Peki tamam. Değerli ArkadaĢlar, 4, 5, 6, 7 no’lu Komisyon Raporlarının 

Komisyonlarından geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Buyurun, 8? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan 8. maddede… Sayın BaĢkan 8. maddede esasında Bütçe 

Komisyonunda… 

BAġKAN: Oturabilirsiniz Hakan Bey. 

HAKAN YILDIZ: Problem değil Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Nasıl rahat edersiniz, evet. 

HAKAN YILDIZ: O esnekliğimiz var, teĢekkür ederiz sağ olun. 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ: ġimdi 8. maddede Ģöyle bir durum var. Oybirliği oldu ancak, hem Bütçe 

Komisyonundaki arkadaĢlarımızla yaptığımız görüĢmelerde, hem diğerinde bu maddeyle ilgili 
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ilçesiyle, Belediyesiyle görüĢme yaparak karar vereceğimizi söylemiĢ bulunmaktaydık. Ancak o 

karar oluĢmadan oybirliğiyle gelmiĢ durumda, o kısmı ayrı bir nokta. Ancak burada durduğumuz 

nokta Ģu Sayın BaĢkan; geçtiğimiz aylarda sizin olmadığınız bir Meclis‟te buna benzer bir konu 

benim Meclis Üyesi olduğum Konak‟ta da bir tartıĢma konusu oldu. Yani Belediyelerimizin bazı 

mülklerinin BüyükĢehir Belediyeyle takas karĢılığında birtakım oradaki hizmetin üretilmesi konusu 

var. Bununla ilgili hem Konak‟ta biz bu konuda özellikle Tepecik Pazar Yeri‟yle ilgili noktada bir 

karĢı duruĢumuz vardı ki, orada Ģu an 25 tane esnafımızın olacağı bir mağduriyet söz konusu. Bu 

konuyu da detaylı bakmanızı sizden istirham ediyoruz. Çünkü bu mallar Ġlçe Belediyeler için 

kıymetli mallar. Torbalı‟daki konuda da hem %60‟ı bitmiĢ olan bir Belediye Hizmet Binası var. 

Buranın yapım kredisi zaten Ġller Bankası‟ndan Belediye Hizmet Binası yapılmak Ģartıyla alınmıĢ 

durumda. Ġlçesinde zaten oyçokluğu olmuĢ ve davaya konu olmuĢ bir mülkiyet burası. Buranın 

devrinin zaten uygun olmadığı kanaatindeyiz. Kaldı ki, Belediye Hizmet Binasına da ihtiyacı var bu 

ilçenin. Yani bizim dönemimizde, AK Parti döneminde inĢaatı baĢlamıĢ, kredisi Ġller Bankası‟ndan 

çıkarılmıĢ, Belediye Hizmet Binası olmak Ģartıyla kredisi sağlanmıĢ bir mülkiyetin BüyükĢehir‟e 

geçmesi noktasında zaten ilçenin koyduğu bir tavır var. Yine burada Göztepe Spor Kulübü‟yle ilgili 

100 dönümlük bir arazinin… Spor Alanı dediğimiz yer orası. Biliyorsunuz 2019‟un baĢında sizin de 

daha yeni geldiğiniz günlerde bir Meclis‟te bir tartıĢma yaĢamıĢtık. O zaman Torbalı Belediyesi‟nin 

Göztepe‟yle yaptığı Protokol‟ün iptali gündeme gelmiĢti ve burada bizim karĢı duruĢumuza rağmen o 

Protokol iptal olmuĢtu. Anladım kadarıyla bir fikir değiĢikliği oluĢtu ki, doğru bir fikir değiĢikliğidir. 

Göztepe‟nin orada olması, Göztepe Spor Kulübümüzün orada bu tesisi yapması doğru bir karardı. O 

gün verdiğimiz karar yanlıĢ karardı. O yanlıĢ karardan dönülmüĢ olmasından dolayı da mutluluk 

duyuyoruz. Ancak burada Torbalı‟daki bizim tavrımız Ģu; mülkiyetin Torbalı Belediyesi‟nde 

kalması, BüyükĢehir‟le bir Protokol yapılması. Bu noktada 100 dönümlük bir mülkiyetin Torbalı‟nın 

elinde kalarak BüyükĢehir‟e devri Protokolle, bu anlamdaki 25 yıllık, 30 yıllık bir yol 

oluĢturulabilecek Protokolle devri gündemde olabilir. Biz Ģunu söylüyoruz Sayın BaĢkan, geçtiğimiz 

2 gün önce de biliyorsunuz siz yine yoktunuz ama o Meclis‟te de biz yaklaĢık 3 milyonluk bir parayı 

yine bir, baĢka bir ilimizin ilçesine, Rize‟nin bir ilçesine asfalt diye yolladık. Daha önce Sinop‟un 

baĢka bir ilçesine 12 milyon yolladık. Biz birçok ildeki baĢka illerin ve ilçelerin sizin politikanız 

kapsamında çok ciddi rakamlarla destekler veriyoruz. Biz kendi Ġlçe Belediyelerimize geldiğimizde 

ise maalesef onların mülklerini alıp, o mülklerin karĢılığında birtakım hizmetler yapmayı vaat 

ediyoruz. Bu doğru bir politika değil. Burası BüyükĢehir Belediyesi, siz BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanısınız. Aynı Ģey Meclis Üyesi olduğum Konak için de geçerli. Göztepe‟deki otopark, SayıĢtay 

Raporu‟na konu olduğu için devrini okeyledi, onay verdik. Dedik ki; Alanyalı Konağı‟na 100. Yıl 

Anı Evi yaptık. 25 yıllık bir Protokolle sizde. Bu da olabilir dedik ama en kıymetli 3,5 emsal, 7,5 

dönümlük bir arazi içinde pazar yeri, otoparkı yapılmıĢ yeni bir bina içerisinde her iki dönemde de 

büyük açılıĢlara konu olmuĢ bir yerde 25 tane esnafın ne olacağı… Mülkiyetin Konak‟ta kalmasını 

talep ettik. Bu aynı durum Torbalı içinde geçerli. Doğal olarak hukuka ve davaya konu olmuĢ, kredisi 

tekrar belirtmek istiyorum; Belediye Hizmet Binası yapılmak Ģartıyla verilmiĢ olan bir mülkiyetin 

Torbalı Belediyesi‟nde kalması doğru olandır. Siz de Büyük Belediye, Ağabey Belediye, Ana 

Belediye olarak da yine o meydanları yapın, yine o Torbalı‟ya gerekli yatırımları yapın ama 

Torbalı‟nın zaten elinde dar kalmıĢ bu mülkiyetlerin BüyükĢehir‟e geçmesini doğru bulmuyoruz. Bu 

anlamda AK Parti Grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak buradaki kararımız ret yönündedir, 

oyçokluğu yönündedir. Bunu belirtmek isterim, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Bülent Bey buyurun, sonra Nilay Hanım size vereyim. 
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BÜLENT KÖKLÜ: BaĢkan‟ım, Değerli Meclis dün Komisyonumuza bu konu geldi. Komisyondaki 

arkadaĢlarımızla birlikte oybirliğiyle geçirdik. Konuyla ilgili Protokol de vardı. Ama bugün niye 

Meclis‟e geldi? Meclis‟te, Komisyonda karar alan arkadaĢlarımıza saygı mı duyulmuyor onu da 

anlamıĢ değilim. Ben geldiği Ģekliyle onaylanmasını istiyorum. Ama bir de bilgi notum var 

isterseniz, müsaade ederseniz onu okumak istiyorum. Torbalı Belediyesi mülkiyetindeki Tepeköy 

Mahallesi 154 ada, 14 no‟lu taĢınmaz üzerinde yapılacak olan meydan projesi ve inĢaat edilecek 

olan yer altı otoparkının inĢa bedellerinin Belediyemizce karĢılanması karĢılığında, Torbalı 

Belediyesi mülkiyetinde olan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında Spor Tesisi Alanı 

kullanılmakta kalan Pancar Mahallesi 1684, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 

2088 ve 2090 numaralı taĢınmazlar ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında BHA‟larında kalan; 

Tepeköy Mahallesi 1115 ada, 4 no‟lu taĢınmaz ve üzerinde yer alan %60 seviyesinde kaba inĢaatı 

tamamlanan zemin üstü taĢınmazın Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne bedelsiz devri ve bu Protokol için 

imzai yetki istenmiĢti. Bizde dediğim gibi, az önce bahsettiğimiz gibi oybirliğiyle karar verdik. Aynı 

zamanda imar planında BH Alanında kalan; Tepeköy Mahallesi 1115 ada, 4 no‟lu taĢınmaz ve 

üzerinde yer alan ve %60 seviyesinde kaba inĢaatı tamamlanan zemin üstü taĢınmazın üzerine 

üniversite öğrenci yurdu yapılaması planlanmaktadır. Dolayısıyla geldiği Ģekliyle oylanmasını rica 

ediyorum. 

BAġKAN: Peki, Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım arkadaĢımız yanıtladı zaten, dilerseniz hani oylayalım. 

BAġKAN: Peki. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

BAġKAN: Buyurun efendim, Fatih Bey. 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis konu Komisyon olunca arkadaĢları da aydınlatmak 

içinde söz aldım. ġimdi hadise Ģundan ibaret. Bu konu gündeme geldiği zaman aynı anda iki konuyu 

görüĢtük. Birisi bir önceki maddede de gelen satıĢ 60 küsur tane, 68 tane arsanın satıĢı. Birisi de bu 

Torbalı‟daki becayiĢ diyebileceğimiz hadise. Aynı konuyla ilgili, her iki konuyla da ilgili aynı 

Bürokratımızdan biz bilgi aldık. Toplantı esnasında da kendilerine de söz alarak aynen ben Ģu ifadeyi 

kullandım arkadaĢlarımla beraber. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ağabey Belediyedir, yardım 

yapmasında hiçbir sıkıntı yoktur, yapmalıdır da. Ancak burada bahsi geçen parseller Spor Tesis Alanı 

lejantına sahiptir. Bunların parasal bir karĢılığı bulunmamaktadır. Ancak Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟ne ya da bu amaca hizmet edebilecek baĢka bir Kamu Kurum KuruluĢuna yarayabilir bu 

parseller dedik. “Buraların değer tespitini neye göre yaptınız?” diye ilgili Bürokratımıza sorduk. 

Kendisi de buradaysa cevaplayabilir. 170 milyon TL gibi bir paradan bahsedildi. Rakam olarak da 

bölgedeki konut olabilir, ticari olabilir. “Parsellerin eder fiyatları üzerinden bir fiyatlandırma yaptık.” 

dedi. Ben de kendilerine “Böyle bir anlayıĢın doğru olmadığını ancak Belediye‟nin iĢine 

yarayabilecek Spor Tesis Alanı imarına sahip bir yerle, konut ya da ticaret alanı imarına sahip bir 

yerin metrekare fiyatlarıyla bu paralar bulunmamalı.” dedim. Biz bu yardımı muhakkak ki yapalım 

Torbalı‟ya. Ancak “Torbalı Belediyemiz de bize karĢılığında 170 milyonluk mal verdik diyecek 

konumda olmasın.” dedik. Tam olarak da seçtiğimiz ve kullandığımız kelimeler bunlardı. Ve 

sonrasında tartıĢma da uzayınca “Daha bir toplantımız daha var.” dedik. “Acil koduyla gelen 68 tane 

arsanın satıĢı var” denildi ve konu o Ģekilde kaldı. Gün içerisinde Gündem Maddesinde, Gündem 

paylaĢıldığında oybirliğiyle geçtiğini görünce de “Komisyonun whatsapp grubundan bunun bu 

Ģekilde olmaması konusunda da ifade edelim.” dedik. Fikret BaĢkan‟ımız da aradı, kendisi de 
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görüĢtü, değiĢiklik yapılacağını ifade etti. ġimdi böyle hiç duymamıĢ, hiç bilinmemiĢ ya da bunlar 

konuĢulmamıĢ gibi Meclis‟te ĢaĢkınlık hoĢ olmadı, bunu ifade etmek istiyorum. 

BAġKAN: Peki. 

FATĠH TAġTAN: Konunun da ilk kısmına yani Torbalı Belediyesi‟ne yapılacak olan yardımı zaten 

desteklediğimizi ve yapılması gerektiğini o toplantıda ifade etmiĢtim, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: Ben de teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar 8 no’lu Komisyon Raporunu 

Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9? Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 13. maddeye kadar Komisyonlarından oybirliğiyle değerlendirilmiĢ, geldiği 

Ģekliyle. 

BAġKAN: Hakan Bey? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, 10. madde, 11 maddede de söz talep edeceğiz. Oylayacağız ama 

söz konusu madde üzerinde bir görüĢ bildireceğiz, görüĢ değiĢikliği yok ama görüĢ bildireceğiz 

sadece. 

BAġKAN: Tabi tabii buyurun. Önce görüĢ verin… 

HAKAN YILDIZ: Hüsnü Bey… 

BAġKAN: Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım 8. maddeyi…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Hayır, hayır sorun değil Sayın BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Peki, Değerli ArkadaĢlar 9, 10, 11 ve 12 no’lu Komisyon Raporlarının 

Komisyonlarından geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği değil mi?  

HAKAN YILDIZ: Evet evet, oybirliği.  

BAġKAN: Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım, teĢekkür ederim. Aslında demin konuĢmamdaki kamu 

yararını söylerken, iĢte kamu yararı biraz önce üç maddenin 10, 11, 12‟nin geçtiği tam bir kamu 

yararıdır. ĠZSU Meclisi‟nde de Gündem‟e getirdiğimiz konularla ilgili. Bu ÇED Raporu‟nun 

gecikmesinden dolayı bir an önce plan notlarının yapılmasından dolayı ve biz bunu dün hemen 

hepimiz Grubumuz olarak oybirliği yaptık. ĠĢte kamu yararı dediğimiz Sayın BaĢkan‟ım tam da bu. 

Bu kentin yararına ne var ise biz oybirliği yaparız ama bu kentin zararına ne var ise biz buradaki hem 

Meclis‟teki arkadaĢlarımızı, hem de sizin Belediye BaĢkanımız olmanızdan dolayı, hem de Meclis 

BaĢkanımız olmanızdan dolayı belki sizi yanıltıyor olabilirler, ondan dolayı… Mümkündür bu da 

çünkü yanlıĢ bilgi de verebilirler. Bu konuda bizim de en büyük görevimiz sizleri uyarmak. Bu 

konuda da çalıĢan arkadaĢlarımızı, ĠZSU yetkililerini tebrik ediyorum, hayırlı olsun. ĠĢte tam da 

kamu yararı budur Sayın BaĢkan‟ım, sizi de tebrik ediyorum.  

BAġKAN: Ben de çok teĢekkür ediyorum Hüsnü Bey‟e. Değerli ArkadaĢlar 13 ve 14 no‟lu Gündem 

Maddelerine geçeceğim. Burada önce yöntemle ilgili bir önerimi sizlerin oylarına sunacağım, yöntem 

için. Önce dilerseniz Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanımız bir söz alsın Bütçe‟yle ilgili, sunumunu 

yapsın. Ondan sonra Grup BaĢkan Vekillerimizi tek tek dinleyelim. Grup BaĢkan Vekillerimizin 

konuĢmasından sonra serbest söz vermeye baĢlayayım. Nihayetinde de toparlayıcı bir değerlendirme 

yapmak üzere ben söz alayım. Bu yöntem için Grup BaĢkan Vekillerimiz 20 dakika mıydı bizim 

süremiz? 40 dakika mıydı? Kaçtı hatırlayamıyorum. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 40 dakika. 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım zaten bir önergede bulunacağım ya Ģu an bizim oylamamız için… 

BAġKAN: Tamam, buyurun, buyurun. 
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HÜSNÜ BOZTEPE: Öyle mi? 

BAġKAN: Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım her sene yaptığımız gibi yine bu yıl da Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin 2023 Yılı Mali Performans Programı ve 2023 Mali Yılı Bütçesi ile Ekli Gelir Tarife 

Cetveline yönelik Komisyon Raporunun okunmuĢ kabul edilmesini ve Bütçe Tasarısı oylamasına 

geçtiğimizde oylamanın baĢlıklar halinde yapılarak isimlerin de okunmuĢ kabul edilmesini 

öneriyoruz. Ve akabinde hem Performans ve hem Bütçeyi birlikte görüĢeceğimizden dolayı iki ayrı 

konuyu bir arada görüĢmemizin sebebinden dolayı da hem Bütçeyle ilgili konuĢmaları, hem de 

Performansla ilgili konuĢmaları da birleĢtirerek sizin de bilginiz dâhilinde bütçe ve performans 

konuĢmalarında süre 2 katına çıkıyor. O zaman yani sürenin en çok 40+40=80… Bu ne demek? 1 

buçuk saat, yok 1 saat 20 dakika gibi ama bu kadar kullanacak arkadaĢlarımın olduğunu sanmıyorum 

ama… 

BAġKAN: Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Temenni olarak… 

BAġKAN: Nasıl? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Zirvesi o diyelim Sayın BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Nasıl? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Zirvesi o… Yani… 

BAġKAN: Zirve evet… 

HÜSNÜ BOZTEPE: 1 saat 20 dakika zirvesi o. Tabii siz de… 

BAġKAN: Tamam.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Bir 2-3 saat konuĢursunuz. Biz bugün 22.00 gibi bitirmeyi düĢünüyoruz. Değil 

mi Sayın BaĢkan‟ım? Uygun mu?  (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 22.00 iyi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Tamam. Sayın BaĢkan‟ım teĢekkür ederim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygundur BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar önce Ģunu söyleyeyim. Hüsnü Bey‟in önerisi doğrultusunda Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin 2023 Mali Yılı Performans Programı ve 2023 Mali Yılı Bütçesi ile Ekli 

Gelir Tarife Cetvellerine yönelik Komisyon Raporlarının okunmuĢ kabul edilerek oylanması ve 

Bütçe Tasarısının oylamasına geçtiğimizde de oylamanın baĢlıklar halinde yapılarak isimlerin de 

okunmuĢ kabul edilmesi hususlarını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. Hüsnü Bey‟e teĢekkür ediyoruz. Değerli ArkadaĢlar süreyi netleĢtirelim, sürede o 80 

dakikayı bilmiyorum… 

ÖZGÜR HIZAL: 1 saat. 

BAġKAN: Buyurun Özgür Bey.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan tabii Hüsnü Bey… Öncelikle Sayın Divanı ve Meclis‟i saygıyla 

selamlıyorum. Tabii uzun bir maratonun sonuna geldik ve yorucu da bir maratondu. Elbette ki süre 

ve zaman konusunda en hızlı bir Ģekilde görüĢmelerimizi yapmak niyetindeyiz. Ancak Hüsnü Bey‟in 

de dile getirdiği gibi burada Yasa‟nın vermiĢ olduğu bir haktan bahsedildi. Elbette ki 80-90 dakikalık 

bir konuĢma…  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Performansı çok kolay değil. Ama sizin de dediğiniz gibi 40 dakikayla 

sınırlandırmak da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi gibi devasa bir Bütçeye sahip ve 30 ilçesi olan bir 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin Bütçesinin konuĢulması anlamında da kısıtlı bir süre olarak 
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değerlendiriyoruz. Bugüne kadar yaptığınız gibi opsiyon tanıyacağınızı, bunun 50 dakika 

olabileceğini… 

BAġKAN: Tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: 45 dakika olabileceğini… 

BAġKAN: Peki.  

ÖZGÜR HIZAL: Söylemek açısından bir söz aldım, teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Peki ben de teĢekkür ediyorum. Diğer söz alan arkadaĢlarımızı da 10 dakikayla 

sınırlayalım. Uygun mudur?  

SALONDAN: 15 dakika olsun. 

BAġKAN: 15 çok uzun arkadaĢlar. Yani… (Salondan ses kayıtlarında 

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

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Anlamadım?  

HAKAN YILDIZ: Çok kiĢi yok zaten Sayın BaĢkan… Yani Gruplar adına konuĢacaklar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Çok kiĢi yok BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Peki.  

HÜSNÜ BOZTEPE: 14 kiĢi, 15 kiĢi 20 dakika… 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. Belediye Meclisimizin 14/11/2022 tarihli 

toplantısında Komisyonumuza havale olunan 21/10/2022 tarih ve E-1007502 sayılı Strateji 

GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı ifadeli Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Performans 

Programı ile ilgili BaĢkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 24/11/2022 tarihli toplantısında 

incelendi. 

 

 

2023 Mali Yılı Performans Hedeflerinin Toplam Kaynak Ġhtiyacı 

Performans 

Hedef No 
Performans Hedefleri Kaynak Ġhtiyacı 

1.1.1 
Altyapı ÇalıĢmalarının ve Mevcut Altyapının Bakım-Onarım 

Faaliyetlerini EĢgüdüm Ġçerisinde Yürütmek 
3.224.956.000,00 

1.2.1 Kent Ġmarı Odaklı Planlama ve KamulaĢtırma Faaliyetlerini Yürütmek 361.000.000,00 

1.2.2 Kentsel DönüĢüm ve Sağlıklı YapılaĢma Faaliyetlerini Yürütmek 235.121.000,00 

1.3.1 
YeĢil Alanları Sürdürülebilir Kılmak ve Ġklim Dostu YeĢil Alanlar Ağı 

OluĢturmak 
945.498.000,00 

2.1.1 
Deniz UlaĢım Hizmetleri Ġle Raylı Sistem Ağının GeniĢletilmesine 

Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
4.023.504.000,00 

2.2.1 
ġehir Ġçi UlaĢım Faaliyetlerini Güvenli ve Sürdürülebilir Bir ġekilde 

Yürütmek 
1.177.941.000,00 

2.3.1 
Ġnsan ve Çevre Sağlığına Yönelik Hizmetlerin, Kapasitesini ve Hizmet 

Kalitesini Artırmak 
514.319.000,00 
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2.3.2 Hayvan Türlerini ve Sağlığını Korumak 83.271.000,00 

2.3.3 
Spor Odaklı Organizasyonları Düzenlemek ve Spor Tesislerinin Yapımı 

ve Bakımına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
178.896.000,00 

2.4.1 
Temiz Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik 

Faaliyetleri Yürütmek 
23.425.000,00 

3.1.1 
Teknoloji, Sanayi, Ġnovasyon, Ticaret ve Fuarcılık Alanlarında Kent 

Ekonomisini Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
20.822.000,00 

3.2.1 
Ekonomiyi GeliĢtirmeye ve Yerel, Ulusal ve Uluslararası Alanda 

ĠĢbirliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
15.116.000,00 

3.3.1 
ĠĢ Olanaklarını Artırarak Yoksulluğa Çözüm Üretecek Faaliyetleri 

Yürütmek 
69.053.000,00 

3.4.1 

Gıda Güvenliği ÇalıĢmalarında Hizmet Kalitesini Artırmak ve Yerel 

Tarım ve Kooperatifçilik Uygulamalarının GeliĢtirilmesine Yönelik 

Faaliyetleri Yürütmek 

551.868.000,00 

3.5.1 

Turizmi GeliĢtirmeye ve Ġzmir'i Ulusal ve Uluslararası  

AlandaTanıtmak Ġçin ĠĢbirliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetleri 

Yürütmek 

146.085.000,00 

4.1.1 
Toplumsal BarıĢ ve Adaleti Sağlamaya Yönelik, Hak Temelli 

Faaliyetleri Yürütmek 
23.155.000,00 

4.2.1 Gençlik ve Çocuk Dostu ġehir Faaliyetlerini Yürütmek 194.407.000,00 

Performans 

Hedef No 
Performans Hedefleri Kaynak Ġhtiyacı 

4.2.2 Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 20.136.000,00 

4.2.3 
Dezavantajlı Grupların Hak ve Ġhtiyaçlarına Yönelik Faaliyetleri 

Yürütmek 
214.750.000,00 

4.3.1 
Ġhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal DayanıĢma ve Destek Hizmetlerini 

Yürütmek 
343.661.000,00 

4.4.1 Ġtfaiye Hizmetlerini Etkin Bir Ģekilde Sunmak 611.798.000,00 

4.4.2 

Toplum Sağlığı ve Esenliğine Yönelik Zabıta Denetim Faaliyetlerini 

Yürütmek ve Hizmet Sunulan Alanların Koruma ve Güvenliğini 

Sağlamak 

486.459.000,00 

4.4.3 Defin Hizmetlerini Yürütmek 441.890.000,00 

4.5.1 Dijital DönüĢüm Faaliyetlerini Sürdürmek 195.548.000,00 
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5.1.1 Atık Yönetim Sisteminin GeliĢtirilmesi Odaklı Faaliyetleri Yürütmek 702.904.000,00 

5.2.1 Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Sağlayıcı Faaliyetleri Yürütülmek 8.510.000,00 

5.3.1 
Ġzmir Körfezi'nin ve Kıyılarının Sürdürülebilir Kullanımına Yönelik 

Faaliyetleri Yürütmek 
18.257.000,00 

5.4.1 
Doğal Alanların Korunması ve BiyoçeĢitliliğe Ġmkan Tanıyan 

Ortamların Sağlanmasına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
7.505.000,00 

6.1.1 
Kentlinin YaĢayarak ve Hayat Boyu Öğrenmesini Sağlayacak Fırsatları 

Sunmak 
47.931.000,00 

6.2.1 
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı Ġçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini 

Artırmak 
1.968.982.000,00 

6.2.2 

Belediye Mali Dengesinin, Mali Disiplinden Taviz Vermeden, 

Hizmetlerin Kalitesini Artıracak ġekilde Sürdürülebilirliğini Sağlamak 

ve Raporlamak 

37.269.000,00 

7.1.1 Kültürel ve Sanatsal Üretime Dair TeĢvik Edici Bir Ġklim Yaratmak 191.359.000,00 

7.2.1 
Kentin Sahip Olduğu Tarihi Kültür Varlıklarını Korumak ve ġehir 

Hayatına Kazandırmak 
198.132.000,00 

7.3.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri ġehrin Tüm Alanında Yürütmek 281.282.000,00 

2023Mali Yılı Performans Hedeflerinin Toplam Kaynak Ġhtiyacı 17.564.810.000,00 

 

2020-2024 Stratejik Planı’ndaki stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda hazırlanan 

2023Mali Yılı Performans Programı’nda yer alan stratejik amaçlara, stratejik hedeflere ulaĢmak 

için performans hedeflerinin Toplam Kaynak Ġhtiyacı ayrı ayrı incelenmiĢ olup, 2023 Mali Yılı 

Performans Hedeflerinin Faaliyet Toplamı 17.564.810.000,0-TL olarak teklif edildiği Ģekliyle 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

 

2023 Mali Yılı Toplam Kaynak Ġhtiyacı Tablosu 
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EKONOMĠK KOD 
FAALĠYET 

TOPLAMI 

GENEL YÖNETĠM 

GĠDERLERĠ  

TOPLAMI 

DĠĞER 

ĠDARELERE  

TRANSFER 

EDĠLECEK 

KAYNAKLAR 

TOPLAMI 

GENEL 

TOPLAM 

1  PERSONEL GĠDERLERĠ 1.307.815.000,00 279.405.000,00 0,00 1.587.220.000,00 

2  SOSYAL GÜVENLĠK 

KURUMLARINA DEVLET 

161.785.000,00 34.188.000,00 0,00 195.973.000,00 
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PRĠMĠ GĠDERLER 

3  
MAL VE HĠZMET ALIM 

GĠDERLERĠ 
5.012.104.000,00 543.365.000,00 0,00 5.555.469.000,00 

4  FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 795.068.000,00 0,00 795.068.000,00 

5  CARĠ TRANSFERLER 393.896.000,00 0,00 3.124.926.000,00 3.518.822.000,00 

6  SERMAYE GĠDERLERĠ 8.069.660.000,00 40.238.000,00 0,00 8.109.898.000,00 

7  
SERMAYE 

TRANSFERLERĠ 
129.550.000,00 0,00 300.000.000,00 429.550.000,00 

8  BORÇ VERME 0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 

9  YEDEK ÖDENEKLER 0,00 1.618.000.000,00 0,00 1.618.000.000,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK 

ĠHTĠYACI 
15.074.810.000,00 3.310.264.000,00 5.024.926.000,00 23.410.000.000,00 
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DÖNER SERMAYE      

DĠĞER YURT ĠÇĠ      

YURT DIġI 2.490.000.000,00 0,00 0,00 2.490.000.000,00 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK 

ĠHTĠYACI 
2.490.000.000,00 0,00 0,00 2.490.000.000,00 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 17.564.810.000,00 3.310.264.000,00 5.024.926.000,00 25.900.000.000,00 

 

2020-2024 Stratejik Planı’ndaki stratejik amaç ve stratejik hedeflere yönelik hazırlanan 2023 Mali 

Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; faaliyetlerin toplam 

kaynak ihtiyacı 17.564.810.000,00-TL, genel yönetim gideri toplam kaynak ihtiyacı 

3.310.264.000,00-TL, diğer idarelere transfer edilecek toplam kaynak ihtiyacı 5.024.926.000,00-TL 

olarak Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiĢ olup, teklif edildiği 

Ģekliyle Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

SONUÇ: 2020-2024 Stratejik Planı’ndaki stratejik amaç ve stratejik hedeflere yönelik hazırlanan 

2023 Mali Yılı Performans Programı’nın Toplam Kaynak Ġhtiyacı teklif edildiği Ģekliyle 

25.900.000.000,00TL olarak Performans Programı’nın bütçe teklifleri ile uyumlu olduğu 

incelenmiĢtir. Komisyonumuza sunulan performans göstergeleri de teklif edildiği Ģekliyle 

komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. Meclisimizin 14/11/2022 tarihli toplantısında 

Komisyonumuza havale olunan 24/10/2022 tarih ve E.1012108 sayılı Mali Hizmetler Dairesi 

BaĢkanlığı ifadeli Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi ve ekli Gelir Tarife 

Cetvelleri ile ilgili BaĢkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 24/11/2022 tarihli toplantısında incelendi. 

 

2023 YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 
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Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 

25.900.000.000,00 TL'lik ödenek verilmiĢtir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. 

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde 

gösterildiği gibi toplam 21.923.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiĢtir, ifadesi  Komisyonumuzca oy 

çokluğu  ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 3- 2023 Yılı gider bütçesinde yer alan 25.900.000.000,00 TL ödeneklere, gelir bütçesinde 

tahmin edilen 21.923.000.000,00 TL gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 

tablosundaki 3.977.000.000,00 TL net finansman karĢılık gösterilmek suretiyle toplam 

25.900.000.000,00 TL'lik bütçede denklik sağlanmıĢtır, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu  ile 

kabul edilmiĢtir. 

Madde 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal dayanağı bulunmayan 

gelir tahsil edilemeyecektir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü 

birden çok yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli 

olmayanların yurt içi ve yurt dıĢı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) 

cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 

Madde 7-  Bütçe aĢağıda belirtilen cetvellerden oluĢur: 

A-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) 

B-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) 

C-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16) 

Ç-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17) 

D-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 

E-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma  Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli 

(Örnek-8) 

F-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) 

G-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) 

H-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)  Cetveli (Örnek-21) 

I-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları  Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) 

Ġ-Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23) 
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J-Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli (Örnek-24) 

K-237 Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25) 

L-Mevcut TaĢıtları Gösterir (T2)  Cetveli (Örnek:26) 

M-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek:27) 

N-Finansman Programı (Örnek:28), ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 8- Vergi, resim, harçların tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile yol 

harcamalarına katılım payının tahsil süresi ise; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına iliĢkin yönetmeliğin 22. 

maddesi gereği Belediye Meclisince kararlaĢtırılır, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. 

Madde 9- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre, BeĢ Yıllık Ġmar Programı 

uygulanması, beldenin kalkınması bakımından yapılması uygun görülen iĢler için borçlanmada 

bulunmaya, yapılmıĢ veya yapılacak olan sözleĢmelerde ek protokollerle değiĢiklik yapmaya 

Belediye Meclisi yetkilidir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 10- Ġmar Programının uygulanması, beldenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve 

dıĢ kaynaklı borçlanmalarla ilgili olarak gerektiği taktirde teminat gösterme konusunda Belediye 

adına BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. 

Madde 11-  Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçesinde  finansmanın ekonomik sınıflandırmasında 

öngörülen iç borç  tutarını aĢmamak üzere, 2023 Mali Yılı Bütçesinde yatırım, kamulaĢtırma, ve 

diğer harcamalar için nakdi veya gayri nakdi kredi kullanılmak üzere bankalardan  

1.875.000.000,00 TL' ye kadar, kredi ve finansal kiralamanın  sağlanması ve kullanılması, 

borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koĢullarının belirlenmesi, kredi sözleĢmesi üzerinde 

değiĢiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu 

iĢlerle ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname, protokol ve temlik sözleĢmelerinin düzenlenmesi veya 

imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapılabilmesi için; 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 68/e maddesi gereği BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir, ifadesi 

Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 12- BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine ĠZSU Genel 

Müdürlüğüne yaptırılacak su tesis bedelleri ile gerekli onarım tutarları, bakım ücretleri ve su 

sarfiyat bedelleri nakden veya mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir, ifadesi Komisyonumuzca oy 

çokluğu ile kabul edilmiĢtir.  

Madde 13- BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine Eshot Genel 

Müdürlüğü'ne yaptırılacak gerekli bakım onarım, mal ve hizmet alımı bedelleri nakden veya 

mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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Madde 14- 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesine göre Devlet Malzeme Ofisinden 

yapılacak olan alımlarda kredi avans ödemesi yapılır, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul 

edilmiĢtir.  

Madde 15- Görevin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta, Ġtfaiye ve 

Güvenlik personelleri fazla çalıĢma ücretleri görevin yapılması esnasında veya görevden dolayı 

hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. 

Fazla çalıĢma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktarı geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki 

en üst miktar uygulanır. Kanun gereği hak sahiplerine ödenir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu 

ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 16- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer, ifadesi 

Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 17- ĠĢ bu Bütçe Kararnamesi 17 (on yedi) maddeden ibaret olup; hükümlerini üst yönetici 

yürütür, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

2023 MALĠ YILI GĠDER BÜTÇESĠ: 

Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyi 

01- Genel Kamu Hizmetleri                    10.807.008.000,00 TL 

03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                   1.107.970.000,00 TL 

04- Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler                                              8.196.914.000,00 TL 

05- Çevre Koruma Hizmetleri                                       957.969.000,00 TL 

06- Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                       1.520.712.000,00 TL 

07- Sağlık Hizmetleri                                                              387.326.000,00 TL 

08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri                          1.890.915.000,00 TL 

09- Eğitim Hizmetleri                                                      34.178.000,00 TL 

10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri              997.008.000,00 TL 

 

2023 Mali Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyi itibariyle incelenmesi 

sonucunda; toplam 25.900.000.000,00 TL teklif edildiği Ģekilde; Komisyonumuzca oy çokluğu  ile 

kabul edilmiĢtir. 

 

 

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi  

01- Personel Giderleri                                                           1.587.220.000,00 TL  

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri     195.973.000,00 TL 

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                        5.555.469.000,00 TL 

04- Faiz Giderleri                                                                     795.068.000,00 TL 

05- Cari Transferler                                                              3.518.822.000,00 TL 

06- Sermaye Giderleri                                                         10.599.898.000,00 TL 

07- Sermaye Transferleri                                                         429.550.000,00 TL 

08- Borç Verme                                                                     1.600.000.000,00 TL 

09- Yedek Ödenek                                                                 1.618.000.000,00 TL 
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2023 Mali Yılı Gider Bütçesinin incelenmesi sonucunda;  toplam 25.900.000.000,00 TL teklif 

edildiği Ģekilde; Komisyonumuzca oy çokluğu  ile kabul edilmiĢtir. 

 

2023 MALĠ YILI GELĠR BÜTÇESĠ: 

01- Vergi Gelirleri                                                                    132.408.000,00 TL 

03- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                          853.717.000,00 TL 

04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler                             661.000,00 TL 

05- Diğer Gelirler                                                                 20.847.945.000,00 TL 

06- Sermaye Gelirleri                                                                  90.040.000,00 TL 

09- Red Ve Ġadeler (-)                                                                   1.771.000,00 TL 

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin incelenmesi sonucunda;  toplam 21.923.000.000,00 TL teklif 

edildiği Ģekilde; Komisyonumuzca oy çokluğu  ile kabul edilmiĢtir. 

 

2023 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 

01- Ġç Borçlanma                                                                      1.290.000.000,00 TL 

02- DıĢ Borçlanma                                                            1.260.000.000,00 TL 

03- Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve  

       Menkul Kıymetlerdeki DeğiĢiklikler                          1.427.000.000,00 TL  

05- NET FĠNANSMAN                                                             3.977.000.000,00 TL 

 

2023 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının incelenmesi sonucunda; 

3.977.000.000,00 TL Net Finansman teklif edildiği Ģekilde; Komisyonumuzca oy çokluğu  ile kabul 

edilmiĢtir. 

 

 

2023 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı 

 Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini            6.673.971.820,00 TL  

 Ġkinci Üç Aylık Dönem Tahmini              6.778.325.660,00 TL 

 Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini           7.419.584.740,00 TL 

 Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini       7.153.117.780,00 TL 

 

2023 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programının incelenmesi sonucunda; teklif edildiği Ģekilde; 

Komisyonumuzca oy çokluğu  ile kabul edilmiĢtir. 
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2023 Mali Yılı Finansman Programı 

 Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini            6.674.350.660,00 TL  

 Ġkinci Üç Aylık Dönem Tahmini              6.778.617.820,00 TL 

 Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini           7.419.994.920,00 TL 

 Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini       7.152.036.600,00 TL 

 

2023 Mali Yılı Finansman Programının incelenmesi sonucunda; teklif edildiği Ģekilde; 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

TARĠFE CETVELLERĠ: 

2023 Mali Yılı Tarife Cetvellerinde yer alan Gelir Tarifeleri teklif edildiği Ģekliyle; 

Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

SONUÇ: 

    Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 17 (on yedi) madde üzerinden 

madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin 

Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik 

Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla  25.900.000.000,00 TL  üzerinden denk 

olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler 

itibariyle toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2024-2025) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider 

tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere, 2023 Mali Yılı Bütçesi ekinde yer alan Gelir Tarife 

Cetvelleri ve diğer ekli cetvelleri; Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. Sayın 

Meclisimizin onaylarına sunulur. 

BAġKAN: Evet Değerli ArkadaĢlar, önce Plan ve Bütçe Komisyon BaĢkanımızı kürsüye davet 

ediyorum, Bütçe‟yle ilgili sunumunu yapmak üzere. Buyurun.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Değerli Bürokratlar 

Meclisimizi izlemeye gelen Değerli Basın Mensupları, Değerli Katılımcılar öncelikle hepinizi 

sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin 2023 Yılı Performans Programı ve 

Tahmini Bütçesi hakkında sizlere rakamlarla ve genel olarak bilgi vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi 

Meclis Üyesi olarak, Plan Bütçe Komisyonu BaĢkanı olarak söz almıĢ bulunmaktayım. Ġzniniz olursa 

Ģimdi Bütçe‟ye rakamlarla bilgilere baĢlayacağım. 2023 Yılı Gider Bütçemiz 25 milyar 900 milyon. 

2023 yılında tahmin ettiğimiz Gelir Bütçesini 21 milyar 923 milyon olarak belirledik. Aradaki 3 milyar 

977 milyonu da finansman olarak kaynaklarımızdan ve borçlanmadan sağlayarak denkliğimizi 

sağladık. 2023 yılı tahmini bütçemize kentsel yapı ve alt yapı çalıĢmalarına 4 milyar 766 milyon 575 

bin Türk Lirası bütçe ayırdık. Bunun bütçemizdeki yüzde olarak oranı ise %27,24‟tür.  30 ilçede 

sürdürdüğümüz yatırımlarda 2019 yılında 1 milyon 364 bin 835 ton, 2020 yılında 1 milyon 674 bin 

665 ton, 2021 yılında 954 bin 401 ton, 2022 yılında, içinde bulunduğumuz dönemde ise 583 bin 825 

ton olmak üzere toplamda 4,5 milyon asfalt serimi, sıcak asfalt serimi yapılmıĢtır. Önümüzdeki yıl için 

1,5 milyon ton asfalt uygulaması, 1 milyon 900 bin metrekare arazi yolu kaplaması planlanmıĢtır. Bu 

çalıĢmalar için 2023 yılına 1 milyar 800 milyon Türk Lirası bütçe ayırdık. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Buca‟yla Bornova arasında açılacak Ġzmir‟in en uzun kara yolu tüneliyle otogar bağlantısını 

sağlayacak viyadüklerin yapımını tamamlamak için çalıĢmalarını sürdürüyor. Sürdürülebilir yaĢam 
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alanları konusunda hedefimize uygun olarak kentsel dönüĢüm, kamulaĢtırma ve planlama 

faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2022 yılının ilk 9 ayında 20 bin 204 metrekare alanda kamulaĢtırma 

yaptık. 2023 yılında 40 bin metrekarelik alanın kamulaĢtırması planlanmaktadır. 2023 tahmini 

bütçemizde yaĢam kalitesi alanında ayırdığımız bütçe rakamı 6 milyar 1 milyon 356 bin Türk Lirası 

olarak belirledik. Bunun da bütçemize oranı yüzde olarak %34,17‟dir. UlaĢım ve trafik alanında 

karbon salınımını azaltmak öncelikli hedeflerimizden biridir. Raylı sistem ağını geliĢtirerek bisiklet 

yollarını arttırarak ve deniz filomuzu büyüterek doğa dostu ulaĢım alternatiflerini güçlendiriyoruz. 

Ġzmir‟in otopark sorununu çözmek için Karabağlar‟da yaklaĢık 20 milyon Türk Lirası maliyetli 160 

araç, 38 motosiklet kapasiteli Selvili Otoparkı‟nı hizmete açtık. Ardından YeĢilyurt Mustafa Necati 

Kültür Merkezi‟nde yine 153 araç kapasiteli yer altı otoparkını hizmete sunduk. Üçkuyular Aktarma 

Merkezi‟nde 824 araçlık yer altı otoparkı yine vatandaĢlarımızın hizmetine alındı. Kent genelinde ise 

4075 araçlık otopark hizmete açıldı. Ġzmir‟in tarihindeki en büyük yatırımı olan Buca Metrosu‟ndan 

sonra yine Ġzmir‟de yaklaĢık 6000 araç kapasiteli kapalı ve açık otoparkı hemĢehrilerimizin hizmetine 

sunmayı baĢardık. Bunun yanında tam kapasiteli Smryna Otoparkı ile son 3 yılda deminki söylediğim 

gibi 6000 araç kapasiteli otoparklarımızı hizmete sunduk. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi hayvan 

dostlarını da unutmadı. Sokak köpeklerinin kısırlaĢtırılması için Türkiye‟ye örnek bir iĢ birliğine imza 

attı. KısırlaĢtırmanın yanı sıra kuduz aĢısı, parazit ilacı uygulaması ve iĢaretlemeyi içeren sahipsiz 

sokak köpeklerinin rehabilitasyon hizmeti projesi Ġzmir Veteriner Hekimleri Odası‟yla yaptığımız 

Protokolle hayata geçirildi. 3 yıl içerisinde 365 ton mama dağıttık. Belediyemiz bünyesinde veteriner 

hekim sayısını arttırarak, yaptığımız faaliyetlerin kalitesini arttırarak hizmetlerimizi hızlandırmaya 

çalıĢtık. 2023 yılında sokak hayvanlarına 40 bin kilogram mama üretimi planlıyoruz. Bununla ilgili 

kurulacak tesis PAKO Sokak Hayvanları Sosyal YaĢam Alanı içerisinde yer alacak, Mart 2023 yılında 

da faaliyete geçecektir. Diğer hizmetlerimiz olan evde bakım hizmetini 30 ilçeye yayan Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi EĢrefpaĢa Hastanesi, KemalpaĢa ve Bayraklı‟nın ardından Tire‟de de evde 

bakım hizmet birimini açacak. Tire Belediye BaĢkanımızla bununla ilgili Protokol imzalanmıĢ olup, 

bunun yanında Karaburun ve diğer ilçelerimizde de bunu çoğaltarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 2023 tahmini bütçesinde ekonomi alanına 802 milyon 944 bin Türk 

Lirası Bütçe ayırmıĢ olup, bunun Bütçeye yüzdelik oranı ise 4,57‟dir. Turizm alanında Ġzmir‟in 

ekonomisini geliĢtirmek için faaliyetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. Uluslararası iĢ birlikleri ve 

Ġzmir‟in turizmden hak ettiği payı alması için baĢlattığı giriĢimlerimize kentte yeniden gelmeye 

baĢlayan Kruvaziyer gemileri, Ġzmir-Midilli, Ġzmir-Selanik Seferlerinin baĢlaması, bunların hepsi 

Ġzmir‟i dünya kenti haline getirme hedeflerimizi, hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Değerli ArkadaĢlar 

2023 tahmini bütçemizde yine demokrasi alanında yaptığımız çalıĢmalara 2 milyar 531 milyon 804 bin 

Türk Lirası bütçe ayırmıĢ olup, bunun toplam bütçeye yüzde olarak oranı ise 14,41‟dir. Ġzmir Tarımı 

Mobil Uygulaması, Akıllı Ġhbar Sistemi, Ġzmir Plan, Açık Veri Portalı, Acil Ġzmir, Bizizmir, EĢrefpaĢa 

Mobil, Ġzmir Akademi, Mezarlık Bilgi Sistemimiz, Kent Rehberleriyle kentte dijital dönüĢümü 

vatandaĢlarımızın hizmetine sunuyoruz. 2019 yılında 45.980 kiĢiye 11 milyon 245 bin, 2020 yılında 

42.549 kiĢiye 32 milyon 815 bin, 2021 yılında 45.980 kiĢiye 79 milyon 150 bin Türk Lirası yardım 

yapılmıĢtır. 2022 yılında 61 bin kiĢiye 42 milyon nakdi yardım olmak üzere ihtiyaç sahiplerine 

harcamak üzere toplamda 100 milyonluk bütçe planlanması yaptık. 9 ay itibarıyla 80 bin 518 kiĢiye 

toplam 59 milyon 915 bin Türk Lirası nakdi yardım yapılmıĢtır. 2023 yılında ihtiyaç sahiplerine 

102.000 kiĢiye 182 milyon 300 bin Türk Lirası ayni ve maddi yardım yaparak kentimizde yaĢayan 

yoksul vatandaĢlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yine 2023 tahmini bütçemizde doğayla 

ilgili yaptığımız planlamada 737 milyon 176 bin Türk Lirası bütçe ayırmıĢ olup, bunun toplam 
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bütçemize oranı yüzde olarak 4,20‟dir. Atık Yönetiminde ÖdemiĢ Biyogaz Katı Atık Tesisi, ÖdemiĢ, 

Beydağ, Kiraz, Tire, Bayındır ilçelerinde oluĢan evsel katı atıkların değerlendirilmesi ve bertaraf 

edilmesi hizmetleriyle birlikte bölgede oluĢan hayvansal atıklar ile park bahçe atıklarının 

değerlendirilerek biyogaz üretilmesi iĢlerini yürütmekteyiz. Değerli ArkadaĢlar, 2023 tahmini 

bütçemizde diğer bir faaliyet olan ve çalıĢma alanlarımızda olan Kültür-Sanat Alanına bütçemizden 

ayırdığımız rakam 670 milyon 773 bin Türk Lirasıdır. Bunun da toplam bütçemize yüzde olarak oranı 

%3,82‟dir. Türkiye‟nin en modern Opera Binasının %49‟u tamamlanmıĢ olup, Mustafa Necati Kültür 

Merkezi tamamlanmıĢtır. 2023 yılında Mimkent Sosyal Tesisi ve Karabağlar ile Arap Hasan Kültür 

Merkezlerinin yapılması planlanmaktadır. Bu yıl kazı alanında ve turizm alanında da 13 yıl kazıya 

verilen destek miktarı gelecek yıl 15‟e çıkartılacak ve önümüzdeki yıl 13 milyon Türk Lirası maddi 

destek sağlanacaktır. 2023 tahmini bütçemizde yaĢayarak öğrenme ve kurumsal kapasiteye ait 

ayırdığımız rakam ise 2 milyar 54 milyon 182 bin Türk Lirasıdır. Toplam Bütçeye oranı %11,69‟dur. 

Kurumsal kapasitemizi arttırmak için birçok baĢlık altında iyileĢtirme çalıĢmaları ve yapım 

faaliyetlerini sürdürüyoruz. 2023 yılında filo yaĢ ortalamasını yükseltmek ve kurumsal taĢıt ve iĢ 

makinesi ihtiyaçlarını karĢılamak için alım yapılacaktır. TaĢıtlarımızın bakım ve onarımlarının %70‟ini 

kendi imkânlarımızla sağlıyoruz. Kurum içi eğitimlerimiz ve çalıĢanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını 

karĢılayarak kurumsal kapasitemizi her geçen gün arttırıyoruz. Değerli ArkadaĢlar Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin daha sayılacak birçok hizmet, bahsedilecek onlarca hikâyesi var aslında. Biz bu bütçeyi 

insan odaklı, Ġzmir odaklı hazırlıyoruz. Sosyal Demokrat bir yönetimle Ġzmir‟in refahını arttırmaya 

gayret ediyoruz. Ülkemizin içine sürüklendiği bu ekonomik krizde sıcak bir çorbaya muhtaç kalan 

öğrencilerimizin yanında olmak için mobil mutfaklarımızla buradayız. Yem almaya gücü yetmediği 

için hayvanını kesime gönderen üretici için Ġzmirli markamızla hayvan desteklerimizle BüyükĢehir 

Belediyesi olarak biz buradayız. Gübreye, mazota parası yetiĢmeyen çiftçi, üretimine devam edebilsin 

diye tohum desteklerimizle, takas Ģenliklerimizle buradayız. Olası bir afette canlar yanmasın, Ġzmirliler 

konforlu yeni evlerinde oturabilsin diye Kentsel DönüĢüm Projelerimizle buradayız. VatandaĢlarımız 

bu sıkıntılı günlerde mutlu olsunlar, kültürel etkinliklerden mahrum kalmasın diye tiyatrolarımıza, 

konserlerimizle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak her zaman buradayız. Uzak ilçelerden merkeze 

ulaĢım bir iĢkenceye dönmesin, denetimli ve konforlu olsun diye ĠZTAġIT Projemizle buradayız. Alt 

yapı sorunlarını çözmek, yollarımızı iyileĢtirmek için her Ģeyin fiyatı el yakarken bile ĠZBETON ve 

ĠZSU‟yla buradayız, iĢ baĢındayız arkadaĢlar. Biz Ġzmir‟i bir dünya kenti yapmaya kararlıyız. Bununla 

ilgili bütün çalıĢmalarımıza devam ediyoruz. Bu bütçe Ġzmirlinin bütçesidir, bu bütçe halkın bütçesidir. 

Her bir kalem Ġzmir‟in refahını arttırmak içindir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi burada sayamadığım 

daha birçok alanda Ġzmirlinin yanında olmaya devam edecektir. Ben öncelikle bu bütçede emeği geçen 

Sevgili BaĢkan‟ımız Tunç SOYER‟e çok teĢekkür ediyorum ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın 

vizyonu doğrultusunda çalıĢmalar yapan Çok Kıymetli Bürokratlarımıza, alanda çalıĢan emekçi 

kardeĢlerimize ve bu salonda bulunan bütün faaliyetlerde el kaldıran ve karar verici olan siz Değerli 

Meclis Üyesi ArkadaĢlarımıza canıgönülden teĢekkür ediyorum. Bütçemizin kentimize, Ġzmir‟e ve 

ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum, teĢekkür ederim.  

BAġKAN: Evet, biz de teĢekkür ediyoruz Bülent Bey‟e, Komisyon BaĢkanımıza. Murat Bey buyurun. 

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 2023 Bütçe Tasarısı ve Performans Programı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu‟nun görüĢlerini sunmak için söz almıĢ bulunmaktayım. Ġzninizle Ģahsi bir selamla baĢlamak 

isterim. Bugün benim oğlumun doğum günü; iyi ki doğdun. Çünkü doğum gününü günüden baĢka bir 

zamanda kutlamayı sevmiyor da, o yüzden onu buradan kutlamam gerekiyor. Siyaset dediğimiz Ģey 
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temel tercihlerimizi bu tercihlerimizin gereği olan ideolojik siyasi bakıĢ açılarımızı hayata geçirme 

yöntemidir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi de misyonunda tanımladığı Ģekliyle kendisine bir görev 

biçmiĢtir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin kendisine biçtiği görev; “Halktan aldığı gücü, Ģehrin 

müĢterek menfaatlerini ve sürdürülebilir geliĢimini gözetecek Ģekilde kullanan, yenilikçi bir belediye 

hizmeti sunmaktır.” Bu görev tanımında öne çıkan hususları özellikle vurgulamak isterim. Her Ģeyden 

önce bu Ģehrin belediyesi gücünü halktan alır. Demokratik yol ve yöntemlerle seçilmiĢ bir yönetim 

tarafından yönetilir. Bu belediyeyi; kayyumlar, bir emirle gelip bir emirle istifa edenler, hatta istifa 

etme yeteneği ve hakkı dahi bulunmayanlar merkezden atanan memurlar, çıkar odakları değil, halkın 

doğrudan oylarıyla seçtiği yöneticiler yönetir. Gücünü halktan alan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bu 

gücünü; Ģehrin ve toplumun ortak yararına hizmetine sunar. Belli bir çıkar odağının, sermayenin, ranta 

dayalı ekonomi sahiplerinin değil, halkın çıkarını gözetir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi toplumun ortak 

çıkarı için kalkınmayı hedefler. Ancak bu kalkınmayı bugünü kurtaran, yarını hiç düĢünmeyen, vahĢi 

kapitalizmin dayattığı kalkınma olarak değil, sürdürülebilir kalkınma olarak görür. Sürdürülebilir 

kalkınmayı hedeflediği için de bu kalkınmayı; klasik belediye faaliyetlerinin yanı sıra yenilikçi 

hizmetler oluĢturarak gerçekleĢtirmeye çalıĢır. Elbette Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ulaĢmak 

istediği Ģehir ideali ya da ülküsü vizyon beyanıyla da ortaya konulmuĢtur. Bu vizyon; “gücünü, 

farklılıkların ahenk içinde bir arada yaĢamasından alan, dünyadan öğrenen ve dünyaya ilham kaynağı 

olan, refahın, adaletin ve doğayla uyumun yaĢamın her alanıyla bütünleĢtiği bir Ģehir olma 

vizyonudur.” Bu yüzden Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin hayal ettiği kent, gücünü farklılıkların 

ahenginden aldığı içindir ki, kimseyi ötekileĢtirmez ve ayrıĢtırmaz. Kimseyi diğerinden daha değerli ya 

da daha makbul görmez. Her farklılığın bu Ģehrin bir parçası olduğunu, hemĢehri olmanın ortak 

paydasında var olduğumuzu kabul eder. Ġzmir‟i, içine kapanmıĢ, dünyadan uzak, kendi yağıyla 

kavrulan bir Ģehir olmasını da istemez. Çünkü böyle bir bakıĢ açısı bu Ģehrin ruhuna uymaz. Doğunun 

en batıdaki, batının en doğudaki liman Ģehri olan Ġzmir, daima dünyayla birlikte dünyadan öğrenen ve 

dünyayla birlikte nefes alıp veren bir Ģehirdir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Ġzmir halkının refahını 

hakça bölüĢtürmeyi hedefler. Bütün bunlar lafla sözle olmuyor elbette. 2023 yılı Bütçesi‟yle de Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ortaya koyduğu bu vizyonu tanımlayacak, hayata geçirecek faaliyetleri ile 

karĢımızda. 26 milyarlık bir Bütçe‟yle karĢımızda. Sevindiğimiz Ģey Ģu; bütün bu yoksulluğa, 

ekonomik krize, tüm idari mekanizmalardaki bozulmaya rağmen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bu yılda 

Bütçesinin %41‟ni yatırıma ayırıyor. Devlet‟in açıkladığı rakamlara göre Ġzmir‟de yapılan tüm 

kamusal yatırımların yaklaĢık üçte ikisini belediyeler yapıyor bu Ģehirde. Son 10 yılda Ġzmir‟in 

merkezi yönetim bütçesinden Ġzmir‟e yapılan doğrudan yatırım miktarı oldukça düĢük. Ġzmirlilerin 

bulundukları yerlerden etraflarına bakmalarını rica ediyorum. Bulunduğunuz yerlerden etrafınıza 

bakın. Son 10 yılda yeni yapılmıĢ kamusal alanları, kamusal tesisleri, kamu yatırımlarına bakın. 

Bunların ne kadarı Belediye Bütçesiyle, ne kadarı Merkezi Hükümet bütçesiyle? Hep söylüyorum, bir 

kere daha söyleyeceğim ve bu Mecliste görev aldığım süre boyunca söyleyeceğim. Bu ülkede en 

yüksek vergi ödeyen 3. il‟ken kamu yatırımlarının 71. sırasında olmayı reddediyoruz, bu haksızlıktır. 

Elbette ki geliĢmiĢ bir kent olarak daha az geliĢmiĢ kentlere daha fazla kamusal yatırım yapılmasını 

talep eden bir anlayıĢa sahibiz. Ama 71. sırada olmayı kabullenmiyoruz. Ve umarım Merkezi 

Yönetimin, Merkezi Yönetime sahip olmadan BüyükĢehir Belediye Bütçesini konuĢtuğumuz, bu son 

BüyükĢehir Belediye Bütçesinden sonra bu sıralama da değiĢecek. Bu Ģehirde kamusal yatırım yok. 

Ben bir avukatım, kendi mesleğimden örnek vereyim. Mesela bu Ģehrin ihtiyaca yetecek adliyesi yok. 

Bugün Ġzmir Adliyesi iĢ hanlarından bozma kiralık yerlerde hizmet veriyor. KarĢıyaka Adliyesi, Çiğli 

Belediyesi‟nin kendisine verdiği belediye hizmet binasının içerisinde bir yerde ve KarĢıyaka ÇarĢı‟da 
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bulunan derme çatma içinde adliye olduğuna inanamayacağınız bir ortamda görev yapıyor. 

Türkiye‟nin 3. büyük Ģehrinin adliyesi yok. Yıkılan okulları yapılmıyor. Bitmeyen bir Ģehir hastanesi, 

bitmeyen büyük bir camisi, bitmeyen bir hızlı treni, hiç baĢlanmayan spor alanları var. 2023 

Bütçesinin öngördüğü belli baĢlı harcama kalemlerinden de örnek vermek istiyorum. Ġzmir Halkı 

olarak, Ġzmir‟in seçilmiĢ bir Meclis Üyesi olarak vergilerini bizle finanse ettiğimiz, kamu bütçesinden 

alamadığımız payı dile getirdikten sonra bu bütçede ne yapıldığı üzerinde durmak isterim. Değerli 

Meclis Üyeleri, 2019 yılı Bütçemiz o tarihteki Dolar kuru‟na göre 1 milyar 57 milyon Dolar‟dı. Bugün 

bütçemiz 1 milyar 400 milyon Dolar. Büyük bir artıĢ varmıĢ gibi görünüyor. Ama buna 

sevinemiyoruz. Neden? Çünkü Dolar kuru üzerindeki bu artıĢ, Dolar kuruna göre olan bu artıĢ Merkezi 

Yönetimin siyasi saiklerle yaptığı bütün baskıya rağmen ve Dolar‟ın kendi enflasyonu içerisinde bizim 

bütçemizde Dolar bazlı bir artıĢ görünse de alım gücümüzde bir artıĢ söz konusu değil. Tıpkı 

yurttaĢların olduğu gibi. Çünkü her yurttaĢ da kendi bütçesini tıpkı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi gibi 

oluĢturup, idare etmeye çalıĢıyor. ġöyle bir örnek vereyim. Ocak 2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 

liraydı. Bu gün 5 bin 500 yüz lira. Sizce bir asgari ücretli bu artıĢ sayesinde daha yüksek alım gücüne 

mi sahip oldu? Bir örnek vermek isterim. Ocak 2021‟deki asgari ücretle 376 kilo ekmek alabilirken 

bugün 294 kilo alıyor. Yani 84 kilo ekmeği kaybolmuĢ asgari ücretlinin. Bu Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi için de geçerli. Bugün bütçemiz 2019 yılına göre 400 milyon Dolar civarında artmıĢ 

görünse de mesela otobüslerde kullandığımız tekerleklerin fiyatı %400 artmıĢ durumda. Otobüs 

demiĢken Ģunu da hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz 2019 yılında ESHOT otobüs alımı yaptı ve 

oldukça da iyi bir alım yaptı. Ġyi ki yapmıĢız, iyi ki yapmıĢız. Çünkü 2019 yılında aldığımız 160 

körüklü otobüsün bir tanesini 1 milyon 929 bin liradan yani yaklaĢık 2 milyon liradan almıĢtık. Bu gün 

aynı otobüs 7 milyon lira. Yani biz o zaman 2,5 otobüs alabilirken aynı parayla bugün 1 otobüs 

alabiliyoruz. Bu bizim bütçemizin aslında büyümediğini gösteriyor. Hepimiz gibi, bütün yurttaĢlar gibi 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin de alım gücünün düĢtüğünü gösteriyor. Bütün buna rağmen, bütün bu 

zor koĢullara rağmen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütçesinin %41‟nin yatırıma ayrılabiliyor olması 

bu nedenle bir baĢarıdır. Konu otobüsten açıldığına göre buradan ulaĢım hizmetleriyle ilgili bir 

değerlendirme yapmak isterim. Çünkü biliyorsunuz BüyükĢehir Belediyelerinin en önemli 

görevlerinden birisi de ulaĢım hizmetleri. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ulaĢım hizmetlerinin 

verilmesinde temel tercih olarak toplu ulaĢımı geliĢtirme ve özendirmeyi benimser ve toplu ulaĢımı 

mümkün olan en yüksek oranda demir tekerlekli araçlarla vermeyi benimser. Bazıları hala trenle 

ulaĢım yapmayı komünizme giden yol olarak görse de bütün dünya, bütün kapitalist dünyada artık 

demir tekerlikli ulaĢımın daha doğru olduğunu ortaya koydu. Bu yüzden Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

yatırım harcamalarının çok önemli bir kısmını gerek bütçe içi, gerek bütçe dıĢı yatırım harcamalarının 

büyük bir kısmını raylı sistemlere yapıyor. Raylı sistem yatırımlarımızın bir kısmını uluslararası 

kredilerle bir kısmını da bütçe içi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Trenleriyle beraber 765 milyon 

Euro‟ya mal olacak Buca Metrosu‟ndan yılda 45 milyon Euro iĢletme geliri bekliyoruz. Ve bunun için 

bu inĢaat için yaptığımız kredi anlaĢması 4 yıl ödemesiz, yani 4 yıl boyunca inĢaat devam ederken biz 

kredi geri ödemesi yapmayacağız. Sayın BaĢkan‟a ve bu konuda emeği geçen bütün Bürokratlara çok 

teĢekkür etmek istiyoruz. Buca Metrosu ĠnĢaatında ilk kazık geçen hafta çakıldı ve diğer kazıklar da 

tamamlandıktan sonra yaklaĢık 3 ay sonra TBM Makinesi tünel açmaya baĢlayacak ve Buca Ġzmir çok 

büyük bir yatırıma, çok büyük bir özlemin sonuna gelmiĢ olacak. Buca dedim, hatırlatıyorum, hep 

hatırlatacağım. Buca Cezaevi alanı yeĢil alan olsun. Buca Cezaevi alanını betona, ranta teslim 

etmeyeceğiz, bunu yapamayacaklar. Ġzmir Halkı buna izin vermeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi bütün 

örgütüyle, bütün Meclis Gruplarıyla, bütün üyeleriyle bu rant projesine karĢı çıkacak. Ġzmir 



32 
 

 
 

BüyükĢehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu Buca Cezaevi alanını 70 bin metrekare 

ticaret ve konut inĢaatına açan, sözde Çevre Bakanlığının planına iptal davasını geçen hafta açtı. Bütün 

zorluklarına rağmen, bütün handikaplarına ve bilinen bütün dertlerine rağmen biz hukuka inanmaya 

devam edeceğiz ve hukuk eliyle demokratik meĢru yollarla toplumsal baskımızı oluĢturup, bu projeyi 

durduracağız. Buca‟nın yararına olan Buca Metrosu‟nu durdurmak isteyenlerin durduramadığı Buca 

Metrosu söylendiği zamanda ve tarihte Buca‟ya gelecek ve Buca Halkı, Ġzmir Halkı bu metrodan 

yararlanacak. Ve o metroya binip Buca‟ya giden insanlar Buca Cezaevi Alanının yeĢil alanında nefes 

alacaklar, orada inĢaat yapılmadığı için, yaptırmadığımız için hepimizi anacak. Tercihimiz raylı 

sistemler, doğru. Ama elbette Ġzmir‟in ulaĢımının tümünün raylı sistemlerle yapmak mümkün değil. 

Otobüsler de bizim için önemli. 473 yeni otobüs aldı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ESHOT Genel 

Müdürlüğü. Basit bir rakam vermek isterim. Bugün ESHOT‟un kullandığı seferde bulunan otobüslerin 

sayısı 1769. Bunların 473‟ü bu dönemde alındı. Bu Ģu demek; bugün otobüslerimizin yaklaĢık beĢte 

biri 3 yaĢından küçük demek. Ve bizim bütün seferde olan otobüslerimizin yaĢ ortalaması 6,46 yaĢ 

olup, bu yaĢ Avrupa‟nın en genç otobüs filolarından biri olduğumuzu gösteriyor. Sadece Türkiye‟nin 

değil, Türkiye‟nin en genç filosuyuz. Bu Ģunun için önemli; çünkü bu doğayı korumayı inanıyoruz, 

karbon salınımını azaltan bir durum bu. 2.‟side ESHOT‟un maliyetini azaltan bir durum. Söylediğim 

gibi 2019‟daki gibi ESHOT Genel Müdürümüzün, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bürokratlarının ve 

Sayın BaĢkan‟ın gösterdiği büyük bir alım baĢarısıyla 473 otobüsü, yeni otobüsü aldık ve filomuzu 

gençleĢtirmiĢ olduk. ESHOT‟un bugün toplam hat sayısı 363. Evet, amacımız toplu ulaĢım ve bunu 

demir tekerli araçlarla yapmak istiyoruz. Bu konuda da amiral gemimiz ESHOT. Ama sadece 

ESHOT‟un imkânlarıyla bunu yapmak mümkün olmayacağı için ĠZULAġ bu konuda devreye girmiĢti. 

Ve Ģimdi bu dönem ĠZTAġIT devreye giriyor. Kooperatifçilik anlayıĢımızı yine bazılarının 

kooperatifçiliği komünizme giden yol olarak gördüğü arkaik dönemden kalma görüĢlerini bir kenara 

bırakırsak, çok değer verdiğimiz kooperatifçiliği taĢımacılık sektöründe de destekleyen ve ĠZTAġIT‟ı 

geniĢleten bir yönetim anlayıĢı içerisindeyiz. Menemen de artık ĠZTAġIT ağına geldi. HoĢ geldin 

Menemen. 2023‟te de yenilerin eklendiğini göreceğiz. Mademki ESHOT‟u konuĢuyoruz. Size biraz 

tarihi süreç anlatmak istiyorum. Maalesef Türkiye‟de bazen tarihi süreçlerden bahsettiğimizde yani 

gerilere gittiğinizde aslında ilerilere gitmiĢ oluyorsunuz. Mesela 1215 yılına dönersek… 20 yıl önce, 

20 yıl geriye gidersek 1215 yılından daha ileri bir yere gitmiĢ olacağız. 1215 yılında Magna Carta 

Libertatum diye bir bildirge yayınlandı. Ve 1618 yılında da Bill of Rights dediğimiz, Haklar Bildirgesi 

dediğimiz yayınlandı. Öz‟ü Ģu, Ģunu söylüyor; “Kral sen kamu bütçesini yapamazsın. Kamudan 

topladığın paralarla canının istediği gibi harcama yapamazsın.” dediler 1215 yılında, 1618 yılında ve 

1789 Fransız Devriminde. “Bütçe hakkı halkındır.” dedi. Halkın seçtiği temsilciler kimden ne kadar 

vergi veya gelir alınacağını, hangi hizmetin kaça satılacağını belirler. Buradan toplanan parayı nereye 

harcayacağını da halkın temsilcileri belirler. Türkiye‟de de böyle. TBMM bütçeyi yapma hakkına 

sahip. Ve yaptığı bu bütçeden, bütçe üzerinden yapılan harcamaları denetleme görevi de SayıĢtay ve 

Meclis‟in kendisine ait. Yerel yönetimlerde de böyle. Yerel Belediyeler bütçe yapma hakkına sahip, bu 

bütçenin harcamalarını denetleme yetkisi yine SayıĢtay ve Yerel Meclislere, yani bize ait. Ama 

Merkezi iktidar Ģunu yaptı. Dedi ki; “Ben BüyükĢehirleri kaybettim, bu BüyükĢehirleri yöneten 

yöneticileri topal ördek yapacağım. O yüzden ben sizin 1215 yılından beri konuĢulup kabul edilmiĢ 

bütçe hakkınızı elinizden alıyorum.” dedi. Bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ESHOT Genel 

Müdürlüğü Bütçesi‟nin en önemli kalemi olan bilet fiyatlarını tarifesini Meclis‟te belirleyemiyor 

arkadaĢlar Merkezi Ġktidarın bu anlayıĢı yüzünden. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Ġlçe Belediyeleri, 

bütçe içi iĢletmelerinde sattığı tostun fiyatını bu Meclis2ten geçiriyor, çay‟ın fiyatını bile bu Meclis‟ten 
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geçiriyor. Ama ESHOT‟un bilet fiyatlarını bu Meclis‟ten geçirtmiyorlar. Neye dayanarak yapıyorlar 

bunu? Yönetmelik değiĢtirdiler. Kanun‟da böyle bir hüküm var mı? Yok. Yönetmelikte bu yetkiyi 

UKOME‟ye verdiler. UKOME kim? UlaĢım Koordinasyon Merkezi. UlaĢım Koordinasyon Merkezi 

Belediyenin, BüyükĢehir Belediyesi‟nin bir birimi, baĢında BüyükĢehir Belediye BaĢkanı var. Ama 

UKOME çoğunluğunu Belediye‟den alabilmek için, ilgili, ilgisiz bütün birimleri bunun içerisine 

yazdılar. Mesela, Ege Ordu Komutanı da UKOME Üyesi. Ve böylece UKOME çoğunluğunu 

BüyükĢehir Bürokratlarından alıp, Merkezi Hükümet tarafından doğrudan atanan Bürokratlara verdiler 

ve UKOME, ESHOT‟un, ĠZBAN‟ın, metronun bilet fiyat artıĢlarına iliĢkin tarifesini reddediyor. 

Neden reddediyorsunuz diyoruz? Çünkü öyle istiyoruz. Peki, dolmuĢ fiyatlarına zammı kabul ediyor 

musunuz? Ediyoruz. Taksiler? Evet. Servisler? Evet. Peki taksiler, servisler baĢka bir maliyete mi 

sahip? Bugün Merkezi Hükümet eliyle taĢımacılık sektöründe haksız rekabet yapılıyor. Ġnsanlar pahalı 

buldukları için dolmuĢa binemiyorlar. Ve dolmuĢçu esnafı istediği hâsılatı elde edemiyor. 14 Nisan 

2021 tarihinde toplanan UKOME, Ġlçe Belediye BaĢkanlarının da katılımıyla… Çünkü ulaĢım ilçeleri 

de ilgilendiren bir sorun. Bazı hatlarımız belli ilçelerde baĢlayıp bitiyor. Buna rağmen Ġlçe Belediye 

BaĢkanlarının bu toplantıya katılmasının yasaya aykırı olduğunu söyleyen bir Mahkeme Kararıyla bu 

karar da iptal ediliyor, bununla ilgili yargı süreci de devam ediyor. Değerli Meclis Üyeleri, iĢin hukuki 

yönünü anlatmak istemiyorum, konuĢmama almıĢtım ama çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Ama 

Ģunu söyleyelim; “2019 yılında yapılan yerel seçimlerle büyük illeri kaybeden Merkezi Yönetim, 

Siyasi Ġktidar, Ankara ve Ġstanbul gibi Meclis çoğunluğuna sahip olduğu yerlerde Meclis çoğunluğuna 

dayanarak, Ġzmir gibi Meclis çoğunluğu bulunmayan yerlerde de UKOME çoğunluğuna dayanarak 

belediyelerin su ve ulaĢım birimleri eliyle belediyeleri batırmaya, kazanamadığı belediyeleri iĢ 

yapamaz hale getirmeye çalıĢıyor. Bunu açıkça söylemek zorundayım, özeti budur. Ġğneden ipliğe her 

Ģeye zaman gelen, halkı düĢünmeyen, ücretliye zam yapmamak için, Tayyip ERDOĞAN‟ı üzmeme 

istatistik kurumu rakamlarını manipüle eden siyasi iktidar, konu belediyelerine gelince kendi 

sorumluğunu bir kenara bırakıp popülist söylemlere giriĢiyor. ġunu net söyleyelim; bu ülkenin 

ekonomisini batıran siyasi iktidardır. Bütün üretim maliyetlerini yükselten, insanları üretim yapamaz 

hale getiren, gıda almanın, barınmanın bile dert olduğu günler yaĢatan kendileridir. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin verdiği ulaĢım hizmetinin maliyetlerinde korkunç boyutlarda artmasına yol açan da 

kendileridir. TaĢıma maliyetlerindeki bu artıĢı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bütün engellemelere 

rağmen karĢılamaya devam edecektir. Çünkü ulaĢım maliyetlerindeki bu artıĢı biz her koĢulda 

sübvanse edeceğiz. Her koĢulda da bu Belediyenin bütçesini yine %41 yatırıma ayıracağız. Mesela 

neye mal oluyor bu? Hani bazılarımızın aklına gelebilir. ESHOT bütçesi geçti, bu ne? ġimdi Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi bütçesine etkisini konuĢacağım bunun. Bakın Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

ulaĢım hizmetlerini sübvanse edebilmek için, bu maliyet artıĢlarını karĢılayabilmek için 2019 yılı 

Bütçesinin %16‟nı, BüyükĢehir‟in bütün bütçesinin %16‟nı ulaĢım sektörüne aktarıyordu. 2022 yılının 

ilk 10 ayında bu rakam %18,5‟a çıktı, %20‟yi geçmesini bekliyoruz. Yani her 5 lira‟dan birisini 

ulaĢıma aktarmak durumundayız. Önümüzdeki yıl 3 milyar liranın üzerinde bir para aktarılacak. 3 

milyar lira ne demek biliyor musunuz? Çiğli, KarĢıyaka ve Bayraklı ilçelerinin 1 yıllık bütün bütçesini 

topladığınızda  3 milyar lira yapıyor. Ġzmir‟in 3 büyük ilçesinin bütün bütçesi kadar, iğneden ipliğe her 

harcamasının toplamı kadar bir parayı, siyasi iktidarın kazanamadığı Belediyeleri batırmak için ortaya 

koyduğu bu tavır yüzünden harcamak zorunda kalacağız. Milli iradeyle böyle itiĢilir iĢte. Ödenen bu 

para, Ġzmir halkının parasıdır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi‟nden ödenen bu para Ġzmir 

halkının parasıdır ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bu parayı ödemek için, Ġzmir halkının beklediği bazı 

hizmetleri ve yatırımları kısmak zorunda kalacaktır. Ama buna rağmen yine de yatırım bütçesinin 
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%41‟ni yatırıma ayırmaya da devam edecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi hukuk dıĢı yöntemi, 

hangi hukuk tanımaz kamu görevlisini üstümüze salarlarsa salsınlar, Ġzmir halkının oylarıyla seçilen 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, BaĢkanıyla, Meclisi‟yle, Bürokratları ve tüm çalıĢanlarıyla Ġzmir halkına 

hizmet etmek için canla baĢla çalıĢmaya devam edecektir. Hiçbir engelleme bizim tavrımızı 

değiĢtirmeyecek, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin Kurum ve KuruluĢlarının ve Ġzmir Halkı‟nın 

haklarını savunma konusundaki kararlığımız ve cesaretimizi azaltmayacaktır. Değerli Meclis Üyeleri, 

ülkemizin temel meselesi bugün ekonomi. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin de temel meselesi 

ekonomi. Ekonomik kriz artık ekonomik Ģiddet boyutuna hatta ekonomik terör boyutuna varmıĢ, 

yoksulluk yayılmıĢ ve derinleĢmiĢtir. Bu nedenle ekonomi konusundaki Belediyemizin stratejisi 

içinden geçtiğimiz dönemde daha da önem taĢıyor. Yoksulluğun yaygınlaĢtığı bu dönemde Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi sosyal harcamalarını da artırdı, bir tane rakam vereceğim. Diğerlerinin hepsi 

zaten kitapçıklarda var. 2019 yılında biz 23 bin haneye doğrudan sosyal yardım yaparken, bugün bu 

sayı 78 bin haneye, yaklaĢık 4 katına çıktı. Ġnsanlar yoksullaĢıyor. Ġzmir ekonomisini geliĢtirebilmek 

için, Ġzmir‟in ekonomisinin insanların hayatına daha fazla katkı sağlayabilmesi için, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Ģehrin yerel ekonomisinin geliĢmesi amacıyla, fuarcılık sektöründeki yatırımlarına da 2023 

yılında da devam edecek. Ġzmir bir fuarlar Ģehri olduğu için bu konudaki faaliyetlerini sürdürecek. 

Ama temel sektör olarak, Ġzmir‟de temel sektörlerden birisi olarak da tarımı görüyoruz. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi kırsal kalkınmayla köylümüzün doğduğu yerde de doymasını sağlamaya, 

kuraklıkla mücadele etmeye, su kaynaklarımızı korumaya ve katma değerli ürünler ortaya çıkararak 

kentteki gıda sanayini ve buna dayalı istihdamı büyütmeye çalıĢıyoruz. Bütün bunların yanı sıra bugün 

için en önemli sorunlarından birisi olan gıda güvenliğini sağlamak, hayat pahalılığını gıda 

fiyatlarındaki enflasyonunun tavan yaptığı bir dönemde Ģehrimizde sağlıklı, eriĢilebilir, ekonomik 

fiyatlı gıda tedarikine de katkı vermeye çalıĢıyoruz. Elbette bu yaptıklarımız bir Belediyenin 

yapabilecekleri sınırlar dâhilindedir. Ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bu anlamda modeller üretmeye 

çalıĢmaktadır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütçesinin demokrasi baĢlığı altındaki 4. stratejik 

bölümünde 2 milyar 531 milyon liralık yani bütçesinin %14‟nü tutan bir yatırımla karĢınızda. Bu 

yatırımını alt kalemlerinde olan kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik çalıĢmalar konusunda birkaç 

hususta değerlendirme yapmak isterim. Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bu Ģehri 

yaĢayan herkes için, refah içerisinde güvenli bir yaĢam alanı oluĢturmaya çalıĢıyor. Bu yüzden 

toplumsal cinsiyet eĢitliğini kiĢinin hak ve sorumlulukları bakımından cinsiyete dayalı bir farklılığın 

bulunmaması için de çaba sarf ediyoruz. Bu yüzden kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi ve toplumsal 

cinsiyet eĢitliğinin sağlanması bizim için temel amaçlardan birisi. Çünkü biz inanıyoruz ki, birinin 

diğerini sömürdüğü hayatını egemenliği altına aldığı, cinsiyeti nedeniyle onu aĢağılayıp ayrımcılığa 

tabi tuttuğu her dünya kötüdür. Ve üstelik böyle bir dünyada; yoksulluk, mutsuzluk ve sömürü ve 

baskı herkes için vardır, sadece kadın için değil. Kadının özgür olmadığı bir toplumda erkekler de 

özgür değildir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve BaĢkan SOYER toplumsal cinsiyet eĢitliğini hayatın 

her alanında savunmaya çalıĢıyor. Küçük bir örnek vermek istiyorum, somut bir örnek vermek 

istiyorum Değerli ArkadaĢlar. Hani çok gözden kaçtı belki, Sayın BaĢkan‟nın bu konudaki tavrına 

iliĢkin bir küçük örnek vermek istiyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi? 2020 yılının Mart ayında küresel 

salgın patladı. Covid Pandemisi. Ve o tarihte çocuklarımızın bu salgından korunabilmesi için, Milli 

Eğitim Bakanlığı eğitime 2 hafta ara verdi. Doğru bir karardı. Çocukların eğitimine ara verildi ama 

anne, babalar çalıĢıyordu. Bunun üzerine dendi ki; bu çocuklara kim bakacak evde? CumhurbaĢkanlığı 

Personel Prensipler Genel Müdürlüğü bir yazı yayınladı. “Okul öncesi ve ilköğretim çağında bulunan 

kadın çalıĢanların, kadın çalıĢanlarına yıllık izin haklarını kullanmalarını söyledi, yıllık izin haklarını. 
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Yıllık izni yoksa mazeret izinlerinin kullanın dedi. Aynı gün, aynı gün Sayın SOYER‟in imzasıyla bir 

yazı yayınladı BüyükĢehir Belediyesi. Dedi ki; “12 yaĢından küçük çocuğu olan ebeveynler ben sizi 

idari izinli sayıyorum.” Değerli ArkadaĢlar, çocuğa bakma görevi kadının değildir. Çocuğa bakma 

görevi her iki ebeveynindir. Siz kadını sadece çocuğa bakan bir anne olarak görürseniz, böyle bir yazı 

yayınlarsınız. Kadını erkeğiyle eĢit sayan bir anlayıĢa sahipseniz böyle bir yazı yazarsınız. Aradaki 

fark bu kadar nettir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi çocuğa bakma görevinin ebeveyne ait olduğunu 

söylüyor ve çocuklara bakma görevinin her iki cinsten ebeveyne ait olduğunu söylüyor. Kadın 

cinayetlerine dair de çok Ģey söylendi. Maalesef Ġzmir kadın cinayetleri konusunda oldukça kötü bir 

yerde. Hani çok modern, çok kültürlü, çok eğitimli insanların yaĢadığı Ġzmir‟de her ay birkaç kadın 

öldürülüyor. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen müdahale etmeyin. Evet, evet. 

MURAT AYDIN: Bütçeden bahsediyorum arkadaĢlar. 

BAġKAN: Evet. 

MURAT AYDIN: Çünkü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi‟nde kadınlar öldürülmesin diye 

gösterilen bir çaba ve para var, bu sizi rahatsız etmesin. Etmesin…(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Evet. 

MURAT AYDIN: Etmesin efendim. 

BAġKAN: ArkadaĢlar… Değerli ArkadaĢlar… 

MURAT AYDIN: Etmesin efendim… 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, lütfen müdahale etmeyin. 

MURAT AYDIN: Etmesin, etmesin efendim, etmesin. 

BAġKAN: Evet, devam edin, devam edin Murat Bey. 

MURAT AYDIN: Kadın cinayetlerine karĢı da çok laf söyledi, çok laf ettiler, hepimiz ettik. Hepimiz 

önerilerde bulunduk ama çoğu kez sorunun nedenlerini değil, sonuçlarını tartıĢtık. Ölen kadının 

hayatını tartıĢtık, yaĢam tarzını tartıĢtık, hâkimleri tartıĢtık, kravat indirimlerini tartıĢtık, failin alacağı 

cezayı tartıĢtık, hep sonucu tartıĢtık. Ama kadınlar öldürülmeye devam edildi. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Evet, devam edin Murat Bey. 

MURAT AYDIN: Edeceğim BaĢkan‟ım. Fakat asıl meseleyi tartıĢmadık. Bu asıl meseleyi 

söyleyeyim arkadaĢlar. Asıl sorunun, sorunun adını apaçık koyalım. Kadın cinayetleri politik bir 

sorundur ve kadına bakıĢ açınızla doğrudan ilgilidir. Kadını bir birey değil, bir namus öznesi 

sayıyorsanız, onu sadece eĢ, anne, bacı olarak tanımlıyorsanız, kadın cinayetlerini önleyemezsiniz. 

Kadının giyeceği kıyafete, sokakta gezip gezmeyeceğine, gülüp gülmeyeceğine, kaç çocuk 

doğuracağına, çocuğu doğurduktan sonra çalıĢıp çalıĢmayacağına, çocuğu hangi yöntemle 

doğuracağına dair irade buyurursanız, kadınların yerine geçip fikir üretirseniz, ürettiğiniz fikri de 

kadınlara dayatırsanız, kadın cinayetlerini önleyemezsiniz. ĠĢte Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bununla 

da mücadele ediyor. Ġstanbul SözleĢmesi, Türkiye‟nin taraf olduğu, öncü olduğu, Adalet ve Kalkınma 

Partisi Ġktidarı‟nın büyük bir çabayla çıkarttığı Ġstanbul SözleĢmesi. Adı bir Ģehrimizle anılan Ġstanbul 

SözleĢmesi. Bir gecede çıktık. Neyine karĢıyız Ġstanbul SözleĢmesinin? 12. maddesi diyor ki; 

“Kadınların daha aĢağı düzeyde olduğu düĢüncesine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve 

diğer uygulamaların, bütün uygulamaların kökünün kazınmasını istiyor Ġstanbul SözleĢmesi.” Buna mı 

karĢıyız? Bu amacı gerçekleĢtirmek için kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranıĢ 

kalıplarının değiĢtirilmesine yardımcı olacak tedbirleri yani toplumsal cinsiyet eĢitliğini sağlamaya mı 

karĢıyız? Kadının da erkeğin de eĢit ve özgür bir ülkede yaĢamalarını sağlayacak bir ortam 

oluĢturulmasına mı karĢıyız? SözleĢme bunları istiyor. Kadınların neden öldürüldüğünü bilmezden 

gelip, canım erkekler de öldürülüyor, cinayetin cinsiyeti olmaz diyenler kadın cinayetlerini 

önleyemezler. Kadına karĢı Ģiddeti sadece kızgın bir eĢin veya sevgilinin cinnet getirmesine, 

kıskançlığına, sözde sevgisine bağlıyorsanız kadın cinayetlerini önleyemezsiniz. Kadına yönelik 
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Ģiddet, önce kadını sonra tüm toplumu baskı altına almanın bir aracıdır. Bu yüzden politiktir. O 

nedenle kadın cinayetlerini birer asayiĢ vakası olarak değil, mücadele edilmesi gereken bir anlayıĢ 

olarak görmek zorundasınız. O yüzden önünüzdeki kitapçıkta Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

toplumsal cinsiyet eĢitliğini sağlamayla ilgili çabalarına da para ayırdığını göreceksiniz. Biz Ģehrimizin 

her sokağının, her alanının ve meydanının çocuklarımızın kullanımına açılmasını istiyoruz. Ve 

çocuklarımız içinde yatırım yapmaya çalıĢıyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2023 yılında da 

gençlerin yanında olacak. Gençlerimizin bu ülkenin en önemli değeri, kaynağı olduğunun 

bilincindeyiz. YetiĢmiĢ insan gücümüzün umutsuzluğa kapılmıĢ gençler tarafından terk edilip baĢka 

ülkelere alınmasını acıyla izliyoruz. Hiç değilse gençlerin temel sorunlarına çözüm bulmak için, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 2023 Bütçesi‟nde para ayrıldığını görüyoruz. Sokaklarda internet oluĢturmaya, 

ulaĢım araçlarında internet hizmeti vermeye çalıĢıyoruz. Teknoloji ve inovasyon ve giriĢimciliğe 

yönelik çalıĢmalar sürdürüyoruz. Tarihi Havagazı Fabrikası‟nda Gençlik YerleĢkesi, Akdeniz Dilleri 

Merkezi, GiriĢimcilik Merkezi, Kule Ġzmir Oyun GiriĢimciliği ve Yazılım Merkezi, Sinema Ġzmir 

Ofisi gibi birçok hizmeti açtık ve 2023‟te de bunlar için finans sağlıyoruz. Türkiye‟nin her yerinden 

Ġzmir‟e gelen yükseköğrenim öğrencileri iki büyük sorunla karĢı karĢıya Değerli Meclis Üyeleri. Bu 

Ģehre bir günlüğüne de gelse, 1 yıllığına da gelse, 4 yıllığına da gelse herkes bizim hemĢehrimizdir. 

Biz o çocukların da haklarını korumak zorundayız. Ġki büyük sorunla karĢı karĢıya bu gençler; barınma 

ve gıda, barınma ve gıda. Çocuklar yurt bulamıyorlar. Yurt bulamadığı için özel bir yurda ya da 

kiralanacak eve para veremediği için kaydını dondurup giden öğrenciler var Ġzmir‟den, buna izin 

veremeyiz. Bu konuda hepimize görev düĢüyor. Merkezi Hükümet yapması gerekenleri yapmıyor, 

tamam. Ama Belediyeler daha fazla çalıĢmak zorunda. Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler de daha 

fazla çalıĢmak zorunda. Çocuklara yurt oluĢturmak zorundayız. Diğer sorun; gıda. Değerli ArkadaĢlar, 

3 öğün yemek yiyemeyen üniversite öğrencileri var bu Ģehirde, 3 öğün yemeği yiyemeyen, ekonomik 

yoksulluğu yüzünden yiyemeyen üniversite öğrencileri var. 1987 ve 91 yılları arasında ben de o 

öğrencilerden biriydim. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi buna bir parça derman olabilmek için, Derman 

Belediyeciliğinin bir yansıması olarak, Dokuz Eylül, Ege, Kâtip Çelebi, Bakırçay, Demokrasi ve Ġzmir 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü‟nde günlük yemek dağıtıyor. Ġyi bir Ģey değil mi bu? Ama Kâtip Çelebi 

Üniversitesi Rektörü için iyi bir Ģey değil bu. Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü… Yazılarının hepsini 

paylaĢırım isteyenlerle. Bin dereden su getirerek Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin yemek dağıtım 

araçlarının kampüse sokulmasına izin vermiyor, hâlâ vermiyor. O çocuklar sıcakta ve soğukta, 

yağmurda ya da tozda dıĢarıda kaldırıma çökerek yemek yiyiyorlar. AK Partili Meclis Üyelerimiz, 

kendisini halkın ve üniversitenin değil, sarayın Rektörü sayan Rektörünüze söyleyin. Gençlerin 

yiyeceği yemek üzerinden siyaset yapmasın. Onu biz burada yapalım, biz birbirimizle kavga edelim. 

Gençlerin yiyeceği yemek üzerinden siyaset yapmasın. Bizi dinlemiyor da ve ona bir Ģey daha 

söyleyeyim; “Krala yaslanan düĢer.” Çok laf ettik, çok tantana ettik. Körfez. Ben de bu konuda biraz 

çene döveyim. Ġzmir Körfezi‟nin ve koku sorunuyla ilgili birkaç sorunla karĢı karĢıyayız, birkaç 

durumla karĢı karĢıyayız. 2023 bütçesinin bu konuda adım attığını… Yine de yetmeyecektir, bu 

konuda çabanın devam etmesi gerektiğini düĢünüyoruz, görüyoruz. Bunlardan birincisi, Ġzmir‟in 

yağmur suyu ayrıĢtırma alt yapısının eksik olması. Bu Ģu anlama geliyor; yağmur yağdığı zaman, 

yağan yağmurların çok büyük bir kısmı kanalizasyona karıĢıyor ve kanalizasyon suyuyla birlikte 

arıtma sistemine gidiyor. Aslında bu suyun arıtmaya gitmemesi gerekiyor. Çünkü yağmur suyunun 

arıtma sisteminde arıtılacak bir yanı yok, doğrudan körfeze verilebilir. Ya da yağmur hasadı yapılarak, 

Ģehir içi yeĢil alan sulamalarında kullanılabilir. Ama arıtmaya gidiyor. Çünkü ayrı bir sistemi yok, ayrı 

bir yağmur suyu sistemi yok. Sayın SOYER geldiğinden beri 3 yıldır bu konuda çaba sarf ediyor. 

Henüz yeterli değil ama yol alınıyor. Tabii bunun bir sonucu oluyor. O da Ģu; geçen ĠZSU Bütçesi‟nde 

de konuĢtuk. Pek çoğumuz, ben de dâhil, pek çoğumuz ĠZSU‟nun kazdığı yollarla ilgili günlük 

hayatımızdaki zorluklarla karĢı karĢıya kalıyoruz. Ama arkadaĢlar bunu yapmak zorundayız. ĠZSU‟dan 

bunu daha iyi yapmasını, daha organize yapmasını, daha çabuk yapmasını talep etmeliyiz, bunu her 

yurttaĢ olarak istemeliyiz. Ama bunu yapmak zorundayız. Çünkü yağmur sularını ayrıĢtırmayı 

sağlayamazsak hem körfez kirliliğiyle ilgili sorunu yaĢamaya devam edeceğiz, hem arıtmayla ilgili 

sorun yaĢamaya devam edeceğiz. Çünkü Ģu oluyor; özellikle yağmurun çok yoğun yağdığı günlerde bu 
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yağmur suları da arıtmaya geliyor ve arıtma sisteminin kapasitesinin üzerinde bir su geldiği zaman, bu 

suların bir kısmı arıtılamadan deĢarj ediliyor. Körfez temizliğinin 2. ayağı Çiğli Arıtma‟nın revizyonu 

ve körfez çevresinde yeni arıtma sistemlerinin kurulması. Bununla ilgili de çabalar 2023‟te devam 

edecek ve 3. Ayak da Çiğli Arıtma‟dan çıkan yaklaĢık yıllık 73 milyon metreküp suyun çıkıĢ 

noktasının değiĢtirilmesi ve bu kanal ağzının, çıkıĢ ağzının körfezin daha derin bir yerine alınması 

olmalıdır. Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri son 5 dakikada da birkaç hususa değinip sözlerime 

son vermek isterim. Bütün bu hikâyeyi yapabilmek, bütün bu vizyonu ve misyonu gerçekleĢtirip, bu 

vizyonu ortaya koyabilmek için paraya ihtiyacınız var. ArkadaĢlar bozuluyorlar. Biz burada Bütçe‟yi 

konuĢuyoruz, sen nerelerden gelip nerelere gittin diyorlar. Hayat bir bütündür arkadaĢlar. Ve maalesef 

Merkezi Hükümet‟in, Siyasi Ġktidar‟ın aldığı ve almadığı kararların hepsi bizim hayatımıza lehte ya da 

aleyhte etkiler yapıyor. O yüzden bunları dile getiriyoruz. Bütün bunları yapacak olan Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin mali yapısı üzerinde durmak isterim. Değerli Meclis Üyeleri, ülkenin 

neredeyse bütün Kamu Kurumlarının ve pek çok özel kuruluĢun dıĢarıda kredi bulma imkânlarının 

neredeyse sona erdiği, 3-5 Dolar SWAP‟ı için kapılarında gezildiği bir dönemde Fitch Ratings Kredi 

Derecelendirme Kurumu 4. Kez… Pardon bu iĢareti artık yapmıyorduk, 4. kez, böyle yapayım, 4. kez 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi‟ni AAA ile tespit etti, AAA verdi. Bu nota sahip en yüksek kamu 

kuruĢuyuz arkadaĢlar. Bütün bunlara rağmen. Bütün bu baskılara, bütün bu gelirlerini kısmaya, 

kredilerini çıkartmamaya rağmen, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin kredi notu AAA‟dır. Ve Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 2019 yılında toplam 4 milyar lira olan borcunu bu günde sürdürülebilir ve 

yönetilebilir bir halde tutmaktadır. Çünkü bu 3 yıllık süre boyunca 3 milyar 700 milyon lira para 

ödemiĢtir, borç ödemiĢtir ve bugün borçlanma kapasitesinin yani yasal olarak borçlanabileceği 

rakamın altındadır. Bugünde bu borçlanma rakamının altında %30‟nu, borçlanma kapasitesinin 

%30‟nu kullanmaktadır. Bütün bu yatırımları %41 bütçesini yatırıma ayıran, bütün bu baskıyla, 

soruĢturmayla, incelemeyle mücadele eden Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi‟nin önemli bir 

kısmını hâlâ yatırıma ayırmıĢ ve yatırım yapmaktadır. Değerli Meclis Üyeleri, hayat hepimize bir 

Ģeyleri dayatır, hayat hepimize bir Ģeyleri getirir, götürür. Günler geçer, aylar geçer, bu salonlarda 

baĢka Meclis Üyeleri oturur. Sadece birkaç Ģey akılda kalır. Bugünlerden geriye akılda kalacakların 

sayısı azdır. Bu akılda kalacaklardan birisi, Buca Alanı olacaktır. Bununla baĢladım bununla 

bitireceğim. Bu alanı yeĢil alan olarak korumama vebali hepimizin olacaktır arkadaĢlar. Buca Cezaevi 

Alanına beton dikilmesine izin vermenin vebali hepimizin olacaktır, buna izin vermiyelim. Bütün bu 

yoksulluğa, bütün bu zorluklara rağmen getirdiğimiz her bütçede daha iyisini yapmanın peĢinde 

olacağız. Bu Bütçe‟yi de yetersiz buluyoruz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak. Bu bütçeyi de 

hayallerimiz için hâlâ yol alınması gereken bir Ģey olduğunu düĢünüyoruz. Çünkü biz her seferinde 

hayallerimizi daha yukarı koyacağız. En iyisini yapılana kadar bu bütçenin en iyisi olduğunu 

düĢündüğümüz için bu bütçeye evet oyu vereceğiz. Çünkü bizim hayallerimiz, bizim ideallerimiz 1 

yıllık bütçelere sığmayacak kadar büyüktür. Ġzmir Halkı‟nın desteği olduğu sürece hayallerimizi ve 

hedeflerimizi daha ileriye kuracağız. Önümüze konulan hiçbir engeli, oluĢturulan hiçbir baskıyı, eften 

püften sebeplerle BaĢkan‟ımıza açılan hiçbir soruĢturmayı, bir yılgınlık meselesi olarak görmeyeceğiz. 

Bir adım geri atmayacağız, bir kelime eksik söylemeyeceğiz. Nerede olursak olalım, ne yaparsak 

yapalım her zorluğa dayanacağız. Dayanacağız, kitap ile, iĢ ile, diĢ ile, umut ile tırnak ile dayanacağız. 

Bu Ģehri daha iyi bir Ģehir haline getireceğiz, saygılar sunarım. (43 dakika 15 saniye) 

BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyoruz Murat Bey‟e. 43 dakikalık bir performanstı. TeĢekkür ediyoruz. 

Özgür Bey, buyursunlar, buyurun. Değerli ArkadaĢlar, Özgür Bey söze baĢlarken bir Ģey 

hatırlatayım, rica ediyorum… Salonda hareket oluyor, giriĢ çıkıĢlar oluyor, olabilir. Fakat asla 

oylama bitene kadar hiçbir arkadaĢımın terk etmemesini rica ediyorum. TeĢekkür ederiz. 

Buyursunlar.  

ÖZGÜR HIZAL: Tabii prompterı görünce bunları çıkarma ihtiyacı duydum. O yüzden… Ama hızlı 

hızlı geçeceğim. Murat Bey‟in konuĢmasının belki bir tık üzerinde bir konuĢma yapacağım süre 

olarak. KonuĢmama baĢlamadan önce ve selamlamamı yapmadan önce ben de Murat Bey‟in Grup 

BaĢkan Vekilimizin sevgili oğlunun doğum gününü kutluyorum. Mustafa Bey‟in kızının da doğum 

gününü kutluyorum. Çok uzun yıllar siyasetle iĢtigal etmiĢ bir arkadaĢınız olarak maalesef kendi 
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oğlunun doğum günlerini aynı gün kutlayamayan bir baba olarak da ben aynı zamanda doğum günü 

geçse de kendi oğlumun doğum gününü kutluyorum.  

BAġKAN: Güzel… 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Ģimdi tabii hızlı hızlı Murat Bey‟in bahsettiği ve Ġktidarımızı, Hükümetimizi 

ve Partimizi de suçladığı hususlar ile ilgili konuĢmamın içerisinde elbette ki cevap vereceğim ama 

kadın cinayetleri özelinde özellikle Ģunu söylemek istiyorum; Ģiddetin her türlüsüne özellikle kadına 

ve çocuğa yönelik Ģiddeti biz de parti olarak Ģiddetle kınıyoruz arkadaĢlar. TeĢekkür ediyorum. Sayın 

BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri, Belediyemizin Kıymetli ÇalıĢanları ve Bürokratları, Basınımızın 

Kıymetli Temsilcileri ve Sevgili Ġzmirliler. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin, 2023 Yılı Bütçe Tasarısı‟nı ve yine 2023 Yılı Performans 

Programı‟nı hep birlikte değerlendireceğiz ve oylayacağız ve bu değerlendirmede düĢüncelerimizi ve 

de eleĢtirilerimizi dile getirmek adına AK Parti Grubu adına söz almıĢ bulunmaktayım. Öncelikle 

bugün elimizde bulunan bu tasarıları hazırlayan, çalıĢmalarımıza ıĢık tutan, Kıymetli ÇalıĢanlarımıza 

ve Bürokratlarımıza yine Grubum adına teĢekkür ediyorum arkadaĢlar. Evet, uzun bir maratonun 

sonuna geldik. Kasım ayı Bütçe ayı. Meclis Üyeleri açısından, Meclis açısından yoğun bir Gündem 

ayı. Artık sonuna geldik. Ama bu sonda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin amiral gemisini 

konuĢacağız yani Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin kendi Bütçesi‟ni konuĢacağız, değerlendireceğiz, 

bizler eleĢtirilerimizi yapacağız, sizler de cevap vereceksiniz muhtemelen ve sonrasında da 

oylayacağız. ġimdi, esasında biz biliyoruz sizler de biliyorsunuz ki Bütçeler geleceğe yönelik 

planlamalardır. Yani bugün oyladığımız, bugün konuĢacağımız 2023 Yılı Bütçesi, 2023 yılında 

yapmak istediklerinizin bir çizelgesi esasında. Neye, ne kadar para ayırdığınızı, ne kadar gelirinizin 

olduğuna dair, olacağına dair birtakım öngörülerdir. Dolayısıyla ilk Bütçeniz olsaydı arkadaĢlar, ilk 

Bütçeniz olsaydı sizin, yapacağımız konuĢma çok farklı olacaktı. Ama bugün Murat Bey yapmaktan 

çekindi, ben yapacağım, bugün 4. Bütçeniz arkadaĢlar, 4. Bütçenizi yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu 

yapacağımız değerlendirme, konuĢmalar ve eleĢtirilerimiz sizin dün yaptıklarınızı içine alan bir 

konuĢma ve değerlendirme olacak Sevgili ArkadaĢlar. ġimdi Bütçeler nedir? Bütçeler, esasında 

siyasal belgelerdir. Bütçeyi hazırlayanların bir siyasal belgesidir esasında. Özetle, Ģunu 

söyleyebiliriz; bir Bütçe siyasal vizyonu gösterir, Faaliyet de Bütçe‟yle bağlantılı olarak kabiliyeti 

gösterir arkadaĢlar. Yani bugün sizlerin siyasal vizyonunuzu ya da vizyonsuzluğunuzu, kabiliyetinizi 

ya da kabiliyetsizliğinizi değerlendireceğiz ve oylayacağız. Ve bu değerlendirmeyi yaparken 

Kıymetli ArkadaĢlar, Bütçe‟yi iki yönüyle değerlendireceğim. Bir; sayısal verilerini analiz edeceğim. 

Bir de siyasal boyutlarını analiz edeceğim arkadaĢlar. Ve yine hızlıca Bütçenize birtakım sorular 

sormak istiyorum, sizin hazırladığınız Bütçe‟ye. Tabii Bürokrat ArkadaĢlar hazırladı ama sonuç 

itibarıyla arkasındaki siyasi akıl sizsiniz. Dolayısıyla sizin hazırladığınız Bütçe diyorum. Bu 

sorularımız neler Kıymetli ArkadaĢlar? Bu sorularımız Ģunlar; bu Bütçe sayısal olarak bize neyi 

gösteriyor? Bu Bütçe Ġzmir‟in geleceği açısından hangi vizyonu ortaya koyuyor? Bu Bütçe Ġzmir‟in 

öncelikleri açısından bizlere ne diyor? Bu Bütçe‟nin gerçekleĢme oranı nedir? Bu Bütçe vaatleriniz, 

sözleriniz, söylemleriniz açısından bize ne veriyor? Bu Bütçe gençlerimize, kadınlarımıza, 

yaĢlılarımıza kısacası tüm Ġzmirlilere ne verecek? Ve bu Bütçe‟nin sayısal verileriyle sizlerin siyasal 

anlayıĢı arasında nasıl bir bağ var? Bu 7 soruya sizin hazırladığınız Bütçe içerisinde cevaplar 

arayacağız arkadaĢlar ve buradan çıkacak olan sonuca göre Ģuna karar vereceğiz; sizin Bütçeniz, 

gerçek ve gerçekçi bir Bütçe mi? Yoksa gerçeklikten uzak simülasyon bir Bütçe mi? Eğer gerçek ve 

gerçekçi bir Bütçe‟yse sorun yok. Ama gerçeklikten uzak simülasyon bir Bütçe‟yse vay Ġzmir‟in 

haline. 3 yıl gitti, 1 yıl daha gidecek. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, yavaĢ yavaĢ Bütçe‟ye gelelim. 2023 

yılınızın tahmini Gelir Bütçeniz ne kadarmıĢ? 21 milyar 923 milyon. 21 milyar 923 milyon. Geçen 

yıl ne kadar öngörmüĢsünüz? 9 milyar 950 milyon Kıymetli ArkadaĢlar. Ve bu yılki fark sizin 

öngörünüz bu Bütçe‟yi siz hazırladınız her zaman tekrarla söylemeye devam edeceğim. Sizin 

öngördüğünüz fark; 11 milyar 473 milyon. Yani %120 artan bir Gelir Bütçeniz var. ġimdi bu Gelir 

Bütçeniz %120 arttı. Geçen yıldan 9 milyardan bu yıl 21 milyar küsur oldu güzel, harika, Bütçeniz 

büyüdü, gelirleriniz arttı. Peki, buradan Ģöyle bir sonuç çıkarmamız mümkün mü Kıymetli 

ArkadaĢlar? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, bu Gelir Bütçesi‟nin gelirler kalemini arttırmak konusunda 
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önümüzdeki dönem bir çalıĢma yapacak da mı artacak? Gelir arttırıcı faaliyetler içerisine mi girecek? 

Gelir arttırıcı birtakım yatırımlar mı yapacak? Hayır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi,  bu gelirlerin 

artması noktasında herhangi bir katkı ortaya koymuyor, geçmiĢte de koymadı, gelecekte de 

koymayacak. ġimdi 2023 Yılı Gelir Bütçeniz tekrar söylüyorum; 21 milyar 923 milyon. Bu 21 milyar 

923 milyonun 20 milyar 450 milyonu Merkezi Ġdare‟den hak ettiğiniz paylar. Bakın altını çizerek 

söylüyorum. Yüzde kaçı? %90‟ı, %90‟ı. Peki, geçen yıla göre ne kadar artmıĢ? %133 artmıĢ 

arkadaĢlar. Peki, sizin kendi iç dinamiklerinizle yapacağınız gelirlerinizi ne kadar arttırmıĢsınız? %30 

arttırmıĢsınız. Öyle öngörüyorsunuz arkadaĢlar. Diyorsunuz ki, Merkezi Ġdare‟den gelecek olan 

Bütçeyi biz %133 artıĢ olarak öngörüyoruz ama kendimiz %30 artıracağız diyorsunuz. ġimdi buradan 

bir sonuca varıyoruz Kıymetli ArkadaĢlar. Buradan vardığımız sonuç Ģu; Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi bu Bütçe‟yi hazırlayan siyasi akıl ve irade diyor ki; “Ben kendime güvenmiyorum. Ben bu 

iĢi geçen yıl da baĢarılı yapamadım, bu yıl da baĢarılı yapamayacağım. Ben gelir arttırıcı herhangi bir 

faaliyete girmeyeceğim. Nasıl olsa, nasıl olsa benim güçlü bir Siyasi Hükümetim var. Nasıl olsa 

benim güçlü bir… Aynen böyle düĢünüyorsunuz, gülüyorsunuz ama aynen böyle düĢünüyorsunuz 

arkadaĢlar bu belgesi. Ġtiraf edin. Bu sizin itirafınız. Ġtiraf belgeniz. ġimdi sırayla geleceğim ve aynen 

Ģunu söylüyorsunuz diyorsunuz ki; “Benim güçlü bir Ġktidarım var, Hükümetim var ve bu 

Hükümet‟in baĢında güçlü bir CumhurbaĢkanımız var.” diyorsunuz.  Siz de güveniyorsunuz, siz de 

güveniyorsunuz. Bu sizin belgeniz. Çünkü çünkü… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Geleceğim BaĢkan‟ım geleceğim.  

BAġKAN: ArkadaĢlar evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet…  

BAġKAN: Özgür Bey‟in insicamını bozmayalım, çok güzel gidiyor vallahi, evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. TeĢekkür ederim BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Rica ederim.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Merkezi Ġdare‟den gelen payınız %133 artmıĢ kendi paylarınızı %30 

arttırmıĢsınız kendi dinamiklerinizle elde edeceğiniz gelirleri ve SayıĢtay size demiĢ ki arkadaĢlar, 

SayıĢtay Raporu okumadığınız SayıĢtay Raporları arkadaĢlar. Hava attığınız, katı atık bertaraf 

tesisleri kuruyoruz dediğiniz, sizden önceki dönemde kurulan bir bertaraf tesisi üzerinden çalıĢtığınız 

birtakım tesislerle ilgili size diyor ki SayıĢtay; “Ey Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sen ÖdemiĢ‟te 

kurduğun ÖdemiĢ‟te kurduğun Yap-ĠĢlet-Devret Modeli‟yle kurduğun tesisten neden para 

kazanmıyorsun?” ÖdemiĢ Belediye BaĢkanımız burada mı? Buradaysa… Burada. ÖdemiĢ‟te 

kurduğunuz tesisten 5 kuruĢ para kazanmıyorsunuz aksine tesisi yapan firmaya ödeme yapmak 

durumundasınız hâlâ ve imtiyazınızı da geniĢlettiniz bu arada. Bunu kim diyor? SayıĢtay diyor. Bunu 

neden yapıyorsunuz? Çünkü “Siz ben çalıĢmasam da, ben yapmasam da, gelir elde etmesem de 

Hükümetimiz bize payımızı gününde, zamanında tıkır tıkır hiçbir kesintiye gitmeden ödüyor 

diyorsunuz.” arkadaĢlar. Evet, Ģimdi bu bağlamda buradan baĢka bir sonuca varmak istiyorum 

Kıymetli ArkadaĢlar. Bütçe‟ye kısa bir ara vereceğim. Ama Bütçe‟yle bağlantılı bir konuĢma 

yapacağım ki Murat Bey‟e de kısa bir cevap olur. ġimdi Pandemide, birtakım sorunların yaĢandığı 

dönemde, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ve diğer BüyükĢehir Belediyeleri‟nin hatta bütün 

Belediyelerin payları zamanında tıkır tıkır ödenirken siz engelden bahsediyorsunuz. Siz diyorsunuz 

ki; “Biz engelleniyoruz.” Bunu kimler söylüyor? Birtakım, bazı CHP‟li yöneticiler söylüyor. Dönem 

dönem de Sayın BaĢkan söylüyor. Nerede söylüyor? Genelde de bir topluluk önünde mikrofon 

elindeyken kalabalığı gördüğünde söylüyor ya da kendisine çok yakın olduğu bir medya kuruluĢunun 

önünde söylüyor. Biz de bazen ĢaĢkınlık geçiriyoruz. Gerçekten engelleniyor mu? ġimdi bu engel 

meselesine bir bakalım arkadaĢlar. Bir kere bir Belediye‟nin engellenebilmesi için kaynaklarının 

kesilmesi gerekiyor. Kaynaklarınız kesiliyor mu? Asla ve kat‟a. Zamanında ödeniyor mu? Evet, 

ödeniyor. Bir sorun var mı? Yok. Kaynak kesme meselesini 90‟lı yıllarda yaĢı müsait olan sizler çok 

daha iyi bilirsiniz. Siyasi Ġktidar‟da olduğunuz koalisyon döneminde hangi Belediyelerin, hangi 

kaynaklarını kestiğini siz çok daha iyi biliyorsunuz arkadaĢlar. Kaynak kesmeyi siz bilirsiniz. Bu yıl 

dahi içinde bulunduğumuz 2022 yılında dahi öngördüğünüz Merkezi Ġdare payının %120 fazlası 

Ekim Ayı itibarıyla elinize geçti arkadaĢlar. Hangi engelden bahsediyorsunuz? Demek ki kaynak 
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kesmeyle bir engel yok. Ġki; engel nasıl olur? Murat Bey kendince bahsetti. Dedi ki; “Meclis‟te engel 

koyarsınız.” Bu Ġstanbul, Ankara Meclisleriyle alakalı uzunca tartıĢılan bir konu, orada tartıĢılıyor. 

Ama Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi‟nde siz oy çokluğuna sahipsiniz arkadaĢlar. Burada 

istediğiniz kararı çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Ama buna rağmen Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟ndeki bütün kararlar %95 oranında oybirliğiyle çıktı. Bu %5‟lik dilimin içerisinde biz bazı 

konulara itiraz ettik, “Yapmayın” dedik, “YanlıĢ yapıyorsunuz” dedik. Birileri de çıktı; “AK Parti 

bizi kıskanıyor, AK Parti bizim iĢ yapmamızı engelliyor, AK Parti bize engel olmak istiyor.” Size 

bazı örnekler vereceğim arkadaĢlar, Kıymetli ArkadaĢlar. Oyçokluğu verdiğimiz bazı konulardan. 

“ĠZTAV‟a para aktarmayın” dedik, 9 milyon. “YanlıĢ yaparsınız.” dedik. Buradan oyçokluğu ile 

geçirdiniz Sayın BaĢkan da Meclis‟i bıraktı gitti. Oyçokluğuyla geçmiĢ kararın sonrasında ĠZTAV‟a 

para aktaramadınız. Ne dedik? “Ġstanbul‟un malını… Ġstanbul‟daki…” düzeltiyorum “Ġstanbul‟daki 

arsayı 1959 yılında alınmıĢ arsayı satmayın.” Dedik, yerini bile bilmiyorsunuz, kıymetini ve değerini 

dahi bilmiyorsunuz. Hakan Bey gitti, fotoğrafını çekti, geldi size gösterdi. Siz; “hayır, satacağız 

efendim.” dediniz. Oyçokluğuyla geçirdiniz. SayıĢtay size diyor ki; “Üzerinde iĢgalci var.” Haberiniz 

yok, haberiniz, üzerinde iĢgalci var. O üzerindeki iĢgalcilerin yapı kayıt belgesini almasını sözde 

dediğiniz Türkiye‟nin Çevre ġehircilik Bakanlığı engelledi Murat Bey. Sizin haberiniz bile yok, 

ruhunuz bile duymadı. Yine ne dedik? “Torbalı‟daki tarım arazisini, turizm alanı yapmayın, imar 

değiĢikliği yapmayın, sizin böyle bir yetkiniz yok.” dedik. Siz ısrarla yaptınız. Bir Ģirketin arazisiydi. 

Bununla ilgili ne oldu? Bununla ilgili ne olduğunu ben size söyleyeyim arkadaĢlar. Elimde ĠçiĢleri 

Bakanlığı Mülkiye MüfettiĢliğinin hazırladığı bir rapor var TeftiĢ Raporu. 10 yılı kapsayan bir TeftiĢ 

Raporu. Kötü niyetli olsaydı çok bulgu bulurdu. Ama 10 yıl içerisinde bir bulgu buldu arkadaĢlar. O 

bulgu da o Torbalı‟daki araziyle ilgili, Torbalı‟daki araziyle ilgili incelemeye aldı, incelemeye aldı 

arkadaĢlar. Elimde, bütün raporu okudum, okumanızı tavsiye ederim. Evet, yine ne dedik? Dedik ki 

Kıymetli ArkadaĢlar, Ey CHP‟li Meclis Üyesi ArkadaĢlar; “Siz Ġzmir‟in bir malını Ġstanbul‟daki ne 

idüğü belirsiz bir vakfa vermeyin” dedik. Yine geçirdiniz. SayıĢtay size dedi ki; “Hop arkadaĢ, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi sen ne yapıyorsun?” dedi. “Sen bu malı buraya nasıl verebilirsin?” SayıĢtay 

Raporunda var. Okumanızı tavsiye ederim. Demek ki arkadaĢlar, AK Parti Grubu laf olsun diye 

siyaset ve laf olsun diye muhalefet yapmıyor arkadaĢlar. Bugün de laf olsun diye konuĢmuyoruz ve 

konuĢmayacağız. ġimdi daha sıklıkla söylediğiniz, dediğiniz ne var? “Kredilerimizi 

onaylamıyorsunuz. Bakanlıklara yazdığımız yazılara cevap vermiyorsunuz.” Ve ısrarla sizin; 

“Bakanlıklara yazdığımız yazılara cevap vermiyorsunuz” dediğiniz yazı cevaplarını burada size 

gösteriyoruz. Nilay Hanım‟a çok gösterdim, Murat Bey‟e çok gösterdim. Siz gönderdiğiniz yazıyı 

biliyorsunuz, size gelen cevabı bilmiyorsunuz. Son olarak yine Sayın BaĢkan‟ın söylediği Murat 

Bey‟in ve Nilay Hanım‟ın burada okuduğu; “Kredi onaylarımız Bakanlıkta ve onaylanmıyor” 

dediğiniz bir durum söz konusu. Bununla ilgili de Sayın Genel BaĢkan Yardımcımız kendisi bu 

konuyla ilgili Sayın Belediye BaĢkanımızla görüĢtü. Kredi onaylarıyla değil, kredilerin süre 

uzatımıyla ilgili altını çizerek söylüyorum, en yakın zamanda da onlar çözüme kavuĢacak. Demek ki 

sizi kimse engellemiyor, demek ki sizin elinizden kimse tutmuyor. Yeter ki siz iĢ yapmak isteyin. 

ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, tekrar hızlıca Bütçe‟ye dönecek olursak Gelir Bütçenizi konuĢtuk, Ģimdi 

de Gider Bütçenize bakalım. 2022 yılı Gider Bütçeniz 25 milyar 900 milyon arkadaĢlar. 25 milyar 

900 milyon.  Aradaki farkı da borçlanarak  karĢılayacaksınız. Borçlanarak… Ne kadar fark? 3 milyar 

977 milyon. ġu ana kadar toplam borcunuz ne kadar? 13 milyar. Ne yapıyor? 16 milyar 977 milyon 

ve bu borçların büyük bir bölümünü Genel BaĢkanınızın “Tefeci” dedikleri “Tefeci” dediği 

uluslararası finans kuruluĢlarından karĢıladınız. Bizim açımızdan hiçbir sorun yok, yeter ki yatırım 

odaklı yapın. Ama Genel BaĢkanınız bu finans kuruluĢlarına “Tefeci” diyor, haberiniz olsun. Burada 

bir problem yok. Ama bu 16 milyar 977 milyonun üstüne bir borç daha ekleniyor arkadaĢlar. Sizin o 

Bütçe kitapçığında görmediğiniz, gizli bir borç miktarından bahsediyoruz Kıymetli ArkadaĢlar. O da 

ne biliyor musunuz? O da Ģu, o da Ģu; hani Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne dönem dönem iĢ yapan, 

hani Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne dönem dönem mal ve hizmet veren, iĢ ve… ĠĢ üreten kiĢi ve 

Kurumlar var ya faturasını ödeyip, vergisini ödeyip, faturasını kesip, KDV‟sini ödeyip, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟nden alacağını almak için kapısına gelen kiĢi ve Kurumlara olan borçlarınız 
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ve bu kiĢiler sizin kapınıza geldiğinde sizin onlara verdiğiniz cevap aynen Ģu; “Ne yapalım arkadaĢ 

bu ay Tarkan konseri vardı, o yüzden size bu ay hakediĢ ödemesi yapamayacağız, hak ediĢ ödemesi 

yapamayacağız.” diyorsunuz. Arada kâğıt sallıyorsunuz ya, o arada fatura sallayan vatandaĢları da 

görün lütfen arkadaĢlar. Dolayısıyla bu 16 milyar, 17 milyarlık borcun üzerine bu 3 milyar, bakın 3 

milyar borcu da eklediğiniz de ki, bu 3 milyarı nereden çıkartıyoruz? Sadece bir Daireden 

bahsedeceğim Daire BaĢkanlığından. YaklaĢık 300 milyar piyasaya borcu var arkadaĢlar, 300 milyar. 

47 müteahhidinin 40‟ı ya takip açtı ya takip açma aĢamasında. Takip açılırsa ciddi bir mali yük 

binecek bu Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne açmazsa da zaten o firma batacak arkadaĢlar. Dolayısıyla 

Kıymetli ArkadaĢlar, siz bu 20 milyarlık önümüzdeki dönemde de yapacağınız borçlanmalarla 

birlikte 25 milyarlık borçlanma alıĢkanlığınız noktasında Ģunu söylemek istiyorum; Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi elbette ki borçlanacak. Ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi borçlanırken Ġzmir‟in 

sorunlarını yatırımsal odaklı çözmek zorunda. Aksi takdirde, her zaman söyledim,söylemeye de 

devam edeceğim. Üzülseniz de, kızsanız da, darılsanız da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi asla bir 

Seferihisar Belediyesi değil arkadaĢlar. Burada açılacak bir yara, burada açılacak bir yara, çok daha 

büyük olur ve bu yaranın açılan yaranın neticesinde Ġzmirliler asla ve asla o yarayı kapatamazlar 

arkadaĢlar. Kısacası Kıymetli ArkadaĢlar, Bütçenizin rakamsal boyutu bu, rakamsal boyutu bu. ġimdi 

Kıymetli ArkadaĢlar 2023 yılında 25 milyar 900 milyon kaynak kullanacağız diyorsunuz değil mi? 

Bu kaynağı nerede kullanacaksınız? Ne için kullanacaksınız? Sizin, verdiğiniz birtakım vaatleri ve 

sözleri yerine getirmek için kullanmanız lazım. Ġzmir‟in genel sorunlarını gidermek için kullanmanız 

lazım. Bazı güncel, günlük faaliyetleri yerine getirmeniz lazım. ġimdi ben burada, 4. yılımıza 

girdiğimiz bugün defalarca vaatlerinizden bahsettim. Tunç SOYER‟in vaatleri Ģunlardı, bunlardı. 

Artık detaylıca vaatlerine girmeyeceğim. Hatırlayanınız vardır. Tunç SOYER‟in bir vaatleriyle 

alakalı bir web sitesi vardı. Faaliyet Raporunda demiĢtim ki; “Vaatleriniz error veriyor Sayın 

BaĢkan” demiĢtim. Dün yine baktım web sitesi güncelledi mi diye, web sitesi güncelleniyor Kıymetli 

ArkadaĢlar. Hâlâ vaatler yok. Yani ne oluyor biliyor musunuz arkadaĢlar? Siz aslında vaatlerinizi 

unutturmaya çalıĢıyorsunuz, sözlerinizi unutturmaya çalıĢıyorsunuz Ġzmirlilere. Ama söz uçar yazı 

kalır misali elimizde birtakım kaynaklar var. ġimdi diyorsunuz ki, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, 

Bütçe‟nin %41‟ini yatırıma ayırdı. Güzel, kâğıt üzerinde ayırdı. Peki, bir Bütçe‟nin baĢarısı neyle 

kıyaslanır arkadaĢlar? Neyle ölçülür? GerçekleĢme oranlarıyla ölçülür değil mi? GerçekleĢme oranı 

yüksekse o Bütçe baĢarılı bir Bütçedir ve siz muhtemelen Sayın BaĢkan çıkıp burada Ģunu 

söyleyecek. Diyecek ki; “Bizim Bütçenin gerçekleĢme oranları çok yüksek.” Peki, bu gerçekleĢme 

oranı, kâğıt üzerinde gerçekleĢme oranı mı? Hayat üzerindeki gerçekleĢme oranı mı? Benim 

hayatıma, senin hayatına, sizin hayatınıza kısacası tüm Ġzmirlilerin hayatına dokunabiliyor ise olumlu 

anlamda dokunabiliyorsa bu Bütçe, baĢarılı bir Bütçedir. Aksi takdirde kağıt üzerinde gerçekleĢiyorsa 

simülasyon bir Bütçedir. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, dediğim gibi yarını konuĢmamız için dünü 

değerlendirmemiz lazım. Dün sizin 35 milyarlık toplamda görev süreniz boyunca kullandığınız bir 

Bütçe‟nin olduğunu biliyoruz ve dün de aynı Ģeyi söylediniz. Dediniz ki; “Biz ortalama Bütçemizin 

%41‟ini neye ayırdık? Yatırımlara ayırdık” dediniz. Güzel. Peki, gerçekten bu yatırımlara ayrıldı mı? 

Gerçekten bu hayata geçti mi? Gerçekten biz bunu sokakta görebiliyor muyuz? ġimdi kısaca ona 

bakalım Kıymetli ArkadaĢlar. Ġzmir‟i biraz ayağınıza getirmek istiyorum. Ġzmir‟de çok 

gezmediğinizi, dolaĢmadığınızı düĢünüyorum ve Ġzmir‟i biraz ayağınıza getirmek istiyorum. Herkesi 

kapsayan sürdürülebilir bir alt yapı baĢlığında 4 milyar 766 milyon Bütçe ayırmıĢsınız. Dün de 

ayırmıĢtınız arkadaĢlar. Burası neresi Kıymetli ArkadaĢlar? Görülüyor değil mi? Basmane Gar önü. 

Basmane Meydan. Burada ne yapılması gerekiyordu Kıymetli ArkadaĢlar? Bu sözü kim verdi? Tunç 

SOYER verdi. Burada bir battı çıktı olması lazımdı ve burası yayalaĢtırılmıĢ bölge olması 

gerekiyordu. 3,5 yıl geçti. Nerede? Yok. Burası neresi Kıymetli ArkadaĢlar? Alsancak Gar önü. Bu 

sözü kim verdi? Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER verdi. 3,5 yıl geçti. Nerede? 

Elinizi kim tuttu? Bütçeniz mi yoktu? Paranız mı yoktu? Teknik bir problem mi vardı? 1,5 yılda 

yapabilecek misiniz? ġimdi size baĢka bir örnek göstereceğim Kıymetli ArkadaĢlar. Burası neresi? 

Aliağa. Aliağa‟daki battı çıktı. 150 günde yapıldı burası arkadaĢlar. Kaç günde? 103 günde yapılmıĢ 

arkadaĢlar düzeltiyorum, özür diliyorum 103 günde yapılmıĢ, 103 günde yapıldı. Siz 1500 günde hâlâ 
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düĢünce aĢamasındasınız. Çok merakla Aliağa Meclis Üyelerimize soruyorum. Aliağa‟da demir fiyatı 

daha mı ucuz? Aliağa‟da döviz daha mı ucuz? Aliağa‟da akaryakıt daha mı ucuz? Elbette ki değil. 

Ama yeter ki yapılsın. ġimdi bu bağlamda Ģunu söylemek istiyorum. Sayın Murat AYDIN, geçen 

ĠZSU görüĢmelerinde bir Ģey söylemiĢti. “Çevre ġehircilik Bakanlığı Cumhur Ġttifakı Belediyelerinin 

Projelerini onaylıyor.” Yani toplam projelerin %95‟i Cumhur Ġttifakı Belediyelerinin Projeleri” 

demiĢti. Evet, doğrudur. Doğrudur Sayın Murat Bey. Neden doğrudur biliyor musunuz? Çünkü 

Cumhur Ġttifakı Belediyeleri proje üretir, hayata geçirir.  Siz sadece düĢünürsünüz. ĠĢte örneği, iĢte 

fotoğrafı. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, size baĢka bir örnek göstereceğim bu örneği gösterirken de bir 

tweet okuyacağım arkadaĢlar. Burası Gıda ÇarĢısı‟na giden yol, buyurun. Buraya Bütçe ayırmıĢ 

mıydınız? Evet, ayırmıĢtınız. 60 milyon, 70 milyon geçen yılki Bütçeden. Bu yıl da ayırıyor 

musunuz? Evet, ayırıyorsunuz. ġimdi okuyorum. MürselpaĢa Bulvarı‟nı Gıda ÇarĢısı‟na bağlayan 56 

milyon TL‟lik alt geçit için çalıĢmalara baĢladık. Ege Mahallesi, MürselpaĢa Bulvarı Köprüsü için de 

ihaleye çıkıyoruz. Bu çalıĢmalar Alsancak‟taki trafik sorunlarını rahatlatırken Vahap Özaltay Alt 

Geçit Projesinin önünü açacaktır. Ne zaman atılmıĢ? 28 Mart 2022. Kim atmıĢ? Tunç SOYER. 

Buyurun. Nerede? Dün çekildi bu fotoğraflar arkadaĢlar. Dün dün. Siz pek geçmiyorsunuz ama ben 

söyleyeyim, dün çekildi. Burada Ģu anda ihale aĢamasında bile değilsiniz. Bakın geçin yapım 

aĢamasını, ihale aĢamasında bile değilsiniz. Nerede bu para? Yok. ġimdi size kaynak nasıl elde 

edilirin bir örneğini göstereceğim. Her Ģeyden bir habersiniz ya. Ġzmir‟in mallarından da bir 

habersiniz ya, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin mallarından bir habersiniz ya gayrimenkullerinden 

menkullerinden. ġimdi bu yolu yapsaydınız, bu yolu zamanında yapsaydınız Ģu gördüğünüz parsel 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne ait ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin unuttuğu 3 emsal ya da 3,5 

emsal büyüklüğünde bir arsa arkadaĢlar. Buranın kıymeti artar, burada bir iĢ üretirsiniz. Gelir elde 

edersiniz. Bu gelirle de buranın finansmanını sağlarsınız arkadaĢlar. Size de bir muhalefet Meclis 

Üyesi olarak buyurun öneri. Bu da bizden öneri olsun. ġimdi size bir örnek daha göstereceğim. 

Otogar önündeki viyadükler. Geldiğinizde bu aĢamaydı zaten. Belki 1-2 tabla daha konulmuĢ olabilir. 

Buca Otogar bağlantı viyadükü yapımı tüm hızla devam ediyor. Çevre yoluna girildiğinde Bornova 

Buca Konak‟ı birbirine bağlayacak yepyeni bir trafik aksı açıyoruz ve esasında bu viyadük 2022 yılı 

yani bu yılın baĢında hizmete açılması gerekiyordu. Nerede?  ĠĢte buyurun. Tüneller, bunu daha önce 

göstermiĢtim, buyurun. ġimdi dolayısıyla Kıymetli ArkadaĢlar geçmiĢ yılda da buna benzer Bütçeler 

ortaya koydunuz, milyarlarca lira durum ortada. Bu yıl da koyuyorsunuz milyarlarca liralık Bütçeler 

önümüze, muhtemelen önümüzdeki yıl da durum ortada olacak. Çünkü bu projelerin hiç biri daha 

henüz hayata geçirilmesi adına önümüzde olumlu somut hiçbir Ģey yok. ġimdi diyeceksiniz ki; 

“Yahu, biz bu Bütçeleri koyuyoruz ama 4 milyar, 5 milyar, 3 milyar, 2 milyar bunların çok büyük bir 

bölümünü Ġzmir‟deki yolların bakım onarımını yapmak için, Ġzmir‟deki yolların asfalt çalıĢmalarını 

yapmak için Bütçe‟ye yerleĢtiriyoruz.” diyebilirsiniz. ġimdi sıra biraz da onlara bakalım arkadaĢlar. 

ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, geçen yıl Ġzmir‟deki asfalt çalıĢmaları için 1 milyar 100 milyon lira 

Bütçe ayırmıĢsınız. Bu yıl da 1 milyar 800 milyon ayırıyorsunuz arkadaĢlar ve size bir fotoğraf 

göstereceğim. Burası neresi? Tahmin edeniniz var mı? Yazıyor değil mi? Kemeraltı. Ben yazıyı 

kapattım diye düĢündüm. Kemeraltı arkadaĢlar. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç Bey yine 

bir tweet atmıĢ. “Tarihi Kemeraltı bölgemizi yeniliyoruz. Büyük altyapı projemiz kapsamında 3 ay 

sonra devreye girecek kuĢaklama çalıĢmasıyla kanallarda biriken suyu, toprak… 7 pompa 

aracılığıyla denize boĢaltacağız. Böylelikle Kemeraltı‟nın yağmur suyu sorununu çözeceğiz.” demiĢ. 

Burası geçen yağan yağmurlar sonrasında çekilmiĢ Kemeraltı fotoğrafı arkadaĢlar. Geçen yıl buraya 

ne kadar Bütçe ayırmıĢtınız? YaklaĢık 200 milyon, 196 milyon. Yapabildiniz mi bu iĢi? 

Yapamadınız. Bugün ne kadar Bütçe ayırıyorsunuz? 96 milyon. Yapabilecek misiniz? Asla 

yapamayacaksınız. Çünkü geçen yıldan referansınız var, yapamayacağınız noktasında. ġimdi 

Kıymetli ArkadaĢlar, partizanlıktan bahsediyorsunuz değil mi? Biz sosyal demokrat bir Belediyeyiz 

asla partizanlık yapmayız ama AK Parti sürekli partizanlık yapıyor. 1,1 milyarlık asfaltlama ve köy 

yolları yapmak için Bütçe ayırdınız kendinize. Kiraz köy yolları Kıymetli ArkadaĢlar, Kiraz‟daki köy 

yolları. Bu araçlar sizin araçlarınız değil. Bu araçlar Kiraz Belediyesi‟nin araçları ve Kiraz 

Belediyesin kıt kaynaklarıyla bu yolları yapma gereği duyuyor Kıymetli ArkadaĢlar. Partizanlık mı? 
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Buyurun partizanlık. Siz bu köy yollarında yolları asfaltlarken alt yapı çalıĢmaları yaparken o kadar 

partizanlık yapıyorsunuz ki, orada bile “hangi köy bize fazla oy vermiĢ, hangi köy bize az oy vermiĢ” 

diye değerlendirme yapıyorsunuz Kıymetli ArkadaĢlar. Onların listesi de tek tek elimizde var. ġimdi 

Kıymetli ArkadaĢlar, burası Bergama. Anafartalar Caddesi, bu yolu Bergama Belediyesi yapmıĢ. 

Bergama‟nın köy yolları tarıma verdiğiniz önem, buyurun. Buyurun tarıma verdiğiniz önem. Bunun 

onlarcası var. Ben burada vaktinizi almak istemedim, onlarcası var. Ama siz ne yapıyorsunuz? PR‟ı 

çok daha yüksek, reklamı çok daha yüksek olduğu için bazı Belediyelere para gönderiyorsunuz. 

Gönderin elbette ki ama kendi köy yollarınızı yapın Kıymetli ArkadaĢlar. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, 

bu köy yollarının bakım onarımı Ģehir içerisindeki yolların bakım onarımı asfaltlama çalıĢmalarında 

ana unsur kim, neresi? ĠZBETON. ĠZBETON‟un performansına baktığımızda esasında Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin performansını da görebiliyoruz. ġimdi Sayın BaĢkan, sürekli Ģundan 

bahsediyor. Rekor asfalt yıllarına girdik, rekor asfaltlama yapıyoruz. 1 milyar 100 milyon yatırım 

ayırdık, 1 milyar 800 milyon yatırım ayırdık, 1 milyar yatırımla bu yıl inanılmaz asfalt çalıĢmaları 

yaptık. ĠZBETON‟un ciroları arkadaĢlar. 2018 yılı 1 milyar 30 milyon. 2019 yılı 524 milyon. 2020 

yılı 540 milyon. 2021 yılı 125 milyon, bu yıl da 104 milyon. Burada bir problem var. Ya Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ĠZBETON‟un dıĢında baĢka bir Ģirket buldu ona iĢi yaptırtıyor, ki ĠZSU Genel 

Müdürümüz buradan bakıyor bazı iĢleri o yapmak zorunda kalıyor çünkü bu konuda. Onu da 

anlayamadık gerçi. Ya da ĠZBETON vergi kaçırıyor arkadaĢlar, ki bu çok ihtimal verdiğimiz bir Ģey 

değil. Cirolar bunlar arkadaĢlar, resmi cirolar. Dolayısıyla burada bu rakamlardan dahi, sizin bu 

konudaki performansınızın ne kadar düĢük olduğunu ve ne kadar düĢük olacağını çok net bir Ģekilde 

görebiliyoruz Kıymetli ArkadaĢlar. ĠĢ, Bütçe‟ye 1 milyar 800 milyon Bütçe ayırmak değil. ĠĢ, o 1 

milyar 800 milyonu sokağa, yola ayırabilmekte. ġimdi gelelim kentsel dönüĢüm, dolayısıyla deprem 

meselesine Kıymetli ArkadaĢlar. Ona da bir Bütçe ayırıyorsunuz, ona da bir kaynak ayırıyorsunuz 

kendinizce. Bir kere deprem Ġzmir‟in en korkunç gerçeği. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü 30 Ekim 

Depremi‟ni yaĢamıĢ kiĢileriz ve insanlarız. Ama depreme bir bakıĢ açısı farklılığımız var. Sizin bakıĢ 

açınızla bizim bakıĢ açımız arasında bir fark var Kıymetli ArkadaĢlar. GeçmiĢte Ģunu söylüyordum, 

diyordum ki; “Depremi siz deprem olduğunda hatırlıyordunuz.” Artık onu da unuttunuz. Depremi, 

deprem olduğunda da hatırlamaz oldunuz. Onun fotoğrafını göstereceğim Ģimdi Kıymetli ArkadaĢlar. 

Bu fotoğraf çok manidar bir fotoğraf. Bu fotoğraf çok özel bir fotoğraf. Geçen günlerde Buca‟da 

meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde hepimiz sokağa çıktık, hepimiz. Sayın BaĢkan sokağa 

çıkmamıĢ olabilir. Ama biz sokağa çıktık. Korktuk çünkü, ürktük çünkü. “Korkunç bir gerçekle karĢı 

karĢıyayız.” dedik ve ĠçiĢleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU 1 saat içerisinde Ġzmir‟e geldi. 

VatandaĢın yanındaydı. Evet, evet, bu Ģehirde seçilmiĢ Belediye BaĢkanı, evet arkadaĢlar bu Ģehrin 

seçilmiĢ Belediye BaĢkanı bir tweet attı ve Ģatoda devam etti. Evet, evet bu ayıp bile aslında sadece 

bu fotoğraf bile deprem meselesi üzerinden size birçok gerçeği gösteriyor arkadaĢlar. Bunu kabul 

edin, Ģapkanızı önünüze koyun. Bunu kabul edin arkadaĢlar. Evet, evet arkadaĢlar bu da sizin deprem 

gerçeğiniz. Sokağa araçları…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Güzel, bu da gerekli. Siz bu Ģehrin seçilmiĢ Belediye BaĢkanlarısınız. ĠĢinize geldiğinizde 

%58 oy aldık diyorsunuz. ĠĢte, ĠçiĢleri Bakanımız 1 saat içerisinde Ġzmir‟e geldi Ġzmirlilerin 

yanındaydı… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ne 

yaptığını da anlatacağım birazdan merak etme, senin de ne yapmadığını anlatacağım. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Farkındayım, farkındayım. Kendi 

dıĢarıda kızıyorsunuz. Ama içeriden hafif bir kıskançlık var, hafif bir kıskançlık var. Neden böyle 

siyasetçiler bizde yok diye, onun da farkındayım arkadaĢlar, onun da farkındayım. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, o fotoğrafı bir daha 

göstereyim isterseniz. Sayın ĠçiĢleri Bakanımız evet… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
BAġKAN: Lütfen.  ArkadaĢlar, lütfen… 

ÖZGÜR HIZAL: Evet kendi aranızda yaptığınız o görüĢmelerde de Ģunu söylüyorsunuzdur 

muhtemelen. “Adam kalktı ĠçiĢleri Bakanı Ankara‟dan geldi bizimkiler nerede? Biz neredeyiz?” 
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dediğinizi de duyar gibiyim arkadaĢlar, evet. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: Siz oradaysanız tebrik ediyorum BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: Oradaysanız tebrik ediyorum. Oradaysanız tebrik ediyorum Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Olmayanlara söylüyorum. Evet, Ģimdi arkadaĢlar… 

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, böyle devam edeceğim.  

BAġKAN: Özgür Bey, 40 dakikayı bulduk siz sadece bilin diye hatırlatıyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Tamam BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Evet, devam... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) ArkadaĢlar lütfen müdahale etmeyin.  

ÖZGÜR HIZAL: Bütçeye, Bütçe‟ye geliyorum geliyorum Bütçeye. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: Serkan merak etme, geliyorum… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Gayet güzel gidiyoruz. ArkadaĢlar lütfen evet. Özgür Bey.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, kentsel dönüĢüme… Bütçe‟yle bağlantılı olarak kentsel dönüĢüme bakıĢ 

açınızı söyleyeceğim arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) ArkadaĢlar… 

BAġKAN: Lütfen.  

ÖZGÜR HIZAL: Kentsel DönüĢüm Daire BaĢkanlığınızın Bütçesi, ki diyeceksiniz ki bu Bütçe 

aslında Kentsel DönüĢüm Bütçesi değil. Doğru, bu Bütçe bile Kentsel DönüĢüm Bütçesi değil. 

Çünkü Kentsel DönüĢüme 0 lira ayırdınız, kendi Bütçenizden. Kentsel DönüĢüm Daire 

BaĢkanlığınızın Bütçesi 2022 yılında 52 milyonmuĢ arkadaĢlar, 52 milyon. Bu yıl ki Bütçeniz ne 

olmuĢ? 68 milyon. Ne kadar artmıĢ? %30. Temsil Tanıtım Bütçeniz ne kadar olmuĢ? 74 milyondan 

140 milyona çıkmıĢ. Ne kadar artmıĢ? %40 ve tek tek inceledim arkadaĢlar, tek tek inceledim. Sizin 

performans... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Pardon %90 doğru, %90 düzeltiyorum teĢekkür ederim Hüsnü Ağabey %90 ve tek tek inceledim 

sizin, sizin reklama ayırdığınız Bütçe yaklaĢık 250 milyon. Kentsel DönüĢüme ayırdığınız Bütçe 68 

milyon arkadaĢlar. Aslında 68 milyon da değil. ġimdi onun detayına geleceğim neden 68 milyon 

olmadığının. Ama neden? Neden bunu yapıyorsunuz? Çünkü yapmadıklarını anlatmanız için bir 

Reklam Bütçesine ihtiyacınız var. Reklam yapmadıklarınızı anlatmanız lazım, bunun için de ciddi bir 

Reklam Bütçenize ihtiyacınız var. ġimdi Kentsel DönüĢümde demek ki genel tablo bu. Sonra 

çıkıyorsunuz diyorsunuz ki; “Biz Kentsel DönüĢüme 2 milyar Bütçe ayırdık. 2 milyarlık iĢ 

yapıyoruz.” Gelelim Kentsel DönüĢüm‟de ne yaptığınıza. ġimdi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, sizden 

önceki dönemde Aziz Bey Döneminde, ağır aksak da olsa bir kentsel dönüĢüm anlayıĢı hâkimdi. 

EleĢtiriyorduk. “Sayın BaĢkan” diyorduk, “Bu kentsel dönüĢüm performansınız çok zayıf” diyorduk. 

Ama bir anlayıĢ hâkimdi. Yerinde ve uzlaĢı ile bir dönüĢümden bahsediyorduk. 33 bin 

dönüĢtürülmesi gereken bağımsız bölümden 800 bağımsız bölümü Aziz Bey döneminde yapıldı. Siz 

ne yaptınız Kıymetli ArkadaĢlar? Siz Bütçenizden kaynak ayırmadığınız için Aziz Bey Döneminde 

bu Belediyenin önünden dahi geçemeyen ama bugün kentsel dönüĢümde kurtarıcı olan birileriyle 

birtakım Protokoller yaptınız. Kimlerle? Kooperatiflerle. Kimin eliyle? ĠZBETON eliyle. Siz Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin adının kullanılarak ĠZBETON eliyle adeta bir saadet zinciri kurdunuz 

arkadaĢlar. Çok net söylüyorum, bir saadet zinciri kurdunuz. Çok net söylüyorum. ġimdi kentsel 

dönüĢüme verdiğiniz burası neresi biliyor musunuz? Örnekköy. Kime verdiniz? Kooperatife. 

Kooperatif BaĢkanını da muhtemelen Ġl BaĢkanı mı yapmayı planlıyorlar bilmiyorum ama Ģimdi 
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burası sizin Örnekköy‟deki kentsel dönüĢüm alanınız. Yüzde kaç olması lazımdı Ģu anda bu 

fotoğrafın? %50. %5 seviyesinde. Kooperatif Üyeleri kaçmaya baĢladı arkadaĢlar kaçmaya baĢladı. 

Bunun hesabını kim verecek? ĠZBETON verecek. Bunun hesabını kim verecek? Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi verecek ve büyük bir vebal söz konusu. ġimdi size baĢka bir yer göstereceğim ve çok 

üzüntü duyduğumu da dile getirmek istiyorum. Önce bir tweet okumak istiyorum. “Gaziemir‟in 

dönüĢümü baĢladı. Genel BaĢkanımız Sayın KILIÇDAROĞLU‟nun katılımıyla Gaziemir Kentsel 

DönüĢüm Alanının 1. Etap Temel Atma Törenini gerçekleĢtirdik.” Kim atmıĢ bu tweeti? Sayın 

BaĢkan atmıĢ. Ne zaman atmıĢ? 25 Eylül 2022‟de atmıĢ. Buyurun burası temel attığınızı iddia 

ettiğiniz Gaziemir‟deki alan. ġurayı özellikle iĢaretledim. Bir betoncuk atmıĢsınız, buraya 

dökmüĢsünüz. Evet, Erhan Bey inĢaattan anlar ben anlamıyorum. Konak Meclis Üyemiz. Bu bir 

temel midir? Daha henüz burada zemin iyileĢtirme çalıĢmaları dahi yapmadınız. Yapalım mı 

yapmayalım mı? Bunu konuĢuyorsunuz Kıymetli ArkadaĢlar. Siz hangi temelden bahsediyorsunuz? 

Ġzmirlilerin aklıyla mı dalga geçiyorsunuz? Ve gerçekten de Genel BaĢkanınıza üzülüyorum, 

üzülüyorum arkadaĢlar üzülüyorum. Her geldiğinde böyle çakma temel atma törenleriyle adamı 

uğurluyorsunuz. Sonra da bunları gösteriyoruz. Burası neresi? Uzundere Kıymetli ArkadaĢlar. 

Uzundere‟de vatandaĢlar sizin önünüze çıktı Genel BaĢkanınızın önünde sizlere neler neler 

söylediler. Siz ne yaptınız? “Biz burayı yapacağız.” dediniz. Geçen günlerde de bir basın açıklaması 

yapıldı. Basın açıklamasından sonra siz bir hamle yaptınız. Çok büyük bir hamle yaptınız. Buraya 

konteyner koydunuz. Kim koydu? ĠZBETON koydu. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum çözdünüz 

bu iĢi de. Kentsel dönüĢüm meseleniz bu Kıymetli ArkadaĢlar. Tabii yaptığınız ihaleleri ayrı kabul 

ediyorum, onda hiçbir Ģey yok. Oraya da Bütçe ayırın o ihalelerin neticesinde de kentsel dönüĢüm 

tamamlansın, en azından az da olsa. ġimdi, bu kentsel dönüĢüm meselesinde baĢka bir sorundan 

bahsedeceğim Kıymetli ArkadaĢlar. “Hukuksuz” dedik. Dedik ki ArkadaĢlar; “Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Meclisi ĠZBETON‟a bir yetki verdi. Ama ĠZBETON bu yetkiyi hukuksuz bir Ģekilde 

kooperatiflere devrediyor” dedik. Sizlere adeta yalvardık. Dedik ki; “Bize sözleĢmeyi, Protokolü 

verin.” dedik.  Sayın BaĢkanla yaptığımız toplantıda bunu dile getirdik ve verdiği cevap aynen Ģuydu, 

dedi ki; “Tabii ki Özgür Bey ne demek, Protokolü de veririz, size bir sunum da yaparlar.” Sonuç? Ne 

Protokol verildi, ne sunum yapıldı. Birileri Sayın BaĢkan‟ı da dinlemedi. Sonrasında baktık ki bu 

Protokole ulaĢtığımızda neden verilmediğini anladık. Bu ne arkadaĢlar? ĠZBETON‟un imza sirküsü. 

Bu imza sirküsünde ne diyor? ĠZBETON yaptığı bütün iĢ ve iĢlemlerde, bütün iĢ ve iĢlemlerde çift 

imza kullanmak zorunda. Memuruna, çalıĢanına, iĢçisine maaĢ öderken bile çift imza kullanmak 

zorunda arkadaĢlar, buyurun. Peki, o protokollerde ne var? Tek imza. Sakın ama sakın bazı 

Bürokratlara gidip zorla imza tamamlatma iĢlemi yapmayın arkadaĢlar. ġu anda oradaki bu iĢi yapan 

firmalar, diyeceğim firma değil kooperatifler hukuksuz iĢ yapıyor. Sakın ama sakın geçmiĢe dönük 

yönetim kurulu kararları almaya kalkmayın arkadaĢlar. Yazık… Tamam, tamam Sayın BaĢkan, hızlı 

hızlı. Yazık, gerçekten çok yazık. Gerçekten çok üzülüyorum Kıymetli ArkadaĢlar. Dolayısıyla 5 

kuruĢ Bütçe ayırmadığınız için neye? Kentsel dönüĢüme. Sonuç bu oluyor. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi gibi köklü bir kuruluĢu böyle hukuksuz iĢ ve iĢlemler yapmak zorunda bırakıyorsunuz. 

Gelelim metrolara arkadaĢlar. ġimdi tabii metro deyince aklınıza hemen Ģu geliyor, Ģunu merak 

ediyorsunuz…  

BAġKAN: Özgür Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: Efendim BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Yani 48 dakika oldu biraz hızlı toparlarsanız.  

ÖZGÜR HIZAL: Tamam BaĢkan‟ım, hızlı hızlı hemen hemen.  

BAġKAN: Tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi tabii Muhalefet Grubu olarak biraz daha bir Ģeyimizin olduğunu 

düĢünüyorum Sayın BaĢkan evet. ġimdi metro deyince aklınıza tabii hemen Ģu geliyor; acaba Özgür 

HIZAL Narlıdere Metrosu ile ilgili ne söyleyecek? Hani o meĢhur Narlıdere Metrosu var ya. Ben 

inĢaatın durduğunu söylediğimde Sayın BaĢkan canlı bağlantıyla bir siyasi Ģov yaptığı… Sayın… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Gelmememin 

sebebini Mustafa Bey çok iyi biliyor. ġimdi Mustafa Bey‟in baĢkanlığında bir gezi düzenlediğiniz o 
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Narlıdere Metrosu var ya, Ģimdi Narlıdere Metrosu‟yla ilgili kısa bir bilgi vereyim size Kıymetli 

ArkadaĢlar. Geçen yıl Narlıdere Metrosuna 250 milyon Bütçe ayırmıĢsınız. ġu ana kadar kullandığınız, 

bu yıl için söylüyorum kullandığınız kaynak 155 milyon. Peki, Narlıdere Metrosu‟nun bitmesi için 

kullanmanız gereken kaynak ne kadar? Ki Narlıdere Metrosu‟nun normal bitiĢ tarihi 06/12/2021 

arkadaĢlar. Uzadı, 2 yıl uzadı. ġimdi Narlıdere Metrosu‟nun bitirilmesi için elinizde olması gereken 

kaynak 1 milyar, 1 milyar paraya ihtiyacınız var. 1 milyar, ben 1 milyar diyorum. 1 milyar bulunabilir 

mi? Bulunabilir. Kendi öz kaynaklarınızdan kullanabilir misiniz? Kullanamayacaksınız çünkü kendi öz 

kaynaklarınızı baĢka yerlere kullanıyorsunuz. Asıl problem burada Ģu; Narlıdere Metrosu‟nun Aziz 

Bey Döneminde hazırlanmıĢ size verilmiĢ kredi limitini doldurdunuz. Yok artık, kredi limitiniz yok. 

Kendi öz kaynaklarınızdan oraya da kaynak aktaramadığınıza göre Narlıdere Metrosu… Umarım ben 

yanılırım. Umarım yine videolarımı paylaĢırsınız. 2023‟te biter ama bu performansla çok zor gibi 

duruyor ve Buca Metrosu‟yla ilgili sadece Ģunu söyleyeceğim; birazdan ihaleden bahsedeceğim ama 

Buca Metrosu, Narlıdere Metrosu‟nun iki katı Kıymetli ArkadaĢlar. Buca Metrosu‟nda, Narlıdere 

Metrosu‟nda gösterdiğiniz performansı eğer gösterirseniz ne olacak biliyor musunuz? ġu kapılara kilit 

vurmak zorunda kalacaksınız. Kilit vurmak zorunda kalacaksınız krediyi ödeyemeyecek noktaya 

geleceksiniz. Siz Narlıdere Metrosu‟nu 4 yılda bitiremediniz. 6. yıla giriyoruz, bitiremediniz. Buca 

Metrosu‟nu umarım bitirirsiniz. ġimdi metro konusundaki bir performansınızdan bahsedeceğim. 

Halkapınar Metro depolama alanı burası arkadaĢlar. Hiç gideniniz var mı? Neresi olduğunu 

hatırlatayım. Geçen yıllarda çökme olup iki iĢçimizi kaybettiğimiz bir alandan bahsediyorum. Buraya 

geçen yıl 150 milyon Bütçe ayırdınız. Bu yıl da 800 milyon Bütçe ayırdınız gittim, gördüm,  baktım, 

fotoğraf çektim, in cin top atıyor. Durum ne? Durum bu. Peki, tek Ģehirde ilerleyen inĢaat neresi? 

Neresi biliyor musunuz? Çiğli Tramvayı. Gerçi o tramvay inĢaatını yapan firmayı da siz 

beğenmiyorsunuz, siz beğenmiyorsunuz. Ama orada da baĢka bir sorun var. BaĢka bir sorun var. Ne 

biliyor musunuz o sorun? O sorun da Ģu; Çiğli Tramvayı‟nın üzerinde kullanacağınız tramvaylar yok. 

Muhtemelen Alsancak‟taki nostaljik tramvayları kullanacaksınız. Çünkü ihale yapamadınız arkadaĢlar. 

Çünkü ihaleniz iptal oldu. ġimdi, Ģimdi… Otoparkla ilgili kısaca bir bilgi vereceğim. Otopark… 

Dediniz ki; “YaklaĢık yılda 2 bin kapasiteli otopark yaptık.” dediniz. Vaadiniz neydi? 100 bin otoparka 

çıkartacağız. Bir hesap yaptım. Bu performansınızla 17 yıl sonra 100 bin kapasiteli otoparka 

ulaĢacağız arkadaĢlar. ġimdi, Kıymetli ArkadaĢlar hızlıca geçiyorum. Akıllı trafik sistemi ile ilgili bir 

kez daha söylüyorum akıllı bir trafik sistemi falan yok. Yine iddia ediyorum akılsız bir sistem var. 

Bununla ilgili de SayıĢtay size diyor ki; “Bu sistemi düzeltin, Emniyetle entegre olun, gelir elde edin, 

gelir elde edin.” Onu da SayıĢtay Raporu‟ndan bakarsınız. Gelelim yeĢil alanlarınıza. YeĢil alan 

dediğimizde aklımıza Sayın Murat Bey‟in paylaĢtığı çakma fotoğraflar geliyor arkadaĢlar, çakma 

fotoğraflar. Onlar çakma, gerçek olmayan fotoğraflar. Bu konuda profesyonelsiniz ama Murat Bey bu 

kadar profesyonel değil. Bence bu konuda o profesyonelliği Murat Bey‟e de gösterin. Çünkü Murat 

Bey‟in fotoğrafları çok daha az profesyonel oluyor. Burası Buca Cezaevi‟nin arkası arkadaĢlar. Bu 

yolu açın, Buca Cezaevi‟nin hemen arkasındaki yıllarca burada yaĢamıĢ biri olarak söylüyorum bu 

yolu biz kazandırdık, biz. AK Parti olarak biz kazandırdık arkadaĢlar. Siz de bunu açın. ġimdi gelelim 

Buca Cezaevi ile ilgili davalar açtınız, itirazlar ettiniz, burada konuĢtuk, hakkınız olmamasına rağmen 

yani hukuki olmamasına rağmen buradan bir karar çıkarttınız. Gören duyan da diyecek ki; Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi inanılmaz yeĢil alanlar yapıyor. Baktım, araĢtırdım, inceledim neler yapmıĢ 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi? Flamingo Parkı yapmıĢsınız arkadaĢlar. Nerede? MaviĢehir‟de. Büyüteç 

koydum. Buraya 23 milyon Bütçe ayırmıĢsınız arkadaĢlar. Flamingo Parkı buyurun. ĠĢte sizin yeĢil 

alan anlayıĢınız. ġimdi, Fırat Mahallesi fidanlık. Sayın BaĢkan, burada bir ne yapmıĢ? Tweet atmıĢ. 

Fırat Mahallesi Fidanlığı bu Ģekilden bu Ģekle gelecek diye. Bu çakma fotoğraf iĢte. Hâlâ bu Ģekilde 

arkadaĢlar. Umarım en yakın zamanda gelir. ġirinyer Parkı. Bu ġirinyer Parkı arkadaĢlar, sizin Buca 

Cezaevi dediğiniz alana 800 metre mesafede. 2018 yılında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin resmi 

internet sitesinden twitter hesabından paylaĢım yapılmıĢ; “69 dönümlük alanda Ģu çalıĢmayı 

yapacağız.” diye. ĠĢte buyurun burası Buca‟daki ġirinyer Parkı. Daha siz bunları yapmamıĢsınız. Neyi 

konuĢuyorsunuz? Neyi anlatıyorsunuz siz arkadaĢlar? Azıcık samimiyet, azıcık samimiyet arkadaĢlar. 
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Elbette ki yeĢil hepimizin hassasiyeti ama samimi değilsiniz. Yaptıklarınızla ve söylemlerinizle 

samimi değilsiniz arkadaĢlar. ġimdi hızlı hızlı geçelim.  

BAġKAN: Biraz hızlı geçelim ne olur.  

ÖZGÜR HIZAL: Hızlı geçiyorum. Burası neresi arkadaĢlar?  

BAġKAN: 55 dakika oldu.  

ÖZGÜR HIZAL: Opera Binası.  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Opera Binasına, bu binaya Ģu yapıya arkadaĢlar 500 milyondan fazla kaynak 

ayırdınız Kıymetli ArkadaĢlar ve Ģu anda 1 milyardan fazla kaynağa, paraya ihtiyacınız var. Bence 

buraya ne yapın biliyor musunuz? Beceriksizlik müzesi yapın Opera Binasını, beceriksizlik müzesi 

yapın. Gerçekten akıllara zarar bir durum. Dikili Belediye BaĢkanımız hemen önümde oturuyor. 

Burası Dikili Belediyesi Hizmet Binası.  Evet, Tunç Bey‟in, pardon Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

tweetini okumuĢtum, Ģimdi de resmini gösteriyorum size Kıymetli ArkadaĢlar, bir daha hatırlatmak 

için.  

BAġKAN: Artık hatırlatmaya vakit yok hızlanalım biraz, evet.   

ÖZGÜR HIZAL: Selçuk Belediye BaĢkanımız da önümüzde oturuyor. Burası da Selçuk Otogarı. 

Burası da Selçuk Otogarı... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Onu da konuĢuruz. Burası da Selçuk Otogarı. ġimdi ArkadaĢlar… 

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Hemen hızlı hızlı bir geçiyorum. Evet demek ki temel yatırımlarınızın performansı 

bu. Bundan sonra da muhtemelen performansınız aynı olacak. ġimdi diyorsunuz ki; “Biz tarıma çok 

önem veriyoruz.” diyorsunuz. Siz engel olmazsanız onu da yaparız. Engel konusunda siz çok 

uzmansınız, engel olmayın onu da yaparız. ġimdi tarımsal faaliyetleri desteklemek ürün almak değildir 

arkadaĢlar, tarımla uğraĢan herkes bilir. Tarımsal faaliyetleri desteklemek; çiftçiye, üreticiye hibe 

desteği sağlamaktır. Tarım Bakanlığı‟nın Ġzmir özelinde, Ġzmir genelindeki bir yıllık hibe desteği; 700 

milyon, 740 milyon hatta. Sizin bir yıllık desteğiniz elbette ki Tarım Bakanlığı kadar olmayacak, öyle 

bir beklentim yok, öyle beklentim yok. Siz asli görevlerinizi yapmadınız Sayın BaĢkan onu 

söylüyorum, asli görevlerinizi yapmadığınızı söylüyorum.  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Sizin tarımsal desteğiniz yaklaĢık 60 milyon falan. Yani hibe desteği açısından ama 

siz birtakım kooperatifleri destekliyorsunuz arkadaĢlar. Gerçekten çok ilginç. Son 1 yılda ihale 

tutarındaki artıĢ %148, son 1 yılda ihale sayısındaki artıĢ %67. ĠĢ yaptığı idare sadece 1, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi. 134 milyon arkadaĢlar. 134 milyonluk ve arkadaĢlar… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen.  

ÖZGÜR HIZAL: Bu Kooperatifin bir Üyesi, bu Kooperatifin BaĢkan Yardımcısı, bu Kooperatifin 

Yönetim Kurulu Üyesi burada Meclis Üyesi arkadaĢlar.  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi gelelim diyorsunuz ya; “Biz betona yatırım yapmıyoruz, insana yatırım 

yapıyoruz.” ġimdi ona gelelim arkadaĢlar.  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 2022 yılı Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığı 

Bütçesi %3,5‟miĢ, buyurun. 2023 yılında %3‟e düĢmüĢ. 2022 yılında ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi 

yardımınız binde 0,8‟miĢ, 2023 yılında binde 0,7‟ye düĢmüĢ. Ġhtiyaç sahibi öğrencilere verdiğiniz 

destek binde 0,11‟miĢ, Ģimdi binde 0,10‟a düĢmüĢ arkadaĢlar, durum bu. ġimdi size…  

BAġKAN: Son sözler lütfen artık.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Toparlayın ama 1 saat oldu.  

ÖZGÜR HIZAL: Bir 5 dakikanızı daha istiyorum. 

BAġKAN: 1 saat oldu. 
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ÖZGÜR HIZAL: Burası neresi arkadaĢlar? PınarbaĢı Tarihi Hamamı. Geçen yıl bunu söylemiĢtim. 

Restorasyona milyonlarca lira ayıran Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bu restorasyonu da siz yaptınız, 

birilerine kiraya verdiniz. 30 yıllığına size tahsis edilmiĢ alan hâlâ bu yerde, bu halde. Bunun sebebi 

ne? Bunun sebebi sizin iĢ bilmezliğiniz. Kıymetli ArkadaĢlar, öğrencilere, gençlere verdiğiniz önemle 

ilgili, vermediğiniz önemle ilgili arkadaĢlarımız bilgi verecek ama Ģu üniversiteyle ilgili çok kısa bir 

bilgi vermek istiyorum size arkadaĢlar.  ġimdi,  elimde belgeler var, isteyene veririm. Geçen yıl aynı 

üniversitedeki rektörümüz… Rektörümüz Devlet‟in rektörü, Milletin rektörü Sayın Murat Bey. Siz 

nasıl milletin Meclis Üyesi olmak zorunda…(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Bekleyin bekleyin, bekle bekle…(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Bekle burada nasıl siyaset devĢirmeye çalıĢtığınızı söyleyeceğim, bekleyin. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
BAġKAN: Lütfen...  

ÖZGÜR HIZAL: Bekleyin.  

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen müdahale etmeyin. Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Bekleyin. Geçen yıl aynı üniversiteye siz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Evet, arkadaĢlar lütfen, arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Murat Bey, Murat Bey… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar, Hakan Bey oturun, 

Hakan Bey oturun, arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) 
YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Sizin haddiniz değil… 

BAġKAN: ArkadaĢlar oturun… 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Sizin haddiniz değil… 

BAġKAN: Oturun… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

ArkadaĢlar… Yahu arkadaĢlar susar mısınız? Kimse kimseye had bildirmeyecek. Ne oluyor? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Siz… ArkadaĢlar.  

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Yazık size ya, yazık size… 

BAġKAN: Çok ayıp… ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)  Bir dakika…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Lütfen oturur musunuz? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Bu hiç… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Bir dakika Hakan Bey siz niye bağırıyorsunuz? Bir dakika durun…  

HAKAN YILDIZ: Grup BaĢkan Vekili… 

BAġKAN: ArkadaĢlar, bir dakika... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)  Bir dakika arkadaĢlar bir dakika. ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Murat Bey bir dakika. ArkadaĢlar, siz de susun. 

Toparlasın ara vereceğim ondan sonra, evet Özgür Bey siz toparlayın…(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hüsnü Bey oturun, Hakan Bey… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Murat Bey dönün. ArkadaĢlar herkes 

bir önüne dönsün. Hatibi dinliyoruz, lütfen… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Murat Bey… Evet… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sevgili ArkadaĢlar Sayın Meclis Üyeleri… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
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BAġKAN: ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: Hakan Bey… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) 
BAġKAN: Hüsnü Bey… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: Hakan Bey… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Yusuf Bey… 

BAġKAN: Bir dakika susar mısınız? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
 ÖZGÜR HIZAL: Hakan Bey… Yusuf Bey… Evet. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Evet, Özgür Bey sözlerini tamamlasın.  

ÖZGÜR HIZAL: Kıymetli ArkadaĢlar, üniversite öğrencileri üzerinden, üniversitelerimiz üzerinden 

geçmiĢ yılda yurtlarla alakalı birtakım siyasi PR elde etmeye çalıĢtınız. Bunu yapan Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi daha henüz bir yurt yapmadı, yurt.  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: 2018‟de verdiğiniz yurt sözünü yerine getirin. ġimdi… 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Bu yemek meselesine gelelim. Bu yemek meselesinde elbette ki güzel bir 

uygulama. Asla karĢı değiliz, asla. Doğru da bir uygulama. Geçen yıl Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, 

Kamu Kurumu olma ciddiyetiyle 05/01/2022 tarihinde bir önceki Genel Sekreteriniz Buğra GÖKCE 

imzasıyla ne yapmıĢ? Üniversitemize bir yazı göndermiĢ. Geçen yıl, yani bu yılın baĢında. 1 gün 

sonra, tam 1 gün sonra bu yazıya cevap verilmiĢ. Rektörümüz tarafından, milletin rektörü tarafından, 

devletin rektörü tarafından 06/01/2022 tarihinde. Bir sorun yaĢanmıĢ mı? Ne demiĢ? “Kütüphanemizin 

önünde yemek hizmeti verebilirsiniz.” demiĢ, çok güzel sorun yok. Peki, bu yıl ne yapmıĢ Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi? Çünkü 2023 seçimleri yaklaĢıyor. Sayın BaĢkan, Tunç SOYER 9 Ekim 2022 

tarihinde saat:17.48‟de “Yarından itibaren Ege, Dokuz Eylül, Kâtip Çelebi Üniversitelerinde ve 

ĠYTE‟de yemek hizmeti vereceğiz.” demiĢ. Tweet atmıĢ. Atabilir mi? Atabilir. Ama siz bir Devlet 

Kurumunu yönetiyorsunuz arkadaĢlar, Devlet Kurumunu yönetiyorsunuz. Bu tweeti atmadan önce o 

kuruma yazı yazmanız gerekiyor. O Kurum da çadır üniversitesi değil. Devletin bir üniversitesi. Siz 

ayın 11‟inde o tebligatı yaptınız. Sayın… ArkadaĢlar, peki size baĢka bir Ģey söyleyeceğim. Aynı 

üniversite size 05/10/2022 tarihinde demiĢ ki; “Ey Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Ey ESHOT, bizim 

üniversitedeki arkadaĢlarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz bu duraktan iniyor yağmur, çamur siz 

hatları biraz daha sıklaĢtırın, problem yaĢıyor.” denmiĢ. Siz 05/10/2022 yılındaki yazıya ne zaman 

cevap vermiĢsiniz arkadaĢlar, 16… Pardon 05/09/2022‟deki yazıya 16/09/2022‟de cevap vermiĢsiniz. 

Tamam mı? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ArkadaĢlar ne olur. Evet, artık toparlarsanız…  

ÖZGÜR HIZAL: Bir saniye, bir saniye düzelteceğim… 

BAġKAN: Özgür Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: Bir saniye Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Ama toparlayın artık.  

ÖZGÜR HIZAL: Pardon, pardon düzeltiyorum. 

BAġKAN: Ama bir ara vereceğiz herkes… Özgür Bey bakın konuĢmanıza müdahale etmek 

istemiyorum ama yorucu oldu. Bir saati geçti.  

ÖZGÜR HIZAL: Pardon pardon, Sayın BaĢkan düzeltiyorum.  

BAġKAN: Lütfen ama toparlayın.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bir saniye. 16/09/2022‟de verdiğiniz bizim size gönderdiğimiz… 

Yani üniversitenin size gönderdiği yazıya… 

BAġKAN: Bir dakika… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, 16/09…  
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BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Dinleyin. 16/09/2022‟de gönderilmiĢ yazıya siz 05/10/2022‟de cevap vermiĢsiniz 

arkadaĢlar.  

BAġKAN: Tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: 15 gün sonra vermiĢsiniz arkadaĢlar.  

BAġKAN: Evet, tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: Ve iĢi çözmemiĢsiniz, iĢi çözmemiĢsiniz.  ġimdi yemek meselesinde Ģuna 

gelelim…. 

BAġKAN: Artık Özgür Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: Öğrencilere… Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Bir Ģey söyleyeceğim bir dakika ne olur. Bak gerçekten müdahale etmek istediğimden 

değil ama 64 dakika oldu, yoruldu Meclis.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bir 5 dakikanızı daha alacağım.  

BAġKAN: Ama böyle bir Ģey yok. Toparlayın.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan biz ne konuĢmuĢtuk?  

BAġKAN: Lütfen… Biliyorum ama… 

ÖZGÜR HIZAL: Tamam tamam.  

BAġKAN: Toparlayın.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi demek ki sizin derdiniz sizin sıkıntınız üniversite öğrencilerine yemek 

vesaire falan değil. Öyle bir derdiniz olsaydı orada yaĢandığını iddia ettiğiniz sorunlarda Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 26 milyar Bütçesi olan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, kendi özel 

organizasyonlarınızda milyonlarca lira harcayarak masa sistemi, düzeni kurduğunuz gibi orada da 

götürür birtakım masa sistemi kurardınız Ģimdi arkadaĢlar. Dolayısıyla hiç bu konuda Ģey yapmayın. 

ġimdi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin birtakım kara delikleri var. Kısaca da bundan bahsedeceğim ve 

konuĢmamı bitireceğim arkadaĢlar. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)  
BAġKAN: Bir dakika… 

ÖZGÜR HIZAL: 65 dakika da olur. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: 165 dakika da olur. 

BAġKAN: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Ġzmir‟i konuĢuyorum, Ġzmir‟i konuĢuyorum elbette ki olacak.  

BAġKAN: Özgür Bey…  

ÖZGÜR HIZAL: Elbette ki konuĢacağım. 

BAġKAN: Siz bir cevap vermeyin Allah aĢkına.  

ÖZGÜR HIZAL: Tamam Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Bak, söylüyorum yani insanlar yoruldukça sabırlar da azalıyor. O yüzden toparlayın lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: Tamam Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Daha sonra konuĢacak arkadaĢlarımız var bırakın biraz da onlar konuĢsun.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, bekleyin.  

BAġKAN: Toparlayın lütfen.  

ÖZGÜR HIZAL: Bir saniye Sayın BaĢkan, çok özür diliyorum. Evet, Ģimdi Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nde demek ki Bütçenin genel yapısı bu. Demek ki bu Bütçeyi kullanma noktasında sadece 

problem, kabiliyet problemi, beceri problemi mi? Değil. Tek sorun bu değil, baĢka sorunlar da var. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin bazı kara delikleri var arkadaĢlar. Bu kara deliklere milyarlarca lira 

para gidiyor. ġurada bir Ģey göstereceğim arkadaĢlar. Sizin Genel BaĢkanınızın çok kızdığı, CHP 

olarak çok itiraz ettiğiniz bir Ģey, pazarlık usulüyle ihale yöntemi. Pazarlık usulüyle ihale yönteminin 

nasıl yapılması gerektiğini ve ne için yapılması gerektiğini kanundan okursunuz arkadaĢlar, Kanundan 

okursunuz. Toplam 1 milyar 800 milyon Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sizin döneminizde pazarlık 
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usulüyle ihale yapmıĢ. Bunun kırım oranları ne kadar biliyor musunuz? %2 ortalama. ġimdi birkaç 

örnek vereceğim size. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi muhtelif gıda ürünleri almıĢ arkadaĢlar. 11 milyon 

378 bin liralık. Kırım oranı ne kadar?  %2. Kimler almıĢ? Bu firma çok tanıdık çıktı. Bu firmanın 

sahibi Gaziemir‟de temelini atmadığınız, temelini atmayı unuttuğunuz, atmadığınız, insanları 

yanılttığınız kooperatif. Gaziemir Kentsel DönüĢüm alanındaki kooperatifin baĢındaki kiĢi. O iĢ için 

mi bunu verdiniz? Bu iĢ için mi onu verdiniz? Çok merak ediyorum arkadaĢlar. Muhtelif gıda 

ürünlerini neden Grand Plaza‟dan almazsınız? Neden baĢka bir ihale yönetimiyle almazsınız da %2 

kırım oranıyla 11 milyon üzerinde bir para verirsiniz arkadaĢlar? ġimdi, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin bu kara deliklerinden bir tanesi ihaleler demiĢtik. Yapabildiğiniz bir ihaleden 

bahsedeceğim arkadaĢlar. Buca Metro Ġhalesi. Buca Metro ihalesini yaptınız, 529 milyon daha düĢük 

teklif veren bir firmaya dediniz ki; “Ey arkadaĢ siz bu iĢi yapamayacaksın, sen bu iĢte becerikli 

olamayacaksın.” ĠĢi ondan aldınız, 529 milyon daha fazla veren bir firmaya verdiniz. Aynı firma sonra 

gitti, Çiğli‟deki arıtma tesisinin 4. Faz Yapım ĠĢine ihaleye girdi. Ġhaleyi kazandı bu kez de dediniz ki; 

“Sen yüksek teklif verdin, bu iĢi senin yapabileceğini düĢünmüyoruz. Bu para çok yüksek geldi bize.” 

O ihaleyi de iptal ettiniz ve aynı firma çok ilginçtir sizin Çiğli Tramvayınızı yapıyor. 3 bilinmeyenli 

denklem arkadaĢlar. Siz Ģu 3 ihale örneğinde bile aslında Ġzmirlilerle dalga geçiyorsunuz.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, çok kısa. 2. bir kara delikten bahsedeceğim; Ģirketleriniz. ESHOT‟a 

verdiğiniz 1,5 milyarı konuĢuyorsunuz ya, Ģirketlere verdiğiniz milyarlarca lirayı konuĢun arkadaĢlar. 

2021 yılında Ģirketlerinizin zararı 456 milyon, 2022 yılında ilk 9 ay da Ģirketlerinizin zararı 629 milyon 

Kıymetli ArkadaĢlar, 629 milyon. Ġlk 9 ayda. Ödül aldığını söylediğiniz, övündüğünüz ama sizden 

önceki döneme dair olan bir ĠZBETON, bu yıl 52 milyon zarar etmiĢ. Hem iĢ yapmıyor, hem zarar 

ediyor. Buyurun, 52 milyon. ġimdi Ģirketler neden zarar eder? Grand Plaza 38 milyon neden zarar 

eder? Burası ne arkadaĢlar? Halkın Bakkalı. Buyurun “Tadilat nedeniyle kapalıyız.” Tweeti burada, 

okursunuz, bakarsınız vaktinizi çok almak istemiyorum. Milyonlarca lira buraya harcadınız ne için? 

Bir kooperatifin pazarlama Ģirketi olmak için yaptınız.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Burası Kadifekale‟deki Pagos Pazarı Sayın BaĢkan bitiriyorum.  

BAġKAN: Bitirin. 

ÖZGÜR HIZAL: Kadifekale‟deki Pagos Pazarı. Sayın BaĢkan, sabırlı olun. Lütfen rica ediyorum. 

BAġKAN: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Ġzmir‟i konuĢuyoruz. Ġzmirlilerin parasını konuĢuyoruz. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
BAġKAN: Özgür Bey bitirin.  

ÖZGÜR HIZAL: Ġzmirlilerin kaynağını konuĢuyoruz. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
BAġKAN: Allah Allah.  

ÖZGÜR HIZAL: Çok rica ediyorum. Ayıp falan değil.  

BAġKAN: Bitirin artık tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: Ayıp falan değil arkadaĢlar. Pagos Pazarı.  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Buraya boĢ otobüsleri gönderdiniz. Ne için? PR için yaptınız arkadaĢlar.  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi size çok komik bir hadise söyleyeceğim.  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Bu SayıĢtay Raporu. 4 kiĢiye 11 kiĢi atamıĢsınız arkadaĢlar. 4 kiĢinin çalıĢtığı bir 

yönetim kurulu, 4 kiĢinin çalıĢtığı bir Ģirkete… 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: 11 Yönetim Kurulu Üyesi atamıĢsınız.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.  
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ÖZGÜR HIZAL: ġirketlerinizde ne dedik biz? “Bir kiĢi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ni yöneten 

siyasi akıl bir kiĢiyi, siyasi ikbal nedeniyle, Parti Meclisi Üyesi yapmak için 7 bin 700 kiĢiyi iĢe 

aldınız.” dedik.  

BAġKAN: Evet, tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: “7 bin 700 kiĢiyi iĢe aldınız.” dedik.  

BAġKAN: Özgür Bey toparlayın… 

ÖZGÜR HIZAL: Siz itiraz ettiniz “O kadar sayı yok.” dediniz.  

BAġKAN: Tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: Doğru söylüyorsunuz.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayıyı bulduk 10 bin 211 arkadaĢlar.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: 10 bin 211. Onların listesini de biliyorsunuz.  

BAġKAN: Tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, bağlıyorum Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Bağlıyorum. Dolayısıyla siz sadece ve sadece bu 10 bin 211 kiĢinin %90‟ını 

nereden aldınız biliyor musunuz? Ġzmir‟den alsanız, asla bir Ģey söylemeyeceğiz, asla bir Ģey 

söylemeyeceğiz. Ġzmir‟de, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin yolunu dâhi bilmeyen… Ġzmirli olup 

olmamasının bir önemi yok… 

BAġKAN: Kore‟den aldık.  

ÖZGÜR HIZAL: Sakın buradan bir siyasi polemik yaratmayın. Ama Ġzmir dıĢından… 

BAġKAN: Kore‟den.  

ÖZGÜR HIZAL: Ġzmirliler, size burada CV dağıtırken siz gidip Ġzmir‟in dıĢından 10 bin 211 kiĢi iĢe 

aldınız arkadaĢlar.  

BAġKAN: Evet, peki.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar… Demek ki… 

BAġKAN: Son cümle rica ediyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Son cümle… Kapatıyorum.  

BAġKAN: Çok rica ediyorum. 70 dakika oldu.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet.  

BAġKAN: Özgür Bey, son cümlenizi söyleyin, mikrofonu kapatalım.  

ÖZGÜR HIZAL: Tamam. ġimdi demek ki Bütçe performansınız bu.  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Kızsanız da, üzülseniz de… 

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: 4 yılda Ġzmir‟de performansınız çok kötü, önümüzdeki yıl da performansınızın ne 

olacağını kısaca size anlatmaya çalıĢtım. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, Faaliyet Raporunda aramızda bir 

farktan bahsetmiĢtim. Bugün yine aramızdaki bir farktan bahsedeceğim. Vizyon farkından 

bahsedeceğim. KonuĢmamın baĢında ne demiĢtim? Ya vizyonunuza karar vereceğiz, ya 

vizyonsuzluğunuza. Vizyonsuzluğunuza karar verdik ve kabiliyetsizliğinize karar verdik. 

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Aramızda vizyon farkı Ģu; bir tarafta kilometrelerce otoyolun yanında Dünya Gıda 

Krizini çözmek için tahıl yolu açan AK Parti, diğer tarafta köy yollarını bile açamayan CHP. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Peki, teĢekkür ederiz.  

ÖZGÜR HIZAL: Bir tarafta akıllı otomobiller yapan AK Parti… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Diğer tarafta akıllı trafik sistemini dahi yapamayan CHP.  

BAġKAN: Tamam.  
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ÖZGÜR HIZAL: Bir tarafta 1 milyon 100 bin konutun üstüne “1 milyon daha konut yapacağım.” 

diyen AK Parti, öbür tarafta 20 yılda 1000 konut dâhi yapamayan… 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: CHP. Evet arkadaĢlar aramızdaki temel fark bu.  

BAġKAN: Budur, tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: Bundan dolayı biz AK Parti Grubu olarak… 

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: AK Parti Grubu olarak bu yıl da sizin hazırladığınız bu simülasyon Bütçeye… 

BAġKAN: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Simülasyon Bütçeye ret yönünde oy kullanacağımızı bildirir… 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.  

ÖZGÜR HIZAL: Yüce Meclis‟i de saygıyla selamlarım. (1 saat 12 dakika 12 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.  Biz de sizi saygıyla selamlıyoruz. ArkadaĢlar 10 dakika ara veriyoruz, 

10 dakika sonra devam edeceğiz.  

 

 

(ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MECLĠSĠNĠN KASIM AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ VIII. BĠRLEġĠMĠNĠNE 10 DAKĠKA ARA VERĠLDĠ.) 

 

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MECLĠSĠNĠN KASIM AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ VIII. BĠRLEġĠMĠNĠN II. OTURUMU 

 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Meclis Üyelerim, Bürokratlarımız, Basınımızın Temsilcileri, Ġzmirliler 

hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Murat Bey‟in oğlu ve Mustafa Bey‟in kızının 

doğum gününü kutluyorum.  

SALONDAN: Sağ olun. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Evet. Murat Bey kamu yatırımlarından bahsetti, 30 Ekim Depremi‟nden 

bugüne kendi hizmet binasını yapamamıĢ bir Belediye‟nin yönetimindeki Partinin Grup BaĢkan Vekili 

olarak kendisini bir daha oturup, düĢünmeye davet ediyorum. Ayrıca alım gücünden bahsederek 

bütçenin %40‟ını yatırıma ayırdıklarını söyledi. Bu kadar yatırım yapılıyor da biz neden göremiyoruz? 

Ġzmir‟in kronik sorunları olduğu gibi duruyor. Her yağmurda aynı manzara, kokudan sızlatan 

burnumuz, yollardaki çukurlar adeta Off Road Parkuru, kentsel dönüĢüm adeta fiyasko. Aslında Murat 

Bey‟in değindiği 1215, 1618 ve 1789 yıllarında yaĢıyor gibiyiz. Dünya kenti olmaya aday Ġzmir‟in, bu 

çağda halen altyapı sorunlarıyla cebelleĢmesi ironik değil mi? Sayın AYDIN ulaĢımdan para 

kazanmayın efendim. Ben de ESHOT Genel Kurulunda dile getirdim, otobüs sayımız artmıyor, yatırım 

yapılmıyor, akaryakıt 1 yılda 2 katına çıkmıĢ ama siz bütçede 6 katlık artıĢ yapıyorsunuz. Bunu nasıl 

açıklayacaksınız? ĠZSU zammı otomatiğe bağladı, her ay zam yapıyorsunuz. Sizi Merkezi Hükümet 

değil, kendi vizyonsuz yönetim anlayıĢınız batırıyor. Siz her fırsatta ekonomik krizi öne sürerek iĢ 

yapamadığınızdan bahsediyorsunuz. Oturduğunuz koltuklar bahane üretme yeri değil, yapamıyorsanız 

çekilin efendim. Türkiye‟nin en ucuz suyunu, en ucuz ulaĢımını sağlayan belediyeleri neden 

incelemiyorsunuz? Neden Bursa BüyükĢehir Belediyesi‟ni örnek almıyorsunuz? Bu hamasi söylemleri 

bırakın. Toplumsal cinsiyet eĢitliği konusunda, konuĢacak en son Belediye Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesidir. ĠZSU ve ESHOT Genel Kurulunda da, bugün de dile getireceğim. Yine söylüyorum 

çalıĢan personel içerisinde kadın çalıĢan oranına bakmak yeterli. Sayın AYDIN yağmur sularıyla ilgili 

sorduğum soruya nihayet bugün cevap verdi. Bu kadar yağmur suyu kanalını ayrıĢtırıyorsunuz ve bu 

suları toplayacak bir sisteminiz yok. Defalarca dile getirdim, nihayet itiraf bugün geldi. Peki yaptığınız 

ayrıĢtırma ne iĢe yarıyor? ĠĢte vizyon dediğimiz Ģey bu. Siz sorunları çözmüyorsunuz, çözüyormuĢ gibi 

yapıyorsunuz. Buca Cezaevi konusunda da samimi olmadığınızı söyledim, yine söylüyorum, Gaziemir 

Belediyesi‟nin göz yumduğu ağaç katliamı ve AVM yapılmasının önünü açan imar plan tadilatları 
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konusunda net tavır almaya davet ediyorum. Sayın AYDIN, Ġstanbul SözleĢmesi‟nden bahsederek bazı 

Ģeyleri perdeliyor. Gaziemir‟de Önerge vermemize rağmen Kadın Sığınma Evi yapmayan bir CHP‟li 

Belediye var. Üstelik 5393 sayılı Kanuna göre nüfusu 100.000‟in üzerindeki Belediyeler Kadın 

Sığınma Evi yapmak zorunda. Lütfen cevap verin, hangi Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler bunu 

yaptı? Ġzmir‟de kaç tane Kadın Sığınma Evi yaptınız? Kaç tane kadına sahip çıkmıĢsınız? Biz Önerge 

vermiĢiz, yapmamakta ısrar etmiĢsiniz. Evet, geçin bunları, samimi olalım. Evet, bunları cevaplamak 

istedim. Evet, Sayın BaĢkan‟ım, Milliyetçi Hareket Partisi Ġzmir BüyükĢehir Meclis Grubu olarak 

sözüme devam ediyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2023 Performans Programı Sayın BaĢkan‟ım 

Sayın Meclis, Performans Programı ve Bütçe hazırlığında emeği geçen tüm Bürokratlarımıza teĢekkür 

ediyorum. Fakat nazarlık olduğu düĢüncesiyle tespit ettiğim yazım hatasını da dile getirmek istiyorum. 

124. sayfada “Demokrasi” baĢlığı altında “Stratejik Hedef 4.1 maddesinde; güvenliğin, huzurun ve 

kent hakkının korunduğu bir toplumsal ortam oluĢturulacak.” Ģeklinde yazılmıĢtır. Bu madde aslında 

stratejik hedef 4.4‟ün açılımıdır. Bürokratlarımızın bunca emeğine rağmen maalesef Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi yönetiminin Ġzmir‟i geleceğe taĢıyacak öngörülerini 2023 Performans Programı‟nda 

göremedik. Stratejik Planda yer alan 7 ana baĢlıktan hazırlanan 2023 Yılı Performans Programı 

neredeyse 2022 Performans Programı‟yla aynı. Detaylara girmeden önce vurgulamak istediğim birkaç 

nokta var. Örneğin, kadın personelin toplam personele oranı %28, bu oranı çok düĢük buluyorum. Her 

fırsatta kadını önceleyen, Ġstanbul SözleĢmesi‟ne atıfta bulunan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yönetimi 

kadın personel konusunda aynı yaklaĢımı göstermemiĢ. Geçtiğimiz yıl 425 olan iĢçi personeli 376‟ya 

düĢmüĢ. 441 olan SözleĢmeli Personel sayısı 475‟e çıkmıĢ. Acaba SözleĢmeli Personele kadro 

verilecek olması birilerinin bu kadrolara özellikle konumlandırıldığını düĢünmemize sebep oluyor. 

Kadın personel konusunda asıl felaket, iĢçiler arasında görünüyor. Kadın personelin oranı sadece %5. 

Kadın personel konusunu ĠZSU ve ESHOT‟ta da gündeme getirmiĢtim, bu durum göz ardı 

edilmemelidir. Performans hedefine gelince; “Altyapı, YaĢam Kalitesi, Ekonomi, Demokrasi, Doğa, 

YaĢayarak Öğrenme ve Kurumsal Kapasite, Kültür Sanat” baĢlıklarını görüyoruz. Altyapı konusunda 

bir önceki yıldan farklı olarak Yarımada Yol ĠĢleri Hizmetlerinin Yürütülmesi, Kentsel DönüĢüm ve 

Kırsal Açık YeĢil Alanlar Projesi, Kent Bostanı, Kentsel Isı Adası Etkisinin Azaltılması, Açık YeĢil 

Alanlarda Kentsel Donatılar maddeleri eklenmiĢtir. Diğer 62 madde de birebir aynıdır. “YaĢam 

Kalitesi” baĢlığı altında 49. maddeye Sürdürülebilir UlaĢımı TeĢvik ve Farkındalık, UlaĢım Planlama 

Hizmetleri, Deniz Koruma Hizmetleri eklenmiĢtir. Avrupa Bisiklet Ağı Projesi çıkartılmıĢtır. 

“Ekonomi” baĢlığı altında yazılan 40. maddeye ilave olarak Tarımsal Eğitim AR-GE ve Koordinasyon, 

Turizm Faaliyetlerinin Yürütülmesi, EXPO 2026 Uygulama Projeleri, Avrupa Bisiklet Ağı maddeleri 

eklenmiĢtir. Yeni Mezbahaların Yapılması, Turizm Hizmetlerinin GeliĢtirilmesi, Uluslararası 

Etkinliklere Ev Sahipliği maddeleri çıkarılmıĢtır. “Demokrasi” baĢlığı altında yayınlanan 61. maddeye; 

Mahalle Ölçeğinde Demokrasi, Kültür Miras Eğitim Programı, Ebeveynlere Yönelik Faaliyetler, 

Anahtar Kadın ÇalıĢmaları, Yerel EĢitlik Eylem Planı, Gençlik ÇalıĢmaları, Cıttaslow Projesi, Ġtfaiye 

Afet Koordinasyon Merkezi maddeleri ilave edilmiĢ. Kamusal Alan ve Komünite Ġzmir Veri Merkezi, 

Strateji Haritası, Çocuklar Ġçin Akdeniz, Kadın DanıĢma Merkezi, Bir Arada YaĢam, Çok Amaçlı 

Salon, Ġtfaiye TeĢkilatının Kurumsal Altyapısı maddeleri çıkartılmıĢtır. “Doğa” baĢlığı adı altında 

yayımlanan 18. maddeye ilave olarak Kent Temizliği Hizmetlerinin Yürütülmesi maddesi ilave 

edilmiĢ, Tıbbi Atık Sterilizasyon Bitkisel Atık Değerlendirme, Flamingo Doğa Parkı, Gediz Deltası 

Ekolojik Restorasyonu, Ġzmir‟in Doğa Envanteri maddeleri çıkartılmıĢtır. “YaĢayarak Öğrenme ve 

Kurumsal Kapasite” baĢlığı altında yayımlanan 23. maddeye Yapı Mühendisliği Faaliyetlerinin 

Yürütülmesi maddesi ilave edilmiĢ, Ġzmir Doğa Mirası, Müze ve Sanat Galerisi, Enerji Etüdü ve Yapı 

Mühendisliği, Limontepe Katılımcı Bütçe Örnek Uygulama Projesi çıkartılmıĢtır. “Kültür Sanat” 

baĢlığı altında yayımlanan 34. maddeye Koruma Uygulama ve Denetim, ĠzMiras Projesi, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarına Yönelik Denetim AR-GE Envanter ve Bilinçlendirme maddeleri ilave edilmiĢ, 

Kütüphane Hizmetleri, Kültür Destek Platformu, Kemeraltı Bölgesi Altyapı ve Üstyapı Ortak 

ÇalıĢması, ArĢiv ve Müzecilik maddeleri çıkartılmıĢtır. Evet, Sayın BaĢkan‟ım, aynı Ģeyleri yapıp 

farklı sonuçlar beklemek akıllı insanlara mahsus bir davranıĢ değildir. 5 yıla yönelik yaptığınız 

stratejik planda 7 hedef üzerinden her yıl Performans Programı yapıyorsunuz. YaklaĢık 4 yıldır Ġzmir‟e 
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kazandırdığınız hiçbir kalıcı eser yok. Süslü kelimelerle abartılı söylemlerle bu iĢler olmaz. “Ġki günü 

eĢit olan zarardadır.” sözünü hepimiz biliyoruz. Peki, 2 yılın Performans Programı aynı olan size 

acaba ne demeli? ġüphesiz ki Performans Programı ve Bütçe birbirinden ayrılmaz iki unsurdur. 

Pandemi ve ekonomik krize bağlı olarak girdi maliyetleri artmakta. Buna paralel olarak bu artıĢlar 

bütçeye yansımaktadır. Bu konuda herhangi bir itirazımız yok. Bizim vurguladığımız konu, hazırlanan 

bütçeye eĢ değer olarak hizmet artıĢlarının olmaması, yaklaĢık 4 yıldır Ġzmir‟in kronikleĢen; koku, 

yağmur suyu, trafik, otopark, mezarlık, kentsel dönüĢüm, planlama konularında bir adım bile yol 

alınamamıĢtır. 2 yıldır öngördüğünüz Performans Programlarıyla herhangi bir refah artıĢı mümkün 

olmamıĢtır ve olmayacaktır. Ġzmir kimliğini arayan bir kenttir. Ne turizm, ne liman, ne tarım, ne 

sanayi, ne de ticaret kentidir. Göreve geldiğinizden beri “BaĢka Bir Tarım Mümkün” mottosuyla 

gündem oluĢturma çabanız körfezde marul yetiĢtirmekten öteye geçmedi. Körfez marullarını da Çiğli 

Arıtma Tesisi‟nden deĢarj ettiğiniz gübreyle besleyerek oldukça baĢarılı bir iĢ çıkardınız. Sayın 

BaĢkan‟ım, Sayın Meclis 2023 Yılı Bütçemiz, 2022 yılına göre %107‟lik bir artıĢ oranına sahiptir. 

Daire BaĢkanlıkları bütçeleri bu oranın altında ya da üstünde tanzim edilmesi, o Daire BaĢkanlığı ve 

yapacağı iĢlere verilen önemi ve önceliği tanımlar. Ġnsan Kaynakları, Bilgi ĠĢlem, Destek Hizmetleri, 

Strateji GeliĢtirme, Çevre Koruma, Emlak Yönetimi, Etüd Proje, Yapı ĠĢleri, Ġmar ve ġehircilik, Ġtfaiye, 

Kültür ve Sanat, Satın Alma, Park ve Bahçeler, Zabıta, Kentsel DönüĢüm, Sosyal Hizmetler, 

Mezarlıklar, Ġklim DeğiĢikliği ve Sıfır Atık, Fen ĠĢleri, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme, 

Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi BaĢkanlıklarının Bütçelerindeki artıĢ oranı %107‟nin altındadır. Diğer 

bir deyiĢle bu Daire BaĢkanlıkları geçtiğimiz yıla oranla daha alt düzeyde hizmet üreteceklerdir. Zaten 

bunu da Performans Programı‟ndan açıkça görebiliyoruz. Özellikle Kentsel DönüĢüm ve Deprem Risk 

Yönetimi Daire BaĢkanlıkları hak ettiği bütçenin çok altında paylandırılmıĢtır. YaĢadığımız kent 17 

aktif fay hattı üzerinde konumlanmıĢtır. 30 Ekim Depremi sonrası iki bütçe yaptık ve ikisinde de 

depremi yok saydık. Kentsel dönüĢümle ilgili daha önce de dile getirdiğimiz konuları tekrar etmek 

istemiyorum. En önemli eleĢtirimiz budur. Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Daire BaĢkanlığının 

Bütçesi 452 milyon 462 bin TL, 1 milyar 680 milyon 557 bin TL‟ye yükseltilmiĢtir. Yani yaklaĢık 4 kat 

artmıĢtır. ESHOT Genel Kurulunda da ifade ettim. Akaryakıt ve diğer araç bakım vesaire ücretleri 2 

kat artmıĢken, 4 katlık bir artıĢ nasıl izah edilebilir. Kentsel dönüĢüme 2022‟de 52 milyon 242 bin, 

2023‟te 68 milyon 310 bin TL ayıran Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yönetimi Makine Ġkmal Daire 

BaĢkanlığına bol keseden bütçe verebiliyor. Araçların bakımı insan canından daha mı kıymetli? Fen 

ĠĢleri Daire BaĢkanlığına 2022‟de ayrılan bütçe 1 milyar 785 milyon, 2023‟te 2 milyar 845 milyon 305 

bin TL‟dir. Sayın BaĢkan‟ım Sayın Meclis, normal Ģartlarda Fen ĠĢleri‟ne yaklaĢık 4 milyar bütçe 

ayrılması gerekirdi. Mezarlıklar Dairesi 2022 Bütçesi 227 milyon 990 bin TL iken, 2023 Bütçesi 314 

milyon 890 bin TL‟dir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı 2022 Bütçesi 199 milyon 672 bin 

TL iken, 2023 Bütçesi 336 milyon 712 bin TL‟dir. Çevre konusundaki sözde hassasiyetlerinizle 

uyumsuz bu tablo için ne diyeceğinizi merak ediyorum. Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı adından 

da anlaĢılacağı üzere diğer Daire BaĢkanlıklarına ihtiyaç duydukları alanda katkı sağlamaktadır. 2022 

Bütçesi 1 milyar 285 milyon iken, 2023 Bütçesi 2 milyar 54 milyon 77 bin TL‟dir. Yapı ĠĢleri Dairesi 

BaĢkanlığı 2022 Bütçesi 870 milyon 188 bin TL iken, 2023 Bütçesi 1 milyar 317 milyon 106 bin 

TL‟dir. Bu Daire BaĢkanlığımızın da en az 2 milyar bütçeye sahip olması gerekirdi. Ġmar ve ġehircilik 

Dairesi BaĢkanlığı 2022 Bütçesi 35 milyon 845 bin TL iken, 2023 Bütçesi 70 milyon 513 bin TL‟dir. 

Özellikle her fırsatta söylüyoruz. Ġmar planları için yeterli kaynak ayrılmadığını da burada rahatlıkla 

söyleyebiliriz. 1/5000‟lik Nazım Ġmar Planı, Revizyonu, Ġlave veya DeğiĢikliği için ayrılan kaynak 

sadece 5 milyon TL‟dir. UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı 2022 Bütçesi 324 milyon 681 bin TL iken, 1 milyar 

732 bin 118 TL olmuĢtur. 6 kat civarında bu artıĢın sebebini merak ediyoruz. Park Bahçeler Dairesi 

BaĢkanlığı 2022 Bütçesi 595 milyon 395 bin TL iken,  2023 Bütçesi 858 milyon 798 bin TL olmuĢtur. 

Yine bu Daire BaĢkanlığımızın bütçesi en az 1 milyar 500 bin TL olmalıydı. Sosyal Hizmetler Daire 

BaĢkanlığının 2022 Bütçesi 435 milyon 392 bin TL iken, 2023 Bütçesi 761 milyon 268 bin TL 

olmuĢtur. Bizce 1 milyar TL‟lik pay ayrılmalıydı. Sayın BaĢkan‟ım, Sayın Meclis bütçe 

kitapçığımızdan yaptığımız alıntılarla 2023 harcamalarına yönelik tespitlerimizi ortaya koyduk. Bize 

göre icracı diye tabir edebileceğimiz; örneğin Fen ĠĢleri, Park Bahçeler, Yapı ĠĢleri, Destek Hizmetleri 
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ve benzeri Daire BaĢkanlıklarının bütçelerindeki artıĢ %107‟nin üzerinde olmalıydı. Bütçe, rakamsal 

verilerden ibaret rutin bir iĢ değildir. Stratejik plan ve akabinde her yıl yapılan Performans 

Programı‟nın uygulanmasına imkân tanıyan finansal bir yapıdır, bir öngörüdür. Ġzmir‟in kronikleĢmiĢ 

sorunlarının çözümü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yönetiminin bu bakıĢ açısı ve bütçe öngörüleriyle 

çözülemez. Her Daire BaĢkanlığı Bütçesine gizlenen temsil tanıtma giderleri ayrıca incelenmelidir. Bu 

kadar çok temsil tanıtma gideri Ġzmirlinin parasının çarçur edilmesi anlamına gelir. Evet, sevgi ve 

saygılar efendim Meclisimize ve bütün Ġzmirlilere. TeĢekkür ederim. (23 dakika 53 saniye) 

BAġKAN: Evet biz de teĢekkür ediyoruz. Kemal Bey buyurun.  

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

Amirleri, Basınımızın Saygın Temsilcileri hepinizi ĠYĠ Parti Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 2023 

Yılı Bütçe Tasarısı ve Performans Programı hakkında görüĢmeler yapmaktayız. Öncelikle 

gençlerimizin doğum gününü ben de kutluyorum. Ġdare adına söz alan Plan Bütçe Komisyonu 

BaĢkanımız Bülent SÖZÜPEK kardeĢim geniĢ kapsamlı olarak bizleri bilgilendirdi. Bütçe 

büyüklükleri ve bu bütçenin harcama kalemleri hakkında özet bilgiler verdi. Yine Cumhuriyet Halk 

Partisi Grup BaĢkan Vekilimiz Murat AYDIN kardeĢim BüyükĢehir Belediyesinin misyonu ve vizyonu 

hakkında geniĢ kapsamlı bizleri bilgilendirdi. AK Parti adına söz alan Sayın Özgür HIZAL kardeĢim 

Ģiddetin her türlüsünü kınayarak sözlerine baĢladı. Bütçeyi sayısal ve siyasi olarak değerlendirdi. Bütçe 

büyüklüğü hakkında bilgiler verdi. Bir kısım çalıĢmalarında istenen Ģekilde olmadığını dile getirdi. 

Milliyetçi Hareket Partisi adına söz alan Salahattin ġAHĠN kardeĢim o da birtakım çalıĢmaların daha 

verimli olmasını dile getirdi. Alt yapı ve yeĢil alanlara daha önem verilmesini hatırlattı. Değerli 

ArkadaĢlarım, bu dile getirilen konularda Ġdaremiz gerekli önlemleri stratejik programı doğrultusunda 

alacaktır. Bu hususta hiç kimsenin Ģüphesi olmasın. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın olayı, 2 

yıldan fazla süreyle ülkemizde de etkisini göstermiĢtir. Yine ilimizde meydana gelen deprem sonucu 

yaĢanan can ve mal kayıpları ayrı bir üzüntü kaynağı oluĢturmuĢtur. Belediyemiz her iki mücbir 

sebepte gece-gündüz demeden gereken çalıĢmaları yapmıĢ ve yapmaya devam etmektedir. YaĢanan bu 

olaylar karĢısında hedef projelerde bir kısım gecikme ve ötelemeler olabilir arkadaĢlarım. Belediyemiz 

2020-2024 Stratejik Program çerçevesinde istenen hedeflere ulaĢacağına inanmaktayız. 2023 Yılı 

Bütçesi‟nin Ġzmir‟imize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu Bütçe‟nin hazırlanmasında emeği geçen Genel 

Sekreterimize, Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Daire BaĢkanlarımıza, Birim Müdürlerine ve Tüm 

Belediye ÇalıĢanlarına ayrı ayrı teĢekkür ediyoruz. Grubumuzun oyu “olumlu” olacaktır, saygılarımı 

sunuyorum. (3 dakika 40 saniye) 

BAġKAN: Çok teĢekkür ediyoruz Kemal Bey. Evet, Birgül Hanım buyurun.  

BĠRGÜL SURAL ÜNER: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Belediyemizin 2023 Yılı Bütçesi‟yle ilgili kiĢisel görüĢlerimi sunmak üzere söz almıĢ bulunuyorum. 

BaĢtan Ģunu söylemeliyim ki, 25 milyar 900 milyon liralık güçlü bütçe, geleceğe yatırım hızını 

sürdürüyor. Hem de TÜĠK‟in %85, fiili ise %200‟lere varan enflasyon ve kur artıĢlarına rağmen. Öyle 

de hızlı artıyor ki, bu enflasyon ve kur artıĢları, neredeyse ses hızından bile fazla, sesimiz kürsüye 

ulaĢıncaya kadar, atı alan Üsküdar‟ı bile geçiyor. Kaynaklarımız, önceki yıllarda olduğu gibi, 2023 

yılında da ulaĢım, alt yapı ve raylı sistem yatırımlarına taviz vermeden, özellikle ekonomik açıdan 

yoksul kesimleri de önceleyerek devam ediyor. Örneğin; Çiğli Tramvayı yapımı bütün hızıyla sürüyor, 

bitme aĢamasına geliyor. Önümüzdeki 1-2 ay içinde test sürüĢleri baĢlayacak. Narlıdere Metrosu‟nun 

yapımı da hızla sürüyor. Keza Buca Metrosu çeĢitli engellemeleri aĢarak da ilk kazığı çakıldı. Sosyal 

projelerden Süt Kuzusu faaliyetleri için Bütçe‟ye 150 milyon 100 bin Türk Lirası ödenek konuluyor. 

Köylümüze hayvan desteği veriliyor. Et üretimiyle güncel ve yaĢamsal protein kaynağı sağlanmaya 

çalıĢılıyor. Ama size Ģu tabeladaki, fotoğraftaki rakamları göstermek istiyorum ArkadaĢlar; Dana 

Kıyma 170 Lira, Dana KuĢbaĢı 185 Lira, Dana Antrikot 300 Lira, Dana Bonfile 450 Lira, Dana Lokum 

550 Lira, Kuzu Pirzola 370 Lira, Kuzu Kemiksiz 210 Lira, Kuzu ġiĢ 245 Lira, Sucuk da 200 Lira, daha 

böyle de devam ediyor ArkadaĢlar. Fakir, fukara, orta gelirliler bu fiyatla kaç gram et alabilir ki? 

Ekonomik durumu oldukça iyi, saygın bir büyüğümüz diyor ki; “Kasaptaki ve marketteki et fiyatlarını 

görünce boğazım düğümleniyor. Fakir fukarayı düĢünüyorum. Almak içime sinmiyor. Nispeten ucuz 

diye kıyma alıp çıkıyorum. Kolunda 50 bin dolarlık çantalarla gezenlerin önerisi gibi, bir de 
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porsiyonları mı küçültsünler, kuĢ yemi gibi mi olsun?” Bakınca 25 milyar 900 milyon Liralık 

Bütçe‟nin %32‟ sinin Ekonomik ĠĢ ve Hizmetlere, %7‟sinin Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine, 

%42‟sinin Genel Kamu Hizmetlerine, %6‟sının Ġskan ve Toplum Refah ĠĢlerine ayrıldığı görülüyor. Bu 

tabloya göre kooperatifçiliğin desteklenmesi konusunda, desteğin yanında, ayrıca köylü ve 

çiftçilerimize üretim için destekler de sürüyor. Örnek mi? 2023 yılında hayvan, kovan, üretici üretim 

desteği ve üretim Ģartlarının iyileĢtirilmesi için hizmet verilmesi, kooperatif ve kooperatifleĢme 

konusunda eğitim verilmesi gibi. Burada Kent Konseyi için de bir parantez açmak istiyorum 

arkadaĢlar. Avrupa Birliği müktesebatına uyum nedeniyle de olsa Kent Konseylerinin, saydamlık, 

hesap sorma ve hesap verme yetki ve görevleriyle kurulması önemlidir. Zaten sivil toplum örgütlerine 

büyük önem veren BaĢkanımızın, Kent Konseyi‟ne destek olmak için Bütçe‟de, bölüm açarak 7 

milyon Lira gibi ödenek olması da, bunun bir göstergesidir. Ne var ki, 2006 yılında bu Ġktidar 

tarafından çıkarılan Belediye Yasası‟nın 76. maddesine göre yerini Belediye sağlıyorsa, personelini 

Belediye veriyorsa, giderlerini Belediye karĢılıyorsa, hatta Genel Sekreteri‟ni bile Belediye 

BaĢkanı‟nın gösterdiği 3 aday arasından seçebiliyorsa, yani özgürlük sağlayan mali ve seçme özerkliği 

yoksa Kent Konseyleri nasıl hesap sorabilir ki? ġunu özellikle belirtmeliyim ki, Pandemi‟nin ve çok 

olumsuz yönde seyreden ekonominin tüm faaliyetleri, mali kaynakları olumsuz etkilemesine rağmen, 

hedeflerden ĢaĢılmadı. Ġğneden ipliğe kadar, akĢam sabah bile değil, her dakika zam yapıldığı, 

insanların fakruzaruret içinde yaĢadığı Ģu dönemde, dar gelirli vatandaĢlarımızın imdadına yetiĢen 

sosyal demokrat belediyelerin yaptıkları birilerine ders ve ibret olmalı. Ama ne gezer ki, ders ve ibret 

almak yerine ellerini, ayaklarını bağlayarak, onları limon gibi sıkmaya çalıĢan her türlü sosyal, 

ekonomik ve hukuk engelleriyle önlerine taĢ koymaya çalıĢan bir zihniyetle karĢı karĢıya bulunuyoruz. 

Bir eli yağda, bir eli balda olanların, 5-6 yerden maaĢ alanların, altın kaplama klozet bile kullananların, 

umurunda mı dünya? Hele de çöp kutularında ve pazar artıklarıyla karnını doyurmaya çalıĢanları 

gördükçe toplum, kendisini yönetenler hakkında hiç de iyi düĢünmüyor. Ġnsanların sinir uçlarıyla 

oynayarak, milletin sırtına binicilere… Dünya elbette güzel de ama nereye kadar? Cevap; seçime 

kadar. ATATÜRK‟ün “Hayatta en hakiki mürĢit ilimdir.” sözüne karĢılık, ilimi es geçerek, 

akademisyen kadınlara; “Çocuk yap, çocuk yap.” diyenlere de, “Nereye kadar?” Onlara da aynı cevap 

“Seçime kadar.” Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlar gelir ve giderler rakamsal değil, gerçeklikle 

kurulan, BüyükĢehir Belediye Bütçemizin kentimize ve halkımıza yararlı sonuçlar getirmesini 

diliyorum. Beni dinlediğiniz için de teĢekkür ediyorum. (7 dakika 45 saniye) 

BAġKAN: Evet biz de size teĢekkür ediyoruz, buyurun efendim.  

ÇĠLE ÖZKUL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyelerimiz bugün Ġzmir‟imizin Bütçesi‟ni ve 

Performansını değerlendiriyoruz. ġu ana kadar görüyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi‟nden söz alan 

Sayın ArkadaĢlar sanki burayı yönetmiyorlar, sanki bu Ģehirle alakalı çalıĢma yapmıyorlar, sanki biz 

yönetiyoruz, bizi eleĢtiriyorlar gibi konuĢmalar yapıyorlar, ĢaĢıyorum açıkçası ve sözlerime 

kitapçıktaki birtakım Ģeylerle devam etmek istiyorum ve kendi ilçemde de bahsetmek istiyorum. 

Sanırım kendi ilçemdeki Belediye BaĢkan ve BaĢkan Yardımcıları da az önce salondaydı onların da 

dinlemesini istiyorum. ġimdi öncelikle BüyükĢehir Belediyesi‟ni bağlayan ve kendi ilçemde de mevcut 

olan bir sorundan bahsedeceğim. Mezarlık ve otopark sorunumuz var Sayın ArkadaĢlar. ġimdi kendi 

ilçemde mezarlıkla alakalı defalarca Sayın Belediye BaĢkanımıza sordum. Dedim ki; “Mezarlık 

çalıĢmaları ne durumda?” Sayın BaĢkan‟ımın bana bugüne kadar vermiĢ olduğu cevaplar 

“BüyükĢehir‟le görüĢmelerimiz devam ediyor, BüyükĢehir‟e ilettik, BüyükĢehir çözecek, BüyükĢehir‟e 

ilettik. Ġlettik, ilettik, ilettik…” Yani 3 yıldır ilettik BüyükĢehir‟e. BüyükĢehir ne yaptı? Ben açıkçası 

merak ediyorum. Diğer bir sorunumuz da… ġimdi bizim ilçemiz 100 bin nüfusa sahip, tabii ki 

fabrikalarla beraber daha da sayı artıyor ve ilçemizde otoparkımız yok. Allah‟tan kapalı bir pazar 

yerimiz var. Haftada bir gün pazarımız oluyor Sayın ArkadaĢlar Cuma günleri, Cuma günü orayı 

kullanamıyoruz. Cuma haricinde otopark olarak kullanıyoruz. ġimdi bunu niye anlatıyorum? 100 

binlik nüfusluk KemalpaĢa‟ya bir otopark yapamayan BüyükĢehir Belediyesi burada Sayın Hatip 

ArkadaĢlar Hükümet‟i eleĢtiriyor. Hatta dönüp dönüp kendilerini eleĢtiriyorlar aslında. Neyi 

bahsediyorlar ben açıkçası merak ediyorum. 3 yıldır mezarlık yok, otopark yok. Ya müsaade edin 

yapın, biz engel olmuyoruz size, hizmet edin, üretin, çalıĢın, bunun için imkânda veriyoruz, Önerge de 
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sunuyoruz. 50 tane yerimiz kaldı mezarlık için, bu insanları biz nereye defnedeceğiz? Nereye 

gömeceğiz? Yani biz en ufak sorunu bile kendi ilçemde bile çözemezken, siz döndürüp döndürüp 

genel siyasete bu konuyu bağlarsanız, döndürüp döndürüp Covide bağlarsanız, döndürüp döndürüp 

mazerete bağlarsanız kusura bakmayın BüyükĢehir Belediyesi de hizmet üretmiyor. Ġlçe Belediyeleri 

de hizmet üretmiyor derim ve konuyu bu Ģekilde bağlarım Sayın ArkadaĢlar. ġimdi Sayın Hatipler 

kadınlarımız üzerinden birtakım konuĢmalar yaptı. Tabii ki ben de kadına Ģiddete Ģiddetle karĢıyım, 

söyledikleri sözlere katılıyorum. Ama Ģunu da ifade etmek istiyorum; bir icraatı, bir iĢlemi yaparken 

tamamını düĢünerek hareket etmek lazım. Mesela biz buraya ilk geldiğimizde dedik ki; “Kadın Sığıma 

Evleri açılsın.” Kendi ilçemde Önerge verdim. Birçok mazeretle karĢıma geldi. BüyükĢehir‟de de aynı 

Ģekilde, aynı çalıĢmalar yapılması için Komisyondaki arkadaĢlarımızla hem fikir olmamıza rağmen bir 

adım ilerleyemedik. Kadına Ģiddeti önleme noktasında söylem değil, eylem istiyoruz. Diğer bir konuyu 

daha izah etmek istiyorum. Çocuklar üzeriden birtakım Ģeyler bahsedildi. Geldiğim ilk gün Gaziantep 

Belediyesi‟ndeki bir örneği anlattım burada. Dedim ki “Güvenli park yapalım, güvenli park yapalım.” 

Önerge verdim. Dedim ki; “Parklarımıza kamera sistemi kuralım, çocuklarımız güvende olsun, 

çocuklarımıza karĢı sıkıntılar yaĢanmasın.” Benim Önerge 3 yıldır tozlu raflarda bekliyor Sayın 

ArkadaĢlar. Biz sizlerden hizmet üretmenizi istiyoruz, mazeret üretmenizi istemiyoruz. TeĢekkür 

ederim. (4 dakika 6 saniye) 

BAġKAN: Biz de teĢekkür ediyoruz. Evet, baĢka söz almak isteyen? Yok galiba. Fikret Bey buyurun. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Pardon, tamam 

Hakan Bey ondan sonra size verelim. Sonra ġerif Bey istiyor galiba, sonra siz. Fikret Bey buyurun. 

Hakan Bey siz konuĢacak mısınız? Nilay Hanım siz de konuĢacaksınız. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, tamam… Siz aranızda konuĢun. Evet, 

buyurun Fikret Bey.  

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Değerli Hazırun hepinize iyi akĢamlar. Tabii çok ilerledi, çok da 

rakam konuĢtuk. Hatta asıl konuĢulması gereken birçok Ģeyi yani biz 2023 Bütçesi‟ni konuĢmamız 

gerekirken çok farklı Ģeyleri konuĢtuk. Bunların ben büyük bir ihtimalle bakıyorum. Bizim Bütçemize 

veya Belediyemizin performansına hiçbir katkısı olan konuĢmalar değil. Ancak ben tabii… Benim 

yapacağım çok katkı mı sunacak? ĠnĢallah bunların içerisinden birtakım notlar Bürokrat 

ArkadaĢlarımız tarafından dikkate alınır. ġimdi Sayın BaĢkan‟ımız göreve geldiğinden bugüne kadar 

toplamda biz 63 milyar liralık bir  Gider Bütçesi oluĢturmuĢuz. Ne kadar gelir elde etmiĢiz; 51 milyar. 

YaklaĢık 12 milyar lira civarında bir biz borçlanmaya gitmiĢiz. Bu borçlanmanın da yaklaĢık olarak bir 

5 milyar lirasını ödemiĢiz. ġimdi bu tabii ki bu totalden sonra bu 2023‟e bakacak olursak… Bu arada 

Ģeyi de söyleyeyim isterseniz; bu sermaye arttırma ve azaltmalarından dolayı Ģu 4 yıla, iĢte bu yılın 

içindeki rakamda netleĢtiğinde, onu da bugünkü hâliyle ya da 9. ayın verisine göre alacak olursak, biz 

Ģirketlere 5 milyar 600 milyon liraya yakın kaynak aktarmıĢız. Yani bu bütçeler içerisinde, ben 

bunların içerisindeki ESHOT veya diğer olanları saymıyorum. ġimdi bunları aktardık da bu Ģirketler 

performansına göre baktığın zaman tabii ki bize bir gelir elde etmesin, ancak en azından zarar da 

etmesin ve gerçekten de Ġzmir halkına faydalı bir hizmet sunsun, bunu bekleriz. Ama maalesef bunlar 

hem pahalı, hem de Ġzmir‟in gerçekten kaynaklarını eriten Ģirketler ve bu Ģirketlerin mutlaka ve 

mutlaka rehabilite edilmesi lazım. Aksi takdirde bu Ģirketler esasında bizim görünen ESHOT‟a 

yapacak olduğumuz ki, kamu hizmetidir veya Belediye‟nin asli görevidir. Ama bu Ģirketlere bu kadar 

sermaye artırımının artırma ve azaltmalardan dolayı azaltılması veya bundan kaçınmamız lazım. ġimdi 

bizim Ģuradan baktığımızda biz 2021 ve 2022 yılının toplam bütçesine, toplamına uygun bir 2023 

Bütçesi yapıyoruz. Bu 2023 Bütçesi‟nin içerisinde, bizim dikkatimizi çeken 4 milyar 600 milyon lira 

bir kredi kullanılacak, bütçeyi tamamlamak için yani 25 milyar 900 milyon liranın üzerini 

tamamlamak için. Bunun yaklaĢık 2 milyar lirasını ödeyeceğiz, yani borcu borçla ödeyeceğiz, 

aldığımız krediyle birlikte. Buradan da 1 milyar 600 milyon lirasını Ģirketlere aktaracağız. ġimdi bu 

hesaptan bakacak olursak, 2020 senesinde normal koĢullarda Ģirketlere aktarılan SayıĢtay Raporu‟na 

giren 2 milyar 700 milyon lira ki, 2020‟yi de kapsayanı ayıracak olursak, bizim bu yılda yaklaĢık 

olarak ki, 2021‟i de içine koyacak olursak, 3 milyar liraya yakın daha Ģirketlere para aktarmıĢ 

oluyoruz. Yani biz Ģirketlere 2 milyar 700‟ün üzerine daha bir 3 milyar lira para aktarıyoruz. Bu 
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SayıĢtay Denetimi‟nde veya Ģirketlerin önümüzdeki yıllardaki denetiminde bu Ģirketlerin ne kadar 

zarar ettiklerini ancak o zaman görecek. Malum biliyorsunuz biz Meclis Üyeleri olarak Ģirketlerin mali 

yapılarını inceleyemiyoruz. ġimdi burada en önemli kalemlerine baktığımız zaman 2023‟ün, Cari 

Transferler 3 katına artmıĢ, geçtiğimiz yıla göre, 3 milyar 518 milyon olmuĢ. Biliyorsunuz cari 

transferler yatırıma yönelik değil, tamamen tüketime yönelik olan harcamalar. Yani buradan bir 

tasarruf edilmemiĢ, aksine 3 katına gibi bir rakama ulaĢmıĢ. ġimdi böyle bakıldığında yani Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi Ģu Bütçe‟sini oluĢtururken tasarruflara veya bununla ilgili olarak hedeflemesi 

gereken gelir kalemlerinde istediğimiz rakamlara gelememiĢ. ġimdi sermaye transferleri tabii ki 

belediyelerin önemli bir yatırımlarının yaptıkları ve kalıcı yatırımcılar ne oldukları yönünde ki, hizmet 

de bunlarının içerisinde. YaklaĢık olarak biz 10 milyar lirasını yani %40‟ına yakını biz sermaye 

transferleri içerisinde, sermaye anlamındaki yapacak olduğumuz yatırımlar 10 milyar 600 bin lira. 

Bunun içersinde diyelim ki en önemli payı da 2 milyar 200 milyon lira civarında Fen ĠĢleri alıyor. Fen 

ĠĢleri‟nin yaptığı asli göreve bakacak olursak, “2020 ve 2021 yılları içerisinde toplamda 3,5 milyon ton 

asfalt yapacağız.” demiĢiz, biz Ġzmir‟in muhtelif ilçelerinde. Bu rakamı 1,5 milyon tonda bırakmıĢız, 

yani 2020 ve 2021‟de. Peki, 2022‟de ne olmuĢ? O da 1 milyon 400 bin ton ama ne kadar olduğunu 

bilmiyoruz. Biz bu rakamı bir de seneye de bu kadar yapacağımızı düĢünüyoruz. Esasında geriden 

gelen yaklaĢık olarak nereden bakarsan bizim bir 3 milyon ton bir eksiğimiz var. Ama biz ĠZBETON‟a 

iki tane ihale yaptık. Bir tanesi 2021‟de, yaklaĢık 2 milyar 200 milyon lira. ĠĢte ne kadar yaptıysa 

bunun içersinde asfalt, onları veri olaraktan tam göremiyoruz. Ama bu yeni yaptığımız 2 ay önce 

yaptığımızda yaklaĢık 2,5 milyar. Yani asıl sermaye olarak, Belediyenin yaptığı hizmetler içerisinde 

ĠZSU 5 milyar liraya yakın bir pay alıyor. Ancak bu asfaltı yaparken… Niçin bunu çok örnek vermeye 

gayret ediyorum? ġimdi, bizim malum biliyorsunuz Bornova, Buca, KarĢıyaka ve Karabağlar asfalt 

plent Ģeylerini kurmaya çalıĢıyorlar. Yani asfalt yetmediği için bu yatırımları yapmak zorunda 

kalıyorlar. Bugüne kadar yeten ki, onların alanları veya Ģeyleri değiĢmedi, büyümedi. Ancak 

BüyükĢehir Belediyesi ĠZBETON üzerinden yapması gereken hizmeti zamanında ve sağlıklı 

yapamadığı için, belediyeler kendi kaynaklarını buraya aktarmak zorunda kalacak. Yani bu tahmin 

ediyorum, diğer belediyelere doğru gider. Hâlbuki ĠZBETON gerçek manada yatırımlarını doğru yapsa 

veya eksik kapasitesini tamamlasa belki Ġlçe Belediyelere bunları belli bir bedel karĢılığında satarak 

gelir elde eder, bunu da yapmıyor ama biz belediyelerimizi maalesef Ġlçe Belediyeleri de burada ciddi 

bir sıkıntı içersine sokan bir durum içerisindeyiz. ġimdi daha buna benzer tabii ki konuĢulacak çok 

önemli bir konu var ama diğer baĢlıklardan bir tanesi bizim raylı sistemlerle ilgili 3,5 milyar liraya 

yakın bir kaynak aktarmıĢız. Fahrettin Altay-Narlıdere‟nin kitapçıklara göre baktığında aslında %60 

bitmiĢ olması lazım. Bizim kendi kitapçıklarımıza baktığımızda %35‟ler seviyesinde bu 2023‟de de 

%4 bir tamamlama oranı koymuĢlar. Deyin ki, %40 koymadılar ama yani öyleydi ama 4 yazdılar. Biz 

oradaki rakamı görüyoruz ama ayrılan rakama da baktığın zaman yani biz önümüzdeki sene itibarıyla 

Narlıdere Metrosu‟nu belki %60, 2022‟de ne kadar gerçekleĢeceğini bilmiyorum. Dolayısıyla en 

büyük yatırım kalemimiz olan Narlıdere Metrosu‟nda da bu kadar harcamamızın içerisinde gerideyiz. 

Diğer tarafta bakıyorum, bir Halkapınar mesela bizim ki, Nilay Hanım “Yapılıyor” demiĢti. Bir gün 

ben bununla ilgili bir Önerge vermiĢtim ama bununla ilgili yapılan az önce arkadaĢımız da gösterdi 

sıfır bir imalat var, yıllara göre de %60 gibi bir rakamlar yazmıĢız, performans kitapçığımızda. Diğer 

tarafta Narlıdere Depolama Alanımız var. Narlıdere Depolama Alanı da bu sene yani 2023‟te sıfır 

yapacağız. Geriye dönük baktığımızda %30 planlamıĢız. Sonrasında yapılan sıfır, Narlıdere Metrosu 

üzerinde de biz kitapçıklarda yapılmıĢ herhangi bir rakam göremiyoruz. Yani orası da maalesef bizim 

bu kadar önemli yatırımların içerisinde bir pay almamıĢ. ġimdi Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına 

baktığımız zaman yaklaĢık 1 milyar 400 milyon liraya yakın bir kaynak aktarılmıĢ. Ama bunun 

içerisinde en önemli yatırım kalemi Opera Binası. Opera Binası‟na bakıyorum, tabii ki orada 

öngörülen 60‟mıĢ bu, Ģu ana kadar. Az önce arkadaĢımız bunun ilgili olarak 49 dedi, ama yapılan %25. 

Yapılan performans kitapçığındaki rakamlara bakıyorum. ġimdi burada da baĢka bir kafa karıĢıklığı 

var biliyorsunuz. Bizim burası yaklaĢık… Sayın BaĢkan‟ımız bundan 3 ay önce açıkladığında “1 

milyar 500 milyon lirayı bulacak.” dedi bu yatırım için, Opera Binası‟na ve bunun belki yapısını 

değiĢtireceğiz, hatta burayla ilgili olarak “Biz” dedi, “Belki” dedi, “Huzurevi ya da Geriatri Merkezi 
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yapacağız.” ġimdi buna bir kaynak aktarıyoruz. Gerçekten bu yapılacaksa, bu kaynağı bu amaçla 

aktarıyorsak burasının tekrar ihale edilmesi veya bununla ilgili yer tesliminin alınıp, müteahhitten 

kaynaklanan bir gecikme veya burada bir zararımız söz konusuysa bunun peĢine düĢmemiz lazım. 

Ama performans kitapçığında maalesef burayla ilgili önümüzdeki senede herhangi bir yatırım, 

herhangi bir gerçekleĢecek bir Ģey görmüyoruz. Yani aslında daha fazla rakamlara boğmamak için, 

özetle Ģuraya getirmek lazım. Yani BüyükĢehir Belediyesi kendi kaynaklarını belki olması gereken 

Daire BaĢkanlıkları nezdinde doğru kullanıyor, ayırıyor daha doğrusu ama performansları buna eĢ 

gelmiyor. Bu performansları buna eĢlemediğimiz müddetçe hizmetlerimiz aksıyor. Ġzmir Halkı‟nın 

gerçekten parasının gerçek amaçlı olan tahliye iĢlerin dıĢında ana görevlerinin dıĢında kullanılıyor ve 

böylece BüyükĢehir Belediyemiz aslında mali gücünü bu yönden baktığında… Belki de zaman geliyor 

festival yapıyor, zaman geliyor karikatür yarıĢması... Bunların hepsi olması gerekebilir. Diğer tarafta 

birtakım iĢte belediyelere,  birtakım ilçelere ya da bunun dıĢında birtakım iĢte koyun, keçi almak 

gibi… Ama bizim asli görevimiz olan kısımlardaki kaynaklarımızı doğru kullanırsak, buradan arda 

kalanları tali iĢlerde kullanırsak BüyükĢehir Belediyesi herhalde hizmetlerini çok daha sağlıklı yapar. 

Ben bu Bütçemizin hem Ġzmir halkına hem de buna emeği geçen tüm arkadaĢlarımıza, hepinize çok 

teĢekkür ediyorum. (9 dakika 50 saniye) 

BAġKAN: Fikret Bey biz de teĢekkür ediyoruz. Hakan Bey buyurun. Hakan Bey‟in 2 dakikalık da bir 

video sunumu olacak galiba, buyurun.  

HAKAN ġĠMġEK: Zamanı gelince söyleyeceğim Sayın BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Efendim?  

HAKAN ġĠMġEK: Ben bildireceğim arkadaĢlara.  

BAġKAN: Tamam. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, Çok Kıymetli Ġzmirliler, Değerli Basın hepinizi 

saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2023 Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin Bütçesi evet 4. Bütçemiz, bu 

döneme ait zaman zaman ben burada bütçesel anlamda farklı konuĢmalar yaptığım oldu. Hatırlıyorum, 

Ġsmet Ġnönü Nikah Salonunda yapay zekadan bahsetmiĢtim, bütçe konuĢmasında. Birtakım 

farkındalıkların oluĢması adına değiĢik konuĢmaları bu Meclis‟te Ġzmirli‟ye yaptım. ġimdi hep 

rakamlarla boğulduğumuz için, rakamlar kafamızı karıĢtırdığı için 1,5-2 dakikalık Ģu kasveti dağıtma 

adına bir videomuz olacak, rejideki arkadaĢlardan rica edersem, ekrana verebilirlerse… 

  

(ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠS ÜYESĠ HAKAN ġĠMġEK TARAFINDAN 

ALĠAĞA ĠLE ĠLGĠLĠ VĠDEO GÖSTERĠMĠ YAPILDI.) 

 

HAKAN ġĠMġEK: Evet teĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. Gördüğünüz proje, bu Meclis‟in eseri. Biz 

Aliağa Belediyesi olarak sadece uygulayıcısıydık. 18 Temmuz saat 11:00‟da o ilk fore kazığı açmaya 

baĢladık. En son görüntü 29 Ekim saat gece 21:00. 103 gün 10 saatte bir Türkiye rekorudur, bu 

ölçekteki bir projenin baĢlama ve bitiĢi. 2022 yılının ġubat Ayında Aliağa Belediyesi‟ne 300 milyonluk 

ek bütçe istediğimizde, bu Meclis, Plan Bütçe Komisyonu ek bütçeye onay verdi, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi o ek bütçeye onay verdi. Böylesine büyük bir kat sundunuz bu projeye. Akabinde UlaĢtırma 

Bakanımıza bu projeyi götürdüğümüzde, hemen direktiflerini Karayolları Genel Müdürlüğüne iletti. 

Genel Müdürlüğe projeyi götürdüğümüzde anında onayladılar, Bölge Müdürlüğüne projeyi götürdüler, 

Bölge Müdürlüğü de tasdikledi imzaladı, onların da katkısı var. 18 Temmuz öncesi Sayın BaĢkanımıza 

1 hafta bile değil, 4 gün öncesinden UKOME Kararı‟nın acilen alınması gerektiğini ilettik. Sayın 

BaĢkan‟ımız Olağanüstü Gündemle UKOME Komisyonunun toplantısına Aliağa‟nın kent geçiĢiyle 

ilgili... Çünkü ana yolu kapatıyorsunuz, o ana yolu kapattığınızda uluslararası bir trafiği kapatmıĢ 

oluyorsunuz. Anlık bir… Çok hızlı bir kararla belirtmiĢ olduğumuz güzergâhları onaylayarak, 

böylesine bir katkı koymuĢtur. Yine AK Parti Genel BaĢkan Yardımcısı Hamza DAĞ daha öncesinde 

demir yolu projesinin bu katlı geçiĢ kavĢağını engellediğini anlattığımızda Devlet Demiryolları ile 

daha öncesinde toplantılar yaparak, o projenin yer altından tünelle geçmesine olanak sağlamıĢtır. Yine 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel BaĢkan Yardımcımız, Ġzmir Milletvekilimiz Tamer 

OSMANAĞAOĞLU‟nun katkılarıyla bu proje hayata geçmiĢtir. Söylemek istediğim Ģu; evet siyaseten 
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çok farklıyız, görüĢlerimiz dünyaya yaklaĢımımız çok farklı ama biz birlikte güçlüyüz. Hep beraber 

böyle bir projeyi, böyle bir sürede yapabiliyoruz. Eğer biz birlik olursak, çok daha güçlü projeleri 

Ġzmir‟de, Ġzmir Halkı‟na sunabiliriz. Ġzmir Halkı‟nın refahına, Ġzmir Halkı‟nın geleceğine katkı 

sağlayabiliriz. O yüzden BüyükĢehir Belediye Meclisi bu dönemi, bu projede, bu döneminde 

görevinde görev alan bütün arkadaĢlarımızın bu projede emeği vardır, katkısı vardır.  Bizler 

uygulayıcıydık, gördüğünüz projenin belki 1,5 dakikalık bölümünü gördünüz ama burada 8 bin 104 

metre 120 santimetre çaplı fore kazık çakıldı, bu projeye. Büyüklük açısından teknik arkadaĢlar iĢin 

durumunu anlasın diye söylüyorum. Yine 5700 ton, kilogram değil, 5700 ton demir döĢendi, bu 

projeye. 6 bin metrekare sanat yapılarına kalıp döĢendi. Hepsinden önemlisi çok ciddi anekdotlar var. 

Zaman zaman ben Sayın BaĢkan, ĠZSU Kurumumuzu eleĢtiririm ama ĠZSU Kurumumuz bu projeye 

ilaveten bir de biz küçük battı-çıktı daha yaptık. Onu hiç söylemedik ama o geçiĢte Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyemizin ĠZSU Kurumu hakikatten Aliağa Belediyemiz 29 Temmuz‟da bu projeyi yetiĢtirsin diye 

sabah 03.00‟lere kadar bizimle beraber çalıĢtı, kendilerine ayrıca teĢekkür ediyorum, bu konuyla ilgili. 

Birinci bölge çalıĢanlarının hepsi sabah 03:30‟a kadar orada 400‟lük ana hattın deplasesi gerekiyordu. 

Onu yapabilmek için, bu proje gecikmesin 29 Ekim‟de açılsın diye onlar da bizimle sabahlara kadar 

çalıĢtı, onlara da ayrı bir teĢekkürü borç biliyorum. Çünkü marifet iltifata tabiidir, bunun bedeli yoktur. 

Eğer siz bu durumdaki arkadaĢlarımıza çalıĢan arkadaĢlarımıza böyle yaklaĢırsınız, onlar da size farklı 

karĢılıklarla gelirler. Bu projede Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin, Ġzmir BüyükĢehir Meclisi‟nin 

hepsinin çok büyük katkıları vardır. 2023 Bütçesinde de dediğimiz gibi biz beraber olduğumuzda çok 

güçlüyüz, çok büyük projeler baĢarabiliriz. GörüĢ ayrılıklarımızı genele bırakalım, biz yerel 

siyasetçileriz. Ġzmir için çalıĢıyoruz, Ġzmir‟i düĢünüyoruz. Anlıyorum, farkındayım önümüzde 7 ay 

sonra seçim var. Genele geçmek isteyen arkadaĢlar performans olarak, bunu dillendirmek isterler ama 

biz hakikatten güçlüyüz. GörüĢ ayrılıklarımızı baĢka yerlerde değerlendirelim. Ġzmir için hep birlikte 

güçlü bir Ģekilde çalıĢalım. 2023 Bütçesinde baĢarılar diliyorum Sayın BaĢkan‟ım, çok teĢekkür 

ediyorum. (8 dakika 10 saniye) 

BAġKAN: Hakan Bey çok teĢekkür ediyoruz. Buyurun efendim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet evet siz buyurun, tabii tabii buyurun. BaĢka 

söz almak isteyen arkadaĢ var mı? Görmüyorum ben, bir tek ġerif Bey var galiba, bir de Yusuf Bey 

var. Onlara verdikten sonra siz…  

SALONDAN: Ahmet Bey var. 

BAġKAN: Ahmet Bey var. Ondan sonra Grup Sözcülerimiz konuĢacaklar… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, tamam, size de vereyim. 

Evet buyurun.  

ALĠ GÖNEN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli Bürokratlarımız, Basınımızın Güzide 

Temsilcileri öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin 

Performans Programı ve Bütçesi‟ni görüĢmek üzere toplanmıĢ bulunuyoruz. Bizden önce konuĢan 

gerek Grup BaĢkan Vekilleri, gerek Meclis Üyelerimiz çeĢitli konular hakkında görüĢlerini ifade ettiler. 

Ben de notlarım arasında olmasına rağmen tekrar etmemek amacıyla onlardan söz etmeyeceğim. Ama 

önemli bulduğum özellikle otopark konusuyla ilgili görüĢlerimi ifade etmek istiyorum. Değerli 

ArkadaĢlar TÜĠK verilerine göre 2022 Eylül Ayı sonu itibarıyla Ġzmir‟de trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 

milyon 627 bin 885‟tir. Eylül 2021 – Eylül 2022 arası 1 yıllık dönemde %4,5 artmıĢ. Sadece 

geçtiğimiz Eylül ayında 6 bin 333 araç trafiğe kaydedilmiĢtir. Bu da ortalama yıllık yaklaĢık 70 bin, 

günlük 109 araç her gün Ġzmir trafiğine katılmaktadır. Buna karĢılık BüyükĢehir Belediyemizin yaptığı 

yollarla ilgili Performans Programı‟na baktık. 2021 yılında sıfır geçilmiĢ, 2022 yılında 42 kilometre, 

2023 yılında da 40 kilometrelik bir yol yapımı hedeflenmektedir. Hâlbuki yılda 70 bin aracın girdiği 

Ġzmir trafiğine, bir aracın yaklaĢık 50 metrekare olarak alanını kabul etsek 500 bin metrekare gibi bir 

alan oluĢturmakta ama Belediyemizin ürettiği 40 kilometre yolun 7 metre enini kabul etsek 280 – 300 

yüz bin metrekare gibi bir alan oluĢmakta, dolayısıyla oradan her yıl Ġzmir ulaĢım trafiğinin, ulaĢım 

sistemine yaklaĢık 200 bin metrekarelik bir yük binmekte, bu da Ġzmir trafiğinin zorlamaktadır. Ancak 

biz 70 kilometre ortalama yılda yol yapabilirsek, Ġzmir trafiğine katılan araç sayısının sisteme verdiği 

yükü hafifletmiĢ olabiliriz. Ona yeni bir refah getirmiĢ olmayız. Bu nedenle otopark yapımını çok 
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önemsiyoruz ve otoparklarla ilgili Ģimdi bütçeye baktığımızda 39 milyonluk bir kaynak aktırılmıĢ. 

Yine 2021 Performans Programı‟nda 1792 tane araçlar için otopark yeri hazırlanmıĢ. 2022‟de 600, 

2023‟te de 600 görünüyor. Gerçi az önce Plan Bütçe Komisyonu BaĢkanı arkadaĢımızın verdiği 

rakamlarla bunlar çeliĢiyor. Tabii ki biz sizin verdiğiniz kitapçıkta olan bu rakamların sağlıklı ve doğru 

olduğuna inanmak istiyoruz, onun için bunları telaffuz ediyoruz. Değerli BaĢkan‟ım bu Ģekilde 

gittiğimiz takdirde sizin halkımıza verdiğiniz 100 bin araçlık otopark vaadine ulaĢmamız hayal gibi 

görünüyor. Temenni ediyoruz, çok kısa bir süre kaldı, 1,5 yıllık bir süre içinde bu vaadinizi 

gerçekleĢtirirsiniz diye ummak istiyorum ama zor olduğunu da buradan bir kere daha ifade ediyorum. 

Hatta imkânsız gibi görünüyor. Sayın BaĢkan‟ım, biliyorsunuz buradan Gıda ÇarĢısı‟nda beĢ katlı 

çalıĢmayan bir otopark var. Ġlk defa Meclis Üyesi olduğumuz zaman bunu gündeme getirmiĢtik. Gerçi 

bu sizin döneminizle alakalı değil ama Cumhuriyet Halk Partisi‟nin Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığını yönettiği dönemlere denk geliyor. Tekrardan çok bahsetmeyeceğim ama kısaca beĢ katlı 

bu otopark, maalesef yıllardan beri atıl vaziyette durmaktadır. Kaldı ki, Ģehrimizin böyle bir otoparka 

çok da ihtiyacı var. Her ne kadar siz geçenlerdeki açıklamanızda esnafla konuĢulduğunu, esnafın 

buradaki otopark seçimine isabet olmadığına dair yorumlar ifade etmiĢiniz. Ben açıkçası o yorumlara 

katılmıyorum. O bölgeyi tanıyan ve bilenler herkes otoparkın seçiminin doğru… Yer olarak doğru 

olduğunu ama yapımla ilgili sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Yoksa otopark normal çalıĢsa, araçlar 

normal katlara ulaĢabilse ben inanıyorum o otoparklarda yer bile bulmakta zorluk çekebiliriz. Nitekim 

bu eleĢtirilerimizden sonra… Yine bu eleĢtirilerimizden önce çok önemli bir nokta var. Bunu bir kere 

daha burada vurgulama ihtiyacı istiyorum. 20 yıldan beri kamuyu bu kadar zarara sokan, gerek kamu 

görevlileri olsun, gerek yüklenicilerle ilgili olarak acaba siz ne yaptınız? Sayın BaĢkan‟ım bununla 

ilgili bir soruĢturma, bir çalıĢma yaptınız mı? Lütfen, bu yüreğimizde kanayan bir yaradır. Bunun 

sorumluları, bu vebali taĢıyanlar hakkında nasıl bir iĢlem yapıldı? Bunu bize açıklarsanız en azından 

yüreğimizi bir nebze olsa serinletmiĢ olursunuz diye düĢünüyorum. Nihayet söz konusu otoparkın 1. 

katının açılmasıyla ilgili bir mesafe kaydedildi. Bunun 64 araçlık bir bölümü geçtiğimiz günlerde 

açıldı. Ben de… ĠĢ yerime yakın zaten bu otopark, zaman zamanda oradan geçiyorum ve özellikle de 

gittim, otoparka çıktım. Orada görevlilerle de konuĢtum, otopark faaliyetleriyle ilgili. ġu ana kadar 

tabii ki ciddi bir Ģey yok, talep görünmüyor. 10 tane 15 tane aracın günde gelip gittiğini söylüyorlar. 

Hatta ben dün kendim saat 15:00 gibi otoparkı ziyaret ettiğimde, orada 13 tane BüyükĢehir 

Belediyemiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze ait 13 tane aracın orada park ettiğini gördüm. 12 veya 

13 öyle aklımda kaldı hatırladığım kadarıyla, 2 tane de özel araç vardı. Yetkililerle görüĢtüğümde 

“Niçin buraya daha fazla araç gelmiyor? Nedir bunun sizce… Yaptığınız bir tespit var mı?” diye 

sorduğumda “Araçların çıkmakta zorlandığını” ifade ettiler. “Özellikle küçük araçları tavsiye ediyoruz. 

Boyu 4,5 metreyi geçen araçların çıkmasında sıkıntı var. Hele Ģoför bir de acemiyse, eğer arabasına bir 

zarar gelmemesi içten bile değil.” dendi. O yüzden orada bir ürkeklik var. Tabii Gıda ÇarĢısı‟ndaki 

esnaflarımızla o otoparkın sıkıntılı olduğunu bildiklerini araçların çıkamadığına dair bir algı 

oluĢtuğunu bildikleri için de açıkçası çok da ilgi göstermiyorlar ama ilgi göstermemelerinin bir baĢka 

sebebi de Ģu; oranın açıldığından haberleri yok. Yani otoparkın açıldığından haberleri yok. Ben 

bununla ilgili olarak Konak Belediye BaĢkan Yardımcımız Asker BaĢkanı aramıĢtım “Ya BaĢkan‟ım 

lütfen eğer mümkünse zabıta araçlarımızı Gıda ÇarĢısı‟nda sabah, öğle, akĢam birkaç gün dolaĢtıralım. 

Anons yaptırtalım, katlı otoparkımızın hizmete alındığına dair kendilerini bilgilendirelim.” Çok faydalı 

olur diye düĢünmüĢtüm ve bunu kendilerinden talep ettim. Ama bugüne kadar o talebe dair bir dönüĢ 

olmadı. Dilerim bundan sonra yapılır.  O otoparkın bu hâliyle tabii çok da zaten fiziki anlamda bir 

iyileĢtirme yapılmadı orada, sadece bir… ġey yapılmıĢ ıĢık sistemi kurulmuĢ, onun dıĢında araçlar 

sadece tek Ģerit olarak inebiliyorlar. Çıkmak isteyen araçlar yukarıdaki araçların geldikten sonra ancak 

aynı kulvardan yukarı tırmanmak durumundalar. Dolayısıyla tabii rahat bir durum söz konusu değil. 

Bu otoparka gelecek ya da gelen araç sahiplerinin ikinci defa üçüncü defa gelmeleri noktasında 

açıkçası onları çok da heyecanlandırmadığını düĢünüyorum. Bu otoparkla ilgili yeni bir düzenleme 

yapılmasının gerekliliğine inanıyorum. Kaldı ki en baĢlarda ilgili birime bakan Eser Bey‟di 

yanılmıyorsam o zaman ki Müdürümüz “Oraya asansör sistemini düĢündüklerini” ifade etmiĢlerdi. 4 

katlı…4 hızlı asansörle çıkıp inme Ģeklinde bir projeleri vardı. O proje herhalde gündemden kalktı ama 
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mevcut durumda hiç de memnun edici değil. Eskinin ısrarı Ģeklinde görünüyor Sayın BaĢkan‟ım, yani 

biz eski hâliyle Ģu anda orada hiçbir Ģey yapmadık, sadece dediğimiz gibi bir sinyal sistemi kurmuĢuz. 

YeĢil-kırmızı ıĢıklar bir de ofis boyanmıĢ orada, bilet kesilen yer. Onun dıĢında araçların otoparka 

ulaĢımını sağlayacak hiçbir kolaylaĢtırıcı tadilat yapılmamıĢ, mevcut hâliyle ısrar ediliyor. Tabii bunun 

da birçok sıkıntıları var. Bu sistemin… Umarım hayata geçer. Bu kamu kaynağından hem halkımız 

yararlanır, hem de Belediyemiz kazınım sağlar ama Ģu anda gördüğüm kadarıyla sanki bir Ģey yapılmıĢ 

gibi yapıldı. Biraz da bizim bu ısrarımızdan… Hani her defasında biz bunu gündeme getiriyoruz. Yani 

hani yakamdan düĢ gibi iĢte yaptık ama bu kadar oldu. Bundan sonrası da olmuyor gibi bir noktaya 

getirilmek istendiğine dair endiĢelerim var.  Bu bakımdan, bu noktada otoparkın tekrar Ġzmir‟imize 

kazandırılması noktasında yeni bir çalıĢmanın gözden geçirilmesini istiyorum. O zamana kadar da en 

azından esnafın bilgilendirilmesi noktasında bir kere daha altını çiziyorum. Zabıta araçlarımızla günün 

belirli zamanlarında anons yapılarak oradaki esnaflarımızın bilgilendirilmesinin faydalı olacağını 

düĢünüyorum ve kısa zamanda da o otopark, o hâliyle bile dolar düĢüncesindeyim. Son olarak da 

BaĢkan‟ım biliyorsunuz Gıda ÇarĢısı‟nın en sıkıntılı sorunlarından bir tanesi de iĢgaller, maalesef iĢ 

yerleri kaldırımlar iĢgal edilmiĢ vaziyette. Kaldırımın iĢgal edilmesi, kapatılması yetmiyormuĢ gibi, 

yollar iĢgal ediliyor. Yollara ürünler konuyor, onların önüne araçlar konuyor ve orada trafik iĢlemez 

hâle getiriliyor ve çoğu zaman vatandaĢlarımız inanın bunu samimiyetimle söylüyorum samimiyetimle 

söylüyorum. “Ya burada belediye yok mu? Burada Belediyenin Zabıta diye bir Kurumu yok mu? 

Zabıta Kurumu ne iĢ yapar?” Ben Ģimdi performans kitapçığına baktığımda “60 bin 720 iĢ yeri 

denetlendi.” diyor orada. Ya bu 60 bin 720 iĢ yerini gidip denetleyen Zabıtalarımız, Zabıta Ekibimiz 

niçin gelip de sokaklarda kaldırımlar iĢgal edilirken, sokaklar iĢgal edilirken buraları ziyaret edip, 

burada ilgilileri uyarmazlar, niçin onlara ilgili müeyyideleri iĢletmezler, açıkçası bunlar da kafamızda 

soru iĢareti oluĢturmakta ve bunların bir an evvel düzeltilmesi, buralardaki iĢgalin 4,5 milyon, 5 

milyon Ġzmirlinin hakkı olan o yolları kullanma hakkının onlara iade edilmesini temenni ediyorum ve 

talep ediyoruz. Bu Performans Programı‟nın ve Bütçe‟nin hazırlanmasında emeği geçen 

Bürokratlarımıza hepsine teĢekkür ediyoruz. Bütçemizin ve Performans Programımızın Ġzmir‟imiz ve 

BüyükĢehir‟imiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. (11 dakika 6 saniye) 

BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyoruz. Yusuf Bey vardı galiba söz isteyen? Kim? Siz istemiĢtiniz.  

SALONDAN: Bir de Ahmet Bey‟e… 

BAġKAN: Ahmet Bey‟e de sonra verelim. Siz buyurun.  

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Sayın BaĢkan, Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Basınımızın Güzide 

Temsilcileri ve Ekranları BaĢında Bizleri Ġzleyen Kıymetli Ġzmirli HemĢehrilerimiz 2023 Yılı Bütçe 

toplantımız hayırlara vesile olsun. KonuĢmama geçmeden önce, biraz önce bir olay yaĢadık onunla 

alakalı birkaç Ģeyden bahsetmek istiyorum. 31 Mart 2019 seçimlerinden bu yana Belediye Meclis 

Üyeliği yapıyoruz sizlerle beraber. YaĢça birçoğunuzdan da küçüğüm, büyüklerime hatta küçüklerime 

karĢı saygım birçoğunuz bilirsiniz. DıĢarıda tuvalete giderken de birkaç Meclis Üyemizden, muhalefet 

Meclis Üyemizden “Hayırdır ne oldu?” diye sorularını duyunca biraz önce hiç istemediğimiz bir 

tartıĢmanın içerisine nasıl çekildiğimi ifade etmek istiyorum. Ġktidar Partisi‟nin Grup BaĢkan Vekili, 

Cumhuriyet Halk Partisi‟nin Grup BaĢkan Vekili Murat AYDIN‟ın sadece Özgür BaĢkan‟ın konuĢması 

sırasında… Bakın biz Murat AYDIN konuĢurken, “Murat BaĢkan konuĢurken çıtımız çıkmadı.” 

demem üzerine çok abartılı tepkileri “Haddini bil, otur yerine, ben çoban değilim” söylemlerinin ben 

ne Meclis‟e, ne kendisine yakıĢtıramadım. Haddim değil, ne burada Meclis Üyelerini bir sürüye 

benzeteyim, ne de Grup BaĢkan Vekilini çobana benzeteyim. Kendisi konuĢurken biz saygıyla 

kendisini dinledik. Ama Özgür BaĢkan Grup BaĢkan Vekilimiz konuĢurken maalesef bu saygıyı birçok 

arkadaĢımızdan göremedik. Bunun üzerine küçücük bir sitemimizi, bu noktaya getiren kendisini 

ĢaĢkınlıkla izledim. Muhtemelen zaten tepkisi de benim söylemime değil, Özgür BaĢkan‟ın anlattığı 

gerçeklereydi. Bu kadar gerçeği üst üste duyunca kendisi konudan oldukça rahatsız oldu. Ama Ģahsen 

önerim, siyaseten genç yaĢta siyasetin içine girmiĢ bir kardeĢi olarak yıllarca Hâkimlik yapıp, 

mahkemeleri yönetmiĢ biri olması hasebiyle tepkilerini, söylemleriyle ve hatipliğiyle konuĢtursun. 

Meclis Üyelerini azarlamak “Hadsizsin sen” demek onun da haddine değil diyor. Bundan sonraki 

süreçte böyle bir Ģeyin içerisine zorlada olsa girmeyeceğimi belirtir, bunun bir öznesi olduğumdan 
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dolayı da sizlerden özür diliyorum. ġimdi gelelim BüyükĢehir Bütçesine. Ġzmir‟imizin 2023 Yılı 

Bütçesi‟nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. ĠnĢallah bu sene Bütçemiz doğru kullanılarak, 

Ģehrimiz yatırım cennetine dönüĢür. Çok sevdiğimiz ve çok kullandığımız bir söz var gerçi “Ayinesi 

iĢtir kiĢinin lafa bakılmaz.” derler. Nitekim 4. yılımıza girerken elle tutulur bir proje maalesef hayata 

geçirilemedi. ġehrin kronik sorunlarını bırakın çözmek yerine, yeni sorunlarla Ģehir yaĢam kalitesi her 

geçen gün azalmaya baĢladı. Sözde kalan projeler ve hayalleriyle neredeyse 4 yılı dolduruyoruz. 

Ġtalyanlar Ġzmir‟e “Cittaslow” diye bir unvan verdiler. Niye verdiklerini hâlâ anlamıĢ değilim. Ya da 

Ģöyle mi düĢündüler acaba? Kentin kentliye olumlu katkılarında en yavaĢ, hizmette en yavaĢ, 

yatırımda en yavaĢ, gençliğe hizmette en yavaĢ, ulaĢımda en yavaĢ, kentsel dönüĢümde en yavaĢ kent 

Ġzmir. Maalesef hemĢehrilerimiz de buna alıĢtı. “Kara bahtım kör talihim.” diyoruz hep birlikte. 

“Mart‟ın sonu bahar dediniz.” En çok Mart‟tan sonra üĢüdük. Sonra ve tabii cemreler, cemreler 

cemreler… “Sürdürebilir ulaĢım.” dediniz ama geçen 4 yılda artık Ġzmir‟de bir noktadan bir noktaya 

giderken harita kullanmak zorunda kalıyoruz. Teknoloji çok geliĢti. Navigasyon hizmetinden 

faydalanmak istediğimiz de bile navigasyonların bile aklı karıĢıyor artık. Sizin canınız istediğinizde 

bisikletle, canınız istediğinizde elektrikli araçlarla, makam araçlarınızla ulaĢımın birçok alternatifiyle 

bir yerden bir yere ulaĢabilirsiniz. Ancak bunlar ve projeler PR ve algıdan öteye gitmiyor. Trafiği 

etkileyen 11 ana sorundan bahsetmiĢti Tunç BaĢkan. Daha adaylığı sürecinde, daha Belediye BaĢkanı 

olmadan önce. Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz görselleriyle de gösterdi onları, 3 ana arteri yer altına 

alacaktınız, bunları engelleyen mi oldu? Neden hâlâ çözülmedi? AnlamıĢ değiliz. Büyük problemleri 

göz ardı edip, Kadifekale‟de 10 metrekare alanda mahalle bostanı kurmanıza bir açıklama 

bulamıyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ni yönetiyoruz. Türkiye‟nin en büyük 3. kenti BüyükĢehir 

Belediyesi büyük düĢünmeliyiz. Ancak bahsettiğimiz Bostan Projesi‟ni Menemen Belediyesi olarak 

Ulukent Anaokulumuzda 3-8 yaĢ kardeĢlerimizle bizler yapıyoruz, o kardeĢlerimiz yapıyor bu Bostan 

Projesi‟ni. Ve Kadifekale‟deki 10 metrekare bostanla Ģehirdeki yeĢil alanın arttırılmasını beklemek 

maalesef imkânsız. Kadifekale‟ye gittiniz… Seviyoruz Kadifekale‟yi, neden Kadifekale üzerinde 

duruyoruz derseniz. Teleferik yapacağız, yüzme havuzu yapacağız, futbol sahası, kapalı pazar yerleri 

sözü verdiniz. Futbol sahaları noktasında da sadece bir Ġlçe Belediyesi olarak, biz Menemen Belediyesi 

olarak yaklaĢık  2 yıla gidecek devir aldığımız süreç 20‟ye yakın halı sahayı bitirmek üzeriyiz, bir Ġlçe 

Belediyesi olarak. Ama gençler bu sahaları istiyor, bunun sözünün yerine getirilmesini sizden 

bekliyorlar. Ama gerçekleĢtirdiğiniz Ģeylere baktığımızda Kadifekale‟nin adı oldu Pagos, bir de 

devamı gelmeyen Pagos Üretici Pazarı. Zaten Ġzmir‟de yeni bir usul oluĢtu. Biraz önce Grup BaĢkan 

Vekilimizde bahsetti. Ġzmir Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĢkanı Kemal Bey Ġzmir‟e 

davet ediliyor, ĢaĢaalı açılıĢlar, beton temel atma törenleri. Sonrası hâlâ bitmeyen projeler, bekliyoruz. 

Birileri Cumhuriyet Halk Partisi‟nin Merkezi Ana Muhalefet Partisi‟nin liderini kandırıyor 

zannediyorum. Bir değer konuda Süt Kuzusu Projesi. Yıllardır Meclis Üyeliğim öncesinde de Gençlik 

Kollarında, AK Parti‟nin Gençlik Kollarında siyasetle iĢtigal ederken BüyükĢehir Meclislerine sık sık 

gelir Yerel Yönetimler Komisyonunda yer aldığımda Meclis‟i dinlerdim. Bu Ģehirde neler oluyor? 

Çünkü merak ediyoruz. O günün Belediye BaĢkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU‟nun baĢlattığı bir proje, 

gayette baĢarılı bir proje. Sonrasında siz de ortaya aslında bir katkı koydunuz Tunç BaĢkan. Ne dediniz 

“Fakir zengin demeden bütün çocuklara süt götüreceğiz.” Peki bugün geldiğimiz noktada Süt 

Kuzusu‟ndan biraz önce bir Meclis Üyemizde bahsetti övgüyle. Ne durumdayız? Onu biliyor 

musunuz? HĠM‟e yani HemĢehri ĠletiĢim Merkezi‟ne en çok gelen Ģikâyetlerden biri maalesef sütlerin 

çocuklara ulaĢamaması. Ancak bugün geldiğimiz noktada maalesef ki, yine altını çiziyorum, maalesef 

üzülüyoruz Ġzmir‟in bu hâline çünkü. Bu süt bekleyen çocuklar, bu kardeĢlerimiz hani “Kara tren 

gecikir belki hiç gelmez.” diye bir türkü vardı ya eskilerimiz bilir, bizler de türküyü seviyoruz. Onlar 

da Ģu anda “Süt Kuzusu gecikir, belki gelmez.” diye ağıt niteliğinde türkü yakar hâle geldiler. Çünkü 

sütler bekleyen çocuklarımıza ulaĢmıyor. Bunu HĠM‟e sorarsanız, zaten gelen en fazla Ģikâyetin bu 

noktada olduğunu da sizler de öğrenirsiniz. “ġehrimiz milyonluk” dediğiniz göstermelik yatırımlarla 

her yağmurda sel oluyor, ulaĢım felç. En ufak yağmur yağıĢında trafik felç, hayat felç. Bu kadar Ģeyin 

yanında tabii güzel Ģeylerde var. Mesela ĠZUM. BüyükĢehir Belediyesi‟nin bir uygulaması, baĢarılı bir 

uygulama muhtemelen geliĢtiricileri ve ya yöneticileri de Ģu anda salondadır. Onlardan da ricamız, 
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gençlerinde bana önerisi… Ben çok fazla ĠZUM‟u kullanan biri değildim, sonrasında baktım. ĠZUM‟a 

Ģunu eklenmesini istiyorlar; Kıymetli ArkadaĢlar gondol ve botlarla alakalı seyahat rehberi, çünkü 

yağmur yağdığında ulaĢımı gondol ve botlarla yapabilir hâle gelecek ve Pandemi‟yle hayatımıza giren 

uzaktan eğitim var biliyorsunuz, Milli Eğitim de bunu EBA ile yaptı. O süreci baĢarılı bir Ģekilde 

götürdüklerini düĢünüyoruz. ĠZUM‟da uzaktan eğitimle yüzme kursları… Çünkü bu kadar insana bir 

anda yüzme kursları veremeyiz. Hâlâ Ģehrimizde yüzme bilmeyen insanlar var. Maalesef kıĢ 

aylarında… Biraz önce Grup BaĢkan Vekili ĠZSU‟nun kazdığı kanallardan iĢte bu süreçteki 

sıkıntılardan ama bu iĢin böyle olacağından bahsetti ya. 1999‟dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi‟nin 

yönettiği Ġzmir‟de hâlâ çukurlardan bahsediyoruz. Hâlâ yağmur suyuyla kanalizasyonun 

karıĢmasından, körfeze gitmesinden bahsediyoruz. 23 yıldır bu Ģehri yöneten Cumhuriyet Halk Partili 

Belediyeler. Sonra aklımıza bir Ģey geliyor, “Onlar konuĢur, AK Parti yapar.” Örneklerini Grup BaĢkan 

Vekilimiz verdi. Benden sonraki Hatipler de zaten verecekler. Tabii bu arada güzel geliĢmeler de 

oluyor…  

BAġKAN: Toparlarsanız 10 dakika oldu. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Tabii toparlayayım BaĢkan‟ım, yaklaĢık 3 senede 2. konuĢmam, beni de 

en azından darlamayın bence. 

BAġKAN: O sizin tercihiniz. Siz 10 dakikayı doldurdunuz.  

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Tamam, benim tercihim. Grubumuz adına çok fazla konuĢmacı yok.  

BAġKAN: TeĢekkürler. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: BüyükĢehir‟in Bütçesi‟ni konuĢuyoruz, bırakın konuĢalım.  

BAġKAN: 10 dakikayı belirlemiĢtik biliyorsunuz, toparlarsanız. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Tamam, rahatsız edici bir konuĢmam olmadığını düĢünüyorum, 

toparlıyorum.  

BAġKAN: Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Tabii o arada ne oldu biliyorsunuz, yapılamaz denen, açamazsınız, 

yapamaz dedikleri TOGG açıldı. Türkiye‟nin arabası, elektrikli aracı. Ona da inanmıyorlardı, 

muhalefet liderleri, muhalefet temsilcileri muhtemelen bu salonda Ģu an gülen birçok Meclis Üyemiz 

de ileride gururla bu arabayı kullanacak. Ancak, ancak alt yapısıyla alakalı. 

BAġKAN: ArkadaĢlar… 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Alt yapısıyla alakalı, alt yapısıyla alakalı çok ciddi sorunlar yaĢayacağınız 

için bu Ģehrin yollarında, umarım servis ağı çok yoğun olur da siz de çok fazla yoldan kalmazsınız. 

Onlara da TOGG‟un yetkililerine de tabii bir talebimiz var. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Buradan dile getireyim ben talebimi. 

BAġKAN: Evet, evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Sayın Meclis Üyeleri bizler sizleri saygıyla dinledik, siz de beni saygıyla 

dinleyin. Söylediklerimin… 

BAġKAN: Siz de saygılı olun Yusuf Beyciğim. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Tabi. 

BAġKAN: Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Söylediklerimin sizi rahatsız ettiğinin farkındayım çok da fazla iğneleme 

yapmıyorum, olanları anlatıyorum... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Olanları anlatıyorum. 

BAġKAN: Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Evet, TOGG‟un üreticilerinden talebimiz Ģu; elektrikli arabayı baĢardınız, 

hizmete soktunuz. Ġzmir için de yüzen arabayı, Ġzmirliler için de yüzen arabayı inĢallah hizmete 

sokarsınız.  

BAġKAN: Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Sonra, birçok video sitesinde çok fazla izlenen videolarda karĢısına 

çıktığımız… Bu arada TOGG üretildi ya BüyükĢehir ne yaptı? En yoğun yağmurlarda yüzen çöp 

konteynırları ve yüzen otobüsler.  

BAġKAN: Evet.  
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YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Bir tarafta elektrikli araç bir tarafta bunlar. 

BAġKAN: Evet. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Bir baĢka konuda tabii ki turizm.  

BAġKAN: Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Turizmle alakalı kruvaziyer gemileriyle alakalı güzel, ĢaĢaalı karĢılamalar 

yapıldı. Mutlu olundu, biz de mutlu olduk. Çünkü turizmin artması lazım, bu Ģehre ulaĢımın artması 

lazım. Ancak Ģu anda iki günde bir turizm rotalarından çıkarılan Ġzmir‟i maalesef görüyoruz. 

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

BAġKAN: Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Bunun yerine, bunun yerine farklı yerlerin tercih edildiğini görüyoruz.  

BAġKAN: Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Yazık bu Ģehre. 

BAġKAN: Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Yazık bu Ģehrin turizmcisine, otelcisine, insanına yazık. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: ArkadaĢlar... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Tamam. 

BAġKAN: Yusuf Bey…  

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Toparlıyorum BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Lütfen, son cümleniz. Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Toparlıyorum, toparlıyorum. 

BAġKAN: Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Yüzülebilir körfez mi desem, içilebilir musluk suyu mu desem, körfezin 

kokusu mu desem aslında anlatacak ve bu kentin kaderi için kahrolunacak o kadar çok Ģey var ki. Hem 

sizi hem Meclis Üyelerimizi hem de ekranı baĢındaki bizleri izleyen hemĢehrilerimizi daha fazla 

üzmek istemiyorum.  

BAġKAN: Peki, teĢekkür ederim. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: ĠnĢallah, 2024 yılının Mart Ayında yaradılıĢtan bu Ģehre bahĢedilmiĢ bu 

kadar güzelliğe rağmen yerel yönetimin baĢarısızlığından dolayı bu noktaya gelen bu Ģehri yerelde 

yöneticilikte Ģov yapmıĢ, Türkiye‟de baĢarıdan baĢarıya koĢmuĢ ak kadrolar inĢallah… 

BAġKAN: TeĢekkürler. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Hak ettiği yere getirecektir. 

BAġKAN: TeĢekkürler. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Son olarak… 

BAġKAN: Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Projelerinizin, projelerinizin anlatırken; “O bütçe hazır, bu bütçe hazır 

Ģunun bütçesi hazır merak etmeyin.” diyordunuz. 

BAġKAN: Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Bütçe hazırsa proje nerede? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Tamam. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Proje yoksa bütçe nerede? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Biz Menemen‟i… 

BAġKAN: Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Biz Menemen‟i nasıl aldık… 

BAġKAN: Evet arkadaĢlar, bir dakika… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Sayın, Sayın Meclis Üyeleri, biz Menemen‟i… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika siz açtınız.  
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BAġKAN: Yusuf Bey… 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Siz açtınız... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ArkadaĢlar. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Hiç sıkıntı yok. Rahat olun… 

BAġKAN: Yusuf Bey, toparlayın. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Rahat olun. 

BAġKAN: Yusuf Bey… 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Siz yoktunuz Tunç BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika, çok sakin. 

BAġKAN: Evet, toparlayın. Son cümlenizi yapın. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Cevap vereceğim, toparlıyorum. Madem Menemen, bakın… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

BAġKAN: ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)  

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: BaĢkan‟ım buyurun. 

BAġKAN: ArkadaĢlar... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)  

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Buyurun. 

BAġKAN: ArkadaĢlar…  

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Buyurun siz, siz durun toparlayayım. 

BAġKAN: Siz bitirin ama. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Tamam, toparlayayım. 

BAġKAN: Bitirmiyorsunuz. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Bitiriyorum, BaĢkan‟ım lütfen.  

BAġKAN: Bitirmiyorsunuz. ArkadaĢlar lütfen… 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Sakin olun, sakin olun. 

BAġKAN: Evet. Son cümlesini… Bir dakika, arkadaĢlar... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Yahu biraz daha vurun… 

BAġKAN: ArkadaĢlar… 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Yapmayın. 

BAġKAN: Lütfen, son cümlesini toparlıyor. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Yapmayın yahu sakin.  

BAġKAN: Yusuf Bey… 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Bakın, Sayın Meclis Üyeleri… 

BAġKAN: Yusuf Bey, Yusuf Bey… 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: O gün… 

BAġKAN: Son cümleniz rica edeceğim. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Tamam, son cümlem. Evet… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

BAġKAN: Evet. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Yahu bir dakika… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bende söz çok. Bakın bugüne kadar burada 

Menemen‟i hiç konuĢmadım. 

BAġKAN: Söz çok süre yok. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Ben, ben Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyeleri adına da 

utandığımdan konuĢmadım. 

BAġKAN: Tamam. 



68 
 

 
 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Orada yaĢananları, talan edilen bütçeleri iyi biliyorsunuz... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben o Meclis‟te konuĢma yaparken 

Tunç BaĢkan‟ın ve ilçe, komĢu Ġlçe Belediye BaĢkanları oradaydı. 

BAġKAN: Tamam. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Benim konuĢmamdan rahatsız olup salonu terk ettiler. 

BAġKAN: Tamam. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Biz utanıyoruz sizin yerinize. 

BAġKAN: Peki, Yusuf Bey… 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Talan edilen Menemen bütçesi adına… 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Sizler yerine utanıyoruz. 

BAġKAN: Tamam. Mikrofonu kapatın. 

YUSUF DEMĠRCĠOĞLU: Menemen‟i açmayın. (14 dakika 21 saniye)  

BAġKAN: Tamam, tamam, tamam... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Evet, Değerli ArkadaĢlar, arkadaĢlar bir dakika müsaade edin... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yusuf Bey, Yusuf Bey böyle bir 

Ģey… Yusuf Bey... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Yusuf Bey lütfen yerinize geçer misiniz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır. Lütfen yerinize geçin, lütfen yerinize geçin. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yusuf Bey… Lütfen. 

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

arkadaĢlar... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

ArkadaĢlar tamam. Tamam, lütfen bir dakika… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar sakin… Evet. ArkadaĢlar Meclis‟i 

rahatsız etmek bir maharet değil. Yusuf Bey… Bir dakika. Hüsnü Bey, Hüsnü Bey siz de oturun, 

lütfen. ArkadaĢlar… Oturun, Hüsnü Bey. Değerli ArkadaĢlar... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, uyum içinde yapılan 

görüĢmelerde Meclis‟i rahatsız etmek bir maharet değildir. Yani biz böyle bir Ģeyi kimseden 

beklemiyoruz. ArkadaĢlar çok tebrik ettiler ama yani bu huzursuzluk yaratmak, insanları germek… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yani bunlara gerek 

yok. Değerli ArkadaĢlar… Siz de lütfen, siz de lütfen susar mısınız? Siz susar mısınız? Bakın, bir 

dakika susar mısınız? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Bir dakika. Siz susar mısınız? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Bir dakika, ne oluyor? Siz söz aldınız mı benden? Bir dakika… 

ÖZGÜR HIZAL: Orada da kimse söz almadı. 

BAġKAN: ArkadaĢlar bir dakika, Yusuf Bey‟in konuĢmasını dinledik. ġerif Bey, buyurun... 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Böyle bir üslup yok. 

Evet. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Böyle bir Ģey 

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

arkadaĢlar lütfen…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Lütfen. Evet. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

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

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

bu Meclis‟te gerginlik isteyen arkadaĢlar olabilir. Lütfen, hiç gerek yok. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Hiç gerek yok, buyurun. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Saygıdeğer Bürokrat ArkadaĢlarım, 

Basınımızın Güzide Temsilcileri ve bizi izleyen aydınlık yüzlü, demokrat, çağdaĢ ve Atatürkçü Ġzmirli 

HemĢehrilerim, Bütçe Komisyonu Üyesi olarak lehte konuĢmak üzere söz almıĢ bulunmaktayım. Önce 

bir Komisyonla ilgili, Bütçe Komisyonuyla ilgili sizlere ve Ġzmir Halkına bilgi sunmak istiyorum. 

Komisyonumuza tam kadro, BarıĢ Bey ve 20‟ye yakın ekibiyle Komisyonumuza geldiler AK Partili 
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ArkadaĢlar ve Grup BaĢkanı, AK Parti Grup BaĢkanı Hakan Bey de vardı orada. Çok da… ġey pardon, 

Özgür Bey vardı. Özgür Bey de vardı ve tüm sorulara BarıĢ Bey‟in nezaketli duruĢuyla, tam 

Ģeffaflığıyla verilen belgeler ve verilen bilgileri hep beraber orada izledik ve bilgi birikimle o salondan, 

o Komisyon Salonundan nezaketli bir Ģekilde çıktık. Ey Ġzmir Halkı, sakın ola Ġzmir BüyükĢehir 

Komisyonunu televizyonlarda izlediğiniz AK Parti Hükümetinin çoğunlukta olduğu Büyük Millet 

Meclisindeki Komisyonlara benzetmeyin. Orada, AK Parti veya Cumhur Ġttifakı Üyeleri fazla diye 

kendilerinde insanlara hakaret eden, küfür etmeyi hak bilen bir Komisyonlar yaĢıyoruz ve televizyonda 

utanarak izliyoruz. Ama Ġzmir, Ġzmir, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet Ġttifakı Meclis Üyelerinin 

çoğunluğu olduğu bir Komisyon oluĢuyor ve bu Komisyonda arkadaĢlar, hoĢgörü ve saygı ön planda 

olmak üzere tüm AK Partili ArkadaĢlara teker teker cevaplar veriliyor, kendilerine BaĢkan‟ımın 

talimatıyla elimizden geldiği kadar Ģeffaf bilgileri sunuyoruz ve o kongre, Ģeylerden o komisyonlardan 

birlikte çıkmayı bizim çoğunluğumuz var diye baĢarıyoruz. Bu da Ġzmir‟in güzelliği arkadaĢlar. 

Öncelikle bunun altını çizmek isterim. ĠZSU bütçesinde, Hakan Bey çok talihsiz bir konuĢma yaptı. 

ġimdi söyleyeceğim sizler de anımsayacaksınız. Altını çizerek Hakan Bey‟den önce konuĢma yapmak 

istedim. Belki de Hakan Bey buraya gelecek belki de bundan dolayı belki de özür dileyecek veya bir 

düzeltme yapacak bilemiyorum. Ama altını çizerek; “Beceriksizsiniz.” dedi ve Belediye BaĢkan‟ıma 

da; “Bugün baĢka, yarın baĢka konuĢuyor.” dedi altını çizerek. Ve bize de, Tüm Meclis Üyelerine de, 

Grup BaĢkan Vekilimizi de hedef alarak; “ġu konuyu gelip burada cesurca konuĢabilir misiniz?” dedi. 

Daha önce de uyarmıĢtım Hakan Bey‟i ama maalesef bunu sürekli tahrik etsin, arkadaĢlarımızı tahrik 

etsin diye, etsinler diye kullanıyorlar. Çünkü gerginlikten besleniyorlar. ġimdi burada Hakan Bey‟e 

Ģunu söylüyorum; Hakan Bey biz becerikliyiz hem de çok becerikliyiz. Sizin hafızanız almayacak 

kadar becerikliyiz. Beceriksizliği arayacaksanız dönün, ekonomiyi bu hale getiren yönetime bir bakın. 

Beceriksizler orada. Vallahi arkadaĢlar dün ne dedi, bugün ne dediği, ben bu Cumhur Ġttifakı 

birleĢeninin, dün ne dedi bugün ne dediğiyle ansiklopedi yazarım, ansiklopedi. Ve yazar önünüze 

getiririm. Hakan Bey dön oraya bak. Dün ne dediler, bugün ne diyorlar, yarın ne diyecekler oraya bak, 

burada arama. Cesarete gelince, arkadaĢ bizim Urfa‟da çok güzel bir laf vardır, yaygın kullanılır. “Ey 

dostum! Ben cesaretimin zekâtını versem senin boyunu aĢar, seni cesur yapar.” Ve bu Millet 

Ġttifakındaki tüm Meclis Üyeleri veya herhangi biri cesaretinin zekâtını verse sizleri çok cesur yapar 

arkadaĢ. Artık bunu söylemek zorunda bıraktınız bizi. Biz, BaĢkan‟ımızın talimatıyla sizlere elimizden 

geldiği kadar, AK Parti‟yi elimizin üstünde tutmaya çalıĢıyoruz ama hepimizin de bir sınırı var. 

Bunları söyledikten sonra Sayın BaĢkan‟ım, bütçe; her yıl olduğu gibi bütçede de hiçbir zaman 

BüyükĢehir Belediye Bütçeleri hükümet bütçesinden veya Türkiye Cumhuriyeti‟nin ekonomisinden 

ayrı tutamazsınız. Eğer sadece Ġzmir BüyükĢehir bütçesini tartıĢırsak eksik kalır. Öncelikle hemen size, 

ben hükümetin bütçesinden örnek vermeyeceğim bu dönem, sadece ülkenin geldiği durumuyla ilgili 

iki tane, sadece iki tane örnek vereceğim ve ekonominin ne hale geldiğini özetleyeceğim ve bir de 

kendi Bakanlarının hani gözünün içi gülen bir Bakanımız var ya onun söylemleriyle ekonomiyi 

değerlendirip bütçeye geçeceğim arkadaĢlar. Biraz sabırla dinlemenizi rica ediyorum. ArkadaĢlar, AK 

Parti Trolleri… 

BAġKAN: ġerif Bey 5 dakika içinde toparlayın, 5 dakikamız var. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: BaĢkan‟ım ama bir 15 dakika… 

BAġKAN: 5 dakikamız var. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: AK Parti Trolleri ve yandaĢ medyası hatırlayın, ne diyordu? “Almanya bizi 

kıskanıyor.” Ve bazı AK Partili ArkadaĢ da hep Avrupa‟dan örnek veriyordu ve o kanallarda da, 

“Avrupa bitti. ĠĢte orada enflasyon uçtu.” Ben hemen size rakamlarla konuĢacağız arkadaĢ, donelerle 

konuĢacağız. Almanya‟da asgari ücret 1811 euro, enflasyon %10.4. Fransa, Hollanda hepsi var, 

geçiyorum bunları. Bizde 297 euro. ArkadaĢ, 1811 euro nere 297 euro nere. Ve bizde, 85.91 

enflasyonumuz var. ġimdi, hemen ikinci örneğimi veriyorum. Yani bu asgari ücretle, Almanya‟da, 

Fransa‟da, burada temel gıda ürünlerinden ne alıyorlar, bizim asgari ücretlimiz ülkemizde ne alıyor? 

Hemen söylüyorum, diğer örneklere girmeden; yumurta, pirinç, süt, tavuk hepsi var da yumurtadan 

size bir örnek vereyim arkadaĢlar; Almanya‟daki 8 bin 231 yumurta alıyor, asgari ücret alan. 

Türkiye‟de 2 bin 600 yumurta alıyor. Hani var ya deyim; 8 bin 231 nere 2 bin 600 nere. Bugüne 
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eğer… Bu daha önceki bir Ģey. Bugüne ben hesapladım, yumurta sayısı 1800‟lere düĢtü arkadaĢ. 

Çünkü yumurta 3 liradan aĢağı yok. ġimdi, böyle bir ülkede bu bir… Herkesin yaĢadığı için bu örneği 

veriyorum ve hemen bu enflasyonu diğer konuĢmacı arkadaĢlar söyledi diye geçiyorum bunları. 

Bakanımızın deyimiyle ekonomiyi Ģöyle bir özetleyelim arkadaĢlar, Türkiye‟nin Ekonomisi. “Her ne 

kadar Neo klasik ekonomi düĢüncesinden epistemolojik bir kopuĢu temsil eden heterodoks yaklaĢım, 

günümüzde giderek ön plana çıkan davranıĢsal ekonomi nöro ekonomi ile daha fazla önem 

kazanmakta ve ekonomi yönetimimiz Ortodoks Politikaları bir tarafa koyup artık Heterodoks 

Uygulamayla baĢlamıĢ olsa da ülkemizin ekonomisi geldiği durum ortadadır.” Bu kendi deyimleri. 

ArkadaĢ, bu anlaĢılmayan terimleri kullanarak ülkenin kötü ekonomisinin üstünü kapatamazsın. Çünkü 

evlerde mutfak yanıyor. Herkes kan ağlıyor. Bu ekonomide Ģimdi geliyoruz bizim, bizim bütçemize 

doğru geliyoruz arkadaĢlar. Mikro ekonomik… 

BAġKAN: Son, son 2 dakikada, son 2 dakika. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Hemen BaĢkan‟ım. Mikro ekonomik göstergeler iyiden iyiye bozulduğu, dıĢ ticaret 

açığının büyüdüğü, Merkez Bankası Swap… Hızlı hızlı gidiyorum. Swap hariç net rezervlerinin eksi 

59 milyar dolara indiği, döviz kurlarında beklentinin sürekli revize edildiği, özetle fiyat istikrarının 

olmadığı, tedarik sorunlarının baĢladığı bu dönemde bütçe üzerinde planlama yapmak gerçekten zor. 

Ekonomik koĢullar bir hayli kötü. Bununla mücadele biçimi, yöntemi, anlayıĢı bir o kadar haktan, 

hukuktan ve adaletten uzak olsa da büyük bir gururla söylüyorum, söylemek isterim ki bütün 

engellemelere rağmen… Nedir engellemeler? Demin örnek de verildi depremle ilgili değil mi? 

Deprem, hemen somut bir örnek. Depremle ilgili krediyi, BaĢkan‟ım 3 ay – 4 ay uğraĢtı, hazırladı ama 

maalesef AK Parti Hükümeti imzalamadığından dolayı kaçırdı. ĠĢte Ģeyin sebebini, gelip burada onu 

kötülemek amacıyla, “Bunları yapmadınız.” demek için bunları yaptılar ve Meclis‟te de %90‟ını 

veriyoruz. Bakın geriye dönük bu bütçe yatırım bütçesi. Yatırım bütçesine dahi “Hayır” diyor. Grup 

BaĢkan Vekili burada açıkladığı için söylüyorum. “Hayır.” diyorlar. 

BAġKAN: ġerif Bey, son cümlenizi toparlarsanız. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Ve ben gururla söylüyorum ki Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi temel hizmetlerinde ve 

yatırımlarında hiçbir aksama, bütçe disiplininden hiçbir sapma yaĢamadan faaliyetlerine devam ediyor 

arkadaĢ. Tüm engellemelere rağmen. Geliyorum, bitiriyorum hemen birkaç örnek daha.  

BAġKAN: Son, son bir örnek. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Bütçemizde… 

BAġKAN: Son bir örnek.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Sermaye, sermaye artırımı, sermaye artırımı kardeĢim, sermayeye ayrılmıĢ pay; 10 

milyar 600 milyon civarında. Herkesin önünde var kitapçık. Hiç bunu baĢka yere çekmeye gerek yok. 

40.93 oran. Cari transferlerde ise içerisinde sosyal yardımlar, halka yatırım… Bu da 13.59, harika bir 

bütçe hazırlanmıĢ arkadaĢlar. Biz, bütçe bir tercih meselesidir. Demin, AK Parti Grup BaĢkan Vekili 

Özgür Bey 80 dakikalık, 75 dakikanın hemen hemen 60 dakikasını binalara ayırdı, binalara. Yani, yani 

yapacağınız binaların ranta dayalı ekonominin kendi belediyelerinde de kendi hükümetlerinde de 

yürüdüğünü onun için bu bütçeyi anlamadıklarını düĢünüyorum.  

BAġKAN: ġerif Bey son cümleniz, lütfen. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Hemen, hemen BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Lütfen. Hayır hayır, baĢka örnek vermeyin son cümleniz. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Biz insan odaklı politikalar geliĢtiriyoruz, insana yatırım yapıyoruz. Anadolu‟da 

çok güzel bir laf var arkadaĢlar, çok severim; “DerviĢin fikri ne ise zikri o olurmuĢ.” Senin fikrin eğer 

betonarme ise beton kanalsa bu senin icraatına da yansıyor. 

BAġKAN: Peki. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: O açıdan biz insanı önceliyoruz kardeĢim. BüyükĢehir Belediyelerin tüm yollarını 

belki bütçeyle 1 gram altınla döĢeseniz dahi eğer yatağa o kentte, yatağa çocuk aç giriyorsa, iĢsizlik 

oranı artmıĢsa, demokrasi yoksa, hak hukuk yoksa yaptığınız betonarmeler… 

BAġKAN: Tamam. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Hepsi boĢtur arkadaĢlar. 

BAġKAN: ġerif Bey teĢekkür ediyoruz. 



71 
 

 
 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Hemen bitirdim BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Yok yok, hayır. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Hemen. 

BAġKAN: ġerif Bey… 

ġERĠF SÜRÜCÜ: ġimdi, bugün… 

BAġKAN: ġerif Bey Rica ediyorum… 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Ġki dakika BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Hayır. ġerif Bey, hayır. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Bitiriyorum ama BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Daha bir önceki konuĢmacıyı aynı Ģekilde durdurdum, rica ediyorum. Çok teĢekkür 

ediyorum.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Peki. (13 dakika 57 saniye) 

BAġKAN: Ahmet Bey buyurun. 

AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum. Sayın BaĢkan‟ım, konuĢmama baĢlamadan önce Meclis‟e saat 16:00‟da baĢladık ve Bütçe 

ve Performansı konuĢmaya baĢladığımızdan beri de CHP Grubundaki ArkadaĢlarımın hiçbirisi 

maalesef 2024‟ü konuĢmadı. 2024‟ün bütçesi ve performansını konuĢmadı. Buradan… 2023‟ün özür 

diliyorum. Buradan anladığımız kendileri de bütçede konuĢacak bir Ģey bulamadılar ki Bakan aĢağı, 

Bakan yukarı, Hükümet aĢağı, Hükümet yukarı… Sadece bunu konuĢtular ve Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin 2023‟üyle hiçbir Ģekilde ilgilenmediler. Sayın BaĢkan‟ım, Kıymetli Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarım, Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin 2023 yılı için 21 milyar lirayı aĢan bütçesine dair 

dikkatimi çeken bazı hususları sizlerle paylaĢmak ve bir takım sorular sormak istiyorum. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyemizin bütçe kitapçığına baktığımızda engellilere ayrılan payın 38 milyon lira 

olduğunu görüyoruz. Buna karĢılık Çocuk Belediyesi faaliyetlerinin yürütülmesi adına ayrılan pay 34 

milyon. Basın Yayın Takibi ve iliĢkilerin yürütülmesi için ayrılan pay 70 milyon. Ahmed Adnan 

Saygun Sanat Merkezi için ayrılan pay 66 milyon. Elbette demokrasinin çocuk yaĢtan itibaren 

geliĢtirilmesi için Çocuk Belediyelerini destekliyoruz. Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi‟mizde 

düzenlenen sanat etkinliklerinin artarak sürmesini temenni ediyoruz. Belediyemizin basın ile 

iliĢkilerinin iyi bir düzlemde olmasından en ufak bir rahatsızlık duyacak değiliz. Ancak Sayın 

BaĢkan‟ım, nüfusunun 10‟da 1‟i engelli olan Ġzmir‟de, yani takribi 580 bin engelliye ev sahipliği 

yapan bu Ģehirde engellilere ayrılan payın yalnızca 38 milyon lirada kalması hak mıdır, reva mıdır? 

Engellilerin bunca sıkıntısının olduğu Ġzmir‟de, Sayın BaĢkan‟ım sizin “BaĢka Bir Engelli Politikası 

Mümkün” sloganınızdan kastınız, yalnızca 38 milyon lira mıdır? Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, 

BüyükĢehir Belediyemizin Performans Hedeflerinde engellilere yönelik çok az baĢlığın bulunması 

oldukça üzücü ve bir o kadar da düĢündürücüdür. Bunun en basit örneği, yapılacak medikal malzeme 

yardım sayısının bir önceki yıla göre yalnızca %14 buçukluk bir artıĢla 7 binden 7 bin 960‟a 

çıkmasıdır. Yine aynı performans hedefinde engellilere yönelik yapılacak farkındalık çalıĢmalarında 

ciddi bir artıĢ hedeflenmiĢtir. Ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bu farkındalığın neresindedir? Sayın 

BaĢkan‟ım, örnek verecek olursam daha öncede dile getirdiğimiz gibi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, 

ĠZSU, ESHOT ve Belediyemize bağlı Ģirketlerde, engelli çalıĢan kontenjanındaki büyük boĢlukların 

doldurulması Belediyemizin 2023 hedeflerinde var mıdır? Eğer yoksa “Engelliler yine baĢka bahara” 

mı diyeceksiniz? Engelli istihdamı hakkında söyleyeceklerinizden çok yapacaklarınızı merak ettiğimiz 

bir dönemi yaĢıyoruz. Zira pek çok engelli vatandaĢımız elinde CV‟si ile BüyükĢehir kapısından 

dönmenin üzüntüsünü yaĢamaktadır. Üstelik bu kadrolara iliĢkin yasal bir yükümlülük varken. Yine 

Sayın BaĢkan‟ım bir diğer konu, daha önce Büfeciler Odasıyla BüyükĢehir Belediyemizin arasında 

imzalanan Belediye Büfelerinin iĢletilmesi anlaĢmasına göre 30 küsur engelli tekerlekli, akülü 

tekerlekli sandalye alınması ve engelli vatandaĢlarımızın istihdam edilmesi gerekiyordu. Bu projenin 

akıbeti ne oldu? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Sandalyeler alındı mı? 

BAġKAN: Özgür Bey, laf atmayın. Tamam Ahmet Bey, siz devam edin, evet. 

AHMET UĞUR BARAN: Sandalyeler alındı mı, istihdam sağlandı mı?  
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BAġKAN: Evet. 

AHMET UĞUR BARAN: Tüm bunlarla birlikte Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Gençlik ve Spor 

Kulübüne bütçeden pay ayrılırken ulusal ve uluslararası çok sayıda madalya getiren engelli 

takımlarımızın mevcut baĢarıları ve bu baĢarıları gelecekte de sürdürme potansiyelleri göz önünde 

bulunduruldu mu? Son olarak Sayın BaĢkan‟ım, spordan bahsetmiĢken 2023 bütçemizde bir 

KarĢıyakalı Meclis Üyesi olarak sormak isterim ki KarĢıyaka Stadı yapımı için pay ayrılmıĢ mıdır? 

Bütçe planlamasında stada yer verilmiĢ midir? Bu son soruyu muvaffakatname bahanesinin artık 

geride kalacağını ve stadı yapmak için ortaya bir irade koyulacağını düĢünerek soruyorum. Çünkü 

BüyükĢehir Belediyemizin stadı yapmadığı, bunun için somut bir çaba sarf etmediği her yeni günde 

KarĢıyaka Belediye BaĢkan‟ım Sayın Cemil TUGAY, siyaset arenasında bizlerin, kameralar karĢısında 

gazetecilerin, sokağa çıktığında ise KarĢıyakalıların karĢısında mahcup duruma düĢmektedir. Seçildiği 

günden beri stat için, “Gerekirse taĢ taĢırım.” diyen Sayın TUGAY, ne zaman taĢ taĢıyacak ve sizler 

Sayın TUGAY‟ı bu mahcubiyetten ne zaman kurtaracaksınız? Yoksa dönem sonuna kadar top 

çevirmeye devam mı edeceksiniz Sayın BaĢkan‟ım? Sevgi ve saygılarımı sunuyorum, teĢekkür ederim. 

(5 dakika 43 saniye) 
BAġKAN: TeĢekkürler. Cemil Bey, söz almak istiyor musunuz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika. Söz almak isterseniz cevap hakkı 

vereceğim size. Biraz sonra… Grup BaĢkan Vekili… Pardon, Grup sözcüleri konuĢacak mısınız? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Tamam. Ġrfan 

Bey…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)   Peki, Serkan 

Bey, siz buyurun ondan sonra bir de Ġrfan Bey‟e vereyim. 

SERKAN KALMAZ: Sağ olun BaĢkan‟ım. ġimdi, gördüğüm kadarıyla Tunç BaĢkan‟ın baĢarısı her 

AK  Partiliyi ciddi Ģekilde kıskandırıyor. Bu kıskançlık bazı arkadaĢları kahramanlık yapmaya itti, az 

evvel hepimiz gördük. Ama ülkeyi parsel parsel satanlar, Ġzmir‟de kahramanlık yapamaz. Oğlunun 

gemicikleri olanlar, Ġzmir‟de kahramanlık yapamaz. Andımız‟ı kaldıranlar, özellikle Salahattin Ağabey 

size sesleniyorum; Andımız‟ı kaldıranlar Ġzmir‟de kahramanlık yapamaz. Ġzmir‟e “Gavur” diyenler, 

Ġzmir‟de kahramanlık yapamaz. Menemen‟de, Urla‟da vatandaĢın oy hakkını çalanlar, Ġzmir‟de 

kahramanlık yapamaz arkadaĢlar. Eğer bir kahraman varsa bu Ġzmir‟i vizyonuyla yöneten Tunç 

BaĢkan‟dır. Yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında siz çatlasanız da patlasanız da 

2024‟ün Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, bakın burası çok önemli lütfen dinleyin, yine Tunç 

SOYER‟dir arkadaĢlar.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.  

SERKAN KALMAZ: Ġyi akĢamlar diliyorum. (1 dakika 2 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Ġrfan Bey buyurun. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet,  Ġrfan Bey buyurun. Evet. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Siz de konuĢacaksınız, tamam. 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Değerli Bürokratlarımız 

hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

BAġKAN: ArkadaĢlar Ġrfan Bey konuĢuyor lütfen. Evet, Ġrfan Bey buyurun. 

ĠRFAN ÖNAL: YoksullaĢan Türkiye‟nin, yoksullaĢan kenti Ġzmir‟de de bütçemizi olabilecek en adil 

Ģekilde hazırlamaya çalıĢtık. Lakin az önce arkadaĢlar genel hükümet uygulamalarından buradan atıf 

yapılırken; “Ġzmir‟in bütçesini konuĢuyoruz, Ankara‟yı konuĢmuyoruz.” diyorlardı. ArkadaĢlar Ġzmir, 

muz cumhuriyetinin ili değildir. Türkiye Cumhuriyetinin merkezi hükümet tarafından yönetilen bir 

ülkenin bir kentidir. %85 enflasyonu olan bir yerde yaptığımız bütçe bir yıl geçmeden zaten değerinin 

yarısını kaybedecek. Bu değer de nispi değer. Aldığımız TL‟deki değer kaybı maalesef dünya ülkeleri 

sıralamasında sondan herhalde üçte. Bu bizim hep birlikte düĢünmemiz gereken ve zararını bütün 

ülkece yaĢadığımız bu TL‟deki değer kaybının maalesef yine bizden bağımsız, bizim de mağduriyetini 

yaĢadığımız bir gerçeklik. ġimdi, sosyal yardımlardan bahsedildi. 2019 yılında biz göreve baĢlarken 

aynî ve nakdi yardıma ihtiyaç duyan 23 bin hane var iken bugün 78 bin haneye aynî ve nakdi yardımı 

yapıyoruz. Bununla iftihar etmiyoruz. Bu acı gerçekliğimizin aslında yüzümüze çarpması. Günbegün 

bu yardımlara ihtiyaç duyan aile sayısı, hane sayısı artıyor. Geliyoruz, sosyal hizmetler noktasında 
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birçok yerde öğrencilerimize çorba ve sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Evet, üniversitelerimizde ve 6 

devlet üniversitesinde bu hizmeti veriyor iken bununla gurur duyuyoruz, en azından öğrencilerimize 

bu yardımı yapabilmek bizi mutlu etse de birilerini rahatsız ettiğini görüyoruz. 5 bin 500 öğrenciye 

yaklaĢık 18 milyonluk destek sağlamıĢız. 2022 yılında “Süt Kuzusu Projesi”nden 11 ilçeden 30 ilçeye 

çıkararak 113 bin 339 çocuğumuzun her gün süt alımını sağlamıĢız. Ġzmir‟de 1 ile 5 yaĢ arasındaki 

çocukların %60‟a yakınına bizler günlük süt sağlıyoruz ve bu sütü de süt üreticilerinden alırken 

kooperatiflerimize, üreticilerimize, çiftçilerimize de bir yandan da destek oluyoruz. Bir yılda süte 

ödediğimiz para 82 milyon ve bununla da iftihar ediyoruz. 2022 yılında kullandığımız ürünlerimizi 

üretici kooperatiflerinden 118 milyon destek sağlamıĢız. Ġhtiyaçları karĢılarken üreticileri destekliyor 

ve desteklerken de bir yandan da yine kendi çiftçimizi ve bu noktadaki üreticimizi bir yandan 

ilerletmeye çalıĢıyoruz. ArkadaĢlarımız bütçede sosyal hizmetlere ayrılan rakamın az olmasından 

aslında dem vurdular. Bu iftihar edilecek bir durum değil ama acı bir gerçek, 760 milyonluk bir bütçe 

sosyal hizmetlerden ancak hizmetlerin bütünü sosyal hizmetlerin dıĢındaki Daire BaĢkanlıklarından da 

sağlanıyor. Bunun mesela Evde Bakım Hizmeti, Kadın Sığınma Merkezleri, Sosyal Projeler Dairesi 

BaĢkanlığı, Sağlık Hizmetleri Dairesi gibi birçok yerden de yine kente ihtiyaç duyulan hanelere 

yapılan yardımlar. ġimdi gelelim kentsel dönüĢüm noktasındaki modelimize, etkimize onlardan 

bahsetmek istiyorum. Kentsel dönüĢüm, eski yapı stoğunun aslında yenilenmesidir. En büyük anlayıĢ 

farkımız da buradan aslında ortaya çıkıyor. Yani bizler kentsel dönüĢümü yaparken iftiharla 

söylüyoruz ki Ġzmir‟de hiçbir yeri imara açmadan olabilecek, depreme dayanıksız yerlerin önce 

dönüĢümünü önceliyoruz ve biz bunu yaparken daha önce bu Meclis‟te defalarca tartıĢtık, defalarca 

konuĢtuk. Evet, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin ortak iradesi eski yapı stoğunun yenilendikten sonra 

kentte ihtiyaç duyulması halinde yeni yerlerin imara açılması. Bu bile baĢlı baĢına Merkezi Hükümetle 

Ġzmir‟deki yerel anlayıĢ farkını çok net bir Ģekilde ortaya koyuyor. ArkadaĢlar yapılan her yeni yapı 

stoğu Bakanlık eliyle yeni, boĢ alanlarda yapılıyor. Birazdan onlara da geleceğim. Bizler de 2020 

depreminden sonra olabildiğince bu kent stoğunun hasar görecek, yarın bir depremde sorun 

yaĢayabilecek yerlerin dönüĢümünü olabildiğince kendi planlama gücümüzle, Belediyenin 

imkânlarıyla sağlamaya çalıĢıyoruz. Burada birkaç yolla ve birkaç Daire BaĢkanlığıyla ortak çalıĢarak 

arkadaĢlar sağlıyoruz. Yani, Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığındaki bütçeden dem vururken, az 

önce Özgür Bey buradaydı, keĢke o olsaydı Ģunu söyledi; “Kentsel DönüĢüm Daire BaĢkanlığına 68 

milyon ayrılmıĢ.” Ancak faaliyet raporlarını, performans programlarını incelmiĢ olsaydı birçok dairede 

bu hizmetlerin sürdürdüğünü görecekti. Yine, Özgür Bey geldiğinde arkadaĢlarımız sanırım 

iletecekler. Performans programımızın 45. sayfasında kısaca birkaç noktayı belirtmek istiyorum. Ġmar 

ve ruhsat hizmetlerine 8 milyon, imar planlama esasına jeolojik, jeoteknik, mikro bölgeleme 8 milyon, 

yerinde ve uzlaĢmaya dayalı kentsel dönüĢüme 68 milyon. Ġl genelinde afetlere karĢı bakım, mikro 

bölgeleme etüt faaliyetleri, mikro bölgelemeyle ilgili de yine ayrı Daire BaĢkanlığımız çalıĢıyor. Ġzmir 

yapı envanterinin çıkarılmasıyla ilgili Bayraklı bitti, sırada Bornova var, ona da 10 milyon. Keza 

toplam bunun gibi hizmetlerimizin neticesinde 235 milyonluk bir dönüĢüme sağlanmıĢ, nakdi 

bütçemizde ayrılmıĢ pay vardır. Ancak bu bir Daire BaĢkanlığından değil, demin saydığım; Kentsel 

DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanlığı, Ġmar 

ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı, Harita ve CBS Dairesi BaĢkanlığımızın total harcama kalemlerinde 

harcanan paralar. ġimdi arkadaĢlar, bizim aslına Ģu kente devletten, hükümetten beklenenin çok daha 

ötesinde neler yaptığımızı belirtmek istiyorum. Biz 2020 yılında mevcut esas ve usullerle, mevcut 

durumu korunacak alanlarla daha öncesinde aslında eski mevzuatlardan kazanılmıĢ birçok yerin tekrar 

o mevzuat çerçevesinde yeniden yapılaĢması için burada bir karar aldık hep birlikte. Yer yer %50‟ye 

varan emsal artıĢlarını içeriyordu. Sonrasında biz bunları sağlarken aslında birçok yerde %20 - %30 

oranında bir artıĢ vardı ve Bayraklı‟da yaĢayan biri olarak Ģunu söylüyorum; Bayraklı‟da depremden 

sonra müteahhitlerle vatandaĢ bir araya geldiklerinde bir daire için gerekli olan ücret 300 bin lira, 400 

bin liraydı ve aradan 1 yıl geçmeden hele ki Ģu gün, biz eğer ki emsal artıĢı getirmeseydik bugün 2 

milyondan aĢağı bir evin yapılamayacağını herkes biliyor. Yani  300 – 400  binden enflasyon farkıyla 

bugün bir dairenin maliyeti 2 milyon. Bizler, baktık ki evet, biz üstümüze düĢeni “K”larla birlikte 

yapmıĢ olmamıza rağmen yine bir noktada eksik kalınıyor, vatandaĢımız evini yapamıyor. Yine 
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oturduk, BaĢkan‟ımızla bir araya gelerek bir emsal artıĢı öngördük. Emsal artıĢıyla birlikte arkadaĢlar, 

Ġzmir genelinde yaklaĢık 1000 civarında binanın %20, ada bazında da %30 emsal artıĢlarını sağlayarak 

1000 binadaki %20 – % 30‟un ortalaması %25‟le yaklaĢık 200 binanın maliyetini sağladık arkadaĢlar. 

Biz bu emsal artıĢıyla üstlendik. Bunlarla birlikte aslında kente vurduğunuzda yaklaĢık 10–15 

milyarlık bir avantaj sağlamıĢ olduk. ġimdi, yıllardır deprem vergilerini toplayan hükümetimizden 

Ģunu soruyoruz; emsal artıĢıyla biz 10 milyarın üzerinde bir avantaj sağlamıĢken bu insanlarımıza, 

yarısını siz sağlasaydınız. En azından hasar görmüĢ yerlerin kredilerini ya da masraflarının bir kısmını 

da hükümetimiz üstlenseydi. Tabii bunların hiçbirini göremiyoruz. Geliyoruz arkadaĢlar, bizler yine 

kentsel dönüĢümde tabii bunlara eksik çalıĢmalarını bahane edip, bunlara sığınıp siyaset yapmıyoruz. 

Yine günbegün ayrı çözüm arayıĢlarıyla yeni yollar bulma çabasındayız. 2011‟le 2013 yılları arasında 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin baĢlatmıĢ olduğu kentsel dönüĢüm–geliĢim alanlarında, arkadaĢlar 6 

yerde belli çalıĢmalar yapıldı, 2015‟ten sonra da ihalelere çıkıldı. Ancak yine Merkezi Hükümetle 

birlikte ihalelere kimselerin girmemesinin sebebi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi değil. Bunu kârlı 

görmeyen, bu ihalelere eĢlik etmeyen müteahhitler, Merkezi Hükümetin ekonomi yönetiminin 

sonucunda girmediler. Yine bizler, Ģöyle söyleyeyim; burada 7 kere ihalesi yapılmıĢ Ege Mahallesi 

vardı yahu ve bunlar yapılırken Ģu Meclis‟te hatırlıyorum, bizim eski binamızda AK Partili ArkadaĢlar 

da dâhil olmak üzere “Kimse girmiyorsa belediyenin Ģirketi yok mu, Belediyenin Ģirketi girsin. 

Belediyenin Ģirketi niye bunu yapmıyor? Niye buradaki mağdur insanlar, evleri yapılacak insanları biz 

müteahhite mecbur kılıyoruz?” Evet, bunu söyleyen arkadaĢlarımız iki protokolü de oybirliğiyle 

onaylayarak buradaki, dönüĢüm alanındaki yapılaĢmayı bir Ģirketimiz olan ĠZBETON‟a oybirliğiyle 

verdiler. ġimdi ondan sonra evet, bu imkânları az önce bahsettim, 10–15 milyarlık bir dönüĢüm 

Belediye Ģirketleriyle yapılamayacağını sizler de bilerek, “Evet zaten vereceğiz ve yapamayacaklar, 

biz de gelip bunun siyasetini yapacağız.” düĢüncesindeydiniz herhalde. Sonrasında evet, sadece yapı 

noktasında değil bütünleĢik, bütün üretimler noktasında kooperatif, yani üreticileri önceleyen bir 

anlayıĢımızın gereği olarak ĠZBETON ġirketimiz, yine arkadaĢlar 6300 sayılı Yasanın, Riskli Alanlar 

maddesinde kendisine tanınan hak, 4734‟ten bağımsız olarak, anlaĢarak, protokolle bu yapıları 

alabileceği… Sizler de biliyorsunuz alarak, kooperatiflere devretti. Kooperatifler eliyle… Kooperatifin 

bir sahibi yok arkadaĢlar. 500 haneli arsa sahibi olan bir yerde, 500 kiĢi de oradan hisse alarak, yani 

500 daireye talip olan, 500 arsa sahibiyle bir araya gelip, 1000 dairelik bir iĢ yapmıĢ oluyor. Yani, 

dilerim ki bu sadece Ġzmir‟de değil bütün Türkiye‟de de dönüĢüme öncülük edebilsin. Burada 

arkadaĢlar, bence hep beraber oturup buna destek olmamız gerekirken bu eleĢtiri noktası olmasını 

anlayamıyorum. Evet, geç iĢliyor olabilir, yavaĢ gidiyor olabilir AK Partili ArkadaĢlar, oradaki mağdur 

insanların bir an önce evlerine ulaĢmaları noktasında sizin de destek koymanız gerekiyor. Bu ayrı 

yerden bir bütçe istemiyor. Bu insanların kendi imkânlarıyla, arsa sahiplerinin kat karĢılığı yarı yarıya 

aslında iki tarafın da konut sahibi olmasından geçiyor. 

BAġKAN: Ġrfan Bey toparlarsanız… 

ĠRFAN ÖNAL: Tabii BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: 1–2 dakika içinde. 

ĠRFAN ÖNAL: BaĢkan‟ım, kentsel dönüĢüm alanlarının plan eliyle bizler olabildiğince BaĢkan‟ım, 

katkı koymaya çalıĢtığımızı söylemiĢtim. Biz yine planlama, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 

olarak kent genelinde revizyonlarla birçok alanda aslında yine hem kentin donatısını, yeĢilini 

arttırırken bir yandan da tanıdığımız emsal artıĢlarıyla insanlarımız kendi konutlarını yaparlarken, daha 

az para harcayarak en azından kalan inĢaat artıĢındaki bir kısmının müteahhit payı olarak ceplerine 

yansımalarını sağlıyoruz. Bu noktada bu güne kadar, Balçova‟da, Bornova‟da, Buca‟da, Bayraklı‟da... 

Keza bunları da söylemek durumundayım Bayraklı‟da 140 hektarlık alanda biz revizyon yaptık, 600 

hektarı da tekrar gelecek. Çiğli, Konak, KarĢıyaka, Karabağlar‟da toplam 1772 hektarlık alanda bizler 

Revizyon Planlarla hem yeĢili artırdık, hem de bir emsal artıĢı getirerek bu insanların dönüĢümünü 

sağlamanın bir yolunu BüyükĢehir eliyle yapıyoruz. Bununla birlikte BaĢkan‟ım, bekleyen hâlihazırda 

yaklaĢık 3115 hektarlık alanda da BüyükĢehirle ilçelerimizin, metropol ilçelerimizde yine revizyon 

çalıĢmaları sürüyor. Böylelikle kentimize 672 bin metrekarelik yeĢil alan kazandırdık ve bu emsal 
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artıĢlarıyla dönüĢümün en azından sağlanması noktasında bir nebze de olsa katkı koyduğumuzu 

düĢünüyorum. Saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: Peki. 

ĠRFAN ÖNAL: TeĢekkür ediyorum BaĢkan‟ım. (12 dakika 24 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz, Hüsnü Bey buyurun… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Buyurun. Efendim? Siz buyurun. Evet, evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, ben de 2023 yılı hem performans hem de 

bütçe çalıĢmalarından dolayı tüm çalıĢanların, baĢta Genel Sekreterimiz ve Genel Sekreter 

Yardımcılarımızın, Daire BaĢkanlarımızın, tüm çalıĢanlarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Sayın 

BaĢkan‟ım, burada daha önceleri konuĢmalarla ilgili ben süreleri konuĢurken özellikle Meclis BaĢkan 

Vekili Mustafa Bey‟in ikide bir, “Tehdit mi ediyorsunuz?” dediği zaman… ġimdi Ģöyle bir video 

elime geçti. 

 

HÜSNÜ BOZTEPE TARAFINDAN SESLĠ VĠDEO DĠNLETĠSĠ YAPILIYOR... 

 

HÜSNÜ BOZTEPE: Özgür ÖZEL bu. 

 

HÜSNÜ BOZTEPE TARAFINDAN SESLĠ VĠDEO DĠNLETĠSĠ YAPILIYOR... 

 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bak, Sayın BaĢkan; “Sabaha kadar beklersiniz.” diyor. ġimdi biz böyle bir Ģey 

yapmayacağız tabii ki. Ben, ben zaten, ben zaten… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BaĢkan‟ım, bununla ilgili değil, 

gündemlerle ilgili Ģey yapacağım. 

BAġKAN: Hüsnü Bey, yani… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben zaten böyle bir Ģey yapmayacağım. 

BAġKAN: Yapmayın… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Yapmayacağım, asla yapmam Sevgili BaĢkan‟ım. Zaten böyle bir Ģey, 

düĢüncem olsaydı ben öyle bir önergeyi vermezdim, burada saat 2‟ye 3‟e kadar sürerdi. Ben de, ben 

de, ben de Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekilinin çocuğunun… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tabii ki verirsin Sayın BaĢkan. Öyle değil iĢte, o 

yeterlilikle olmuyor. Eğer ki Gündemde, her Gündem maddesiyle ilgili konuĢursak öyle olmuyor iĢte, 

orada yeterlilik olmuyor, neyse. Bana, bana, bana bu konuda kimse akıl vermesin, fakat ben burada 

gerginlik yaratmıyorum. O video da tesadüfen 1 – 2 saat önce dinleyince öyle bir espri olsun diye size 

burada bir dinletme gereği duydum. Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, ben de gecenin bu 

saatinde çok da öyle sizi üzecek Ģeyler söylemeyeceğim. Ne yapabiliriz, daha güzel neler yapabiliriz 

bunları konuĢmaya çalıĢacağım. Ben bugün Birgül KardeĢimizden burada bir Ģiir bekliyordum, Ģiir 

okumadı. Herhalde onun da aynı Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız gibi daha önce Ģöyle baĢlamıĢ 

Sayın BaĢkan‟ımız, Çok ses… “Çok Renk, Çok Ses, Çok Nefes, AĢk‟la Ġzmir” aslında gerçekten de 

çok güzel bir slogan çok da beğenmiĢtim. Fakat bugün sanırım Ġzmir‟le ilgili ne aĢk kaldı ne meĢk 

kaldı hiçbir Ģey kalmadı. Çünkü bunu dört yılın sonunda görebiliyoruz. Değerli BaĢkan, Sayın 

BaĢkan‟ım, ben burada kimseye sataĢmadan bir 13 – 15 dakika gibi bir konuĢma yapacağım. Değerli 

ArkadaĢlar… 

BAġKAN: Hüsnü Bey, bir Ģey söyleyeceğim, bir dakika bir Ģey söyleyeceğim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım bak… 

BAġKAN: Bütün arkadaĢlarımıza… ArkadaĢlar 1 dakika izin verin… 

BOZTEPE: Bütün arkadaĢlar 10 dakika, 15 dakika konuĢtular, ben… BaĢkan‟ım ekranın resimlerini 

çekti. 

BAġKAN: Hüsnü Bey bir dakika, ben de biliyorum. 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım süreyi durdurun ne olursunuz. 

BAġKAN: O zaman yapmayın bunu. 10 dakika dedik esnetiyoruz 12 – 13 dakikaya. 
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HÜSNÜ BOZTEPE: Bakın ben baĢtan söyledim, hem performans hem bütçeyi bir arada 

görüĢüyoruz… 

BAġKAN: Siz konuĢun… Ben söyleyeceğim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ġkisinin süresini dedik ki birleĢtirerek konuĢalım. 

BAġKAN: Tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben söyledim BaĢkan‟ım en baĢtan. 

BAġKAN: Hüsnü Bey, siz konuĢmaya baĢlayın. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Değerli Bürokratlar, Değerli Basın Mensupları… BaĢkan‟ım, “Bu kentin sorunlarının 

en baĢında planlama var.” demiĢtik. “Bu kentin sorunlarının en baĢında dönüĢüm var.” demiĢtik. “Bu 

kent Avrupa Kentleri kalitesine ulaĢacaksa çarpık kentleĢmesiyle ulaĢamaz.” demiĢtik. ArkadaĢlar, bu 

konuĢmayı ben 2022 Faaliyet Raporu konuĢmamdaki baĢlangıç maddeleriydi. Burada tekrar bunları 

söylemeyeceğim. Beni asıl üzense burada, ben bunları tekrarlayıp son bir yıl içinde yine aynı 

konuĢmayı yapacağım, bunu bekliyorsanız boĢuna bekleyin. Benim diyeceğim Ģudur; bu düĢünceyle 

bu kadrolarla birkaç 4 yıl daha geçse hiçbir Ģey değiĢmez. Çünkü bu, bugün dördüncü bütçemizi ve 

performansımızı görüĢüyoruz. Ne var ki Sayın BaĢkan‟ım, görünen köy kılavuz istemiyor. Dört yılın 

sonunda burada bir yıl kaldı. Bu umutsuzluk, BaĢkanlığınız döneminde, ne imarda ne kentsel 

dönüĢümde bir arpa boyu yol kat edilemeyeceğine artık emin olmamızdandır. Sayın BaĢkan, tüm 

samimiyetimle düĢünmenizi istiyorum, soruyorum; hem imar hem kentsel dönüĢüm neden gitgide 

irtifa kaybetmektedir? Biraz önce Ġrfan ArkadaĢımızı dinlerken sanki ikimizin beraber Ġmar 

Komisyonunda olmadığımızı düĢündüm. Geçtiğimiz dönemin zamanında hep beraber geçmiĢ dönemi 

eleĢtirirken yani bundan, sizden önceki dönemi eleĢtirirken biz bu hale, bu duruma nasıl geldik? Sayın 

BaĢkan, 2018 yılında bir röportajınızda diyorsunuz ki, aynen okuyorum; “Odunu koysan seçilir 

dönemi bitti. Bence Genel BaĢkan, bu seçimde ilk defa farklı bir Ģey yapacak. Odun koysan seçilir 

yere, odun koymayacak. Çünkü odun koyarsan, seçilecek yere odun koyduğun için sen bu memlekete 

yönelik bir algı yaratamadın. KarĢıyaka, BeĢiktaĢ, Konak, ġiĢli buralarda zaten seçiliyorsun, öyle 

adamlar koymalısın ki orada yaratacağın algı dalga dalga etrafına yayılmalı. EskiĢehir bir bozkır 

kasabası değil mi? Ġzmir on misli, yüz misli potansiyele sahip ama EskiĢehir tek baĢına bütün 

Türkiye‟de hayranlıkla izlenen bir Ģey oldu. Neden? Çünkü oraya odun koymadı. Bence Genel BaĢkan 

bunu anladı ve odun koysan seçilecek yere odun koymayacak. Çünkü bu, kendi geleceğiyle de ilgili bir 

sonuç doğuracak. Seferihisar‟a da odun koymaması lazım. Bence hiçbir yerde odun koymayacaktır.” 

diyerek önemli bir beklenti yaratmıĢtınız. Bu söylemler seçim öngörüsü ve stratejilerden biri olarak 

size bunları sormam için Ġzmirli gibi benim de en doğal hakkımdır. Bu kentin özellikle imarı, geçen 

dönemi bile mumla arar hale gelmiĢtir. Ġzmir gibi her bölgesinde kentsel dönüĢüme ihtiyacı olan, 

kentsel dönüĢümle yatıp kentsel dönüĢümle kalkması gereken bir kentin 15 yıldır dönüĢümle… 15 

yıldır aynı Ģeyleri söyleyen bir projecilik bürokrat anlayıĢına teslim edilmesi sizin vizyonunun bir 

parçası mıdır? Ki ben olmadığını düĢünüyorum. Sizin vizyonunuz eski dönemin dar, dar projelerini 

kör topal devam ettirmeye çalıĢmıĢ, sıkıĢmıĢ mıdır, mahkûm mudur? Sayın BaĢkan‟ım, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ekibinin 2007‟den beri ağzında sakız ettiği, eleĢtirdiğimiz, eleĢtirdiğiniz 

anlayıĢın kurduğu cümlelerle sıkıĢıp kaldınız mı? Bence siz de sıkıĢtınız, bu kenti sıkıĢtırdınız. 

EleĢtirdiğiniz yapıya boyun eğerek yaratıcılık müjdeleri verdiniz, Ġzmir‟i vizyonsuz, liyakatsiz 

bağnazlıktan kurtaramadınız. Ġmar birimi artık hiçbir plan üretemeyen, geçen dönemi bile mumla 

arayan artık yanlıca plan değiĢikliği müracaatlarını kimin yaptığını merak eden bir birim olup 

çıkmıĢtır. Kentsel dönüĢüm ise Aziz Bey döneminde 2007‟de hangi rotayı çizdiyse hâlâ aynı rotada, 

aynı hantallıkta seyretmekte, aynı tekerrürle geçmiĢ dönem nutuklarını bu sefer de sizin ağzınızda 

dillenmektedir. Yıl 2022, hâla Örnekköy, hâla Uzundere; Ġzmir‟de üzerine titrenecek onlarca dönüĢüm 

sahası 2000‟den beri tamamlanmamıĢ, deprem riskinin gölgesinde bekletilmektedir. Bu kentin 

gecekondu dokusu elbette sihirli bir değnekle değiĢmez; ancak zamanı doğru kullanan planlı anlayıĢla 

değiĢir, akıl yormayla değiĢir, tasarımla değiĢir, tasarımcılarla değiĢir, uzman, iĢinin ehli kadrolarla 

değiĢir. “Hayır.” demeye pozisyon alıp BaĢkanlığı kilitlemeyi strateji bellemiĢ beyinlerle değil, doğru 

evetleri bulmaya ıĢıldayan tertemiz beyinlerle değiĢir. “Yeni ne söyleyebilirim.” diye pırıl pırıl meslek 
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insanlarıyla değiĢir. Bu kentin imarını, ikbalini göze girmeye dayamıĢ, iradenin memnuniyetine 

dayamıĢ, duyulmak istenene göre Ģekle giren bir düĢünceden alarak, yeniden liyakate ve mesleki 

olgunluğa kavuĢturmayı bilmek gerekir diye düĢünüyorum Sayın BaĢkan. Zenginin, yani sizin 

deyiminizle ön sıradakilerin iĢini çözme gayretini, emekçi AyĢe teyzenin, çiftçi Mehmet amcanın, arka 

sıradaki dediğiniz vatandaĢlarımızın talebinde de göstermeye görevinizi hatırlayın, lütfen hatırlatın. 

Bilirim ki Ģu an, bu Meclis‟te dediğimi en iyi anlayan sizsiniz. Size diyorum ki Sayın BaĢkan‟ım, 

Allahınızı seviyorsanız 30 Ekim 2020 yılında deprem oldu. 117 vatandaĢımız hayatını kaybetti. Biz ise 

bir yıl boĢa harcatılarak Meslek Odaları sırf iptal ettirsin diye hazırlanmıĢ bir plan notuyla el kaldırmak 

zorunda bırakıldık. Bu benim içimi yaktı, sizin de bence içinizi yakıyor. Aradan geçen bir sürede 

BüyükĢehir Belediyemiz, Ġlçe Belediyeleriyle kol kola girip görevleri olan Revizyon Ġmar Planlarını 

ivedilikle mevzuata uygun yapamazlar mıydı? Bu kent bu yetersizliğe, bu tembelliğe mahkûm mu 

edildi? Kendi siyasi baskılarınız bu teknik çözümsüzlüklerden, bu iĢ bilmezlikten, bu tepkisizlikten, 

hantallıktan oluĢmadı mı? Bu belediye, imar ve dönüĢüm birimleriyle kentlinin en temel talepleri 

karĢısında çaresiz kalmıĢ, bu kente layık görülmüĢtür. Sayın BaĢkan‟ım, Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Bakanlığımız çok kısa bir sürede depremzedelerimiz için, bu kent için 375 hektarlık rezerv 

alan içinde tüm ölçekli imar planları hazırlayıp onaylamıĢtır. Biz ise ancak, “Bir gün sonra nasıl iptal 

edilir?” zihniyetiyle hazırlanmıĢ plan notuna mahkûm edildik. 2002 depremine iki yıl geçmesine, 1237 

adet ağır ve orta hasarlı yapıların tespiti sonrası genel siyasi baskıyı üzerinden atmak için mevzuata 

uygunu düĢünmek varken mevzuata uygun olmayanı seçerek, bombayı siz baĢta tüm Meclis‟in 

kucağına atan projecilik anlayıĢına teslim olmamızı Grubumuzdan beklemeyin. Sayın BaĢkan‟ım, ben 

bu konuĢmanın 1 – 2 dakika dıĢına çıkıp, burayı bırakacağım. Çünkü ben 10 dakikada değil 20 

dakikada konuĢabileceğimi düĢünmüĢtüm. ArkadaĢlar, Bayraklı‟da sadece demin Ġrfan Bey‟in 

söylediği gibi %20 ve %30 artıĢı sırf Bayraklı‟da verdik. Bu hakkaniyetli midir? Çıktı burada konuĢtu, 

niye bütün ilçelere verilmedi bu? Diğer Ġlçe Belediye BaĢkanları niye burada… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) BaĢkan‟ım, bir dakika sen yahu. Bir 

dakika sen burada... Bak burada diğer Belediye BaĢkanları, bütün Belediyelere verilsin. Aynısını biz 

Çiğli‟de, KarĢıyaka Belediye BaĢkanı burada… 

BAġKAN: Evet, ArkadaĢlar karĢılıklı değil. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ne alakası var Ģimdi bunun? 

BAġKAN: Evet, Hüsnü Bey tamamlayın siz. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım izin verirseniz… 

BAġKAN: Bu arada Ģey, plan iptal edilmedi Hüsnü Bey biliyorsun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Yok, edilmedi biliyorum Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Tamam. Devam et, devam et. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ama dava açıldı. Sayın BaĢkan‟ım, bizim, inanın ki kesinlikle sizinle ve sizin 

Grubunuzla en ufak bir sorunumuz var. Ama bu kent iyi yönetilmiyor, bu kentin sorunları var. Bu 

kentin sıkıntılarla baĢ baĢa bırakanlarla bizim sorunumuz var. Bu kentte trafik sorunu var, çöp sorunu 

var. Harmandalı‟da hâlâ çöp yolları delik deĢik, kamyonlardan vıcık vıcık çöp suları akıyor. Kentsel 

dönüĢüm desen, demin söyledim. Değerli BaĢkan‟ım, esas konuya da söylüyorum ve kapatıyorum. 

Çünkü gerçekten de ben bu kadar kısa sürede toparlayabileceğimi düĢünmüyorum. BaĢkan‟ım, ben 

bugün Meclis baĢlarken bir konuya girdim. Bu konuda lütfen sizden içtenlikle istiyorum ki, bu konuya 

kendinizi bir verin veya arkadaĢları toplayın, çağırın. Bazı konular Sayın BaĢkan‟ım iki günde hemen 

Meclis‟e geliyor ve Meclis‟te de hemen Komisyona geliyor, özellikle de imarla ilgili. Hani bütçeyle 

ilgili olur gerçekten de ya da baĢka bir Ģey olur, zaman sıkıĢıktır ama imarla ilgili bunlar olmaz. 

Reddettiğimiz konular Sayın BaĢkan‟ım, tekrar aynı Ģekilde geliyor, iki ay, üç sonra ya da beĢ ay sonra 

bunları kabul etmek zorunda kalıyoruz. Sizden ricamız bu konulara eğilin, bakın. Değerli BaĢkan‟ım, 

iki konuyu söyleyip ve kapatıyorum. ARKAS planlarıyla ilgili bu Meclis‟in, arkadaĢlarımız bir Ģekilde 

soruĢturma açacak galiba tam hukukçular bunu bilir. Bu konuyla ilgili biz Komisyondayken özellikle o 

zaman sanırım müdürdü Yağmur Bey, Yağmur Bey kendisi bize anlattı. Dedi ki; “Bu, buradaki 
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yapılacak iĢ 1/100.000‟lik plan ilkelerine aykırı, plan notları aykırı.” dedi ve biz de orada öğrendik 

aykırı olduğunu. Daha sonra gidildi, bakıldı ki reddedilecek yer, bir baktık daha sonra kabul edildi. 

Aynı Ģekilde, Bornova‟da bir kimya sabunu… Değerli BaĢkan‟ım, artık kentin merkezinde kalmıĢ, 

orada biliyorsunuz DYO fabrikası gitti, hepsi gitti bir tek o sabun fabrikası kaldı. Bırakın o da çıksın 

oradan, gitsin. Kentin merkezinden gitsin baĢka yerlere. O konuyla da ilgili aynı Ģekilde reddettik 

Sayın BaĢkan‟ım. Arkasın da, üç ay sonra geldi, kabul ettik. Bunları yapmayalım. 

BAġKAN: Tamam.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu kente yakıĢmıyor. 

BAġKAN: Peki. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bize yakıĢmıyor ve arkadaĢlarımız orada bizi ilk önce uyarıyorlar daha sonra da 

bakıyoruz ki… 

BAġKAN: Peki. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Farklı farklı düĢünceler konuĢuyorlar. Değerli BaĢkan, hepinizi sevgiyle 

selamlıyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Saygılar sunuyorum. (14 dakika 30 saniye)  

BAġKAN: Sağ olun. Hakan Bey buyurun. Pardon… Cemil BaĢkan bir söz istemiĢti özür dilerim. 

Cemil BaĢkan‟ı dinleyelim ondan sonra iki Grup BaĢkan, Grup Sözcümüz konuĢacak, son konuĢmayı 

da ben toparlayacağım. Cemil BaĢkan‟ım, buyurun. Pardon… ÖdemiĢ Belediye BaĢkanımız vardı. 

Cemil Bey buyurun. Vereceğim. Evet, buyurun. 

CEMĠL TUGAY: Değerli BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyelerimiz, hiç yani buraya taĢımak 

istemediğim bir konu bu çünkü… 

BAġKAN: Size bir cevap hakkı doğdu diye düĢündüm, evet. 

CEMĠL TUGAY: Bu konu her açıldığında aynı Ģeyleri tekrar tekrar söylüyorum. Bugüne kadar belki 

yüz defa bu konuyu açıkladık ve bizim Meclis Üyesi ArkadaĢımız, hani benim mahcup olduğumu 

söylüyor ama ben mahcup olmuyorum da ısrarla aynı yalanın söylenmesinden ben hicap duyuyorum. 

Çünkü gerçekten doğru olmayan bir söylemle KarĢıyaka Halkı kandırılmaya çalıĢılıyor. Ben bununla 

ilgili bilgileri, belgeleri defalarca paylaĢtım. Bundan sonra da isteyen herkesle paylaĢırım. Siz de süreci 

baĢından beri gayet yakından takip ediyorsunuz ve belki herkesin huzurunda Ġzmir Halkının ama 

özellikle KarĢıyakalıların duymasının istediğim bir teĢekkürüm var size. Çünkü biz, Sayın Gençlik ve 

Spor Bakanına gittik Kulüp BaĢkanıyla beraber. Dedik ki; “Stadın yapılmasıyla ilgili artık bir engel 

yok. Buranın yapılmasıyla ilgili hep engel var diye bugüne kadar yapılmadı bu stat ama Ģu an itibarıyla 

bir engel yok. Stadı yapacak mısınız?” dedik, Sayın Bakan; “Biz buraya kaynak ayıramıyoruz, o 

yüzden stadı yapamayız.” dedi. Böyle söylendikten sonra biz Kulüp BaĢkanıyla birlikte size geldik, 

“BaĢkan‟ım, buranın yapımında BüyükĢehir Belediyesi yardımcı olur mu, yapar mı?” dediğimizde hiç 

düĢünmeden, “Elbette yaparız, bu artık çözülmesi gereken bir sorun.” dediniz ve o günden bugüne ben 

Ģahidim ve bütün KarĢıyaka Halkının bilmesini istiyorum buradan, siz her zaman samimi davrandınız, 

her zaman dürüst davrandınız, her zaman aynı noktadaydınız ve her zaman bu sorunun çözümü için 

yapıcı bir tavır takındınız. Bunun için yürekten teĢekkür ediyorum size KarĢıyaka Belediye BaĢkanı 

olarak. 

BAġKAN: Sağ olun. 

CEMĠL TUGAY: Konu da Ģu; yani tekrar güncelleyeceğim ama… 

BAġKAN: Çok kısaca… 

CEMĠL TUGAY: Gerçekten bu son olsun yani. 

BAġKAN: Çünkü uzun hikâye, çok kısaca özetlerseniz… 

CEMĠL TUGAY: ġimdi burası 2014 yılındaki seçimler sırasında alelacele yıkalım, yeniden stat 

yapalım diye, böyle ruhsatsız, Ģeysiz, projesiz bir beton atılmıĢ bir alan sadece. Yani ortada uygulama 

projesi yok. Uygulama projesi olmadan yapılmıĢ bir ihale var,  ne olduğu belirsiz. Neticede ruhsatsız 

atılan betona bir de nedenini baĢta anlayamamıĢtım sonra anladık, bir yapı kayıt belgesi alınmıĢ. Bu 

yapı kayıt belgesi yüzünden burayla ilgili uygulama projesi yapmamıĢ olan sadece Ģeklen bir avan 

proje yapmıĢ olan mimar bir müelliflik hakkı kazanmıĢ. Bu müelliflik hakkından vazgeçmesi 
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gerekiyor. Çünkü, statla ilgili bir emeği yok. Yani bir uygulama projesi yok ortada. Sadece bunu rica 

ettik, sadece burada takıldı olay. Daha ileriye gidemiyoruz. Çünkü eğer müellifliğinden vazgeçmezse, 

muvafakat vermezse ne bizim orayı devralma Ģansımız var… 

BAġKAN: Ahmet Bey kaçırdınız. Ġyi, dinliyorsan mesele yok. Evet. 

CEMĠL TUGAY: Ne orayı devralma Ģansımız var ne projesini yaptırma Ģansımız var ne de burada bir 

ihale yapma Ģanssımız var. Bunu gayet iyi biliyorlar ama anlamadığım bir Ģekilde bir Ġlçe BaĢkanı 

gidiyor orada bir Ģov yapıyor, bir Ġl BaĢkanı açıklama yapıyor. Zaman zaman da Meclis Üyeleri böyle 

olur olmaz açıklamalar yapıp, insanları açıkçası kandırmaya çalıĢıyorlar. Bu ayıptır, ayıptır. Yani 350 

bin insanla orada bu Ģekilde… 

BAġKAN: Peki. 

CEMĠL TUGAY: Alay eder gibi bunu yapmamak lazım. Bunu rica ediyorum kendilerinden. Basitçe, 

mimardan bir muvafakat belgesi gelecek, çünkü mimarın para istemeyle ilgili bir hakkı yok orada, 

hiçbir emeği yok ve ondan sonra ne olduğunu görecekler. Ben bu sürecin tamamen siyaset dıĢında 

tutulmasını defalarca ve özellikle rica ettim. Çünkü farklı görüĢten siyasi görüĢlere sahip olan pek çok 

KarĢıyakalı bir ortak kanaat olarak burada stat yapılmasını istiyor. O yüzden lütfen dedim, bunu siyasi 

tartıĢmalarla istismar konusu yapmayalım, bunun dıĢında tutalım… 

BAġKAN: Peki. 

CEMĠL TUGAY: Buradan bu çağrımı tekrar yeniliyorum. Ve çözümü için adres Bakanlıktır. 

Kendileri lütfen Bakan Bey‟e gitsinler, mimardan bir muvafakat belgesi alıp göndersinler. Geçen 

Nisan ayında hem bizim hem sizin yazdığınız yazılar var, cevap verilmedi. Ve bu olay artık böyle 

gerçekten anlamsız bir tartıĢma da olmaktan çıksın. 

BAġKAN: Peki, tamam. 

CEMĠL TUGAY: TeĢekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (5 dakika 3 saniye) 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Evet, ÖdemiĢ Belediye BaĢkan‟ımız, buyurun. 

MEHMET ERĠġ: Değerli BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, BüyükĢehir Ailesinin 

Değerli Bürokratları, hepinizi ÖdemiĢ Ailesi adına da ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli 

BaĢkan‟ım, Belediyemizin bütçesini, Belediyelerimiz bütçesini ülkemizin bütçesinden ayrı 

düĢünmemiz mümkün değil. Bunu düĢünmek de hayal olur. Eğer ÖdemiĢ Belediyesi olarak biz, geçen 

yıl 170 trilyon bütçe yaptıysak bugünlerde, bu yıl da 455 trilyon yaptık. Bütçemizin, paramızın, 

kaynaklarımızın bu anlamda çok arttığından değil yani gerçek, hayatın pahalılığı, harcamalar 

kalemlerinin artmasından. Ġki, iki daha beĢ. Bu kadar açık. Dört bile yapmıyor artık. Ben öncelikle bir 

öğretmen olarak geçtiğimiz hafta her ne kadar Öğretmenler Günü olsa da öğretmenlik ve bitmeyen bir 

öğrencilikle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bütçe öyle olur, yapı böyle olur, ĠZSU çok güzel çalıĢır. 

ĠĢte temizlik iĢleri her türlü birimimiz çok güzel çalıĢır. Eğer yaĢadığınız Ģehirde, kentte huzur yoksa 

hepsi boĢunadır. En büyük mücadele, altını çizerek söz almıĢtım, konuyu değiĢtirmek içindi biraz; 

uyuĢturucuyla mücadele. Benim ilçemde de bütün ilçelerde, bütün ilde ve Türkiye‟de. En çok 

konuĢulan, bakın geçmiĢ günler hepsi uyuĢturucuyla ilgili. Yalnız Emniyete, yalnız Jandarmaya 

bırakmaksa asla söz konusu değil. Hep birlikte olarak bir mücadele yapmak zorundayız. Eğer 

yaptığımız bir parkta oradaki çoluk, çocuk, aile, anne, baba rahat oturamıyorsa en güzel parkı yapsak 

boĢuna. Buna özellikle dikkat çekmek için sizlerden izin istiyorum. Yine özellikle Fikret Bey‟e, yine 

Hakan ġĠMġEK Bey‟e, Ali GÖNEN Bey‟e ve Kemal SEVĠNÇ BaĢkan‟ımıza da burada Meclis‟e ve 

ilimize, bizi izleyenlere, saygı, eleĢtiri ve öneriler anlamında yapmıĢ oldukları güzel katkılar için 

yürekten kutluyorum. En kısa zamanda da sizlerin yanına gelerek, çay içerek o teĢekkürümü 

sunacağım. En kısa zamanda ben de sizleri ÖdemiĢ‟e beklerim. Bu nezaketi gösterdiğiniz için yürekten 

alkıĢlıyorum. Öneri olur, eleĢtiri olur çok kötü de eleĢtiri… Ama önerilerin de olması, öneri sunulması 

böyle olsaydı bütçe daha güzel diyebilecek kadar olgunlukta düzeyde sürdürdüğünüz için de örnek 

olduğunuz için de çok teĢekkür ediyorum, kendim adıma da büyük dersler aldım sağ olun. ArkadaĢlar, 

ben 20 yıl öncesinde de Belediye BaĢkanı olduğumda, Ege Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği 

olarak Maliye Bakanımıza, BaĢbakanımıza, CumhurbaĢkanımıza çıktık. Belediye gelirleri artmadığı 

sürece bütçeyi öyle böyle konuĢuruz. Herkes kendine göre yapar. Ben parkı daha çok yaparım, diğer 

arkadaĢ yolu daha çok yapar. Zaten ĠZSU‟yu, kanalı, suyu ĠZSU‟muz yapıyor. Fen iĢlerimiz 
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mükemmel çalıĢıyor. Hepsini söyleyebiliriz ama bunların hepsi gelirlerle ilgili bir olay. Pırlanta da 

almadığınız KDV‟yi ÖTV‟yi, sudan alıyorsanız, akaryakıttan alıyorsanız, elektrikten alıyorsanız 

bütçeyi biz her ne kadar Ģöyle de böyle de süslü, güzel sözlerle konuĢsak da kendimizi avuturuz. 

KonuĢtuğum zaman da yani bu toplantının yapıldığında 2004 yılı kötü bir isim ama bizi topladılar 

Silivri‟de, Klassis Hotel‟de bununla ilgili konuĢma ve verilen söz; Belediye payları, 6‟dan 12‟ye 

çıkacak. 15 diyorlar da 12‟de anlaĢılır. Ben de dedim ki inatla; ArkadaĢlar bakın, elinizdeki paylar 

azalmasın. O gün açıklanan, saat 5‟te, o zaman Aytaç DURAK, Türkiye Belediyeler Birliği 

BaĢkanı‟ydı, paylar 6‟dan 5‟e düĢtü, son yıldı. ġu anda 6. BüyükĢehir payı ayrılması, Ģusu, busu, 

hepimiz… Yani bu fark etmiyor. Eğer ki biz ESHOT Bütçesini en iyi Ģekilde yapılmıĢ… Genel 

Sekreterimiz iĢte Komisyondaki olan arkadaĢlarımız çok güzel çalıĢmıĢ. Ġstediğiniz kadar güzel yapın. 

Eğer ESHOT 1 katrilyon 100 trilyonla, açıkla, baĢlıyorsa bir daha düĢünmemiz gerekir. Elimde 

rakamlar var. ÖdemiĢ‟ten Ġzmir‟e gelmek isterseniz, ESHOT‟la gelirseniz; 25 lira 39 kuruĢ. Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları‟yla gelirseniz 42 liraya geliyorsunuz. Ki ESHOT, her yerde hemen 

hemen durur, trenin baĢka… O da bir hizmet, o da katkılı ama biz de KarĢıyakalı gibi ne bileyim 

Bornovalı, Bucalı veya Hataylı insan kadar ben de ĠZBAN‟dan yararlanmak isterim. Ama ESHOT 

bunu yaparken dünyanın en pahalı… Benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla, yaĢadığım kadarıyla, en 

pahalı mazotla bunu yapıyorsa, ben dağlara yol açmak için en pahalı mazotu kullanıyorsam, geçen yıla 

göre ben yakıta üç kat, elektriğe dört kat ödüyorsam, ne konuĢsak hangi bütçeyi yapsanız hava. 

Gerçekçi olmak lazım. Hangi bütçemiz geçen yıl tam çıktı? Bütçeyi yaparken geçen yıl, Kasım ayında 

yaptık, sonra da buraya geldik. Bize söylenen neydi Bakanlık tarafından? %8 enflasyon hedefi. Ne 

güzel, süper bir olay. Daha, aynı bu yılda açıklandığı gibi bu yıl yaklaĢık %123 Yeniden 

Değerlendirme Oranı, geçen yılda %36‟ydı. Benim bütçem %18‟e göre yapılmıĢtı. Yani, iki kat 

eksikle baĢladık hepimiz. Yalnız ben değil BüyükĢehir de, tüm Belediyeler de, AK Partili, CHP‟li, 

MHP‟li, ĠYĠ Partili… Asla bunları düĢünmeden mantıklı baktığımızda biz yumruğu bir yere vurarak 

Belediye gelirleri paylarının arttırılmasından baĢlamalıyız. Bunu da BüyükĢehir Meclisine de ayrıca 

öneriyorum. Eğer Ġzmir‟de veya baĢka bir yerde, ÖdemiĢ‟te evler alınmaz duruma geldiyse, dört kata 

çıktıysa, üç kata çıktıysa… “Ġzmir‟de evler ucuzladı, bir daha çıktı.” konuĢuluyorsa, bizim emlak 

gelirlerimiz o kadar arttı mı? Artmadı. Kimse birbirini kandırmasın, kendi kendimizi aldatmayalım. 

BüyükĢehir Ailemize teĢekkür ediyorum Değerli BaĢkan‟ım. Burada özellikle kooperatifler üzerinden 

de örnekler verildiği için ben BüyükĢehir Ailemize, BaĢkan‟ımıza yine teĢekkür ediyorum. Benim 

Meclisimde beraber çalıĢtığım, Kooperatif BaĢkanlığı yapan, ilçemi temsil eden, üç tane Kooperatif 

BaĢkanım var. Ġkisi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ki Mustafa ArkadaĢımız burada, Mustafa 

GERÇEK ve Mustafa TURAN arkadaĢımız ile yine Hamit GÖRGEN arkadaĢımız. Birisi fidancılıkta 

ikisi süt konusunda. ArkadaĢlar evlerde belki kullandığımız suya o kadar destek yok ama benim, tüm 

ülkeyi süslemek için üretilen süs bitkilerinde de, fidancılıkta da, üretilen sütte de daha ucuz 

hayvancılığa, tarıma destek için daha ucuz su veriliyor. Benim nüfusum 135 bin ama bu destekler 3 

milyonluk bir Ģehir kadar veriliyor. Çünkü hayvanın içtiği su, süs bitkilerinde veya diğer alanlarda 

tüketilen sular yine hepimizin. Böyle bir destek benim ilçemde oluyor. Benim bütün kooperatiflerim 

yani Türkiye‟deki en büyük kooperatif ağına sahip, ailesine sahip ilçe. Arkamızda Kiraz, Beydağ ve 

Tire, Bayındır‟da bunun en güzel örnekleri. Daha da olmasını istiyoruz. Bu destekler için çok teĢekkür 

ediyorum ama burada KÖY-KOOP… Özellikle de gösterilerek söylendiği için benim bütün 

kooperatiflerim KÖY-KOOP‟a üye. Ama yöneticisinin, baĢkanının soy isminden hareket ederek bir 

Ģey yapılması, eleĢtiri yapılması ben doğru bulmuyorum. Çünkü KÖY-KOOP‟un… yani yönetiminin 

böyle bir Ģey yok. Altındaki bütün kooperatifler… Ben yedi kooperatiften BaĢkan‟ım alıĢveriĢ 

yapıyorum. Yani, Kiraz‟daki iki kooperatif, Beydağ‟dan yine Kadın Kooperatifi var, Tire‟deki 

kooperatiflerimiz var, Bayındır‟dan var, ÖdemiĢ‟teki kooperatiflerden; ama makarna aldım, ama 

tarhana, ama et, ama peynir, ama yoğurt, ama ayran… Bunu veriyorum ve hepsine sahip çıkıyorum, 

kimseyi ayırt etmeden. Çünkü hepsinin biliyorum ki çok farklı farklı binlerce üyesi var, hepsi farklı 

görüĢte. Ama inekler hepsi aynı partiden, inekler aynı partili. Hepsi yeĢil yiyecek, hepsi en güzel… 

BaĢkan‟ım bu destekleriniz için sizlere çok çok teĢekkür ediyorum. “Evde Bakım” anlamında 

baĢlatmıĢ olduğunuz, verdiğiniz katkı için sizlere ve yine BüyükĢehir Hastanemizin Değerli 
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BaĢhekimine, ailesine çok teĢekkür ediyorum. Engelli KardeĢlerimiz için vermiĢ olduğunuz minibüs 

için yine ÖdemiĢ Ailesine, Engelli ailemiz adına sizlere çok çok teĢekkür ediyorum. BaĢkan‟ım, yine 

Kiraz örneği verildiği için… Ben Kiraz‟lıyım asıl, Değerli BaĢkan‟ıma da hani söylemiĢ olayım. 

KeĢke Kiraz kadar bana yardımcı olsanız. Yani Kiraz, üçte bir nüfusla, ÖdemiĢ‟le baktığınızda 

yaklaĢık ama kardeĢiz yani Bayındır‟ıyla da Beydağ‟la, Tire‟siyle hepimiz bir kardeĢiz. Ama ben 

havza boyutuna baktığım zaman Sibel BaĢkan‟ımla hep iĢte konuĢuruz, ederiz… KardeĢim ben 

kirletiyorsam benden önce Kiraz, önce Beydağ kirletiyor ama ĠZSU‟nun en büyük yatırımı Küçük 

Menderes bölgesindeyse bunu hak ediyor. Çünkü dünyanın en verimli toprağı Küçük Menderes. 

Hepimizin, benim değil. Orada en iyi ürünleri yetiĢtirmek için birlikte çabalıyorsak, o ailenin içine her 

görüĢten, her kesimden insan varsa bunu bu Ģekilde değerlendirmek gerekir diye de düĢünüyorum. 

Ġtfaiye için de burada söz almak özellikle istedim. Değerli BaĢkanımıza ve personeline, o deprem 

olduğunda hepimiz uyuyorduk ama itfaiyeci arkadaĢlarımız uyumuyordu. YaklaĢık 380 neferiyle 

birlikte, BaĢkanımız da o saatte ilk müdahaleler için çıktı, 60 istasyonla birlikte müdahale de etti. 

Kadifekale‟ye 3 dakikada çıktı, diğer yerlere 5 dakikada. BaĢkan‟ıma da ziyaret ettim, beraber oldum 

teĢekkür ediyorum. Bir kez daha bütün Ġtfaiye Ailesine de, BaĢkan‟ımın nezdinde, Daire BaĢkanımın 

nezdinde de çok çok teĢekkür ederim. Kimse birbirimize, ailemize haksızlık etmesin. 

BAġKAN: BaĢkan‟ım, toparlarsanız… 

MEHMET ERĠġ: Toparlıyorum, toparlıyorum Değerli BaĢkan‟ım. BĠOSUN‟la ilgili bir bilgi istedi 

Değerli BaĢkan‟ımız, onu da vereyim. Evet, geçtiğimiz Temmuz ayında iĢte Türkiye‟de de örnek bir 

proje olan bir durum. BüyükĢehir, küçük Ģehir ve iĢletmeci, 3 ortak olarak bunu çalıĢtırıyoruz. Yine, 

biz o zaman da söyledik. Herkes atıktan kaçtı. “Çöp” dedi ama biz “Atık” dedik, “Hammadde” dedik, 

BaĢkan da onu dedi… Bugün orada 7 buçuk megavat gücünde elektrik üretiliyorsa, her gün 20 ton katı 

atık ve her yönüyle belgeli alınmıĢ, Türkiye‟nin en iyi katı atık gübresi ve sıvı gübresi üretiliyorsa, 

atıklardan yine yakıt, briket elde edilerek çimento fabrikalarında tüketiliyorsa, kömür Rusya‟dan 

gelmiyorsa, doğalgaz çok pahalıysa, elektriğe ulaĢılamıyorsa, betonu onun için çok pahalı alıyoruz. 

Onun için ÖdemiĢ‟te üretilen o briketlerle çimento fabrikaları belki biraz daha nefes alıyor. Onu da 

özellikle belirtmek istedim. Değerli BaĢkan‟ım, bu konuda bizlere söz verdiğiniz, destek olduğunuz 

için yani söylemedim… BaĢka anlamda ilçeler birbirini kıskanma değil, Aliağa‟da yapılan güzel bir 

örnek varsa tabii ki gurur duyarım. BaĢka ilçede izlediğimiz örnekler var. Konak Belediye 

BaĢkanımıza bu arada teĢekkür etmek isterim. Parkımızda bir palmiye yandığında ertesi günü 

BaĢkan‟ım özel bir araç tahsis etmiĢ, bu iĢi çok iyi bilen, yapan arkadaĢlarımızla, Kooperatif Üyesi 

arkadaĢlarımızla geldi. Benim ilçemde, benim o palmiyeme sahip çıktı. BaĢkan‟ıma da teĢekkür 

ediyorum, demek ki bu tür Ģeylere hasretiz. Birbirimizi kırmak, üzmek çok kolay. Ben buradan hiçbir 

arkadaĢımızın gönlü kırılarak çıkıyor olmasından mutlu olmam, bunu da özellikle belirtmek isterim. 

BAġKAN: TeĢekkür ederiz. 

MEHMET ERĠġ: Bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun. Emeği olan arkadaĢlarımıza çok teĢekkür 

ediyorum.  

BAġKAN: Sağ olun. 

MEHMET ERĠġ: Meclisimize saygılar sunuyorum. (12 dakika 39 saniye) 

BAġKAN: Biz de çok teĢekkür ediyoruz. Hakan Bey buyurun. Kaç dakikada toparlayacaksınız? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, harika. 

Tamam, güzel güzel, 10 dakika tamam. 

HAKAN YILDIZ: Ġzin verseniz gideriz de kısa keselim artık. 

BAġKAN: Tamam, yaĢa. Evet. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, 3 dakika değil 1 dakikada da konuĢmak çok isterdim ama tabii 

ortada birbirinden farklı çeliĢkili ifadeler olunca biraz cevap vermemiz gerekiyor. Öncelikle ÖdemiĢ 

Belediye BaĢkanımızın, Grubumuzdaki Meclis Üyelerine yaptığı teĢekkür için teĢekkür ederim. Biraz 

Biraz AK Parti Grubunun ve Milliyetçi Hareket Partisinin dört yıllık performansta ne yapmak 

istediğini fark eden bir Belediye BaĢkanımız var. Çünkü biz hem Özgür BaĢkan‟ım hem Ģahsım hem 

de diğer tüm Üye ArkadaĢlarımız ki bugün konuĢan Yusuf KardeĢim de dâhil yapıcı, gerçekçi 

eleĢtiriler getirdik. O anlamda bizim hakkımızı bir kısım olarak teslim ettiği için kendisine teĢekkür 
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ederim. Ben sadece kendisinden Ģu noktada da destek bekliyoruz; ÖdemiĢ‟teki tesisle ilgili, 

biliyorsunuz SayıĢtay Raporuna konu oldu. Sadece oraya tanınan bir imtiyaz var ve biz sürekli oraya 

cebimizden para ödüyoruz Sayın BaĢkan. SayıĢtay Raporunun 41. sayfasını okursanız ve o sayfadaki 

belirtilen hususların takibini yaparsanız hem o artan gelirden ÖdemiĢ Belediyemiz de pay alacak, 

BüyükĢehir Belediyemiz de pay alacak ve cebimizden bu sene 88 milyon fark çıkmayacak. ġimdi, bu 

konuda da ben, Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Grup BaĢkan Vekilinden önce Balçova Meclis Üyesi 

benim Ģahsımla da ilgili ifadelerde bulundular. Anadolu‟dan da bir örnek verdiler. ġimdi Anadolu‟da 

çok sevdiğimiz bir hikâye var; “Biri, Ģöyle yaptık, böyle yaptık diye anlatıyormuĢ kahvenin birinde. 

VatandaĢ demiĢ ki; Yahu kaval elin, yel Allahın. Üfür Allah üfür.” Tabii Ģimdi böyle bakıĢla ifadeler 

kullanırsanız; bakınız ben üslubumla, tarzımla ve konulara bakıĢ mesafemle, özür dilemem gereken bir 

yer varsa özür dilemeyi bilen bir Meclis Üyesi oldum. TeĢekkür etmemiz gereken bir yer varsa 

teĢekkür etmesini bilen bir Meclis Üyesi de oldum. Biraz sonra vereceğim örnekler hayata geçerse ve 

orada belirtilen hususlar düzeltilirse, bu Meclis‟te çıkar özür de diler, teĢekkür de ederim. Ancak 

ĠZSU‟da konuĢtuğum cümlelerimin tamamen arkasındayım. Çünkü nedenini söyleyeyim; ben Sayın 

BaĢkan‟ın bir öyle, bir böyle söylemini ve konuĢmasını kendim bir yerlerden çıkarmadım. Sayın 

BaĢkan‟ın uzun uzun okumayacağım vaktimi de bunlarla dağıtmak istemiyorum ama 4 Eylül 2019‟da 

yaptığı bir Körfez‟le ilgili konuĢma vardı, Körfez‟in kendi kendini temizleyebileceğiyle ilgili bir 

konuĢmaydı, onu okumuĢtum. Yine döndüm Sayın BaĢkan‟ın Temmuz 2021‟de Gediz‟i ziyareti sonu 

Değerli Basın Mensuplarıyla yaptığı konuĢmadan alıntılarla konuĢtum. Orada da tekrar ĠZSU‟muzun 

geçmiĢ yıllarda yaptığı, Aziz Bey‟in yapmaya çalıĢtığı sirkülasyon kanalıyla ilgili bilimselliğe 

dönmesiyle ilgili konuĢmayı ortaya koydum ve sonra yine en son geçtiğimiz aylarda basın 

mensuplarıyla yaptığı bir Ģeyde, yaptığı bir konuĢmayı aldım orada da Sayın BaĢkan‟ın dert yanıĢını ve 

“2 bin yıllık bir sorunu ben nasıl çözeyim?” noktasındaki ifadelerini aldım. O yüzden, bir öyle bir 

böyle benim sorunum değil. Ancak biz Sayın BaĢkan‟ı eleĢtirirken ben ilk bütçe konuĢmasında bir 

ifade kullanmıĢtım; bakın, onun için bir özür dileyeceğim Ģu an. DemiĢtim ki Sayın BaĢkan‟a; “Siz 

romantik, hayalperest ve samimiyetsiz bir Belediye BaĢkanısınız.” Bu kayıtlarda olan bir konuĢmaydı. 

Ben son kullandığım ifade için kendisinden özür diliyorum, kendisini samimiyetsiz bulmuyorum. Ben 

Sayın BaĢkan‟ı samimi buluyorum ama romantik ve hayalperestlik devam ediyor, onu bir kenara park 

edelim. Ancak samimi bulma nedenim Ģu; Sayın BaĢkan iyi niyetli ama ona yanlıĢ fikirler veren 

danıĢmanları var. Ona farklı farklı yorumlar getiren akıl hocaları var, danıĢtığı kiĢiler var ve maalesef 

biraz önce gördüğüm gibi tüm Meclis Grubunu itham altında bırakmak istemem ama Sayın 

BaĢkan‟ımızı farklı yerlere koyan Meclis Üyeleri var. KonuĢmasında onu zora sokan Meclis Üyeleri 

var. Doğal olarak böyle bir çalıĢma ortamı içerisinde Sayın BaĢkan, iĢte 2019‟da Körfez‟le ilgili baĢka 

konuĢup, 2020‟de baĢka konuĢup, basına da; “Ben ne yapayım, 2 bin yıllık.” dediği geçen de biz 

Homeros‟a kadar hikâyeyi dayattığımız bir Körfez sorunuyla karĢı karĢıya kalırız. Bakınız, Sayın 

Cumhuriyet Halk Partisinin Grup BaĢkan Vekili geçtiğimiz günlerde Grup BaĢkan Vekili olduğunda 

da yaptığı basında açıklamalar vardı. DemiĢti ki; “Elimizden gelen desteği vermeyi muhalefet dâhil 

tüm Meclis Üyelerinin görevidir.” Adalet ve Kalkınma Partisi Değerli ArkadaĢlar, bu göreve tam 

anlamıyla itaat eder ve uyan bir Meclis Üyesi Grubuyuz. Çünkü niye? Milliyetçi Hareket Partisiyle biz 

bugüne kadar yaklaĢık 5 bin tane Kararın %95‟ini evet yaptık. Aynı yaptığımız kararların ne olduğunu, 

içeriğini Sayın Grup BaĢkan Vekilim çok net anlattı. Yani Ġstanbul‟daki arsadan tutun vakıflara kadar, 

Tarım Üniversitesi hikâyesiyle Ġstanbul‟da… Yere kadar Hayır‟ı verdiğimiz dosyalar belliydi. Ve ben 

bu konuların birçoğunun Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyelerinin vicdanında da cevap bulduğunu 

biliyorum ve inanan bir Meclis Üyesi olarak da söylüyorum. Doğal olarak ancak, biz dedik ki yine; 

Sayın AYDIN, karar almadan önce herkese konuĢur, katılımcılığı sağlar, dikkatli dinler, üzerine 

mutlaka düĢünür. O yüzden saçma ve sığ anlamsız… Yani bir taraftan demokratik gibi gelip, bir 

taraftan karĢıdaki cümlenin insanın cümlesini saçma ve sığ bulan da bir açısı var ama önemli değil. Ve 

“Sonunda” diyor; “Herkesi dinler, ondan sonra karar veririz.” diyor. ġimdi ben, Sayın AYDIN‟ın, 

Yusuf KardeĢime gösteremediği sabırdan dolayı, bu çeliĢkili ifadesinden dolayı da açıkçası üzüntüyle 

karĢıladığımı belirtmek isterim. ġimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi bütçeyle ilgili ne diyor? Adalet ve 

Kalkınma Partisi esasında Değerli ArkadaĢlar, açık bir Ģey söylemek isterim; biz iki yıl, üç yıl bütçe 
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kitapçıklarına çok detaylı bakıyorduk, vallahi bu sene hiç bakmadık. Kopyala, yapıĢtır, ilerlemeyen 

faaliyetler, bitmeyen hikâyeler. O yüzden çok da kolay bir iĢimiz var açıkçası onu söylemek isterim. 

Çünkü bizim, dolar bazlı bütçenin her yıl artıĢını koyduğumuzda artık Murat AYDIN Bey de kabul 

etti, “Bu sene 1 milyar 400 milyon dolar oldu.” dedi. Yani geçen seneye nazaran %41 bütçe artıĢını 

artık kendisini de kabul eder hale geldi. Peki, ekonomik olarak biz Ģunu bekledik, dedik ki Değerli 

ArkadaĢlar, biz Ģunu her seferinde söyledik; “ArkadaĢlar göreve geldiğinizde yerel bir yöneticinin 

bahaneler üzerinden siyaset üretmesi doğru değil.” GeçmiĢte yaptığım bir konuĢmada, yine tekrar 

edeyim; eğer baĢarı dediğiniz Ģey imkânlarınızla doğru orantılıysa içinde bulunduğumuz 

Cumhuriyetimizi kuran, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaĢları o Ģartlar altında böyle 

bir ülke inĢa edemezlerdi. Yine baĢarı dediğiniz Ģey, imkânlarınızla doğru orantılıysa Galatasaray Spor 

Kulübü o günün Ģartlarında Avrupa ġampiyonu da olamazdı. Eğer baĢarı dediğiniz Ģey imkânlarla 

doğru orantılıysa, 2002‟de yıkılmıĢ bir Türkiye‟yi devralan Adalet ve Kalkınma Partisi girdiği her 

seçimde en yakın rakibini yenerek, yenerek, yenerek ki bu sizin adayınızın bir ifadesiydi. Çıktık, 

yendik, çıktık, yendik gibi bir sonuç alamazdık. Eğer biz batmıĢ, bankaları soyulmuĢ 2001 yılı 

Türkiye‟sini aldığımızda ki burada çok değerli iĢ insanları var her birimizin ekonomileri Adalet ve 

Kalkınma Partisinin o eleĢtirdiğiniz, bugün okumadan eleĢtirdiğiniz, doğruluğuna bakmadan 

eleĢtirdiğiniz, arkasına bakmadan sırf kendinizi, sırf kendinizi Değerli ArkadaĢlar, Ankara Meclisinde 

zannederek, kürsüye gelerek konuĢtuğunuz ifadelerinizden dolayı biz bu ülkeyi aldık, nereden nereye 

getirdik. Evet, iki yıldır birtakım ekonomik daralmalar var mıdır? Adalet ve Kalkınma Partisi hiçbir 

zaman buna yok demedi. Asgari ücrete hem Aralık, Ocak ayında hem Temmuz ayında zam yaptı, 

Ģimdi önümüzdeki günlerde tekrar yapacak. “Bu sorunu çözecek olan da biziz.” dedi Sayın 

CumhurbaĢkanımız ve bugünde biz, sizin gibi kalkıp da hiçbir ekonomik bahanenin arkasına sığınarak 

bir bütçe tartıĢması yapmadık. Allaha hamdolsun ki “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.” 

dedik, yapmaya ve üretmeye ülkeyi büyütmeye devam ettik. 

BAġKAN: Ses, ne oldu? Düğmeye bir daha basar mısın? 

HAKAN YILDIZ: Düğmeye mi bastım Sayın BaĢkan? Pardon. 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Kendi kendimi engellemiĢim Sayın BaĢkan. Evet, yanlıĢlıkla. ġimdi, biraz önce 

konuĢmalarda kadına karĢı Ģiddet üzerinden Sayın AYDIN konuĢma yaptılar. Kadına karĢı Ģiddeti bu 

salonda Ģahsım da dâhil kabul edecek kimse yoktur. GeçmiĢ yıllarda tartıĢtığınız Ġstanbul 

SözleĢmesiyle ilgili yaptığımız konuĢma da çok nettir, ben yine aynı ifadeyi kullanayım Sayın AYDIN 

hukukçudur, hâkim geçmiĢi vardır. Yani 2011 yılında imzaladığımız Ġstanbul SözleĢmesinin kanuni 

hükümleri olan 6284 sayılı Kanunu 2012‟de getirmiĢ durumdayız. Esasında orada durulan meselenin 

kanuna yansımıĢ hali çok nettir. Yani zaten, Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesi 

Yasası yürürlüktedir ve devam etmektedir. Doğal olarak ben size baĢka Ģimdi örnekler vereceğim ve 

Sayın AYDIN‟dan bu konuları takip etmesini isteyeceğim, Belediye içerisinde. ġimdi, Adalet ve 

Kalkınma Partisi iktidara geldiği günden itibaren kadına karĢı ayrımcılığı ortadan kaldıran bir partiye o 

ifadeyi kullanamazsınız. Mesela nedir? Biz 2002 yılında geldiğimizde kadın istihdamı %20‟ydi. 

Bugün %40, %45‟lere gelmiĢ bir kadın istihdamı var Sayın AYDIN. Biz 2004 yılında Anayasanın 

Kanun Önündeki EĢitlik maddesinin 10. maddesinin 2. Fıkrasına; “Kadınlar ve erkekler eĢit haklara 

sahiptir. Devlet, bu eĢitliği sağlamakla yükümlüdür.” maddesini ekleyen bir partiyiz. Bugün Kadın 

Kollarımızla, Gençlik Kollarımızla, Türkiye‟nin her il ve ilçesinde örgütlenmiĢ ve bu anlamda 

Milletvekili sayısı bakımından da en fazla Kadın Milletvekiline sahip olan yine Partiyiz. Doğal olarak, 

buralardan bakarak Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinden bir siyaset üretmeyin. Siz… Bütçeler neyi 

nereden aldığınızı ve nereye götürdüğünüzü gösteren rakamlardır. Bütçeler beĢ yıl önce yaptığınız 

stratejik plan içerisinde ne faaliyetler yaptığınızı ortaya koyan, her yıl da ortaya koyan 

performanslarınızdır. Biz o bütçeler içerisinde ulaĢımı ararız. Tüm arkadaĢlarım söyledi, Yusuf Bey 

söyledi, vaat ettiğiniz bir tane battı-çıktıyı bitirebildiniz mi bu kentte? Hayır. 

BAġKAN: Hakan Bey… 

HAKAN YILDIZ: Aliağa‟yı gördük. 

BAġKAN: Toparlarsanız… 
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HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, toparlayayım. Ben asıl, asıl Ģunu söyleyeyim. Süre çok uzayacaktı; 

ama madem böyle… Bakınız geçtiğimiz günlerde bir Tramvay kazası yaĢadık Sayın BaĢkan. Bir genç 

hanımefendi Hülya Hanım, Allah rahmet eylesin, iki çocuğu yetim kaldı. Ben sizin olmadığınız bir 

Meclis‟te bununla ilgili bir önerge verdim, bu önergemiz reddoldu. Biz dedik ki; bu iki yetim 

evladımızın tüm eğitim masraflarını BüyükĢehir olarak üstlenelim. ġimdi bu olaydan sonra bana, 

maalesef Ģöyle bir tablo var BüyükĢehir Belediyesinde, çalıĢanlarımız sağ olsunlar çözemedikleri 

problemleri, duyarsızlıklarınızı artık bize iletir duruma geldiler. Bu da bizim ortaya koyduğumuz 

muhalefetimizin bir gerçeğidir diye düĢünüyorum. Bakınız, bana gelen bir mesajı okuyayım Sayın 

BaĢkan, bu önemli ve not almanızı gerektirdiği ve sizin de hassasiyetle yaklaĢacağınızdan eminim. 

“Merhaba öncelikle, Hakan Bey Ģimdi ilk baĢta gündemdeki olan arkadaĢımızın ölümüyle alakalı 

konuya değinmek gerekirse evet, duraklarımızda bir tuvalet ihtiyacımız var. Bununla ilgili METRO A.ġ 

yönetimiyle alakalı birçok kez toplantı talep etmemize rağmen sendika olsun, çalıĢanlar olarak, biz de 

olalım… 5-6 yıldır bu alanda çalıĢıyorum talebimiz kabul görmedi…” Ve atlayayım isimleri, kimseyi 

zan altında bırakmayayım. Bize dediler ki diyor yöneticilerimiz; “Biz mülakata girdiğimizde 

„ġartlarımız çok zor, tuvaletlerimiz yok, mesai saatlerimiz çok uzun. Herkes bunun baĢtan kararını 

versin, çalıĢmak isteyen bu Ģartlarda çalıĢsın.‟ dediler ve biz mecburen bu Ģartlarda çalıĢmaya devam 

ettik.” Sayın AYDIN iĢte kadına eĢitlik… 

BAġKAN: Evet… 

HAKAN YILDIZ: Kadına yaklaĢım burada baĢlıyor. 

BAġKAN: Peki. 

HAKAN YILDIZ: Bir baĢka örnek de vererek isterseniz kapatayım. Geçenlerde yine söyledik, 

Meslek Fabrikasında çalıĢan öğretmenlerimiz var, öğretmenlerimiz kutsal. 24 Kasım Öğretmenler 

Günü‟ydü. ġimdi Belediyemizin Değerli ArkadaĢlar, Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığında eĢit iĢe eĢit 

ücret uygulaması yapmadığının somut örneğini vereyim, bu bilgi ve belge Sayın BaĢkan‟a da arz 

edildi. Sayın BaĢkan da bunu muhtemelen takip ediyordur ama iĢte söylediğim Ģey Ģu; Sayın BaĢkan, 

hep bugüne kadar yanlıĢ bilgilendirmenin ürünü olarak bugün dört yıldır maalesef AĢk‟la Ġzmir‟den bir 

eser çıkaramadı. 

BAġKAN: Peki. 

HAKAN YILDIZ: ġimdi, ĠZDOĞA A.ġ‟de çalıĢan bir öğretmenimiz 6 bin 500 lira alırken, 

ĠZENERJĠ bünyesinde çalıĢan bir öğretmenimiz 9 bin 500 alıyor Sayın Murat Bey. Yine diğer 

ĠZELMAN A.ġ‟de çalıĢan öğretmenimiz ise 12 bin lira alıyor ve bunlar aynı iĢi yapıyorlar ve bunların 

hepsi bayan, hepsi kadın ve bunlar öğretmen ve bunlar Belediyemizin aynı Daire BaĢkanlığı altında 

çalıĢıyor. Onların her birine yemek, yol, diğer yardımlar yapılırken bu Meslek Fabrikasında çalıĢan 

105 tane öğretmenimize bunların hiçbiri sağlanmıyor ve bunun raporu Sayın BaĢkan‟a arz edildi.  

BAġKAN: Hakan Bey, tamam. 

HAKAN YILDIZ: ĠĢte AK Parti bunun takibini yapmaya devam edecek. 

BAġKAN: Peki. 

HAKAN YILDIZ: ĠĢte AK Parti dört yıldır ortaya koyamadığınız faaliyetsizliğinize, beceriksiz 

demeye devam edecek. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. 

HAKAN YILDIZ: Ve, ve…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
BAġKAN: Tamam. 

HAKAN YILDIZ: Ben Grubum adına söz aldım. 

BAġKAN: Evet, tamam. Evet… 

HAKAN YILDIZ: Nilay Hanım da aynı eĢitlikte konuĢur. Anti demokratik bir yaklaĢımı koymanızı 

tavsiye ederim. 

BAġKAN: Peki. 

HAKAN YILDIZ: Özetle Sayın BaĢkan, çok daha uzun örneklerle ortaya konamayan faaliyetleri 

anlatacak çok zamanımız olabilirdi. Ben, bu anlamda açıkçası Ġzmirli bir insan olarak, siyasete 20 
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yıldır emek harcamıĢ bir kardeĢiniz olarak samimiyetle söylüyorum; siz üretin, biz özür dileyelim; siz 

üretin, biz destek olalım… 

BAġKAN: Peki. 

HAKAN YILDIZ: Birlikte yürüyelim. Ancak her seferinde bir bahane siyasetinin arkasına 

sığınmaktan vazgeçelim, teĢekkür ederim. (13 dakika 42 saniye) 

BAġKAN: Peki, teĢekkürler. Nilay Hanım buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben de Sayın BaĢkan‟ımızı, Değerli Meclis Üyelerimizi, Basınımızı, 

Bürokratlarımızı saygıyla öncelikle selamlıyorum. En sondan baĢlayayım, aslında bütün eleĢtirilere 

BaĢkan‟ımız bugün geniĢ manada yanıt verecek. Ben de zamanı doğru kullanmak adına belli baĢlı 

noktalarda yanıt vermek istiyorum. Bir kere Hakan Bey‟den baĢlayalım. Ġstanbul SözleĢmesinden 

bahsetti ama Ġstanbul SözleĢmesinden çıkılmasından bahsetmedi. Ġstanbul SözleĢmesi bizim ülkemizde 

imzalanmıĢ, bizim ülkemizin kurucusu olduğu bir uluslararası sözleĢmeydi. Bir gece yarısı tek taraflı 

bir tasarrufla parlamentonun kabul ettiği, Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢ, yürürlüğe girmiĢ uluslararası 

bir sözleĢmeden, tek taraflı bir tasarrufla CumhurbaĢkanı Kararıyla çıkıldı. Kadına karĢı Ģiddet ve aynı 

zamanda Ģiddetle mücadele konusunda çok önemli bir uluslararası sözleĢmeydi. Bu yüzden öncelikle 

bu konuya ben dikkati çekmek isterim. Hani AK Parti‟yi de bu konuda eleĢtiriyorum açıkçası.                 

AK Parti‟de görev yapan Kadın Meclis Üyelerimiz, Kadın Milletvekillerimiz de bunun karĢısında 

durmadılar ne yazık ki. ġunu söylemek istiyorum; uluslararası bir sözleĢme, bir itibar meselesidir. Akit 

taraflar, imza attıklar akde bağlı olmalılardır. Özellikle uluslararası sözleĢmeler, karĢı tarafın, 

Avrupa‟nın, dünyanın, bizim ülkemizde de yapacağı yatırımlar yönünden hukuki istikrarsızlığı da 

gösterir. Bu anlamda itibar noktasında da, ülkemizin itibarı noktasında da bence çok yanlıĢ bir adım 

olmuĢtur. Ġstanbul SözleĢmesi‟yle ilgili olarak bunları paylaĢabilirim. Bunun dıĢında söylemek 

istediğim Ģey, esasında Hakan ArkadaĢımız bazı konulardan bahsetti, Hüsnü Bey bahsetti, Özgür Bey 

bahsetti. Öncelikle bizim Meclisimizin almıĢ olduğu bazı kararlar konusunda, iĢte müfettiĢ 

incelemesinde verilen incelemeyi gerektirir hükümleri ya da SayıĢtay tarafından verilen sorgu 

iĢlemleri, aslında o iĢlemlerin tamamen yanlıĢ olduğu, hukuka aykırı olduğu anlamına gelmiyor. 

Bunlarla ilgili sizin açıklama yapma hakkınız var, itiraz yapma hakkınız var. Aynı zamanda Ġdare 

Mahkemeleri‟ne baĢvurarak hak arama hakkınız var. Dolayısıyla bu konularda SayıĢtay “Yok Ģöyle 

söyledi, yok iĢte müfettiĢ geldi, bu Ģekilde bir inceleme kararı verdi.” noktasındaki yaklaĢımları da 

hukuki manada eksik buluyorum. Bir haksız algı yaratma noktasında bir çaba olarak 

değerlendiriyorum. Yine bununla ilgili iki konuya değineyim. Birisi; Torbalı‟daki ARKAS ismiyle adı 

geçen yerle ilgili bir konuda yine eleĢtiri getirildi. Yine Bornova‟da sabun fabrikasıyla ilgili bir konuda 

eleĢtiri getirildi. Ben bu dosyaların… Tamamen imar dosyalarını kendim de inceledim. Bir kere 

Torbalı‟daki yerde 1/100.000‟lik planlarda zaten burası tarım alanıydı. 1/5000‟lik planları yapma 

yetkisi de BüyükĢehir Belediyesi‟nindi. Tarım alanında kendi içindeki parsel bazlı bir düzenleme 

yapıldı. Bunda da ben açıkçası herhangi bir imar hukuku yönünden yanlıĢ görmüyorum. Bornova 

noktasındaki… Mesela bu fabrikasıyla ilgili konuda da yine aynı Ģekilde vatandaĢın hem imar hakları 

yönünden kazanılmıĢ hakları korundu, hem de iĢletme hukuku, iĢletme ruhsatları yönünden kazanılmıĢ 

hakları korundu. Fazlasıyla bir hak tanınmadı. Burada sorun Ģurada; siz Yasalarınızı yapıyorsunuz, 

Yasalarınızı aĢan Yönetmelikler getiriyorsunuz, Yönetmelikleri aĢan Genelgeler getiriyorsunuz, 

bunlarla bağlı kılıyorsunuz. Bu da yetmiyor; “Ġmar BarıĢı” diyorsunuz, dere yataklarındaki yapılara 

müsaade ediliyor. Dolayısıyla ne Ġmar Mevzuatı kalıyor, ne baĢkaca düzenlemeler, ne Çevre Kanunu 

kalıyor. Bizim ülkemizde maalesef bu Ģekilde bir Torba Yasa anlayıĢı, bir de biraz hukuk normlarının, 

hukuk sistematiğinin dıĢına çıkan uygulamalarla karĢı karĢıyayız. Pek çok sorun da esasında bundan 

kaynaklanıyor. ġimdi, Ģunu söylemek isterim, Özgür Bey dedi ki; BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

Bütçesi‟nin %90‟ının Merkezi Ġdare‟den gelen paylarla karĢılandığını söyledi. Belediye Bütçesi‟nde de 

gelirlerde esasında Merkezi Ġdare‟den gelen paylar kadar bir artıĢ olmadığından bahsetti. Merkezi 

Ġdare‟den gelen paylar bir lütuf değil. Ġzmir Türkiye‟de 3. kenttir en fazla vergi toplayan, ülkesine en 

fazla vergiyi kazandıran 3. kenttir ama kamusal yatırımlarda da ne yazık ki en son sıralarda yer alıyor, 

75. sırada yer alıyor. Türkiye‟de Ġzmir‟in toplamıĢ olduğu bu vergilerin, Ġzmir‟e geri dönüĢüdür ve bu 

tamamen yasal hakkıdır. Bu, Merkezi Ġdare‟nin Ġzmir‟e göstermiĢ olduğu bir lütuf değildir. Öncelikle 
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bunun altını çizmek gerekiyor. BüyükĢehir Belediyesi, bir Kamu Kurumu olarak sosyal demokrat bir 

partidir. Dolayısıyla ticaretten önce, halkçı bir belediyecilik anlayıĢıyla çalıĢır. Pek çok noktada da 

gelir arttırıcı unsurdan çok halka yönelik tasarruflar yapmayı tercih eder. AK Parti‟yle Cumhuriyet 

Halk Partisi arasındaki temel farkı da ben açıkçası burada görüyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, 

2019‟da göreve geldiğinden bu yana deprem, pandemi ve sel felaketi gibi büyük felaketlerle karĢı 

karĢıya kaldı. Burada da göstermiĢ olduğu olağanüstü çabayla ve bulmuĢ olduğu yol ve yöntemlerle, 

dirençli kentler noktasında bugün Bakanlıklarımızdan bile takdir, teĢekkür almıĢ bir kenttir. Bunun da 

altını çizmek gerekir. Bunun dıĢında yine Hakan ArkadaĢımız dedi ki; Anayasa‟nın                                   

10. maddesinde, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulanmasına dair hükümler getirdiklerini 

söyledi ama uluslararası sözleĢmelerin bir özelliği vardır. Bu hükmün dayanağı da Cedaw 

SözleĢmesi‟ne gider. Uluslararası sözleĢmedir bu da. O sözleĢmeyi siz, iç hukukuna uygulamak 

zorunda olduğunuz için altında gelen temel Yasa Anayasa, onunda altındaki yasalar o Ģekilde 

Ģekillenmek zorundadır. Temsilde eĢitlik diyoruz, temsilde eĢitlik diyoruz. Çok güzel bir maddeden 

bahsettiniz aslında. Anayasa‟nın 10. maddesi Ģunu söyler; “Kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanacak 

ama temsilde kadın-erkek eĢitliği fiilen sağlanmıyorsa, devletlere bir görev daha düĢer, fiilen eĢitliği 

sağlayacak yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.” der. Biz de Devletimizden bu yasal 

yükümlülüğü yerine getirmesini bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĢkanı bu sene kadın-

erkek art arda seçilmeyi sağlayacak Ģekilde fermuar sistemiyle ilgili bir kanun teklifi getirdiği halde, 

ne yazık ki diğer partilerin kadın milletvekillerinden ve kadın siyasi temsilcilerinden bu konuda da 

destek görmedik ve kanun teklifi reddedildi. Anayasa‟nın 10. maddesinin dayanağı yine uluslararası 

Ġstanbul SözleĢmesi‟dir, bunu da belirtmek isterim. Diğer konulara gelince; kadın çalıĢmalarıyla ilgili 

bir kere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin hakkını teslim etmek gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eĢitliği 

çalıĢmalarıyla ilgili hakkını teslim etmek gerekiyor. Ben de birebir içerisindeyim. Katılımcı 

demokrasiyle de bugüne kadar çalıĢmalar, hizmetler üretildi. Ġki kadın sığınma evinin olması, Anahtar 

Kadın ÇalıĢmaları Merkezi‟nin olması, sivil toplum örgütlerinin önderliğinde ĠĢ Birliği Protokolleriyle 

hizmet üretilmesi, Ġzmir Barosu‟yla yapılan Ģiddetle mücadele konusundaki çalıĢmalar, bir kere en 

baĢta bizim sıralayabileceğimiz, gururla sıralayabileceğimiz hizmetler. Bizim ülkemizin de bir 

fotoğrafına bakmak lazım aslında. Dünya Sefalet Endeksi‟ne göre 156 ülke arasında ne yazık ki 

Türkiye 25. sırada yer alıyor. Türkiye‟nin 444,4 milyar Dolar borcu var, milli gelire oranı da %53,7. 

Yani milli gelir oranının yarı yarıya olduğunu düĢünürseniz biz, borçlu bir ülkeyiz, bu borçtan da çok 

uzun yıllar kurtulmamız mümkün değil. Yoksulluk sınırı 24 milyar 185 lira olarak açıklanmıĢ. Açlık 

sınırı 7 milyar 785 milyon lira olarak açıklanmıĢ. Net asgari ücret bunun altında, 5500. En düĢük 

emekli ücreti 3500, bir de EYT‟liler var, artık onlara hiç girmiyoruz bile. Güçlü iktidarımız yok ne 

yazık ki. Özgür Bey söylemlerinde hep kendi iktidarlarıyla ilgili övgüyle bahsetti. Bugün 1 gram altın 

1000 lirayı geçti. Ne yazık ki artık geleneksel düğünlerimizde bile vatandaĢlarımız takılarında 

maalesef altın‟ı kullanamıyorlar. Yine Dolar‟da, Euro‟da 18, 19 bandında, elektrik ve yakıtta da 

%400‟lerin üzerinde artıĢlar var. Enflasyon oranlarından da arkadaĢlarımız bahsetti. Yine Özgür Bey, 

ĠZTAV‟a yapmıĢ olduğumuz para aktarımıyla ilgili aslında bizim bir yanlıĢa düĢtüğümüzden bahsetti 

Meclis olarak. Bunu da uygulayamadığımızdan bahsetti. Fakat AK Partili bir Meclis Üyemiz bu 

Meclis Kararıyla ilgili Ġdare Mahkemesi‟nde iptal davası açmıĢtı. Bu dava Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi lehine sonuçlandı.  

BAġKAN: Erhan Bey‟in açtığı dava mı? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. Erhan Bey‟in açtığı davaydı BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Erhan ÇALIġKAN.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yine bizim Bütçemizin %42‟sinin yatırıma ayrılmıĢ olması da bizim için çok 

büyük bir gurur, Türkiye‟de de örnek gösteriliyoruz. Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟nde de 

biliyorsunuz ilk göreve geldiğimiz yıllarda Milliyetçi Hareket Partili bir Meclis Üyemiz bizi örnek 

göstermiĢti. Kâğıt üzerinde yapılan bütçelerin sanal olduğundan bahsedildi. Oysa Bütçe, Bütçe 

Kanunu‟yla yapılıyor. Bir çerçeve çiziyorsunuz, o çerçevenin içerisinde de hizmetlerinizi 

üretiyorsunuz. Yine trafikle ilgili ve ulaĢımla ilgili sorunlardan bahsedildi.  

BAġKAN: Evet, yavaĢ yavaĢ toparlarsanız… 



87 
 

 
 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Peki. TÜĠK verilerine göre Ġzmir‟de 1 milyon 400 bin araç trafikte. 7 ayrı 

noktada biz; Bornova‟da, Konak‟ta, Alsancak‟ta, Balçova‟da, Çiğli‟de, Karabağlar‟da kavĢak 

düzenlemeleri yaptık. Uygulama projeleri ve tünel yapım projeleri tamamlandı. Yine BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin 19 katlı otoparkı ve açık otoparkları var. Ben sonuç olarak, BaĢkanımız da diğer 

konulara yanıt vereceği için öncelikle Bütçe‟yi hazırlayan BüyükĢehir Belediyesi‟nin Bürokratlarına 

teĢekkür ediyorum. 2023 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. (11 dakika 34 saniye) 

BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyoruz. Söz almak isteyen var mı? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, peki. Değerli Meclis Üyelerimiz…  

SALONDAN: Sizi de kürsüye alalım. 

BAġKAN: Yok, ben burada rahatım. Ben aslında orada arkadaĢlar bana prompter falan da hazırlamıĢtı 

ama konu çok dağıldı, çok çeĢitlendi. O yüzden oturduğum yerden konuĢacağım. Değerli Meclis 

Üyelerimiz, mazbatayı aldığım günden beri 3,5 seneyi aĢkın bir süredir Ġzmir için aĢkla çalıĢıyorum. O 

günden bugüne Ģehrimiz, ülkemiz, dünya pek çok zorlu sınavdan geçti, geçmeye de devam ediyor. Biz, 

Ġzmir‟in 4,5 milyona yakın insanının birbiriyle ve doğasıyla uyum içinde yaĢadığı örnek bir metropol 

olmak için çalıĢıyoruz. Böylesine büyük bir dönüĢümü baĢarmanın tek bir yolu var; o da birlik, 

beraberlik içinde hareket etmek. Ülkemiz ve dünyadaki çoklu krizlerin üstesinden gelebilmek için 

daima en öne geçme tutkumuzu bir kenara bırakmak mecburiyetindeyiz. Bizim Ġzmir‟deki ve bu 

Meclis‟teki asil görevimiz birbirimizle ve herkes için daha iyisini baĢarmaya çalıĢmak. Ġzmir ve 

Türkiye‟deki milyonlarca yoksul ve aç vatandaĢımız bizden bunu bekliyor. Atalarımızın 100 yıl önce 

canlarını feda ederek inĢa ettikleri memleketimiz, bizden bu temel vazifeyi yerine getirmemizi 

bekliyor. Elbette yolumuz uzun, iĢimiz zor. Türkiye‟yi hak ettiği noktaya getirmek için önümüzdeki en 

büyük engeli, yani kiĢisel ihtiraslarımızı yendiğimizde, önümüzde duracak hiçbir güç yok, bunu çok 

iyi biliyorum. Bu nedenle, 3 yıla aĢkın süredir kent paydaĢlarımız ve dünyanın diğer Ģehirleriyle 

ortaklıklar kurmak için canla baĢla çalıĢıyoruz. ġunu bir kez daha söylemek istiyorum; Ġzmir bizim 

için bir kavga konusu değil, bir çözüm meydanıdır. Zorluklara karĢı birlikte göğüs gerdiğimiz ve bu 

sayede vatandaĢa hizmet ürettiğimiz bir Ģehirdir. Bu temel ilkemizin Ġzmir için olumlu sonuçlarını her 

geçen gün görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Seçim kampanyamızda Ġzmir için uzun soluklu 

bir tarif yapmıĢtık, demiĢtik ki; “Ġzmir‟in refahını büyütmek ve bunun adil bir biçimde paylaĢılmasını 

sağlamak asıl gayemiz.” Bu hedeften tek bir gün dahi ayrılmadık ve nasıl ulaĢacağımızın yol haritasını 

Eylül 2019‟da Meclisimizden oybirliği ile geçen 2020-2024 Stratejik Planımızda ortaya koyduk. 

Gururla söyleyebilirim ki, Türkiye‟de ilk defa BirleĢmiĢ Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını 

yüzde yüz kapsayan bir Stratejik Planımız var. Bu plan, BirleĢmiĢ Milletler‟in sürdürülebilir kalkınma 

hedefleriyle uyumlu 7 stratejik amaç ve 27 hedeften oluĢuyor. Stratejimiz, bize giderek derinleĢen 

yoksulluğa, karamsarlığa rağmen Ģehrimizdeki refahı arttırmak ve adil bir Ģekilde bölüĢümünü 

sağlamak için rehberlik ediyor. Tüm bu çalıĢmalarımızın temel bir gayesi var; Türkiye gençlerinin 

ülkesine olan güvenini yeniden inĢa etmek. GeçmiĢten aldığımız bu mirası, gençlerimize pırıl pırıl 

aktarmak mecburiyetindeyiz. Biliyoruz ki, bir ülkeyi korumak için yalnızca onun sınır çizgilerini 

korumak yetmez. Nasıl ki ülkemizin, Ģehitlerimizin kanıyla çizilmiĢ sınırlarını canımız pahasına 

koruyorsak, o sınırın içindeki değerleri de korumak mecburiyetindeyiz. Hiç Ģüphesiz, bu değerlerin en 

baĢında evlatlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız geliyor. Bir ülkenin umutlu bir gençliği yoksa, 

geleceği de yoktur. Umudunu kaybeden bir gençlik varsa bir ülkede, o ülkenin geleceği yoktur. Bir son 

araĢtırmadan bahsedeyim; %84‟ü gençlerin, kendisine sorulan soruyla ilgili; “Geleceğe dair bir fikriniz 

var mı?” dendiğinde, %84‟ü “yok” diyor. %84‟ünün bu memleketle ilgili bırakın projesini, hedefini; 

hayali yok, hayali yok. Ekonomik koĢulların giderek ağırlaĢtığı ve birçok Kamu Kurumunun asgari 

hizmetlerini verecek finansmana dahi zor ulaĢtığı bu dönemde, yatırım bütçemizin %40‟ın üzerinde 

olması elbette gurur verici. Hiç Ģüphesiz bu tablo kendiliğinden gerçekleĢmedi. Ġzmir‟in en öncelikli 

projelerini tamamlama hedefimizden pandemi koĢullarına ve ekonomik krizin yarattığı ağır tahribata 

rağmen asla vazgeçmedik. Mazeret değil, icraat ürettik. Dedi ya Hakan Bey; “Bahanelere sığınılarak 

siyaset yapılmaz.” Biz, pandemi döneminde maskematik yaptık arkadaĢlar, hatırlatırım. Türkiye‟de 

maskematik yapan ilk Belediyeyiz. Biz, her krizi fırsata dönüĢtürmeye çalıĢtık, bırakın mazeret 

üretmeyi. Ne kadar kriz varsa karĢımızda, ne kadar felaket varsa; “Acaba buradan bir fırsat yaratabilir 
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miyiz?” Hep bunun hesabını yaptık. Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, Narlıdere Metrosu baĢta olmak 

üzere Ġzmir‟in temel projelerinin tamamına uluslararası yatırım kredisi bulduk. Bu kredileri, ilgili 

yatırımlardan elde ettiğimiz gelirle, Ġzmirlinin cebine fazladan tek bir kuruĢ yük bindirmeden, uzun 

vadede ve çok düĢük faizle çözeceğiz. Dedi ya Özgür Bey; “Kaynak bulmak, kaynak.” 490 milyon 

Euro kaynak bulduk biz, 490 milyon Euro. Ne faizle? 3,20. Ne vadeyle? 12 yıl. 4 yıl ödemesiz 8 yıl 

vadeli. Bakın bakalım baĢka bir Kurum var mı 3,20 faizle 490 milyon Euro kredi bulan. Bu konuda 

kendimize duyduğumuz güvenin evrensel bir karĢılığı var. Kredi notumuzun AAA olmaya devam 

etmesi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi finansmanını yönetmekteki baĢarımızın en somut göstergesi, 

beceriksizliğimizin değil. Biz, Ġzmir‟in doğru bir stratejisi ve bütçe yönetimi olduğuna tüm uluslararası 

kuruluĢları inandırdık Değerli ArkadaĢlarım. Onların önümüze koyduğu tüm zor ve objektif kriterleri 

sağladık. Değerli ArkadaĢlarım, bunlar tefeci firmalar değil. Bunların hiçbiri tefeci değil, isimlerini 

söyleyeyim… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben, 

“Siz dediniz.” demedim ki. Ben sadece “Bunlar tefeci değil” diyorum. Bunlar hangileri? Değerli 

ArkadaĢlar, EBRD, Türk Hükümeti temsilcisi olan bir banka; IFC, Dünya Bankası kuruluĢu, Hükümet 

ortaklığı var; Karadeniz Kalkınma Bankası, Hükümet ortaklığı var; Asya Kalkınma Bankası, Hükümet 

ortaklığı var. Değerli ArkadaĢlarım, 490 milyon Euro‟yu tefeciden değil, bu bankalardan aldık. Faiz 

3,20, vade 12 yıl. Yazık ki bu konuda bir tek kendi Hükümetimizi ikna edemedik.  Hükümet, tek bir 

yatırım projemizde dahi Ġzmir‟in elinden tutmamakta kararlı. Destek olmak Ģöyle dursun, az sonra 

bahsedeceğim çok sayıda projede Ankara‟dan gelecek bir mektubu, orada atılacak bir imzayı 

bekliyoruz. ġimdi sizlere, 7 ana baĢlıkta yürüttüğümüz bütçe tartıĢmalarına bazı katkılar sunmak 

istiyorum... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Çok yaĢa 

BaĢkan‟ım. Altyapı... Evet, bu arada doğum günleri kutlandı. Ben tüm Meclis Üyelerimizin aileleri ile 

beraber doğum gününü kutluyorum. Hepinizin bildiği gibi birinci temel stratejik amacımız alt yapı. Bu 

kapsamda ulaĢım yollarını, kentsel dönüĢümü yeĢil alt yapıyla birlikte ele alıyoruz. Kentsel alt yapı 

için 2023 yılında ayırdığımız toplam bütçemiz yaklaĢık 4 milyar 800 milyon lira. Yani toplam 

bütçemizin %27‟si. Mazot ve asfalt fiyatlarındaki %100‟den fazla artıĢa rağmen 2020 yılında 1 milyon 

700 bin ton, 2021 yılında 954 bin ton, 2022 yılında 674 bin ton olmak üzere toplamda 4 milyon 600 

bin ton asfalt uygulaması gerçekleĢtirdik. Önümüzdeki yıl için 1,5 milyon ton asfalt uygulaması, 1 

milyon 900 bin metrekare arazi yolu kaplaması ve 1 milyon 200 bin metrekare ham yollara parke 

kaplaması yapıyoruz. Bu çalıĢmalar için 2023 yılında 1 milyar 800 milyon lira bütçe ayırdık. 

ÇalıĢmalarımızın odak noktalarından biri, hiç kuĢkusuz doğal afetlere karĢı dirençli bir Ģehir inĢa 

etmek. Son 2 yılda Ģehrimizdeki yapılara yönelik bilimsel çalıĢmalar için BüyükĢehir‟in Bütçesi‟nden 

yaklaĢık 34 milyon lira kaynak ayırdık. Özellikle bir deprem bölgesi olan Ģehrimizdeki yapı stoku 

envanterini çıkartmak için ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi ile bir Protokol imzaladık. 30 Ekim 

Depremi‟nden en çok etkilenen Bayraklı‟da hayata geçirdiğimiz çalıĢmayla 33 bin 100 konutun 

envanterini çıkarttık, 60 bin konut için ikinci etap çalıĢmasını baĢlattık. Ġzmirlilerin yaĢadıkları binalar 

hakkında kapsamlı ve güvenilir bilgiye eriĢimini sağlayan bina kimlik belgesi sistemini geliĢtirdik. 

Böylelikle hemĢehrilerimizin Belediyemize resmi baĢvuru yapılmaksızın konutlarıyla ilgili ruhsat, 

mimari proje, toplanma alanı gibi önemli bilgilere doğrudan eriĢimini mümkün hale getirdik. Bu 

sistemi Ġzmir‟in tamamındaki binalara yaygınlaĢtırmayı hedefliyoruz. Altyapı stratejik planımızın 

temel ayaklarından biri de elbette kentsel dönüĢüm. Ġzmir, ne yazık ki 50 yılı aĢkın bir süredir çarpık 

yapılaĢmanın kurbanı olmuĢ. UlaĢım alt yapısı düĢünülmeden, imar aflarıyla büyüyen Ģehir, dev bir 

beton yığınına dönüĢmüĢ. YeĢil ve sosyal alanlardan yoksun mahalleler birbirine düğüm olmuĢ. ġimdi, 

biz bu düğümü sabır ve itinayla çözüyoruz. %100 uzlaĢmaya dayalı yerinde dönüĢüm ilkesiyle, 

2021‟de Ġzmir tarihinin en büyük kentsel dönüĢüm hamlesini baĢlattık. Gaziemir, Ege Mahallesi, 

Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Örnekköy‟de olmak üzere 6 bölgede dönüĢüm aynı anda 

baĢladı, devam ediyor. “Kuramazsınız, baĢlatamazsınız, yapamazsınız, yapamadınız.” diyen 

arkadaĢlarımız, Ģimdi gerçekleĢme oranlarını soruyorlar, ben de onları söyleyeceğim. 4454 adet 

bağımsız bölümün inĢaatı baĢladı Değerli KardeĢlerim. Seviyeleri Ģöyle; Örnekköy 2. Etap %55, 3. 

Etap %7, 4. Etap %10; Ege Mahallesi 1. Etap %8; Gaziemir 1. Etap temel kazısı yapılıyor ve sathi 

iyileĢtirme ve proje çalıĢması devam ediyor. Uzundere 4. Etap mevcut yapılar yıkıldı, zemin etüdü ve 
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proje çalıĢması devam ediyor. Değerli ArkadaĢlarım, bunu yaparken, içinden geçtiğimiz zorlu 

ekonomik koĢullar altında kentsel dönüĢüm için daha önce hiç uygulanmamıĢ, yeni ve kalıcı çözümler 

tarif ettik. Öncelikle bu projelerin yapımında belediye Ģirketi ĠZBETON‟u devreye soktuk. Ardından, 

kentsel dönüĢüm için iĢ dünyamızla ortaklıklar kurduk, yapı kooperatifleriyle çalıĢmaya baĢladık. 

Değerli ArkadaĢlar, burada birilerine rant sağlanmadığını, aksine; son derece Ģeffaf, kimin nerede ortak 

olduğunun bilindiği ve bir müteahhide değil, hem oradaki gecekondu sahiplerine hem de projeye 

katılacak iĢ insanlarına, kooperatif üyeliği bünyesinde çözüm üretmelerine imkân verdik. Böyle olduğu 

için çok büyük bir güven uyandırdı ve o nedenle tanıtım ofislerini 1 ayda, 1,5 ayda kapattılar, sattılar 

çünkü. Hiç kimsenin kuĢkusu olmasın. Kentsel dönüĢüm modelimiz, sağlıklı bir biçimde yürümeye 

devam ediyor. 2019 yılında kabul edilen Stratejik Planımızda, yenilikçi karar alarak yeĢil alanları bir 

alt yapı meselesi olarak tanımladık. Bu çerçevede, yeĢil alt yapı hedefimizi kentsel dönüĢümle bir 

bütün olarak ele aldık ve Ģehrimizin yeĢil alanlarını adım adım geliĢtiriyoruz. YeĢil altyapımızın kır ve 

kent merkezi arasındaki geçiĢ bölgesinde ise “YaĢayan Parklar” var. Kent ve kır ayrımını ortadan 

kaldıran bu alanların yenilikçi özelliği Ģu; bu parklarda, birbirinden ayrı mekânlarda gerçekleĢen üç 

kullanım biçimini bir arada kullanıyoruz. Tarımsal üretim gerçekleĢtiriyoruz, doğayı koruyoruz ve 

vatandaĢlarımızın tüm gününü geçirebileceği açık alanlar yaratıyoruz. Olivelo ve Flamingo Yolu 

2022‟de hizmete açtığımız yaĢayan parklar arasında. Özgür Bey‟in gösterdiği fotoğrafın Flamingo 

Parkı‟yla alakası yok arkadaĢlar. Öyle değil, o Flamingo Parkı tabelasının olduğu öndeki alanın 

fotoğrafını kullanmıĢ. Arkada büyük bir park yapımıyla ilgili ihale sürecine baĢlandı. O fotoğraf, 

yapılan, biten bir iĢin fotoğrafı değil. Fırat Fidanlığı‟yla ilgili, geçen Meclislerden birinde yapmıĢtım 

Narlıdere Metrosu‟nu. ArkadaĢlarım eğer gösterebilirlerse memnun olurum. Fırat Fidanlığı, Ģu anda 

çalıĢılıyor arkadaĢlarım… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Evet, aynen öyle.  

ÖZGÜR HIZAL: IĢıkları… Mutluluk duyuyorum BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Ne güzel, ben de mutlu olun diye gösteriyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Siz söyledikçe çalıĢmalar… 

BAġKAN: Ne güzel, evet. Ben de sizlerle paylaĢmak istedim. Değerli ArkadaĢlar, 3 vardiya çalıĢma 

devam ediyor. Fırat Fidanlığı‟nda Buca‟ya nefes aldıracak yepyeni bir yeĢil alan göstereceğiz. Değerli 

ArkadaĢlarım, bazı alt yapı yatırımlarıyla ilgili sorular oldu. Müsaade ederseniz, ben bir yandan onlarla 

da ilgili kısa kısa bilgileri paylaĢayım. ġirinyer Parkı‟nın projesi bitti, ruhsat alındı, ihale maliyeti 

çalıĢılıyor ve ilk etabı olan pazar yeri kısmını yılın ilk aylarında ihale edeceğiz. Dikili Hizmet Binası 

Yapım ĠĢi, yüklenicinin artan inĢaat maliyetleri nedeniyle iĢi yapamayacak duruma gelmesi nedeniyle 

feshedildi. Tekrar ihale etmek için hazırlık yapıldı. 2023 yılı ilk aylarında ihale edeceğiz. Selçuk 

Otogarı; CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi‟yle, ondan faydalanarak müteahhit gene tasfiyesini sağladı. 

Yeniden ikmal ihalesine çıkıldı, iĢ devam ediyor, 2023 yılı Mart ayında bitecek. Akıllı Trafik 

sistemiyle ilgili… EDS ile ilgili öncelikle söyleyeyim; Ġzmir Emniyet Müdürlüğümüzle Ön Protokol 

imzalandı Değerli ArkadaĢlarım. 1 yıl içinde de faaliyete geçireceğiz. Aynı Ģekilde Merkez ve ÇeĢme 

ilçelerimizde 469 adet sinyalize kavĢakta ıĢıklar otomatik programlandı ve takibi yapılıyor. Battı çıktı 

projeleriyle ilgili Vahap Özaltay Meydanı için projesi sağlandı, yapımı etaplandı, meydan öncelikle 1 

yıl trafiğe kapatılacağından, bu süreçte sorun yaĢanmaması için Ege Mahallesi ve MürselpaĢa‟da alt-

üst geçit öncelikli yapımı programa alındı. Ne yazık ki ihalesi yapıldığı halde CumhurbaĢkanlığı‟nın 

çıkardığı aynı kararname nedeniyle yüklenici alt geçit ihalesini feshetti, iĢi tasfiye etti ve proje yeniden 

oluĢturularak 2023 baĢında yeniden ihaleye çıkılacak. 478 araç kapasiteli kapalı otopark ve 600 

kapasiteli açık otopark ihalesi, uzun uzun saymayayım, yılbaĢında yapılacak. Viyadük imalatları 

tamamlandı. Tünel güzergâhını, otogarı, çevre yolunu viyadükle entegre etmek üzere belediye 

ekiplerince çalıĢılıyor ve ġubat ayında tamamlanacak Değerli ArkadaĢlarım. Değerli ArkadaĢlarım, 

Narlıdere Metrosu‟yla ilgili 2023 yılında açacağımızı söylemiĢtim. Bu, bu uzunlukta biten, en hızlı 

biten metro olacak, bunu söylemem lazım. Bu metro meselelerinde yine ifade edildi; Halkapınar 

depolamada yoğun çalıĢılıyor, diyafram duvarları bitti, zemin iyileĢtirme yapıldı. Arzu edilirse Ģantiye 

gezisi planlayabiliriz. Çiğli Tramvayı vagon temini için de yeniden ihaleye çıkıyoruz. Değerli 

KardeĢlerim, 2023 yılı içinde en büyük yatırımımızı 6 milyar 100 milyon lira ile “YaĢam Kalitesi” 
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amacımız altında gerçekleĢtiriyoruz. Bu, bütçemizin üçte birine karĢılık geliyor. Ziyaret 

planlayabiliriz… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Onun için ziyaret planlayalım, yerinde görün. YaĢam kalitesi stratejik amacımızın en önemli baĢlığı 

raylı sistemler. Ġzmir‟de yapımı süren ve 93 kilometreyi bulan 6 raylı sistem projemize toplamda 32 

milyar lira harcanacak. Bu projeleri bitirdiğimizde Ġzmir‟deki raylı sistem ağımız, 270 kilometreye 

çıkacak. 2023 yılında raylı sistem yatırımlarımıza toplam 3 milyar 374 milyon lira bütçe ayırdık. 

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hem Narlıdere Metrosu‟nu, hem Çiğli Tramvayı‟nı hizmete açmıĢ 

olacağız. Dahası, 2022‟de Buca Metrosu‟nun yapımına baĢladık. Biliyorsunuz 14 ġubat‟ta temelini 

atmıĢtık. Hukuki süreçlerdeki 6-7 aylık bir gecikmeden sonra, nihayet Ģantiye kuruldu, inĢaat baĢladı. 

Geçen hafta da ilk kazığı çaktık. 3 ay içinde ilk TBM makinesini tünel kazmak üzere Üçyol‟dan 

sokacağız, diğer iki tanesini de Buca‟dan sokacağız. Böylece 3 TBM makinesiyle beraber tünel kazımı 

devam edecek. Buradaki bu rahatlıkta söylememin sebebi, baĢta ifade ettiğim o 490 milyon Euro‟luk 

kaynağı bulmuĢ olmamız Değerli ArkadaĢlar. Hiç kimseye muhtaç olmadan, o 490 milyon Euro‟luk 

bulduğumuz kaynakla, Buca Metrosu inĢaatını devam ettireceğiz. ġimdi, özellikle Özgür Bey‟in 

konuĢmasında, Narlıdere Metrosu‟yla, Buca Metrosu‟yla ilgili Ģeylerde gözden kaçtığını düĢündüğüm 

bir Ģey var. Değerli ArkadaĢlar, Türkiye‟de, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti‟nin, bir metre metro hattı 

yapmadığı, metro tüneli yapmadığı tek Ģehir Ġzmir…  

SALONDAN: ĠZBAN var. 

BAġKAN: Metro, ĠZBAN aynı Ģey değil, buradaki herkes biliyor, çocuklarımız da biliyor. Değerli 

ArkadaĢlarım, Değerli ArkadaĢlarım… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Lütfen, müsaade edin. Değerli ArkadaĢlarım, Türkiye Cumhuriyeti… Tekrar 

ediyorum; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti‟nde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti‟nin, tek bir metre 

metro tüneli yapmadığı tek Ģehir Ġzmir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin yaptığı metro hatlarıyla ilgili 

eğer konuĢuyorsanız, lütfen hafızanızda bunu bulundurarak konuĢun. Değerli ArkadaĢlar, Buca 

Metrosu‟yla ilgili bu finansmanın Ģöyle bir manası var; senede, bizim 490 milyon Euro‟yla ilgili 

bulduğumuz kaynakla yapacağımız, 4 yıl içinde bitireceğimiz bu metro günde 400 bin yolcuyu 

taĢıyacak. Değerli ArkadaĢlarım, bunun yıllık getirisi 45 milyon Euro civarında. 4 yıl ödemesiz 

dönemde inĢaatı bitirdiğinizde, tesisi iĢletmeye açtığınızda geri ödemeye baĢlıyorsunuz finansmanı. 

Geri ödemeyi de iĢletme geliriyle finanse ediyorsunuz. Hiç kimsenin cebinden, ne Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti‟nin, ne BüyükĢehir Belediyesi‟nin, ne vatandaĢın; kimsenin cebinden para 

çıkmadan, kendi kendini finanse eden bir yatırım. Normalde metro yatırımlarının 30 yıl amortisman 

süresi olduğu ve kendini amorti etme süresinin 30 yıl olduğu söylenir. Biz, 15 yıl içinde Buca 

Metrosu‟yla ilgili bu süreci tamamlamıĢ olacağız. Değerli ArkadaĢlarım, 2021 yılının ikinci yarısında 

Belediyemiz adına tüketilen elektrik enerjisinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladık. 

Bu iradesini sertifikalandıran Türkiye‟deki ilk kamu kuruluĢu olduk. 2020, 2021 yılı ve 2022 yılının 

ilk yarısında serbest tüketici olarak karĢılıklı anlaĢmalar yaparak temin ettiğimiz elektrik enerjisi ile 

ulusal tarifelere oranla 19 milyon daha az elektrik faturası ödedik. Bu beceriklilikleri nedeniyle 

arkadaĢlarımı kutluyorum. Bu dönem içinde elektrik enerjimizin tamamını yeĢil ve temiz enerji 

kaynaklarından temin ederek 13 bin ton karbondioksitin atmosfere salınımını engelledik. Bu, 344 bin 

ağacın atmosfere verdiği temiz hava miktarına karĢılık geliyor. Vicdanımıza, umudumuza sahip 

çıkmak için attığımız adımlardan biri “Evde Bakım Hizmeti” projemiz. Evde Bakım Hizmetini 30 

ilçeye yayan Belediyemiz, EĢrefpaĢa Hastanesi, KemalpaĢa, Bayraklı ve ÖdemiĢ‟in ardından Tire‟de 

de Evde Bakım Hizmetini açıyor. 2023 yılında evde bakım hizmeti verdiğimiz vatandaĢlarımızın 

sayısını yaklaĢık iki katına çıkartmıĢ olacağız. Değerli ArkadaĢlarım, ekonomi baĢlığı altında 

söyleyeceklerim var. Ülkemizin temel meselesi, ekonomimizin çöküĢü ve yoksulluktur. Bu nedenle 

ekonomik stratejik amacımız, içinden geçtiğimiz bu dönemde çok önemli bir anlam taĢıyor. Ekonomi 

alanında 2023 yılında 803 milyon lira bütçe ayırdık. Buna ek olarak ĠZFAġ, ĠZTARIM ve ĠZDOĞA 

baĢta olmak üzere birçok belediye Ģirketimiz bu alanda faaliyet gösteriyor. Kentimizin döngüsel 

ekonomisini büyütmek için attığımız en büyük adımlardan biri hiç Ģüphe yok ki “BaĢka Bir Tarım 

Mümkün” hareketimiz. Küçük üreticilerimizin doğdukları yerde doymasını sağlamak için günümüzün 

zorlaĢan ekonomik koĢulları altında tüm Türkiye‟ye ilham olacak projeler geliĢtirip uyguluyoruz. 
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BaĢka bir tarımla, kuraklık ve yoksullukla aynı anda mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, açsak 

yokuz. ġehrimizde yaĢayan milyonların ve hatta ülkemizdeki her bir yurttaĢımızın gıda güvenliğini 

sağlamak için Sasalı‟da Ġzmir Tarımını GeliĢtirme Merkezi kurduk. Bu merkezin çatısı altında birçok 

çalıĢma yapılıyor. Mera Ġzmir çalıĢması bunların baĢında geliyor. Bu projeyle müthiĢ bir çalıĢma 

yapıldı ve Ġzmir‟in çoban haritasını çıkarttık. ġimdi diyebilirsiniz ki; “Belediye neden çoban haritası 

envanteri çıkartır?” Çok basit; Türkiye‟de tarım politikası çöktü, iflas etti Değerli ArkadaĢlarım. Yani 

bugün Ukrayna‟dan tahıl koridoru açıldı diye bayram yapıyoruz, eskiden biz dünyanın tahıl 

ambarıydık arkadaĢlar. Bütün dünyanın tahılını Türkiye gönderirdi. Dünyada kendi kendine yeten 

ekonomisi olan 7 ülkeden biriydik biz. Ama Ģimdi o tahıl koridoru açıldı diye bayram yapıyoruz. 

Değerli ArkadaĢlarım, onun için tarıma çok daha fazla yüklenmeye devam edeceğiz. Tarım konusunda 

Türkiye‟de hiçbir Yerel Yönetimin yapmadığı kadar olağanüstü büyük iĢler yapıyor arkadaĢlarım, her 

birinin eline emeğine sağlık. Göreceksiniz, Türkiye‟ye model olmaya devam edecek Ġzmir. Bu çoban 

haritası sonucunda ne oldu biliyor musunuz?  Piyasası 6 lira olan keçi sütüne 10, piyasası 8 lira olan 

koyun sütüne 11 lira vererek sütü toplamaya baĢladık. Hayvanlarını her gün mezbahaya götürüp, süt 

hayvanlarını her gün mezbahaya götürüp kesime götüren çobanlarımız, bu uygulama sayesinde 

hayvanlarını satmaktan, kesmekten vazgeçtiler. Değerli ArkadaĢlarım, dahası bu sağlıklı sütleri, 

belediye Ģirketimiz ĠZTARIM‟ın Bayındır‟da günde 100 ton kapasiteli süt fabrikasında iĢlemeye 

baĢlıyoruz ve bu ürünleri, Ģehrimizin dört bir yanındaki yoksul mahallelere ulaĢtıracağız. Halkın 

Bakkalı tadilattadır tabelasının fotoğrafını göstermiĢti Özgür Bey. Değerli ArkadaĢlar, içeride Ġzmirli 

markasını da sunacağımız yeni bir düzenleme yapıyoruz. Ġzmirli markasının hem ihracatını yapacağız, 

hem içeride tüm Ġzmirliye sağlıklı, güvenilir, ucuz süt mamulleri satacağız. Değerli ArkadaĢlarım, 

Demokrasi baĢlığımızda yine söylemek istediklerim var.  Son 5 yılda muhalefet partilerinin TBMM‟ye 

sunduğu 3 bin 845 kanun teklifinin hiçbiri yasalaĢmadı. Muhalefetin sunduğu Meclis AraĢtırma 

Önergelerinin hiçbiri iktidar tarafından kabul edilmedi. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi ise çok 

baĢka bir ruh ve anlayıĢla yönetiliyor. Muhalefet‟ten gelen Önergeler Ģayet Ġzmir‟in yararına ise derhal 

iĢleme alıyor. Sırf muhalefetten geldi diye Ģehrimiz, ülkemiz için doğru olan bir fikri sümen altı etmeyi 

kendimize asla yakıĢtırmıyoruz. Bu ilkesel duruĢun bir sonucu olarak demokrasi, 4. stratejik 

hedefimiz. Bu amaç kapsamında 2023 yılında Belediyemizin Bütçesinden 2 milyar 531 milyon 800 bin 

lira ayırdık. Bunun toplam bütçemize oranı yüzde 14,4. Demokrasinin güçlenebilmesi için 

yurttaĢlarımıza oy vermekten çok daha fazla sorumluluk düĢüyor. Aktif yurttaĢlık, özellikle yerel 

demokrasinin en önemli öznesi. Bu çerçevede yerel demokrasiyi güçlendirmek için çalıĢıyor, 

muhtarlarımızı yerel demokrasinin harcı ve güvencesi olarak görüyoruz. Bu yüzden, Ġzmir‟de göz göze 

gelmediğim, derdini dinlemediğim tek bir muhtarımız yoktur. Bu yolculuğa, seçimi kazandığımın 

ertesi gününde en az oy aldığım Kiraz‟ın Dokuzlar köyünden baĢlamıĢtık. Çok Ģükür, 3 yıldır Ġzmir‟in 

her muhtarıyla hizmet üretmek için var gücümüzle çalıĢmaya devam ediyoruz. Demokrasinin yerelden 

baĢladığına olan inancımızla, Ekim 2021‟de Türkiye Muhtarlar BuluĢması‟nı Ġzmir‟de gerçekleĢtirdik. 

Türkiye‟nin farklı illerinden yaklaĢık 2000 muhtar yerel demokrasi sorunlarının belirlenmesi ve çözüm 

önerilerinin geliĢtirilmesi için Ġzmir‟de bir araya geldiler. Seçim kampanyamızda, Ġzmir‟in refahından 

yeterince pay almayan arka mahallelere yönelik yepyeni bir vizyon oluĢturmuĢtuk. Bu vizyonumuzu 

Ģu sözlerle açıklamıĢtım; “Ġzmir‟in körfezini bir sahne olarak düĢünün. Hep ön sıradakilere hizmet 

edilmiĢ. Oysa Ġzmir, sadece körfeze yakın semtlerden ibaret değil. Biz önceliği arka sıradakilere 

vermek üzere tüm Ġzmir‟e hizmet edeceğiz, Ġzmir‟in refahını arttıracağız ve bu refahı adil biçimde 

bölüĢtüreceğiz.” demiĢtik. Ġzmir‟in arka mahallelerindeki sorunları çözmek için en güçlü çalıĢmamız 

“Acil Çözüm Ekibi”ni kurmak oldu. Acil Çözüm Ekibimiz, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin pek çok 

Dairesi ile ĠZBETON, ĠZSU, ESHOT gibi bağlı kuruluĢlardan toplam 23 birimin uzman personelinin 

yer aldığı bir planlama. Acil Çözüm Ekibimiz, son 2 yılda kent merkezindeki dezavantajlı 

mahallelerimizin sorunlarını süratle çözüyor. Bu proje sayesinde belediyeye ulaĢma bariyerini ortadan 

kaldırdık. Onların talebini dinlemek ve sorunlarını çözmek için Belediyeyi onların mahallesine, 

evlerine götürdük. Biz, Ġzmir‟de hiç kimseye yarım bir gelecek bırakmak istemiyoruz. Yarım Ġzmir 

değil, eĢit bir Ġzmir için çalıĢıyoruz. Acil çözüm ekibimizi bu hedef çerçevesinde daha da nitelikli ve 

kapsayıcı hale getireceğiz. EĢitlik ülkemizin en önemli ihtiyacı. Ve fakat kadınlar için yaĢamsal bir 
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talep. Kadınların eĢitlik talebinin üzerine titremeyi Ġzmir‟de temel görevlerimizden biri olarak 

görüyoruz. Kadınların düĢüncelerinden mahrum bir toplumda yaĢamak zorunda bırakılan herkes, 

yarım insandır. O insanların iĢleri yarımdır, hedefleri yarımdır, duyguları yarımdır, vicdanları 

yarımdır, soruları yarımdır, cevapları yarımdır. Böyle bir toplumda herkesin geleceği yarımdır. 

Ġzmir‟de kadına yönelik Ģiddetin tam adını koyuyoruz. YaĢanan dehĢetin aslında bir erkek Ģiddeti 

olduğunu açıkça söylüyoruz. Ġzmir Barosu ile imzaladığımız “ġiddet Mağduru Kadınlara Yönelik 

Güçlendirme ve Farkındalık ÇalıĢmaları” konulu protokol bu konuda attığımız somut adımlardan biri. 

Örnekköy‟de “Anahtar” adıyla kadınlara bütüncül hizmet sunan Sosyal YaĢam Kampüsü‟nü kurduk. 

Cinsiyet EĢitliği‟ni kent geneline yaymak için sivil toplum kuruluĢları ve meslek odaları ile birçok 

Protokol imzaladık. Kadınların, toplumun her kesiminde var olma mücadelesine olan desteğimiz, hız 

kesmeden devam edecek. Gençler bizim göz bebeğimiz. Ġçinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda onların 

yanında durmak ve hayatlarını kolaylaĢtırmak için birçok çalıĢma yapıyoruz. Yurt sorunundan eğitime, 

sanatsal faaliyetlerden spora uzanan çok sayıda projemizle 2023‟te de gençlerimizin yanında olacağız. 

Değerli ArkadaĢlarım, Sosyal Hizmetler Dairesinin 2022 Yılı Net Bütçesi 586 milyon 155 bin 

lirayken, 2023 Yılı Bütçesi 671 milyon 300 bin liraya yükseldi. BeĢ üniversitede günlük 5000 olmak 

üzere toplam 397 bin 50 kiĢilik sıcak yemek, 234 bin 800 kiĢilik çorba dağıtımı ve 10 dayanıĢma 

noktasında, 70 mahallede günlük ortalama 10 bin kiĢilik sıcak yemek olmak üzere 2 milyon 330 bin 

kiĢilik sıcak yemek dağıtımını gerçekleĢtirdik. Öğrencilere 2022 yılında kırtasiye kartı, bot, mont, 

sıcak yemek, çorba, üniversite eğitim desteği dâhil olmak üzere 44 milyon 603 bin lira destek sağlandı. 

2022-2023 Öğretim Dönemi için üniversite öğrencileri için 40 milyon eğitim desteği verilecek. 

Bununla birlikte öğrencilere toplam 85 milyon lira destek vermiĢ olacağız. Değerli ArkadaĢlarım, 

rakamlara çok boğmak istemiyorum sizi ama bunları paylaĢmam gerekiyordu. 2023 yılında Ġzmir‟i 

doğasıyla uyumlu, dirençli bir kent yapma yolunda güçlü adımlar atıyoruz. Bu stratejik amaç için 

ayırdığımız miktar 737 milyon 176 bin lira. Yani doğamız için bütçemizin 4,2‟sini ayırmıĢ oluyoruz. 

Bu kapsamda, Ġzmir‟de çöpün bir atık olduğu döneme son verdik. Yenilikçi projelerimiz sayesinde çöp 

artık Ģehrimiz için bir enerji kaynağı. Harmandalı‟da 190 bin hanenin elektriğini üretecek kapasiteye 

sahip Biyogaz Tesisi‟ni hizmete aldık. Bergama ve ÖdemiĢ‟te ise Entegre Atık Yönetimi 

tesislerimizde atıklardan elektrik enerjisi üretmeye baĢladık. Bu konuda tüm Türkiye‟ye öncüyüz. Üç 

tesisimizde ürettiğimiz enerji 364 bin hanenin elektrik tüketimine karĢılık geliyor. Ġzmir nüfusunun 

üçte birinin ambalaj atıklarını çöpe gitmeden ekonomiye geri kazandırmaya çalıĢıyoruz. Bu atıklar, 

Konak‟ta ĠZDOĞA tarafından iĢletilen ĠzDönüĢüm Ambalaj Atığı Toplama ve AyrıĢtırma Tesisi‟nde 

ayrıĢtırılarak geri dönüĢtürülüyor. Dahası, projede yer alacak iĢ gücünü, sokak toplayıcısı 

kardeĢlerimizi istihdam ederek karĢılıyoruz. Onlara sadece iĢ olanağı sağlamakla kalmıyor, aynı 

zamanda ömürleri boyunca çöpü karıĢtırma zorunluluğundan kurtarıyoruz. Değerli ArkadaĢlarım, 

Avrupa Kalkınma Bankası ile Türkiye‟nin YeĢil ġehir Eylem Planı‟nı hazırladık. Ġklim Eylem 

Planımızı uluslararası standartlarda yeniledik ve Avrupa Birliği‟nin Ġklim Nötr ve Akıllı ġehirler 

Misyonu‟na seçilen 100 Ģehrinden biri olduk. ġehrimiz 2021‟de dünyanın ilk Cittaslow Metropolü ilan 

edildi. Yusuf Bey nüktedan bir konuĢma yaptı ya da nüktedan bir konuĢma yapmaya gayret etti. ġunu 

söylemem lazım; nüktedanlık öncelikle bilgelik gerektirir arkadaĢlar, bilgelik gerektirir. Değerli 

ArkadaĢlarım, Ģehrimiz Cittaslow Metropol olarak, geleceğin Ģehirlerinin tarifini veriyor. Bu 

programla Ġzmir‟in ilk iki sakin mahallesini gerçekleĢtirdik. KarĢıyaka Demirköprü Mahallesi ve 

Konak Pazaryeri‟nde bölge sakinleriyle birlikte çalıĢıyoruz. Bu baĢlık altında son olarak üzerinde bir 

bardak suda fırtınalar kopartılan, “Ġzmir‟in suyunu biz getirdik.” diyerek her seçim döneminde 

gündeme getirilen Gördes Barajı hakkında size bir metin okuyacağım. Bu metni Değerli ArkadaĢlar, 

benim cümlelerim değil, okuyacağım. Biliyorsunuz mutlaka, çünkü SayıĢtay‟dan çok örnek verdiniz. 

Ben de SayıĢtay‟dan bir metin… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Onları siz okudunuz, bunu ben size hatırlatmıĢ olayım. “2016, 2017, 2018 yıllarında…” 

Lütfen dikkatinizi rica ediyorum, biliyorum çok geç oldu ama önemli, SayıĢtay Raporu. “Gerek 

barajda meydana gelen teknik problemlerden, gerekse DSĠ‟nin yapması gereken imalatları henüz 

tamamlayamamıĢ olmasından dolayı hiç su verilememiĢ, buna rağmen rağmen DSĠ 2011 yılında 

beklenenin çok altında Ģehre deneme suyu vermiĢ olmasını esas alarak, 2011 yılının da önüne geçip 
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2010 yılından itibaren hesaplayarak ĠZSU‟dan baraj bedeli tahsilatına iliĢkin 18/12/2014 tarihinde 

talepte bulunmuĢtur. ĠZSU‟nun uhdesinde bulunan ve yapımı tamamlanan arıtma süreçlerine rağmen 

yapım ve iĢletimi DSĠ‟nin yetkisinde bulunan Gördes Barajı‟nın gövdesindeki teknik problemler ya da 

DSĠ‟nin tamamlamakla yükümlü olduğu diğer unsurları tamamlamaması ve Kavaklıdere Arıtma 

Tesisi‟ne su verilememesi nedeni ile ĠZSU açısından tesisin test ve kabul süreçlerinde de gecikmeler 

olmuĢtur. Bütün bunlara rağmen ĠZSU, hiç su alamadığı dönemde, 2016 yılında Protokol gereği 

doğan borcunu ödemeye baĢlamıĢ olup, 2016 yılında 8 milyon 382 bin lira, 2017 yılında 8 milyon 810 

bin lira, 2018 yılında 11 milyon 42 bin lira, 2019 yılında 11 milyon 699 bin lira ve 2020 yılında 15 

milyon 677 bin lira ödeme gerçekleĢtirmiĢtir. Bu nedenlerle, DSĠ‟nin standart olarak su idarelerine 

uyguladığı ve imzalattığı bu tür maliyet ortaklı yatırım projelerinde, iyi bir projelendirmeden 

baĢlayarak, karĢılıklı yükümlülüklerin adil Ģekilde belirlendiği, ürün maliyet unsurunun da göz önünde 

bulundurulduğu bir ödeme planı ve Protokol düzenlemesine gidilmesinin uygun olacağı SayıĢtay 

Denetçisi tarafından tavsiye edildi.” Değerli ArkadaĢlarım, ĠZSU‟ya değinmiĢken; Fikret MISIRLI‟ya 

hak  verdiğim bir cümlesini söylemek istiyorum buradan. DemiĢti ki, Çiğli 4. fazıyla ilgili, “2013‟ten 

beri süren bir ihale süreci var.” Çok haklı. 8-9 yıl bir ihalenin sonuçsuz kalması kabul edilebilir bir Ģey 

değil. Erhan Bey‟e de yaptığı konuĢmada Ģeffaflık ihtiyacıyla ilgili bazı değinmeleri vardı. Orada da 

burada Ģu an kendisi yok; ama hangi belgeyi, hangi bilgiyi istiyorsa bildirmesini rica ediyorum. 

Değerli ArkadaĢlarım, bir sonraki baĢlığımız “YaĢayarak Öğrenme.” Ġzmir için evrensel hedeflerimizi 

gerçekleĢtirme adına insan kaynağının çok önemli olduğunu düĢünüyoruz. “YaĢayarak Öğrenme” 

stratejik amacımız tüm Ģehri bir öğrenme alanı olarak görüyor ve tasarlıyor. Bunun için de 2023 yılı 

Bütçemizden 2 milyar 54 milyon lira, yani Bütçemizin neredeyse %12‟sini ayırdık. Kültür sanat 

bütçemiz ise 671 milyon lira. Burada ifade etmem gereken bir Ģey var; Türkiye‟de kazı çalıĢmalarına 

en çok bütçe ayıran Kamu Kurumu Ġzmir‟dir Değerli ArkadaĢlarım. Ġzmir‟deki tüm kazı alanlarına 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi destek olmaktadır. Evet, Değerli ArkadaĢlarım, Ģimdi bütçeyle, ilgili 

özellikle Özgür Bey‟in yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle, bazı hususları sizlerin takdirine sunmak 

istiyorum. Dedi ya, “Pandemi döneminde tıkır tıkır bütün her ay, düzenli olarak Hükümet ödemesini 

yaptı.” Değerli ArkadaĢlar, kimin parasını kime lütfediyorsunuz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, kimin parasını kime 

lütfediyorsunuz? Değerli ArkadaĢlarım, Ġzmir, Türkiye‟de vergilerin %11‟ini topluyor. Ġzmir‟in hakkı 

olanı gönderiyorsunuz ama yatırımda %2, yani 77. sıradayız. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hepsini sunayım ben size, ben size sunacağım. 

Niye Ġzmir‟e hakkı olan yatırımı yapmıyorsunuz? Ben size somut veriyi söyleyeyim. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Valiliğimizin yaptığı, bakın, 

Valiliğimizin yaptığı yatırım toplantısı Ekim ayında daha yapıldı. Ġzmir‟e yatırım 4,3 milyar lira, 

Valiliğinizin rakamını söylüyorum. Bunun 2,6 milyar lirasını Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yapıyor, 

%60‟ını Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yapıyor. Değerli ArkadaĢlarım…  

HAKAN YILDIZ: Gelecek ay rakamları vereceğim ben. 

BAġKAN: ġimdi, ben size… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Ben de size… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Bunların hepsi var. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, Mart 2019‟da 5 milyar lira borç vardı. Göreve 

baĢladık hep beraber. Ekim 2022‟de bu borç 14,6 milyar liraya çıktı. Biz bu süre içinde 6,9 milyar 

ödeme yaptık, 6,7 milyar borç aldık. Peki ne oldu? Hani bu kadar borç fark… Arası çok az da nasıl 

oluyor bizimki 5 milyardan 14 milyara çıkıyor? 2019 Martında kur 6,24, Ekim 2022‟de 18,50. Değerli 

ArkadaĢlarım, borcun artıĢ nedeni, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin israfı değil, kurdaki 3 misli artıĢ. 

Ġki tane daha Narlıdere Metrosu yapardık eğer bu artıĢ olmasaydı, iki tane daha Narlıdere Metrosu 

yapardık. Değerli ArkadaĢlarım, nakit akıĢı ve finansman, Belediyelerin nefes borusudur. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi, tüm piyasa ve kredi borçlarını ödemeye devam etmekte, hiçbir borcunu 

öteleme, erteleme talebinde bulunmamıĢtır, yapılandırma yapmamıĢtır. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin disiplinli ve çok güçlü bir mali yapısı bulunmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu 

ekonomik durumların ve regülasyonların da yapılan değiĢikliklerden ötürü finansmana eriĢim 

kısıtlanmıĢtır. Piyasayı serbest bırakın, kendi dengesini bulur. Belediyemizle yasal sorunu yaĢayan 
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yüklenici sayısı 15 Değerli ArkadaĢlar, 15 ve toplam alacak tutarı 6 milyon lira, 6 milyon TL. 

Milyarlık rakamlar söz konusu bile değil Değerli ArkadaĢlarım. Tarkan konseri nedeniyle, “Paramız 

yok, ödeyememiĢiz.” demiĢiz. Değerli ArkadaĢlarım, Tarkan konserine Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

ödeme yapmadı. Tarkan… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Bravo. Tarkan Konserini, Tarkan konserinin bedelini… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sponsor diye bir Ģey duydunuz mu hayatınızda? 

Siz hayatınızda sponsor diye bir Ģey duydunuz mu? Siz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hüsnü Bey, ben, hatırlarsınız seneler… Yani ilk 

seneydi galiba Ģöyle bir cümle kurmuĢtum; “KiĢi, beni bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir.” 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım, öyle bir Ģey demiyorum.  

BAġKAN: Ne karĢılığı diyorsun?   

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben öyle bir Ģey demiyorum, sakın… 

BAġKAN: Ne demek “Ne karĢılığı?” Sponsorluk.  

ÖZGÜR HIZAL: Tamam sponsorluk, tamam Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlarım, Tarkan Konseri için sponsorların desteğiyle organizasyon yapıldı. 

Değerli ArkadaĢlarım, Ģirketlerin zararı konuĢuldu. Akıl alır gibi değil; ama Ģirketlerin zararının %84‟ü 

biliyorsunuz 4 ulaĢım Ģirketine ait. Yani ĠZBAN, ĠZULAġ, ĠZDENĠZ, Metro. Peki Değerli 

ArkadaĢlarım, UKOME‟de siz ücret artıĢına onay vermiyorsunuz, dolayısıyla Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ulaĢım Ģirketlerini sübvanse ediyor, ulaĢım Ģirketleri zarar ediyor, bir de bunun hesabını 

soruyorsunuz, “Niye zarar ediyor?” diyorsunuz. Değerli ArkadaĢlarım, Değerli ArkadaĢlarım, bu, 

anlaĢır, kabul edilebilir ve vicdana sığacak bir Ģey değil. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin tüm 

ihaleleri, elektronik ihale yöntemiyle Ģeffaf, rekabetçi ve adil bir Ģekilde gerçekleĢiyor. 2021 yılında 

Değerli ArkadaĢlarım, toplam 356 adet ihalenin 300‟ü açık ihale, 2022 yılının ilk 6 ayında toplam 178 

ihalenin 158‟i açık ihale yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. 2021 yılında kırım oranı %19 iken, 2022 

yılının ilk 6 ayında %22‟dir. Piyasada faaliyet gösteren firmalar, ülkenin ekonomik belirsizliklerinden 

ötürü fiyatlama davranıĢları ne yazık ki bozulmuĢtur. Ama bunun sorumlusu Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi değildir. Tercihimiz açık ihale yöntemidir. %85‟ini açık ihale yöntemiyle gerçekleĢtiriyoruz 

ve net olarak söyleyeyim; yasal olmayan tek bir ihalemiz yoktur Değerli ArkadaĢlarım. Değerli 

ArkadaĢlar, 20 Mart 2022 tarihinde açık ihale yöntemiyle muhtelif gıda ürünleri alım ihalesi yapılmıĢ, 

Özgür Bey‟in bahsettiği ihale, söz konusu ihaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle ihale 

iptal edilmiĢ, aradaki dönemde mevzuat gereği pazarlık ihalesi yapılmıĢ, 8 firma davet edilmiĢ, üç 

firma teklif vermiĢ, bir firma ihaleyi kazanmıĢ. Söz konusu dönemde firmaların döviz kurlarının artıĢı 

ve enflasyona bağlı olarak fiyatlama yapamamalarından ötürü açık ihaleye teklif gelmedi. Ayrıca 

firmanın, belirtilen kiĢilerle de hiçbir bağlantısı yok, ortaklarını araĢtırsınlar, kime gittiğini görürler. 

Değerli ArkadaĢlarım, partizanlıktan bahsedildi. Hatta partizanlık öyle yerlere geldi ki, hani bizim 

ilçelere yaptığımız yatırımlarla ilgili bazı değerlendirmeleri paylaĢmak mecburiyetindeyim. Kiraz‟a 

113 milyonluk iĢ yaptık Değerli ArkadaĢlarım. Ġzmir‟de yatırım sıralamasında Kiraz 14. sırada; 

Bergama‟ya, 367 milyon liralık iĢ yapıldı, nüfusa göre 10. sırada; Bayındır‟a, 243 milyon liralık 

yatırım yapıldı, nüfusa göre 4. sırada; Kınık‟a, 18 milyon lira yatırım yapıldı, nüfusa göre 2. sırada 

Değerli ArkadaĢlarım. Üniversite yatırımlarımız var Değerli ArkadaĢlarım. Demokrasi 

Üniversitesi‟nde Uzundere Köprüsü yol açma, kazı dolgu, asfalt, orta korkuluk, çevre düzenlemesi, 

peyzaj iĢlerini biz yaptık. Devlet Üniversitesi… Hani bizim rektörümüz diyor ya, bizim de rektörümüz. 

Biz yaptık Değerli ArkadaĢlarım. Bizim Bakanımız, bizim Valimiz, bizim Rektörümüz, biz yaptık. 

ĠYTE, kampüs içinde çevre düzenleme, peyzaj, zemin kaplaması, oturma alanlarını biz yaptık. ĠYTE, 

Yüksek Teknoloji 7 milyon. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yaptı. “Bizim Rektörümüz.” dedik, Bizim 

Rektörümüz. Değerli ArkadaĢlarım, partizanlığı kim nerede ararsa arasın. Bizde yok kardeĢim. Biz, 

Ġzmirlinin hepsini kucaklamak için, hiçbir Ģekilde kime oy verdiğine bakmaksızın eĢit hizmet etmeye 

devam edeceğiz. Partizanlığı bizde ararsanız, yanlıĢ yerde ararsınız, o bizde yok. ġimdi, Değerli 

ArkadaĢlarım, birkaç tane daha Ģey var ama onlara hiç girmeyeceğim. Aslında her birinin kıymetli 
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cevapları ama... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Girelim mi?  Biraz daha… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Vallahi ben kıyamıyorum, çok yoruldunuz diye. Son… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam peki. Hemen, hemen, hemen… ġimdi, 

Meslek Fabrikası‟nda görev yapan öğretmenlere, Değerli ArkadaĢlar, Meslek Fabrikamızda görev 

yapan öğretmen arkadaĢlarımıza benden önce saat ücreti veriliyordu. Bu sistemi ben değiĢtirdim 

Hakan Bey.  

HAKAN YILDIZ: ġu an sorun var mı? 

BAġKAN: ġu anda hiç sorun yok, Ģöyle sorun yok, net söyleyeyim; üniversite mezunu, üniversite 

mezunu öğretmenlerimiz yemek ve yol yardımı alıyorlar. Hakan Bey‟in bilmediği muhtemelen o‟dur. 

Toplam 6 bin 900‟ün üzerine 1800 lira yemek, 1095 lira yol olmak üzere toplam 9795 lira ücret 

alıyorlar.  

HAKAN YILDIZ: Meslek Fabrikası mı?  

BAġKAN: Meslek Fabrikası. Menemen‟de 2019 yılından itibaren toplam 32 bin 638 çocuğa 2 milyon 

282 bin 843 litre süt dağıttık Değerli ArkadaĢlar. Süt Kuzusu Projesi kapsamında, 2019 yılından 

bugüne 260 bin 308 çocuğa 47 milyon 11 bin 559 litre süt dağıttık ve üreticilerimize bunun 

karĢılığında 304 milyon 852 bin lira ödeme yaptık. Değerli ArkadaĢlarım, HĠM‟e gelen Ģikâyetlerden 

bahsederseniz, bu rakamların altında kalırsınız. Süt Kuzusu Projesi‟nde artan maliyetlere bağlı olarak 

süt fiyatlarındaki artıĢlar nedeniyle, üreticinin mağdur olmaması için sözleĢmelerin birçok kez 

yenilenmesi ihtiyacı doğdu. O da bizden kaynaklanmadı, o da bizden kaynaklanmadı. Ama 

sözleĢmelerin yenilenme sürecinde gecikmeler oldu ama devam edeceğiz. Çocuklarımıza süt 

dağıtmaya devam edeceğiz. Gıda ÇarĢısı otoparkıyla ilgili Ali Beyciğim, 650 bin lira para harcamıĢ 

arkadaĢlarımız. 64 araç kapasiteli, günde 5 ila 10 araç kullanıyor diyorlar. Asansör yapımı, binanın 

statiğine müdahale gerektiriyor, o yüzden yapılamıyor ve eski yapı olduğundan da bu müdahaleye de 

ruhsat almak gerekiyor. Kısacası tek koĢul; yıkılıp yeniden yapılması. Değerli ArkadaĢlarım, 

engellilerle ilgili 33 milyonluk, pardon 38 milyonluk bir Bütçe‟den bahsedildi ama bütçe sadece ondan 

ibaret değil. Yani Ġzmir‟deki 500 bin kiĢiye, biz sadece 33 milyon lira kaynak ayırıyor değiliz. Sosyal 

Hizmetlerden var, Spor Kulübü Daire BaĢkanlığı‟ndan var, yani birçok birimlerden ayrılıyor. Daha 

yeni biliyorsunuz 12 tane, pardon 13 tane engelli aracı aldık. ġimdi Değerli ArkadaĢlarım, 

mezarlıklarla ilgili KemalpaĢa Meclis Üyemiz söylemiĢti, Orman Bölge Müdürlüğü‟nden 2114 dönüm 

alanın tahsisini talep etmiĢiz Ģu ana kadar. Sadece 6 alan için “Burası ağaçlandırılacak alandır.” 

Ģeklinde bir yanıt gelmiĢ, biz de demiĢiz ki; “Sizin projelerinize uygun olarak, mezarlık alanı olarak 

tahsis edilirse biz ağaçlandırırız.” demiĢiz, cevap bekliyoruz. Milli Emlak‟tan 655 dönüm alanın 

tahsisini talep etmiĢiz, sadece 22 dönüm verilmiĢ bize. KemalpaĢa‟da yine Damlacık‟ta 17 dönümü 

bekliyoruz, Hamza Baba‟da 2 dönüm yeni gelmiĢ. ġimdi Değerli ArkadaĢlarım, yavaĢ yavaĢ sona 

geliyoruz ama yavaĢ geliyoruz… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Kaç? 50 dakika… Seni yakalayamam yahu... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlarım, fazla vaktinizi… “Zabıta 

kaldırım iĢgallerine müdahale etmiyor.” dendi, 2022 yılında 5604 adet kaldırım iĢgaline iĢlem yapıldı. 

ġimdi Değerli ArkadaĢlarım, size birkaç noktayı daha hatırlatarak konuĢmamın sonuna geleceğim. 

KonuĢmamın sonu biraz uzun. ġimdi, Değerli Meclis Üyelerimiz, 3,5 yıllık çalıĢmalarımızın sonunda, 

Ġzmir geçtiğimiz aylarda çok değerli bir ödülle buluĢtu; Avrupa Ödülü. Binlerce Yerel Yönetim içinde 

her sene bir Ģehre veriliyor. Avrupa değerlerini en iyi temsil eden Ģehre veriliyor. Bu gurur hepimizin, 

bununla büyük gurur duyuyoruz. 2022‟nin en gurur duyduğumuz günlerinden biri de hiç Ģüphesiz 9 

Eylül akĢamıydı. Ġzmir‟in kurtuluĢunu tek yürek kutladığımız bu akĢamda, bir kere daha tarih yazdık. 

O akĢam, bu ülke için hayallerimizi yeniden inĢa ettik. 9 Eylül akĢamı, karanlığın içinden umut ıĢığını 

doğurduk. Hasan TAHSĠN‟in attığı ilk kurĢun, Ġzmir‟den Anadolu‟ya yayılacak direniĢin 

müjdecisiydi. Ġnsanlık ve Türkiye tarihinin en büyük buluĢmalarından birinin yaĢandığı 9 Eylül ise 

barıĢ ve kardeĢliğin zaferiydi. Umudu büyüten, bir arada olmanın, birlikte olmanın değerini gösteren 

bu Ģehrin bir ferdi olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduk. O akĢam siyasi tercihimiz, düĢüncemiz 

ne olursa olsun hepimiz bir aradaydık. Tüm Ġzmir oradaydı. Türkiye bizimleydi. Dahası, dünyanın dört 
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bir yanındaki vatandaĢlarımızın yüreği Ġzmir‟leydi. Çok Ses, çok Renk, çok Nefes olmanın büyüsünü 

hep birlikte yaĢadığımız o eĢsiz akĢamı, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir daha asla silinmeyecek 

Ģekilde yazdık. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK‟ün dediği gibi “Cumhuriyet 

barıĢın tatlı güneĢi ise, o Cumhuriyeti Demokrasinin tatlı güneĢiyle aydınlatacak olan da bizleriz.” 

dedik. ĠĢte tam da bunun için ġubat 2023‟te Ġkinci Yüzyılın Ġktisat Kongresi‟ni düzenliyoruz. 100 yıl 

önce Ġzmir‟de yapılan ilk Ġktisat Kongresi‟nin görkemli mirasının izinde, geleceğin Türkiye‟sini inĢa 

etmek için yola çıkıyoruz. Tümüyle sivil, Ģeffaf ve katılımcı bir giriĢim olarak tasarlanan kongrede, 

yeni yüzyılın iktisat politikalarına ortak akılla ilham vereceğiz. Değerli ArkadaĢlarım, sizleri bu 

topraklarda yetiĢmiĢ en değerli insanlardan biri olduğuna inandığım YaĢar KEMAL Sempozyumu‟na 

davet etmek istiyorum. Sempozyumumuz önümüzdeki Cuma sabahı Ahmed Adnan Saygun Sanat 

Merkezi‟nde baĢlayacak. ġimdi size bu vesileyle, 1967‟de, yani 55 yıl önce YaĢar KEMAL‟in adalet 

üzerine yazdığı yazıdan bir bölüm okuyacağım. “Bir haftadır kafamda evirip çevirip bir yazı 

düĢünüyordum. BaĢlığı da Ģuydu; çirkef denizinde yüzmenin mutsuzluğu. Ġnsan soyunun en seviyesiz, 

haysiyetsiz kiĢileriyle mücadele etmenin ne kadar ağır, yıpratıcı, onur kırıcı olduğunu anlatacaktım. 

Diyecektim ki, ölmek bir Ģey değil, ölmeye kurban olayım, öldürülmek de hiçbir Ģey değil… Ama Ģu 

insanları karĢına alıp mücadele etmek, beter, diyecektim. Diyecektim ki, bu mücadele benim kiĢisel 

mücadelem olsa, ne pahasına olursa olsun, ben bu seviyeyle, bu alçaklıkla mücadele etmez, meydanı 

boĢ bırakır, yenilgiyi kabul eder, arkamı döner giderdim. Ama bu mücadelenin ucunda koskoca bir 

milletin mutluluğu var, var olup yok olması var, diyecektim. Olmadı. Ġnsan kederleniyor, kahroluyor. 

KarĢındaki insan can bir düĢmanın da olsa Ģöyle insana benzer insan, onurlu bir insan olmalı ki, sen de 

küçülmemelisin. Bunlarla mücadele insanı küçültüyor, yaralıyor. Bu sebeptendir ki, dünyada hiçbir 

vatansever takımı bizim kadar ağır bir mücadele vermemiĢtir. Karınca kanatlanıyor lafını boĢuna 

söylemedim ben. Bu lafı boĢuna dilime pelesenk etmedim. Karıncanın kanatlandığına dair çok 

alametler var. Bunlar Türkiye‟de tahrip edilmedik Kurum bırakmayacaklar. ġimdi de geleneklerimize, 

milletimizi millet eden güçlere saldırıyorlar. Milletimizi millet eden güçlerden biri de Türk Adaleti‟dir. 

Türk Adaleti‟nin büyük bir geleneği var. Onun üstünde koskocaman, dünyanın en büyük 

imparatorluklarından biri yatıyor. Onun üstünde koskocaman Hitit‟ten, eski Yunan‟dan, Selçuklar‟dan 

gelen bir Anadolu Uygarlığı yatıyor. Adalet geleneği, bir toprak geleneğidir. Milletlerin uygarlık 

seviyesidir. Türk Adaleti, Türk topraklarının geleneğidir. Yunus‟u, Sinan‟ı, Mustafa Kemal‟i, 

Nasreddin Hoca‟yı yetiĢtirmiĢ büyük bir milletin insani seviyesidir, insanlığıdır. Büyük ve onurlu bir 

sorumluluk taĢır. Bir milleti var eden ya da yok edecek olan o‟dur. Bir milletin en büyük gücü, 

geleneksel güç varlığı, bir sınıfın bekçiliğine bırakılamaz. Türk Hakimi bu memlekette teminatsız da iĢ 

gördü. O zaman bile, kendi vicdanının sesini dinledi. Hakimlik, fedakârlık mesleğidir. Belki de 

mesleklerin en kutsalı, en Ģereflisidir. Hakimlik mesleğindeki insanlar, kendi mesleklerinin kutsallığını 

ve Ģerefini hayatları pahasına da olsa korumuĢlardır. Türk Adaleti‟ni hiç kimse, hiçbir sınıf emri altına 

alamaz. Çünkü bu adaletin yüzlerce yıllık geleneği var, biliyoruz.” ġimdi Değerli ArkadaĢlarım, Ģu ana 

kadar sizlere Belediyemizin yaptıklarını, yapacaklarını anlattım, konuĢtuk, tartıĢtık. ġimdi, ben size 

yapamadıklarımızdan söz etmek istiyorum. Yapamadıklarımız nedeniyle Bürokratlarımızı, 

Cumhuriyet‟in 100. yılını geride bırakan Cumhuriyet Savcılarını ve hakimlerini göreve davet 

ediyorum. Aliağa Meclis Üyemiz Hakan Bey ne güzel anlattı, 103 günde kırılan rekoru. Helal olsun 

diyorum, müthiĢ bir baĢarı. Karayolları derhal onaylamıĢ, UlaĢtırma Bakanlığı, hiç hız kesmeden 

yetiĢmiĢ, ĠZSU, hiç duraksamamıĢ, AK Parti Genel BaĢkan Yardımcısı elinden ne geliyorsa yapmıĢ. 

Ne mutlu, ne güzel bir dünya. 

ÖZGÜR HIZAL: Size de yapıyor. 

BAġKAN: Geleceğim, geleceğim, geleceğim. ġimdi, Değerli ArkadaĢlarım, Ġzmirlilerin… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Geleceğim. Ġzmirlilerin hakkı 

olan çok sayıda icraatımızın sekteye uğratılmasını asla kabul etmiyoruz. Aynı duruĢu ülkemizin 

Saygıdeğer Bürokratları, Bakan Yardımcıları, Bakanları, Yargı Mensupları, hepsinden bekliyoruz. 

Tıpkı YaĢar KEMAL‟in yazısında ifade edildiği gibi. Çünkü atmadığınız, beklettiğiniz her imza ya bir 

kamu zararı ya kamuya zarardır ya da her ikisine birden sebep olmaktadır. Açıkçası; hizmetin nasıl 

olup da bu kadar siyasete alet edilebildiği bir noktaya geldik, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. 
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Değerli ArkadaĢlar, Siyaset Kurumu böyle bir Ģey değil. VatandaĢ aleyhine siyaset yapamazsınız. 

ġunu lütfen unutmayın; Ġzmir düĢman toprağı değil, Ġzmirli‟ye bunlar reva görülemez. Ġzmir, bu 

ülkenin 81 ilinden biridir, ayrılmaz bir parçasıdır. Ġzmir‟in, Ankara‟da bekleyen iĢleri sadece bu Ģehrin 

Belediye BaĢkanı olarak beni değil, hangi partiden olursa olsun Ġzmirlilerin oylarıyla bu salona gelen 

tüm Meclis Üyelerini bağlar. ġimdi size, bazıları uzun yıllardır bekletilen projelerimizin listesini, 

Ġzmirlilerin ve Türkiye‟nin huzurunda bir bir anlatacağım. Birinci baĢlık; Kamu Zararına Neden 

Olunan Durumlar. Hükümet‟in yanlıĢ ekonomi politikaları nedeniyle dünya ölçeğindeki enflasyon 

artıĢını en az 10 misliyle yaĢıyoruz. Hepinizin bildiği gibi en büyük fiyat artıĢı akaryakıt ve enerji 

fiyatlarında gerçekleĢiyor ve Yerel Yönetimlerin omzuna büyük külfetler yükleniyor. Yerel 

Yönetimlerin, toplu ulaĢım hizmetlerinde kullandığı akaryakıt ve enerji bedellerinden KDV ve ÖTV 

alınmaması talebimiz Bakanlık tarafından reddedildi. Değerli ArkadaĢlarım, bir hesap yaptı 

kardeĢlerimiz, hesap Ģu kadar basit; mevcut tarifemiz 6,5 lira. Bunun %24‟ü vergi yükü, yani 1,5 lirası. 

Değerli ArkadaĢlarım, bu 1,5 lirayı indirseniz 5 liraya inecek ya da bunun BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

sübvanse ettiği rakamdan düĢürseniz, günde 2 milyon bir tasarrufla yılda 600 milyon en az bir imkân 

yaratmıĢ olacaksınız. BüyükĢehir Belediyesi‟ni felç etmeyecek, en azından belki biraz daha nefes 

almasını sağlayacak bir imkân ama reddettiniz. Yine ulaĢım baĢlığında, ESHOT Genel Müdürlüğü‟nün 

filosuna katmayı planladığı 100 adet elektrikli otobüs için finansman kaynağı yaratma hedefiyle Çevre, 

ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı‟na baĢvurduk ve 421 milyon liralık kredinin iç borçlanma ile 

karĢılanması için onay talep ettik. Geçtiğimiz 7 aylık süre içinde Bakanlık‟tan olumlu ya da olumsuz 

bir cevap almadık. Ġzmir‟de deniz ulaĢımını geliĢtirmek için, güçlendirmek için hazırladığımız projeler 

de engellerden nasibini aldı. Deniz ulaĢımında kullanılan iskelelerin belediyeye devrine iliĢkin talep 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından 8 yıldır cevaplanmadı. Bostanlı Vapur Ġskelesi yanındaki 

Balıkçı Barınağı‟nın bir kısmının, Körfez‟de yolcu taĢımacılığı yapılan gemilerin bağlama yeri 

sorununu çözmek için kullanılması amacıyla yapılan imar planı, UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı ile 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görüĢ verilmediği için uygulanamadı. Ardından gemilere 

barınak olarak kullanılması planlanan Bostanlı Balıkçı Barınağı‟nın belediyeye tahsisine iliĢkin talep, 

UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından önce uygun bulundu, ardından reddedildi. Yaz döneminde 

vatandaĢlarımızın günübirlik tatillerini ekonomik olarak yapabildikleri Yassıcaada‟nın kira 

sözleĢmesinin yenilenmesi talebi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülmedi ve 

Yassıcaada tesisleri atıl hale geldi. Bayraklı ġehir Hastanesi teleferik hattı için hazırlanan etüt proje 

ihale edilerek proje sürecine baĢlanmasına rağmen, BüyükĢehir Belediyesi tarafından hastane 

bölgesinde yapılması planlanan üst istasyon bölgesinin kullanım hakkı talebine cevap alınamadı. 

Kentin kuzeyinde, Bergama‟da Ġslamsaray Mahallesi‟nde belediye hizmetlerini sağlıklı bir Ģekilde 

yürütmek için kurulacak Ģantiye alanının tahsisi için yapılan baĢvuru Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Bakanlığı‟ndan 3 yıldır cevap bekliyor. Alsancak liman arkası bölgesindeki Tarihi Elektrik 

Fabrikası‟nın üzerinde bulunduğu taĢınmazın özelleĢtirilmesine yönelik satıĢ ihalesini Grand Plaza A.ġ 

kazanmasına rağmen, söz konusu ihale iptal edilmiĢti. Hatırlayacaksınız, 2019, 14 Nisan. Bir daha 

yenilenmedi. Ġzmir‟in bu eĢsiz kültür mirası, 4,5 milyon Ġzmirli‟nin gözlerinin önünde gün gün 

çürüyor, gidiyor… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Bu kamu zararı değil de nedir Değerli KardeĢlerim? Tekrar ihaleye çıkmayan bürokratlara 

sesleniyorum. Ġzmir‟e bunu reva görmeyin kardeĢim. “Biz talibiz.” dedik. O bina çürüyüp gitmesin. Bu 

Ģehrin, bu memleketin bir mirasıdır bu. 30 Ekim Ġzmir Depremi‟nin ardından Ġzmir Valiliği kararıyla 

KemalpaĢa Sütçüler Mahallesi‟nde, binaların enkaz atıklarını geri dönüĢtürmek ve ekonomiye 

kazandırmak için kurulacak tesise onay verilmedi. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi‟nin revizyonu için dıĢ 

finansmanı, ihaleyi alan firmanın bulacağı Ģekilde ihaleye çıktık. Bu kapsamda, proje için dıĢ 

finansman kullanılabilmesine dair ġubat ayında izin yazısı yazıldı. Ancak Hazine onayı gelmeyince 

ĠZSU bu büyük yatırımı öz kaynakla yapmak zorunda kaldı. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi IV. Faz II. 

ikmal inĢaatı için yine dıĢ finansmanı ihaleyi alan firmanın bulacağı Ģekilde ihaleye çıktık. Burada da 

dıĢ finansman kullanılabilmesine dair onay, ġubat ayından bu yana verilmedi kardeĢlerim. Ġkinci 

baĢlığımız; Doğrudan Kamuya Zarar Veren Durumlar. Çevre ilçelerin ulaĢım sorununa çözüm 

üretecek projelerimize vize verilmedi. Özel taĢıma  kooperatiflerini kentin ulaĢım ağına dâhil etmek, 
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nakit ödeme yerine elektronik biniĢ kartı aracılığıyla yurttaĢların indirimli ulaĢımdan 

yararlanabilmesini sağlamak için 2019 yılında Seferihisar ilçesinde baĢlatılan ĠZTAġIT Projesi‟ni 

yaygınlaĢtırma hedefi “Özel kuruluĢlardan alınmak istenen toplu ulaĢım hizmetinin ihaleyle yapılması 

zorunluluğu” mevzuatına takıldı. Bu hizmetin, yapılacak Protokollerle birden fazla kooperatiften 

alınması yönündeki talebimiz, Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı tarafından kabul 

görülmedi. Yine bu konudaki ikinci engel; UKOME‟nin iĢleyiĢine müdahale edilerek gerçekleĢtirildi. 

Orada da BüyükĢehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan yerlerde ulaĢım ve 

trafik ile ilgili kararları alarak planlama ve koordinasyonu sağlayan UKOME yapısı bildiğiniz gibi 

değiĢtirildi. Değerli ArkadaĢlarım, Kamuya Zarar baĢlığı altındaki diğer meselemiz ise kentsel 

dönüĢüm. Kentsel dönüĢüm alanında karĢımıza çıkan engeller arasında, maalesef hepimizi çok 

yaralayan, depremzedelerin mağduriyetini giderecek kredi onayının 2 yıla yakın bir süre bekletildikten 

sonra gelmiĢ olmasıdır. Fakat gelen karar, bu uzun bekleme süreci sonunda çok daha vahim bir 

noktaya evrildi. Ġzmirli depremzedeler için büyük emek sonucunda elde ettiğimiz uluslararası düĢük 

faizli konut kredisinin çok büyük kısmı, Ġzmir‟e değil, Türkiye‟nin baĢka illerine kaydırıldı. Gaziemir 

ilçesi, Aktepe ve Emrez Mahallelerindeki kentsel dönüĢüm alanında, hak sahibi olan yurttaĢların 

tapularında yer alan hazine fazlalıklarının kaldırılmasına iliĢkin teklifimiz ise Bakanlık tarafından 

cevapsız bırakıldı. Bu kapsamda, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin mezarlık yeri için araziyi tahsis 

talebinin bile 5 yıldır bekletildiğini üzülerek ve utanarak söylemek mecburiyetindeyim. Son olarak, 

engellenmesi nedeniyle hem kamuya zarar veren, hem de doğrudan kamu zararına neden olan 4 

projeden bahsedeyim; kentin güneyinde 6 ilçenin evsel katı atıklarını geri dönüĢtürmek ve atıklardan 

elektrik üretmek amacıyla Menderes‟te yapılacak Güney-2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi‟ne 2 

yıldır onay verilmedi. Kentin kuzeyinde verilecek hizmetlerin önünü açacak Ģantiye alanı için 

Belediyeye 3 yıldır yer tahsisi verilmiyor. Seferihisar Ģantiye alanı içinde tüm Kurum onayları alınmıĢ 

olmasına rağmen, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü tahsise izin vermiyor. Çiğli Tramvayı yapımı 

kapsamında, MaviĢehir Uzatma Hattı için yaptığımız baĢvuru ise çözümsüz kaldı. Değerli 

KardeĢlerim, tekrar hatırlatayım; mazeret, bahane üretmek için sıraladığım Ģeyler değil bunlar. Sadece 

103 günde yaptığınız Aliağa‟daki kavĢakla övünç duyuyorsak hepimiz, biz de duymak istiyoruz, biz de 

duymak istiyoruz. Bunun için önümüzdeki engelleri, atılmayan imzaları, kamuoyunun, Ġzmir‟in, 

Türkiye‟nin Bürokratların, savcıların, hakimlerin vicdanına bırakıyorum. Değerli ArkadaĢlar, 

konuĢmamı bitirirken, çuvaldızı kendimize batıralım istiyorum. Tüm çalıĢan arkadaĢlarıma seslenmek 

istiyorum. Daha çok, daha çok, daha çok çalıĢmak mecburiyetindeyiz. Değerli ArkadaĢlarım, 

Türkiye‟de yoksulluk derinleĢiyor. Açlık, iĢsizlik artıyor ve herkesin umudu biziz. Çok daha fazla 

çalıĢmak mecburiyetindeyiz, çok daha fazla ter dökmek mecburiyetindeyiz. Bizden bunu bekliyor bu 

millet. En yakın muhatapları biziz, asla bunu aklınızdan çıkartmayın. Ben inanıyorum ki, bunu 

yapmaya muktediriz, çok daha iyisini baĢarmaya muktediriz ve bunu el birliğiyle yapacağız. Sevgili 

KardeĢlerim, Hakan Bey‟in birkaç cümlesiyle bitireyim, dedi ki; “Romantik, hayalperest, 

samimiyetsiz…” (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Evet, tamam. Samimiyetsizden vazgeçmiĢ. “Romantik, hayalperest kesim.” dedi. Değerli 

ArkadaĢlarım, ekonomik alanda rasyonellik, sosyal alanda uzlaĢma, politik alanda demokrasi, kültürel 

alanda hoĢ görü varsa, sizin zekânız yürektedir. TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, 23-25… 

Oylamaya geçelim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Evet, tamam. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ayrı ayrı oylayacağız BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Ayrı ayrı oylayacağız. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

BAġKAN: Evet Değerli ArkadaĢlarım, Gündemimizin 13 no‟lu Komisyon Raporu; Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin 2023 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu. 13 no’lu Komisyon Raporu Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2022 Mali 

Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 14 no‟lu Komisyon Raporu; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2023 Mali 
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Yılı Bütçe Tasarısı 2022 Kasım Ayı I. BirleĢiminde tüm Meclis Üyelerimize dağıtılmıĢtır. 

Tasarının havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı ve bu BirleĢimimizde 

Meclisimize sunulan 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısına iliĢkin Komisyon Raporu görüĢmelerimizin 

baĢında okunarak müzakereye açılmıĢ ve tasarı üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısının oylamasını baĢlatıyorum. Mustafa Tunç 

SOYER (Kabul), Erhan KILIÇ (Kabul), Taner KAZANOĞLU (Kabul), Serkan KALMAZ (Kabul), Ġlhan 

DAL (Kabul), Fikret AKTAġ (Kabul), Mustafa ġafak BARAN (Kabul), Bülent SÖZÜPEK (Kabul), 

Ceyhan KAYHAN (Kabul), Ġbrahim UlaĢ POLAT (Kabul), Bahar GÜRSUL (Kabul), Hüseyin ÜNAL 

(Kabul), Yahya YILDIZ (Kabul), Abdül BATUR (Kabul), Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU (Kabul), 

ġamil Sinan AN (Kabul), Erhan UZUNOĞLU (Kabul), Cenap BÖRÜHAN (Kabul), Asker GÜNEġ 

(Kabul), Cemil TUGAY (Kabul), Saadet ÇAĞLIN (Kabul), Mustafa ÖZUSLU (Kabul), Mehmet Atilla 

BAYSAK (Kabul), Birgül SURAL ÜNER (Kabul), Murat AYDIN (Kabul), Nilüfer BAKOĞLU AġIK 

(Kabul), Serdar SANDAL (Kabul), Ġsmail SARI (Kabul), YeĢim TEKOĞLU (Kabul), Gamze Gül 

ÇAMUR (Kabul), Ġrfan ÖNAL (Kabul), Cindi Can POLAT (Kabul), Selim Utku GÜMRÜKÇÜ (Kabul), 

Ali Rıza KÖÇER (Kabul), Burhan Suat ÇAĞLAYAN (Kabul), Ali GÜL (Kabul), Deniz BEKTAġ 

(Kabul), Mithat TEKĠN (Kabul), Ömer ġENTÜRK (Kabul), Özkan YILDIZ (Kabul), Sıla ĠLGĠ AKKAġ 

(Kabul), Sultan ĠPEKLĠ AKSOY (Kabul), Ali YILMAZ (Kabul), Çağlar GÜLEZ (Kabul), Halil ARDA 

(Kabul), Ġbrahim ÖZKARA (Kabul), Necati KIRMAZ (Kabul), Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU (Kabul), 

Ġlhan ÖZKÖSE (Kabul), Mehmet ERĠġ (Kabul), Ufuk AYKOL (Kabul), Özay KAPTAN (Kabul), 

Mustafa GERÇEK (Kabul), Nazan DÖNMEZ (Kabul), Rıdvan KARAKAYALI (Kabul), Mehmet 

TÜRKMEN (Kabul), Ali BOR (Kabul), Musa ÖZCAN (Kabul), Erkan ÖZKAN (Menderes Belediye 

BaĢkan Vekili) (Kabul), Fatma EKĠCĠOĞLU (Kabul), Gürsel RÜZGAR (Kabul), Halil ÇULHAOĞLU 

(Kabul), Fatma ÇALKAYA (Kabul), Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN (Kabul), ġerif SÜRÜCÜ (Kabul), 

Ufuk YÖRÜK (Kabul), Seda ÖZTÜRE (Kabul), Bülent KÖKLÜ (Kabul), Ertan CERTEL (Kabul), Onur 

YĠĞĠT (Kabul), Dolunay BAYER (Kabul), Ġbrahim Halil KILIÇ (Kabul), Memet MALTEPE (Kabul), 

Fikriye ARSLAN (Kabul), Adil KIRGÖZ (Kabul), Ayhan KAYA (Kabul), Hüsniye YILDIRIM (Kabul), 

Hasan KORKMAZ (Kabul), Berkhan PARLAK (Kabul), Sefer TOPÇU (Kabul), Aybars YILDIRIM 

(Kabul), Fayıka ÖNER (Kabul), Filiz CERĠTOĞLU SENGEL (Kabul), Hasan UYSAL (Kabul), RaĢit 

DĠRĠM (Kabul), Hakan BARÇIN (Kabul), Alp ATAY (Kabul), Özdem Mustafa ĠNCE (Kabul), Özan 

PARLAR (Kabul), Nilay KÖKKILINÇ (Kabul), Kazım ÇAM (Kabul), Feridun YILMAZLAR (Kabul), 

Refik SÜREN (Kabul), Ruhi SELEK (Kabul), Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN (Kabul), Alpaslan BĠLEN 

(Kabul), Raife KARABATAK (Kabul), Kemal SEVĠNÇ (Kabul), Halil AKBULUT (Kabul), Salih 

Atakan DURAN (Kabul), Halil Doğukan EROĞLU (Kabul), Nezih ÖZUYAR (Kabul), Mustafa 

SOLMAZ (Ret), Burçin Kevser SEVĠL (Ret), Ġsa NEZĠR (Ret), Fikret MISIRLI (Ret), Mustafa Alper 

GÜLDALI (Ret), Selma KISA (Ret), Fatih TAġTAN (Ret), Hakan YILDIZ (Ret), Hıdır ALPTEKĠN 

(Ret), Ahmet Uğur BARAN (Ret), Özgür HIZAL (Ret), Hüsnü BOZTEPE (Ret), Yusuf 

DEMĠRCĠOĞLU (Ret), Ali GÖNEN (Ret), ġevket HASIRCI (Ret), Murat ÖNCEL (Ret), Metin 

YAġAR (Ret), Okan BĠLDĠRĠCĠ (Ret), Çile ÖZKUL (Ret), AyĢegül DURAN TÜRKER (Ret), 

Mümin BAYRAM (Ret), Ali AYYILDIZ (Ret), Mehmet PINAR (Ret), Erhan ÇALIġKAN (Ret), 

BarıĢ BÜKÜLMEZ (Ret), Semih YALIN (Ret), Ümit CĠNGÖZ (Ret), Ġsmail EKEROĞLU (Ret), 

Ertuğrul AKGÜN (Ret), Sema YEġĠLÇĠMEN (Ret), Hakan ERTANE (Ret), Salahattin ġAHĠN (Ret), 

Hakan ġĠMġEK (Ret), Turgut PINAR (Ret), Hasan ÜNAL (Ret), Alpaslan KOPARAL (Ret) 

 

 

 

2023 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 

 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 

25.900.000.000,00-TL'lik ödenek verilmiĢtir.  

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” 

cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.923.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiĢtir. 
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BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 3- 2023 Yılı gider bütçesinde yer alan 25.900.000.000,00-TL ödeneklere, 

gelir bütçesinde tahmin edilen 21.923.000.000,00-TL gelirler ile Finansmanın Ekonomik 

Sınıflandırması tablosundaki 3.977.000.000,00-TL net finansman karĢılık gösterilmek suretiyle 

toplam 25.900.000.000,00-TL'lik bütçede denklik sağlanmıĢtır. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal 

dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst 

yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve 

hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dıĢı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı 

(H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 7-  Bütçe aĢağıda belirtilen cetvellerden oluĢur: 

A-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) 

B-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) 

C-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16) 

Ç-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17) 

D-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 

E-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli 

(Örnek-8) 

F-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) 

G-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) 

H-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)  Cetveli (Örnek-21) 

I-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları  Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) 

Ġ-Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23) 

J-Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli (Örnek-24) 

K-237 Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25) 

L-Mevcut TaĢıtları Gösterir (T2)  Cetveli (Örnek:26) 

M-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek:27) 

N-Finansman Programı (Örnek:28) 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 8- Vergi, resim, harçların tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu ile yol harcamalarına katılım payının tahsil süresi ise; 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununun harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına iliĢkin 

yönetmeliğin 22. maddesi gereği Belediye Meclisince kararlaĢtırılır. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 9- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre, BeĢ Yıllık Ġmar 

Programı uygulanması, beldenin kalkınması bakımından yapılması uygun görülen iĢler için 

borçlanmada bulunmaya, yapılmıĢ veya yapılacak olan sözleĢmelerde ek protokollerle değiĢiklik 

yapmaya Belediye Meclisi yetkilidir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 10- Ġmar Programının uygulanması, beldenin kalkınması bakımından 

uygun görülen iç ve dıĢ kaynaklı borçlanmalarla ilgili olarak gerektiği taktirde teminat gösterme 

konusunda Belediye adına BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 11- Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçesinde finansmanın ekonomik 

sınıflandırmasında öngörülen iç borç tutarını aĢmamak üzere, 2023 Mali Yılı Bütçesinde yatırım, 

kamulaĢtırma, ve diğer harcamalar için nakdi veya gayri nakdi kredi kullanılmak üzere 

bankalardan 1.875.000.000,00-TL'ye kadar, kredi ve finansal kiralamanın sağlanması ve 

kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koĢullarının belirlenmesi, kredi sözleĢmesi 

üzerinde değiĢiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların 

verilmesi ile bu iĢlerle ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname, protokol ve temlik sözleĢmelerinin 

düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem 

yapılabilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e maddesi gereği BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı yetkilidir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 12- BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine ĠZSU 

Genel Müdürlüğüne yaptırılacak su tesis bedelleri ile gerekli onarım tutarları, bakım ücretleri ve su 

sarfiyat bedelleri nakden veya mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 13- BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine 

ESHOT Genel Müdürlüğü'ne yaptırılacak gerekli bakım onarım, mal ve hizmet alımı bedelleri 

nakden veya mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 14- 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesine göre Devlet 

Malzeme Ofisinden yapılacak olan alımlarda kredi avans ödemesi yapılır. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 15- Görevin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta, 

Ġtfaiye ve Güvenlik personelleri fazla çalıĢma ücretleri görevin yapılması esnasında veya görevden 

dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam 

olunur. Fazla çalıĢma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktarı geçmemek üzere Bütçe 

Kanunundaki en üst miktar uygulanır. Kanun gereği hak sahiplerine ödenir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 16- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 17- ĠĢ bu Bütçe Kararnamesi 17 (on yedi) maddeden ibaret olup; 

hükümlerini üst yönetici yürütür. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 2023 

Yılı Gider Bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan her birimin, Fonksiyonel Sınıflandırmalarının 1. 

Düzeyi toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Genel Sekreterlik Ödeneği Genel Kamu Hizmetleri 10.367.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri 19.490.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri  

171.068.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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DĠVAN KÂTĠBĠ: Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 166.988.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 

1.680.557.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Kamu Düzeni ve 

Güvenlik Hizmetleri 2.054.777.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 7.932.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 5.102.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 18.482.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 5.026.890.000,00-TL; 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 1.Hukuk MüĢavirliği Genel Kamu Hizmetleri 48.407.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme Kültür ve Din 

Hizmetleri 127.266.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Ekonomik 

ĠĢler ve Hizmetler 47.799.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Çevre Koruma Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Çevre Koruma Hizmetleri, Sağlık 

Hizmetleri 336.712.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 378.751.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: EĢrefpaĢa Hastanesi BaĢhekimliği Sağlık Hizmetleri 255.864.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

56.101.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

1.317.106.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Muhtarlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 151.142.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 70.513.000,00-

TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, 

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 280.829.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 621.511.000,00-

TL. 
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BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

270.279.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 1.000.578.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler  1.732.118.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Raylı Sistem Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 3.384.761.000,00-

TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

858.798.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 18.525.000,00-

TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Zabıta Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 179.530.000,00-

TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

68.310.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 

761.268.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

147.896.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 314.890.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġklim DeğiĢikliği ve Sıfır Atık Dairesi BaĢkanlığı Çevre Koruma Hizmetleri 

716.029.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 2.845.305.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapı Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 17.610.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

259.750.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapım Ġhaleleri Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

17.436.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Harita ve CBS Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

61.759.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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DĠVAN KÂTĠBĠ: Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Sağlık Hizmetleri 36.690.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler 

ve Hizmetler 127.888.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

157.582.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: ġehir Tiyatroları ġube Müdürlüğü Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

33.671.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kent ArĢivi ve Müzeler ġube Müdürlüğü Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

35.673.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 2023 

Yılı Gelir Bütçesini, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi üzerinden oylamaya geçiyorum. 

 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi; 

01- Vergi Gelirleri                                                             132.408.000,00-TL 

03- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                  853.717.000,00-TL 

04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler                     661.000,00-TL 

05- Diğer Gelirler                                                         20.847.945.000,00-TL 

06- Sermaye Gelirleri                                                          90.040.000,00-TL 

09- Red ve Ġadeler (-)                                                             1.771.000,00-TL 

2023 Yılı Gelir Bütçesi Toplam                                    21.923.000.000,00-TL  

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 2023 

Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyini genel toplamları üzerinden oylamaya 

geçiyorum. 
 DĠVAN KÂTĠBĠ: 

01- Ġç Borçlanma                                                          1.290.000.000,00-TL 

02- DıĢ Borçlanma                                                        1.260.000.000,00-TL 

03- Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat 

       ve Menkul Kıymetlerdeki DeğiĢiklikler                       1.427.000.000,00-TL 

05- NET FĠNANSMAN                                               3.977.000.000,00-TL  

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 2023 Yılı 

Ayrıntılı Harcama Programını, üçer aylık dönemler itibariyle, Gider ve Mali Borç Ödeme toplamları 

üzerinden oylamaya geçiyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 

•  Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini            6.673.971.820,00-TL  

•  Ġkinci Üç Aylık Dönem Tahmini              6.778.325.660,00-TL 

•  Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini           7.419.584.740,00-TL 

•  Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini       7.153.117.780,00-TL  
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BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

2022 Yılı Finansman Programını, üçer aylık dönemler itibariyle, Gelir ve Mali Borçlanma ve Banka 

Mevcudu toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 

• Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini            6.674.350.660,00-TL  

• Ġkinci Üç Aylık Dönem Tahmini              6.778.617.820,00-TL 

• Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini           7.419.994.920,00-TL 

• Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini       7.152.036.600,00-TL  

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.          

DĠVAN KÂTĠBĠ: 2023 Mali Yılı Tarife Cetvellerinde yer alan tarifelerin teklif edildiği Ģekliyle; 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, hayırlı olsun diyorum. Bu saate kadar ayrılmadığınız için, 

emek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teĢekkür ediyorum. Son olarak Ģunu söylemek isterim. 

Affedersiniz. Değerli ArkadaĢlarım, Ġzmir, Türkiye hepimizin. Farklı görüĢlerimiz olabilir, farklı siyasi 

inançlarımız olabilir ama Hakan Bey‟in benle ilgili tespitine, benim onunla ilgili bir tespitimi 

paylaĢarak bitireyim. Eski usul siyasetçi olmamamız lazım, bağnazlığı bir tarafa bırakmamız lazım, 

kırıcı olmamamız lazım. Birbirimize kırıcı olmamamız lazım. Birbirimizi dinlemeye, duymaya 

ihtiyacımız var. Bunu…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Öyle bir laflar söylediniz ki… 

BAġKAN: YaĢar KEMAL… Burada kapatıyorum. Değerli ArkadaĢlar… 

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum, 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 

 

VI. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

BAġKAN: Gündem DıĢı KonuĢma Talebi yok. 

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: Toplantı Günü, Saati; 12 Aralık Pazartesi saat: 18.00. 

                                

 

                  

 

 

                                                                                                              Mustafa Tunç SOYER 

                                                                                                                    Meclis BaĢkanı      

   

 

 

Deniz BEKTAġ                   Dolunay BAYER                 Ali BOR                     Fırat EROĞLU 

          Divan Kâtibi                          Divan Kâtibi                   Divan Kâtibi                    Divan Kâtibi 

                                                                                                                         (Bulunmadı) 

 


