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 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 

 II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 IV. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE 

ATANAN PERSONELE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

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

sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 22‟nci maddesinde “Büyükşehir Belediyesi personeli 

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

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

sayılı Devlet Memurları Kanununun 76‟ncı, 71‟inci, 68/B maddeleri ile 5216 sayılı BüyükĢehir 

Belediye Kanununun 18/i maddesi gereği; Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanı kadrosunda bulunan 

Ertuğrul TUGAY, 1‟inci derece Genel Sekreter Yardımcısı, I. Hukuk MüĢavirliği Hukuk MüĢaviri 

kadrosunda bulunan Türkan ÖZGÜR, 1‟inci derece I. Hukuk MüĢaviri, Sosyal Yardımlar ġube 

Müdürlüğü Eğitmen kadrosunda bulunan UlaĢ AYDIN, 1‟inci derece Sosyal Hizmetler Dairesi 

BaĢkanı, Sosyal Projeler ġube Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni kadrosunda 

bulunan Mehmet Anıl KAÇAR, 1‟inci derece Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanı, Finansman ġube 

Müdürlüğü Matematikçi kadrosunda bulunan Övünç ÖZGEN, 1‟inci derece Satınalma Dairesi 

BaĢkanı kadrosuna atamaları yapılmıĢtır. Bilgilerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Ġnsan Kay. ve Eğt.Dai.BĢk.E.1785) 

 

 V. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DENETĠM KOMĠSYONU ÜYELERĠNĠN GĠZLĠ OYLA 

SEÇĠLMESĠ 

 

 VI. ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2019 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU 

HAKKINDA BĠLGĠLENDĠRME 

 1. 6085 sayılı SayıĢtay Kanununa göre Belediyemizde 2019 Mali Yılında SayıĢtay BaĢkanlığı 

tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Yılı SayıĢtay 

Denetim Raporu 14/12/2020 tarihli ve 18. Denetim Grup BaĢkanlığının                                            

73685206- 130.01.04[130.01.04]-E.20056643 sayılı yazısı ile kurumumuza gönderilmiĢtir. 5393 

sayılı Belediye Kanununun 55‟inci maddesinde “Denetime ilişkin sonuçlar Belediye Meclisinin 

bilgisine sunulur.” denilmektedir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Yılı SayıĢtay Denetim 

Raporunda; denetim kapsamının, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve 

mallarına iliĢkin tüm mali faaliyet, karar ve iĢlemleri ve bunlara iliĢkin kayıt, defter, bilgi, belge ve 

verileri (elektronik olanlar dâhil ) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluĢturduğu ve bu 

hususlar ile ilgili denetim sonucunda denetim görüĢü oluĢturmak üzere yeterli ve uygun denetim 
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kanıtı elde edildiği belirtilmiĢtir. Denetim görüĢü bölümünde; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 

yılına iliĢkin raporda belirtilen ve rapor ekinde yer alan geçerli finansal raporlama çerçevesi 

kapsamındaki mali rapor ve tabloların tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği 

kanaatine varıldığı belirtilmiĢtir. Belediyemize ait 2019 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin www.izmir.bel.tr adresinde dokümanlar bölümü mali yapımız içerisinde 

dıĢ denetim raporları olarak yer almaktadır. 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ve 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 55‟inci maddeleri uyarınca 2019 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu Sayın Meclisimizin 

bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Mali 

Hiz.Dai.BĢk.E.2723) 

 

 VII. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. 2021 Mali Yılında Meclis BaĢkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları 

her gün için ödenecek olan “Huzur Hakkı” miktarının belirlenmesi hususunun görüĢülmesi. (Yazı 

ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.282817) 

 

 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) 

ve (III) sayılı Dolu-BoĢ Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve 

ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan 

Kay. ve Eğit. Dai.BĢk.E.1774) 

 

 3. 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında Tam Zamanlı SözleĢmeli Personel olarak çalıĢtırılacak 

personele ödenecek ücretler 13/01/2020 tarihli ve 12 sayılı Meclis Kararı ile tespit edilmiĢ olup;  

söz konusu Meclis Kararı ile 4.150,00-TL net aylık ödenmesi tespit edilen 1 adet Sosyolog 

kadrosundan 1 adedinin ücretinin iptal edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eğit. 

Dai.BĢk.E.1715) 

 

 4. 2021 Mali Yılı Bütçesinde 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri içinde yer alan Belediyemiz 

Zabıta ve Ġtfaiye personeline yıl içinde verilecek olan fazla çalıĢma ücretinin 2021 yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde belirtilen limiti (790,00-TL) geçmemek üzere brüt olarak 

tespit edilebilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eğit.Dai.BĢk.E.3105) 

 

 5. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması 

nedeniyle yeniden hazırlanan “TeĢkilat ġeması”nın görüĢülmesi. (Ġns. Kay. ve Eğit. Dai. 

BĢk.E.5247) 

 

 6. 5216 sayılı BüyükĢehir Kanunu ve 6360 sayılı Onüç Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmialtı Ġlçe 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Kanunu kapsamında, Ġlimizde bulunan mezarlık hizmetleri ve defin iĢlemleri Belediyemize 

devredilmiĢ olup; 30/10/2020 tarihinde ilimizde meydana gelen depremde vefat eden 

vatandaĢlarımızın mezarlarının yanında veya aynı mezarlıkta uygun görülen noktada iki kiĢilik 

mezar yerinin, cenazenin birinci derece yakınlarına (anne, baba, eĢ ve çocukları) ücretsiz olarak 

tahsis edilebilmesi hususunun görüĢülmesi. (Mezarlıklar Dai.BĢk.E.251) 

 

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

Meydanı ve ġair EĢref Bulvarı üzerinde planlanan Vahap Özaltay Alt Geçit Tünel Altyapı 

ÇalıĢmaları ĠĢi” kapsamında proje alanında bulunan Dağıtım Varlıklarının deplase edilmesine 

yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokollerin” görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.282818) 

 

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

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

Hizmet Projesi Protokolü" imzalanması uygun bulunmuĢ olup, önerge ekinde belirtilen yazı ile 
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Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından Protokol‟ün ödeme planında değiĢiklik yapılmasına 

yönelik Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Döner 

Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

“Protokol”ün görüĢülmesi. (Etüd ve Prj.Dai.BĢk.E.4075) 

 

 9. Mersin‟de düzenlenen Avrupa Jimnastik ġampiyonasında alet finallerinde 2'nci olarak gümüĢ 

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

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

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

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

Müdürlüğünün Ödül, Ġkramiye ve Benzeri Ödemeler (864.03.4.2.05) Bütçesinden karĢılanması 

hususunun görüĢülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.BĢk.E.715) 

 

VIII. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Satınalma Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan, “Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın görüĢülmesi. 

(Satınalma Dai.BĢk.E.7214) 

 

2. Bergama Belediyesince yol güzergâhlarındaki uyumsuzluğun giderilmesi çerçevesinde 

önergede belirtilen yollara ait güzergâh, isim ve nitelik değiĢikliklerine ait yapılan talebin 

görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.5218) 

 

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

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

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

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

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

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

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

koordinat sisteminde) olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 

01/12/2020 tarihli ve 174 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet 

cetvelleri)‟nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda 

görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.2415) 

 

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

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

20,00-TL olarak tekrar değerlendirilmesi hususunun görüĢülmesi. (Mezarlıklar Dai.BĢk.E.6878) 

  

5.  2021 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri 18/12/2020 tarihli ve 05.1162 sayılı 

Meclis Kararı ile uygun görülmüĢ ancak dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs 

(Covid-19) küresel salgını nedeniyle etkilenen tarife cetvelindeki konut dıĢı (lokanta, kahvehane, 

kafe, kafeterya, çay bahçesi, halı saha, düğün salonu, berber, kuaför, güzellik salonu, konaklama 

mekânları ve eğlence mekânları) kategorisindeki abonelerden 2021 yılının ilk 3 ayında Evsel Katı 

Atık ve Transfer Bertaraf Bedellerinin alınmaması, 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla hane bazında su 

faturaları ile birlikte tahsil edilebilmesi için ĠZSU Genel Müdürlüğüne bildirilmesi hususlarının 

görüĢülmesi. (Atık Yön. Dai.BĢk.E.3924)  

 

6. Kentimizin ekonomik olarak kalkınmasında turizm ve tanıtım faaliyetlerinin taĢıdığı önem 

nedeniyle Belediyemiz ve Ġzmir Turizm Tanıtma Vakfı'nın yürüttüğü bahse konu ortak hizmet 

projesinin önerge ekinde yer alan Protokol Taslağı çerçevesinde sürdürülmesi planlanmakta olup, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Turizm Tanıtma Vakfı arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi ve söz konusu Protokol‟ün 

imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki 

verilmesi hususlarının görüĢülmesi.  (DıĢ ĠliĢkiler ve Tur.Dai.BĢk.E.7671) 
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7. Belediyemizin iĢtiraki olan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ege ġehir Planlaması Enerji ve 

Teknolojik ĠĢbirliği Merkezi Anonim ġirketinin 08/01/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 36.618.000,00TL‟den 23.776.156,00-TL nakdi, 

58.223.844,00-TL ayni olmak üzere toplam 82.000.000,00-TL artırılarak 118.618.000,00-TL.'ye 

çıkarılmasına kararı doğrultusunda Ege ġehir Planlaması Enerji ve Teknolojik ĠĢbirliği Merkezi 

Anonim ġirketi içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%99,672505'ine 

tekabül eden) 81.731.454,27-TL‟lik tutarın rüçhan hakkının kullanılarak 58.223.844,00-TL‟sinin 

ayni sermaye olarak, 23.507.610,27-TL‟sinin nakdi sermaye olarak karĢılanabilmesi hususlarının 

görüĢülmesi. (ĠĢletme ve Des. Hiz.Dai.BĢk.E.9145) 

 
 

 IX. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 

1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan 

„„Yenileme Alanlarında Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı‟‟nın oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk Komisyonu Raporu. (Etüd ve Proj.Dai.BĢk. E.272249) 

 

 2. “Yapım Ġhaleleri Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Yapım 

Ġha.Dai.BĢk.E.267073) 

 

 3.  Urla Belediye BaĢkanlığının 27/10/2020 tarihli ve 26922 sayılı yazıları ve eki 06/10/2020 tarihli 

ve 493 sayılı Meclis Kararında özetle; Ġçmeler, AltıntaĢ, Hacı Ġsa, Sıra, Yaka, Camiatik ve Yeni 

Mahallelerinin ortak caddesi olan mevcut Zafer Caddesinin bir kısmının "Sanat Sokağı" olarak 

anılması nedeniyle, mevcut Zafer Caddesinde 1 no‟lu dıĢ kapı numarasından güneybatı 

istikametine doğru 87 no‟lu dıĢ kapı numarasına kadar olan yaklaĢık 350 metrelik yolun "Sanat 

Sokağı" olarak isimlendirilmesi ve ayrıca adres karıĢıklığına neden olmaması için de AltıntaĢ ve 

Yaka Mahallelerinde bulunan mevcut Sanat Sokağın da "Rana Sokak" olarak yeniden 

isimlendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita 

ve Cbs Dai. BĢk.E.273663) 

 

 4. Narlıdere Belediye Meclisinin; ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel 

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

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

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

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

mahalleleri olan Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Narlı ve Yenikale Mahalle sınırları sayısal 

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

yönelik, 02/11/2020 tarihli ve 102 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait 

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

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

Cbs Dai.BĢk.E.278032) 

 

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

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

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

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

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

mahalleleri olan Atatürk, Camikebir, Cumhuriyet, Çolak Ġbrahim Bey, Hıdırlık, Kavakdere, 

Sığacık, Tepecik ve Turabiye Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak 

belirlenmiĢ ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 10/07/2020 tarihli ve 48 sayılı 

Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)‟nin ve Belediye 

Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun 
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bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.278036) 

 

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

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

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

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

doğrultusunda, Karabağlar Ġlçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan kendi 

iç mahalleleri olan Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Bahriye Üçok, BarıĢ, Bozyaka, Doğanay, 

General Kazım Özalp, Gülyaka, Kazım Karabekir, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Refet 

Bele, Reis, Salih Omurtak, Sarıyer, Selvili, Sevgi, ġehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, 

Vatan, Yunus Emre ve Yurdoğlu Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak 

belirlenmiĢ ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 05/10/2020 tarihli ve 95/2020 

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

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

uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.278038) 

 

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

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

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

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

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

mahalleleri olan Bademli, Bahçeli, Cumhuriyet, DeliktaĢ, Denizköy, Esentepe, GazipaĢa, Ġslamlar, 

Kabakum, Katıralanı, Kıroba, Kızılçukur, Merdivenli, Nebiler, Salihler, Salimbey, Uzunburun, 

YahĢibey ve Yaylayurt Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiĢ 

ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 07/10/2020 tarihli ve 162 sayılı Kararı (eki 

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

13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.278035) 

 

 8. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; ĠçiĢleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel 

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

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

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

doğrultusunda, Güzelbahçe Ġlçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan kendi 

iç mahalleleri olan Atatürk, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Mustafa Kemal PaĢa ve Yalı 

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

mahalle sınırlarına yönelik, 05/08/2020 tarihli ve 38 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu 

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

sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. 

(Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.278029) 

 

 9. Balçova Belediye Meclisinin; ĠçiĢleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel 

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

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

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

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

mahalleleri olan Fevzi Çakmak ve Onur Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) 

olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 10/08/2020 tarihli ve 47 

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

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

uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.278034) 

 

 10. Gaziemir Belediye Meclisinin; ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel 

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

iliĢkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibari ile Ġlimizde kullanıma kapatılarak 
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adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması 

doğrultusunda, Gaziemir ilçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan kendi iç 

mahalleleri olan Atıfbey, Gazi, Gazikent ve Menderes Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat 

sisteminde) olarak belirlemiĢ ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırları, 15/10/2020 tarihli ve 60 

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

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

bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.273665) 

 

 11. Aliağa Belediye Meclisinin; ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel 

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

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

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

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

mahalleleri olan Atatürk, Çaltılıdere, Çoraklar, Güzelhisar, Kazım Dirik, Kültür, KurtuluĢ, Samurlu, 

ġehitkemal, Siteler, Uzunhasanlar, Yalı, Yeni ve Yukarı ġehitkemal Mahalle sınırları sayısal 

(TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlemiĢ ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına iliĢkin, 

07/07/2020 tarihli ve 123 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet 

cetvelleri)‟nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrulusunda 

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

Dai.BĢk.E.273664) 

 

 12. Kiraz Belediye BaĢkanlığının 08/10/2020 tarihli ve 4300 sayılı yazısı ve eki 04/09/2020 tarihli 

ve 98 sayılı Meclis Kararına konu; Cumhuriyet Mahallesinde bulunan GümüĢsuyu Caddesi ile yeni 

çevre yolunu birbirine bağlayan sokak niteliğindeki yola ilçelerinde daha önce kaymakamlık görevi 

yapmıĢ olan “Emin KAYMAK” isminin, ayrıca yine Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 282 ada, 1 

no‟lu parsel ile 283 ada, 4 no‟lu parsel arasında kalan sokak niteliğindeki isimsiz yola da “Keles” 

isminin verilmesinin “İsmi önerilen sokakların isimsiz oldukları dikkate alınarak İlçe 

Belediyesince önerilen isimlerin verilmesi’’ Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.270350) 

 

 13. Belediyemizce yürütülmekte olan Ġzmir Tarih Projesi kapsamında; Konak ilçesi, Abdullah 

Efendi Mahallesinde bulunan ve tapunun 1588 ada, 54 parselinde kayıtlı taĢınmaza iliĢkin projeler                  

Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/09/2020 tarihli ve 11206 sayılı 

Kararı ile onaylanmıĢ olup, “Aziz Vukolos Kilisesi Güneyi - 1281 Sokak Parkı Projesi Yapım 

ĠĢi”nin yenileme alanında kalması sebebiyle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Yenileme Alanlarında 

Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe istinaden ihaleye çıkılabilmesi 

için “Aziz Vukolos Kilisesi Güneyi - 1281 Sokak Parkı Projesi”nin onaylanmasının oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Etüd ve Projeler 

Dai.BĢk.E. 273671) 

 

 14. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisince alınan 13/07/2020 tarihli ve 05.383 sayılı Kararda;  

gerekli iĢ ve iĢlemler ĠZDENĠZ A.ġ tarafından yürütülmek üzere M/F EMĠNÖNÜ Araba 

Vapurunun deniz turizmine kazandırılması amacıyla “Sualtı Askeri Araçlar Müzesi Projesi” 

kapsamında Sığacık Körfezinde batırılması hususunun oybirliği ile uygun görüldüğü belirtilmiĢ 

olup; ĠZDENĠZ A.ġ'nin 12/10/2020 tarihli ve 4324 sayılı Yazısı ile talep edilen bilgiler kapsamında 

M/F EMĠNÖNÜ Araba Vapurunun sicilden terkin iĢleminin iptal edilmesi, geminin “Duba” olarak 

kullanılması amacıyla gerekli tüm projelendirme, tadilat, iĢ ve iĢlemlerin ĠZDENĠZ A.ġ. tarafından 

yapılması ve geminin cinsinin yapılacak tadilat ve düzenlemelerin ardından “Duba” olarak 

değiĢtirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – ġirketler – UlaĢım 

Komisyonları Raporu. (UlaĢım Dai. BĢk. E.229495) 

 

 15. Belediyemizin 19/11/2018 tarihli ve 1297 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıĢ olan Ġzmir ili, 

Bergama ilçesi Kozak Yukarıbey Turizm GeliĢtirme Kooperatifi ile BüyükĢehir Belediyemiz 

arasında imzalanan ve önerge ekinde yer alan “Kozak Doğa Parkı Ġle Ġlgili ĠĢbirliği Protokolü”nün 

8. maddesi gereğince süresinin uzatılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - 
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Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz. Dai. BĢk. E.273667) 

 

 16. UlaĢım Planlama ġube Müdürlüğü talebi doğrultusunda; Elektrikli Bisiklet satın alınması ve         

T-Cetveline eklenebilmesine yönelik 13/03/2020 tarihli, 05.330 sayılı Meclis Kararı ile 15 adet 

alınması ve 12/10/2020 tarihli, 05.804 sayılı Meclis Kararı ile bu sayının 20 adet olarak 

belirlenmesi hususları karara bağlanmıĢ ancak ilgili birimin teknik Ģartname çalıĢmaları için 

kullandığı süre ve Satınalma Dairesi BaĢkanlığının 03/09/2020 tarihli ve 193764 sayılı Yazısı 

gereğince ihale süreci 2020 yılı içerisinde yetiĢemeyeceği için satın alma iĢlemleri 

baĢlatılamadığından; UlaĢım Planlama ġube Müdürlüğünün sürdürülebilir ulaĢım ve ulaĢımda 

entegrasyon çalıĢmalarında kullanılmak üzere; 3 adet üç tekerlekli elektrikli gezi bisikleti, 5 adet üç 

tekerlekli elektrikli bisiklet taksi, 2 adet üç tekerlekli ön kutulu elektrikli bisiklet (kargo bisiklet) ve 

10 adet iki tekerlekli elektrikli bisiklet olmak üzere toplamda 20 adet elektrikli bisikletin 2021 Yılı 

T-Cetveline eklenerek Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Makine Ġkmal ġube 

Müdürlüğümüzün 856.06.1.4.01 Kara TaĢıtı Alımları bütçe kodundan satın alınmasının oybirliği 

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

Ġk.Bak.ve Ona.Dai.BĢk.E.270064) 

 

 17. “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” kapsamında, küçükbaĢ hayvan 

yetiĢtiriciliği bakımından önemli potansiyeli olan Ġzmir kırsalındaki koyun/keçi yetiĢtiricilerine 

girdi desteği sağlanarak Ġlimizde küçükbaĢ hayvancılığın yaygınlaĢtırılması amaçlanmakta olup; bu 

hedef doğrultusunda hazırlanan Proje‟nin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Tarım, Orman 

ve Hayvancılık – Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.275529) 

 

 18. KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığı, Bağyurdu Mahallesi 2560, 2558, 2559 parsellerde yapılacak 

olan KDV dâhil 2.181.820,00-TL sözleĢme bedelli “KemalpaĢa Belediyesi Bağyurdu Sentetik Çim 

Yüzeyli Futbol Sahası ve Soyunma Odası Yapım ĠĢi”nin Belediyemizle birlikte ortak proje 

kapsamında yapılması talebi doğrultusunda, söz konusu tesisin yapımı için sözleĢme tutarının 

%80‟i olan KDV dâhil 1.745.456,00-TL tutar karĢılığı yapılacak yardıma yönelik, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ile KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan 

ve önerge ekinde yer alan Protokol‟ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – 

Hukuk Komisyonları Raporu. (Yapı ĠĢl.Dai.BĢk.E. 273672) 

 

 19. Ġdaremizin 2020 - 2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planında “Ġzmir'i UlaĢım Kalitesi Yüksek, 

Yaygın ve Herkes Ġçin EriĢebilir Bir Kente DönüĢtürmek” amacı içerisinde yer alan PG 1.3.2 no‟lu 

“Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin Uluslararası harita altlığı sağlayıcılarıyla entegrasyonun 

sağlanması” performans göstergesi ile ilgili olarak hâlihazırda web sitelerimizde ve mobil 

uygulamalarımızda yayınlanan Hat, Güzergâh, Durak ve Sefer Saatleri gibi kamuya ait açık toplu 

ulaĢım verilerinin uluslararası harita altlığı sağlayıcıları ile paylaĢılması hedeflenmiĢ olup; Akıllı 

Kentlerin, Açık Veri Sistemlerinin, Akıllı UlaĢım Teknolojilerinin önem kazandığı bugünlerde 

gerek yurt dıĢı, gerekse yurt içinde yaĢayan vatandaĢlarımızın ve kentimize gelen turistlerin ulaĢım 

verilerine kolay eriĢebilmesi, kentin geliĢiminin sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması 

amacıyla söz konusu verilerin uluslararası harita altlığı sağlayıcıları ile paylaĢılması ve uluslararası 

geçerlilikte olan sözleĢmelerin onaylanması için ESHOT Genel Müdürlüğüne yetki verilmesinin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (ESHOT-

Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk E.10644/E.162906) 

 

 20. Çiğli Belediye BaĢkanlığının talebi doğrultusunda, mülkiyeti Belediyemize ait; Küçükçiğli 

Mahallesi, 22677 ada, 1 no‟lu taĢınmazın, önerge eki Protokol hükümleri kapsamında, üzerine 

kalıcı yapı yapmamak koĢulu ile “Açık Pazar Yeri” olarak kullanılmak üzere, 3 yıl süreli ve 

bedelsiz olarak Çiğli Belediyesi adına tahsis edilmesinin “Yıllık 1.200,00-TL izbedel ile verilmesi” 

Ģeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.277846) 
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21. KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığının talebi doğrultusunda, mülkiyeti Belediyemize ait Bağyurdu 

Mahallesi, 5778 no‟lu parselin, KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığınca “Kontinü Sistem Zeytinyağı 

Çıkarma Tesisi” olarak kullanılmasına yönelik, 10 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesinin “Yıllık 

1.200,00-TL izbedel ile verilmesi” Ģeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

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

Yön.Dai.BĢk.E.277855) 

 

 22. BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığının belirleyeceği ihtiyaçlar doğrultusunda 

itfaiye hizmetlerinin KOSBĠ, ĠZBAġ ve ĠPOSB sınırları içinde ve çevresindeki yerleĢim yerleri ile 

Ġzmir Ġl Mülki Sınırları içerisindeki bölgelerde yürütülmesi iĢlemlerine yönelik KOSBĠ ve ĠZBAġ 

ile karĢılıklı iĢ birliği Protokollerinin imzalanması ile 10/02/2020 tarihli ve 05.134 sayılı Meclis 

Kararı ile yürürlüğe giren ve yapılan görüĢmeler neticesinde yeniden değerlendirilerek revize 

edilen ĠPOSB Protokolü‟nün imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç 

SOYER‟e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporu. (Ġtfaiye Dai.BĢk.E.270349) 

 

 23. Ġtfaiye Yangın ve Acil Müdahale ġube Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen 118 adet “Ġtfaiye 

Aracı Alımı”nı kapsayan yatırım programı listesinde bulunan “Afet Ġskan Otobüsü Alım ĠĢi”nin 

yüklenici firmanın aracı mevcut Ģartlar ile üretemeyeceğini belirtmesi üzerine sözleĢmesi iptal 

edildiğinden ve satınalma iĢlemleri sonuçlandırılamadığından yatırım programı listesinden 

çıkarılarak, yerine 10 adet Dar Alan Ġtfaiye Arazöz Aracı, 8 adet Dar Alan Ġtfaiye Bomlu Sepetli 

Araç, 12 adet Ġtfaiye Tam TeĢekküllü Kombi Kurtarma Aracı olmak üzere toplam 30 adet itfaiye 

aracının Yatırım Programı listesine eklenmesi, hâlihazırda 2012K08-1662 Proje numarası ile 

yürütülen "Ġtfaiye Aracı Alımı" projesinin 118 adet olan karakteristik sayısının 147 araç olarak 

güncellenmesi ve söz konusu araçların 2021 yılı T-Cetveline eklenerek, 2012K08-1662 proje 

numaralı Yatırım Programı süresinin 2023 yılına kadar uzatılmasının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġtfaiye 

Dai.BĢk.E.270347) 

 

 24. Mersin‟de 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Jimnastik ġampiyonasında takım 

halinde gümüĢ madalya kazanan milli takım sporcularımız; Ġbrahim ÇOLAK, Ferhat ARICAN, 

Ahmet ÖNDER, Ümit ġAMĠLOĞLU, Abdelrahman ELGEMAL‟e ve antrenörleri Yılmaz 

GÖKTEKĠN‟e 2‟Ģer adet ata altın verilmesi, ayrıca aynı Ģampiyonada bireysel olarak altın madalya 

kazanarak Avrupa ġampiyonu olan Ġbrahim ÇOLAK ve Ferhat ARICAN ile antrenörleri Yılmaz 

GÖKTEKĠN‟e 3‟er adet ata altın verilmesinin “Ata Altın karşılığı olan Türk Lirası verilmesi ile 

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (864.03.4.2.05) Bütçe 

Kaleminden karşılanması” Ģeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. 

(Gençlik ve Spor Dai.BĢk.E.277856) 

 

 25. Kentimizde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen doğal afet (deprem) nedeniyle evleri yıkılan 

ya da ağır hasar gören vatandaĢlarımıza, mülkiyeti Belediyemize ait Karabağlar ilçesi, YaĢar Kemal 

Mahallesinde bulunan Uzundere Toplu Konutlarından 224 adet bağımsız bölüm Belediyemiz 

tarafından 1 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmiĢ olup; Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Bilgi 

Ağları ġube Müdürlüğünce geçici olarak ikametgâh eden depremzede vatandaĢlarımızın internet 

ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla internet altyapılarının oluĢturularak bedelsiz internet hizmeti 

verilebilmesinin; “Doğal afet nedeniyle 1 yıl süre ile depremzedelere bedelsiz tahsis edilen 

konutlarda yaşayan depremzedelerin özellikle Covid-19 önlemleri kapsamında EBA’ya ulaşmaları 

bir zorunluluk olduğundan” Ģeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Bilgi ĠĢlem 

Dai.BĢk.E.270348) 

 

 26. Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan yollardaki iĢletmelerin reklam tabelalarına ait ilan ve 

reklam vergisi beyan ve ödeme süresi her yıl Ocak ayı olarak uygulanmakta olup; ülkemizde 

yaĢanan Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında yoğunluğun azaltılması amacı ile 2021 yılı ilan ve 
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reklam vergisi beyan ve ödeme süresinin 01 Ocak 2021 – 01 Mart 2021 tarihi olarak 

belirlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali 

Hiz.Dai.BĢk.E.269716) 

 

 27. Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünün Belediye hizmetlerinin etkin ve hızlı bir Ģekilde 

sunulabilmesinin temini ile iletiĢim noktalarımızın bulunmadığı veya acil ihtiyaç duyulan yerlerde 

Mobil ĠletiĢim Hizmet Aracı olarak 1 Adet 2+1 Kasalı Kamyonet (Mobil ĠletiĢim Hizmet Aracı)                 

2021 Yılı T-Cetveline eklenerek Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Makine Ġkmal 

ġube Müdürlüğümüzün 856.06.1.4.01 Kara TaĢıtı Alımları bütçe kodundan satın alınmasının 

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

Ona.Dai.BĢk.E.267067) 

 

 28. Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığına bağlı Engelli Hizmetleri ġube Müdürlüğü tarafından 

14/09/2020 tarihli ve 05.686 sayılı alınan Kararı ile Güzelbahçe Belediyesi, ÖdemiĢ Belediyesi, 

Beydağ Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Bayındır Belediyesi, Torbalı Belediyesi, Menemen 

Belediyesi, KemalpaĢa Belediyesi, Kiraz Belediyesi, Menderes Belediyesi, ÇeĢme Belediyesi ve 

Karaburun Belediyesine toplam 12 Adet Engelli Nakil Araçlarının alınıp hibe edilmesine karar 

verilmiĢ olup; bu kapsamda Engelli Hizmetleri ġube Müdürlüğünün talebi olan 12 adet Engelli 

Nakil Aracının 2021 Yılı T-Cetveline eklenerek Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi 

BaĢkanlığı Makine Ġkmal ġube Müdürlüğümüzün 856.06.1.4.01 Kara TaĢıtı Alımları bütçe 

kodundan satın alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu. (Makine Ġkm. Bak. ve On.Dai.BĢk.E.277841) 

 

 29. Çiğli Belediyesinin; 2021 yılı Evsel Katı Atık Maliyet ġeması, Evsel Katı Atık Tablosu, Tarife 

Cetvelleri ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin kabulü ve 2021 yılında aynen uygulanması oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. 

ve Kar. Dai.BĢk.E.272239) 

 

 30. Kınık Belediye Meclisinin; Kınık Belediyesinin 2021 Mali Yılında uygulanacak Gelir 

Tarifelerinin önerge eki tabloda belirtildiği Ģekilde uygulanması hususuna yönelik, 21/10/2020 

tarihli ve 8/38 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi 

Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E. 273660) 

 

 31. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, 

Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz 

Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planına, imar planının genel hedef ilke ve stratejilerinin imar planı uygulama araçları 

ile yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki listede yer alan 179 adet dilekçe ile yapılan 

itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.261117) 

 

 32. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, 

Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz 

Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planına “Düzenleme Ortaklı Payı (DOP)” kapsamında verilen kararların yeniden 

değerlendirilmesi talebiyle önerge eki listede yer alan 13 adet dilekçe ile yapılan itirazların 

oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.261118) 

 

 33. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, 

Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz 

Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli 
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Nazım Ġmar Planına, imar planında belirlenen kullanım kararlarının yeniden değerlendirilmesi 

talebiyle önerge eki listede yer alan 36 adet dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.261119) 

 

 34. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülere 27/08/2020 

- 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, Atamer, 

Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, 

Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planına, söz konusu planın nüfus projeksiyonuna ve yapı yoğunluğuna iliĢkin verilen planlama 

kararlarının üst ölçekli imar planları ile birlikte yeniden ele alınması ve imar planının genel hedef 

ilke ve stratejilerinin imar planı uygulama araçları ile yeniden değerlendirilmesi talebiyle TMMOB 

ġehir Plancıları Odası Ġzmir ġubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.261120) 

 

 35. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, 

Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz 

Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planına, Milli Savunma Bakanlığı ĠnĢaat Emlak Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 

itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.261122)  

 

 36. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, 

Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz 

Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planına, sahip olunan taĢınmaza iliĢkin bilgi, belge ibrazı yapılmadan imar planının 

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

talebiyle önerge eki listede yer alan 123 adet dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.261123) 

 

 37. Mülkiyeti Buca Belediyesine ait; Kocatepe Mahallesi, 50104 adada bulunan mülkiyet sorunu 

nedeniyle ve nazım imar planında B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) kullanım kararında kalan, 

50001 ada 2 ve 3 parsellerin 5000 m²‟lik kısmının “Konut Alanı” olarak ayrılmasına yönelik 

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

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.278039) 

 

 38. Konak Belediye Meclisinin; 04/08/2020 tarihli ve 98/2020 Kararı ile uygun görülen; 1/1000 

ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi dikkate alınarak, Yıldız Mahallesi, 23M4C 

pafta, 122 ada 22 parselin, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Konak-Kemeraltı ve Çevresi Koruma 

Amaçlı Nazım Ġmar Planındaki „Konut Alanı' Kullanım Kararının “Ġlköğretim Tesis Alanı” olarak 

belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisinin ve Plan Raporunun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

doğrultusunda iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.278042) 

 

 39. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarihli ve 59 no‟lu Kararı ile uygun görülen; 

Narlıdere Mahallesi, 6411 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Kararı doğrultusunda 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/12/2019 tarihli ve 05.1165 sayılı Kararı ile "Özel Sosyal 

Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğine 

yönelik askı süresi içinde yapılan itirazın kabulüne iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu 
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Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.272238) 

 

 40. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarihli ve 84/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

General Kazım Özalp Mahallesi, 47/10 Sokak ile 47 Sokak kesiĢiminde, yürürlükteki imar 

planında "Park Alanı" olarak belirlenmiĢ alanda 3.00 m x 6.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" 

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

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.275521) 

 

 41. Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi, 208 ada, 15 parsel ile 209 ada, 27 parsellere yönelik 

hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ile Menderes Belediye Meclisinin 

06/10/2020 tarihli ve 2020-50 sayılı Kararı ile uygun görülen; Menderes ilçesi, Ahmetbeyli 

Mahallesi 208 ada, 15 parsel ile 209 ada, 27 parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.249667) 

 

 42. Karabağlar ilçesi, Sevgi Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında 

"Ġbadet Alanı" kullanımında kalan 36604 ada, 1 parselin "Belediye Hizmet Alanı", "Park Alanı" 

kullanımında kalan 13543 ada, 1 parselin ise "Ġbadet Alanı" olarak düzenlenmesine iliĢkin, 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı değiĢikliği ile Karabağlar Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 

96/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karabağlar ilçesi, Sevgi Mahallesinde, yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Genel Otopark Alanı" ve "Park Alanı" kullanımlarında 

kalan 36604 ada, 1 parselin "Belediye Hizmet Alanı “Sosyal ve Kültürel Tesis-Otopark" Ģeklinde 

düzenlenmesine iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.273666) 

 

 43. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 244 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Doğanlar Mahallesi, L18b06a2a ve L18b06a2b paftalar, 19209 ada, 1 parselde çekme 

mesafelerinin yeniden belirlenmesine ve plan notu getirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.275527) 

 

 44. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 245 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Kazımdirik Mahallesi 30 J II b (24 O I a) ve 30 J II c (24 O I d) paftalara isabet eden, 8 ada 4 

parsel, 8065 ada 2 parsel, 8067 ada 3 parselin bulunduğu bölgede, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

Kararı doğrultusunda "Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sahası" olarak kullanılan alanın, "Resmi 

Kurum Alanı" belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

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

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.275524) 

 

 45. Konak Belediye Meclisinin; 01/09/2020 tarihli ve 126/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

MithatpaĢa Mahallesi, 725 ada, 13, 14, 15 parseller, 726 ada 4, 5, 6, 7, 16, 18, 19 parseller, 730 ada 

3, 4, 5 parseller, 731 ada 7 parsel, 734 ada, 14 ve 16 parsellerin tescil gösteriminin iĢlenmesi, söz 

konusu parsellerin koruma alanının Çankaya Mahallesi, 792 ada 1 ve 58 parselleri, MithatpaĢa 

Mahallesi, 734 ada 1, 2, 3, 6, 13, 15 ve 18 parselleri, 732 ada 30 ve 31 parselleri, 731 ada 1 ve 6 

parselleri, 730 ada 1, 2, 8, 9, 10 ve 11 parselleri, 726 ada 1, 3, 8, 9, 12, 15, 17, 20, 21 ve 23 

parselleri, 725 ada 16 ve 36 parselleri ve 2326 ada 1 parseli kapsayacak Ģekilde belirlenmesine ve 

734 ada 14 ve 16 parsellerde yer alan tescilli taĢınmazların imar hattının yeniden düzenlenmesine 

yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun 

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.278043) 
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 46. Konak Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarihli, 125/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġsmet 

Kaptan Mahallesi, tescilli 1023 ada, 1, 2, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin tescil gösteriminin iĢlenmesi 

ve söz konusu parsellerin koruma alanının 1022 ada 23 parsel, 1024 ada 12 parsel ve 1025 ada 15 

parseli kapsayacak Ģekilde belirlenmesine ve tescilli parsellerin imar hatlarının düzenlenmesine 

yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun 

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.278060) 

 

 47. Selçuk Belediye Meclisinin; 10/07/2020 tarihli ve 2020-0105 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Selçuk 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonunun askı süresi içerisinde yapılan 

itirazların kabul edilmesine yönelik, 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu DeğiĢikliği 

önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge 

Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.277851) 

 

 48. Buca Belediye Meclisinin; Efeler Mahallesi 323, Yenigün Mahallesi 268/4, Göksu Mahallesi 

682/9 ve YeĢilbağlar Mahallesi 679/19 ve 646/1 Sokakların Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin 

ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer 

alabilmesine yönelik,  02/10/2020 tarihli, 117 ve 118 sayılı Kararlarının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk. E.267069) 

 

 49. Aliağa Belediye Meclisinin; 06/10/2020 tarihli ve 179 sayılı Kararı ile uygun görülen; Aliağa 

Helvacı YerleĢim Bölgesinde 2200 Sk., 2204 Sk., 2206 Sk., 2226 Sk., 2420 Sk., 2451 Sk., 2607 

Sk., 2610 Sk., 2617 Sk.‟ın, ġehit Samet Kırcalı Caddesi, Gençlik Caddesi, Münir Nuretttin Bayrav 

Caddesi, Hatundere Caddesi, Yazar Namık Kemal Caddesi, Necmi Pehlivan Caddesi, Kazımdirik 

Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Mithat PaĢa Caddesi, Mehmet Sevindik Caddesi, Fevzi 

Çakmak Caddesi, Talat Bilgin Caddesi, Mevlana Caddesi, Yavuz Selim Caddesi‟nin, Planlı Alanlar 

Ġmar Yönetmeliği‟nin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların 

zemin katlarda yer alabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.277843) 

 

 50. Tire Belediye Meclisinin; Turan Mahallesi, Hakime Sokağın, Planlı Alanlar Ġmar 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin 

katlarda yer alabilmesine yönelik 09/10/2020 tarihli 05.99 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.275520) 

 

 51. Ġzmir ili ilçelerinde ve bunlara bağlı mahallelerde, küçük ölçekli balıkçılara üretim koĢullarının 

ve gelir getirici faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında teknelerin en büyük bakım malzemesi 

girdileri olan; anti fouling boya ve epoksi macun desteği sağlanarak balıkçılığın geliĢtirilmesi ve 

sosyo-ekonomik Ģartlarının iyileĢtirilmesi hedeflenmiĢ olup; bu doğrultuda hazırlanan ''Su Ürünleri 

Kooperatifleri Ortağı Küçük Ölçekli Balıkçılara Tekne Bakım Malzemeleri Desteği Projesi”nin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Kooperatifler Komisyonları 

Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.270592) 
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X. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

1. 15/10/2020 tarihinde süresi sona eren, Konak ilçesi, Kahramanlar Mahallesi, 1919 ada, 102 

parselde bulunan, Kahramanlar Mahallesi, 1424 Sokak No:21 Konak/ĠZMĠR adresli Kahramanlar 

Katlı Otoparkın, iĢletme hakkının Belediyemiz Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel ile önerge 

eki Protokol hükümleri doğrultusunda, ĠZELMAN A.ġ‟ye devrinin; “İzmir ili, Konak ilçesi, 

Kahramanlar Mahallesi, 1919 ada, 102 parselde bulunan, Kahramanlar Mahallesi 1424 Sokak 

No:21 Konak/İZMİR adresli Kahramanlar Katlı Otoparkın 5 yıllığına, otoparktan elde edilen 

gelirin %30’u bedel ile işletme hakkının önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN 

Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş.'ye devredilmesine” Ģeklindeki müĢterek görüĢ 

doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve   Bütçe – ġirketler 

Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.277845) 

 

2. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planına göre 20 metre geniĢliğindeki imar yolu ve 

yeĢil alanda kalan; KarĢıyaka ilçesi sınırları içerisinde Kemal Baysak Bulvarı ile 1671 Sokağın 

kesiĢiminde bulunan yolun açılmasına duyulan ihtiyaçtan bahisle, ġemikler Mahallesi, 1757 ve 

1758 parsellerde kayıtlı taĢınmazların kamulaĢtırılmasının 2019-2023 yıllarını kapsayan 5 yıllık 

Ġmar Programına ek olarak alınması, KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 

72458193/128 sayılı Kararıyla uygun görülmüĢ olup; konunun Ġlçe Belediyelerinin imar 

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

05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – 

UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.256489) 

 

3. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; Aile ve Çocuk Hizmetleri ġube 

Müdürlüğüne bağlı "Çocuk Belediyesi" olarak hizmet vermesi amacıyla mülkiyeti Seferihisar 

Belediyesine ait olan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Sosyo Kültürel Tesis 

Alanı" kullanımına isabet eden, Camikebir Mahallesi, 765 ada, 7 parselin kamulaĢtırılması 

amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak 

alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Aile ve Çocuk – Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.278026) 

 

4. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Rekreasyon Alanı”nda kalmakta olan; 

KarĢıyaka ilçesi, ġemikler Mahallesi, 25697 ada, 1 parselin içerisinde bulunduğu sulak alan 

sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda koruma statüsü niteliğine uygun olarak koruma kullanma 

dengesi gözetilerek halkın kullanımına açılması amacıyla, KarĢıyaka Belediyesinin 2019-2023 

yıllarını kapsayan 5 yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması, KarĢıyaka Belediye Meclisinin 

01/10/2020 tarihli ve 72458193/129 sayılı Kararıyla uygun görülmüĢ olup; konunun Ġlçe 

Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

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

Dai.BĢk.E.256488)  

 
 

        XI. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

  XII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

  

        XIII. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 
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2. BÖLÜM 

2021 YILI OCAK AYI I. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Tutanak No   : 97509404-301.04-1/1                                        Toplantı Tarihi   : 11/01/2021  

Toplantı Yeri : MithatpaĢa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi     Toplantı Saati   : 16.00  

                          No:1087 Konak/ĠZMĠR 

                          (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 

                     

 

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

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

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

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

UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Cemil TUGAY, Mustafa ÖZUSLU, 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, 

Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, 

Ramazan Ġsmail UYGUR, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, 

Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, 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, 

Oğuzhan ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Halil 

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

Murat CĠHAN, Seda ÖZTÜRE, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, 

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

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

SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, 

Hakan BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, 

Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, 

Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa 

NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, Hakan YILDIZ, 

Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Göksel 

DĠNÇER, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile 

ÖZKUL, AyĢegül DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, BarıĢ BÜKÜLMEZ, 

Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Uğur DEMĠREZEN, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul 

AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih 

ÖZUYAR, Sedat SARI, Salahattin ġAHĠN, Cüneyt UMUTLU, Hakan ġĠMġEK, Nafiz KÜKLER, 

Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Mustafa ĠDUĞ, Saadet ÇAĞLIN, Mehmet 

Atilla BAYSAK, Menemen Belediye BaĢkan Vekili, Halil ARDA, Muharrem BAYRAKTAR, 

Mustafa KAYALAR, Urla Belediye BaĢkan Vekili, Ġsmet ORHAN, Haydar GÜLTEKĠN, Adil 

KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, Nuri CAFEROĞLU, Fatih TAġTAN, 

Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın PEHLĠVAN, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Galip ATAR, Hakan 

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

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

Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2021 Yılı Ocak Ayı Toplantısını 

açıyorum, I. BirleĢimini. TeĢekkür ediyoruz ĠZSU ekibimize. 
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II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP 

YAPILMADIĞININ GÖRÜġÜLMESĠ 

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

Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz görmedik efendim. 

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Maddi hatayla ilgili? Kemal Bey? Geçen Oturum 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 

 

III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin GörüĢülmesi. Var mıdır Yazılı Önergemiz?  

DĠVAN KÂTĠBĠ: İki tane vardı Başkan’ım. 

BAġKAN: Buyurun. ArkadaĢlar geliyorlar değil mi? BüyükĢehir… Levent Bey? Haydi bir haber 

verin baĢladık biz. 

HAKAN ġĠMġEK: O zaman 5 dakika mı verelim BaĢkan‟ım? 

BAġKAN: 5 dakika mı var? 

HAKAN ġĠMġEK: 5 dakika ara mı verelim? ArkadaĢlar yerleĢsin. 

BAġKAN: Tamam, iyi haydi 5 dakika ara verelim, bu arada Raporlara bakalım, tamam. 

 

 

(BĠRLEġĠME 5 DAKĠKA ARA VERĠLDĠ.) 

 

 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Ġzmir ilimizde Esnaf ve 

Sanatkâr Dairesi BaĢkanlığı Biriminin Kurulması. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 

KuruluĢları Kanunu çerçevesinde Ġzmir ilimiz sınırları içerisinde hizmet sunan esnaf ve 

sanatkârlarımız ile bunların yanında çalıĢanların mahalli müĢterek nitelikteki teknik 

ihtiyaçlarını karĢılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaĢtırmak, mesleğin genel faaliyetlerine 

uygun olarak geliĢmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle 

ve diğer vatandaĢlarımız ile iliĢkilerinde ahlaki dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak açısından 

Belediyemizin de görev ve sorumluluk üstlenerek katkı sağlaması amacıyla 5216 sayılı 

BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 21.maddesinde „BüyükĢehir Belediyesi TeĢkilatı norm kadro 

esaslarına uygun olarak Genel Sekreterlik, Daire BaĢkanlıkları ve Müdürlüklerden oluĢur. 

Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleĢtirilmesi BüyükĢehir Belediyesi Meclisinin kararı 

ile olur.‟ hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda Önergemizin Meclis Gündemine alınmasını 

Belediye Meclis BaĢkanlığına sunarız. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Salahattin 

ġAHĠN.E.12156) 

BAġKAN: Evet, 1 No‟lu Yazılı Önergenin… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım, Hukuk ve Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları.  

BAġKAN: Hukuk Komisyonuna da gitsin mi acaba?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani görse iyi olur Hukuk Komisyonu da. Hukuk Komisyonu da görse her 

zaman iyi olur, evet.  

BAġKAN: Tamam, Esnaf ve Meslek Odaları – Hukuk Komisyonları diyelim. Hakan Bey? 

Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli ArkadaĢlar, 1 No’lu Yazılı Önergenin kabulünü ve Esnaf ve 

Meslek Odaları – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 2. Yazılı Önergemiz. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Son yıllarda gerek 5199 

sayılı Hayvan Hakları Yasası, gerekse ĠçiĢleri Bakanlığımızın yayınladığı Genelgeler, sahipsiz 

sokak hayvanlarının korunması ve bakımı konusunda yerel yönetimlere yeni sorumluluklar 

yüklemiĢtir. Bu nedenle Ġzmir halkının ve hayvan severlerin yararına olan bazı makul talepler, 

belirlenerek aĢağıda sunulmuĢtur:  

 

1- Covid 19 salgını döneminde, halkımızın artan ekonomik sıkıntılarını dikkate alarak, hayvan 

severlerin artan mali yükünü hafifletmek amacıyla barınak bütçelerinin mama alımı yönünde 

arttırılması ve gönüllü hayvanseverlere ücretsiz mama desteği verilmesi, bu yönde uygulama 
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yapılan birimlerdeki aksaklık ve yetersizliklerin giderilmesi acil bir talep olarak karĢımızda 

durmaktadır. (Bize hayvanseverlerin borç yükü alında ezildiği veya çaresiz kaldığı bilgileri 

gelmektedir.) 
 

2- Hayvan severlerin önemli bir talebi ve bu konudaki çözümün önemli bir parçası olan 

kısırlaĢtırma hizmeti için gerekli veteriner ve ekip sayısının artırılması, özellikle kırsal kesimler 

için mobil kısırlaĢtırma ekiplerinin kurulması bir ihtiyaçtır.  

 

3- Son zamanlarda özellikle ilçelerde veteriner ambulans hizmetinin yetersiz kaldığı Ģikâyeti bize 

ulaĢmaktadır. Bu konuda da imkânların arttırılmaya çalıĢılması uygun olacaktır.  

 

4- Bazı ilçelerde makbul bir hizmet olarak görülen “belli noktalara besleme ünitesi - mama 

kutusu koymak” yerine çöp konteynerlarının yanına siperlikli mama teknelerinin yapılması, hem 

çevre kirliliğini önlemek hem de hayvansever olsun olmasın semt sakinlerinin yemek artıklarını 

makul ve kolay bir nokta (çöpün kenarına) ulaĢtırmaları açısından verim ve kolaylık 

sağlayacaktır.  

 

5- Medeni dünyaya örnekleri görülen evcil hayvan gezdirme parkurları konusunda da talep 

vardır. Mevcut parkurlarda veya yeĢil alanlarda hayvanlara göre dizayn edilmiĢ aletlerin 

konulacağı parkurlu bir bölüm, hem kent yaĢamının kalitesinin artıracak hem de hayvan 

severlere yalnız olmadıklarını hatırlatacaktır. Bu konularda, görev sorumluluk alanlarına göre 

BüyükĢehir ve Ġlçe Belediyelerimizin gerekli çalıĢmaları yapması, haklımızın taleplerine uygun 

olacaktır. Gereğini arz ve talep ederim. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Salahattin 

ġAHĠN.E.12122) 

 

BAġKAN: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sokak Hayvanlarını Koruma - Hukuk Komisyonları uygundur.  

BAġKAN: Hakan Bey? Sokak Hayvanlarını Koruma - Hukuk Komisyonları. Salahattin Bey? 

Kemal Bey? Değerli ArkadaĢlar, 2 No’lu Yazılı Önergenin Hukuk - Sokak Hayvanlarını 

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

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. BaĢka Yazılı Önergemiz var mı? 

DĠVAN KÂTĠBĠ: BaĢka Ģu anda Önerge… 
BAġKAN: Olmadığına göre… 

 

IV. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE 

ATANAN PERSONELE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME 

BAġKAN: BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tarafından Üst Unvanlı Görevlere Atanan Personele 

ĠliĢkin Bilgilendirme. Buyurun bilgilendirmeyi de yapalım.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: 23 Temmuz 2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 22‟nci maddesinde “BüyükĢehir 

Belediyesi personeli BüyükĢehir Belediye BaĢkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü 

unvanlı olanlar ilk toplantıda BüyükĢehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulur.” denilmektedir. 

Bu nedenle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76‟ncı, 71‟inci, 68/B maddeleri ile 5216 

sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununun 18/i maddesi gereği; Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanı 

kadrosunda bulunan Ertuğrul TUGAY, 1‟inci derece Genel Sekreter Yardımcısı, I. Hukuk 

MüĢavirliği Hukuk MüĢaviri kadrosunda bulunan Türkan ÖZGÜR, 1‟inci derece I. Hukuk 

MüĢaviri, Sosyal Yardımlar ġube Müdürlüğü Eğitmen kadrosunda bulunan UlaĢ AYDIN, 1‟inci 

derece Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanı, Sosyal Projeler ġube Müdürlüğü Veri Hazırlama ve 

Kontrol ĠĢletmeni kadrosunda bulunan Mehmet Anıl KAÇAR, 1‟inci derece Sosyal Projeler 

Dairesi BaĢkanı, Finansman ġube Müdürlüğü Matematikçi kadrosunda bulunan Övünç 

ÖZGEN, 1‟inci derece Satınalma Dairesi BaĢkanı kadrosuna atamaları yapılmıĢtır. Bilgilerinize 

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

Eğt.Dai.BĢk.E.1785) 
BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum, baĢarılar diliyorum 

görevlerinde. Bilgilendirme yapılmıĢtır.  
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V. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DENETĠM KOMĠSYONU ÜYELERĠNĠN GĠZLĠ OYLA 

SEÇĠLMESĠ 

BAġKAN: V. BaĢlığımız BüyükĢehir Belediyesi Denetim Komisyonu Üyelerinin Gizli Oyla 

Seçilmesi. Evet Değerli ArkadaĢlar, Denetim Komisyonunun görevlendirilmesine geçiyoruz. 

Buyurun Nilay Hanım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Bülent 

SÖZÜPEK, YeĢim TEKOĞLU, Ġbrahim UlaĢ POLAT önerdiğimiz arkadaĢlarımızdır. 

BAġKAN: Evet, buyursunlar efendim. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, isim… Grubumuz adına isim bildirmeden önce… 

BAġKAN: Çıkartıp konuĢursanız duyulmuyor, anlaĢılmıyor çünkü. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri Grubumuz adına isim bildirmeden önce 

bunu esasında geçen yıl da tartıĢmıĢtık. ġu anda Denetim Komisyonu Üyesi dört. Üç Cumhur… 

Millet Ġttifakı, bir de Cumhur Ġttifakı olmak üzere toplam dört. ġimdi dolayısıyla bizim burada Ģöyle 

bir teklifimiz olacak, geçen yıl da bu teklifi sunmuĢtuk, Ģeffaflık adına, yapılan, yapıldığını 

düĢündüğümüz demeyelim ama eğer bir eksiklik varsa bu eksikliklerin ortaya çıkartılması adına bu 

sayının esasında beĢ olması gerektiği yönünde bir teklifimiz var. Çünkü yaklaĢık 40 günlük bir süre 

içerisinde yapılacak olan bir çalıĢma. Bu çalıĢmayı elbette ki, Grubumuz adına bulunacak olan 

Meclis Üyesi ArkadaĢımız ve diğer arkadaĢlarımızın mutlaka ki burada bir özveriyle çalıĢacaklarını 

biliyoruz ama bu çalıĢmanın çok daha sağlıklı olması ki, önceki dönemlerde bu sayının beĢ 

olduğunu biliyoruz. Yani geçen dönem değil ama ondan önceki dönemlerde beĢ olduğunu hepimiz 

biliyoruz. Burada teknik olarak bir oranlama yapıldığı söyleniyor ama bu sayının beĢe çıkartılması 

mümkün ve bu beĢe çıkartılmasıyla birlikte de Cumhur Ġttifakı‟nın bir fazla Denetim Komisyonuna 

üye vermesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu anlamda da eğer uygunsa, “Bu sayının beĢe çıkartılması 

bizce uygundur.” diye düĢünüyorum, saygılar sunuyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Evet, buyurun Mustafa Bey.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri. ġimdi, Denetim Komisyonuna 

üye seçilme konusu 5393 sayılı Belediye Kanununda ve Belediye Meclisleri Yönetmeliğinde de 

açık olarak ifade edilmiĢtir. Orada der ki; “3, 4, 5 kiĢiden oluĢur.” der. Yani bunu Meclisin takdirine 

bırakmıĢ. Geçen sene yaptığımız uygulamalarda biz Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi olarak 

Denetim Komisyonunun 4 kiĢi olmasına karar vermiĢtik. Yine o dönemde de AK Partili ArkadaĢlar 

beĢ olması konusunda teklif etmiĢlerdi ama Meclis dört sayısını onayladı. Biz bu yılki Meclis 

Denetim Komisyonu üye sayısının da dört olmasını o anlamda öneriyoruz ve dörde göre bir 

hesaplama yapılmasını doğru buluyoruz. Ama takdir edersiniz ki, üye tam sayısının Meclis… Ġlgili 

Grubun Meclis Üyesi sayısına bölünerek elde edilen rakam üzerinden çarpılarak bir hesaplama var. 

Hem Kanunda hem Yönetmelikte bu gösterilmiĢ oluyor. AK Partili Sayın Grup Sözcüsünün ve 

Grup BaĢkan Vekilinin ifade ettiği gibi biz 4‟ün yeterli ve doğru olduğuna inanıyoruz ve dört 

üzerinden bir Komisyon oluĢmasını teklif ediyoruz ve istiyoruz. Bu konuda görüĢümüzde bir 

değiĢiklik yok. Ama velev ki, beĢ olsa dahi, beĢ olsa dahi hesaplama yapılabilir. Benim elimde 

yapılan hesaplamalarda yine, yine Cumhuriyet Halk Partisine üç, AK Partiye bir Denetim 

Komisyonu Üyeliği vermektedir. Dolayısıyla bir bilgi olsun diye söylüyorum bunu. Dört ile beĢ 

üyeden oluĢması durumunda 3‟e 1 oranı değiĢmiyor Değerli ArkadaĢlar. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Evet, Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli ArkadaĢlar, gizli oylamaya geçiyorum, baĢka 

görüĢ yoksa... (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon özür 

dilerim, isim bildirmediniz daha… Affedersiniz, buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Fikret MISIRLI.  

BAġKAN: Fikret MISIRLI. Evet, Değerli ArkadaĢlar baĢka görüĢ bildiren olmadığına göre? 

Oylamaya geçiyorum. ArkadaĢlar dolaĢtırıyorlar mı? (Ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, tamam. Değerli ArkadaĢlar oylama 

devam ederken bir bilgilendirmemiz daha vardı. Özgür Bey o bilgilendirmeyi okutabilir miyim? 

ÖZGÜR HIZAL: Tabii, tabii BaĢkan‟ım.  

 

VI. ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2019 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU 

HAKKINDA BĠLGĠLENDĠRME 

BAġKAN: ArkadaĢlar okutuyorum. Kemal Bey? Salahattin Bey? 
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DĠVAN KÂTĠBĠ: 6085 sayılı SayıĢtay Kanununa göre Belediyemizde 2019 Mali 

Yılında SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi 2019 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 14/12/2020 tarihli ve 18. Denetim Grup 

BaĢkanlığının 73685206-130.01.04[130.01.04]-E.20056643 sayılı yazısı ile kurumumuza 

gönderilmiĢtir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 55‟inci maddesinde “Denetime iliĢkin sonuçlar 

Belediye Meclisinin bilgisine sunulur.” denilmektedir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Yılı 

SayıĢtay Denetim Raporunda; denetim kapsamının, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile 

gelir, gider ve mallarına iliĢkin tüm mali faaliyet, karar ve iĢlemleri ve bunlara iliĢkin kayıt, 

defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil ) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 

oluĢturduğu ve bu hususlar ile ilgili denetim sonucunda denetim görüĢü oluĢturmak üzere yeterli 

ve uygun denetim kanıtı elde edildiği belirtilmiĢtir. Denetim görüĢü bölümünde; Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 2019 yılına iliĢkin raporda belirtilen ve rapor ekinde yer alan geçerli 

finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların tüm önemli yönleriyle doğru 

ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varıldığı belirtilmiĢtir. Belediyemize ait 2019 Yılı SayıĢtay 

Denetim Raporu, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin www.izmir.bel.tr adresinde dokümanlar 

bölümü mali yapımız içerisinde dıĢ denetim raporları olarak yer almaktadır. 6085 sayılı SayıĢtay 

Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 55‟inci maddeleri uyarınca 2019 Yılı SayıĢtay 

Denetim Raporu Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Mali Hiz.Dai.BĢk.E.2723) 

BAġKAN: Peki, bilgilerinize arz ediyoruz Değerli Meclis.  

 

VII. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: VII. baĢlığımız BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin GörüĢülmesi. Nilay Hanım? 

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

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 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. maddedeki konunun Belediye BaĢkanının brüt ödeneğinin 3‟te 1‟i 

tutarında Huzur Hakkı ödenmesini öneriyoruz. Doğrudan oylanmasını istiyoruz.  

BAġKAN: Tamam. Değerli ArkadaĢlar oy kullanmayan Meclis Üyemiz kaldı mı acaba? Elini 

görebilir miyim oy kullanmayan arkadaĢımızın? Kalmadı. Peki. Evet, 1 no‟lu Önergeyle ilgili 

Hakan Bey? Bu eklemenin yapılarak. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Tamam. Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli 

ArkadaĢlar, 1 no’lu Önergenin Belediye BaĢkanının brüt ödeneğinin 1/3‟ü tutarında Huzur Hakkı 

ödenmesi Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 2? 

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

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 2 ve 3 no’lu Önergelerin kabulünü 

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

ediyorum, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 4. maddede Fazla ÇalıĢma Ücretinin üst limiti 790,00 

lira olarak verilecek Ģekilde doğrudan oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli ArkadaĢlar, 4 No’lu Önergede Fazla 

ÇalıĢma Ücretinin üst limitinin 790,00 lira olarak verilmesiyle birlikte kabulünü oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: 5. maddenin doğrudan oylanmasını öneriyoruz. 

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 5 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sosyal Hizmetler – Kent Konseyi – Aile ve Çocuk – Plan ve Bütçe 

Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 6 no’lu Önergenin Sosyal Hizmetler – Kent 

Konseyi – Aile ve Çocuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Plan ve Bütçe – UlaĢım Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 7 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve                 
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Bütçe – UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları. 

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 8 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Ek Gündemimiz vardı.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon 9 var bir de efendim.  

BAġKAN: Pardon 9, özür dilerim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

BAġKAN: Evet 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu.  

BAġKAN: Evet 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu.  

BAġKAN: Plan ve Bütçe Komisyonu. Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey?  9 no’lu 

Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.  

 

VIII. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesine geçiyorum, 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1, 2 ve 3. maddeler Hukuk Komisyonu.  

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey?  1, 2 ve 3 no’lu Ek Önergelerin Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları. 

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 4 no’lu Ek Önergenin Plan ve                          

Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Kent Konseyi Komisyonları. 

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 5 no’lu Ek Önergenin Plan ve                    

Bütçe – Çevre ve Sağlık – Kent Konseyi Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Turizm ve Fuarcılık – Kent Konseyi Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey?  6 no’lu Ek Önergenin Hukuk – Turizm ve 

Fuarcılık – Kent Konseyi Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul                            

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey? Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları. Salahattin Bey? Kemal Bey?                 

7 no’lu Ek Önergenin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

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

 

IX. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesi baĢlığına geçiyorum buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1, 2, 3 ve 4. maddeler Komisyonlardan oybirliği ile geçmiĢ, aynı Ģekilde 

oylansın.  

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? 1, 2, 3 ve 4 no’lu Komisyon Raporlarının 

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 5? Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım, Komisyonlardan Gelen Raporlara döneceğiz ilk Gündemdeki.  

BAġKAN: Evet, 5. Komisyon Raporuna geldik.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon bende sayfa eksik herhalde. Yani 4 madde gözüküyor evet. Ġlk 

gündemdeki Komisyon Raporlarındayız efendim.  

BAġKAN: Evet, ilk Gündemin Komisyon Raporlarında. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Sayın BaĢkan‟ım, Komisyondan Gelen Tüm Raporlar oybirliği ile  

geçmiĢ, tümünün Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz. Yani 1‟den 51‟e kadar, 
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51 dâhil Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın, hepsi oybirliğiyle.  

BAġKAN: Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Değerli ArkadaĢlar, Tüm Komisyon 

Raporlarımız oybirliği ile Komisyonlarımız tarafından kabul edilmiĢ olduğu için her birinin 

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Tüm Komisyon Üyelerimize bu ortak çalıĢma ruhu nedeniyle teĢekkür 

ediyorum. Gerçekten tüm Komisyon Raporlarının oybirliği ile geçmiĢ olmasının çok kıymetli 

olduğunu bu vesileyle bir kere daha söylemek istiyorum. Tüm arkadaĢlarımızın eline, emeğine 

sağlık. Birlikte çalıĢma kültürü konusunda gösterdikleri iradeye teĢekkür ediyorum.  Buyurun Nilay 

Hanım? Komisyon Raporları? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, sanırım oylama sonucu… 

BAġKAN: Evet, oylama sonucuna geçiyoruz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)  Daha bitmemiĢ.  

 

X. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Ek Gündemde dört Komisyon Raporumuz vardı. Onları da görüĢmeye geçelim o zaman. 

Ek Gündemdeki dört Komisyon Raporu.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4‟ü de Komisyonlardan oybirliği ile gelmiĢ, geldiği Ģekliyle kabul edilsin.  

BAġKAN: Aynı Ģekilde. Hakan Bey? Salahattin Bey? Kemal Bey? Ek Gündemde bulunan 

Komisyon Raporları da Komisyonlarından geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Oylama sonucuna 

geçemiyoruz arkadaĢlar daha bitirmediler galiba...  

 

XI. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

BAġKAN: Bu arada Gündem dıĢı konuĢmaları yapabiliriz. Gündem DıĢı söz almak isteyen 

arkadaĢım buyursun lütfen. Buyurun Salahattin Bey. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın 

Temsilcileri hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dün basın çalıĢanlarımızın bayramıydı. 

Basın çalıĢanlarımızın gününü, bayramını tebrik ediyorum. Tabii ekonomik durum nedeniyle basın 

çalıĢanlarımız ya da basın mensuplarımız da zordalar çok. ĠĢsizlik… ĠĢsiz olanları var. ĠnĢallah 

bunların daha iyiye, daha huzura, refaha gitmesini temenni ediyorum. Yine büyük Türk Milletinin 

Ġslam Âleminin yeni yılını hürmetle, muhabbetle kutluyor, Rabbimden hayırlı bir seneyi nasip 

etmesini diliyorum. 2021 yılını umutla karĢıladık, heyecanla kucaklıyoruz. Tıpkı Karabağ Zaferi 

gibi yeni yılın nice güzelliklere, nice baĢarılarla dolu reformlara huzur, sağlık, esenlik, selamet 

içinde geçmesini niyaz ediyorum. Bu yılın son günlerinde Ġstanbul Maltepe‟de hunhar bir Ģekilde 

katledilen ve rahmetle andığımız Aylin SÖZER‟i KardeĢimiz milletimizde büyük bir üzüntüye 

neden olmuĢtur. “Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, 

geleceğimiz kararmasın.” diyorum. Yine Sağlık Bakanımıza, Bilim Kurulumuza, Doktorlarımıza, 

HemĢerilerimize, Hasta Bakıcılarımıza ve diğer tüm Sağlık ÇalıĢanlarımıza Ģükranlarımı 

sunuyorum. Covid-19 hastalığından dolayı tedavi görenlere sağlık, sıhhat, afiyet temennilerimle 

birlikte geçmiĢ olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat edenlere rahmet niyaz ediyorum. Maske, mesafe, 

temizlik Ģartlarına uyarak virüse alan bırakmayacağımıza inanıyorum. Evet, Sayın BaĢkan‟ım, yine 

bu… Biraz önce bir Önerge verdim. ĠnĢallah Meclisimiz ve Komisyonlarımız olumlu bir Ģekilde 

karĢılar. Çünkü Yasa‟da var. Ġzmirimizde, BüyükĢehir Belediyemize Esnaf Daire BaĢkanlığı 

kurulmasıyla ilgili. Efendim esnaf çok mağdur. Burada yine inceledim. BüyükĢehir Belediyesinin 

mülkiyetinde olan taĢınmazlarda mevcut kiracı konumunda olan esnaflardan açık olmadıkları 

dönemde kira talep edilmemesi, ihtiyaç sahiplerinin Belediyemiz ilgili birimlerince belirlenerek 

Pandemi sürecinde çalıĢmayan esnaflara ve yanında çalıĢan personel, personel ailelerine yiyecek, 

giyecek, gıda, yakacak yardımı verilmesi, kapanan esnafların yanında çalıĢan personel ailelerine 

1500-TL nakdi yardım verilmesi, kapanan iĢ yerleri sahiplerine sosyal yardım kapsamında her 

kapanan iĢ yerine 1500-TL nakdi yardım verilmesi, kapanan iĢ yerlerinde çalıĢan personele ve iĢ 

yeri sahiplerinin su faturalarında evet %50 indirim yapılması veya hiç alınmaması ki, bir indirim 

yapıldı. Evet, kapanan iĢ yerlerinden Pandemi sürecinde ilan reklam vergisinin alınmamasına 

yönelik hukuki açıdan gerekli çalıĢmanın baĢlatılması ve Pandemi bitene kadar vergilerin 

ötelenmesi. “10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin v 
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bendi ile 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin b bendi 

hükümlerine dayanılarak sosyal yardım ve destekler yapılır.” diye burada Kanunda belirtmekte. 

Aynı zamanda yine Ģunu belirteyim; efendim, Belediyemizde bir sokak satıcıları birimi kuruldu. Bu 

birim kurulurken Ġzmir Esnaf Odası BaĢkanımızla istiĢare edildi mi? Çünkü sokak satıcıları… 

Tamam onları küçümsemiyoruz, ben de zamanında seyyar satıcılık yaptım, pazarcılık yaptım, 

esnafım. Ama bu belli bir kalıba nasıl sokulabilir ya da getirilebilir? Ġzmir Esnaf Odası BaĢkanımız, 

Esnaf Birlikleri BaĢkanımız Zekeriya Bey‟le bir istiĢare edilerek yapılsaydı, hani ne yapılabilirdi? 

Bunu da belirtmek isterim. Çünkü böyle bir birim kurulduğu zaman. Sokak satıcıları maĢallah 

oldukça fazla, bunlar vergi mükellefi değil. Onun için esnaf, hele bu Pandemi döneminde zorda 

efendim. Gerçekten esnaf ve esnafın yanında çalıĢan asgari ücretli insanlar zorda. Bunlara evet, 

BüyükĢehir Belediyemiz yardımlar yapıyor. ĠĢte biraz önce suda indirim benzeri yardımlar yapılıyor 

ama yasal çerçevede BüyükĢehir olarak daha ne yapabiliriz, nasıl dokunabiliriz? Buna da bakmak 

lazım. Çünkü esnafımız çok mağdur efendim. Bunları belirtmek, hani yinelemek… Evet hepimiz 

farkındayız ama ben yinelemek, tekrarlamak istedim. Evet, yine bu ĠZBAN‟ın %50‟si 

BüyükĢehirimizin, %50‟si de UlaĢtırma Bakanlığına bağlı bir Kurum. Burada Demiryolu ĠĢ 

Sendikası var. Zannediyorum bunlardan ĠZBAN‟ın 300 küsur çalıĢanı var. Hani evet baya devasa 

bir organizasyon ama çalıĢanı da çok fazla değil. Bunların da problemleri var. 2010 yılında Merkezi 

Hükümet ile Yerel Yönetimin ortaklığında kurulan ĠZBAN A.ġ iĢ yerinde Toplu ĠĢ SözleĢmesi 

görüĢmeleri 26 Kasım‟da baĢladı. 2010 yılından bu yana ĠZBAN A.ġ‟de çalıĢan Makinist, Tekniker, 

Teknisyen, Operatör ve GiĢe Görevlisi çalıĢan arkadaĢlarımızın maaĢları ve sosyal yardımları aynı 

iĢ kolunda faaliyet gösteren Belediyenin diğer Ģirketlerinde maaĢ ve sosyal yardımlar arasında çok 

büyük bir farklılıklar mevcuttur. ĠZBAN A.ġ‟de çalıĢan iĢçi arkadaĢlarımızın almakta oldukları net 

maaĢlarında BüyükĢehir Belediyesinin aynı iĢ kolunda faaliyet gösteren Ģirketlerine göre %60 eksik. 

Sosyal Yardımlarda ise %700‟e varan eksi ücret farkları vardır. 2010 yılından bu yana dört dönem 

Toplu ĠĢ SözleĢmesi yapılmıĢ, bunların ilki Yüksek Hakem Kurulunda 3. ve 4. Dönem Toplu ĠĢ 

SözleĢmesi ise grevle sonuçlanmıĢtır. Yapılan bu grevlerde ĠZBAN Trenini her gün kullanan 300 

bin Ġzmirli vatandaĢımız günlerce mağdur olmuĢ ve grev yapılmaya zorlanan 330 ĠZBAN iĢçisi 

arkadaĢımız bu grevler süresi boyunca evlerine ekmek götürememiĢtir. Hem seçim meydanlarında, 

hem de göreve baĢladıktan sonra eĢit iĢe eĢit ücret ilkesini benimseyen, bunu kamuoyunda defalarca 

kez dile getiren Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı BaĢkanımız Sayın Tunç SOYER, Tunç 

SOYER‟in iĢçi arkadaĢlarımız arasında oluĢan bu ücret adaletsizliğini 26 Kasım‟da baĢlayan 

ĠZBAN A.ġ 5. Dönem Toplu ĠĢ SözleĢmesinde sona erdirmesi gerekmektedir. Bu adaletsiz ücret 

politikasının devamı halinde hem iĢçi arkadaĢlarımızın mağduriyeti devam edecek, akabinde olası 

yeni bir grevde ise Ġzmirli hemĢerilerimiz zarar görecektir. 26 Kasım‟da baĢlayan ĠZBAN A.ġ Toplu 

ĠĢ SözleĢmesi GörüĢmeleri‟nde kanuni sürecin sona ermesine az bir süre kalmasına rağmen henüz 

iĢçi arkadaĢlarımıza yapılan en ufak bir teklif yoktur. Bu konunun vakit kaybetmeden çözüme 

ulaĢtırılmasını bekler, saygılar sunarız. Sayın BaĢkan‟ım, buradaki bütün çalıĢan arkadaĢlarımız da 

greve gitmek, hani bu nedenle grev yapmak istemiyorlar. Çünkü bu Pandemi ortamında 

insanlarımız da çok mağdur olacak, çalıĢanlar da mağdur olacak. Ben bu metni efendim size arz 

edeyim. TeĢekkür ederim. Evet, yine bir tane… Bitmedi, bitmedi… Söyleyeceğim bir konu… Yine 

efendim, ĠsmetpaĢa Mahallesi, Konak-Bornova Tünelleri inĢaat sahasına giriĢ kapalı değil. Çevre 

güvenlik bariyerleri yok. UyuĢturucu ve madde bağımlıları burayı mesken yapmıĢ, çevreye zarar 

vermiĢ, mahalleliye… 

BAġKAN: Neresi bir daha söyler misiniz? Neresi?  

SALAHATTĠN ġAHĠN: ĠsmetpaĢa Mahallesi, Konak-Bornova Tünelleri inĢaat sahasına giriĢ 

kapalı değil, çevre güvenlik bariyerleri yok, uyuĢturucu ve madde bağımlıları burayı mesken 

yapmıĢ, çevreye zarar vermiĢ, mahalleli durumdan çok Ģikâyetçi ve BüyükĢehir buradan çok zarara 

uğramıĢ. AraĢtırılması lazım diye… Evet bunu bana bir arkadaĢımız bildirdi. Evet, teĢekkür ederim 

efendim, saygılar.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Evet, Gündem dıĢı söz almak isteyen arkadaĢım buyursunlar. 

Mikrofonu ulaĢtırır mısınız?  

MURAT ÖNCEL: Sayın BaĢkan‟ım geliyor mu sesim? Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, Basın 

ArkadaĢlarımız. BaĢkan‟ım metropol dıĢı ilçelerdeki bir sorunu dile getirmek için söz almıĢ 

bulunuyorum. ĠZSU baĢvuruları ve iĢlemleri ilçemiz ÖdemiĢ‟ten halledebiliyor. ĠZSU‟ya ait yeterli 

personel ve mekânların bulunduğu halde, Kanal Katılım Ruhsatı için en az dört kez Ġzmir‟e gidip 
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gelmek zorunda kalıyor vatandaĢ… Bunun için… Bir Kanal Katılım Belgesi için geliyor, 

Kanal Bağlantı BaĢvurusu için bir daha geliyor, Kanal Bağlantı Ruhsatnamesi için bir daha geliyor 

ve inĢaatı bitirdiğinde tekrar Ġzmir‟e gelmek zorunda kalıyor. Elden takip etmez, yazılı olarak 

baĢvurduğunda da 1-1,5 ay beklemek zorunda kalıyor ve bu belge olmadan da inĢaat ruhsatı 

baĢvurusu Ġlçe Belediyeler tarafından kabul edilmiyor haklı olarak. BaĢkan‟ım, ÖdemiĢ‟te Aralık 

ayında 74 inĢaat baĢvurusu yapıldı. Bunun için dört kere geldiğini düĢünürsek, vatandaĢ 296 kez 

Ġzmir‟e gelip gitti. ÖdemiĢ dıĢında mesela sizin de seçimden sonra gelmiĢ bulunduğunuz Kiraz‟ın 

Dokuzlar‟ını düĢünürsek veya Beydağ‟ın Eğridere Köyü‟nü düĢünürsek, mahallesini düĢünürsek, 

buradan aracı yoksa dört kere araç değiĢtirip buraya geliyor, baĢvuru yapıyor, dört kere geri 

dönüyor. Yani 5-6 saati yollarda geçiyor. Bunun internet ortamında… Bu sorunun siz de 

ilgilenirseniz çözülmesi için ilgilerinizi rica ediyorum BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Çok teĢekkür ediyorum. Yerden göğe kadar haklı olduğunuz bir konu. Bununla ilgili 

çalıĢma yapıyor arkadaĢlarımız. Çok kısa bir süre içinde hem bununla ilgili yazılım programı 

sonlandırılacak, hem seyyar Ģey… Mobil… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ödeme.  

BAġKAN: Ne? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Seyyar Ödeme efendim. 

BAġKAN: Efendim? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Seyyar ödeme değil mi BaĢkan‟ım?  

BAġKAN: Hayır, hayır ĠZSU‟dan arkadaĢlarım neredeler görmüyorum? Neydi? Seyyar… 

AYSEL ÖZKAN (ĠZSU GENEL MÜDÜRÜ): Mobil Vezne uygulaması… 

BAġKAN: Mobil vezne, özür dilerim mobil vezne uygulamasını da baĢlatıyoruz. Özellikle 

metropol dıĢı ilçelerde bu sorunun mutlaka çok hızlı bir Ģekilde çözülmesi lazım, çünkü dediğiniz 

gibi dört kere git-gel veya iĢte 1-2 ay cevap bekleme durumuna düĢürmeye hakkımız yok vatandaĢı. 

Hızlı bir Ģekilde çözeceğiz, en kısa sürede çözeceğiz.  

MURAT ÖNCEL: TeĢekkür ederiz BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, bu Denetim Komisyonumuzla ilgili sayım 

tamamlanmıĢ. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı 

Ocak Ayı Toplantısı I. Birleşiminde Denetim Komisyonu Üyelerini belirlemek amacıyla yapılan gizli 

oylama ve açık sayım neticesinde buyurun arkadaşlar okursanız, Kullanılan oy? 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kullanılan Oy Sayısı: 131, Geçersiz Oy Sayısı: 3, Geçerli Oy Sayısı: 128.  

YeĢim TEKOĞLU 116 oy, Ġbrahim UlaĢ POLAT 113 oy, Bülent SÖZÜPEK 107 oy, Fikret 

MISIRLI 84 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliklerine seçilmiĢlerdir.  
BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyoruz, arkadaĢlarımıza baĢarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz, iyi 

bir çalıĢma dönemi geçirmelerini diliyoruz. Mustafa Bey buyurun.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım. ArkadaĢımız bu 

Meclisin de üyesi olan arkadaĢımız Atilla BAYSAK‟ın babası Kemal BAYSAK‟ı bugün son 

yolculuğuna uğurladık, öğle namazına müteakip. Ama Kemal BAYSAK sadece dostumuz, 

arkadaĢımız Atilla‟nın babası olması hasebiyle değil, kendi kiĢiliğiyle yaptıklarıyla hem 

KarĢıyaka‟ya, hem Ġzmir‟e, hem Türkiye‟ye, hem de Bosna Hersek‟e gerçekten örnek olmuĢ, hem 

Bosna‟da, hem de Türkiye‟deki kamuoyunun gerçekten gıptayla izlediği bir iyilik timsali insan 

olarak bu dünyadan göç etmiĢtir. Avrupa‟nın gözü önünde, uygar dünyanın gözü önünde Bosna‟da 

Müslümanların katledildiği dönemde, orada o savaĢtan canlarını kurtarmak için kaçıp Türkiye‟ye 

gelen insanlara kucak açmıĢtır Kemal BAYSAK. Sanayiciliğin, Türkiye‟de daha yeni emeklemeye 

baĢladığı dönemlerde Ġzmir‟de önemli sanayi kuruluĢlarını, önemli sanayi kuruluĢları örgütlerinde 

çok önemli görevler üstlenmiĢtir ve siyasette de iz bırakan bir insan olmuĢtur Kemal BAYSAK. 

1994-1999 döneminde KarĢıyaka Belediye BaĢkanlığını da yapmıĢ bir büyüğümüz ve bir önemli 

değerimizdi. Bu Meclis‟te onu anmadan geçmek olmazdı. Kendisine gani gani rahmet diliyoruz. 

IĢıklar içinde yatsın. Atilla‟ya ve ailesine de sabırlar diliyorum, çok teĢekkür ederim.  

BAġKAN: Ben de bu, gerçekten Ģehit haberlerimiz bir yandan gelmeye devam ediyor, bir yandan 

Covid nedeniyle yakın çevrelerimizde birçok vefatla karĢılaĢıyoruz. Bu arada Kemal Ağabey‟i 

bugün defnettik. Gerçekten ben de bütün Ģehitlerimize, vefat eden vatandaĢlarımıza, Kemal 

Ağabey‟e Allah rahmet eylesin diyorum. Bütün yakınlarına, ailelerine baĢsağlığı diliyorum. 

Buyurun Özan Bey, sonra Cindi Bey size vereceğim.   

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli Hazirun. Sayın BaĢkan‟ım, 
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bugün oybirliği ile 28. maddede bir Ģeyi kabul ettik. Meclis Üyelerimizle onları paylaĢmak 

istiyordum, onun için söz aldım.  

BAġKAN: Bir dakika siz onu açana kadar Ģu 28. maddede bir yazım hatası vardı düzelttik mi onu?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım, Komisyon Raporunda doğru.  

BAġKAN: Tamam mesele yok.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekilde oylandığı için. 

BAġKAN: Mesele yok, evet.   

ÖZAN PARLAR: Güzelbahçe, ÖdemiĢ, Beydağ, Selçuk, Bayındır, Torbalı, Menemen, KemalpaĢa, 

Kiraz, Menderes, ÇeĢme, Karaburun Belediyelerine 12 adet Engelli Nakil Aracı BüyükĢehir 

Belediyemiz tarafından alınıp, hibe Ģeklinde verilmesi kararıydı. Evet, bizler Yerel Yönetim olarak, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak kimsesizlerin kimsesi olmak, toplumun dezavantajlı gruplarına 

yardımcı olma anlamında, bir de küçük ilçelerin kendi bütçelerinden bu tür araçları alması mümkün 

değil. Ancak en önemlisi ne biliyor musunuz arkadaĢlar? Bu Belediyeler arasında siyasi parti ayrımı 

yapılmaksızın Kiraz Belediyesi gibi, Bayındır Belediyesi gibi bunların da içinde yer aldığı 12 adet 

araç alınıp bu bağıĢlanıyor. Dileriz önümüzdeki dönemde daha farklı Ģeylerle de karĢılaĢırız. Nedir 

bunlar? Sayın BaĢkan‟ım, yataya yayılmıĢ bir ilçe olduğundan Güzelbahçemiz, Güzelbahçe‟de 

sokak hayvanları popülasyonu her geçen gün artmakta. Hayvan Ambulansı istiyoruz BüyükĢehir 

Belediyemizden. Aynı Ģekilde diğer ihtiyacı olan Belediyelere de bu verilirse çok iyi olur. BaĢka bir 

Ģey de ESHOT‟un ihtiyaç fazlası çıkan araçlarından Tuzlukçu Belediyesine bir otobüs vermiĢtik. 

Çok amaçlı, çok maksatlı kullanılmak üzere içinde kütüphane veya çocuk oyun alanı olan kırsal 

kesimde faydalanılabilecek, yararlanılabilecek araç. Bu tür araçların da Ġlçe Belediyelerimize 

verilmesi bir avantajdır. Diğer taraftan hatırlamak istemesek de 30 Ekim günü gerçekleĢen bir 

deprem vardı. O depremden sonra bu tür araçların, mobil araçların afet anında değiĢik konumlarda, 

değiĢik Ģekilde kullanılması da ayrıca elimizin altında bu tür altyapının bulunması, lojistik destek 

anlamında da çok faydalı oluyor, ben bunları paylaĢmak istedim, teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Buradan yoksa Cindi Bey‟e geçiyorum. Sonra da size vereyim 

Fikret Bey. Buyurun Cindi Bey. 

CĠNDĠ CAN POLAT: Sayın BaĢkan‟ım, Kıymetli Meclis Üyeleri hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. Evet, Değerli ArkadaĢlar 2020 yılını geride bıraktık. 2020 yılı gerçekten de zor bir 

yıldı. Hepimiz için de zor geçti. ĠĢte içinde olmuĢ olduğumuz Pandemi, sel felaketleri, depremler, 

kuraklık vesaire daha sayamadığım birçok sebep. Tabii ki bir de ekonomik kriz var. Bu saymıĢ 

olduğum olumsuzluklardan kaynaklı bu ekonomik kriz, bu süreçte daha da derinleĢti ve hepimiz 

gerçekten ciddi anlamda etkilendik. ĠĢte böylesi bir tabloda Türkiye‟de kiĢilerin, kurumların, kamu 

kurum ve kuruluĢlarının yatırım yapmaktan çekindiği, yatırımlarını durdurdukları, yeni yatırımlara 

giriĢmedikleri, mevcutlarını revize ederek askıya aldıkları bir süreçte ĠZSU Ġzmir‟de 2020 yılında 

tam 500 milyon TL yatırım yapmıĢtır ve ĠZSU bu yatırımlarını yaparken hiçbir ayrım yapmadan, 

ihtiyaç durumuna göre eĢitlikçi bir anlayıĢla, ekonomik imkânların el verdiği oranda, Ģartları sonuna 

kadar zorlayarak, 2020 yılında Ġzmirli hemĢerilerimize 24 saat hizmet vermiĢtir. Ben Ģimdi 

ĠZSU‟nun 2020 yılında yapmıĢ olduğu bu hizmetlerden bazılarını, tabii hepsini söylemem mümkün 

değil, baĢlıklar halinde sizlerle paylaĢmak istiyorum. Öncelikle Ģunu söylemek gerekiyor ki, ĠZSU 

Avrupa standartlarında arıtma tesisi sayısı ve arıtma kapasitesiyle Türkiye‟de Ġzmir‟i lider kent 

yapmıĢtır. Yani bu anlamda Türkiye‟nin lider kenti Ġzmir‟dir. Bunun haklı gururunu hep birlikte 

yaĢıyoruz. Bu anlamda ĠZSU, yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. Var olan bütün 

tesislere ek olarak geçen yıl Foça‟da imal edilen ve hizmet vermeye baĢlayan Gerenköy Ġleri 

Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi buna bir örnektir. 13 milyon TL yatırım bedeli olan bu tesiste, günde 

2600
 
m³

 
atık su arıtılmakta ve toplam 16.000 kiĢiye hizmet verilmektedir. Gene 2020 yılı içerisinde 

KemalpaĢa‟da ĠZSU 73 milyon bedelle 118 kilometre uzunluğunda Kanal ve Yağmur Suyu 

hatlarının ayrıĢtırılması iĢini tamamlamıĢtır. Aynı Ģekilde Dikili ilçemizde 52 milyon 700 bin 

bedelle ilçenin yıllanmıĢ, artık kullanılamayacak duruma gelmiĢ, 168 kilometre uzunluğunda Ġçme 

Suyu Hattı ve 54 kilometre Ġletim Hattını da döĢemiĢtir. ÇeĢme ilçemizde vatandaĢımızın kesintisiz 

Ġçme Suyu Hizmetini sağlamak ve mevcut hatlardaki kayıp kaçak oranını minimize etmek için 

baĢlatılan Ġletim Hatları ve Su ġebekelerini Yenileme ÇalıĢmalarının toplam bedeli 350 milyon 

TL‟dir. Tamamı 712 kilometre olan bu projenin ĠZSU 2020 yılı içerisinde %40‟ını tamamlamıĢtır. 

Bayındır ve Tire ilçesinde 30 milyon bedelle 100 kilometre Ġçme Suyu ġebekesi 2020 yılı içerisinde 

yenilendi. Foça‟da eskiyen, kullanılamayacak duruma gelen Ġçme Suyu Hatları 58 milyon bedelle 
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yenilendi, 2020 yılı içerisinde ĠZSU tarafından. Ġzmir‟in su ihtiyacının bir kısmının Gördes 

Barajı‟ndan sağlanması için baĢlatılan Ana Ġletim Hatları ÇalıĢması da 2020 yılında ĠZSU 

tarafından tamamlandı. Gene Bornova ilçemizde Karaçam Göleti‟ne Ġçme Suyu Arıtma Tesisi 

kurulmuĢtur. Toplam bedeli 7 milyon olan bu tesisle Ġzmir‟e yılda toplam 500.000
 
m³

 
içme suyu 

sağlanacaktır. Gene 2020 yılı içerisinde ĠZSU, KemalpaĢa Ulucak‟ta 30 milyon bedelli Ġleri 

Biyolojik Atık Su Tesisinin temelini atmıĢ ve tamamlandığında günde 5.000 m³
 
Evsel Atık Suyu 

arıtacak olan tesis yaklaĢık 25.000 kiĢiye hizmet verecektir. 2020 yılında ĠZSU Çitlembik Deresi, 

Yobaz Deresi, Balıklıova Kurmaç Deresi, Bostanlı Ağırkuyu Deresi, Gaziemir Emrez Deresi baĢta 

olmak üzere birçok derede 500 kilometreyi aĢkın Dere Islahı Ve Temizlik ÇalıĢması yapmıĢtır. Gene 

2020 yılı içerisinde Bayraklı‟da Manda Çayı‟nın Ġzmir Körfezi‟yle buluĢtuğu bölgede 

gerçekleĢtirilen Rehabilitasyon Projesi 2020 yılı içerisinde gene tamamlanmıĢ, temizlenen ve 

pompalar marifetiyle deniz suyuyla beslenen Manda Çayı yeni bir çehreye bürünmüĢtür. Karaburun 

Mordoğan‟da 65 milyon bedelli 110 kilometre Kanalizasyon ġebekesi Yapım ĠĢi baĢlandı, bu yıl 

tamamlanacak. Tamamlanmasıyla birlikte 34 milyon TL yatırımla gerçekleĢtirilen Mordoğan Ġleri 

Biyolojik Atık Su Tesisi hizmete açılacak ve günlük 11.000 m³
 
arıtma kapasitesine sahip olan bu 

tesisle 92 bin kiĢiye hizmet verilecektir. Foça ve Yenifoça‟nın Sağlıklı Ġçme Suyu ihtiyacını 

karĢılamak için 30.000
 

m³
 

kapasiteli Ġçme Suyu Arıtma Tesisi yapımına baĢlandı. Yakın 

çevresindeki 19 adet kuyudan boru hatlarıyla alınan suyu arıtarak su depolarına iletecek olan tesis 

için 59 milyon TL yatırım yapıldı. Tabii bu listeyi daha da uzatmak mümkün ancak çok da fazla 

zamanınızı almak istemiyorum. Ayrıca bugün ĠZSU Genel Kurulunda bu Pandemi sürecinde yapmıĢ 

olduğumuz su indiriminin de çok kıymetli ve önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu 

hizmetlerden dolayı Sayın BaĢkan‟ım, baĢta ĠZSU yönetimine, ĠZSU‟daki idari kadroya, 

çalıĢanlara, bilhassa iĢçi ve emekçi kardeĢlerimize teĢekkür ediyorum, kutluyorum ve baĢarılarının 

devamını diliyorum. Gene son olarak konuĢmamın baĢında da ifade etmiĢtim 2020 gerçekten zor bir 

yıldı. 2021‟in 2020‟de yaĢamıĢ olduğumuz bu zorlukları geride bıraktığımız, barıĢ huzur ve sağlık 

içerisinde yaĢadığımız, ülkemiz ve Ģehrimizde dünyada barıĢın egemen olduğu, kardeĢçe 

yaĢadığımız, özgürlüklerin kısıtlanmadığı ve olabildiğince yaĢandığı bir yıl olmasını diliyorum, 

teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Az önce Kemal Ağabey‟i rahmetle anarken Sevgili Serkan 

KALMAZ KardeĢimizin de kayınpederini geçen hafta kaybettik. Hem eski Meclis Üyemizdi, hem 

Göztepe‟nin eski Yönetim Kurulu BaĢkanıydı, onu da rahmetle anıyoruz. Serkan KardeĢimiz de 

koronaydı, onun için geçmiĢ olsun diliyoruz. Fikret Bey buyurun efendim.  

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Bürokratlarımız 

hepinize iyi akĢamlar diliyorum. Sayın BaĢkan‟ım, Meclisimize ben Denetim Komisyonuna seçilen 

arkadaĢlarımızla birlikte onların adına da teĢekkür ediyorum böyle bir görev verdikleri için. Bu 

arada asıl söz almamın bir baĢka nedeni de Sayın BaĢkan‟ım, sizin 20/12/2020‟de yani geçtiğimiz 

ay çıkan bir haberiniz vardı. Özellikle Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının almıĢ olduğu tedbirlere 

ve bununla ilgili olan konularda da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin uyum göstereceğini ve beraber 

çalıĢma noktasında bir beyanat yaptınız. Ve bununla ilgili de özellikle “Sıram gelirse de aĢı olmak 

istiyorum.” dediniz. Ben de tabii buradaki bu sorumluluğunuzu göz önünde bulundurarak gerek 

bizim Meclisimizin, gerekse Ġzmir halkımızın bilgilendirilmesi adına bölgemizde bulunan AĢı Bilim 

Dernek BaĢkanıdır ki, aynı zamanda kendisi Ege Üniversitesi aĢıyla ilgili Yenilikçi AĢıyla ilgili 

olarak yapmıĢ olduğu çalıĢmalarda, Covid ile ilgili çok da önemli noktalara geldiler. Siz de uygun 

bulursanız… 

BAġKAN: Kim dediniz ismi?  

FĠKRET MISIRLI: Profesör Doktor Yüksel GÜRÜZ Parazitoloji Anabilim BaĢkanı. Aynı 

zamanda AĢı Bilimi Derneği BaĢkanı. Yani Ġzmir halkının bu üzerindeki iĢte Covid aĢısı                 

vurulalım vurulmayalım ve bununla ilgili alınacak olan sağlık tedbirleri için bir sonraki Meclisimize 

veya Cuma günküne davet etmemizi Ģahsınızdan talep ediyorum, teĢekkür ediyorum BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Çok iyi fikir, çok iyi fikir. Davet edelim mutlaka. AĢıyla ilgili bu vesileyle Meclis 

üzerinden de Ġzmir‟e daha bilimsel bir Ģey yapmıĢ oluruz. Evet, baĢka söz almak isteyen? Fikret 

Bey buyurun. 

FĠKRET AKTAġ: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım söz alma sebebim, dün 

Cumhuriyet Tarihimizin ve Ulusal Tarihimizin çok önemli bir günüydü. I. Ġnönü SavaĢı‟nın 100. yıl 

dönümüydü. Bunu hatırlatmak ve bunu anmakla ilgili o çarpıĢmalarda Ģehit olan ve onun 
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komutanlığını yapan Ġsmet ĠNÖNÜ PaĢa hazretlerine ve orada çarpıĢan askerlerimizi 

rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bir, bir Ģeyi de hatırlatmak istiyorum; 

bu insanlar üzerinden polemik yaratarak, KurtuluĢ SavaĢı‟nı değersizleĢtirmek isteyen insanların da 

ağır bir vebal altına girdiklerini de tekrar hatırlatmak isterim, saygılarımla. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Evet, Ġrfan Bey. Sonra size vereyim. Sizden var mı arkadaĢlar? 

(SALONDAN: Bir de Ahmet, Ahmet Bey bekliyor da.) 

BAġKAN: Pardon Ahmet Bey var çok özür dilerim. Ahmet Bey, Ģey Ġrfan Bey sizden sonra Ahmet 

Bey‟e vereceğim, Buyurun Ġrfan Bey. 

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

hafta sonu yine üzücü bir olay yaĢadık, sizinle ilgili. Daha evvelinde de defalarca tanık olduğumuz 

iftiralarla bir kampanya yürütülüyor. BüyükĢehir Belediyesine seçildiğiniz günden bu yana, sürekli 

bir merkezden, bir algı oluĢturulmaya çalıĢılıyor ve aslı astarı olmayan haberlerle sizi bir noktaya 

konumlandırmaya çalıĢıyorlar. Bununla ilgili bu haberlerin çıkmasına sebep olan ki, bu süreçlere 

daha evvelinde de tanığız. FETÖ vari bir merkezden yapılan bir algı operasyonu. Bu noktada da 

BaĢkan‟ım, tamamıyla bir merkezden yapıldığını ben düĢünüyorum. Benim düĢüncem ve bu 

noktada da belli yayın organları, yandaĢ diyebileceğimiz maalesef her birimizin de tanık olduğu bir 

merkezden bu haberler uzun süredir yapılıyor. Bu noktada da buna sebep olan, bunun yanında duran 

ve çanak tutan herkesi de kınıyorum ve lanetliyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. 

ĠRFAN ÖNAL: TeĢekkürler BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Ahmet Bey buyurun. 

AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Mikrofona yardımcı olur musunuz lütfen? Tutuverin arkadaĢlar, evet. Buyurun. 

AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım sevgi ve 

saygılarımı sunuyorum. Sayın BaĢkan‟ım söz alma sebebim az önce Meclis Üyesi ArkadaĢımız 

Özan PARLAR Ağabeyimizin bahsettiği Önerge, Ġlçe Belediyelerimize, BüyükĢehir Belediyemizin 

engelli araçlarını alıp hibe etmesiyle alakalı. Bu Önergeyi Engelsiz Ġzmir Komisyonu olarak 

verdiğimiz için çok mutluyuz ve yine Engelsiz Ġzmir Komisyonumuzdan oybirliği ile geçtikten 

sonra BüyükĢehir Belediyemizde de oybirliği ile kabul edilerek Ģu anda Engelli Hizmet Aracı 

bulunmayan ve genelde de belirlediğimiz bu ilçelerimiz merkezin dıĢında olan ve merkeze uzak 

olan ilçeler olduğu için çok mutluyuz. Burada hiçbir Ģekilde siyasi parti ayrımı yapmadık çalıĢırken. 

Hangi Belediyemizin ihtiyacı varsa ve hangi Belediyemize öncelik verilmesi gerekiyorsa onları 

belirledik. O yüzden sizin nezdinizde hem Engelsiz Ġzmir Komisyonuna, hem de BüyükĢehir 

Belediye Meclisimize teĢekkür ediyorum. Sayın BaĢkan‟ım, bir diğer konu da 7-14 Mayıs özür 

dilerim, 7-14 Ocak biliyorsunuz Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasındayız. Bununla alakalı da 

yine daha önce ESHOT, özellikle vermiĢ olduğumuz bir Önergede görme engelli arkadaĢlarımızla 

alakalı birtakım kararlar almıĢtık ve gene oybirliği ile geçirmiĢtik. Sesli sinyalizasyon sistemleri, 

otobüslerde gelinen ve varılacak olan durakların sesli Ģekilde seslendirilmesiyle alakalı çalıĢmalar 

yapmıĢtık ve bunun hızlı bir Ģekilde bitirilmesini temenni etmiĢtik. Gene inanıyorum ki çalıĢmalar 

yapılıyordur, biraz daha hızlandırırsak sevinirim. Sayın BaĢkan‟ım gene yanlıĢ olmayacaktır içinde 

bulunduğumuz haftayla alakalı. Bir aldığımız kararı da hatırlarsanız siz de desteklemiĢtiniz. Ġnciraltı 

Engelliler Tesisinin yapısal sorunlarının giderilmesiyle alakalı bir karar almıĢtık. Bununla alakalı da 

hazır Pandemi dönemindeyken ve hizmet vermiyor iken orayı da hızlı bir Ģekilde eğer 

gerçekleĢtirebilirsek ve Pandemi sonrasında engelli arkadaĢlarımıza hazırlayabilirsek, güzel bir iĢ 

yapmıĢ olacağız yine BüyükĢehir Belediyesi olarak. TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan‟ım, sevgi ve 

saygılarımı sunuyorum. 

BAġKAN: Ben de hatırlatmalarınız için teĢekkür ediyorum. Hem Ġnciraltı Merkezine, hem bu 

araçlarla ilgili arkadaĢlarım çalıĢıyorlar zaten, onu da hızlandıracağız hiç merak etmeyin. Bütün 

araçlarda sesli uyarı sistemini uygulamaya baĢlayacağız. Söz almak isteyen buradan var mıydı? 

Yok. Ġlhan Bey son sözü de size vereyim, Murat Bey‟le de bitirelim, evet. 

ĠLHAN DAL: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis ben de Ġrfan KardeĢimin söylediklerine birkaç ilave 

yapmak istiyorum. ġimdi Ģöyle ki; öyle konuları tartıĢıyoruz ki bazen, daha evvel biliyorsunuz süt 

kutusunun üzerindeki renkler tartıĢılmıĢtı, kolonlarının rengi tartıĢılmıĢtı, Ģimdi yüzer iskelenin 

ismini konuĢuyoruz, tartıĢıyoruz. Yani dünya almıĢ baĢını gidiyor, ülkenin binlerce çözülmesi 



 26 

gereken temel meselesi duruyor. Yanı sıra kentin önemli konuları var, bir an evvel harekete 

geçilip çözülmesi gereken. 

BAġKAN: Onlar da kapandı. 

ĠLHAN DAL: Bir deprem gerçeğimiz var. Evet, tüm bunlar bitti, biz orada geçici süreyle 

konumlanmıĢ bir yüzer iskelenin ismiyle uğraĢtık hafta sonu boyunca. 

BAġKAN: O da bitti, o da bitti. 

ĠLHAN DAL: Siyasete ne diyoruz? Sorun çözme sanatıdır değil mi? Yani siyaset sorunları çözer, 

bunun için vardır. Ama son zamanlarda bakıyoruz özellikle iktidar kanadında sorunları çözerek 

iktidarda kalma değil de, sorun üreterek iktidarını devam ettirme gibi bir alıĢkanlığın hâsıl olduğunu 

görüyoruz. Ben bunun Ġzmir‟e de sirayet ettiğini görerek üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Bizler 

en azından buradan, bu tip yapay gündemler üreterek ne kente, ne ülkeye faydası olmayan 

meseleleri toplumun önüne koymamamız gerektiğini, daha kıymetli, daha önemli, daha acil çözüm 

bekleyen sorunları gündeme taĢımamız gerektiğini düĢünüyorum, teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz. Buyurun Murat Bey. 

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle bugün bilgilendirme maddesiyle geçen bir hususa dikkat çekmek istiyorum. O da, 2019 

yılı hesaplarını SayıĢtay denetledi ve SayıĢtay Denetim Raporu verildi. SayıĢtay diyor ki; “Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin Mali Rapor ve Tablolarının tüm önemli yönleri doğru, güvenilir bilgi 

içerdiği kanaatinde bulunmuĢtur.” ġimdi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi gibi 2021 yılı için 9 milyar 

lira para harcayan muazzam bir bürokratik mekanizmanın, 2019 yılındaki bütün zorluklarına, seçim 

nedeniyle yaĢanan değiĢim süreçlerine, yeni yönetimin gelmesi, doğal olarak yeni baĢkan ve 

yönetiminin yaratacağı üslup farklılıklarına rağmen, Bürokrasisi, BaĢkanı ve Meclisi bütün 

hesaplarını oldukça iyi bir Ģekilde tutup, kamuoyuna Ģeffaf Ģekilde hesap verebildi ve bu, bununla 

da kalmayıp, bu hesabını halen internet sitesinde yayımlıyor. Öncelikle Ġzmir BüyükĢehir Meclis 

Üyesi olarak bu Kurumun, bu kamuya hesap verebilirlik gücünden dolayı teĢekkür ediyorum. Sizin 

Ģahsınızda bütün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin kadrosuna, bütün ekibine ve Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Meclisine çünkü Meclisin de kararlarıyla buna katkısı söz konusu. 2020 yılındaki 

Raporda da, 2021 yılı Raporda da bu olumlu tespitlerin devam etmesi gerektiğini düĢünüyorum. 

Ben de aslında arkadaĢlarımın söylediği bir hususta da söz almak istemiĢtim. Kısacık onunla da 

ilgili birkaç Ģey söylemek istiyorum. Yani Ģuna üzülüyor insan gerçekten Ġzmir‟de yaĢayan birisi 

olarak ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde Meclis Üyesi olarak, hangi partiden olursa olsun buna 

herkesin üzüldüğünü düĢünüyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2021 yılı Bütçesinin %42‟sini 

yatırıma ayırmıĢ durumda. Bu salgın koĢullarında, bu derinleĢen ekonomik krizde, bu iĢsizlik 

ortamında. Bütçesinin %42‟sini doğrudan yatırımına, büyük bir kısmını da altyapı yatırımına ve 

bunun büyük bir kısmını da yurt dıĢından uzun vadeli kredi çekebilme imkânı bularak yapmıĢ 

durumda. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve BaĢkanı neyle tartıĢılıyor? Bir yüzer iskelenin ismiyle 

tartıĢılıyor, bir pazar yerinin ismiyle tartıĢılıyor, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi binasının 

kolonlarındaki renklerle tartıĢılıyor. Ġzmir ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bu tartıĢmaların çok 

ötesinde bir noktada. Elbette ki BaĢkanın ve yönetiminin eleĢtirilecek yanları vardır, eksik bulunan 

noktaları olacaktır. Öyle değil, böyle yapması gerektiği söylenecektir. Söylenmelidir ki de, iyiye 

gidilsin. Ama Ģimdi antik çağlardan kalan bir insanın ismiyle, bir Yunan Kralının ismi aynı 

olduğundan hareketle, kaç yıl önce verilmiĢ bir yüzer iskeleye verilen ismini tutup, oradan bir 

tartıĢma yaratmak… Yazık bu Ģehrin gündemine, yazık bu Ģehrin yöneticilerinin, siyasetçilerinin 

düĢün insanlarının fikrine, göz nuruna iĢte yazılan yazılara, çizilere yazık. Ġzmir, Ġzmir halkı bu 

tartıĢmaları hak etmiyor. Çok daha seviyeli tartıĢmaları, çok daha nitelikli tartıĢmaları hak ediyor. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı da yönetimi de Meclis çoğunluk Grubu da buradadır. Bu 

tartıĢmaların içerisinde eleĢtirilecek yanları varsa bu eleĢtirileri karĢılamaya, cevaplamaya hazırdır. 

Ama bu tartıĢmaları isimler üzerinden, kavramlar üzerinden tartıĢma yaparak kimin daha yerli ve 

milli olduğunu tartıĢmak bu Ģehir için zaman kaybından öte değildir, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: Peki, tamam ben teĢekkür ediyorum. Hüsnü Bey buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum.                 

2021 yılının hem ilimize, hem ülkemize, hem de dünyaya barıĢ, sevgi, sağlık ve adalet getirmesini 

diliyorum. Değerli ArkadaĢlar, 2021; 20-21 yani 100 yılda bir arka arkaya gelebilen, iki sıfır ve iki 

bir gibi rakamların 100 yılda bir arka arkaya gelen iĢte 1819 gibi, 1718 gibi 2021 yılına da               

3-5 gün önce girdik, inĢallah bu 100 yılda bir arka arkaya gelen bu rakamlardan dolayı ülkemize 
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sağlık ve sıhhat getirmesini diliyorum. Sayın BaĢkan, demin sizler orada bizim Grubumuzu 

göstererek söz almak isteyen var mı derken… Hatta ben de ellerimi… „Hayır‟ dedim yani çünkü 

kapanıyordu, bitiyordu. Daha sonra Ġrfan ArkadaĢımız kalktı bir Ģeyler söyledi, anlayamadım onun 

söylediklerinden bir Ģey. Bir Ģeyler söylemeye çalıĢtı ama sağ olsun sonra Ġlhan KardeĢimiz gerisini 

getirerek düĢüncelerini bu Ģekilde anlamıĢ olduk. Değerli BaĢkan, dün Twitter‟da sizin de bir 

açıklamanız var; “Yalan, yalanınız batsın.” galiba öyle bir Ģeydi, buna benzerdi. Çok ağır bir cümle. 

Örneğin; 20 aydır biz bu Meclis'te çalıĢıyoruz. O kadar çok, o Meclis‟te sizler otururken ya da 

burada Grup BaĢkan Vekili… Belki bizden de olmuĢtur. Muhakkak konuĢmalarımızı yaparken 

içinde eksiklikler olmuĢtur ya da haddimizi aĢan cümleler de kurmuĢuzdur ama hiçbir zaman, hiçbir 

zaman, hiç kimse birbirine “Yalan söylüyorsunuz.” demedi. “Eksik bilgi” denilebilir, “konu yanlıĢ 

hatırlanıyor” denilebilir. Evet, 2017 yılında bir isim konmuĢtur, doğrudur. Mitolojide olan bir kral, 

bir bölgede yaĢayan bir isim konmuĢtur. Buradaki bizim arkadaĢlarımız, Cumhur Ġttifakı içindeki 

arkadaĢlarım… Bu ismin neden 2017 yılında konduğu zaman ve daha sonra sizler de açıkladınız… 

Evet aynı, Agamemnon Ilıcaları var, yine orada salon var. Orada ben de daha önce Ġl Genel Meclisi 

yaptım arkadaĢlarımla o salonu hepimiz, biz de biliyorduk. Ama ne hikmetse iĢler bir Ģekilde bir 

olay… Birisi yapınca, bir isim yapınca üzerine yapıĢıyor. Bence buraya bakmak lazım. Bir bakmak 

lazım acaba biz nerede hata yapıyoruz? Bir de buradan bakmak lazım. Biz böyle bakmıyoruz. Belki 

biraz sonra bizim Grubumuzda arkadaĢlar söz alacak, birçok Ģeyi söyleyecek. Biz örneğin; Kıbrıs‟la 

ilgili sizin bir gazeteciye konuĢtuğunuzu… Hatta ben Grubumuzda dedim ki; bu gazeteci hakkında 

dedim, Grup BaĢkan Vekilinize söyledim, “Dava açalım.” dedim. Bu gazeteci bu Meclisi yöneten 

Meclis BaĢkanımıza iftira atıyor. “Açalım.” dedim, “Cezalandıralım bu arkadaĢımızı bu gazeteciyi” 

dedim. Değil mi BaĢkan‟ım? “Yapalım bunu” dedim. Hüsnü Ağabey dedi, biz girmeyelim Ģu an ya 

da bekleyelim bakalım hatta Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaĢla konuĢtuk, öyle kaldı. Çünkü biz 

orada sizin adınızı en doğru, en temiz Ģekilde çıkarmak istedik ve buna benzer… Biz kalkıp size 

“Siz yalan söylüyorsunuz.” demedik. Dedik ki; “Eğer ki bu cümleleri kurmuĢsanız bunlar yanlıĢ.” 

Siz yine buna benzer baĢka baĢka isimler kullandınız. Bir Ģekilde geliyor ve o sözcükler sizin bir 

tarafınıza yapıĢıyor. Buradan bakmak lazım o zaman. Yani bunu bir dikkate almak lazım. Renkler 

konusunda arkadaĢlar… Sütün üstündekinden bahsetti. Siz geçen gün Köy-Koop ile ilgili 

söylediniz. 7 kiĢilik bir yönetimi var, bir hanımefendi çalıĢıyor, bir de bir aracı var. Yani orada bir 

iĢte kırık dökük bir aracı var, bu kadar dediniz. Bu kadar mütavazı… Oysa Ġzmir‟in her tarafında 

üzerinde Köy-Koop‟un amblemi yapıĢan araçların vızır vızır dolaĢtığını biliyoruz. Yine aynı Ģekilde 

o Köy-Koop‟un, o aynı Ģekilde o Köy-Koop‟un milyonlarca lira BüyükĢehir Belediyesine malzeme, 

mal verdiğini, et verdiği, süt verdiğini ne bileyim iĢte zeytin verdiğini ve buna benzer mal sattığını 

da biliyoruz. Ama biz hiçbir zaman yalan kelimesini ya da siz burada Belediyeyi dolandırıyorsunuz 

kelimesini de asla konuĢmadık. Söylemedik. Ne dedik? Dedik ki; “Etik değil.” dedik. Biz bunları 

söyledik. Biz hiçbir zaman yalan kelimesini sizin bir tarafınıza yapıĢtırmadık. Çünkü siz aynı 

zamanda burada bizim Meclisimizi yöneten Meclis BaĢkanımızsınız. Biz bu kendimizi yani 

Grubumuzu ya da Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu korurken aslında biz sizi de korumak istiyoruz 

çünkü siz bizim BaĢkanımız, siz bizim Meclisi yönetiyorsunuz. O yüzden dünkü, o Twitter‟daki, o 

yalan kelimesini aynen kim, hangi Ģahıs, hangi zümre öyle tweet attıysa hepsini aynen kendisine 

iade ediyorum. Sayın BaĢkan aslında bugün ne güzel Meclisi bitirmek üzereydik. ArkadaĢlarımız 

gereksiz Ģekilde girdi. Bu Meclis‟te tartıĢmamamız gereken konulara girildi. Buyurun konuĢalım, 

teĢekkür ederim. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar ben bu konuyu uzatmak istemiyorum, sadece  

1-2 bir Ģey söyleyeceğim. Uzatmayacağız, uzatmayacağız gereği yok çünkü. 

ÖZGÜR HIZAL: O konuyu uzatmayacağız BaĢkan‟ım yani… 

BAġKAN: BaĢka bir gündemle ilgili söz almak istiyorsanız… Çünkü bu konuyu saatlerce 

konuĢabiliriz. 

ÖZGÜR HIZAL: Bu konuya iliĢkin değil ancak Ģöyle… 

BAġKAN: Buyurun. Mikrofon verir misiniz? Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri hepinizi saygı ve hürmetle 

tekrardan selamlıyorum. Bu Ģehirde tabii birçok Ģey konuĢuluyor. Sonuç itibarıyla hepimiz 

siyasetçiyiz, yerelde siyasetçi olanlar var bu Ģehirde. Genelde siyaset yapanlar var ve sizler de takdir 

edersiniz ki, siyasetçinin ağzından çıkan her kelime, her cümle kamuoyu açısından önem arz ediyor 

ve dolayısıyla bir gündem oluĢturması gayet doğal ve normal. Biz mümkün olduğunca AK Parti 
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Grubu olarak bu Ģehirde, bu Meclis Salonlarında hep Ġzmir‟i konuĢma kaygısı içerisindeydik, hep 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini konuĢma kaygısı içerisindeydik. Elbette ki bunu yaparken birtakım 

eleĢtiriler ortaya koyarken Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak Tunç SOYER‟i de eleĢtirdik. 

Ama Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak eleĢtirdik. Tunç SOYER‟i baĢka kiĢilik özellikleri 

nedeniyle eleĢtirmedik. Aslında Hüsnü Bey güzel bir ifade kullandı. Burada sizler tarafından 

hatanın nerede yapıldığı noktasında bir öz eleĢtiri yapmanız gerektiğini düĢünüyoruz. Çünkü;            

150 yıllık bir Belediyeden bahsediyoruz ve 150 yıllık Belediye geçmiĢinde onlarca Belediye 

BaĢkanı gelmiĢ, onlarca Belediye BaĢkanının görev boyunca, görevleri boyunca bu tarz eleĢtiriler 

hiç yapılmamıĢ. Ama bakıldığında ne değiĢti de bugün bu tarz eleĢtiriler yapılıyor. Bunu 

Belediyecilik… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

ArkadaĢlar müsaade buyurun siz konuĢurken ben hiç müdahale etmedim, sıranız gelir siz de 

konuĢursunuz, cevap verirsiniz diye düĢünüyorum. Biz bu eleĢtirileri yaparken elbette ki, hizmet 

odaklı birtakım faaliyetlerin içerisine girilmesi gerektiği konusunda eleĢtiri yaparak yapıyoruz. 

ġimdi bunu ben birçok defa, birçok görüĢmede dile getirdim. “Ġzmir neyle gündeme gelsin? Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi neyle gündeme gelsin?” dedik. “Hizmetle gelsin.” dedik. Öyle 9 milyarın 

%42‟si, %42‟lik bölümünün yatırıma aktarıldığını Ģifahen söylemekle olmuyor. Çıkıyorsunuz trafik 

var, çıkıyorsunuz koku var, çıkıyorsunuz körfezde problem var, çıkıyorsunuz altyapı problemi var, 

çıkıyorsunuz MaviĢehir‟e gidiyorsunuz; “Bundan sonra böyle bir sorun yaĢanmayacak.” 

diyorsunuz, ertesi gün yine yaĢanıyor. Nerede bu %42? Nerede bu yatırım? Bunlarla gündeme 

geliyor. Peki, bir açılıĢla gündeme geliyor mu? Gelmiyor. Bir temel atmayla gündeme geliyor mu? 

Gelmiyor. Bir yatırımla gündeme geliyor mu? Gelmiyor. Evet, elinizde bir yatırım var; Narlıdere 

Metrosu, Narlıdere Metrosu. Onu da yapacaksınız elbette ki devam eden bir yatırım. Buca 

Metrosuyla ilgili ne yaptınız bugüne kadar? Hiç. Ne yapacaksınız? Hani 2020 yılında temel 

atılacaktı? Atılmadı. 2020 yılı bitti. Muhtemelen 2021 yılında da gündeme gelmeyecek. Peki, neyle 

gündeme geldi? Maalesef, Sayın BaĢkan sizler bir gün, bir programda Kıbrıs‟la ilgili bir açıklama 

yaptınız. Bence talihsiz bir açıklamaydı. EleĢtiri... 

BAġKAN: Seferihisar Belediye BaĢkanı iken. 

ÖZGÜR HIZAL: Seferihisar Belediye BaĢkanı iken daha sonrasında da sonuç itibarıyla bir iddia 

ortaya atıldı ve bu Belediye bu dönemde ya da Seferihisar Belediye BaĢkanlığı döneminde. 

Sonrasında Suriye‟de yapılan Terör Operasyonuyla ilgili bir açıklama yaptınız yine bence talihsiz 

bir açıklamaydı, bunu eleĢtirdik. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Binasının kolonları boyandığında 

eleĢtirdik, “200 bin TL o kolonların boyanmasına harcamayın.” dedik. EleĢtirdik “Çünkü o bina 

sıkıntılı ve sorunlu bir bina.” dedik. ġu anda nerede Meclis Toplantısı yapıyoruz arkadaĢlar? O 

binada yapmıyoruz. Göçebe gibi bugün burada, yarın baĢka bir yerde, öbür gün baĢka bir yerde 

yapacağız. Sonuç? Bu eleĢtirimizde haksız mıyız? Haklıyız. Yakın bir zamanda Kıymetli 

ArkadaĢlar, yakın bir zamanda o bina ile ilgili Sayın BaĢkan bir açıklama yaptı, dedi ki; o binanın 

yıkılması ve yeniden bir inĢaat halinde, inĢaat faaliyeti halinde orada sembolik bir BaĢkanlık Binası 

yapılması konusunda bir açıklama yaptı ve yine Ģu anki mevcut binanın, mevcut binanın meydanla 

alakalı bir kimlik meselesi tartıĢması oldu. Cevabı kim verdi? Ve ben o cevabı size okumak 

istiyorum Kıymetli ArkadaĢlar. Mimarlar Odasından bir cevap geldi. Hani anlamsız eleĢtiriler 

yapılıyor ya, Mimarlar Odası bir cevap verdi; “Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER‟in 

Hizmet Binasının meydana kimlik kazandırdığı, meselesini tartıĢmalı görüyorum, sözlerini eleĢtiren 

KAHRAMAN, kent ile ilgili konuların uzmanları tarafından yorumlanması gerektiğini 

düĢünüyoruz.” Kime yapıyor bu eleĢtiriyi? Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER‟e 

yapıyor. Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Ġyi Partili Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarım. Mimarlar Odası BaĢkanı böyle bir açıklama yapıyor; “Kent ile ilgili bir sorunu 

uzmanları görüĢsün diyor, uzmanları yorum yapsın.” diyor, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına. 

Neden çıkıp biriniz; “Sen ne diyorsun arkadaĢ Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı böyle bir 

açıklama yaptı.” demediniz. Neden… 

BAġKAN: Dedim özür dilediler… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Ben dedim arkadaĢlarım adına da ben söyleyeyim. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan‟ım en son Ģey yaparsınız. 

BAġKAN: Tabii tabii buyurun. 
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ÖZGÜR HIZAL: En son. Neden çıkıp “Burada bir saldırı yapılıyor.” demediniz Kıymetli 

ArkadaĢlar. ġimdi, Ģimdi bir konudan daha bahsedeceğim, iki konudan daha bahsedeceğim ve bu 

eleĢtirinin ne demek olduğunu, neden eleĢtiri yaptığımızı çok daha net anlayacaksınız. Köy-Koop‟u 

eleĢtiriyoruz, Köy-Koop‟un kurumsallığını eleĢtiriyoruz. Yoksa Köy-Koop‟un yöneticileriyle ilgili 

bir eleĢtiri elbette ki yapmıyoruz. Bugün Köy-Koop‟la ilgili elime bir veri geçti arkadaĢlar. Size çok 

net bir Ģekilde... Köy-Koop bugün bir basın açıklaması yaptı belki de dün yaptı çok net 

hatırlamıyorum ama bugün yaptı diye düĢünüyorum ve Köy-Koop BaĢkanı Sayın SOYER‟e bir 

GiriĢimcilik Ödülü verildi, baĢarılarının daim olması diliyoruz. Bununla ilgili bir basın bülteni 

geçildi. Bu basın bültenini kim yazdı biliyor musunuz Kıymetli ArkadaĢlar? Bu basın bültenini 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Resmi Basın DanıĢmanları yazdı. Bu basın danıĢmanı Köy-

Koop‟un basın danıĢmanı mı? Bu basın danıĢmanı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin basın danıĢmanı 

mı? Bunu eleĢtirmeyecek miyim? Bunu eleĢtirmeyecek miyim? Elbette ki eleĢtireceğim.                       

“EĢrefpaĢa Hastanesi satılıyor.” dedik. Neden dedik? EĢrefpaĢa Hastanesine 130 milyon bütçe 

ayrılmıĢ, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde ve bugün EĢrefpaĢa Hastanesinde Ģu an itibarıyla iki 

hasta var Kıymetli ArkadaĢlar. Nasıl geliĢtireceksiniz? Ticari iĢletme açısından bakıldığında bu 

performansı gösteren bir hastanenin, o Ģirket tarafından satılıyor olması gerekiyor. Nasıl 

geliĢtireceksiniz? Bir taraftan geliĢtiriyoruz diyorsunuz, Covid zincirine almadığınız EĢrefpaĢa 

Hastanesinde Ģu anda iki hasta var. Elbette ki bunları eleĢtireceğiz, elbette ki bunları söyleyeceğiz, 

elbette ki bunları gündeme taĢıyacağız, sizler de bu eleĢtirilerden umuyorum ki ders çıkartacaksınız, 

umuyorum ki hatalarınızdan döneceksiniz, bu Ģehrin menfaatine birtakım faaliyetler içerisine 

gireceksiniz diye düĢünüyorum, teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Ġrfan Bey buyurun, hepinize söz vereceğim arkadaĢlar, 

buyurun. 

ĠRFAN ÖNAL: BaĢkan‟ım arkadaĢlara ben cevabı vereyim, Hüsnü Bey çok anlamamıĢ, Hüsnü 

Bey dinlerseniz. Az önce üsten gittim çok da arkadaĢları aslında rencide... 

BAġKAN: Çıkartırsanız anlaĢılmıyor çünkü. Evet. 

ĠRFAN ÖNAL: Az önce üstten, arkadaĢlar da rencide olmasın diye üstten geçiĢtirdim. ġu son 

yapılan iftirayla ilgili umduğumu söyledim, hep beraber buna tepki gösterelim, tepki göstermeyi de 

ummuyordum ama en nihayetinde bir isim vermemiĢtim, bir yeri de iĢaret etmemiĢtim, en azından 

Hüsnü Bey‟i iĢaret etmemiĢtim. Hüsnü Bey yine kendi üzerine alındı, demek ki bir payı da vardır 

burada. ġimdi kastettiğim Ģeye geleyim Hüsnü Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Mikrofonda tam… 

BAġKAN: Evet siz bana söyleyin. 

ĠRFAN ÖNAL: Kastettiğim Ģeyi söyleyeceğim BaĢkan‟ım. Biz Ģu süreçlere çok daha evvelinden 

tanığız Cumhuriyet Halk Partililer olarak. 2010‟lu yıllardan 2016‟lı yıllara kadar bu operasyonlar 

fazlaca Cumhuriyet Halk Partililere ve Cumhuriyetçilere yapıldı. Taraf Gazetesi yalan haberlerle üç 

gün manĢetten verildi, dördüncü gün kendi tetikçilerini sahaya sürer, herkesi toplardı. Yine 

toplanma kamplarında… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) 
BAġKAN: Müdahale etmeyin, müdahale etmeyin lütfen, evet. 

ĠRFAN ÖNAL: Ben… Özgür Bey ben bitireyim. Biz evet, o Taraf gibi gazetelerden, o 

paçavralardan biz operasyonları, algı yönetimlerini iyi biliriz. Yine bir zamanlar beraber iĢ 

yaptıkları bir Ģeyden ittifaklarından biliriz, eski ittifaklarından. Geldik 2019 BüyükĢehir‟e sizin 

BaĢkan olduğunuzdan sonraki süreçle birlikte bir merkezden yapıldığı kanaatindeyim söyledim. 

Delillerimi söyleyeyim; evet siz seçilmeden Meclis Üyeliklerimiz ile ilgili Ġzmir‟den yine bu 

paçavralar tarafından terör listeleri yapıldı. Teröristler Meclise girecek. Evet sizin birçoğunuzun 

tanık olduğu ben ve YeĢim ArkadaĢım, en azından Bayraklı‟dan her gün Ģeylerde, manĢetlerdeydik. 

Her biriniz tanıyorsunuz, YeĢim ArkadaĢım üç dönem bu Mecliste Meclis Üyeliği yaptı. ġimdi 

bunlar palavra değil de ne? Bunlar iftira değil de ne? Evet, o gazetenin devamı ya da o gazete gibi 

paçavralar bugün sizle ilgili uzun süredir… Sadece sizle ilgili de değil, bizim bürokratlarımızla 

ilgili. Varsa bir suç gider Savcılığa verirler. Yoksa da “Ġftirayla haber yapmak, iftiranın arkasına 

sığınmak alçaklıktır.” dedim BaĢkan‟ım. Ve ben halen… 

BAġKAN: Evet. 

ĠRFAN ÖNAL: Bu iddiamın arkasındayım. “Buna çanak tutan, bu yalan haberlerin, bu iftiraların 

arkasına sığınanlar ve bunu alkıĢlayanlar alçaktır.” diyorum. TeĢekkür ediyorum BaĢkan‟ım. 
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BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum, Mustafa Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan…  

BAġKAN: Hayır vermiyorum, bir dakika Mustafa Bey… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ama Sayın BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Benim adımı anmadı ama BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Evet, oturun ArkadaĢlar, evet Mustafa Bey. 

SALONDAN: Senin adını anmadı… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet benim adımı anmadı ama… 

MUSTAFA ÖZUSLU: Evet… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Mahkemeye verseydin gazeteyi… 

MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkanım…  

BAġKAN: ArkadaĢlar… Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Banane… 

MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkanım… Sevgili Meclis Üyelerim… 

BAġKAN: Sakin evet. 

MUSTAFA ÖZUSLU: ġimdi yaĢadığımız bu süreçte… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) YaĢadığımız bu süreçte Türkiye‟de olup biten 

ne varsa Ġzmir‟de de benzerlerinin yaĢanmasından daha doğal bir Ģey olamaz. Çünkü sonuçta Ġzmir 

Türkiye‟den ayrı bir parça değil, Ġzmir Türkiye siyasetinden vareste bir ilimiz de değil yani. Sanki 

siyasette üslup meselesini bu memlekette halletmiĢ gibiyiz, sanki siyasette üslup konusunda Değerli 

ArkadaĢlarımızın mensup oldukları partinin sözcüleri, yetkilileri her söyledikleriyle örnek teĢkil 

edecek politikacılarmıĢ gibi… Örneklere girmeyeceğim çünkü girmeye gerek yok çünkü biliyoruz 

üslubun nerelere geldiğini. Dolayısıyla oradan çıkarak, oradan çıkarak Sayın BOZTEPE‟nin 

söylediği; “Yalanları iade ediyoruz o sözleri, tweetleri o, iade ediyoruz burada yalancı, yalan, 

yalanınız batsın, biraz fazla bir kavram olmuĢtur, bir itham olmuĢtur.” Ģeklinde eleĢtirinin hiçbir 

tutar yanı yok. ġundan dolayı yok; yalan olana ne denir arkadaĢlar? Yalan olana ne denir? Yalan 

olana yalan denir. BaĢka bir Ģey denmez ki. ġimdi dedi; “Bir yeri yapıĢıyor, sizin bir yerlerinize o 

sizinle ilgili konuĢulan kavramlar.” Bunu da aynen ben söylerim Ģimdi, Sayın BOZTEPE‟nin bu 

söylediği de ceketinin bir yerine yapıĢıyor. Çünkü ortada bir yalan var. Kendisi gayet itiraf etti. 

Dedi ki; “Ben de gittim o salonda Agamemnon salonunda Ģunu yaptık, bunu yaptık, orada 

toplantılar yaptık.” Doğrudur. Peki, bu olup bitene bigâne kalıp, üzerimize atılan bu iftiraya cevap 

vermeyecek miyiz? Böyle siyaset olur mu? Tabii ki vereceğiz, siyaset yapıyoruz. Ne diyeceğiz? 

Tabii ki “Yalanınız batsın diyeceğiz.” yani. Çünkü o yalandır. O yalanı kabul etmiyoruz ki, 

reddediyoruz o yalanı. Aslında biz iade ediyoruz o yalanı. Doğru değil ki o. Yani Ġzmir halkı bunu 

iki gündür öğrendi ama bir kere de bu Meclis kürsüsünden söyleyeyim. Bakım-onarım çalıĢması 

yapılan Pasaport Ġskelesi için bir iskele gerekiyordu, Urla‟dan o iskele getirildi, 3 gün sonra da 

gidecek, üzeri ĠZDENĠZ tarafından kapatıldı. Yani bütün bunlar dururken, bütün bunlar ortada 

alenen Ġzmir halkının gözü önünde dururken nasıl böyle bir Ģey söyleyebiliyorsunuz? Anlamak 

mümkün değil. Doğru da değil. ġimdi gelelim Sayın HIZAL‟ın söylediklerine. “ArkadaĢlar bu bina 

sorunlu, onun için bu binanın kolonlarını boyamayın dedik, yani boĢuna masraf yapıyorsunuz 

çünkü bu bina sıkıntılı.” Biraz önce söylediği cümleleri söylüyorum. Peki, öyle olsun, kabul edelim, 

öyle olsun. Peki, bu bina sorunlu idi ise, “Bu Meclis Salonunu yenileyin, bu Meclis Salonundan 

daha iyi bir Meclis Salonunu hak ediyoruz, Grup Odalarımız yok, çay ocağında toplantı yapmamıza 

gerek yok, Komisyon Odalarımız yok.” diye o eleĢtirileri bize haklı olarak söylediklerinde ve biz de 

haklı olarak o eleĢtirilerden yola çıkarak Grup Odalarını, Kulisini, Komisyon Odalarını, Meclis 

Salonumuzu yenileyerek yaptığımızda niye bu bina sıkıntılı demediniz? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ama biz Grup Odaları… 

BAġKAN: Lütfen, evet. 

MUSTAFA ÖZUSLU: ġimdi Değerli ArkadaĢlar bakın, Ģimdi hani bir Ģeyi söylediğimizde, bir 

Ģeyi söylediğimizde sizin söylediğiniz baĢka bir Ģeyle siz teyakkuz durumuna düĢüyorsunuz, ben de 

bunu söylemek zorundayım. Mademki o bina sorunluydu Meclis Salonu yapılırken de 

sorunluydu… 

BAġKAN: Evet.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Grup Odaları yapılırken de sorunluydu, Komisyon Odaları yapılırken de 

sorunluydu. ġimdi hayata, siyasete tabii ki buradan farklı farklı açılardan ve zaviyelerden 
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bakıyoruz. Bu normal. Ama eğer, eğer siyasette, siyasette Değerli ArkadaĢlarımın söylediği gibi 

“Biz sadece Ġzmir‟in meselelerini konuĢmak istiyoruz, biz sadece Ġzmir‟i konuĢmak istiyoruz, Ġzmir 

meselelerini bu Mecliste konuĢmak istiyoruz.” tezinden hareket ederek aslında Ġzmir‟in dıĢındaki 

meselelere de değindiğinizde ve biz bunlara değindiğimizde, Ġzmir‟i konuĢalım Ģeklinde bir tavırla 

karĢılaĢırsak, burada samimiyet testini uygulamak gerekir. Siyaset böyle bir Ģeydir arkadaĢlar. Bir 

sözü söylersiniz, o söz sizin ağzınızdan çıkar ve o sözün cevabı verilir. TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: TeĢekkürler. Evet, Bülent Bey. Sonra Hakan Bey size vereyim. Evet. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, gemi su aldıkça arkadaĢlar yalanlarına ve 

iftiralarına devam ediyorlar, gemiden kaçan kaçana. Bundan sonra ilk… Özgür Bey yine Meclis‟te 

EĢrefpaĢa Hastanesinin kapatılıp satılacağından bahsediyor. Covid bütün dünyayı etkiledi ve 

ülkemizde de ağır bir, ağır bir hasarlar oluĢturdu. KeĢke Sağlık Bakanlığı aĢıyı getireydi de Ali 

ġAN televizyonda çıkıp ilk aĢıyı yapıp, sağlık emekçilerimize aĢıyı sunsalardı. Bugüne kadar 

yapılmayan hizmetlerden bahsetti. Ġsterseniz ben size BüyükĢehir Belediyemizin yaptığı 

hizmetlerden biraz bahsedeyim. Ülke ekonomisi, züccaciye dükkânına giren fil gibi olmasına 

rağmen BüyükĢehir Belediyemiz hizmetlerine %42 bütçe ayırarak devam etmektedir. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 14 milyara yakın… Murat Bey de bahsetti, Özgür Bey de söyledi. 

Bütçesinin %42‟sini yatırıma ayırarak büyük bir ölçüde yatırıma ayırmıĢtır kentimizde. 30.000‟e 

yakın çalıĢanımız ile ülke istihdamına katkı sağlamakta ve bütün çalıĢanlarımızda Toplu ĠĢ 

SözleĢmesiyle güvence altındadır. 2019 yılında 1,3 milyar vergi ödeyen, 2020‟de bugüne kadar                 

950 milyon vergi ödeyerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır BüyükĢehir Belediyemiz. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyemizin Ģirketlerinin kamu kurumlarına bir kuruĢ Vergi ve SGK Borcu yoktur. 

Halkın ihtiyaçları doğrultusunda halktan yana Kasım ayında bütçemizi yaptık. “Temel çıkıĢ 

noktamız refahı artırıp, adil dağılımı sağlamaktır.” diyen BaĢkanımız, Ġzmir ekonomisine güç 

kazandırmak için canla baĢla çalıĢmaktadır. Biz istiyoruz ki bu memlekette yapılan her iĢ                        

3-5 kiĢinin çıkarına değil, bu topraklarda yaĢayan milyonların yararına olsun. Böyle ucuz siyasetten 

kimseye ekmek çıkmaz. Siyaseti iril dilden uzaklaĢtırıp, Ġzmir‟in sorunlarına yönelirsek hep birlikte 

baĢarılı oluruz. Bu kenti daha iyiye, daha güzele götürürüz. ĠnĢallah ilk seçimlerde yıllardır ismi 

Pasaport Ġskelesi olan yerden, halkımız Ģu anki iktidarın yaptığı kötü politikaları el sallayacaktır, 

saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: Hakan Bey buyurun. Vereceğim ondan sonra. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri saygıyla selamlıyorum. Hem Hüsnü Bey, 

hem Grup BaĢkan Vekilimiz Özgür Bey çok net belirttiler esasında, biz Meclisin bu kısmını çok 

daha kısa ve hızlı geçmeyi düĢünürken Cumhuriyet Halk Partili ArkadaĢlar belki haklı olabilirler 

kendi açılarından ama çizgiyi ve noktayı geçen ifadelerle hem Grubumuzu, hem iktidarımızı hedef 

alan sözler ortaya koydular. Oysa Sayın BaĢkan geçen en son yaptığımız Aralık Oturumunda çok 

güzel Hz. Mevlana‟nın biz sözünü söylediniz. Dediniz ki; “Bizi bilen, bilir; bilmeyen de kendi gibi 

bilir.” ġimdi biz de bu sözden yola çıkarak, Tunç SOYER‟in, Sayın BaĢkanın geçmiĢ eylemlerine 

baktığımızdan dolayı bazı Ģeyleri bildiğimiz için kamuoyunda baĢka algılar oluĢmuĢ olabilir. Yani 

Seferihisar Belediye BaĢkanı iken, çukur olayları, hendek olayları olduğunda kayyumlara sahip 

çıkıĢınızı da biliyoruz, HDP standı önünde. Yine Belediye seçimleri sırası içerisinde LGBT dostu 

Belediye BaĢkanı sözleĢmesini imzaladınız ve o sözleĢmeni 4. maddesinin hükümleri bu Meclisten 

geçirdiğinizi de biliyoruz. Yine Suriye‟de verdiğimiz Milli Mücadelemizi savaĢ olarak tanımlayan 

bir Tunç SOYER‟i de biliyoruz. Yine dönüp baktığımız zaman Kıbrıs olayını biliyoruz. Bayrak 

biliyoruz, parayı biliyoruz. Bunları biz söylemedik. Bunları Sayın BaĢkan geçmiĢ dönemlerde 

zatıaliniz dile getirdi. Kamuoyunun, siyasetçinin bu kentin Ģehr-i eminin bazı sorumlulukları vardır. 

Ġnsanların hassasiyetleri vardır, algıları vardır, milli değerleri vardır. Yine bu Mecliste biz, “Fethi 

SEKĠN‟in ismini arabalı vapura verelim.” dediğimizde Cumhur Ġttifakı olarak Önerge verdiğimizde, 

arabalı vapurla ilgili sizin baĢlattığınız isim kampanyası sürüyordu ve o kampanyanın hiçbir yerinde 

Fethi SEKĠN ismi yoktu. Biz Komisyon Üyeleri olarak tartıĢtığımızda bu Önergeyi ankete konu 

yaptınız, ankete konu yapılmayacak kadar değerli ve kıymetli olduğunu dile getirdik. Ve sonunda 

bizim verdiğimiz o mücadele sonucunda Sayın BaĢkanın takdiri anketten çıkarıldı. Kamuoyu da bu 

anlamda ciddi ankete tepki gösterdi ve arabalı vapura Fethi SEKĠN ismini verdiniz ve vermenize 

rağmen Önerge sahibi grupların, Pandemi bahanesiyle o törenin hiçbirinde yoktu. Geçtiğimiz 

günlerde Fethi SEKĠN‟in 4. ölüm yıl dönümüydü, rahmetle anıyorum. Tweet attınız, arabalı 

vapurun resmini koydunuz. ĠĢte samimiyet burada baĢlıyor Sayın BaĢkan. Yani o Önerge 
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verildiğinde sizin anketinizin hiçbir yerinde Fethi SEKĠN ismi yokken, Cumhur Ġttifakı 

olarak bizler Önerge verdiğimizde ankete konu yapan sizsiniz, biz anketten çıksın diye mücadele 

ederken, sonunda anketten çıkaran biziz ama ne hikmetse o gün geldiğinde o ismi paylaĢmak tabii 

ki hakkınız ama bu gerçekleri üst üste koyduğunuzda “Bizi bilen bilir.” durumuna geliyoruz. 

GeçmiĢ dönemle ilgili konmuĢ olabilir, tartıĢılabilir bu konuda, kamu hassasiyeti olabilir. Bu 

noktada yapmanız gereken açıklama çok basittir. Bununla ilgili kamuoyunu yalanla, ithamla 

suçlayacağınıza, konu noktasında bir açıklama yapabilirsiniz. Bunun… Bu açıklamayı yaptığınızda 

kullanacağınız cümleler üzerinden dikkate… Hüsnü Bey‟in getirdiği eleĢtiride haklı bir eleĢtiri var, 

bir karĢı tarafı suçlayarak değil, kamuoyunu bilgilendirmek durumundasınız. Eğer bununla 

suçlayarak gelirseniz, insanlar bütün bu kronolojik sırada saydığım sizin kullandığınız ifadelerden 

yola çıkarak acabanın sorusunu sorarlar. Yine üslup meselesini söyledi Grup BaĢkan Vekili. 

Siyasetteki üslubu herhalde AK Parti Grubu olarak hiç üstümüze biz alınmıyoruz ama alınması 

gerekenler seçilmiĢ bir CumhurbaĢkanına sözde diyenler. Bu Meclisin hangi Grubunda biz size 

sözde BaĢkan diye hitap ettik? SeçilmiĢ bir Belediye BaĢkanısınız. Yeri geldiğinde bizler, bizim de 

Belediye BaĢkanımızsınız ifadesini kullandık. Yine bu Meclis Grubunun neresinde ya da AK 

Partinin herhangi bir siyasetçisinde öğretmenlere, Öğretmenler Gününde bizi “O partiye oy veren 

öğretmeni, öğretmen saymam.” diye küçümseyen alaycı gören, yok sayan, bir üslup gördük mü? O 

yüzden üslup dersini vermeden önce ilk önce kendi üslubumuza bakacağız. Yine Sayın BaĢkan 

geçtiğimiz Mecliste konuyu açmayacaktım ama Ģahsımla ilgili bir eleĢtiri yapmıĢtınız, ben de Cuma 

günü sizden; “Tutanaklarda var mıdır, yok mudur? Çıkarın.” dedim. Size “Yalan söylüyorsunuz.” 

dedim mi Sayın BaĢkan? Demedim. Üslup olarak yakıĢmaz ve tam tersi “Lütfen ispatlayın.” dedim. 

“Eğer ben öyle bir ifade kullanmıĢsam, ben özür dilemeye hazırım ama bu ifadem ispatlanmazsa bu 

iddiada bulunanlardan da hak, hukuk çerçevesinde özür beklerim.” dedim. Ama kalkıp da “Yalan 

söylüyorsunuz, yalancısınız.” demedik. ġimdi algı operasyonlarıyla bir Ģey hatırlatmaya 

çalıĢmayalım, biz algı operasyonu yapmıyoruz. Net, kronolojik sıralama içerisinde saydığımız, 

Sayın BaĢkanımızın kullandığı bir ifade üzerinden konuĢuyoruz. Meclis, Belediye Binamıza ilk 

geldiğimiz günden itibaren deprem noktasında hassasiyeti hep dile getirdik. Evet, Grup Odalarını 

öneren bizdik çünkü Grup… Bugün de aynı sorunu yaĢıyoruz ki, bugün çok daha farklı bir sorun 

yaĢıyoruz. Komisyon Üyelerimiz hangi partiden olursa olsun, depremin yarattığı etki nedeniyle iĢte 

Ġsmet Ġnönü‟de, Ġzmir Sanat‟ta farklı yerlerde, salonlarda toplantılar yapıyoruz. Bir Komisyon 

Odalarımız, bir Grup Odalarımız maalesef yok, belki yeni düzenleme içerisinde hangarlarda 

planlanabilir. Ancak biz bunu istemiĢtik, Meclisi siz yenilediniz ama ilk gün de söyledik, bu binanın 

deprem riski var, bu binanın dayanıklılık problemi var, bu binanın güçlendirilmesine, bu binanın 

depreme karĢı daha dayanıklı hale gelmesi gerektiğini hep dile getirdik. Biz o renkleri, rengarenk 

boyanırken de bu eleĢtirileri, bu cümleleri ifade ettik. Sonuç olarak siyasette, yerelde siyaset 

üretiyoruz… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ:  Bu Meclisi… Sayın BaĢkan sözlerimi Ģöyle toparlayayım. Bizler ilk günden 

bugüne kadar… Bakın bugün bütün kararları oybirliği ile geçirdik Sayın BaĢkan. Biz Meclis 

Üyeleri olarak görev ve sorumluluk alanı içerisinde yapmamız gerekenleri yapıyoruz. 

EleĢtirilerimizi nezaket içerisinde yapıyoruz. Ortaya koyduğumuz, bulduğumuz biraz önce Sayın 

BaĢkanın ifade ettiği hususları bilgiyle, nezaket kuralları içerisinde söylüyoruz. O yüzden ben 

Değerli Cumhuriyet Halk Partili ArkadaĢlarımdan da baĢta iktidarımızı ve sonra da Grubumuzu 

hedef alırken, nezaket kuralları içerisinde olmasını özenle dikkat etmesini istiyorum. Bir kısa bilgiyi 

de vereyim. Biz algı yapmıyoruz ama biraz önce Sayın Meclis Üyemiz Devletin verdiği kira ile 

ilgili bir ifade kullandılar. Evet, maddenin bir yönünü kapsamakla beraber diğer üç maddeyi de 

söyleyeyim, a bendi diyor ki; “Esnaf, sanatkâr siciline kayıtlı olan, vergiden muaf esnaf ve 

sanatkârlar.” b‟de; “Faal olan ve ticari kazançları basit usulle tespit edilenler, Covid-19 salgını ve 

mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde 

faaliyet gösterilen esnaflar faydalanırlar.” Yani tek bir maddeyi alarak tamamını buymuĢ gibi 

koyarsak iĢte algı o zaman oluyor Değerli Meclis Üyem, tamamına bakmamız lazım, teĢekkür 

ederim. 

BAġKAN: Evet... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler). 

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

buyurun ġerif Bey, ondan sonra Nilay Hanım size vereceğim. 
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ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım. Siz AK Parti ile çok 

çakıĢmayalım dediğiniz için ben çok usturuplu bir Ģekilde Ģeye de girmeden, ana konuya da 

girmeden, sadece ne kadar samimi olduğunuzu anlatmak için o misali vermiĢtim ama Hakan Bey‟in 

bu pası bana atmasıyla bu detayları anlatmam gerekiyor artık. 

BAġKAN: Ġyi olur, buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Lütfen BaĢkan‟a hitaben konuĢun. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Hemen… 

BAġKAN: Evet. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Hemen söylüyorum arkadaĢlar. Esnaf Odası yani Odalar Birliğine 130 tane 

esnaf bağlı Ġzmir‟de, 130 tane, 130.000 tane. ġimdi bu, bu Esnaf Odalar Birliğine Türkiye 

Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığından gelen Genelgeyi anlatıyorum arkadaĢlar. Hepinizin en azından 

bilginiz olsun diye. Ali Bey de demin bana attı ama o çok doğru değil ben size doğrusunu… 

Veyahut da o zaman Odalar Birliğini gidip ikna etmeniz lazım. 130.000 esnafın içerisinde çıkarmıĢ, 

çalıĢma yapmıĢ Odalar Birliği, %20‟si alabiliyor bu kira yardımını arkadaĢlar. Neden? Basit usul 

vergi ve vergiden muaf olan arkadaĢlar sadece hak sahibi. Genelge burada. Hemen okuyayım 

isterseniz çok zamanınızı almak istemediğim için okumadım bunu. Hemen okuyayım arkadaĢlar. 

Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, diyor ki; maddeyi sayıyor bunlarla ilgili diyor. “Buna göre 

ticari kazançları basit usul vergilendirme ile vergiden muaf olan esnaflar kullanır.” diyor. Bu kadar 

açık bir Genelgeye kalkıp halen farklı kanaldan girmeniz… Hemen ben size Ģunu söyleyeyim 

arkadaĢlar, Odalar Birliğine, Esnaf TeĢkilatına bunu gidip o zaman çok iyi anlatmanız lazım. Çünkü 

anlattığınız Ģey algı yönetimi. Biz, biz çakıĢmamak için, ben çakıĢmamak için Genelgeyi de 

arkadaĢlarıma da atabilirim, size de atabilirim. Genelgenin maddesini okuyorum size ve Ticaret 

Bakanlığı gönderiyor. Kime gönderiyor? Esnaf TeĢkilatına, Esnaf Odalarına gönderiyor, Odalar 

Birliğine gönderiyor. Kaç tane üyesi var ve kaç tane götürü vergide olan basit usulde olan 

arkadaĢlar buna hak kazanmıĢ? Onun dahi çalıĢmasını bitirmiĢ bu arkadaĢlar. Ama halen sanki 

tamamına, bütün esnafa dağıtıyormuĢ gibi algı yaratmak bu doğru değil arkadaĢlar. Bu anlamıyla 

söz almıĢtım. Saygılar sunuyorum Meclise. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Evet, Kemal Ağabey sonra Nilay Hanım size vereceğim. Galiba 

bitiriyoruz ondan sonra. Var mı baĢka söz isteyen? Salahattin Bey size uzun vermiĢtim aslında ama 

çok kısa müdahale edin olur mu? Murat Bey bir de size kısaca vereceğim. Buyurun. Evet. 

ArkadaĢlar mikrofonla kim ilgileniyor? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Evet. 

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

Birim Amirleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten Meclisimiz düĢünen, konuĢan bir 

ortam yarattı. Benim dile getireceğim konular uzun yıllar birlikte çalıĢtığım Değerli BaĢkan‟ım 

Kemal BAYSAK Ağabeyime Allah‟tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum. Yine 

ÇalıĢan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Belediye Sarayımızla ilgili Özgür KardeĢim bir tespitte 

bulundu. Takdir edersiniz ki, bir önceki Mecliste ben bunu hepiniz adına dile getirdim, bu Belediye 

Sarayını. Sayın BaĢkanıma dedim ki; Sayın BaĢkan‟ım bu Sarayla ilgili deprem sonrası hepimiz 

heyecanla yıkılması konusunda bir harekette bulunduk ama daha sonra Meslek Odalarımız ve 

bizlerin de duyarlı davranarak bu konunun tekrar ele alınmasını dile getirdik. Bu konuda da 

Belediyemiz bir çalıĢma yürütmekte. Gerçekten Sarayın güçlendirilmesi mi sağlıklı olur? Yıkılması 

mı sağlıklı olur? Bu konuda çalıĢma devam etmekte Değerli ArkadaĢlarım. Hiç iĢ yapmazsanız hiç 

hata yapmazsınız, iĢ yapılan yerde hata olur, kusur olur Değerli ArkadaĢlarım. Yeter ki çalıĢma 

kasıtlı olmasın. Bu konuda lütfen hepimiz duyarlı davranalım. Bir diğer konu, bu 2021 yılında tüm 

Meclis Üyelerimin sağlık, huzur içerisinde Ġzmir‟in geleceğine dönük çalıĢmalar üretmesi temel 

hedefimiz olmalı. Hepinize sağlıklı bir 2021 yılı diliyorum. Yapıcı yol gösterici, Meclisimizin de bu 

Ģekilde çalıĢmaya devam etmesini diliyor, saygıyla selamlıyorum hepinizi. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz, Nilay Hanım buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, yine bu Mecliste de tabii ki sizinle ilgili konular çok 

fazla bir Ģekilde Gündem DıĢı KonuĢma Taleplerinde Gündemimizi meĢgul etti. Türk Dil 

Kurumuna göre yalan ne demek? “Gerçek olmayan, gerçeğe aykırı söz” demek. Türk Dil Kurumu 

yalanı bu Ģekilde ifade etmiĢ. ġimdi yalan konusu nereden çıkmıĢ? Agamemnon isminin 2017 

senesinde yüzer-gezer iskeleye verilmesiyle. Yani sizin döneminizden önce verilmesiyle ve bunu bir 

kiĢinin bir Ģekilde basın yoluyla iĢlemesiyle gündeme gelmiĢ. Bizi burada rahatsız eden Ģey ne? AK 
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Parti Ġl BaĢkanının da bunu araĢtırmadan, incelemeden sanki gerçekmiĢ gibi söylem 

konusu yapması. Bizi rahatsız eden Ģey bu. Yani yalanın üzerinde durmak yerine esas bunun 

üstünde durmak gerekiyor. AK Parti Ġl BaĢkanının yapması gereken Ģey, bu konuda gerekli 

araĢtırmayı yapmaktı. Bir diğer konu, neden Agamemnon isminden bu kadar rahatsızlık 

duyduğumuz. Ġlhan ArkadaĢımız da açıkça söyledi. Biz evrensel olmak istiyoruz, biz dünyayı 

kucaklamak istiyoruz, biz bir turizm kentiyiz, biz uygarlıklar kentiyiz, geçmiĢimizde pek çok 

uygarlık var ve bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla Agamemnon ismi de elbette bugün 

de olsa verilebilirdi. Yani bunun nesini tartıĢıyoruz? Niçin kentimizi bu kadar hapsediyoruz? Bu 

kadar kısırlaĢtırıyoruz, bu kadar sığ düĢüncelere hapsediyoruz, ben bunu da anlayamıyorum. Yani 

AK Partinin bu konuya yaklaĢımı da açıkçası anlaĢılmıĢ oluyor, ortaya çıkmıĢ oluyor. Açık olmamız 

lazım, uygarlıklarımıza sahip çıkmamız lazım, her yerde bunları yansıtmamız lazım. Dolayısıyla 

yalan konusundaki tepkileri ben burada anlamıĢ değilim ve esasında bir özür borçlu olduklarını 

düĢünüyorum. Yatırımların %42‟sini evet, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi gerçekleĢtiriyor, yani 

bütçesinin %42‟sini yatırımlara harcıyor. Bunu bizim söylememize de gerek yok. Geçen 

Meclislerde de gündeme gelmiĢti. Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinde MHP Grup BaĢkan 

Vekilinin bizzat kendisinin ifade ettiği bir Ģeydi bu ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini bu konuda 

örnek göstermiĢti. Biz CHP‟lilere de bu konuda herhangi bir Ģekilde söz söylemeye ihtiyaç bile yok. 

ġunu söyleyelim; hastane konusunda satılacağı yönünde birtakım iddialar var, böyle bir iddiada 

maalesef gerçek dıĢı. Bir yer satılacak olsa zaten Meclis Gündemine gelir, Meclis Gündemine de 

gelmemiĢ bir konuda gene burada da feveranlar yapılıyor ve çok haksız yere. Ayrıca hastaneyle 

ilgili çok haksız söylemler var. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Hastanesi, Türkiye‟deki tek 

Belediye Hastanesidir, tek Belediye Hastanesi, baĢka hiçbir Belediyede yok. 130 milyon lira 

bütçeden bir pay ayrılmıĢtır ve EĢrefpaĢa Hastanesi, Sağlık Bakanlığının denetiminde çalıĢıp, bugün 

Covid sürecinde Sağlık Bakanlığına ambulanslarıyla, yoğun bakım servisleriyle, doktorlarıyla, 

sağlık çalıĢanlarıyla destek vermiĢtir, hizmet vermiĢtir. Yine deprem aĢamasında da, deprem 

sürecinde de en büyük desteği EĢrefpaĢa Hastanesi vermiĢtir. Sağlık Bakanlığının puanlamaları 

vardır, EĢrefpaĢa Hastanesinin puanı da 95-96-97‟dir. Bu konudaki haksız eleĢtirileri de gene 

kınıyorum diyeceğim baĢka bir Ģey diyemeyeceğim. Gelecek Mecliste belki EĢrefpaĢa Hastanesini, 

Meclis öncesinde tanıtırsak bu konudaki haksız iddialarda son bulur. Fethi SEKĠN ismiyle ilgili 

haksız bir ithamda bulunuldu. O tarihlerde iki feribotumuza isim verilecekti. Bunlardan bir tanesi 

ankete konuldu, bir tanesinin de ismi zaten vardı. Yani bu konuda da Fethi SEKĠN hepimizin bir 

değeri, kentimizi kurtarmıĢ, hayatıyla kurtarmıĢ bir kiĢi. Biz daha öncesinde de zaten Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi olarak Fethi SEKĠN ismini parklara vermiĢtik. Yine Köy-Koop konusuna 

gelince bu konudaki ithamlar da çok haksız. Geçen Meclislerde de konuĢtuk, Köy-Koop‟un 

kurumsal bir baĢarısı söz konusu. Köy-Koop BaĢkanı da bundan ötürü, Köy-Koop kurumsal 

kimliğinde DayanıĢmacı GiriĢimcilik adına çok değerli bir ödül almıĢtır. Kendisini de buradan tüm 

Meclisimizin önünde kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Kadınların giriĢimci olması özellikle 

kooperatifleĢme yoluyla dayanıĢmacı bir yol ve yöntemle bu yolda ön açması, örnek olması takdire 

değer olması gereken bir konudur. Ayrıca açıklama da geldi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Basın 

DanıĢmanlarının hiçbirisinin bu konuda bir metne dâhili hiç olmamıĢ. Ben teĢekkür ediyorum 

ayrıca siz, son yapılan bir araĢtırmada Türkiye‟nin 3. baĢarılı BüyükĢehir BaĢkanı olarak 

gösterildiniz. Bu… Yatırım yapmamıĢ olsanız, hizmetleriniz görülmemiĢ olsa, halk tarafından bu 

Ģekilde değerlendirilmezdi. Bu konudaki ithamları da yine son derece haksız buluyorum. BaĢarılı 

olan insanları bu yol ve yöntemle aĢağıya çekmek yarar değil, kendilerine zarar getirir, teĢekkür 

ediyorum.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Salahattin Bey buyurun.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım, Meclis Üyelerimiz, Saygıdeğer Bürokratlarımız, 

Ġzmirliler, Basınımızın Temsilcileri. Sayın BaĢkan‟ım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Evet, Agememnon ismi Yunan Mitolojisinden gelen bir isim. ġimdi… Efendim bu konu çok 

tartıĢıldı. BüyükĢehir Belediyemiz bununla ilgili gerekli açıklamayı yaptı ama daha güzel bir üslup 

kullansaydı hani sonunda “yalan” diye demese daha iyi olurdu. Yani sevgiyi esas almamız lazım. 

Muhalefet burada muhalefet yapıyor tabii ki anlatıyor ama muhalefetin eleĢtirilerine sanki böyle öç 

alırcasına cevap vermek ya da eleĢtirmek doğru değil ki. Yani lütfen sevgiyi ve saygıyı esasa alalım. 

Ben burada hiçbir Meclis Üyesi ArkadaĢımın söylediğine yalan demem. Ya yanlıĢ bilgi almıĢtır ya 

bir eksiklik vardır. Yani biraz sevgiyi, saygıyı esasa alırsak iyi olur. Örneğin; Milliyetçi Hareket 
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Partisi Ġl BaĢkanımız iĢte Pagos, pazarın ismi Pagos olduğu için Pagos Yunanca hepimizin 

bildiği gibi bir tepe anlamına geliyor. Orada Ģehitlik var, Kadifekale ġehitlik Pazar Yeri ya da 

Kadifekale Pazar Yeri. Türkiye Cumhuriyeti maalesef her yerinde, her bölgesinde destanlar 

yazılmıĢ… Çok isim var, isim verilebilir. Evet, yabancı insanlar yaĢamıĢ, yabancı isimler de 

verilebilir. Ona kaldıysa bugün Bizans… Ġstanbul‟da 1000 yıl Bizans hüküm sürmüĢ. Bütün isimleri 

Bizans mı yapalım? Yani bilmiyorum bu dengeyi iyi kurmak lazım. Ama herĢeyden önce sevgiyi ve 

saygıyı, Ģeffaflığı esasa almak lazım. Hemen… Yahu bu konu tartıĢıldı, biz konuĢtuk Grupta, bu 

konuya hiç değinmeyecektik ama arkadaĢlar üstü kapalı, üstü kapalı… Yahu gerek yok buna 

arkadaĢ. Sayın BaĢkanımızın yaptığı çalıĢmaları anlat, projeleri anlat, çık tek tek bir baĢka gün bir 

Meclis Üyesi, bir baĢka gün baĢka bir Meclis Üyesi neyse anlat kardeĢim. Yani illa bu Mecliste 

gerginlik mi yaĢayacağız? Yani sevgiyi, saygıyı esas alalım. Hepimiz Ġzmirliyiz, Ġzmir‟de 

yaĢıyoruz. Ġyi ki Ġzmirliyiz, iyi ki birlikte yaĢıyoruz. Yani birlikte olmaktan da son derece 

memnunuz. Ama gelin sevgiyi esas alalım. Hani diyor ya “Sevelim sevilelim.” diye. Onun için evet, 

aynı zamanda Kemal BAYSAK Ağabeyimizi ben de unuttum. Kendisine Allah‟tan rahmet 

diliyorum, Ġzmir için, KarĢıyaka için önemli hizmetler yaptı, önemli bir büyüğümüzdü. Allah‟tan 

rahmet diliyorum, hepimize baĢsağlığı diliyorum. Ağabeyimizdi, kardeĢimizdi. Evet, çok teĢekkür 

ederim efendim.  

BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz. Evet, son sözü size veriyorum buyurun. 

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis tekrar selamlıyorum hepinizi. Son cümlelerden 

baĢlıyayım o zaman. Bu tartıĢma gereksiz değilmiĢ demek ki. En azından hani Basın Mensubu 

ArkadaĢlar burada lütfen bunu kayda geçsinler. Bu iskele sizin tarafınızdan yapılmamıĢ ve sizin 

tarafınızdan bu isim verilmemiĢ, veriledebilirdi, Agamemnon isminde bir sorun yok. Noel Baba da 

Demreli ve Anadolulu. Bergama‟nın bir sürü yerinde Zeus ismi var. Hepsi mitolojiden gelen isimler. 

GeçmiĢ çağlarda yaĢayan, Anadolu‟da yaĢamıĢ insanlar. O yüzden burada Nilay Hanım‟ın söylediği 

gibi tartıĢtığımız Ģey Ģu; birileri, troller, kim olduğunu saklayan, ismini bile vermekten aciz 

insanların söylediği sözleri gündeme getirmiyoruz. Resmen söylenen sözleri gündeme getiriyoruz 

ve bunlar gerçek değil. Buna “gerçek değil” deyin, “yalan” deyin,  iĢte “gerçek dıĢı” deyin,                 

“sürreal” deyin, ne derseniz deyin ama gerçek değil iĢte. O zaman Ģimdi, bu sözleri söyleyenlerden 

dönüp bir özür bekleme hakkımız yok mu bu durumda? Bu böyle değilmiĢ demek ki. Ġkincisi; 

Değerli ArkadaĢlar bahsettiğimiz konu açık, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin duvarlarının 

boyanmasının gerekip gerekmediği tartıĢılmadı o zaman. Bu tartıĢılabilirdi elbette. 

ÖZGÜR HIZAL: TartıĢıldı. 

MURAT AYDIN: Ne renkte boyandığı tartıĢıldı. 

ÖZGÜR HIZAL: TartıĢıldı, o da tartıĢıldı, o da tartıĢıldı. 

MURAT AYDIN: Ne renkte boyandığı tartıĢıldı. Süt kutularının üzerindeki gökkuĢağı tartıĢıldı. 

ÖZGÜR HIZAL: Ġçindeki sütte tartıĢıldı. 

MURAT AYDIN: GökkuĢağının renklerinin nerelerde kullanıldığı tartıĢıldı. Toplumsal Cinsiyet 

EĢitliği Komisyonunu tartıĢırken, bu ülkede yaĢayan insanların cinsel tercihleri, eğilimleri tartıĢıldı. 

ÖZGÜR HIZAL: LGBT, LGBT… 

MURAT AYDIN: Bunun üzerinden, bunun üzerinden tartıĢmayı yürütmenin bir anlamını… 

BAġKAN: Lütfen, Özgür Bey lütfen, lütfen canım, müdahale etmeyin. 

MURAT AYDIN: Bunun üzerinden bir tartıĢma yaratmanın bir anlamı yok. Sözlerimiz Ģu… 

SALONDAN: YanlıĢ bilgi, yanlıĢ bilgi… 

MURAT AYDIN: YanlıĢ bilgi söylemiyorum, gayet açık bir Ģekilde Ģunu söylüyorum; “Yalana 

yalan” denir, “kediye kedi” denir.  

SALONDAN: Tamam.  

MURAT AYDIN: Ve son olarak EĢrefpaĢa Hastanesinin satıldığı haberinin nereden çıktığını 

anlamıĢ olduk, çok teĢekkür ederim. ġuradan çıkmıĢ demek ki; “Bir hastane bu kadar zarar ediyorsa 

demek ki satılır.” Bizim yönetim anlayıĢımız bu değil, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, hepinize teĢekkür ediyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan... 

BAġKAN: Vermiyorum söz. 

ÖZGÜR HIZAL: Ne demek vermiyorum, nasıl vermiyorsunuz? 

BAġKAN: Vermiyorum söz. 

ÖZGÜR HIZAL: Ne münasebet, Sayın BaĢkan? 
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BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Kerem Ali SÜREKLĠ‟nin... 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: 8 buçuk dakika konuĢtunuz. 

ÖZGÜR HIZAL: Murat Bey kaç dakika konuĢtu Sayın BaĢkan? 

BAġKAN: Ġki kere 2‟Ģer dakika konuĢtu, süre tutuyorum burada. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Söyleyin, tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Bakın, Ģöyle bir tarz, Ģöyle bir üslup doğru bir üslup değil. Ne demek 

vermiyorum söz? 

BAġKAN: Vermiyorum diyebilirim. 

ÖZGÜR HIZAL: Ne demek vermiyorum söz?  

BAġKAN: Vermiyorum diyebilirim. 

ÖZGÜR HIZAL: Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerine ikiĢer defa söz veriyorsunuz. Yine 

aynı tarzamı geldik Sayın BaĢkan? Demokrasi anlayıĢınız bu mu Sayın BaĢkan? 

BAġKAN: Siz söyleyin söyleyeceğinizi, sonra benim size cevabım olacak. 

ÖZGÜR HIZAL: Olsun, cevabınız olsun. 

BAġKAN: Buyurun, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, bir kere Ģu konuda gerçekten bu söz vermiyorum anlayıĢı bu Meclis 

Salonunda çok fazla tartıĢıldı Sayın BaĢkan. Yeniden tartıĢılmaması gerektiğini düĢünüyorum. 

Bakın, biz burada birtakım eleĢtiriler ortaya koyuyoruz, birtakım eleĢtiriler ortaya koyuyoruz ve bu 

eleĢtirilerimizi yaparken hiçbir zaman ama hiçbir zaman hiç kimseyi rencide edecek bir ifade 

kullanmıyoruz. 

BAġKAN: Öyle zannediyorsunuz. 

ÖZGÜR HIZAL: Öyle zannetmiyoruz, öyle yapıyoruz Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Öyle zannediyorsunuz, rencide ediyorsunuz. 

ÖZGÜR HIZAL: Öyle zannetmiyoruz, öyle yapıyoruz. 

BAġKAN: Yapıyorsunuz. 

ÖZGÜR HIZAL: Tutanakları çıkartın, benim ya da Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın herhangi 

birinin, herhangi bir Meclis Üyesi bir ArkadaĢımız ya da sizi rencide edecek ne gibi bir ifadesi var 

Sayın BaĢkan? 

BAġKAN: Bitirin lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: Çok merak ediyorum, Tutanakları çıkartın. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Biz size yalancı mı dedik? Biz size, biz size ya da baĢka bir hakaretvari bir ifade 

mi kullandık? Gerçekten çok merak ediyorum, buyursunlar Tutanakları çıkarsınlar. ġimdi, elbette ki 

yaptığınız hataları ve yanlıĢları elbette ki söyleyeceğiz. Söylemeyelim mi? Nerede bunun… Nerede 

bu demokrasi? Siz, her zaman demokrasiden bahseden siz, muhalefetin eleĢtirisini saldırı olarak 

algılıyorsunuz. Biz ne zaman size saldırı yapmıĢız? EleĢtirmek saldırı mıdır? EleĢtirmek saldırı 

mıdır? 

BAġKAN: Tamamlayın sözünüzü. 

ÖZGÜR HIZAL: Tamamlayacağım Sayın BaĢkan. Bakın, Sayın BaĢkan biz kez daha söylüyorum. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Ben konuĢurken ya da Grubumdaki herhangi bir arkadaĢ konuĢurken sürekli 

kesiyorsunuz. Ama Cumhuriyet Halk Partisinden hiçbir arkadaĢın sözünü kesmediniz. 

BAġKAN: Soru soruyorsunuz, soru soruyorsunuz bana. Havada bırakıyorsunuz ben de devam edin 

diyorum, sadece devam edin diyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Tamamlayın diyorsunuz Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Tamamlayın diyorum, çünkü soru soruyorsunuz. 

ÖZGÜR HIZAL: Tamamlayın diyorsunuz,  

BAġKAN: Soru soruyorsunuz. 

ÖZGÜR HIZAL: Soruma cevap vermiyorsunuz, soruma cevap vereceksiniz. 

BAġKAN: Tabii ki vereceğim. 

ÖZGÜR HIZAL: Söz size geldiğinde elbetteki vereceksiniz. 

BAġKAN: Söz bize geldiğinde vereceğim buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, gerçekten, esasında bu Meclisin, bu tartıĢmalarla anılmasını elbetteki biz 
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de istemiyoruz. Bu Mecliste biz hep dediğimiz gibi Ġzmir‟i konuĢtuk ve Ġzmir‟i konuĢmak 

istiyoruz. Ama biz Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanını elbetteki eleĢtireceğiz, niye 

eleĢtirmeyelim? Kimi eleĢtireceğiz? Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER 

Seferihisar‟da Kanarya Sevenler Derneği BaĢkanlığı mı yaptı? Hayır. Seferihisar Belediye 

BaĢkanlığı yaptı. Seferihisar Belediye BaĢkanlığı performansı size göre çok baĢarılıdır, bize göre 

baĢarısızdır. Meseleyi sadece Seferihisar‟dan buraya gelip Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkan 

Adayı olarak değerlendirirseniz, algılarsanız yanlıĢ bir sonuç ortaya koyarsınız, yanlıĢ bir sonuç 

çıkartırsınız. ġimdi bu anlamda bizim geçmiĢe dönük bir eleĢtiri yapmamız, bugünkü söylemlerinizi 

eleĢtirmemiz, ortaya koymamız yalancılık mı oluyor? Ben çıkıp Ģunu mu söyleyeyim; “Hayır 

efendim, siz sadece kâğıt üzerinde %42 yatırım yapıyorsunuz, aslında topluma, Ġzmirli‟ye yalan 

söylüyorsunuz mu?” diyeyim. “Yalan söylüyor musunuz mu?” diyeyim. Böyle bir ifade mi 

kullandım? Kullanmam doğru bir ifade mi olur? Doğru olmaz. Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan “2020 

yılında Ġzmir/Buca Metrosunun temelini atacağız.” dediğinde ve atamadığında Sayın BaĢkan siz 

Ġzmirlilere yalan söylediniz mi diyeceğim? Hayır. “Siz Ġzmirlilere yanlıĢ bilgi verdiniz, eksik bilgi 

verdiniz ve dolayısıyla bu yatırımı yapmadınız.” diyeceğim. EleĢtiri budur, bu eleĢtiriyi de artık 

kabul edin gerçekten. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, ArkadaĢlar söz vermiyorum. (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Haydi peki, kısaca siz de söz 

alın. 

MUSTAFA ÖZUSLU: ġimdi...  

BAġKAN: Erhan Bey, peki size de vereyim.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri. Sorun Ģurada aslında, bakın 

sorun Ģurada; burada Ġzmir‟in meseleleri konuĢulurken… O tutanakları da çıkarttım. Ġzmir 

meseleleri konuĢulurken herhangi bir Partiden herhangi bir Meclis Üyesinin ya da herhangi bir 

Grup BaĢkan Vekilinin söz hakkı kısıtlanmıĢ mı, Ġzmir meseleleri konuĢulurken. Hayır. Tutanaklar 

orada. Mukayese etmemiz gerekirse bundan önceki kaç Meclise kadar gidin. Acaba bu kadar bir 

demokratik Meclis, bu kadar bir tartıĢma adabıyla yürüyen bir Meclis görülmüĢ mü? Hayır. Peki 

sorun ne? Neyi tartıĢıyoruz? Neyi konuĢuyoruz? Problem ne? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini, yani 

Ġzmir‟in meselelerini konuĢurken, Seferihisar‟ı siz gündeme getirirseniz… Bakın geçmiĢ bitmiĢ. 

Tez Ģu; Ġzmir‟in meselelerini konuĢacağız. %42 yatırım yapılıyor mu, yatırım yapılmıyor mu? Bunu 

konuĢacağız. Bununla ilgili getirdiğiniz her eleĢtiriye cevap alırsınız, doğrudur, tartıĢırız.                        

%42 değildir de %21‟de kalmıĢtır. Bu konuĢulabilir, taahhüt etmiĢinizdir bir yatırımı ama baĢka 

engeller çıkmıĢtır, yapılamamıĢtır… Sapla samanı, elmayla armut‟u mukayese etmek mümkün mü? 

ġimdi, Ģu söylenen; o iskelenin, o iskelenin Urla‟dan alınıp getirildikten sonra, biraz önce 

arkadaĢımın söylediği gibi bakmadan, bilmeden, araĢtırmadan, araĢtırmadan oradan bir siyaset 

çıkaracağım diye gerçekten, gerçekle ilgisi olmayan ve yalan olan bir Ģeyi sen sunuma koyarsan… 

Yalan çünkü Agamemnon, Agamemnon ismini silmiĢler oraya o, Tunç SOYER tarafından 

yapılmamıĢ, 2016 yılında kendisinden önceki dönemde... Hani Ġzmir‟in meselesini konuĢuyorduk? 

Niye Tunç SOYER‟e getiriyoruz? Niye Kıbrıs‟ta daha önce verilen baĢka bir önergeyi getiriyoruz 

ve baĢka bir demeci getiriyoruz? Niye baĢka… “Biraz önce Ġzmir‟in meselelerini konuĢacağız.” 

dedik. NeymiĢ efendim, Sayın YILDIZ, “Sizin çadır önünde çekilmiĢ fotoğrafınız da var.” BaĢka 

insanların, baĢka fotoğrafları da servis ediliyor arkadaĢlar, biz bunlara alıĢığız. Böyle politikaya... 

HAKAN YILDIZ: Biz var olanı söylüyoruz. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Böyle politikaya, böyle politikaya eğer böyle devam ettiğiniz sürece bu 

cevaplar da verilecek. Bundan da kimsenin rahatsız olmasını gerektiren bir Ģey yok. ġimdi neden 

her aĢamada... Oradaki tutataklarda da var onları da görürsünüz. “Biz kiĢiselleĢtirmiyoruz, meseleyi 

kiĢiselleĢtirmiyoruz.” diyorsunuz. Birinci derece yakını kiĢiselleĢtirmek midir, değil midir? Birinci 

derece yakından neyi kastediyoruz? Ne anlıyoruz? Ya da kardeĢiniz, ya da eĢiniz… Orada var 

kayıtlarda onun için söylüyorum, birazdan o çıkar. 

HAKAN YILDIZ: Getir getir, tutanağı getir, tutanağı. 

MUSTAFA ÖZUSLU: ġimdi... Tutanak orada. 

HAKAN YILDIZ: O Tutanağı getir, getir. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Tutanak orada. Tutanak, birinci derece... 

HAKAN YILDIZ: Benim tutanağımı getir... 
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MUSTAFA ÖZUSLU: Hakan YILDIZ arkadaĢımız dedi ki...  

HAKAN YILDIZ: Tutanağımı getir. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Birinci derece yakınınız... 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen…  

HAKAN YILDIZ: Tutanağı getir. 

BAġKAN: Aranızda konuĢuyorsunuz… 

MUSTAFA ÖZUSLU: Birinci derece yakınınız, Hakan YILDIZ ArkadaĢımız dedi ki, birinci 

derece yakınınız, sesimi yükseltmemin nedeni anlaĢılsın diye söylüyorum, yanlıĢ anlaĢılmasın, 

çünkü oradan laf atıyorlar. Hem diyorlar, bakın hem diyorlar, hem diyorlar; “Biz konuĢurken 

insicamız bozuluyor.” Ben… Bana defalarca oluyor, her seferinde benim insicamı bozmak için 

oradan laf atıyorlar ama bu sefer bozdurmayacağım, ben sözüme devam edeceğim. ġimdi siz 

kurumsal olarak BüyükĢehir Belediyesinin Köy-Koop‟la iliĢkisini eleĢtirebilirsiniz, hiç itirazım yok, 

biz de gerekeni söyleriz. Ama Köy-Koop‟u tüzel kiĢiliğinden ayırt edip, onu baĢka bir Ģekilde, 

BaĢkanın eĢini izafe ederek baĢka Ģeyler söyleme niyetiniz olursa ortaya çıkarsa ki bu budur, buna 

itiraz ederiz bu olmaz. Çünkü bu sizin söylediğiniz… Kendinizle de çeliĢkiye düĢüyorsunuz. Çünkü 

diyorsunuz ki; “Biz meseleyi kiĢiselleĢtirmeyeceğiz, Ġzmir‟in meselelerini konuĢacağız.” Ġzmir‟in 

meselesini konuĢmak, neden Köy-Koop‟tan süt aldınız meselesini konuĢmaktır. Niye aldığımızı 

açıklarız, Köy-Koop‟tan bundan sonra da niye alacağımızı da açıklarız, orada bir sıkıntı yok. Zaten 

bunların cevabını verdik. Ama siz bunu, Ģuna ima etme yolunda baĢka iĢe giderseniz… Bu, 

politikanın, politikanın baĢka araçlarla yapılmasıdır. Yani baĢka varyantlardan gezmedir. Yani 

bunları politika içinde olan bizler bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Dolayısıyla bu tarzda, bu tarzda 

devam ettiği sürece, Değerli ArkadaĢlar gerginlikte olur mu? Salahattin BaĢkanın biraz önce 

söylediği gibi olmasın. Elbette olmasın hiçbir itirazım yok yani. Ama bunu yaparsanız, gerginlikte 

olur bu Mecliste uzar, uzasın sorun değil. Ama haksız ve gerçekten meseleyi kiĢiselleĢtirerek 

BaĢkana baĢka noktalardan bir politik, bir anlamda politik bir saldırı diyeceğim, politik bir saldırı 

olarak bunu gündeme getirip ve onun itibarıyla ilgili, algısıyla ilgili yapılmak istenende bu zaten. 

Bunu yapmaya çalıĢırsanız kusura bakmayın, lütfen kusura bakmayın biz buna karĢı dururuz, itiraz 

ederiz, edeceğiz de etmeye de devam edeceğiz, teĢekkür ederim.  

BAġKAN: TeĢekkürler. Erhan Bey, son sözü size veriyorum bitireceğim gerçekten evet. Kimseye 

sataĢma olmasın ki bitirebileyim.  

ERHAN UZUNOĞLU: Yok, ben… SataĢma için kalkmadım. Ben ne anladığımı anlatmak 

istiyorum bu tartıĢmadan. 

BAġKAN: Evet. 

ERHAN UZUNOĞLU: Çok basit birkaç cümle söyleyeceğim. ġimdi ben Ģunu gördüm, Ģunu 

anladım. Bu tartıĢmada biz olayın özünü tartıĢmaktan, hep bir Ģekilde uzaklara götürülmeye 

çalıĢılıyoruz. Ne yapıyor arkadaĢlarımız? Böyle bir olay oldu iĢte Agamemnon konusu, 2017, iĢte 

Urla‟dan geldi falan yanıtlar geliyor ama siz Köy-Koop ama iĢte Ģöyle, baĢka konularda cevaplar 

geliĢtiriliyor. Ben Ģunu anladım gerek Salahattin Bey‟in konuĢmasından, gerekse Cumhur Ġttifakının 

ana bileĢeni AK Parti Sözcüsü ArkadaĢlarımızdan Ģunu anlıyorum. Onlar Ģunu kabul ediyorlar, 

diyorlar ki; “Burada biz yanlıĢ yaptık, biz bu suçlamaları yapmamalıydık.” Ama bize “Kediye kedi 

deyin de, yalancı demeyin.” diyorlar. Aslında hakikaten bir özür karĢılığında… Ben kiĢisel olarak 

bu suçlamaları... Çünkü ben arkadaĢımın tarzını falan da biliyorum, birlikte çalıĢıyoruz. Yani zorda 

olduklarını anlıyorum.   

ÖZGÜR HIZAL: Bu nasıl bir ifade Ģeklidir… 

BAġKAN: Evet. ArkadaĢlar evet, evet. 

SALONDAN: Böyle bir Ģey var mı yahu? 

ERHAN UZUNOĞLU: Bu, bir saniye bir saniye…  

HAKAN YILDIZ: KarĢılıklı olmayacak diyorsunuz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
ERHAN UZUNOĞLU: Yani sabaha kadar konuĢabiliriz hiç sorun yok. Ama Ģu var, zordalar ama 

yani bunu madem kabul ediyorlar, bunu bir özür karĢılığında… 

BAġKAN: Tamam, tamam evet. 

ERHAN UZUNOĞLU: Ġzmir‟den, Ġzmir kamuoyundan bir özür karĢılığında, Tunç SOYER‟e bir 

özür borcunuz var, onu lütfen yerine getirin. Ben kediye kedi derim de Murat Bey‟in söylediği gibi 

öbüründen vazgeçebilirim, teĢekkürler.  
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BAġKAN: Tamam, ben teĢekkür ediyorum. Hayır bitirdim artık, yahu bitireceğim artık 

kaldırmayın elinizi. 

HAKAN YILDIZ: Böyle bitecekse söz alalım Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar… 

HAKAN YILDIZ: Böyle bir Ģey yok yahu. 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar söz vermiyorum. Değerli ArkadaĢlar Sayın Kerem Ali 

SÜREKLĠ‟nin tweet‟i Ģöyle bir tweet; “Tunç SOYER yeni yaptığı iskeleye, binlerce yıl bir 

karabulut gibi topraklarımız üzerinde dolaşan simge düşmanımızın Yunan Kralı Agamemnon’un 

adını verirken ne düşündü acaba?  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan Kerem Ali SÜREKLĠ Ģu anda Meclis Üyesi değil. Sayın 

BaĢkan… 

BAġKAN:  Cümle bu. Değerli ArkadaĢlar, müsaade… Susar mısınız? 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın Ġl BaĢkanımız Meclis Üyesi değil Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Susar mısınız? 

ÖZGÜR HIZAL: Susamam Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Susacaksınız. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın Ġl BaĢkanımız… 

BAġKAN: Çıkın o zaman, susacaksınız… 

ÖZGÜR HIZAL: Bu Meclis Salonunda… 

BAġKAN: Bu Meclis Salonunda ben, bana yapılan, atılan bir iftirayı söyleyeceğim. 

HAKAN YILDIZ: Siz Ġzmir‟le ilgili, Meclisle ilgili konuları söyleyin. 

BAġKAN: ArkadaĢlar devam ediyorum, fikri neyse zikri de odur derler…KurtuluĢun Ģehri Ġzmir‟in 

sabrını zorluyorlar. Atılan bu. Bu tweet‟i herhangi bir kiĢi atsa... (Salondan ses kayıtlarında 

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

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ne demek susamazsınız? Susacaksınız… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Burası sizin… 

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

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

Böyle bir Ģey olamaz. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sizin Genel BaĢkanınız… 

BAġKAN: Siz… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Ben konuĢacağım siz de dinleyeceksiniz, istediğimi söyleyeceğim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bana yapılan bir iftira var, bunu 

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

Siz ne yaparsanız onu yapın, ben konuĢacağım siz de dinleyeceksiniz. Dinlemek istemeyen 

çıkabilir. Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Genel BaĢkanlık, Genel BaĢkanlık size Ankara‟da ne söyledi? 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, susar mısınız? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Genel BaĢkanlık size ne dedi? 

BAġKAN: Ne demek bu yahu? Bu nasıl bir protesto? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
HÜSNÜ BOZTEPE: Siz burada bunu yaparsanız olur mu BaĢkan‟ım yahu, ayıp yahu.  

BAġKAN: ArkadaĢlar susacaksınız,  

HÜSNÜ BOZTEPE: Kemal Ağabey ayıp yahu. 

BAġKAN: Böyle bir Ģey yapamazsınız. Siz susacaksınız ben konuĢacağım. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben sizin konuĢmanızı kesiyor 

muyum?  

HAKAN YILDIZ: Kesiyorsunuz BaĢkan. 

BAġKAN: Siz benim konuĢmamı… KonuĢturmuyorsunuz siz beni. Bunu yapamazsınız… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bu medeni bir 

tavır değildir. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Bunu yapamazsınız, ben bana atılan bir iftirayı paylaĢacağım bu Meclis Salonunda. Ben bu 

Meclisin BaĢkanıyım.  
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ÖZGÜR HIZAL: Ayıp, ayıp, ayıplıyorum sizi.  

BAġKAN: ArkadaĢlar, arkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Genel BaĢkana… 

BAġKAN: Gürültüye gitmesin ben tweeti tekrar okuyorum... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) “Tunç SOYER, yeni yaptığı iskeleye…” 

Ġskele‟yi ben yeni yapmadım, yalan… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) “Yeni yaptığı iskeleye binlerce yıl bir karabulut 

gibi topraklarımız üzerinde dolaĢan simge düĢmanımızın Yunan Kralı Agamemnon‟un adını 

verirken ne düĢündü acaba?” Adı ben vermedim…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Genel BaĢkana… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

BAġKAN: Yahu susar mısınız? Bu ne terbiyesizlik… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ayıp bu, ayıplıyorum size, ayıplıyorum sizi… 

BAġKAN: Bunun adı… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Siz istediğinizi yaparsınız… Lütfen susar mısınız? Benim konuĢmamı nasıl engellersiniz? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Benim konuĢmamı 

nasıl engellersiniz? Ben bana atılan bir iftirayı söylüyorum. Değerli ArkadaĢlar çıkmakta 

serbestsiniz, arzu ediyorsanız çıkabilirsiniz. Ama ben bu yalanı Ġzmirlilerle paylaĢacağım. Bu bir 

yalan, bu bir iftira... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Çünkü Değerli ArkadaĢlar… Çıkabilirsiniz, çıkabilirsiniz… Arzu ederseniz çıkabilirsiniz, 

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

Diyor ki, Değerli ArkadaĢlar, diyor ki; bu Yunan Kralı Agamemnon‟un adını vermiĢim. Bu bir yalan 

Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Bu bir iftira Değerli ArkadaĢlar. Bu iftirayı Ġzmirlilerin ve kamuoyunun takdirine 

sunuyorum.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ayıp yahu… 

BAġKAN: Bunu Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar bunu niye yapıyorlar? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Bunu, bunu niye yapıyorlar? 

ġimdi bunu niye yapıyorlar? Bunu paylaĢmam lazım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Değerli ArkadaĢlar susar mısınız? Değerli 

ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar burada, Ģimdi, Meclis Salonunda konuĢma sırasında, istenmeyen 

Ģeyler de konuĢulabiliyor, söylenebiliyor konuĢmanın heyecanına kapılınarak. Ama bir siyasal 

partinin, üstelik iktidardaki siyasal partinin Ġzmir Ġl BaĢkanı böyle bir Ģey söylerse, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanına bu Mecliste, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyelerinin o 

Belediye BaĢkanına bir özür borcu vardır. Çünkü ben onların da Belediye BaĢkanıyım, ben onların 

da temsilcisiyim. Dolayısıyla burada iftiraya uğrayan, yalan atılan kiĢi, Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanı. Bunu hiçbir Meclis Üyesinin içine 

sindiremiyor olması lazım. Çünkü bunun… Bakın tweet‟in sonunda diyor ki; “Fikri neyse zikir de 

odur derler, kurtuluĢun Ģehri Ġzmir‟in sabrını zorluyorlar.” ġimdi bırakın hani; “Ben bunu 

kınıyorum.” dese anlayabilirim. YanlıĢ bilgiyle öfkelendi ve yazdı. Ama buradan bir algı yaratmaya 

çalıĢıyor diyor ki; “Onun fikri neyse, zikri de odur.” Değerli ArkadaĢlar bazı sözcüklerin üzerimize 

yapıĢtığını söylüyorlar, Agamemnon gibi. Yani geçmiĢ dönemlerde bunlar eleĢtirilmemiĢ, Ģimdi 

niye eleĢtiriliyor? Benin yüzümden eleĢtiriliyor gibi bir Ģey söylendi. Değerli ArkadaĢlar peki 

bunları söyleyenlerin hiç kusuru yok mu? Yani Türkiye‟de tahammülsüzlük, Türkiye‟de 

hoĢgörüsüzlük, Türkiye‟de kutuplaĢtırma iklimi acaba çok gerildiği için bu noktaya gelmiĢ olabilir 

miyiz? Acaba bunu bir düĢünmekte fayda yok mu? Yani, evet Bizans isimleri olmasın, peki, Efes‟i 

ne yapacağız? Klozamenai‟yi ne yapacağız? Eritrai‟yi ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaĢlar? 

Bunlara bu tahammülsüzlük nasıl oldu bu topraklarda? Yüzlerce, binlerce yıl boyunca biz bu 

topraklarda bunlarla iç içe yaĢadık ve bunlardan yüksünmedik. Agamemnon isminden rahatsız 

olmak nasıl bir ruh halidir? Neden? Yani bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Pagos, yani 

neden, neden rahatsız olunur? Nasıl bu kadar büyük bir hoĢgörüsüzlük iklimi doğdu bu 

memlekette? Nasıl bu kadar tahammülsüzlük? Değerli ArkadaĢlar, Ģu Köy-Koop meselesi akıl 

alacak gibi değil. “Vızır vızır minibüsleri dolaĢıyor, kamyonetleri dolaĢıyor.” diyor. Her bir 

kooperatifin Köy-Koop markasını taĢıdığını mesela biliyor olması lazım. O kooperatifler onlarca 
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yerel kooperatif, Köy-Koop‟un üyesi ve kendi araçlarında ve Köy-Koop‟un logosunu 

kullanıyorlar, bundan daha doğal ne olabilir. Köy-Koop‟un Ġdaresinin, Merkez Yönetiminin baĢka 

bir mülkü yok. AraĢtırsa bulacak bunu mesela ama hayır gene oradan laf sokmaya çalıĢıyor. Bu 

seviye kabul edilebilir bir Ģey değil arkadaĢlar. Köy-Koop‟un Ġzmir BaĢkanı benim eĢim, 

Türkiye‟nin en prestijli ödüllerinden birini almıĢ, giriĢimcilik ödülü almıĢ, Ġstanbul‟da Ekonomi 

Gazetecileri Yazarları Derneği gitmiĢ ödül vermiĢ. Bu da sonra… Onlar haber yapmıĢlar zaten. 

Neptün Hanım da gelmiĢ ve buradaki arkadaĢlara “Yahu Ģu haber çok uzun, Ģunu bir gözden 

geçirin, bu böyle yayımlanırsa hoĢ olmayabilir bu kadar uzun filan” diye fikir danıĢmıĢ. ġimdi “Ben 

bunu eleĢtirmeyecek miyim? diyor Özgür Bey, yumruğunu sallaya sallaya, ben bunu eleĢtirmeyecek 

miyim?” Siz önce takdir edin mesela bunda takdir edilmeyecek bir Ģey yok ki. Ġzmir‟den bir kadın 

erkek egemen bir yapıda bir giriĢimci kadın ödülü almıĢ, ulusal çapta bir ödül almıĢ. Onun haberini 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin basın çalıĢanı yapmıĢ, yazmıĢ metnini. Ve “Ben bunu 

eleĢtirmeyeyim mi?” EleĢtir. Ondan sonra “Biz neyi rencide ediyoruz?” Senin eĢinle ben böyle 

birĢey yapıyor olsam sen rencide olmaz mısın kardeĢim? Hepiniz bu coğrafyanın insanlarıyız, 

ailelerimizle ilgili hepimizin hassasiyetleri var. Bunun demokratlıkla falan alakası yok, ya da 

eleĢtiriye tahammülsüzlükle alakası yok. Hepimiz etkileniriz, eĢimizle ilgili, kardeĢimizle ilgili bir 

cümle kurulduğu zaman, bir böyle kulaklarımız açılır bir acaba ters bir Ģey var mı? Çünkü o orada 

yoktur, savunmasızdır ve siz onunla ilgili bir savunma refleksi gösterirsiniz. EĢinizdir çünkü, 

kardeĢinizdir çünkü. Ama arkadaĢlar, bu gerçekten Ġzmir‟e haksızlık. Ben geçen toplantıda, dilerim 

bu son olur filan diye ne kadar iyimsermiĢim. Vazgeçmiyorlar, hâlâ Kıbrıs, hâlâ Pagos, hâlâ kayyum 

meselesi. ArkadaĢlar hepsinin arkasındayım söylediğim Ģeylerin. Ama hepsinin söylendiği yerin 

bağlamı var, zamanı var. O günün koĢullarındaki anlamı var. Kıbrıs meselesi, Kıbrıs BarıĢ 

GörüĢmeleri yapılırken söylenmiĢ bir Ģeydir. Ġngilizler müdahil olmasın, onlar karıĢmasın diye 

söylenmiĢ bir Ģeydir. Tamamen o bağlamdan çıkartıldı, sanki Ġzmir‟de biz, Kıbrıs‟ta biz Türk 

Ordusunu istemiyoruz manası çıktı. Algı operasyonu. Ondan sonra da samimiyetten bahsediliyor, 

ondan sonra da ne kadar her Ģey üslubunca yapılıyor ondan bahsediliyor. ArkadaĢlar bundan sonra 

yalana yalan diyeceğim. Bunun çünkü bu Ģehre, bu memlekete zararı var. EĢrefpaĢa Hastanesi 

satılacakmıĢ. Pes, pes, gerçekten pes. Yani bıkmıyorlar, onu söyleyen de bir Ġzmir Milletvekili 

Değerli ArkadaĢlar. ġimdi sokakta biri söylese, bunu ciddiye alıp Meclis Ģeyinde, çatısı altında 

konuĢmak gerekmeyebilir. Ama Ġl BaĢkanı söylüyor, Milletvekili söylüyor. Yani nereden alıyorlar 

bu bilgiyi? Neye dayanarak bunu söylüyorlar? SatıĢa mı çıktık, ilana mı çıktık ne oldu? Dedikodu 

üzerinden Milletvekili bir sosyal medyada bir post paylaĢır mı arkadaĢlar? YakıĢır mı? YakıĢmıyor 

bunlar. Gerçekten Türkiye‟de… Değerli ArkadaĢlar ne Ġzmir‟e, ne Türkiye‟ye bu siyaset üslubu 

yakıĢmıyor. Ama yalana yalan demek mecburiyetindesiniz, yoksa yalan büyüyor. Yalan demediğiniz 

takdirde yalan büyüyor. Hayır, onun yalan olduğunu bütün Ġzmir‟de bilecek kardeĢim. Çünkü yalan. 

Ne o iskelenin ismini değiĢtirdik, ne o yüzer iskelenin adını biz verdik, ne de Agamemnon bizim 

bulduğumuz bir isim. Yok böyle bir Ģey. Ayrıca geçici iskele orada duruyor, iskele de Pasaport 

Ġskelesi‟dir. Bu kadar. Değerli ArkadaĢlar ne yaptınız gibi Ģeyler… Gene iĢte hiçbir Ģey 

yapmadığımıza dair yine imalar yapıldı. ArkadaĢlar 400 küsur otobüs aldık, Ģu 1,5 sene içinde. 

Dönün bakın Ankara, Ġstanbul diğer BüyükĢehirler bakın kaç tane mesela otobüs almıĢlar, bu 1,5 yıl 

içinde. Ġki tane feribot, araç feribotu aldık 136 milyon lira Değerli ArkadaĢlar. Buca Metrosu için ne 

yaptınız? “Hiç bir Ģey yapmadınız.” dedi. “2020‟de Ģey atacaksınız, temel atacaktınız?” Değerli 

ArkadaĢlar el insaf, elinizi vicdanınıza koyun Pandemi var, deprem yaĢadı bu Ģehir. Ama buna 

rağmen 490 milyon Euroluk bir konsorsiyum yarattı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi. Hem de hangi 

rakamlarla biliyor musunuz? 3,2 faizle ve 15 yıl vadeyle. Bu ne demek biliyor musunuz? Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesinden de, Türkiye Cumhuriyeti Devletinden de daha düĢük faizle borçlanmak 

demek ve finans kaynağı yaratmak demek, bu konjonktürde. “Buca için biz size yalan mı söylediniz 

diyelim.” dedi. El insaf bir de yalan söylediniz deseydiniz, el insaf. Biz bu koĢullarda Türkiye‟de 

hiç kimsenin bulamayacağı düĢüklükte bir faiz oranıyla ve vade oranıyla 490 milyon Euroluk 

konsorsiyumu oluĢturduk ve çok yakında da, çok kısa bir süre içinde de uluslar arası ihaleye 

çıkacağız.  Bunun da haberini böylece vermiĢ olayım. “Narlıdere Metrosu zaten baĢlamıĢtı.” 

ArkadaĢlar Pandemiye rağmen, depreme rağmen hiç aksamadan 10 kilometre tünel kazıldı Ģu 1,5 

sene içinde, 10 kilometre yer altında tünel kazıldı. Sadece Narlıdere Metrosu için 125 milyon 

Euroluk finansman bulduk biz dıĢarıdan. Evet, EĢrefpaĢa Hastanesini satmıyoruz, Agamemnon 

adını vermiyoruz iskeleye. Bu kadar. Değerli ArkadaĢlar söylenecek çok Ģey var ama yani 
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kimyamızı bozmaya çalıĢıyorlar, onu biliyoruz. Ama Ģundan emin olun, biz canla, baĢla 

çalıĢmaya devam edeceğiz Ġzmir için. Bakmayın burada böyle iĢte 1 saat, 2 saat zaman harcıyoruz. 

Yani iĢte bu incir çekirdeğini doldurmayacak konular üzerinden zaman harcıyoruz. Ama olsun 

çalıĢma azmimizden bu kente, bu kentliye inancımızdan hiçbir Ģey eksilmiyor, hiç merak etmeyin. 

Moralimiz, motivasyonumuz da yerinde ve canla baĢla çalıĢmaya devam edeceğiz Sevgili 

ArkadaĢlarım. 

 

XII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Toplantıya Katılamayan ArkadaĢlarımızın mazeretlerinin kabulünü 

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

 

XIII. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: Bir sonraki Meclis BirleĢimi 13 Ocak 2021 ÇarĢamba saat:16.00‟da 

MUSTAFA ÖZUSLU: 16.00 değil o BaĢkan‟ım 18.00. 

BAġKAN: 18.00‟de. 

MUSTAFA ÖZUSLU: 18.00. 

BAġKAN: Tamam 18.00‟de,  

MUSTAFA ÖZUSLU: 18.00 olarak düzeltiyoruz. 

BAġKAN: AnlaĢıldı değil mi arkadaĢlar? 13 Ocak 2021 ÇarĢamba saat:18.00‟de, Grup Toplantısı 

da 17.00‟de. Evet, teĢekkür ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Mustafa Tunç SOYER 

                                                                                                            Meclis BaĢkanı                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU         Sultan ĠPEKLĠ         Onur YĠĞĠT        Yusuf DEMĠRCĠOĞLU 

             Divan Kâtibi                            Divan Kâtibi          Divan Kâtibi                Divan Kâtibi 

                                                                                                                                  (Bulunmadı) 
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