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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. ÇEVRE, ġEHĠRCĠLĠK VE ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ 

DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN 

BĠLGĠLENDĠRME 

 

 1. Belediyemizde DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanı Hatice Gökçe BAġKAYA ile 5216 sayılı 

BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 20‟inci maddesi gereği Özel Kalem Müdürlüğünde DanıĢman 

olarak görev yapmakta bulunan Onur Kadir ERYÜCE'nin, 12-13 Nisan 2022 tarihlerinde 

Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen "Geleceğin Kentleri: Yenilikçi, Güvenli ve Sürdürülebilir" 

baĢlıklı Güneydoğu Avrupa Uluslararası Kentler Konferansına 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde 

Belediyemizi temsilen katılmıĢlardır. Söz konusu Konferans kapsamında; 6245 sayılı Harcırah 

Kanunu gereğince Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin           

11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde görevli-izinli sayılmıĢ (Pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan 

vergisi, Covid 19 PRC testleri vb.) tüm yasal giderleri ile günlük harcırahını ilgili Müdürlüğünün 

03.3.3.01 Yurt DıĢı Geçici Görev Yollukları ödenek kaleminden karĢılanması ve DıĢ ĠliĢkiler ve 

Turizm Dairesi BaĢkanı Hatice Gökçe BAġKAYA'nın 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde görevli-izinli 

sayılmıĢ (Pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, Covid 19 PRC testleri vb.) tüm yasal 

giderleri ile günlük harcırahını Turizm ġube Müdürlüğünün 03.3.3.01 Yurt DıĢı Geçici Görev 

Yollukları ödenek kaleminden karĢılanmıĢ olup; Sayın Meclis Heyetinin bilgilerine sunarım. Mustafa 

ÖZUSLU Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Vekili. (DıĢ ĠliĢkiler ve Tur.Dai.BĢk.E.730620) 

 

 2. Çevre ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09/03/2022 

tarihli ve 2022/5 sayılı Genelgesinde ''Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır. 

Ancak meclisin olağan toplantı dönemlerine denk gelmeyen zorunlu görevlendirmeler, belediye 

baĢkanı tarafından yapılacak ve görevlendirmeye iliĢkin olarak belediye baĢkanınca ilk toplantıda 

belediye meclisine bilgi verilecektir.'' denilmektedir. Viyana Avusturya merkezli SYNYO GMBH 

koordinatörlüğünde AB HORIZON 2020 Programı kapsamında yürütülmekte olan IPROCURE 

Projesi acil tıbbi hizmetler alanındaki zorlukları ve yenilik ihtiyaçlarını analiz ederek oluĢturulacak 

Koordinasyon ve Destek Eylemidir. Toplanan görüĢlere ve teknolojik geliĢmeler hakkındaki bilgilere 

dayalı olarak proje, Avrupa'daki Acil Tıp Hizmetleri sektörünün daha yenilikçi çözümler ile faaliyet 

göstermesi için gereksinimleri tanımlamayı hedeflemektedir. Projede 6 ülkeden (Almanya, Avusturya, 

Ġspanya, Ġtalya, Türkiye ve Yunanistan) 12 kurum ( SYNYO, EPES, SERMAS, ARC, AREU, ASLBN, 

HRC, EKAB, AAHD, KEMEA, EMPIRICA VE ĠZMĠR BB) ortak çalıĢma yürütmektedir. Proje 

kapsamında toplanan veriler ve yapılan analizler sonucunda proje Konsorsiyumu ortak baĢlık olarak 



 2 

"triyaj yönetimi"ni belirlemiĢtir. Bu kapsamda triaj senaryolarının esnek yönetim anlayıĢıyla 

geliĢtirilmesi ve inovatif bir yaklaĢımla ele alınması planlanmaktadır. Proje temel olarak kağıt 

üzerinde yürütülen triaj yönetiminin dijitalleĢtiren, veri odaklı bir hale getirilmesini sağlamaya yönelik 

ar-ge çalıĢmalarını ve bu çalıĢmalarla ortaya çıkan triaj yönetim prototiplerinin sahada kullanılmasını 

sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla paydaĢ olduğumuz proje ile itfaiye hizmetlerinde kitlesel 

kazalarda görev yapan paramedik personellerin rolü, kazazedelere ve onların durumlarına hızlı ve 

doğru genel bakıĢ; olay yeri ve sonrasında triyaj uygulamaları, renk kodlarının kullanımı mevcut 

kaynakların doğru tahsisi ve kazazedeler için daha çabuk destek sağlanması, diğer kurumların ilk 

müdahale ekipleri veya bağlantılı ekipler ile daha koordinasyonlu çalıĢmanın sağlanması, hastane, 

ambulans ve kaza yeri arasındaki nakil sürelerinin azaltma çalıĢmaları yapılması ile hizmetlerimizde 

kalite güvencesi ve eğitim ölçekleri hakkında çalıĢmalar yapılması konularında Ġtfaiye Acil Müdahale 

hizmetlerine (AKS) fayda sağlanacaktır. Bu kapsamda 11-12 Nisan 2022 tarihlerinde Ġtalya temsilcisi 

proje ortaklarından L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) kuruluĢu tarafından Ġtalya'nın 

Milano kentinde düzenlenen Konsorsiyum toplantısına, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi adına proje yasal 

sorumlusu Ġtfaiye Dairesi BaĢkanı Ġsmail DERSE ve proje koordinatörü, Ġtfaiye Arama Kurtarma ve 

Afet ĠĢleri ġube Müdür V. ġenol DEREKÖY 07/04/2022 tarihli E-67943555-309.99-701695 sayılı 

BaĢkanlık Oluru ile görevlendirilmiĢtir. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç 

SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Ġtfaiye Dai.BĢk.E.725340) 

 

V. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ile TaĢınır Mal Kesin Hesabının 

görüĢülmesi. (Mali Hiz.Dai.BĢk.E.746319) 

 

2. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Ġdare Kesin Hesabı ile TaĢınır Kesin Hesabının 

görüĢülmesi. (ESHOT-Mali Hiz.Dai.BĢk.E.74595/E.737741) 

 

3. 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 20. maddesi doğrultusunda, Yıldız Üniversitesi 

Makine Mühendisliği bölümü mezunu Melih YALÇIN (Teknik Hizmet ve Sivil Toplum KuruluĢları 

ile ĠliĢkiler)  DanıĢman olarak görevlendirildiğinden, adı geçene ödenecek brüt ücretin her türlü 

ödemeler dâhil BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75‟ini 

geçmemek Ģartı ile ödenecek ücrete esas olmak üzere verilecek oranın Meclisimizce belirlenmesi 

hususunun görüĢülmesi. (Mem. Pers.ġb.Md.909/E.742229) 

 

4. 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 20. maddesi doğrultusunda, Ankara Üniversitesi 

Uluslararası ĠliĢkiler bölümü mezunu Ruhisu Can AL DanıĢman olarak görevlendirildiğinden,                          

adı geçene ödenecek brüt ücretin her türlü ödemeler dâhil BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreterine 

ödenen brüt aylık miktarının %75‟ini geçmemek Ģartı ile ödenecek ücrete esas olmak üzere verilecek 

oranın Meclisimizce belirlenmesi hususunun görüĢülmesi. (Mem.Pers.ġb.Md.911/E.748937) 

 

5. 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 (I), (II) ve (III) 

sayılı Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen kadroların ihdas, iptal ve ihdası için önerge 

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

Dai.BĢk.E.744531) 

 

6. BüyükĢehir Belediye Meclisimizde 13/09/2021 tarihli ve 958 sayı ile Sosyal Projeler Dairesi 

BaĢkanlığına hibe edilmesi kararlaĢtırılan, 35 EMN 32, 35 FE 874, 35 HN 316 ve 35 KC 373 plakalı 

ESHOT Genel Müdürlüğüne ait otobüslerin devir kararının lüzumu üzerine iptal edilmesi, ESHOT 

Genel Müdürlüğü dayanıklı taĢınır kayıtlarında yer alan önerge eki Teknik Raporda durumları 

belirtilen dayanıklı taĢınırların Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığına 

bedelsiz olarak hibe edilmesi hususlarının görüĢülmesi. (ESHOT-UlaĢım 

Yat.Dai.BĢk.E.74271/E.743685) 
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7. KomĢu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmeliğe uygun olarak 

düzenlenen ve önerge ekinde yer alan koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Bayındır ve ÖdemiĢ 

ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no‟lu noktadan baĢlayıp, 66 no‟lu noktada son bulan yaklaĢık 15.742 

metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Bayındır Belediye 

Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 52 sayılı Kararı ile ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 

70 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda 

görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.734598) 

 

8. KomĢu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmeliğe uygun olarak 

düzenlenen ve önerge ekinde yer alan koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, ÖdemiĢ ve Tire 

ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no‟lu noktadan baĢlayıp, 585 no‟lu noktada son bulan yaklaĢık 50.816 

metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, ÖdemiĢ Belediye 

Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile Tire Belediye Meclisinin 07/03/2022 tarihli ve 28 

sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda 

görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.734418) 

 

9. Belediyemiz yatırımı olan, Konak Ġlçesi "MürselpaĢa Karayolu Alt Geçidi Yapılması ĠĢi" 

kapsamında yapılacak çalıĢmalara engel teĢkil eden doğalgaz hattının deplase edilmesine yönelik,                                

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Doğalgaz Dağıtım A.ġ arasında imzalanmak üzere hazırlanan 

ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüĢülmesi. (Fen ĠĢl.Dai.BĢk.E.733088) 

 

10. Belediyemiz Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı ile Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının 

talebi doğrultusunda toplam 10 adet Bisikletin Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi 

BaĢkanlığımızca Makine Ġkmal ġube Müdürlüğümüzün Kara TaĢıtı Alımları Bütçe kodundan satın 

alınması ile 2022 Yılı T-Cetveline eklenmesi hususlarının görüĢülmesi. (Makine Ġkm. Bak. ve 

On.Dai.BĢk.E.723727) 

 

11. Ġlimiz dâhilinde özellikle turizm sezonunun baĢlaması ve buna bağlı nüfus yoğunluluğu nedeniyle 

halkın genel kullanımına açık Modüler Sistem Tuvalet ve Bebek Bakım Alanı ihtiyacı doğrultusunda,  

söz konusu alanın kullanım bedeli 2019 yılında 1,00-TL olarak belirlenmiĢ, 2020 ve 2021 yılında artıĢ 

yapılmamıĢ olup, 2022 yılında ekonomik maliyetlerdeki artıĢ sebebiyle tuvalet kullanım bedelinin 

2022 yılı için 2,00-TL, Engelli, Gazi ve 65 YaĢ Üstü vatandaĢlara ücretsiz olarak tahsil edilmesi 

hususlarının görüĢülmesi. (Atık Yön.Dai.BĢk.E.724392) 

 

12. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi tarafından üretimi yapılan asfalt fiyatlarına 

iliĢkin, Belediye Meclisimizce 14/03/2022 tarihli ve 05.277 sayılı Karar alınmıĢ olup, söz konusu 

asfalt fiyatlarının ekonomik koĢullar ve sürekli yükselen ham malzeme fiyatları nedeniyle                   

900,00-TL+KDV olarak yeniden belirlenmesine yönelik, 06/04/2022 tarihli ve 105 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.735216) 

 

13. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce iĢletilen 

tesislerde verilen hizmetlerle ilgili, güncellenen tarife cetvellerinin önerge ekinde yer alan tablolarda 

belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik 06/04/2022 tarihli ve 107 sayılı Kararının görüĢülmesi. 

(Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.734886) 

 

14. Narlıdere Belediye Meclisinin; Narlıdere Belediyesinin stratejik planları ve diğer faaliyetleri için 

2022 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerin bir kısmının önceden belirlenemeyen veya öngörülenin 

üstünde harcamayı gerektiren durumların doğması nedeniyle önergede belirtilen Müdürlükler için ek 

bütçe yapılması ve 2022 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerin bir kısmının harcanamayacağı 

düĢünülen ödeneklerden alınıp yeterli olmayacağı öngörülen ve önergede belirtilen Müdürlüklerdeki 

ödeneklere aktarılmasına yönelik 07/04/2022 tarihli ve 38 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve 

Kar.Dai.BĢk.E.738403) 
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15. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine önerge ekinde 

yer alan tablolarda belirtildiği Ģekilde toplam 10.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 

07/04/2022 tarihli ve 57 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.735704) 

 

16. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında tamamı               

"TaĢıt Yolu" kullanımında kalan; Örnekköy Mahallesi, 37705 ada, 27 parselin, KarĢıyaka 

Belediyesinin 2019-2023 yıllarını kapsayan BeĢ Yıllık Ġmar Programına Ek olarak alınmasına yönelik, 

01/03/2022 tarihli ve 72 sayılı Kararının, Ġlçe Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan 

Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.725193) 

 

17. ĠZSU Genel Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda, yerleĢim yerlerinden geçen derelerde taĢkın 

sorunlarının önlenmesi ve ıslah edilmesi amacıyla belirlenen ıslah güzergâhlarının imar planlarına 

iĢlenmesine yönelik hazırlanan, Torbalı ilçesi YazıbaĢı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.664167) 

 

18. ĠZSU Genel Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda, Torbalı ilçesi, Ayrancılar ve YazıbaĢı 

Mahallelerinde yerleĢim yerlerinden geçen derelerde taĢkın sorunlarının önlenmesi ve ıslah edilmesi 

amacıyla belirlenen ıslah güzergâhlarının imar planlarına iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.658159) 

 

19. Bornova Belediye Meclisinin; 01/02/2022 tarihli ve 74 sayılı Kararı ile uygun görülen;  

Kazımdirik Mahallesi, 31K IV b (25O III a) paftada, 42 ada 42 parselin güneyindeki Park Alanında 

yer alan imar planında belirlenmiĢ hâlihazırda mevcut trafonun kaydırılarak 3.50 metre x 2.60 metre 

ebatlarında yeni trafo alanı belirlenmesi, aynı alanda imar planında belirlenmemiĢ ancak hâlihazırda 

mevcut trafonun kaldırılarak 6.00 metre x 3.50 metre ebatlarında yeni trafo alanının belirlenmesi ile 

Ergene Mahallesi, 31K I c (25O II d) paftada 163 ada, 79 parselin kuzeyinde Park Alanında yer alan 

imar planında belirlenmemiĢ ancak hâlihazırda mevcut trafonun kaldırılarak yerinde                                

6.00 metre x 4.00 metre ebatlarında trafo alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.731753) 

 

20. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 53 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye 

Meclisimizin 12/02/2021 tarihli ve 05.175 sayılı Kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Konak 1.Etap 

(Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) Nazım Ġmar Planı ile Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda, Alsancak Mahallesi, 1215 ada, 1 parselin "Özel Kültürel 

Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Alsancak Ġmar Planı Plan 

DeğiĢikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem 

yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.721208) 

 

21. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 61 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 

MithatpaĢa Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planında "Mesleki ve 

Teknik Öğretim Alanı" olarak belirlenmiĢ olan MithatpaĢa Mahallesi, 703 ada, 53 parselde              

5.00 m x 8.00 m ebadında 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma 

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

Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.731580) 

 

22. Konak Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile uygun görülen;                          

Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda, Barbaros 

Mahallesi, 629 ada, 11 parselin tescil gösteriminin ve koruma alanının iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.730610) 
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23. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 71 sayılı Kararı ile uygun görülen; KarĢıyaka 

ilçesinde yer alan münferit kurul kararları doğrultusunda yürürlükteki uygulama imar planlarına 

korunması gerekli kültür varlığı statüsündeki taĢınmazların tescil gösteriminin ve koruma alanının 

iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin;                         

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere 

görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.736801) 

 

24.  Bayraklı Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 19 sayılı Kararı ile uygun görülen; 75. Yıl 

Mahallesinde bulunan ve yürürlükteki imar planında "Park Alanı" olarak belirlenmiĢ alanda            

4.00 metre x 4.00 metre ebatlarında "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.736766) 

 

25. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alparslan 

Mahallesi 25 N-1C paftada Park Alanında 4.00 metre x 4.00 metre ebatlarında "Regülatör Alanı" 

ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.736719) 

 

26. Urla Belediye BaĢkanlığının 21/03/2022 tarihli ve E.47612 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; 

Yelaltı Mahallesi, 3197 ada, 16 parselin doğusunda yer alan 10 m taĢıt yolunun kaldırılması ve 

batısında bulunan 7 m‟lik yaya yolunun kaldırılarak parselin güneyinden ve batısından geçen 10 m 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.736983) 

 

27. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 05/01/2022 tarihli ve 7 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yaka 

Mahallesi, 20H1A paftada, kamuya terkli Oyun Parkı Alanında ve Atatürk Mahallesi, 20G2C paftada, 

kamuya terkli Park Alanında 8.00 m x 5.00 m ebatlarında 2 adet "Trafo Alanı" ayrılmasına yönelik, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.720022) 

 

28. Bayraklı Belediye Meclisinin; Mansuroğlu, Manavkuyu, Osmangazi, Tepekule, Çay ve 

Kazımdirik Mahalle sınırlarında yer alan muhtelif ''sokak ve caddelerden'' cephe alan parsellerin, 

Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari 

kullanımlarının zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 01/03/2022 tarihli ve 31 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.726174) 

 

VI. ÇEVRE, ġEHĠRCĠLĠK VE ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ 

DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN 

BĠLGĠLENDĠRME 

 

1. Çevre ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09/03/2022 

tarihli ve 2022/5 sayılı genelgesinde '' YurtdıĢı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye 

meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.'' denilmektedir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan 

DanıĢmanı Sayın Onur Kadir ERYÜCE, aralarında çeĢitli Avrupa Birliği kurumlarının temsilcileri, 

Türkiye Cumhuriyeti'nin AB nezdindeki Büyükelçisi ve Brüksel'deki mukim diplomatları ile Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin üyesi olduğu uluslararası kuruluĢ yetkililerinin de bulunduğu kiĢilerle 

görüĢmeler yapmak ve Terra Madre Anadolu Ġzmir 2022 fuarı için tanıtım çalıĢmaları gerçekleĢtirmek 

amacıyla 20 Nisan – 23 Nisan 2022 tarihleri arasında Belçika'nın Brüksel kentinde bulunmuĢtur. Ġzmir 

Valiliği, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, ĠZKA, ĠZTO, DTO, ĠZFAġ gibi kurum/kuruluĢların 

yurtdıĢındaki turizm fuarlarına tek bir Ģemsiye altında ortak katılım sağlamalarının koordine edilmesi 

kapsamında Ġzmir Valiliği himayelerinde düzenlenen turizm toplantılarında alınan karar uyarınca; 

BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE Brüksel ziyaretinin akabinde, 25-28 Nisan 2022 tarihleri 

arasında Miami Convention Center'da düzenlenen turizm fuarına, Ġzmir'in 2023 yılı katılımı adına 

fizibilite ve stand maliyeti çalıĢmalarında bulunmak üzere, 23 Nisan – 29 Nisan 2022 tarihleri 

arasında Amerika BirleĢik Devletleri'nin Miami kentinde bulunmuĢtur. BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir 

ERYÜCE Miami ziyareti süresince ayrıca 2022 yılı Eylül ayında gerçekleĢecek   SeaTrade Cruise 
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Med – Malaga fuarına Ġzmir'in katılımı ve adı geçen Akdeniz Turizm Fuarının önümüzdeki yıllarda 

Ġzmir'de düzenlenmesi adına ilgili paydaĢlarla görüĢmeler yapmıĢtır. Söz konusu seyahatlere 20-29 

Nisan 2022 tarihleri arasında katılan BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'ye ait günlük harcırah 

giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri ve (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, vize ücretleri, 

Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderler Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı 

Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. 

Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı.  (Özel Kalem Müd.E.749197) 

 

2. Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09/03/2022 

tarihli ve 2022/5 sayılı genelgesinde; "3. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır. 

Ancak meclis olağan toplantı dönemlerine denk gelmeyen zorunlu görevlendirmeler, belediye baĢkanı 

tarafından yapılacak ve görevlendirmeye iliĢkin olarak belediye baĢkanınca ilk toplantıda belediye 

meclisine bilgi verilecektir." denilmektedir. 26 - 28 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye'den dost 

Ģehirlerin temsilcilerinin sosyal politikalar ve çocuk belediyesi konuları ile çocukların yönetim 

içerisinde yaptığı faaliyetlerin yerinde görülmesi, Ģehirlerimiz için ortak konularda iĢ birliği yapmayı 

ve iki Belediyemizin uzman idarelerini bir araya getirmek için yapılacak programlara katılım 

sağlanması amacıyla iaĢe ve konaklama giderleri Almanya Hamm Belediyesi tarafından karĢılanacak 

olan daveti yazısına istinaden Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanı Mehmet 

Anıl KAÇAR ve Çocuk Belediyesi ġube Müdür Vekili Uğur ÖZYAġAR 26-27-28 Nisan 2022 

tarihlerinde katılım sağlamıĢlardır. Ġlgili personellerin (UlaĢım, YurtdıĢı seyahat sigortası, Pasaport 

harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, covid 19 PRC testleri vb.) tüm yasal giderleri ile günlük 

harcırahını Çocuk Belediyesi ġube Müdürlüğünün 03.3.3.01 Yurt DıĢı Geçici Görev Yollukları ödenek 

kaleminden karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.747760) 

 

VII. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

1. 14/05/2022-31/12/2022 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni 

baĢlayacak olan SözleĢmeli Personele göreve baĢladığı tarihten 31/12/2022 tarihine kadar ödenmek 

üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karĢılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu 

Mali Yönetim ve DönüĢüm Genel Müdürlüğünün 2022-3 sayılı Genelgesinin 2. maddesi 

doğrultusunda 1 Adet Ebe‟ye 5.213.00-TL tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. 

maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüĢülmesi.  (Ġnsan Kay. ve 

Eği.Dai.BĢk.E.742495) 

 

2. Mülkiyeti Belediyemize ait Ġzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 22312 ada, 1 parsel 1/100 

arsa paylı C blok 1. kat 3 no‟lu bağımsız bölümün Kemal UZ Varisleri adına tahsisen satıĢı için, 

Belediye Meclisimizin 03/04/2002 tarihli ve 05.29 sayılı Kararında geçen ''Taksitleri süresi içerisinde 

ödemeyenlere yasal faiz uygulanması'' ifadesinin ''Taksitleri süresi içerisinde ödemeyenlere, kalan 

ödemelerin rayiç bedel üzerinden güncellenmesi'' olarak tashih edilmesi hususunun görüĢülmesi. 

(Emlak Yön.Dai.BĢk.E.674341) 

 

3. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğü 

tarafından gerçekleĢtirilecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri 

çerçevesinde 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 08:00' da "19 Mayıs Yol KoĢusu" düzenlenecek olup,  10 

km'lik yol koĢusunda dereceye girecek baĢarılı sporculara önerge ekinde yer alan çizelgede detayları 

bulunan para ödüllerinin verilmesi ve Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğünün Ödül, Ġkramiye ve 

Benzeri Ödemeler Bütçesinden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Gençlik ve Spor 

Hiz.Dai.BĢk.E.747520) 

 

4.  Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı ile Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığının talebi 

doğrultusunda; 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında ''Hastane Alanı"nda kalan, mülkiyeti 

Belediyemize ait; Konak ilçesi, Tepecik Mahallesi, 2701 ada, 134 no‟lu parsel üzerinde bulunan 1145 

Sok. No: 88/A-B kapı numaralı taĢınmazın kamulaĢtırma iĢlemlerinin yapılabilmesi amacıyla 

Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programına Ek olarak alınması 
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hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.747347) 

 

5. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planları kapsamında 

hazırlanan ve 2022-2026 yıllarını kapsayan 6. BeĢ Yıllık Ġmar Programı; 02/03/2022 tarihli ve 29 

sayılı Kararının, Ġlçe Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 

14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.746199) 

 

6. Bornova ilçesi, KemalpaĢa ve Gürpınar Mahallelerinde, KemalpaĢa Caddesinin güneyinde, Pınar 

Caddesi ile 6108/1 Sokak arasında kalan yaklaĢık 250 hektarlık alanı kapsayan bölgede, 1/25000 

ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, KemalpaĢa ve 

Gürpınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.740338) 

 

7. Bornova ilçesi, KemalpaĢa ve Gürpınar Mahallelerinde, KemalpaĢa Caddesinin güneyinde, Pınar 

Caddesi ile 6108/1 sokak arasında kalan yaklaĢık 250 hektarlık alanı kapsayan bölgede, 1/25000 

ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, KemalpaĢa ve 

Gürpınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesi ile bütünleĢecek Ģekilde, 

söz konusu planlama alanı içerisinde yer alan, Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 15/08/2017 tarihli ve 6403 sayılı Kararı ile tescil edilen 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit 

Alanına iliĢkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı Nazım Ġmar Planı önerisinin; 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.741726) 

 

8. Urla ilçesi, Rüstem Mahallesi, 4215 ada, 10 parselin üst ölçekli planlar kapsamında "GeliĢme 

Konut Alanı" belirlenmesine yönelik plan müellifince hazırlanan,  1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.743987) 

 

9. Buca Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 47 sayılı Kararıyla uygun görülen; Fırat Mahallesi, 

21M3B pafta, 40319 ada, 11 parselin güney-batısında yer alan yürürlükteki imar planında "Park 

Alanı" olarak ayrılan alan içerisinde 6.00 m x 4.00 m ebatlarında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine 

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

Dai.BĢk.E.738068) 

 

10. Buca Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 49 sayılı Kararıyla uygun görülen; Yaylacık 

Mahallesi, 22N3D pafta, 39973 ada, 4 parselin kuzeyinde yer alan yürürlükteki imar planında "Park 

Alanı" olarak ayrılan alan içerisinde 6.00 m x 4.00 m ebatlarında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine 

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

Dai.BĢk.E.738119) 

 

11. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 71 sayılı Kararı ile uygun görülen;  KemalpaĢa 

Mahallesi, 30 L 3c (24 P 4d), 30 L 3d (24 Ö 3 c), 29 L 2a (23 Ö 2b), 29 L 2b (23 P 1 a) paftalarında, 

Pınar Caddesi, 7087 Sokak ve 7086 Sokak kesiĢiminde yer alan hukuki el atma davalarına konu 

22941 ada, 1 parsel ve 23049 ada 3, 4 ve 5 parsellerin bulunduğu alanda "Etaplama Sınırı" 

belirlenerek alanının kısmen KAKS:0.05, Yençok:3.80 m. yapılaĢma koĢullu "Rekreasyon Alanı" ile 

"Park", "Otopark" ve "TaĢıt Yolu" olarak belirlenmesi ve ilgili parsellerin doğusunda yer alan kamuya 

terkli alanlar ile kamu mülkiyetinde bulunan alanın ise "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesine 

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

Dai.BĢk.E.741876) 

 

12. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 72 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik 

Mahallesi, 31K4a (25O4b) ve 31K4d (25O4c) paftalarında, 218 Sokak doğusunda yer alan hukuki el 

atma davalarına konu 28 ada, 12 parsel ile 169 parseli kapsayan alanda "Etaplama Sınırı" belirlenerek 

alanının kısmen KAKS:0.05, Yençok:3.80 m. yapılaĢma koĢullu "Rekreasyon Alanı" olarak 
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belirlenmesi ve ilgili parsellerin çevresinde ise "Park" ve "Rekreasyon Alanı" belirlenmesine yönelik 

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

Dai.BĢk.E.740755) 

 

13. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 73 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene 

Mahallesi, 32 L 4b (26 Ö 3a) paftada 130 Sokak üzerinde yer alan hukuki el atma davasına konu 135 

ada, 89 parseli kapsayan alanda "Etaplama Sınırı" belirlenerek alanının kısmen KAKS:0.05, 

Yençok:3.80 m. yapılaĢma koĢullu "Rekreasyon Alanı", kısmen "TaĢıt Yolu" ve "Park Alanı" olarak 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.741283) 

 

14. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 55 sayılı Kararı ile uygun görülen; Güzelyalı 

Mahallesi, 6224 ve 6229 adalar arasında kalan kamuya terkli ''Park Alanı''nda, 3.00 m x 5.00 m 

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

Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.738188) 

 

15. Urla Belediye BaĢkanlığının 21/03/2022 tarihli ve 47568 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize 

iletilen; Sıra Mahallesi, 2945 ada, 1, 2, 3 parseller, 2946 ada, 1, 2, 3 parseller ile 2948 ada, 1, 2, 3 

parsellerin, söz konusu taĢınmazlara iliĢkin, plan kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 

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

Dai.BĢk.E.742840) 

 

16. Urla Belediye BaĢkanlığının 23/03/2022 tarihli ve 47922 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize 

iletilen; Urla Merkez Revizyon Ġmar Planı, ÇeĢmealtı Revizyon Ġmar Planı, Ġskele Uygulama Ġmar 

Planı, Zeytinalanı Kıyı Kesimi Revizyon Ġmar Planı, Zeytinalanı Kıyı Arkası Uygulama Ġmar Planı 

Plan Notlarının  "A- Kentsel Kullanım Alanlarındaki KoĢullar" baĢlıklı bölümünün 2. maddesinde yer 

alan hükmün, "Taban Alanı, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Katlar Alanı, Katlar Alanı Kat Sayısı 

(KAKS) (Emsal), Yapı ĠnĢaat Alanı'na ĠliĢkin hususlarda yürürlükteki Ġmar Yönetmeliği hükümleri 

geçerlidir. Ayrıca açıklanmayan hususlarda yürürlükteki Ġmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir." 

Ģeklinde değiĢtirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.742985) 

 

17. Narlıdere Belediye Meclisinin 16/02/2022 tarihli ve 16 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir 1 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Kararı ile Kentsel Sit Alanı olarak 

tescillenen alana yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı Revizyonu, 

Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu önerisi ve 1/500 ölçekli YerleĢim Planı Revizyonu önerisinin; 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere 

görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.749266) 

 

18. Belediyemiz Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı Ġtfaiye Eğitim ġube Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Ücret 

Tarifesinin güncellenmesi planlanmakta olup, önerge ekinde yer alan Gelir Tarifesi Teklifinin 

Meclisimizce incelenmesi, Ġtfaiye Eğitim ġube Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi olarak 

belirlenmesi ve ayrıca vatandaĢlarımızın da talebi üzerine yeni oluĢturulan Temel Ġtfaiyecilik Eğitim 

Programının Gelir Tarifemize mevcut ücret tarifesine önerge ekinde yer alan listede belirtildiği 

Ģekliyle ilave edilmesi hususlarının görüĢülmesi. (Ġtfaiye Dai.BĢk.E.691868) 

 

19. Belediye Meclisimizin 15/02/2022 tarihli ve 05.177 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek 

17/03/2022-15/04/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Kınık ilçesi, Türkcedit Mahallesi, 171 ada 

11, 12, 13, 14, 15, 51, 52 parseller ile 171 ada, 76 parsele (eski 171 ada 16 parsel) yönelik, 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine askı süresi içerisinde Demircioğlu Tarım Ürünleri Teks. Gıda 

Nak. ĠnĢ. Akar. Tur. Mad. Kuy. San. ve Tic. Ltd. ġti. adına yetkili Muzaffer DEMĠRCĠ tarafından 

yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.744043) 
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20. Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığımızın talebi doğrultusunda, Seferihisar ilçesi, Düzce Mahallesi 

dâhilinde, Seferihisar ve Urla ilçelerinin defin ihtiyacını karĢılamasına yönelik mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait 147 ada, 29 parselin "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/5000 

ölçekli Ġlave Nazım Ġmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Ġlave Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.748972) 

 

21. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 107 sayılı Kararı ile uygun görülen; 29LIa, 

30LIVa ve 30LIVd paftalarda yer alan Enerji Ġletim Hatlarının imar planlarına iĢlenmesi ve plan 

notları eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.752387) 

 

22. GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ'nin talebi doğrultusunda, Konak Belediye Meclisinin 01/04/2022 

tarihli ve 76 sayılı Kararı ile uygun görülen; AltıntaĢ Mahallesi (1. Süleymaniye Mahallesi), 349 

Sokak ile 362 Sokak kesiĢiminde (564 ada 16 parselin köĢesinde) 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planında "Yaya Yolu" plan kararında kalan alanda 3.00 m x 5.50 m ebatlarında bir adet "Trafo Alanı" 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.741387) 

 

23. Torbalı Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 36 sayılı Kararın 2. maddesi ile uygun görülen; 

Tepeköy Mahallesi, 668 ada, 12 numaralı parselin batısında kalan kamuya terkli Park Alanında 4.00 m 

x 4.00 m ebatlarında 1 adet "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisi.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.744571) 

 

24. Torbalı Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 36 sayılı Kararın 3. maddesi ile uygun görülen; 

Torbalı Mahallesi, 1155 ada, 1 numaralı parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli Park Alanında 4.00 m 

x 4.00 m ebatlarında 1 adet "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.744601) 

 

25. Torbalı Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 36 sayılı Kararın 4. maddesi ile uygun görülen; 

Muratbey Mahallesi, 225 ada, 39 numaralı parselin doğusunda kalan kamuya terkli Park Alanında 

4.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.744538) 

 

26. Foça Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarihli ve 117 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gerenköy 

Mahallesi, 1 ada, 203 parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı (Ġçme Suyu Arıtma Tesisi, Depo ve 

Pompa Ġstasyonu) kullanım kararına "Yenilenebilir Enerji Tesis Alanı" kullanım kararı ve plan 

notunun eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.753106) 

 

VIII. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 

1. Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığının Yazısı doğrultusunda; Belediyemiz ev 

sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleĢtirilmesine 

yönelik olarak Konak ilçesi, YeĢildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine 

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

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.715822) 

 

2. Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığının Yazısı doğrultusunda; Belediyemiz ev 

sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleĢtirilmesine 

yönelik olarak Konak Ġlçesi, YeĢildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi ve 

uygulamaya iliĢkin hükümlerin getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu 

Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.715837) 
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3. Bayraklı ilçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı önerisinin değiĢiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.603359) 

 

4. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 6 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Fuat Edip 

Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu önerisinin 

değiĢiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.603562) 

 

5. Ġzmir ile dünya kentleri arasında yerel yönetim, özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum 

alanlarında ekonomik, bilimsel, kültürel ve sportif iĢ birliklerinin geliĢtirilmesi ve çeĢitlendirilmesi ile 

Ġzmir'in uluslararası mecrada tanınırlığını arttırılması kapsamında çalıĢmalar yürütmesi amacıyla Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ile Dünya Kenti Ġzmir Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge 

ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER‟e yetki verilmesinin, Hukuk –  Plan ve Bütçe –  Avrupa Birliği 

ve DıĢ ĠliĢkiler – Kent Konseyi Komisyonlarınca  oyçokluğu ile uygun bulunduğuna,  

Aile ve Çocuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 

Komisyonunca “Protokol’ün 4. maddesinde yer alan ve sehven yazıldığı anlaĢılan 11 sıralı 

rakamlardan oluĢan ibarenin çıkarılmak suretiyle” değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin MüĢterek Rapor. (DıĢ ĠliĢkiler ve Tur.Dai.BĢk.E.715509) 

 

6. Brezilya Ankara Büyükelçisinden alınan talep doğrultusunda; Ġzmir'de uygun görülecek bir yere 

kendileri tarafından yaptırılmak üzere, ikili iliĢkilerin güçlendirilmesi adına Brezilya Diplomasisinin 

babası olarak kabul edilen, Brezilya tarihinin en büyük devlet adamlarından biri olan Rio Branco 

Baronu José Maria da Silva Paranhos Júnior‟ın bir büstünün Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizce 

belirlenecek bir yere yerleĢtirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Kent 

Konseyi – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonları Raporu. (DıĢ ĠliĢ. ve Turizm Dai.BĢk.E.713492) 

 

7. Yapım çalıĢmaları devam etmekte olan ''Çiğli Tramvay Hattı Yapım ĠĢi'' kapsamında Çiğli ilçesi 

Doğa Koleji KavĢağı ile Ekol Hastanesi KavĢağı arasında yapılacak çalıĢmalara engel teĢkil eden GDZ 

Elektrik Dağıtım Anonim ġirketine ait YG/AG hatların ve Aydınlatma Tesislerinin deplase edilmesine 

yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ arasında imzalanmak 

üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan 

ve Bütçe – Hukuk - UlaĢım Komisyonları Raporu.  (Raylı Sistem Dai.BĢk.E.692862) 

 

8. “4 Tekerlekli Bisiklet Kiralama Projesi” kapsamında kentlilere 4 tekerlekli bisikletlerin kiralanarak 

kullandırılmasına yönelik sistemin ĠZELMAN A.ġ tarafından kurularak iĢletilmesi, söz konusu 

Projenin hayata geçirilmesi ve vatandaĢlarımızın hizmetine açılması amacıyla "4 Tekerli Aile Bisikleti 

Kiralama Sistemi Kurulması ve ĠĢletilmesi ĠĢi”ne yönelik Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile 

ĠZELMAN A.ġ arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği 

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

(UlaĢım.Dai.BĢk.E.717049) 

 

9. Hollanda Büyükelçiliği Ġnsan Hakları Programı kapsamında Nar Projesi (Ģiddetle mücadele 

farkındalık çalıĢmaları) Ortak Hizmet Protokolü ile insan haklarına saygılı bir yaĢam biçimini 

vurgulamak, Ģiddete uğrayanlara verilecek destekle ilgili olarak yerel yönetimlerle iĢ birliği yapmak 

amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Gazeteciler Cemiyeti arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER‟e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Aile ve Çocuk 

Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.692863) 
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10. Sanayi sektörünün ihtiyaçlarını ve vatandaĢ taleplerini karĢılamak amacıyla ortak teknik eğitimler 

düzenlenecek olup, bu kapsamda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün 

imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin; “Protokol madde 10’un tamamen 

kaldırılarak aynı maddenin bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Protokolün süresi 2 (iki) 

yıldır.” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu.                           (Sosyal 

Prj.Dai.BĢk.E.701618) 

 

11. Ġzmir ve Bergama‟nın sahip olduğu kültürel mirasın ulusal ve uluslararası arenada kültür sanat 

aktiviteleri ile daha fazla anılmasını sağlamaya katkı sağlayacak Bergama Tiyatro Festivalinin 

gerçekleĢtirilmesi amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün; “Protokol’ün 8.maddesinin 1. 

Fıkrasında birinci cümleden sonra gelen cümlenin Protokol’den çıkartılması” Ģeklindeki görüĢ 

doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.619803) 

 

12. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Engelsiz ġehirler Fikir ve Proje YarıĢması 

sonucunda Belediyemiz ödül almaya hak kazanmıĢ olup, anılan yarıĢma iĢlemlerinin tamamlanarak 

ödülümüzün verilebilmesi için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün 

imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Engelsiz Ġzmir Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor 

Hiz.Dai.BĢk.E.689436) 

 

13. 04/04/2022 tarihinde süresi sona eren, Mülkiyeti Belediyemize ait, Menderes Mahallesi, Buca 

Kasaplar Meydanı, Erdem Caddesi No:97 Buca/ĠZMĠR adresindeki sosyal tesisin iĢletme hakkının, 

05/04/2022 tarihinden itibaren, “98.400,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına Grand Plaza Gıda 

Otelcilik Turizm ĠĢletmeleri A.ġ'ye devredilmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

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

Yön.Dai.BĢk.E.697801) 

 

14. Bornova ilçesi, Meriç Mahallesi, MTK Sitesinin doğu yönünde bulunan 5746/9, 5746/16, 5717, 

5745 Sokakların çevrelediği, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında park alanı kullanımında kalan, 

Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve Belediyemizce yaĢayan park olarak projelendirilen rekreatif 

alan içerisinde önerge eki krokide iĢaretlenen sosyal tesis yerinin iĢletme hakkının “ilk yıl       

20.500,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına ĠZDOĞA Çevre Korunması ĠyileĢtirilmesi MüĢavirlik ve 

Proje Hizmetleri Tic. ve San. A.ġ'ye devredilmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

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

Yön.Dai.BĢk.E.670786) 

 

15. Bornova ilçesi, IĢıklar Mahallesi, 11063 ada, 4 parsel numaralı (708,16 m²) taĢınmazın 

Belediyemize ait 1772/2400 (522,86 m²) hissenin diğer hissedarlardan Sedefsan ĠnĢaat Emlak Sanayi 

ve Ticaret Limited ġirketi adına satıĢının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin 

Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.664204) 

 

16. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Konak ilçesi, 2. Süleymaniye Mahallesi, 130 ada, 41  (3.689,92 

m²) no‟lu taĢınmazdaki Belediyemize ait 9344375/342839692 (100,57 m²) hissenin imar planındaki 

amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisinin oybirliği 

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

Yön.Dai.BĢk.E.648194) 
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17. Karabağlar ilçesi, Karabağlar (Selvili) Mahallesinde yer alan 10652 ada, 5 no‟lu taĢınmazın (0.00) 

kotu kat planında meydan olarak düzenlenen kısmının, Belediye etkinliklerinde kullanılmak üzere 5 yıl 

süreli ve bedelsiz olarak Karabağlar Belediye BaĢkanlığına tahsis edilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.692816) 

 

18. Mülkiyeti Belediyemize ait, Konak ilçesi, Yeni Mahallede bulunan tapunun 390 ada, 30 parselinde 

kayıtlı, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Namazgâh Hamamında oluĢan bozulmalara 

yönelik basit bakım onarım raporu hazırlanmıĢ ve anılan rapor Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararı ile uygun bulunmuĢ ve Konak Belediyesince bakım 

onarım ön izin belgesi hazırlanmıĢ olup, Namazgâh Hamamı Bakım Onarım ĠĢinin yenileme alanında 

kalması sebebiyle önergede bahsi geçen Yönetmeliğe istinaden ihaleye çıkabilmesi için Ġzmir Tarih 

Tasarım Atölyesi Bakım Onarım ĠĢinin 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 3. maddesine ve aynı Kanunun 

Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesine istinaden onaylanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kent Tar. ve 

Tan. Dai.BĢk.E.686398) 

 

19. Belediyemiz Toplum Sağlığı ve Eğitim ġube Müdürlüğü olarak sağlıklı dünya hedefine ulaĢmak 

için yürütülen koruyucu, önleyici, geliĢtirici, destekleyici sağlık hizmetleri kapsamında Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ile ProsTATLI HAYAT Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve 

önerge ekinde yer alan Protokolün “ Protokol’ün 6. maddesinin 2. cümlesinin tamamı Protokolden 

çıkartılarak” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Toplum Sağ.Dai.BĢk.E.697250) 

 

20. KomĢu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmeliğe uygun olarak 

düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Bayındır ve Tire ilçelerinin 

ortak sınırına ait 1 no‟lu noktadan baĢlayıp, 719 no‟lu noktada son bulan yaklaĢık 46.558 metrelik 

kısım sayısal olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Bayındır Belediye Meclisinin 

04/03/2022 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile Tire Belediye Meclisinin 07/03/2022 tarihli ve 29 sayılı 

Kararının, 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.686397)  

 

21. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Ġlçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi 

bulunmayan kendi iç mahalleleri olan ve önergede yer alan mahallerin sınırları sayısal olarak 

belirlenmiĢ olup;  bu defa kesinleĢen ilçe sınırı ile komĢu olan Eğlenhoca ve Mordoğan Mahallelerine 

ait sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 04/01/2022 tarihli ve 005 sayılı Kararının, 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.702499) 

 

22. Balçova Belediye BaĢkanlığının 15/03/2022 tarihli ve 17488 sayılı Yazısına konu; Çetin Emeç 

Mahallesinde bulunan “Yıldırım ÖNAL” Sokak isminin sehven “Yıldırım ÜNAL” Sokak olarak 

geçtiği belirtilerek gerekli düzeltmenin yapılması talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.680440) 

 

23. Foça Belediye BaĢkanlığının 21/03/2022 tarihli ve 9232 sayılı Yazısı ve eki krokilere konu; 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planına uygun olarak yeniden düzenlenen ve Kazım Dirik Mahallesinde 

bulunan 417/2, 401 ve 1/5 no‟lu Sokakların güncellenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.695065) 

 

24. KarĢıyaka Belediye BaĢkanlığının 01/04/2022 tarihli ve 84196 sayılı Yazısına konu; Bahçelievler ve 

Bahariye Mahallelerinin ortak caddesi olan Zübeyde Hanım Caddesinin Adres ve Numaralama 

Yönetmeliğine uygun olarak; 1671 ve 1732 no‟lu Sokakların kesiĢiminden Cevdet Bilsay Caddesine 

kadar olan kısmının mevcut Ģekli ile Zübeyde Hanım Caddesi olarak kalması, fakat Cevdet Bilsay 

Caddesi ile Anadolu Caddesi arasında kalan kısmının ise iptal edilerek 1830/3 no‟lu Sokak olarak 
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yeniden düzenlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita 

ve Cbs Dai.BĢk.708628) 

 

25. Menemen Belediye BaĢkanlığının 01/04/2022 tarihli ve 5441 sayılı Yazısı ve eki krokilere konu; 

Villakent Mahallesinde bulunan cadde ve sokakların imar planına uygun olarak yeniden güncellenmesi 

talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. 

(Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.701850) 

 

26. ÖdemiĢ Belediye BaĢkanlığının 15/03/2022 tarihli ve 30087 sayılı Yazısı ve eki Meclis Kararı ve 

krokiye konu; Gölcük Mahallesinde bulunan TOKĠ Konutlarının bulunduğu bölgede onaylanan Ġmar 

Planına uygun olarak önerge eki krokide gösterilen yollardan kümeevler niteliğinde açılması planlanan 

yola “TOKĠ” devamındaki caddeye ise “Kuvayı Milliye” isimlerinin verilmesi talebinin oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs 

Dai.BĢk.E.695091) 

 

27. Konak Belediye BaĢkanlığının 18/03/2022 tarihli ve 110334 sayılı Yazısına konu; Ġsmet Kaptan 

Mahallesinde bulunan 1368 no‟lu Sokağa “Ömer ZEYBEK” isminin verilmesi talebine yönelik 

“Meclisimizin ilke kararları isim değiĢikliklerinde yaĢanacak kaos, hizmet ulaĢmasında muhtemel 

aksaklıklar dikkate alınarak (topluma mâl olmuĢ öneri ismin belirtilen sokakta anı tabela Ģekli ile 

yaĢatılması gerektiği öngörülerek)” öneri isim değiĢikliğinin oybirliği ile uygun bulunmadığına 

iliĢkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.680809) 

 

28. Konak Belediye BaĢkanlığının 18/03/2022 tarihli ve 110361 sayılı Yazısına konu; Alsancak 

Mahallesinde bulunan 1466 no‟lu Sokağa “Zeynel ERGĠN” isminin verilmesi talebine yönelik 

“Meclisimizin ilke kararları isim değiĢikliklerinde yaĢanacak kaos, hizmet ulaĢmasında muhtemel 

aksaklıklar dikkate alınarak (topluma mâl olmuĢ öneri ismin belirtilen sokakta anı tabela Ģekli ile 

yaĢatılması gerektiği öngörülerek)” öneri isim değiĢikliğinin oybirliği ile uygun bulunmadığına 

iliĢkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.680750) 

 

29. Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezinde 29/12/2021 tarihli ve 1544930 sayı ile ve aynı konulu 

05/01/2022 tarihli, 17157 ve 17364 sayı ile kayıtlı baĢvurularına konu; Konak ilçesi, Alsancak 

Mahallesinde bulunan 1456 no‟lu Sokağa “Dr. Ayhan SÖKMEN” isminin verilmesi talebine yönelik 

“Meclisimizin ilke kararları isim değiĢikliklerinde yaĢanacak kaos, hizmet ulaĢmasında muhtemel 

aksaklıklar dikkate alınarak (topluma mâl olmuĢ öneri ismin belirtilen sokakta anı tabela Ģekli ile 

yaĢatılması gerektiği öngörülerek)” öneri isim değiĢikliğinin oybirliği ile uygun bulunmadığına 

iliĢkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.689112) 

 

30. Buca Belediye Meclisinin; Buca Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğünün önerge ekinde sunulan       

2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi değiĢikliği ve yeni ilavelerin kabul edilerek, 04/10/2021 tarihli ve 133 

sayılı Meclis Kararındaki tarifenin tashih edilerek önerge ekli listedeki Ģekliyle uygulanmasına yönelik 

04/04/2022 tarihli ve 75 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.719922) 

 

31. Karabağlar Belediye Meclisinin; Kız öğrenci yurdunun ücretlerinin, 1) Yıllık yurt ücretinin 

(Kahvaltı ve akĢam yemeği dâhil); 2022-2023 Öğretim yılı içinde 10 aylık KDV dâhil 15.000,00-TL 

(2022 Eylül ayından baĢlayarak 2023 yılı Haziran ayında sonlandırmak üzere aylık KDV dâhil 

1.500,00-TL), 2) Geçici barınma hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler için günlük barınma 

hizmeti ücretinin (Kahvaltı ve akĢam yemeği hariç); 2022-2023 öğretim yılında KDV dâhil (günlük) 

50,00-TL olarak ücretlerin yıllık, aylık ve günlük olarak belirlenmesine yönelik, 04/04/2022 tarihli ve 

45 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı 

ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.718723) 
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32. Karabağlar Belediye Meclisinin; Fen ĠĢleri Müdürlüğü 2022 yılı ücret tarifesinde yer alan zemin 

tahrip ve yol kaplama bedelleri, imar yol bedeli ve altyapı kazı ruhsatlarında alınacak olan zemin açma 

birim bedelleri, Çevre ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığının 17/01/2022 tarihinden geçerli olmak 

üzere yayımlamıĢ olduğu 2022 yılı inĢaat ve tesisat birim fiyat tarifelerinde belirlemiĢ olduğu birim 

fiyatlara göre yeniden değerlendirilmiĢ olup; konuyla ilgili Fen ĠĢleri Müdürlüğü 2022 yılı ücret 

tarifesinde daha önce belirlenmiĢ olan miktarların, günümüz maliyet koĢulları göz önüne alınarak 

yapılan analiz doğrultusunda yeniden revize edilmesine ihtiyaç duyulmuĢ olup, bu kapsamda Fen ĠĢleri 

Müdürlüğünün revize edilen 2022 yılı ücret tarifesinde yer alan önerge eki listedeki ücret tarifelerinin 

2022 yılında uygulanmasına yönelik, 04/04/2022 tarihli ve 46 sayılı Kararının  oybirliği ile uygun 

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

Kar.Dai.BĢk.E.718727) 

 

33. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2022 yılı 

Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iĢ ve iĢlemlere iliĢkin ücretler 2021 Temmuz ayında 

açıklanan tüketici fiyat endeksine göre arttırılmıĢ olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde 

yaĢanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak 

belirlenmiĢ olduğundan yeni oluĢturulan ücret tutarlarına iliĢkin önergede yer alan listenin 

uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 45 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu.  (Yazı ĠĢleri ve 

Kar.Dai.BĢk.E.716147) 

 

34. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Plan ve Proje Müdürlüğü 2022 Yılı Bütçesi 

hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iĢ ve iĢlemlere iliĢkin ücretler 2021 Temmuz ayında açıklanan 

yıllık tüketici fiyat endeksine göre arttırılmıĢ olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaĢanan 

ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirtilmiĢ 

olduğundan yeni oluĢturulmuĢ ücret tutarlarına iliĢkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına 

yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 47 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu.(Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.716172) 

 

35. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 2022 Yılı Bütçesi 

hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen Nikah ĠĢlemlerine esas ücretler, mevcut ve öngörülen enflasyon 

tahminlerine göre arttırılarak bütçelendirilmiĢ olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaĢanan 

ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiĢ 

olduğundan yeniden oluĢturulan Nikah ĠĢlemleri Tarife Cetvelinin önerge ekinde yer alan listede 

belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 46 sayılı Kararının oybirliği ile 

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

Kar.Dai.BĢk.E.716149) 

 

36. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Yapı Kontrol Müdürlüğü 2022 Yılı Bütçesi 

hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iĢ ve iĢlemlere iliĢkin ücretler 2021 Temmuz ayında açıklanan 

tüketici fiyat endeksine göre arttırılmıĢ olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaĢanan 

ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiĢ 

olduğundan yeni oluĢturulan ücret tutarlarına iliĢkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına 

yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 42 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.716105) 

 

37. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü 2022 Yılı 

Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iĢ ve iĢlemlere iliĢkin ücretler 2021 Temmuz ayında 

açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksine göre arttırılmıĢ olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde 

yaĢanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak 

belirtilmiĢ olduğundan yeni oluĢturulmuĢ ücret tutarlarına iliĢkin önerge ekinde yer alan listenin 

uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 41 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.716153) 
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38. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2022 yılı 

Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iĢ ve iĢlemlere iliĢkin harç ve ücretler 2021 Temmuz 

ayında açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksine göre arttırılarak bütçeleĢtirilmiĢ olmakla beraber, 2021 

yılının son döneminde yaĢanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerlendirme 

oranı %36,20 olarak belirlenmiĢ olduğundan, 2022 yılında alınacak olan harç ve ücret tutarları ile yeni 

eklenen gelir kalemlerine iliĢkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına yönelik 01/04/2022 

tarihli ve 40 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi 

Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.716193) 

 

39. Tire Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesi ve Tarifelerinde; Fen ĠĢleri 

Müdürlüğüne ait kazı iĢlemi tarife bedellerinin günümüz Ģartlarında yetersiz kalmasından dolayı 

güncellenmesine ihtiyaç duyulduğundan, Fen ĠĢleri Müdürlüğü Kazı Tarife Bedellerinin önerge eki 

listede belirtildiği Ģekilde güncellenmesine yönelik 02/03/2022 tarihli ve 22 sayılı Kararının oybirliği 

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

ve Kar.Dai.BĢk.E.690027) 

 

40. Konak ilçe sınırları içerisinde Sakarya, Yeni, Ali Reis, Kubilay, Mirali, Ülkü, Süvari, Altay, Tuzcu 

ve Kadifekale Mahallelerini kapsayan, Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun Kararı ile Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Kemeraltı Bölgesinin 

Kemeraltı 2. Etap, 2. Bölge olarak adlandırılan kısmına yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Revizyon Nazım Ġmar Planı ve Plan Açıklama Raporu önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına 

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

Dai.BĢk.E.712945) 

 

41. ÖdemiĢ Belediye BaĢkanlığınca hazırlatılarak, 25/01/2022 tarihli ve 26638 sayılı Yazı ile Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen, Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.662016) 

 

42. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Yatırım 

Programı kapsamında yürütülen "ÖdemiĢ Lübbey Köyü Koruma Amaçlı Ġmar Planı Yapımı ĠĢi"nin 4. 

AĢaması kapsamında kalan ve iĢin özel teknik Ģartnamesinde, "Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama 

Ġmar Planları ile Plan Kararları, Koruma Amaçlı Ġmar Planının Uygulanmasına Yönelik Yönetim 

Modeli Üretimi" olarak tanımlanan dokümanlar kapsamında, ÖdemiĢ/Lübbey 1/5000 ölçekli Koruma 

Amaçlı Nazım Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.555511)  

 

43. Menderes ilçesi, Cumaovası (Cüneytbey) Mahallesinde, 759 ada, 12 no‟lu parselde isabet eden 

"DüĢük Yoğunluklu GeliĢme Alanı"nın "Ġbadet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.715945) 

 

44. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ġzmir Bölge Müdürlüğünün Yazısı ile Ġzmir I Numaralı Kültür Varlıkları 

Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda; Tire ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 414 ada, 1, 2 ve 3 

parsellerin “Ġbadet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere “KamulaĢtırma bedelinin Vakıflar Genel 

Müdürlüğü (Ġzmir Bölge Müdürlüğü) tarafınca karĢılanması Ģartı ile” değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Sosyal Hizmetler 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.700539) 
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45. Urla ilçesi, Kalabak Mahallesi, yürürlükteki Nazım Ġmar Planında "Kültürel Tesis Alanı" kullanım 

kararında kalan, 4760 ada, 1 parselin "Özel Sosyal Altyapı Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 

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

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları 

Raporu.(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.699999) 

 

46. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Konak ilçesi, Ege ve Umurbey Mahallelerinde 

(Alsancak Liman Bölgesi) yaĢanan su baskını vb. yağmur suyu problemlerinin çözümlenebilmesi 

amacıyla hazırlanan "Belediye Hizmet Alanı (Terfi Merkezi (TM))" amaçlı, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin   oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.(Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.711497) 

 

47. Bergama Belediye BaĢkanlığının 18/01/2022 tarihli ve 13212 sayılı Yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen, Ġslamsaray Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı önerisi ile Bergama Belediye Meclisinin 

05/01/2022 tarihli ve 22/17 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Plan önerilerinin 

incelenmesi, 1/5000 ölçekli 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı ve 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan önerilerinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

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

Dai.BĢk.E.664066) 

  

48. Bayındır ilçesi, Çiftçigediği Mahallesinde artan ihtiyaç sebebiyle Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığının 

talebi doğrultusunda tapuda Kamu Orta Malı olarak kayıtlı, mera vasıflı 611 parsel no'lu taĢınmazın bir 

kısmının "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.663957) 

 

49. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 29 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir I 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/10/2021 tarihli ve 12952 sayılı Kararı 

doğrultusunda; Doğanay Mahallesi, 3622 ada, 665, 666, 671, 672 parselleri üzerinde yer alan 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli su toplama havuzunun kamusal yönde 

iĢlevlendirilmesi amacıyla kullanım kararının "Park Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.699205) 

 

50. Karabağlar Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 14 sayılı Kararına konu askı sürecinde 

yapılan itirazlar kapsamında uygun görülen alanların “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar 

(K)” sınırına ilave edilmesine yönelik hazırlanan önerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık – Kentsel DönüĢüm – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.665542) 

 

51. Belediyemiz Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığının Yazısı doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 

14/10/2011 tarihli ve 05.880 sayılı Kararı ile kabul edilen; Uzundere Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim 

Alanı içerisinde kalan Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi, 1117 parselin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planında belirlenmiĢ olan "Hmax: Serbest" yükseklik koĢulunun kaldırılarak 3194 

sayılı Ġmar Kanunu'na ilave edilen 8. maddesi ile Geçici 20. maddesindeki hükümleri kapsamında kat 

yüksekliğinin belirlenmesi ile imar hattının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama 

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

Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.713240) 
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52. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun görülen; 20/02/2020 

tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı 

Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8. maddesinde 

yapılan değiĢiklik nedeniyle, 1/1000 ölçekli Gebze-Orhangazi-Ġzmir Otoyolu Bornova (Doğanlar) 

GeçiĢi Ġmar Planı Revizyonunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik 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.712534) 

 

53. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir 1 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/07/2020 tarihli ve 11031 sayılı Kararı 

doğrultusunda; Kazım Dirik Mahallesi, 367/4 Sokak üzerinde Girit Anı Evinin bulunduğu alanın tescil 

gösteriminin ve koruma alanının iĢlenmesi ile birlikte imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 

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

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun 

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.688658) 

 

54. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir 1 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/10/2021 tarihli ve 12941 sayılı Kararı 

doğrultusunda; Ergene Mahallesi, 456 Sokak üzerinde yer alan 8200 ada, 1 parsel ile tescilli 

taĢınmazların tescil gösteriminin ve koruma alanının iĢlenmesi ile birlikte imar hatlarının yeniden 

düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek 

üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.688890) 

 

55. Belediyemiz Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığının yazısı doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 

11/07/2011 tarihli ve 05.579 sayılı Kararı ile kabul edilen; KarĢıyaka Örnekköy Kentsel DönüĢüm ve 

GeliĢim Proje Alanında devam eden etapların enerji ihtiyacının sağlanması amacıyla GDZ Elektrik 

Dağıtım A.ġ.'nin görüĢü doğrultusunda mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında bulunan Trafo 

Alanlarının bazılarının yerlerinin ve ölçülerinin yeniden belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklikleri önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.713275) 

 

56. Çiğli Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 05/141 sayılı Kararı ile uygun görülen; AtaĢehir 

Mahallesi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 15/03/2013 tarihli ve 540 sayılı Kararı ile kısmi olarak 

değiĢiklikle onaylanan 1/1000 ölçekli Büyük Çiğli Ova Kesimi Uygulama Ġmar Planında plan onama 

sınırı dıĢında bırakılan alanın 1/5000 ölçekli Büyük Çiğli Ova kesimi Nazım Ġmar Planına uygun olarak 

BitiĢik Nizam 3 kat ve alanın batısından geçen 12 metrelik imar yolundan cephe alan parsellerin BitiĢik 

Nizam 4 kat olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan DeğiĢikliği önerisinin 

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

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.656746) 

 

57. UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının talebi ve 2020/16 no‟lu UKOME Genel Kurul Kararı doğrultusunda, 

Menemen ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çanakkale Asfaltı Üzeri Koyundere Yaya Üst Geçidi 

Projesinin, imar planlarına iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım 

Komisyonları Raporu.(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.713211) 

 

58. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 18/02/2022 tarihli ve 49 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

ÖdemiĢ/Lübbey 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı, 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı 

Ġmar Planı, Plan Açıklama Raporu Yönetim Modeli önerisi Plan Kararları ve Koruma Amaçlı 

Uygulama Ġmar Planı Plan Hükümleri önerilerinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 
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Dai.BĢk.E.555556) 

 

59. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile uygun görülen, ÖdemiĢ 

Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ve Plan Raporunun 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.663291) 

 

60. KemalpaĢa Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 44 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sütçüler 

Mahallesi, L18-B-04-C-3-B numaralı imar paftası, Göktürk Sokak ve Akevler Sokak ile çevrili “Park 

Alanı‟‟ içerisinde 4.00 m x 4.00 m büyüklüğünde Regülatör Alanı ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; Ġmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile uygun 

bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca “YeĢil dokunun korunması Ģartıyla” oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.703056) 

 

61. Bergama Belediye Meclisinin 05/01/2022 tarihli ve 22/3 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 

ölçekli Çitköy Mahallesi, yeni 124 ada, 10 parseldeki (eski 280 Parsel) Köy GeliĢim Planı ile aynı 

fonksiyonları taĢıması sebebi ile adının Çitköy Mahallesi Uygulama Ġmar Planı olarak değiĢtirilmesine 

yönelik, Çitköy Mahallesi, 124 ada, 10 Parsel (eski 280 Parsel) 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisinin; “ Köy Kanununun EK 10. maddesi kapsamında 13.09.2013 tarih ve 26312 sayılı 

Valilik Makam Olur’u ile onaylandığı, ĠçiĢleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli ve 16226 sayılı 

yazısında ifade edildiği üzere mevzuata göre onandığı ve halen yürürlükte olduğu anlaĢılan söz konusu 

Çitköy 1/1000 ölçekli Köy GeliĢim Planı’nın ölçeği gereği bir uygulama imar planı olduğu da 

görüldüğünden 05.01.2022 tarih 93112186-105.04-22/3 sayılı ilçe Meclis kararına göre karar 

alınmasına gerek olmadığının” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.701085) 

 

62. Aliağa Belediye Meclisinin 08/02/2022 tarihli ve 40 sayılı Kararı ile uygun görülen; AĢağıĢakran 

Mahallesi 24M-IVA pafta, 285 ada, 1 parselin doğusunda yer alan ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı paftasında kamuya terki yapılmıĢ park alanı içerisinde 5.67 m x 3.60 m ebatlarında bir adet "Trafo 

Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin 

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.702938) 

 

63. Menderes Belediye Meclisinin 04/02/2022 tarihli ve 44 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Cumaovası(Cüneytbey) Mahallesi, 15M3a paftada, 211 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 no‟lu 

parsellerde isabet eden "TAKS:0.30, KAKS:0.80 Yençok:3 kat yapılaĢma koĢullu Ticaret Konut 

(TĠCK)" alanında yapılaĢma koĢulu aynı kalacak Ģekilde Konut Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.716507) 

 

64. Menderes Belediye Meclisinin 07/12/2021 tarihli ve 263 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Cumaovası (Cüneytbey) Mahallesinde, 759 ada, 12 no‟lu parselde isabet eden "E:0.80, Yençok:4 kat 

yapılaĢma koĢullu GeliĢme Konut Alanı"nın "Cami" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.715959) 

 

65. Tire Belediye Meclisinin 07/02/2022 tarihli ve 18 sayılı Kararı ile uygun görülen; Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Ġzmir Bölge Müdürlüğünün Yazısı ile Ġzmir I Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge 

Kurulunun Kararı doğrultusunda; Ertuğrul Mahallesi, 414 ada, 1, 2 ve 3 parsellerin "Ġbadet Alanı" 

olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma 

Bölge Kuruluna iletilmek üzere “KamulaĢtırma bedelinin Vakıflar Genel Müdürlüğü (Ġzmir Bölge 

Müdürlüğü) tarafınca karĢılanması Ģartı ile” değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Ġmar 
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ve ġehircilik Dai.BĢk.E.700567) 

 

66. Urla Belediye BaĢkanlığının 21/02/2022 tarihli ve E.44179 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; 

Yenikent Mahallesi, 3307, 3308, 3310, 3317 yapı adalarının 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

doğrultusunda Blok Nizam 3 Kat YapılaĢma KoĢullu Ticaret Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 

ölçekli Urla Merkez Revizyon Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.701979) 

 

67. Urla Belediye BaĢkanlığının 21/02/2022 tarihli ve 44178 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen;  

Çamlıçay Mahallesi, 3664 ada, 1 parsele (eski Zeytinalanı 2073 ada, 1 parsel) iliĢkin açılan davada, 

Ġzmir 4. Ġdare Mahkemesince alınan Karar ve ĠZSU görüĢü doğrultusunda, söz konusu parseldeki dere 

güzergâhının ve bu kapsamda parseldeki imar hatlarının düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin “Mahkeme Kararı görüĢü doğrultusunda” oybirliği 

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

Dai.BĢk.E.697640) 

 

68. Urla Belediye BaĢkanlığının 21/02/2022 tarihli ve E.44187 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; 

Ġçmeler Mahallesi, L17A20D4A paftada 1 adet, Torasan Mahallesi 19L1A paftada 2 adet, Güvendik 

Mahallesi 22C2C paftada 1 adet kamuya terkli Park Alanları içerisinde 8.00 m x 5.00 m ebatlarında 

olmak üzere toplamda 4 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢiklik önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve 

Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.668405) 

 

69. Urla Belediye BaĢkanlığının 23/03/2022 tarihli ve E.47923 sayılı Yazısı ile değerlendirilmek üzere 

Belediye BaĢkanlığımıza iletilen; Hacıisa Mahallesi, 19D-IVC paftada, 1188 ada, 1 parselin kuzeyinde 

kalan kaldırım alanında 6.00 m x 4.00 m büyüklüğünde “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.703251) 

 

70. Urla Belediye BaĢkanlığının 21/02/2022 tarihli ve E.44195 sayılı Yazısı ve ekleri ile Belediyemize 

iletilen; Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/11/2021 tarihli ve 13070 

sayılı Kararı doğrultusunda; Özbek Mahallesi, Akkum Mevkii, 158 ada, 10 parseli kapsayan 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın imar planına aktarılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile 

uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.686422) 

 

71. Urla Belediye BaĢkanlığının 21/02/2022 tarihli ve 44194 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; 

Urla Merkez Revizyon Ġmar Planı, ÇeĢmealtı Revizyon Ġmar Planı, Zeytinalanı Kıyı Kesimi Revizyon 

Ġmar Planı, Zeytinalanı Kıyı Arkası Uygulama Ġmar Planı, Ġçmeler Revizyon Ġmar Planı, Ġskele 

Uygulama Ġmar Planı Plan Notlarına, "Kademe hattı bulunan imar adalarında meydana gelen 1.5 

metreye kadar olan kaymalar tecviz dahilinde kabul edilip, belediyesince plan değiĢikliğine gerek 

kalmaksızın mülkiyet sınırı kademe hattı kabul edilerek imar uygulaması yapılacaktır." hükmünün ilave 

edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile 

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

Dai.BĢk.E.701995) 

 

72. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 13 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ilıca 

Mahallesinde, 67 ada 1 parsel, 35 ada 198 parsel, 6538 ada 2 parsel ve 62 ada 260 parseli kapsayan 

alanda karayolu kamulaĢtırma sınırı ile mülkiyet sınırları dikkate alınarak imar hatlarının yeniden 

düzenlenmesi, yapılaĢma koĢullarının Emsal: 1.5 Taks: 0.50 Yençok: 8 kat olarak belirlenmesine 

yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.674188) 
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73. Dikili Belediye Meclisinin 04/08/2021 tarihli ve 126 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli 

Dikili Revizyon Uygulama Ġmar Planı Plan notlarında yer alan “Tüm yapı adalarında binalara kot 

verilirken parselin tabi zemin köĢe kotlarının aritmetik ortalaması (+-)0.00 kabul edilmek suretiyle kot 

belirlenir. Belirlenen zemin kotunun binanın cephe aldığı yol kırmızı kotunun altında kalması 

durumunda binaların (+-)0.00 kotu parselin cephe aldığı an yüksek tretuvar seviyesidir.” ile “Parselin 

tabi zemin köĢe kotları arasında 3.50 m veya daha fazla kot farkı bulunması halinde Planlı Alanlar Tip 

Ġmar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanacaktır." hükümlerinin kaldırılarak yerine “Kotlandırmada 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.” plan notunun eklenmesine 

yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile 

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

Dai.BĢk.E.607444) 

 

74. Dikili Belediye Meclisinin 02/02/2022 tarihli ve 14 sayılı Kararı ile uygun görülen; GazipaĢa 

Mahallesi, 412 ada, 6 parselin yola cepheli olmaması nedeniyle imar planındaki çocuk bahçesinin 7 m 

yaya yolu ile düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.701003) 

 

75. Konak Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 219 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Ġmar Planı kapsamında kalan Bozkurt Mahallesi, 115 

adada güncellenen kadastro verileri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı 

ile 1/500 ölçekli YerleĢim Planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ve 1/500 ölçekli YerleĢim Planı 

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

Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

– Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.686550) 

 

76. Konak Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarihli ve 9 sayılı Kararı ile uygun görülen; Konak ilçe 

sınırları içerisinde Sakarya, Yeni, Ali Reis, Kubilay, Mirali, Ülkü, Süvari, Altay, Tuzcu ve Kadifekale 

Mahallelerini kapsayan, Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Kararı ile 

Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Kemeraltı Bölgesinin Kemeraltı 2. Etap 2. 

Bölge olarak adlandırılan kısmına yönelik, Kemeraltı 2. Etap 2. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Revizyon Ġmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu önerisi ile Kemeraltı 2. Etap 2. Bölge 

1/500 ölçekli YerleĢim Planı önerisi, Kentsel Tasarım Rehberi ve Yönetsel Planın oybirliği ile uygun 

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.712985) 

 

77. Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı, Alpkent, Ertuğrul, Yedi Eylül, Tepeköy, Atatürk, YemiĢlik, 

Cumhuriyet, Muratbey Mahallelerinde yer alan sokakların, Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine 

yönelik, 04/03/2022 tarihli ve 36 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.705814) 

 

78. Foça Belediye Meclisinin 06/01/2022 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenifoça 

Mahallesi, 10173 adanın batısında yer alan karayolu kamulaĢtırma sınırının Kurum görüĢü 

doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.702286) 
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IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

X. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

XI. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

 

2. BÖLÜM 

2022 YILI MAYIS AYI I. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

Tutanak No   : 97509404-301.04-5/1                                          Toplantı Tarihi : 09/05/2022  

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

               No:1087 Konak/ĠZMĠR 

               (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 

 

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

KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan 

KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül 

BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap 

BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, Mehmet Atilla 

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

Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Ali Rıza 

KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Mithat TEKĠN, Ömer ġENTÜRK, 

Özkan YILDIZ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, 

Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, 

Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet 

TÜRKMEN, Ali BOR, Musa ÖZCAN, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Halil 

ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, Ufuk YÖRÜK, Seda ÖZTÜRE, 

Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil 

KILIÇ, Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan 

KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Hasan 

UYSAL, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Alp ATAY, 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 SEVĠL, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Fatih 

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

BOZTEPE, Göksel DĠNÇER, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat 

ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül DURAN 

TÜRKER, Mümin BAYRAM, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ 

BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema 

YEġĠLÇĠMEN,  Hakan ERTANE, Halil AKBULUT, Sedat SARI, Salih Atakan DURAN, Halil 

Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Nezih ÖZUYAR, Hasan 

ÜNAL, Alpaslan KOPARAL. 
 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ĠDUĞ, 

Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Muharrem BAYRAKTAR, 

Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Erkan ÖZKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Murat CĠHAN, Onur 

YĠĞĠT, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Sefer TOPÇU, Muammer Ekrem ORAN, Filiz 

CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Fatih GÜRBÜZ, Selma KISA, Dilek YILDIZ, Özgür 

Erman ÇAĞLAR, Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), Hakan KOġTU, AĢkın 

UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Saliha ÖZÇINAR, Erol ÇOMAK, Uğur 

DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Cüneyt 
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UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Serdar AKSOY, Murtaza DAYANÇ (Urla 

Belediye BaĢkan Vekili). 
 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2022 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı I. BirleĢimini açıyorum. 

 

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz görmedik efendim. 

BAġKAN: Sizler? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Yok. Değerli ArkadaĢlar Geçen Meclis Toplantı 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. Buyurun efendim, buyurun. 

DİVAN KÂTİBİ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Soru Önergesi. Aktepe Emrez Kentsel 

Dönüşüm ve Gelişim Alanıyla ilgili aşağıda belirttiğimiz soruların cevaplanmasını arz ederim. 

(Salahattin ŞAHİN.E.755272) 

BAġKAN: Salahattin Bey sorduklarınıza cevap yazılı olarak iletecek. Nerede Salahattin Bey? 

Salahattin Bey Yazılı Soru Önergesi vermiĢsiniz, onların hepsine yazılı cevap ileteceğiz.               

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Çok önemli 

biliyorum, hepsine cevap vereceğiz, yazılı olarak cevap vereceğiz. BaĢka arkadaĢlar?  

DİVAN KÂTİBİ: Meclis Heyetine. İzmir Türkiye’de kooperatifçiliğin en yoğun şekilde 

uygulandığı kentlerin başında gelmektedir. Büyükşehir Belediyemiz, belirli periyotlarla çeşitli 

kooperatiflerin ayakta kalması için çalışmalar yapmakta ve bu kooperatiflerden alımlar 

gerçekleştirmektedir. Yarın başlayacak 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, İzmir’de Büyükşehir 

Belediyesi eliyle Türkiye’ye örnek olacak bir engelli üretici kooperatifi kurulması için iyi bir 

adım atma fırsatıdır. Gereğinin yapılmasını arz ederim.  (Ahmet Uğur BARAN) 

BAġKAN: Ahmet Bey buyurun. Mikrofon verir misiniz Ahmet Bey‟e. 

AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım sevgi ve 

saygılarımı sunuyorum, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın BaĢkan‟ım izniniz 

olursa Önergemizle bağlantılı olarak, kısa da bir 10-16 Mayıs Engelliler Haftası‟yla ilgili bir… 

BAġKAN: Buyurun buyurun.  

AHMET UĞUR BARAN: Kısa bir konuĢma yapmak isterim. 

BAġKAN: Buyurun lütfen.   

AHMET UĞUR BARAN: 10-16 Mayıs Engelli Haftası‟na girerken bu haftanın Ģehrimizde, 

ülkemizde ve gezegenimizde tüm engeller için yeni baĢlangıçlara vesile olmasını diliyorum. 

Engelliler Haftası her Ģeyden önce adını net koymak gerekirse; senede bir defa vur patlasın, çal 

oynasın yahut engelli bulayım, bir fotoğraf çektireyim, haftası değildir. Engelliler Haftası‟nda 

farkındalık demek; “Engellilerin yaĢadığı sıkıntıların farkındayım, umarım engelli olmam.” demek, 

hiç değildir. Farkındalık demek; tek kelimelik bir cevapla “Entegrasyon” demektir.                             

Onurlu bir Ģekilde topluma entegre olmak da her engellinin en doğal hakkıdır. Buna ön ayak olacak 

Ģeyse kamudur. Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, engelli bireylerin topluma onurlu 

entegrasyonunda bugüne kadar devlet eliyle son 19 yılda 62 binden fazla vatandaĢımız kamuda iĢe 

baĢlamıĢ. Peki, bunu Yerel Yönetim eliyle daha ileriye taĢıyabilir miyiz? Elbette taĢırız.                             

Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz uzun zamandır kooperatifçiliğe ve üretime özel önem verdiğini her 

fırsatta dile getirmektedir. Bunu da kentte kurulmuĢ olan kooperatiflerden yaptığı alımlarla ve 

gerçekleĢtirdiği çeĢitli çalıĢmalarla göstermektedir. ĠĢte bugün tam da 10-16 Mayıs Engelliler 

Haftası‟nın arifesinde ben de diyorum ki Sayın BaĢkan‟ım; “Ġzmir‟in farklı ilçelerinde, farklı 

üretimler gerçekleĢtirebilecek bir „Üretici Engelliler Kooperatifi‟ neden kurulmasın?” Bu 

kooperatif, Bornova‟da ayrı, KarĢıyaka‟da ayrı, Menemen‟de ayrı, Kınık‟ta ayrı üretimiyle geniĢ bir 

ürün gamına neden sahip olmasın? Böylesine tam teĢekküllü ve örnek teĢkil edecek bir kooperatif 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin desteğiyle hızlı bir Ģekilde kurulup, teĢkilatlanıp üretime geçebilir. 
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Bu zor bir Ģey değil. Gelin bugün Ġzmir‟deki engelliler için bir milada hep birlikte ön ayak olalım 

ve Engelli Üretici Kooperatifini hayata geçirmek için adım atarak, kentimizdeki binlerce engelliyi 

üretime dâhil edelim. Farkındalıktan mı bahsediyoruz? Buyurun bize çok büyük bir farkındalık. 

VermiĢ olduğumuz Önergenin Engelsiz Ġzmir Komisyonunda layıkıyla incelenip, altının 

doldurulacağına Komisyonun bir üyesi olarak ben söz veriyorum Sayın BaĢkan‟ım. Sonuca 

bağlandıktan sonra da hızlı bir Ģekilde sizlerin de bir reaksiyon göstereceğine inanıyorum. TeĢekkür 

ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (3 dakika)  

BAġKAN: Evet, biz de teĢekkür ediyoruz Ahmet Bey hassasiyetinize, birlikte çalıĢacağız, peki.  

DİVAN KÂTİBİ: İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına. Yaz aylarının başladığı şu 

günlerde Sokak Hayvanlarının temel ihtiyacı olan su ve beslenme problemi ile ilgili iyi niyetli 

hayvan severlerin çözüm üretmeye çalıştıkları, ancak bu çözümlerin zaman zaman çevre 

kirliliğine yol açtığı, bu kapsamda sokak hayvanlarının düzgün ve hijyenik koşullarda 

beslenebileceği, doğa ile uyumu, kullanışlı, pratik ve estetik beslenme üniteleri tasarlamak için 

proje yarışması yapılması, sokakta yaşayan patili dostlarımızın vermiş olduğu yaşam 

mücadelesine destek olmak, beslenme sorunlarına çözüm sunmak için yarışma düzenlenmesi, 

yarışmaya katılım yapacak tasarımcılar için kritaller, jüri, sunum şekli ve ödül verilmesi gibi 

konu başlığı altında “Patili Dostlar Tasarım Yarışması” düzenlenmesi için çalışma yapılmak 

üzere Meclisimizce Komisyonunun görevlendirilmesini rica ederiz. (Büyükşehir Belediyesi Meclis 

Üyeleri Raife KARABATAK, Sıla İLGİ AKKAŞ, Fikriye ARSLAN, Yahya YILDIZ, Bülent 

SÖZÜPEK, Aybars YILDIRIM, Erol ÇOMAK, Fikret MISIRLI, Turgut PINAR. E.754896) 

BAġKAN: Evet Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım Gündeme alınsın, Plan Bütçe ve Sokak Hayvanları 

Komisyonuna gönderilsin. Gündeme alınsın… 

BAġKAN: Plan ve Bütçe - Çocuk… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sokak Hayvanları Komisyonu. 

BAġKAN: Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu. Salahattin Bey? Plan ve Bütçe – Sokak 

Hayvanlarını Koruma Komisyonları. Hakan Bey? Sedat Bey? Değerli ArkadaĢlar                                 

1 no’lu Yazılı Önergenin Gündeme alınmasını ve Sokak Hayvanlarını Koruma – Plan ve 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Buyurun. 

DİVAN KÂTİBİ: İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına. SMA sinir ve kas sistemini 

etkileyen genetik geçişli hastalık olup, ülkemizde her 6 bin ila 10 bin doğumun her birinde 

görülen hastalığın Tip 1’e en sık görülen ve bu çocukların maalesef ki birkaç yıl öncesine kadar 

çoğu erken yaşta kaybediliyordu. SMA hastası aileler için oldukça yıpratıcı ve yüksek maliyetli 

tedavi süreçlerine rağmen maalesef henüz kesin kanıtlanmış bir tedavisi olmaması, ancak erken 

tanı ile çocuklarımızın kurtarılması mümkündür. Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Aralık 2021 

tarihinden itibaren (ASM) Aile Sağlığı Merkezlerinde evlilik öncesi çiftlerde zorunlu hâle gelen 

SMA taşıyıcılık testi uygulaması önce erkekten alınacak kan örneği ile erkek taşıyıcı çıkarsa, 

kadından da örnek alınacak, çiftlerin her ikisi de SMA taşıyıcısı çıkarsa çocuk sahibi olmak 

istedikleri takdirde SMA taşıyıcılığı nedeniyle tüp bebek tedavisi görmek isteyen çiftlerin giderleri 

de (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında karşılanmaya başlanmıştır. Söz konusu 

uygulamanın evlilik hazırlığı yapan hemşehrilerimize duyurulması için katkı koyacak 

çalışmaların yapılması, her iki çifte aynı anda tanı konan çiftlerin evli kalacağı sürece 

Belediyemiz ücret tarifelerinden uygun olanların indirim yönünde çalışmalar yapılması 

Meclisimizde üyesi bulunan tüm siyasi parti Meclis Üyesi Arkadaşlarımızca olumlu yönde karar 

alınmasını rica ederim. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fikret MISIRLI, Hüsnü 

BOZTEPE. E.754966) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündeme alınsın, Plan ve Bütçe… 

BAġKAN: Efendim? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündeme alınsın… 

BAġKAN: Plan ve Bütçe Komisyonu. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündeme alınsın, Plan Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonu, Sağlık 

Komisyonu. 

BAġKAN: Uygundur. Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar                                                    
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2 no’lu Yazılı Önergenin Gündeme alınmasını, Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun. 

DİVAN KÂTİBİ: Soru Önergesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Genel Müdürlüğüne. 01/01/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihleri arasında Ödemiş ilçesi sınırları 

içerisinde tahakkuk ettirilen; su bedelleri, atık su bedelleri, katı atık berteraf bedelleri, çevre 

temizlik vergisi bedellerinin hesaplanarak tarafıma bildirilmesini arz ederim. (Murat ÖNCEL) 

BAġKAN: Tamam.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Soru Önergesi efendim, bilgi edinme. 

BAġKAN: Tamam. Cevap verilecek Murat Bey‟e. BaĢka var mı Önerge? 

DİVAN KÂTİBİ: Yok Başkan’ım. 

 

IV. ÇEVRE, ġEHĠRCĠLĠK VE ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ 

DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN 

BĠLGĠLENDĠRME 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar IV. BaĢlığımız Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı 

Genelgesi Doğrultusunda Yapılan Yurt DıĢı Görevlendirmelere ĠliĢkin Bilgilendirme. Buyurun.  

DİVAN KÂTİBİ: Belediyemizde Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Hatice Gökçe BAŞKAYA 

ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20’inci maddesi gereği Özel Kalem 

Müdürlüğünde Danışman olarak görev yapmakta bulunan Onur Kadir ERYÜCE'nin,                           

12-13 Nisan 2022 tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen "Geleceğin Kentleri: 

Yenilikçi, Güvenli ve Sürdürülebilir" başlıklı Güneydoğu Avrupa Uluslar arası Kentler 

Konferansına 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde Belediyemizi temsilen katılmışlardır. Söz konusu 

Konferans kapsamında; 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde görevli-izinli 

sayılmış (Pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, Covid 19 PRC testleri vb.) tüm yasal 

giderleri ile günlük harcırahını ilgili Müdürlüğünün 03.3.3.01 Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları 

ödenek kaleminden karşılanması ve Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Hatice Gökçe 

BAŞKAYA'nın 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde görevli-izinli sayılmış (Pasaport harcı, yurtdışı 

çıkış harcı, alan vergisi, Covid 19 PRC testleri vb.) tüm yasal giderleri ile günlük harcırahını 

Turizm Şube Müdürlüğünün 03.3.3.01 Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları ödenek kaleminden 

karşılanmış olup; Sayın Meclis Heyetinin bilgilerine sunarım. Mustafa ÖZUSLU İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.730620) 

BAġKAN: Evet, bilgilerinize sunulmuĢtur, 2? 

DİVAN KÂTİBİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel 

Müdürlüğünün 09/03/2022 tarihli ve 2022/5 sayılı Genelgesinde ''Görevlendirmeler için belediye 

meclisinden karar alınacaktır. Ancak meclisin olağan toplantı dönemlerine denk gelmeyen 

zorunlu görevlendirmeler, belediye başkanı tarafından yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin 

olarak belediye başkanınca ilk toplantıda belediye meclisine bilgi verilecektir.'' denilmektedir. 

Viyana Avusturya merkezli SYNYO GMBH koordinatörlüğünde AB HORIZON 2020 Programı 

kapsamında yürütülmekte olan IPROCURE Projesi acil tıbbi hizmetler alanındaki zorlukları ve 

yenilik ihtiyaçlarını analiz ederek oluşturulacak Koordinasyon ve Destek Eylemidir. Toplanan 

görüşlere ve teknolojik gelişmeler hakkındaki bilgilere dayalı olarak proje, Avrupa'daki Acil Tıp 

Hizmetleri sektörünün daha yenilikçi çözümler ile faaliyet göstermesi için gereksinimleri 

tanımlamayı hedeflemektedir. Projede 6 ülkeden (Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Türkiye 

ve Yunanistan) 12 kurum (SYNYO, EPES, SERMAS, ARC, AREU, ASLBN, HRC, EKAB, 

AAHD, KEMEA, EMPIRICA VE İZMİR BB) ortak çalışma yürütmektedir. Proje kapsamında 

toplanan veriler ve yapılan analizler sonucunda proje Konsorsiyumu ortak başlık olarak "triyaj 

yönetimi"ni belirlemiştir. Bu kapsamda triaj senaryolarının esnek yönetim anlayışıyla 

geliştirilmesi ve inovatif bir yaklaşımla ele alınması planlanmaktadır. Proje temel olarak kağıt 

üzerinde yürütülen triaj yönetiminin dijitalleştiren, veri odaklı bir hale getirilmesini sağlamaya 

yönelik ar-ge çalışmalarını ve bu çalışmalarla ortaya çıkan triaj yönetim prototiplerinin sahada 

kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla paydaş olduğumuz proje ile itfaiye 

hizmetlerinde kitlesel kazalarda görev yapan paramedik personellerin rolü, kazazedelere ve 
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onların durumlarına hızlı ve doğru genel bakış; olay yeri ve sonrasında triyaj uygulamaları, renk 

kodlarının kullanımı mevcut kaynakların doğru tahsisi ve kazazedeler için daha çabuk destek 

sağlanması, diğer kurumların ilk müdahale ekipleri veya bağlantılı ekipler ile daha 

koordinasyonlu çalışmanın sağlanması, hastane, ambulans ve kaza yeri arasındaki nakil 

sürelerinin azaltma çalışmaları yapılması ile hizmetlerimizde kalite güvencesi ve eğitim ölçekleri 

hakkında çalışmalar yapılması konularında İtfaiye Acil Müdahale hizmetlerine (AKS) fayda 

sağlanacaktır. Bu kapsamda 11-12 Nisan 2022 tarihlerinde İtalya temsilcisi proje ortaklarından 

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) kuruluşu tarafından İtalya'nın Milano 

kentinde düzenlenen Konsorsiyum toplantısına, İzmir Büyükşehir Belediyesi adına proje yasal 

sorumlusu İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail DERSE ve proje koordinatörü, İtfaiye Arama 

Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdür V. Şenol DEREKÖY 07/04/2022 tarihli E-67943555-309.99-

701695 sayılı Başkanlık Oluru ile görevlendirilmiştir. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. 

Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İtfaiye Dai.Bşk.E.725340) 

BAġKAN: Evet, bilgilerinize arz edilmiĢtir.  

 

V. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar Gündemimizin V. BaĢlığı BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin 

GörüĢülmesi, buyurun. 

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

oylansın.  

BAġKAN: Madde baĢlıkları okunarak oylayacağız. Hakan Bey? Salahattin Bey? Sedat Bey?  

Değerli ArkadaĢlar Gündem önceden dağıtılmıĢ olduğu için madde baĢlıkları okunarak oylanması 

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

ediyorum, 1?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. ve 2. maddeler Kesin Hesap, dolayısıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilsin, acil kaydıyla.  

BAġKAN: Acil kaydıyla havale ediyoruz. Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli 

ArkadaĢlar 1 ve 2 no’lu Önergelerin acil kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 

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

ediyorum. Affedersiniz Kemal Bey‟in sağlığı nasıl? Sormadık onu. Bir mikrofon arkadaĢlar. Evet. 

SEDAT SARI: BaĢkan‟ım biraz önce, Meclis baĢlamadan önce görüĢtüm kendisiyle. Öncelikle 

herkese selamları var, baĢta size olmak üzere. Sağlığı iyiye gidiyor, evde istirahatta, bu hafta sonu 

da sanıyorum kontrollü yapılacak, ondan sonra daha net bilgiler elde ederiz ama sağlığı iyi, 

yolunda.  

BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyoruz. 

SEDAT SARI: Rica ederim.  

BAġKAN: Bizim geçmiĢ olsun dileklerimizi de lütfen iletirsiniz. 

SEDAT SARI: Tabii ki BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Evet, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 3 ve 4. maddenin doğrudan oylanmasını öneriyoruz. BüyükĢehir Belediyesi 

Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarın %75‟inin ödenmesini öneriyoruz.  

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Evet. Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar 3 ve 4 no’lu 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 5 ve 6. madde doğrudan oylansın. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 5 ve 6 no’lu Önergelerin doğrudan 

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

TeĢekkür ediyorum, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7 ve 8 Hukuk – Kent Konseyi. 

BAġKAN: Ve Kent Konseyi. Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 7 ve 8 no’lu Önergelerin 

Hukuk – Kent Konseyi Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk  – ġirketler Komisyonu. 

BAġKAN: Salahattin Bey? Hakan Bey? Sedat Bey? 9 ve 10 no‟lu Önergelerin Plan ve                            

Bütçe – Hukuk  – ġirketler Komisyonlarına… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım 9. madde…  

BAġKAN: Pardon sadece 9, sadece 9.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

BAġKAN: 9 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk – ġirketler Komisyonlarına havalesini 

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

ediyorum, 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 10 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan Bütçe – Sosyal Hizmetler – Engelsiz Ġzmir – Toplumsal Cinsiyet 

EĢitliği – Aile ve Çocuk Komisyonları.  

BAġKAN: Bir de Tüketici vardı galiba.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir de Tüketici.  

BAġKAN: Evet, uygundur. Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 11 no’lu Önergenin Plan ve 

Bütçe – Sosyal Hizmetler – Tüketiciyi Koruma – Engelsiz Ġzmir – Aile ve Çocuk – Toplumsal 

Cinsiyet EĢitliği Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan Bütçe Komisyonu.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 12 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan Bütçe – Tüketici.  

BAġKAN: 13 Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları. Sedat Bey? Salahattin Bey? 

Hakan Bey? 13 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havalesini 

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

ediyorum, 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 14 ve 15 Plan Bütçe. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 14 ve 15 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Evet 16? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 16 no’lu Önergenin Ġmar ve                       

Bayındırlık – UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 17, 18, 19 Ġmar – Çevre Sağlık. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 17, 18 ve 19 no’lu Önergelerin Ġmar ve 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 20? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 20, 21, 22, 23 Ġmar –Kültür, Eğitim. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 20, 21, 22 ve 23 no’lu Önergelerin Ġmar ve 

Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 24? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 24, 25 Ġmar – Çevre.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 24 ve 25 no’lu Önergelerin Ġmar ve 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 26? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 26 no’lu Önergenin Ġmar ve                         

Bayındırlık – UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 27? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Ġmar – Çevre.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 27 no’lu Önergenin acil kaydıyla Ġmar ve                         

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 28? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Esnaf Komisyonu.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 28 no’lu Önergenin Ġmar ve                      

Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

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

  

VI. ÇEVRE, ġEHĠRCĠLĠK VE ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ 

DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN 

BĠLGĠLENDĠRME 

BAġKAN: Ek Gündeme geçiyorum, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım 1 ve 2. maddede Meclise bilgi verilmesi gerekiyor, 

ArkadaĢlarımız… 

BAġKAN: Buyurun arkadaĢlar 1 ve 2 no‟lu Ek Gündem Önergelerini…  

DİVAN KATİBİ: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel 

Müdürlüğünün 09/03/2022 tarihli ve 2022/5 sayılı Genelgesinde ''Yurtdışı görevlendirmeler ve 

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

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sayın Onur Kadir ERYÜCE, aralarında çeşitli Avrupa 

Birliği kurumlarının temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin AB nezdindeki Büyükelçisi ve 

Brüksel'deki mukim diplomatları ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu uluslararası 

kuruluş yetkililerinin de bulunduğu kişilerle görüşmeler yapmak ve Terra Madre Anadolu İzmir 

2022 fuarı için tanıtım çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla 20 Nisan – 23 Nisan 2022 tarihleri 

arasında Belçika'nın Brüksel kentinde bulunmuştur. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 

İZKA, İZTO, DTO, İZFAŞ gibi kurum/kuruluşların yurtdışındaki turizm fuarlarına tek bir 

şemsiye altında ortak katılım sağlamalarının koordine edilmesi kapsamında İzmir Valiliği 

himayelerinde düzenlenen turizm toplantılarında alınan karar uyarınca; Başkan Danışmanı 

Onur Kadir ERYÜCE Brüksel ziyaretinin akabinde, 25-28 Nisan 2022 tarihleri arasında Miami 

Convention Center'da düzenlenen turizm fuarına, İzmir'in 2023 yılı katılımı adına fizibilite ve 

stand maliyeti çalışmalarında bulunmak üzere, 23 Nisan – 29 Nisan 2022 tarihleri arasında 

Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde bulunmuştur. Başkan Danışmanı Onur Kadir 

ERYÜCE Miami ziyareti süresince ayrıca 2022 yılı Eylül ayında gerçekleşecek  SeaTrade Cruise 

Med – Malaga fuarına İzmir'in katılımı ve adı geçen Akdeniz Turizm Fuarının önümüzdeki 

yıllarda İzmir'de düzenlenmesi adına ilgili paydaşlarla görüşmeler yapmıştır. Söz konusu 

seyahatlere 20-29 Nisan 2022 tarihleri arasında katılan Başkan Danışmanı Onur Kadir 

ERYÜCE'ye ait günlük harcırah giderleri, şehir içi ulaşım giderleri ve (pasaport harcı, yurtdışı 

çıkış harcı, alan vergisi, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderler Özel Kalem 

Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden 

karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı.  (Özel Kalem Müd.E.749197) 

 

BAġKAN: Evet, teĢekkür ederiz bilgilendirme yapıldı, 2? 

DİVAN KÂTİBİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel 

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

belediye meclisinden karar alınacaktır. Ancak meclis olağan toplantı dönemlerine denk gelmeyen 

zorunlu görevlendirmeler, belediye başkanı tarafından yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin 

olarak belediye başkanınca ilk toplantıda belediye meclisine bilgi verilecektir." denilmektedir. 26 

- 28 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye'den dost şehirlerin temsilcilerinin sosyal politikalar ve 

çocuk belediyesi konuları ile çocukların yönetim içerisinde yaptığı faaliyetlerin yerinde 

görülmesi, şehirlerimiz için ortak konularda iş birliği yapmayı ve iki belediyemizin uzman 

idarelerini bir araya getirmek için yapılacak programlara katılım sağlanması amacıyla iaşe ve 

konaklama giderleri Almanya Hamm Belediyesi tarafından karşılanacak olan daveti yazısına 

istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Mehmet Anıl KAÇAR 
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(SN.10239) ve Çocuk Belediyesi Şube Müdür Vekili Uğur ÖZYAŞAR 26-27-28 Nisan 2022 

tarihlerinde katılım sağlamışlardır. İlgili personellerin (Ulaşım, Yurtdışı seyahat sigortası, 

Pasaport harcı, yurt dışı çıkış harcı, alan vergisi, covid 19 PRC testleri vb.) tüm yasal giderleri ile 

günlük harcırahını Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü'nün 03.3.3.01 Yurt Dışı Geçici Görev 

Yollukları ödenek kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa 

Tunç SOYER. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.747760) 

BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyoruz.  

 

VII. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar VII no‟lu baĢlığımıza geçiyoruz. BaĢkanlık Makamınca Gündeme 

Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. maddenin doğrudan oylanmasını istiyoruz. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 1 no’lu Önergenin doğrudan kabulünü 

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

ediyorum, 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 2 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 3 no’lu Önergenin acil kaydıyla Plan ve 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Ġmar Komisyonu. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 4 no’lu Önergenin acil kaydıyla Ġmar ve 

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

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 5 ve 6 Ġmar Komisyonları. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 5 ve 6 no’lu Önergelerin Ġmar ve 

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

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7, Ġmar – Kültür, Eğitim. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 7 no’lu Önergenin Ġmar ve                         

Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 8 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 9 ve 10,  Ġmar – Çevre Komisyonları. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 9 ve 10 no’lu Önergelerin Ġmar ve 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre – UlaĢım. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 11 no’lu Önergenin Ġmar ve                          

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre – Hukuk. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 12 no’lu Önergenin Ġmar ve                              

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre – UlaĢım. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 13 no’lu Önergenin Ġmar ve                     



 29 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Çevre. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 14 no’lu Önergenin Ġmar ve                        

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15, 16 Ġmar. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 15 ve 16 no’lu Önergelerin Ġmar ve 

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

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Kültür, Eğitim. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 17 no’lu Önergenin Ġmar ve                   

Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 18? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 18 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 19? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Hukuk. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 19 no’lu Önergenin Ġmar ve                       

Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 20? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Ġmar. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 20 no’lu Önergenin acil kaydıyla Ġmar 

ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 21? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 21, Ġmar. 

BAġKAN: Acil kaydıylaydı. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 21, acil yok efendim bendeki kayıtlarda ama… 

BAġKAN: Değil mi? Peki. Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 21 no‟lu Önergenin Ġmar ve 

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

ile kabul edilmiĢtir. 

NĠLAY KÖKKILNÇ: BaĢkan‟ım bu Önerge, Ġklim DeğiĢikliği Komisyonuna da gidebilir. 

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Havale edilsin. 

BAġKAN: Ġklim DeğiĢikliği ve Uyum Komisyonuna da gönderelim diyorlar. Uygun mudur? 

Hakan Bey? Ek 21 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Ġklim DeğiĢikliği ve Uyum 

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

edilmiĢtir.  TeĢekkür ediyorum, 22? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre 23‟le birlikte. 

BAġKAN: Ġmar – Çevre? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 24‟de efendim Ġmar – Çevre, 25‟de. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 22, 23 ve 24 no’lu Önergelerin Ġmar ve 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 25? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 25 de Ġmar – Çevre. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 25 no’lu Önergenin Ġmar ve                    

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 26? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Ġmar – Ġklim DeğiĢikliği. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 26 no’lu Önergenin acil kaydıyla Ġmar 

ve Bayındırlık – Ġklim DeğiĢikliği ve Uyum Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Bir Önergemiz var, 

buyurun. 
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DİVÂN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. 31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan "Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret 

Tarifeleri Hakkında Tebliğ" gereği hesaplanan yeni ücret tarifesi Belediyemize bağlı tüm 

terminallerde uygulanmak üzere Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının İlgi (a) kayıtlı 

yazısı Ekindeki Meclis Kararı ile duyurulmuştu. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının İlgi (b) 

sayılı yazısında ise, bahse konu tebliğin EK-1 kısmında yer alan "Terminal ücret tarifelerinin 

hesaplanmasında bir tam sayıdan sonra gelen 0,5'in altındaki kesirler bir tam sayıya, 

üstündekiler ise bir üst tam sayıya tamamlanır" denilmekte olup, tarifelerin yeniden 

hesaplanması istenmektedir. Bu doğrultuda istenilen hesaplamalar yapılarak revize edilmiş Gelir 

Tarifesi Ekte bilgilerinize sunulmuştur. Sayın Meclis Heyetimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa 

Tunç SOYER. (Ulaşım Dai.Bşk.E.753010) 

BAġKAN: Nilay Hanım? Önergeyi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım, Plan ve Bütçe Komisyonu acil kaydıyla. 

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Ek 27 no’lu Önergenin acil kaydıyla Plan ve 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, baĢka Önergemiz yok.  

 

VIII. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: VIII. BaĢlığımız, Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesi, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım 1 ve 2. maddeler oyçokluğuyla Komisyonlardan gelmiĢ, 

Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın diyoruz.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Hüsnü Bey söz talep ediyor.  

BAġKAN: Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, ilk önce geçmiĢ Ramazan 

Bayramımızın tüm Ġslam Âlemine hayırlar getirmesini tekrar diliyorum. Sayın BaĢkan, ilk önce 

geçen Meclis‟te sizin burada büyük bir heyecanla EXPO‟yu tanıtırken; “Büyük bir heyecan 

duyuyorum.” dediniz, biz de heyecanlanmıĢtık. Oysa… Ama Komisyona gidince bir heyecan 

yaĢayamadık orada, orada heyecanımızı tekrar yaĢamak istiyorduk ama orada bu heyecanı 

bulamadık. Sayın BaĢkan… Büyük bir alan. Bu alanda yapılacak olan planın aslında özünde biz 

Grup olarak karĢı değiliz. Ama buradaki yapılaĢmalarla ilgili, yapılacak planlarla ilgili bizim 

sıkıntılarımız var, kamulaĢtırmayla ilgili büyük sıkıntılarımız var. 2026 yılında yapılacak olan 

EXPO‟nun bugün 2023 yılını… Yani bugün Meclis‟e girecek 3 yıl sonraki gibi baĢlaması gereken 

bir EXPO‟nun, biz bu 3 yıl içinde, bu alanda yetiĢtirebileceğini inanmıyoruz. Çünkü; yapacak 

kamulaĢtırmanın Ġzmir‟de birçok kentin birçok yerinde gördüğüm zaman, bir yolu dahi açamayan 

BüyükĢehir Belediyesi, buradaki, büyük bir alandaki kamulaĢtırmayı bu kısa sürede nasıl yapacağı 

konusunda bizim herhangi bir bilgimiz yok, bu konuda bize de bir geniĢ Ģekilde bilgi de verilmedi. 

Bizim esasen, özündeki karĢı oluĢumuzun bir nedeni, bir bu. Bir de yine burada, aynı alanda üç 

tane, iki tane yedek alan olduğu söyleniyor fakat, bu Meclis Üyelerini ve daha doğrusu belki de 

sadece bizim Grubumuzun haberi yok. Belki Cumhuriyet Halk Partisi ve ĠYĠ Parti Grubu‟nun 

haberi olabilir. Bu iki alanın da biz yerini bilmiyoruz, bize herhangi bir konuyla ilgili de bilgi 

vermediler, bu konuda ben düĢüncelerimi söylerim. Hem Grup Sözcümüz, hem Grup BaĢkan 

Vekilimiz de bu konuyla ilgili… Onlar detaylı açıklamaları yapacaklar, hepinizi sevgiyle 

selamlıyorum. (2 dakika)  

BAġKAN: Buyursunlar. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın 

BaĢkan, öncelikle EXPO Alanıyla ilgili bakıĢımızı Hüsnü Bey özetledi. Esasında bu tarz 

uluslararası etkinlikler ve organizasyonları AK Parti Grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur 

Ġttifakı olarak her zaman destekliyoruz, burada bir problemimiz yok. Ancak yerler ve gidilen 

noktalar üzerinde birtakım kaygılarımız ve birtakım teknik haklı gördüğümüz gerekçelerle, 

çekincelerimiz var. Bu nedenden dolayı esasında Grubumuzun en temelde baktığı tavır; tekrar 

konunun ilgili Komisyonlara havale olup, daha ayrıntılı çalıĢılması yönünde bir talebimiz var Grup 

olarak. Nedeni de Ģu Sayın BaĢkan; malumunuz bu EXPO süreci tamamlandığında açıklamanız 

vardı, bugün bu açıklamanız daha hâlâ BüyükĢehir Belediyemizin resmi sitesinde duruyor. Yani 
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EXPO Alanı olarak belirlediğiniz yer, PınarbaĢı‟ndaki yerdi. 

BAġKAN: Efendim? 

HAKAN YILDIZ: PınarbaĢı‟ndaki yerdi. PınarbaĢı‟nda yapılacağını siz bizzat söylediniz ve bu, 

bugün daha hâlâ web sitemize girdiğimizde bunu böyle görüyoruz. Peki YeĢildere, bizzat da benim 

Konak Belediyesi Meclis Üyesi olmam nedeniyle de çok iyi bildiğim bir alan ve 2000 yılında planı 

bitmiĢ bir yer. Yani 2000 yılında 1/5000‟lik ve 1/1000‟lik planlarını yaptığımız, aradan 22 yıl 

geçmesine rağmen 18 uygulamasını tamamlayamadığımız, 1300 tane mülkiyet sahibinin mağdur 

olduğu ve mağduriyetinin de her geçen gün büyüdüğü bir alandan bahsediyoruz. Yine hâlihazırda              

2 mahallemiz, yani Laleli Mahallemizle birlikte Küçükada Mahallelerimiz, yani toplamda da 

bunlarda 5000 tane insanın yaĢadığı ve maalesef fiziki Ģartları problemli olan, geçen sene 

yaĢadığımız sel felaketinde çok mağdur olmuĢ insanların yaĢadığı bölge. Peki, bu konu Komisyona 

havale olduğunda, ben hem Grup Sözcüsü olma hasebimle, hem de Konak Belediyesi Meclis Üyesi 

olmam nedeniyle Ġmar Komisyonu‟ndaki bu toplantı görüĢmesine bizzat katıldım ve bu kadar 

önemli ve değerli bir konunun sadece bir Gündem Maddesi içerisinde ve bir günde tartıĢılmadan 

konuĢulmasını da doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz. Çekincelerimizi, teknik gerekçelerimizi 

ortaya koyduğumuzda ne kadar haklı bir noktadan baktığımızı orada da gördük. Sayın BaĢkan, Ģunu 

çok açıkça belirtmek isterim ki; burada, bir hâlihazırda yaĢayan 5000 tane insanın yaĢadığı bu                     

2 mahallenin ne olacağı yeni getirdiğiniz bu plan önerisinde belirsiz. Bir planda yapmıyoruz Sayın 

BaĢkan, bir plan notu geliĢtiriyoruz. Esasında burası “Y” koĢulların bulunduğu zayiatların %65‟i 

bulduğu ve mülkiyetlerin bu anlamda ilave kamulaĢtırma yükünün önde olduğu bir alan. Ben baĢka 

bir Ģey daha söyleyeyim; mevcut planladığınız kamulaĢtırma alanınızın dıĢında, mevcut zayiatlar 

bile sağlansa, mevcut durumdaki imar adaları yeterli sayıda değil. Yani kabaca Ģöyle söyleyeyim;     

30 bin metrekare bir imar adasına ihtiyaç varsa bu alan içerisinde, sizin imar adanız 25 bin.                    

Yani örnekleme olarak bunu verdim, bürokratlarınıza sorarsanız bunu ayrıntılı olarak size 

açıklayacaklardır. Bu da Ģu an kamulaĢtırma kararı almadığınız alana ilave bir kamulaĢtırma kararı 

almanızı gerektiriyor. Yani bütün bunlara baktığımızda o günkü toplantıda sorduk, buranın                        

“M” koĢulları vardı, “M” koĢullarına Fuar Alanı getiriyoruz. Üst ölçekli planlara uyumu noktasında 

BüyükĢehir‟in hep durduğu 1/25000‟liğine uyuma bakma iradesi var. 1/25000‟lik planlarda lejant 

getirdik, Fuar Alanlarının tanımı açıktır, biz burada 1/25000‟lik bir düzenleme de yapmıyoruz.               

Bu da bu planın buradaki uygulamaların mahkemeyle iptali gerekçesini getirecektir.                         

Yine 6. Dairenin ve 5. Ġdare Mahkemesinin; “„Y‟ koĢullu alanlarda yasal zayiatın üzerinde zayiat 

alınamaz.” hükmünden kaynaklı verdiği kesin hükümleri var. Doğal olarak “Y” koĢulu zaten eski 

Ġzmir‟e has bir koĢuldu, kadastral parselden gelen bir uygulamadır. Bu anlamda da bu planın 

topyekûn değiĢmesi gerekir. Doğal olarak YeĢildereyi kurtarmak istiyorsak, buranın topyekûn bir 

planlamaya ihtiyacı vardır. Bu müdahaleyle maalesef EXPO Alanı olarak belirlediğimiz yerde,                 

bir; kamulaĢtırma girdabına, iki; çözümsüzlüğe, üç; orada yaĢayan 5000 tane vatandaĢın ne olacağı 

sorusunu ben Komisyonda alamadım. Yani hâlihazırda evleri var, evlerin bulunduğu yerin yeni 

planda yeĢile döndürmüĢ durumdayız ve Fuar Alanı içerisinde iki tane büyük imar adasına 

getiriyoruz. Doğal olarak baktığınız zaman… Bu, yarın burada zayiatı kabul eden etmeyen, bölgede 

Ģu an kalkıp 3500-4000 bandında arsa toplayan insanlar var. Yani dönüp baktığımız zaman 

kamulaĢtırmanın metrekaresi 10 binlere dayanacağı bir durum var. Evet, YeĢildere Ġzmir‟in kanayan 

bir yarasıdır, düzeltmemiz gerekir. Bu anlamda bize düĢen varsa, üzerimize düĢeni de yapmaya 

hazırız. El birliğiyle bunu çözelim ama bu getirdiğiniz plan ve EXPO alanı doğru bir nokta değil. 

Aynı Ģekilde Kurum görüĢleri toparlanmıĢ değil. Çünkü buradan bir dere geçiyor, DSĠ‟den bir 

Kurum görüĢü biz dosyalarda görmedik. Yine ulaĢımla ilgili buradaki en büyük problem ulaĢım 

aksının ne olacağı, bununla ilgili herhangi bir çalıĢma da görmedik. Yani bu kadar müjde 

verdiğimiz, önemsediğimiz bir alanda inanın maddeler halinde bütün eksiklikleri sayabiliriz. Ben 

Gündemi çok fazla uzatmak istemem ama tamamen teknik olarak ciddi bir çalıĢmanın olması 

gereken bir yer. Bu nedenden dolayı diyoruz ki; “Gelin tekrar Komisyonlara yollayalım.” 

uygulamaya yönelik. 2000 yılında kesinleĢmiĢ, 22 yıldır çözülmeyen bir yeri, plan notu getirerek 

çözemezsiniz. Doğal olarak bu çözüm değil, çözümsüzlüğün devamıdır ve bu anlamda BüyükĢehir 

Belediyemiz bir kamu kaynağının kullanımı noktasında mahkemelerle birlikte ciddi bir problem 

yaĢayacaktır. YeĢildere‟yi Ġzmir‟e kazandıralım ama bu projeyle değil, YeĢildere‟yi tekrar 

yaĢanabilir hale getirelim ama bu noktada değil. Bugün getirilen çözüm; bir çözümsüzlüğün 
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devamıdır ve 1300 tane hak sahibinin açacağı en ufak bir davada bir tıkanma riski vardır, uygulama 

problemleri vardır. Yeni bir plan getirmedik, 22 yıldır çözülmeyene yeni bir çözümsüzlük 

eklediğimizi düĢünüyoruz ve konunun yeterli bir Ģekilde Komisyonlarda irdelenmediği 

kanaatindeyiz. Bu anlamda Grubumuzun tavrı, tekrar Komisyonlara yollayalım, ayrıntılı çalıĢalım, 

birlikte karar verelim, teĢekkür ederim. (6 dakika 25 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ederim. Özgür Bey söz alacak mısınız? Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım EXPO 2026 Ġzmir için çok önemli bir fırsat. Uluslararası bir 

organizasyon ve bu organizasyon sizin, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın olağanüstü 

çabalarıyla Ġzmir‟e kazandırılmıĢ bir organizasyon. Uluslararası Bahçe Bitkileri Birliği‟nin Genel 

Kurulu‟yla Ġzmir‟de yapılması planlanan bir, çok değerli bir imkân. Ġzmir bu imkândan en kısa 

sürede ve en maksimum seviyede yararlanmak durumunda. 4 milyon 700 bin ziyaretçinin gelmesi 

bekleniyor Ġzmir‟e. Hem ticaret hacminde, hem de uluslararası turizm potansiyelinde Ġzmir‟e çok 

büyük kazanımı olan bir organizasyon. Burada Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin pek çok birimi bir 

arada çalıĢtı. ĠĢte bunlar arasında kimler var? KamulaĢtırmayla ilgili TaĢınmaz Dairesi BaĢkanlığı, 

aynı zamanda Ġmar Dairesi BaĢkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı hepsinin birlikte 

koordinasyonuyla yürütülmüĢ bir çalıĢma var. Bu birdenbire olmuĢ bir Ģey değil. Dolayısıyla burada 

maksat 2026 yılına en hızlı Ģekilde ulaĢabilmek. YeĢildere Yolu zaten günde 200 bin aracın 

neredeyse geçtiği bir yol. Sol tarafı, Kadifekale‟nin altını biliyoruz, son derece güzel bir Ģekilde 

yeĢil alana çevrildi, uzun bir zaman geçti bununla ilgili de. Yine Atatürk Maskı‟nın altında da 

yeĢillendirme çabaları oldu. Dolayısıyla YeĢildere boylu boyunca zaten düzenlenmesi gereken ve 

kente kazandırılması gereken bir alan. Burada yeĢil alan kamulaĢtırmaları yapılacak, kamulaĢtırma 

birimimizin de bahsettiğine göre 400-500 milyon gibi bir bütçeyle aĢılabilecek kamulaĢtırma 

çalıĢmaları var. Aynı zamanda burada uzlaĢıyla zaten yol alınacak ve hiçbir Ģekilde 

vatandaĢlarımızın mağduriyeti söz konusu olmayacak. Her bir vatandaĢımız davet edilecek ve 

uzlaĢıyla çözülecek, yargıya intikal edilecek konularda da hani uzlaĢıya varamadığımız noktalarda 

da zaten yargı hükmü hem vatandaĢ açısından, hem Belediye açısından kabul noktasında 

uygulanması gereken sonuçlar doğuracak, bunun da belli bir süresi var, maksimum bir sene. 

Dolayısıyla hem bütçe yönünden, hem kamulaĢtırma çalıĢmaları yönünden, hem imar çalıĢmaları 

yönünden çok rahat bir Ģekilde 2026‟ya kazandırabileceğimiz bir çalıĢma. Plan notu deniliyor. 

Burada bir planlama var zaten. Plan var, plan notu da planlara getirilen not. Bunlar da Belediye 

Meclis Kararlarıyla olan notlar ve Ġmar Yasası‟na göre planlama ilkelerine göre alınan notlar. 

Burada da herhangi bir Ģekilde planlama ilkelerine aykırılık da yok, planlama mevzuatına aykırılık 

da yok. Yolunuz açık olsun umarım görmek kısmet olur hep birlikte.  (2 dakika 53 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür diyorum, Özgür Bey buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan çok Kıymetli Meclis hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.  

Sesim nedeniyle herkesten özür diliyorum, küçük bir nezle geçirdim. ġimdi Nilay Hanım‟ın tabii 

Grup Sözcümüz Hakan Bey‟in bu alanla alakalı yapılmak istenen değiĢiklikle alakalı teknik 

açıklamasından sonra Nilay Hanım‟ın yapmıĢ olduğu açıklama esasında doyurucu bir açıklama 

değil. ġimdi esasında biz AK Parti Grubu olarak EXPO‟ya elbette ki karĢı değiliz. EXPO‟nun 2026 

yılında yapılması planlanan Botanik EXPO‟nun Ģehrimize elbette ki ciddi katkıları olacağını 

düĢünüyoruz. YeĢildere‟deki o Ġzmir için utanç alanı olan bölgenin dönüĢümünün dönüĢtürülmesine 

de karĢı değiliz elbette ki. Biz Ģuna karĢıyız; bu bölgenin, bu bölgenin sizin bir Meclis Toplantısında 

bir Faaliyet Raporu görüĢmesinde, “Ġzmir‟e müjde veriyorum.” diyerek, “Bu alanda EXPO 

çalıĢmaları yapılıyor.” ya da “yapılacak” denilerek 1 hafta, 10 günlük süre içerisinde karĢımıza 

böyle bir planlamanın ve plan değiĢikliğinin çıkmasına karĢıyız. Buna neden karĢıyız? ġimdi realist 

olmamız lazım, gerçekçi olmamız lazım. Bir Ģeyi yapmak için “yapıyormuĢuz” gibi hareket 

etmememiz lazım. GeçmiĢte yapılanların önümüzde örnekleri var. ġimdi Nilay Hanım açıkladı; 

bununla ilgili birçok Daire BaĢkanlığı çalıĢma yapmıĢ ama ben bir Meclis Üyesi olarak ve burada 

karar verecek olan bir Meclis Üyesi olarak ben bilmiyorum, aynı zamanda Komisyon Üyesi olarak 

da bilmiyorum. Bu kamulaĢtırma bedellerinin ne kadar olacağını, ne kadar süreceğini, bununla 

alakalı diğer teknik detayların hiçbirini bilmiyorum. Nilay Hanım biliyorsa, çıkar açıklar ya da 

baĢka arkadaĢımız biliyorsa… Ki bildiklerini düĢünmüyorum. Biz buna benzer bir düzenlemeyi 

ortak Komisyonlarda Bürokratlarla, bu Dairelerle birlikte, bu Daire BaĢkanlarıyla birlikte uzun 

uzadıya konuĢtuk. Ama biz bu konuyu Ġmar Komisyonu‟nda 10‟ar dakikadan 2 kez görüĢtük, ikinci 
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görüĢmemizde de karara çıktık. ġimdi 400-500 milyonluk bir kamulaĢtırma bedelinden 

bahsediyorsunuz, 400-500 milyon dediğiniz kamulaĢtırma bedeli günümüzde yani bugün, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin finansal anlamda bu kadar kriz yaĢadığı bir ortamda ciddi bir bedel, çok 

ciddi bir bedel. Neden ciddi bir bedel olduğunu söyleyeceğim Ģimdi size arkadaĢlar, çeliĢkiden 

bahsedeceğim. Yakın zamanda güzel ilçemiz Bayındır‟da bir Çiçek Festivali yapıldı, Bayındır 

Çiçek Festivali. 23‟üncüsü yapıldı, 23. Bayındır Çiçek Festivali. Elimde Bayındır Çiçek 

Festivali‟nin davetiyesi var, muhtemelen size de gelmiĢtir herhalde dikkatinizi çekmiĢtir diye 

düĢünüyorum. Katılımcı kuruluĢlar; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yok. Valilik var, Kaymakamlık 

var, Turizm Bakanlığı var, Ticaret Odası var, Sanayi Odası var, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yok. 

Neden? Neden yok? 22 yıldır düzenlenen Çiçek Festivali‟ne Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bütçesi 

oranında destek verirken, bugün finansal meseleler nedeniyle 23‟üncüsünde destek verilmedi. 

Stantların kurulması, sahnenin kurulması ve benzeri düzenlemelerdi ve bugün içimi acıtan çok 

baĢka bir Ģeyle karĢılaĢtım, çok baĢka bir Ģeyle karĢılaĢtım arkadaĢlar. Ek Gündem maddesinin 1. 

maddesi arkadaĢlar. Elbette ki, Sayın BaĢkan‟ın, Sayın BaĢkan, DanıĢmanınızın yurt dıĢı 

seyahatleriyle ilgili biz burada bir tartıĢma açmak istemiyoruz ama Sayın DanıĢman Amerika‟nın 

Miami Kentine gidip, Amerika‟nın Miami Kentine gidip, stant ücretleriyle ilgili fizibilite çalıĢması 

yapmıĢ ama Bayındır Çiçek Festivali‟ne bir sponsorluk noktasında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 22 

yıllık geleneğini altüst etmiĢ. Ve sonra çıkıyorsunuz bize diyorsunuz ki, “Biz buradaki 400 

milyonluk kamulaĢtırmayı hızlıca yapacağız” teknik detaylara hiç girmiyorum bile, imarsal 

meselelere hiç girmiyorum bile ve “Biz burada EXPO‟yu yapacağız” diyorsunuz.                              

Bu da bana çok inandırıcı gelmiyor arkadaĢlar, çok gerçekçi gelmiyor arkadaĢlar ve dolayısıyla biz 

burada Ģunu söylüyoruz; ben Komisyonda da bunu dile getirdim ilgili Bürokrat ArkadaĢlara, 

alternatif alanlarınız var mı bu konuda? Bir arkadaĢımız birkaç alanın daha olduğundan bahsetti 

bize. Peki bu alanlar neresi? Bugün Hakan Bey bir tanesinden bahsetti, PınarbaĢı‟ndaki alan. 

PınarbaĢı‟ndan neden vazgeçildi mesela. Güzelbahçe‟de bu yapılabilir mi? Bayındır‟da bu EXPO 

yapılabilir mi? Botanik EXPO neticede... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Evet, süs bitkileri. Uluslararası Festival‟e ev 

sahipliği yapan bir ilçeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunları tartıĢmaksızın, bütün bunları 

konuĢmaksızın sadece bir Ģehrin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı müjde verdi diye oldubittiye 

getirerek, hızlıca bir karar almak hem o bölgedeki halka haksızlık olur, hem Ġzmir‟e haksızlık olur, 

hem Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyelerine haksızlık olur, hem Ġzmir‟in bütçesini yöneten 

sizlere haksızlık olur. Yarın çünkü bunların siyasi neticeleri ortaya çıkacak. Dolayısıyla biz diyoruz 

ki, bunu getirin tekrar bir değerlendirelim, tekrar konuĢalım, tekrar bakalım, teknik olarak imarsal 

anlamda problemler varsa bunlar çözülsün, hukuki konular çözülsün, baĢka alanlar değerlendirilsin. 

Ama bunun üzerinden çıkıp AK Parti Grubu EXPO‟ya karĢıymıĢ, AK Parti Grubu YeĢildere‟nin 

dönüĢümüne karĢıymıĢ gibi algı ortaya koyarsanız, o zaman bize haksızlık olur arkadaĢlar. Hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. (6 dakika 48 saniye) 

BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyoruz. Ġrfan Bey buyurun, sonra da size vereyim, evet. 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın 

BaĢkan‟ım resmen ipe un serildi. Burada yürütmeyi ilgilendiren bir konuyla ilgili, arkadaĢlar                      

3 yıldır yaptıkları gibi “ġunu niye yapmadınız, bunu niye yapmadınız?” Yürütmenin baĢı olarak 

seçilmiĢ kiĢi sizsiniz. Bunun arka planını eğer çok da merak edip iyi niyetle sorgulamak istiyorsanız 

arkadaĢlarımız cevaplarını verdi. GeçmiĢinde fazlaca çalıĢılmıĢ belli alanlar belirlenmiĢ ve en 

nihayetinde takdir yetkisi sizde olan bir karar değerlendirildi BaĢkan‟ım. Ġki defa konuĢuldu on‟ar 

dakikadan değil, 1 aydır gündemimizde. Bir ay önce siz bunu söylediniz. Bir aydan daha önce de 

zaten burayla ilgili bir çalıĢma yaptığınızı deklare etmiĢtiniz yani. “EXPO‟yla ilgili çalıĢmalarımız, 

Botanik EXPO‟yla ilgili çalıĢmalarımız vardır.” demiĢtiniz. ġimdi Ģuna geliyoruz BüyükĢehir 

Belediyesi arkadaĢlarla aramızdaki anlayıĢ ve vizyon farkı da buradan geliyor. Düz bir alanda bu 

çalıĢmayı yapabilecekken elini taĢın altına koyup, 350 milyon Ģu anki rakamla öngörülen yani tam 

350 olacak diye bir Ģey yok, 350 ila 400 arasında, 400 milyon arasında bir kamulaĢtırma gereken 

Ġzmir‟in 20 yıllık değil, 50 yıllık sorunu olan bir alandan bahsediyoruz. Bununla ilgili 20 yıl önce 

revizyon planlarla burası emsal arttırılarak dönüĢtürüleceği üzerine bir plan çalıĢması yapıldı, 

BaĢkan‟ım 22 yıldır bu planlar iĢe yaramadı, çalıĢmıyor. ġimdi teknik noktalara geleyim;  

bahsettiğiniz alanda nerelerle ilgili kamulaĢtırma olacak? Gecekonduların durumu ne olacak? 



 34 

Buradaki 1300 hanenin durumu nasıl olacak? Onların bilgilerini söylüyorum. KamulaĢtırma tam da 

buralarla ilgili. Ötesinde iki etaba ayrılmıĢ, etabın biri uygulamayla… Yarın… Bugün için 

çözümsüz, yarın tekrar bir çözüme kavuĢabilir bir durumda ayrı tutuyoruz. Burayla ilgili kiralama, 

satıĢ veya yer değiĢikliğiyle ilgili konu olabilecek bir çözüm önerimiz zaten var, yani bununla ilgili 

de oranın çevresi değiĢtiğinde bu vatandaĢların zararına değil, yararına olacak. Sadece orayla ilgili 

de değil, bütün o etraf mahallelerin, vatandaĢların, oturanların hepsi bundan faydalanacak. Ġkincisi; 

kamulaĢtırmaya konu yerler Fuar Alanı olarak, BaĢkan‟ım EXPO‟dan sonra da yeĢil olarak 

Ġzmirlinin, Ġzmir‟de o hattı kullanan ya da orada oturan herkesin yararına olabilecek bir iĢ.                      

Biz bu… Düz bir yerde Güzelbahçe‟de ya da Bayındır‟da ya da baĢka bir yerde yapmayıĢımızın 

temel bir sebebi EXPO‟la ilgili bir iĢ yaparken en azından bu Ģehirde daha sonrasında kalıcı bir eser 

olsun diye mücadele veriyoruz ve bu gelirken de Komisyonumuza da konuĢulan Ģey Ģuydu; 

arkadaĢlar BüyükĢehir iyi niyetiyle bir taĢın altına elini koyuyor. 350 milyonla burada 1300 değil de 

1000 hanenin kamulaĢtırılarak yeĢile döndüğünün Ġzmirliye ya da sizlere ne zararı olacak? Bütün bu 

düĢüncelerle BaĢkan‟ım, Ġzmir‟in kronikleĢmiĢ bir sorunu çözülebilecekken arkadaĢlarımız da                  

el verseydi çok daha hızlı belki çözülebilecek ve Ġzmir‟e daha sonralarına yani belki çocuklarımıza 

bile eser olarak kalabilecek bir alanın çözümsüzlüğünü konuĢuyoruz, ipe un seriyoruz, teknik 

gerekçeler diyoruz, her birinin cevabı var arkadaĢlarımız tek tek açıkladılar, 1 ay Komisyonumuzda 

kaldı. Sayın BaĢkan‟ım, Komisyonda konuĢulurken de eğer mesele bunlarsa oturur ayrı toplantılar 

da yaparız. Ayrıca gider yerine de bakarız, her birinin cevabı var. Bu noktada iyi niyetli bir çalıĢma 

var. Öyle hani net bilgilerle ilgili kamulaĢtırma miktarı ne kadar? Ev ev hane hane gezilmemiĢ.               

Siz bu Ģekilde eğer ki bundan sonra da BaĢkan‟ım davalar da olursa, Ģu konuĢmalardan Ģunu 

görüyorum ki, zaten yetiĢtirilmemesi nokrasında bir gayret olacak. Oysa arkadaĢlar sizler de                

Ġzmir‟de yaĢıyorsunuz. Bir sorunun… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
BAġKAN: Müdahale etmeyin. 

ĠRFAN ÖNAL: Ama böyle yani…   

BAġKAN: Müdahale etmeyin. 

ĠRFAN ÖNAL: Davalar olacak. 

BAġKAN: Evet. 

ĠRFAN ÖNAL: BaĢkan‟ım…  

BAġKAN: Evet. 

ĠRFAN ÖNAL: Bugünden niyet okuyarak, iyi niyetli bir çalıĢmaya dava açılacak, yetiĢmeyecek, 

birileri yer toplamıĢ… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) 
BAġKAN: Bir dakika, müsaade edin.  

ĠRFAN ÖNAL: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

Ama sizi dinledim, lütfen. Birileri yer toplamıĢ… 

BAġKAN: Evet. 

ĠRFAN ÖNAL: Zaten olmayacak. O zaman Ģey öyle bir niyetiniz var ya da öyle bir düĢünceniz var. 

Bunu da bir yol olarak önermek yerine, gelin hep birlikte arkadaĢlar, Ġzmir‟in bu kronikleĢmiĢ 

sorununa siz de destek olun, hep birlikte gidip insanları ikna edelim, oradaki dönüĢümün… 

BAġKAN: Tamam. 

ĠRFAN ÖNAL: EXPO‟ya yetiĢmesi noktasında gayret gösterelim BaĢkan‟ım, teĢekkür ediyorum.                  

(4 dakika 10 saniye) 
BAġKAN: Tamam yani bunda kötü bir Ģey yok, yok. Murat Bey son sözü size vereyim bu konuyla 

ilgili. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan Grubumuz adına söz talep ediyoruz.  

BAġKAN: Yok, verdim.  

HAKAN YILDIZ: Hayır, Sayın BaĢkan Grubumuz adına söz talep ediyoruz.  

BAġKAN: Vermiyorum. 

HAKAN YILDIZ: Söz talep ediyoruz. 

BAġKAN: “Vermiyorum.” diyorum.  

HAKAN YILDIZ: Bu kadar önemli bir konuda…  

BAġKAN: Vermiyorum. 
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HAKAN YILDIZ: Bu tavrı takınamazsınız. 

BAġKAN: Bu kadar önemli bir konuda…  

HAKAN YILDIZ: Grubumuz adına söz talep ediyoruz. 

BAġKAN: Üçünüz de ayrı ayrı konuĢtunuz.  

HAKAN YILDIZ: Grubumuz adına cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Dinledik, dinledik sizi Hakan Bey.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Dinledik sizi. 

HAKAN YILDIZ: Bir dahaki Gündem Maddesinde konuĢuruz o zaman. 

BAġKAN: Hakan Bey dinledik. 

HAKAN YILDIZ: Devam edecek… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
BAġKAN: Buyurun, Murat Bey, evet.  

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

Yani 3. yılımızı bitirdik. Benzer bir siyaset ve söylemle karĢı karĢıyayız yine. “Biz bu Ģeyi istiyoruz 

ama Ģöyle Ģöyle Ģöyle yaparsanız ama bunlar bunlar bunlar bunlar olmasın.” Bu “Evet” yerine 

“Hayır” demenin baĢka bir dilde ifade edilmesi. Bakın yine aynı yöntem, Komisyona havale edelim, 

Komisyona havale edelim, bir daha tartıĢalım. Peki, birkaç defa Komisyona havale edilip, birkaç ay 

çalıĢıp geçen konulara ne dediler? Çok uzun zaman geçti… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Ben sizi dinledim, ben sizi dinledim… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)  Ben sizi dinledim.  

BAġKAN: Evet, devam edin Murat Bey.  

MURAT AYDIN: Ben sizi dinledim, 

BAġKAN: Evet. 

MURAT AYDIN: Ben sizi dinledim. 

BAġKAN: Müdahale etmeyin arkadaĢlar. 

MURAT AYDIN: Ben sizi dinledim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
BAġKAN: Evet. 

MURAT AYDIN: Ben sizi dinledim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Ben sizi dinledim. 

BAġKAN: Evet. 

MURAT AYDIN: Ġzmir‟in yararına olan bir Ģeye “Hayır” demenin mahcubiyeti içerisinde gerekçe 

söylüyor arkadaĢlar. Ġzmir‟in en sorunlu bölgesinden birinde bahsettikleri yıllardır çözülememiĢ bir 

yerle ilgili bir vizyon ortaya konuldu. Sanmasınlar Değerli ArkadaĢlar “Bir gün aklımıza bir fikir 

geldi de böyle yapıverelim.” dedik. Bu kaç aydır çalıĢılan bir konu, Meclis‟in de Ek Gündemine 

bugün geldi. Biz burada neyi tartıĢıyoruz? Bir plan değiĢikliğini tartıĢıyoruz. Ġmar planlarının nasıl 

değiĢtirildiğini nasıl kabul edildiğini, düzenlendiğini bu Meclis biliyor. Burada yapılan tartıĢmanın 

baĢka ne anlamı var? 1/25000‟lik plana aykırıymıĢ. 25000‟lik planda buranın 2., 3. Derece Merkez 

olduğu belli ve o merkez tanımının ne olduğu da belli. Komisyonda konuĢulmamıĢ ama gelmiĢ 

bürokrat açıklama yapmıĢ. Nasıl oldu o zaman? Hani konuĢulmayan bir konuyu nasıl biz tartıĢtık. 

Biz neye karar verdik o zaman? ġunu çok açık söyleyeyim; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin kentin 

dönüĢümüyle ilgili yaptığı en temel projelere ve en temel tercihlere “Hayır” diyenler her defasında 

bu “Hayır”larıyla ilgili sözde teknik gerekçeler dile getirdi burada. Bu gerekçelerin hiçbirisinin 

teknik olmadığı çok açık. 3 yıldır “Hayır” oyu verdikleri Önergeleri alt alta sıralayacağım, onları 

çıkaracağım ve bu Meclisin Gündemine de getireceğim. Biz Ġzmir‟in yararına olursa “Evet” deriz. 

Söyleminin içinin boĢ olduğu görülecek. Ġzmir‟in yararına olan bir Ģeye “Hayır” diyememenin 

mahcubiyetiyle biz iĢte “Hayır” demiyoruz ama bunu Komisyona havale edin, Komisyonda biz 

bunu bir daha tartıĢalım, bir daha tartıĢalım, bir daha tartıĢalım. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bir 

yolu bile açamıyorsa, kamulaĢtırma yapamıyorsa, bunları da yapamayacaksa, EXPO‟yu da 

baĢaramayacaksa Komisyonda neyi tartıĢacak arkadaĢlar? Demek ki biz Komisyonda ne getirirsek 

getirelim aynı tartıĢmayı yürüteceğiz. ġunu söylemeye çalıĢıyorum; Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin YeĢildere Projesi Ġzmir Halkının yararınadır ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin bu 

projenin altından kalkacak ekonomik gücü de, teknik ve bürokratik gücü de vardır. Bu projeyi 
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baĢaracak iradeye sahip Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı da vardır ve o Belediye BaĢkanının 

arkasında siyasi irade olarak duracak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu da vardır. TeĢekkür ederim.                               

(3 dakika 43 saniye) 
BAġKAN: ġimdi Değerli ArkadaĢlar, önce Ģunu söylemek istiyorum; hani bana sorsanız;                          

“Bu Belediyecilikte en iyi anladığın Ģey nedir?” diye Belediyecilikten önce EXPO‟yu öğrendim. 

EXPO için Ġzmir‟de bir mücadele verdik ve Ġzmir‟in EXPO‟yu alması için ev sahipliği yapması için 

hakikaten çok ter döktük. Samimiyetle söyleyebilirim; bu hayatta en çok kafa yorduğum, en çok 

Ġzmir‟e getirmek istediğim meselelerden biri EXPO‟dur. Neden burada EXPO‟yu yapıyoruz? Yok 

muydu baĢka yer? Tabii var. Yani birçok yer bulunabilir ama bir EXPO‟nun bir Ģehirde 

yapılmasının en temel sebebi, o EXPO‟nun kentin kalkınması için bir kaldıraç olarak kullanılıp 

kullanılmadığıdır. Çok baĢarısız EXPO örnekleri gördüm dünyada. EXPO yapılır dünyanın parası 

harcanır, ondan sonra biter EXPO, o para çöp olur. Ama öyle EXPO‟lar vardır ki; Sevilla‟daki gibi 

Aichi‟deki gibi EXPO biter ama kentin kalkınması için çok güçlü bir miras bırakır arkada. Örneğin; 

Sevilla‟daki Ģu anda teknoloji merkezi olarak kullanılıyor, teknoloji üssü olarak kullanılıyor. 

Kısacası EXPO‟ların yapılmasının sebebi, yapıldığı dönem içinde gelecek turist sayısından ibaret 

değildir. Asıl mesele; o EXPO‟yu yaptığınız yerde kente nasıl bir katma değer katacaksınız? O 

kentin dönüĢümü için o EXPO‟yu nasıl bir araç olarak kullanacaksınız? Mesele ordadır. BaĢarılı 

EXPO, böyle bir EXPO‟dur. Biz gerçekten… Daha adaylık kampanyası döneminde ben bunu 

söylemiĢtim; YeĢildere. YeĢildere bu Ģehrin maalesef en acınası, en üzülünesi,                                    

en kahrolunası noktasıdır. Çünkü kentin en önemli arterlerinden biridir. Hakikaten en çok ıslah 

edilmesi, en çok iyileĢtirilmesi gereken alanların baĢında gelir YeĢildere. Biz de elimizi taĢın altına 

sokmaya karar verdik. Daha önce PınarbaĢı‟nı düĢünmüĢtük. PınarbaĢı‟nda hukuki engeller vardı. 

AĢılamaz mıydı? AĢılabilirdi. Ama burada yapacağımız dönüĢümün bu kente yaratacağı ivme, bu 

kente yaratacağı artı değer PınarbaĢı‟ndakinden çok daha fazla olacaktı. Zorluğumuz nerdeydi? 

AIPH‟i buna ikna etmekti. Gittik, anlattık sonra buraya davet ettik, yerinde gördüler, onlar ikna 

oldular. Değerli ArkadaĢlar AIPH yani EXPO‟ya ev sahipliğini yapma hakkını bize veren kuruluĢ, 

burada yapılmasının doğru olduğuna karar verdi, Ģimdi bir kere baĢlangıç noktamız burası. Biz 

kendi kendimize burada yapıyor değiliz. Bizim verdiğimiz kararın bir onay mekanizması var. 

Onlarda biliyorlar orada ne kadar özel mülkiyet olduğunu, ne kadar yeşil alan olduğunu, imar 

durumunu hepsini inceliyorlar. Onların onayıyla çıkılan bir yolculuk var. Bir kere bu anlaşılması 

gereken bir nokta. Bu çok net. İkincisi; evet süre az. 2026’ya kadar çok ciddi çalışmamız lazım, çok 

emek vermemiz lazım. Burada hakikaten bu bir İzmir meselesi. Değerli Arkadaşlar zorluk varsa 

Hakan Bey’lerin, Özgür Bey’lerin ifade ettikleri zorluklar varsa, hep beraber aşacağız, beraber 

aşacağız, destek olacaksınız hep beraber aşacağız. Yani bizim burada sizden talebimiz budur.                  

Bu İzmir için eğer herkes bu konuda hemfikirse, İzmir’in en berbat alanlarından biri, en çok ıslah 

edilmesi, iyileştirilmesi gereken alanlarından biri olduğu konusunda hemfikirsek hep beraber 

yapacağız. Bir de bunu EXPO gibi bir markayla taçlandırmış olacağız. Daha ne istersiniz?                      

Daha ne istersiniz?  Ama burada elbette el birliği yapmak, birlikte çalışmak gerekiyor. Aşılmayacak 

bir engel yok. Burada ifade edilen soruların hepsi aşılır. Bürokrat arkadaşlarımızın tamamı 

emrinizdedir. Hangi sorunuz varsa, nerede eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, nerede mahkemeyle 

zorluk yaşanabileceğini düşünüyorsanız, söylerseniz hep beraber aşmak için hazırlar, hep beraber 

aşmak için hazırız. Ne kadar eleştiriniz, sorunuz varsa hepsini cevaplamaya hazırız. Ama bizim için 

Yeşildere şudur; EXPO bittikten sonra, Kültürpark kadar büyük bir yeşil alanı bu şehre kazandırmış 

olacağız. Ana cümle bu. Kültürpark kadar büyük bir yeşil alanı, daha büyüğünü hatta bu şehre 

kazandırmış olacağız. Bunun bedeli 300-500 milyonlarla ölçülmez Değerli Arkadaşlarım.                     

İfade edildi, 50 yıldır kangren, 50 yıldır bu şehrin maalesef çirkin yüzü olmuş bir güzergâhtan 

bahsediyoruz. Ve bu elimizde, o hakkı almışız. AIPH vermiş bize bu hakkı. Evet, burası daha doğru 

demiş. Bize düşen bunu yapmak. Bizim önümüzde hiçbir engel yok arkadaĢlar. Bizim 

aĢamayacağımız hiçbir engel yok, ama el birliğiyle. 1-2 noktayı daha ifade edeyim; krizden 

bahsedildi, Bayındır Çiçek Festivali‟ne 22 yıldır yapılan bir yere bu sene BüyükĢehir‟in 

katılmadığından bahsedildi. Değerli ArkadaĢlar aynı anda bir gün arayla, bir de Enginar 

Festivalimiz vardı biliyorsunuz… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Orada da Kayyumumuz var biliyorsunuz. Her iki Belediyemiz de bize baĢvuru 

yaptılar. Dediler ki; “Stant konusunda bize destek olun.” Stant konusunda çıkardıkları, talep ettikleri 
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Ģeyi Bayındır Belediyemizin, Urla Belediyemizin aynı Ģekilde 2,5-3 milyon liralara mal olan 

stantlardı. Biz de dedik ki; “Bu çok yüksek bir meblağ, bizim daha küçük ölçekli ve elimizde olan 

hazır stantlar var, bunlarla yapabilirsiniz, biz de bunları size vermeye hazırız.” Bayındır 

Belediyemiz kabul etmedi, Urla Belediyemiz kabul etti. Biz Bayındır Belediyesi‟ne o stantları 

kuramadık ama Urla Belediyesi‟ne ertesi gün Enginar Festivali için kurduk. Kötü mü oldu? Çok 

güzel oldu. Ama BüyükĢehir Belediyesi 3 milyon lira ekstra stant parası vermekten kurtuldu. Güzel 

bir festival oldu, bize yer vermedikleri için gitmedik. Olsun, sağlık olsun. Orada üreticimiz kazandı, 

üreticimiz memnun oldu. Biz ne yazık ki, Urla Belediyesi‟ne verdiğimiz desteği Bayındır 

Belediyesi‟ne veremedik. Ama bunda ne bir kötü niyet var, ne bir ekonomik kriz nedeniyle yapılmıĢ 

bir Ģey var. Biz israf etmek olarak gördük bunu. Bu kadar büyük bir… 3 milyon lira bir günlük bir 

stant için verilir mi Değerli ArkadaĢlar? Çok para… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Kısacası Değerli ArkadaĢlarım, kısacası Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi doğru projelere, doğru yatırım yapmaya devam edecek. Değerli ArkadaĢlar 

Gündemimizin 3. baĢlığına geçmeden 1 ve 2 no‟lu Komisyon Raporlarını… 

HAKAN YILDIZ: 2. maddeyle ilgili söz talep ediyoruz Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: KonuĢuldu Hakan Bey, vermeyeceğim.  

HAKAN YILDIZ: 1 ve… 1‟i tartıĢtık, 1‟i tartıĢtık… 

BAġKAN: Siz… Bakın 1 ve 2 no‟lu Komisyon Raporlarını beraber. 

HAKAN YILDIZ: 2. maddeyle ilgili söz talep ediyoruz Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar 1 ve 2…  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan 1‟i tartıĢtık, kayıtlara bakınız… 

BAġKAN: 1 ve 2 no‟lu Komisyon Raporlarını oylarınıza sunuyorum... 

HAKAN YILDIZ: Kayıtlara bakınız…  

BAġKAN: Sözümü kesmeyin… 

HAKAN YILDIZ: 2. madde için söz talep ediyoruz. 

BAġKAN: Ben bir Ģey söylüyorum… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan Meclis Gündemi açık… 

BAġKAN: Duydum sizi, duydum sizi… 

HAKAN YILDIZ: Söz talep ediyoruz 2. maddeyle ilgili. 

BAġKAN: Müsaade eder misiniz? Ben de bir Ģey söyleyeceğim, duydum. Değerli ArkadaĢlar…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Birlikte. 

BAġKAN: 1 ve 2 no‟lu Komisyon Raporlarını birlikte görüĢtük. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

BAġKAN: Birlikte müzakere ettik... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Sizlerin söylediklerinizi de dinledik, hep beraber. 3 siz, 3 buradan arkadaĢım 

görüĢlerini ifade ettiler.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylayalım. 

BAġKAN: Ben de son konuĢmayı yaptım bu konuyla ilgili. Dolayısıyla 1 ve 2 no’lu Komisyon 

Raporlarının Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 3 ve 4. maddeler de, bu maddeler hakkında Bayraklı 

Belediye BaĢkanımız söz almak ister.  

BAġKAN: Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Daha sonra görüĢümüzü verelim. 

BAġKAN: Buyurun. 

SERDAR SANDAL: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Söz konusu mahallelerdeki sorun, Bayraklının temel kanayan sorunlarından bir tanesi. Sadece 

Bayraklı‟yı ilgilendiren değil, Ġzmir‟imizin temel meselelerinden bir tanesi. Komisyonlarda 

görüĢülürken bir iletiĢimle ilgili sanıyorum bilgilendirmede bir hata olmuĢ. Uygun görürseniz 

Komisyonlara havalesini ve arkadaĢlara gerekli teknik bilgileri verdikten sonra tekrar Meclis 

Gündemi‟ne gelmesini talep ediyorum. (30 saniye) 

BAġKAN: Evet, Sedat Bey? Salahattin Bey? (Salondan ses kayıtlarında 
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anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu konuyla ilgili bir söz alacağım. 

BAġKAN: Buyurun. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Evet, buyurun Hüsnü Bey. ArkadaĢlar kendi aranızda konuĢmayın lütfen. Hüsnü Bey 

buyurun.  

HAKAN YILDIZ: O tarafa söyleyin Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: KonuĢmayın arkadaĢlar, evet. 

HAKAN YILDIZ: O tarafa söyleyin. 

BAġKAN: Her tarafa söylüyorum, evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, yeni kürsümüz hayırlı uğurlu olsun, güzel 

olmuĢ evet. Değerli ArkadaĢlar aslında 2. maddeyi konuĢacağız… Sayın BaĢkan‟ım ben EXPO‟yla 

ilgili, sizin o zamanlar gerçekten de aldığınız görevlerle ilgili hatırlatmada bulunacaktım ama söz 

vermediniz. 

BAġKAN: Hüsnü Bey 2. maddeyle ilgili görüĢmüyoruz. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet evet, o konuda… 

BAġKAN: Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Gerçekten de büyük emek verdiniz, o konu da size teĢekkür ederiz. 

BAġKAN: TeĢekkür ederim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Biliyorsunuz zamanında da biz yer için epey, aylarca yer aramıĢtık. Fakat 

burada yer ararken biraz hızlı davrandık. Belki bu da zamandan dolayı olabilir. Evet, Değerli 

ArkadaĢlar, Değerli Meclis, biz Ģimdi, burada bugün, ben ilk önce Ģurada bir resim göstereyim size. 

ġöyle eğer ki, kamerada gösterirse, Ģöyle bir alan yaratacağız Sayın BaĢkan. Gördüğünüz gibi Ģöyle 

bir, Ģöyle… Yani Altınyol‟un bitiĢiğinde gidince karĢımıza böyle bir imar çıkacak, bir binalar 

çıkacak, üstümüze üstümüze gelen bir yapı çıkacak. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Değerli 

Bürokratlar, hepinizi tekrar sevgiyle selamlıyorum. Bayraklı Fuat Edip Baksı ve Cengizhan, 

Alpaslan Mahallelerinde yapılan, bu Meclis‟te de biraz önce ya oylayacağımız ya da geri 

yollayacağımız plana, revizyona biz neden hayır dediğimizi açıklamak istiyorum. Değerli Meclis 

Üyeleri, bu plana eğer ki evet derseniz, planın bir önceki evveliyatına bakalım. “Ne olacak? Neydi 

ne olacak?” diye konuĢalım. Mevcut plan 1989 yılında onaylanmıĢ, 60 hektar alanı kapsayan 

revizyon bir plandır. Bu plan, bize bu mahallelere bitiĢik nizam 4 ve 5 katlı yapılaĢmayı 

öngörmektedir. Toplam inĢaat alanı, toplam inĢaat alanı 1 milyon 51 bin 519 metrekare. Buradaki 

mevcut evler de genelde 1, 2, 3 katlı. Dediğim gibi bu planın toplam alanı da 1 milyon 551 bin 519 

metrekare, Ģu anki mevcut planı. ġimdi gelelim Ģu an, sizin evet diyeceğiniz ya da tekrar 

Komisyonlara iade edeceğimiz plan üzerinde baktığımız zaman yine aynı mahallelerde evler,                  

birden 15 kat ile 20 kat arasında değiĢen bloklar olacaktır. Sayın BaĢkan siz de devamlı bu 

konularla ilgili sözler söylüyorsunuz. Biz burada sadece “El insaf” deriz. Soruyorum ben burada, bu 

bir gerçekten de, 1, 2, 3 kat olan yerlerde 15-20 kat gibi bir kentleĢme oluĢacaktır. Biz bu kente ne 

yapmak istiyoruz? Geçsin dediğin planı inĢaat alanın da 1 milyon 343 bin 83 metrekare oluyor. Yani 

ne kadar artıĢ oluyor? 300 bin metrekare gibi bir artıĢ oluyor. 1-2 katlı, 1-2 katlı evlerden oluĢan 

mahallelerden birden 15 kat, 18 kat, 20 kat gibi inĢaat alanları artıĢı olacak. Bunu kim için 

yapacağız? Niçin yapacağız? Bu kentte hepimiz yaĢıyoruz. Hangi bilimsel gerekçe bize bunları 

söylüyor? Kentimizin en önemli sorunu kat eksikliği midir? Burada Ģunu da söylemek istiyoruz;  

biz… Sakın da yanlıĢ anlaĢılmasın, biz emsal artıĢına falan karĢı değiliz ama planı, onun resmini de 

biraz sonra göstereceğim. Birçok ada var. Evet, bu adaların üstünde Sayın BaĢkan, bir adanın emsal 

değerini yazıyor, bir yapı adasının da 3.85, bir yapı adasında 3.85, ötekinde 4.40, bir tanesinde 

bilmem 4 küsur kat, birisine 5.46. Yani adada kim ne tutturmuĢsa o Ģekilde bir plan yapılmıĢ. Yani 

komĢu komĢunun emsaline muhtaç. Hani bir söz var ya “KomĢu komĢunun külüne muhtaç”, burada 

komĢu komĢunun emsaline muhtaç bırakılmıĢ. Burada vallahi kusura bakmayın ama Sayın BaĢkan 

ve arkadaĢlar bu imar planını inceleyip de gönül rahatlığıyla “evet” derseniz biz kentin kaderiyle 

loto oynar gibi oynatmayacağız, oynattırmayacağız ve bunu her yerde de konuĢacağız. Hani “EĢitlik 

diyoruz, “Hak, hukuk, adalet” diyoruz. Ne oldu? Ne oldu Ģimdi burada? “Bu ne lahana, bu ne turĢu” 

gibi konuları konuĢabiliriz. Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  BaĢkan‟ım anlatacağım ben sana planı biraz 

sonra… 
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BAġKAN: Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Merak etme sen. 

BAġKAN: Evet, evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ezelden beri Ġzmir‟i hep metropol kent değil, adeta koca bir köy gibi 

eleĢtirirler ve ben de bu sözü hiçbir zaman sevmedim, hâlâ da sevmeyeceğim. Ġzmir Ġzmir‟dir, Ġzmir 

güzel bir kenttir. Fakat biz bu kenti daha da güzelleĢtirmenin yollarını aramalıyız.                           

1-2 katlı gecekondulardan oluĢan, altyapısı ulaĢım hizmetleri olmayan, korkarım milletin köy 

algısını yerle bir edeceğiz burada, çünkü daha çok çarpık bir kentleĢme… Ve devasa blokların 

oluĢacağı bir kent durumuna getireceğiz. Biz artık burada ne yapmalıyız? Çarpık kentleĢmeyi 

beslemekten vazgeçmeliyiz. Yani kentin kuyusunu kazmaktan vazgeçeceğiz. Sayın BaĢkan, bu 

kentte üretim… Üretimin toprağa verecek olan değerin en önemlisini en çok siz biliyorsunuz, siz 

dillendiriyorsunuz, her yerde de bunu konuĢuyorsunuz. Peki, niye bu kentin insanları toprakla ile 

olan iliĢkisini kesen, kenti daha da betonlaĢtıran, üstelik kâğıt üstünde dahi eĢitlik ilkesini 

gözetmemiĢ bu imar planına evet demesine nasıl burada müsaade edeceksiniz? Bu kentin 

topraklarına sahip çıkmak için, arkadaĢlarımızın sizin omzunuza yörük poĢusu atıp poz vermekten 

öteye gitmemeliler. Bu kente farklı Ģekilde sahip çıkmalıyız. Ben hep söylüyorum, yine de 

söyleyeceğim; hepimiz bu kentte yaĢıyoruz, bu kentin vebali hepimizin boynunda. Bu yüzden, 

adaletten, haktan, bilimden, akıldan bahsederken yaptığımız iĢlere de bir dönüp bakmalıyız. Bu tür 

kararlara evet derken elimizi vicdanımıza koyalım. Ahmet‟in, AyĢe‟nin, 3-5 kiĢinin değil, Ġzmir 

halkının haklarını gözetelim. Onlara hangi kaygılarla bu imar planına gönül rahatlığıyla “hayır” 

dediğimizi burada açıklamıĢımdır. ġimdi Sayın BaĢkan‟ım burada arkadaĢlarımız diyebilir ki; 

“Burada 300 bin metrekare gibi bir artıĢ var.” Bu 300 bin metrekare artıĢta tahminen Sayın 

BaĢkan‟ım, Ģurada hesaplamıĢtım; 3000 daire gibi hatta 3000 daireden fazla yapıyor. Yani burada 9 

bin kiĢi bir artıĢ olacak. Burada gelen sosyal donatı ve yeĢil alanın yeterliliği ayrılmamıĢtır, bu plan 

eğer ki yarın Gültepe‟de ve baĢka yerde yapıldığı gibi eğer ki mahkemeye giderse burada buranın 

da iptal olacağını, biz de bu konunun üzerinde daha çok çalıĢalım diyoruz. Bayraklı‟ya hizmet 

edelim, 2010 yılının sanırım, 2010 yılında baĢlayan bir plan, hâlâ bir arpa boyu yol yürümemiĢ. 

Burada da önünü kesmeyelim diye tekrar daha akıllıca bir çalıĢma yapıp, bu konuda yeni bir plan 

yapılarak, daha düzgün, daha doğru bir plan yaparak bu Meclis‟e getirirsek hepimizi tatmin eder 

diye düĢünüyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (7 dakika 32 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Serdar BaĢkan buyurun. 

SERDAR SANDAL: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri, Çok Kıymetli Bürokratlar hepinize 

sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sonuç itibarı ile iletiĢim hatası olarak demin adlandırdığım 

Ģey, aslında Sayın Özgür Bey‟le de, Sayın Hüsnü Bey‟le de konuĢtum. Kentin temel meselesi olan 

bir iĢi oyçokluğuyla değil, oybirliğiyle geçirmenin çabasıydı. Ve bunun Komisyonlardan havalesini 

hep beraber konuĢtuk. Komisyonlarda görüĢtükten sonra oybirliğiyle bu meselenin geçmesiyle ilgili 

bir fikir birlikteliğimiz oluĢtuğu için bu cümleleri sarf ettim. Ama görüyorum ki, burada temel 

siyaseten ciddi bir aksaklık var. Önce, her Ģeyden önce, 10 dakika önce konuĢtuğumuz Ģeyin 

kıymetini bileceğiz. Birinci mesele bu. Ġkinci mesele; biz bu kentin topraklarını kimseye 

vermiyoruz, vatandaĢın hizmetine sunuyoruz. Ama çok merak ediyorsanız bu kentin topraklarını 

birine vermeyi, Katarlılara sattığınız yerleri düĢüneceksiniz, Araplara sattığınız yerleri 

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

Ve burada… 

BAġKAN: ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Hüsnü Bey lütfen…  

SERDAR SANDAL: VatandaĢın temel meseleleriyle ilgili bir iĢ olduğu zaman… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Hüsnü Bey, Hüsnü Bey, Hüsnü Bey… 

SERDAR SANDAL: Her zaman kentin önünü kesmekle ilgili bu beyhude çabalarınız…(Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Hüsnü Bey… 

SERDAR SANDAL: Ġnanın bu Meclis‟te karĢılık bulmayacak… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
BAġKAN: Hüsnü Bey lütfen. 
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SERDAR SANDAL: Burada biz bu kent adına…  

BAġKAN: Hüsnü Bey… 

SERDAR SANDAL: Ġzmir adına elimizden gelen her Ģeyi yapıyoruz… 

BAġKAN: Hüsnü Bey… 

SERDAR SANDAL: Diyorsunuz ama… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Yahu Hüsnü Bey lütfen.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Yahu BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Siz konuĢurken bir kiĢi konuĢmadı… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
HÜSNÜ BOZTEPE: Ben kalkıp da kime sataĢıyorum? 

BAġKAN: Ama… 

SERDAR SANDAL: Biz toprak mı satıyoruz? Toprak mı veriyoruz?  

BAġKAN: Lütfen… 

SERDAR SANDAL: Toprak mı veriyoruz? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Planla ilgili konuĢ… 

SERDAR SANDAL: Planla ilgili… Haddini bil, haddini bil… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Tamam. 

SERDAR SANDAL: Haddini bil.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sen haddini bil… 

SERDAR SANDAL: Haddini bil.  

BAġKAN: Lütfen, Hüsnü Bey… Serdar Bey… 

SERDAR SANDAL: Ne yaptığını bir bil... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Evet. 

SERDAR SANDAL: Nereden geldiğini, nereye gittiğini bir bil yahu… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sen haddini bileceksin. 

BAġKAN: Hüsnü Bey… 

SERDAR SANDAL: Ben haddimi biliyorum... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Hüsnü Bey… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Yahu lütfen… ArkadaĢlar… 

SERDAR SANDAL: KonuĢacağın kadar konuĢursun, benim kimseden çekindiğim bir Ģey yok. 

Bizim alnımız açık, sabaha kadar konuĢun. 

HAKAN YILDIZ: Herkesin açık, rahat olun. 

BAġKAN: Tamam. 

SERDAR SANDAL: ġimdi Değerli ArkadaĢlar, burada temel mesele Ģu; bu kentin kanayan yarası. 

ÇözülmemiĢ olabilir, yeni bir yol haritasıyla yeniden çözelim diye, yeniden uzlaĢalım diye, yeniden 

ortak akılla bir iĢi beraber yürütelim diye çaba sarf ediyoruz. Söz konusu alanda, geçmiĢte de yine 

BüyükĢehir Meclisinde onaylanan katlarda 12-13 kat ve burada 15 kat iĢi en çok 15 kat olarak 

tanımlanıyor. 0,60‟a kadar tabandaki geniĢlemeyi verdiğinizde binanın yüksekliği 12 kata kadar bile 

düĢebilir. Ama burada amaç Ģu; yeĢil alanı fazlalaĢtırmak. Ve buradaki yeĢil alan miktarını 5 kat 

artırıyoruz. Sizin bize söylediğiniz noktalardaki uyarıları ben yanlıĢ anlama kaynaklı diye 

düĢünmüĢtüm. Oysa öyle değilmiĢ bu. Çünkü buradaki emsal totalde zaten 3,9. ġu an toplam inĢaat 

artıĢı sadece %5. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Hiç alakası yok. 

SERDAR SANDAL: Ortalama… 

BAġKAN: Yahu Hüsnü Bey lütfen yapmayın bunu. Evet, Serdar BaĢkan siz devam edin. 

SERDAR SANDAL: Hüsnü Bey siz ĠnĢaat Mühendisi değilsiniz… 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım… 

SERDAR SANDAL: Mimar değilsiniz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
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BAġKAN: Lütfen, ama lütfen yapmayın.  

SERDAR SANDAL: Bu konunun uzmanı değilsiniz.  

BAġKAN: Evet.  

SERDAR SANDAL: BüyükĢehrimiz de Bürokratlarımız var, Bayraklı Belediyesinde 

Bürokratlarımız var, Meclis Üyelerimiz var… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben merak etmem, siz merak etmeyin. 

BAġKAN: Evet…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ġade edecekseniz… 

BAġKAN: Yahu Hüsnü Bey… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Hüsnü Bey… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Evet arkadaĢlar, evet Serdar BaĢkan. 

SERDAR SANDAL: Sayın BaĢkan‟ım burada, üzerinde durulması gereken noktalardan bir tanesi, 

gerçekten kentin önünü açmakla ilgili arkadaĢlarımızın her defasında söyledikleri Ģeyin ne kadar 

samimiyetsiz olduğunu burada bir kez daha anlamıĢ olduk. Üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü bu 

arkadaĢlarımız azınlıkta oldukları Meclislerde bu tür cümleleri sarf ederek, kent adına olumlu iĢler 

yaptıklarını söylerlerken, çoğunlukta oldukları Meclislerin tamamında kenti kilitliyorlar. Bu böyle 

bir siyasal anlayıĢ. Bu siyasal anlayıĢla, bakın 5 dakika önce konuĢtuğumuz Ģeyin kıymetini 

bilmediniz, 5 dakika önce konuĢtuğumuz Ģeyin kıymetini bilmediniz. Ve Ģimdi o mahallelerde…               

Ki vatandaĢa ne diyeceksiniz? Onu çok merak ediyorum. Ben Sayın BaĢkan‟ım, söz konusu 

Önergenin oylanmasını talep ediyorum… 

BAġKAN: ArkadaĢlar… 

SERDAR SANDAL: Gereğini Meclisimize arz ediyoruz. (4 dakika 53 saniye) 

BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar Önergenin kabulünü… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan… BaĢkan Vekili… 

BAġKAN: Buyurun, buyurun Özgür Bey buyurun, buyurun… 

ÖZGÜR HIZAL: Komisyon Üyesiyim Sayın BaĢkan. 

HAKAN YILDIZ: Komisyon Üyesi… 

BAġKAN: Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet. Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis. Hüsnü Bey tabii Serdar Bey‟in, Sayın 

Bayraklı Belediye BaĢkanı‟nın bu tutumuna çok alıĢık olmadığı için, bir tepkiyi oturduğu yerden 

gösterme ihtiyacı duydu. Ama ben Serdar Bey‟in, Bayraklı Belediye BaĢkanı‟nın, Bayraklı‟daki bu 

tutumuna çok alıĢık olduğum için dikkat ettiyseniz hiç tepki göstermedim. Çünkü Serdar Bey‟in, 

muhtemelen biz konuĢurken belki baĢka bir Ģeyle ilgileniyordur, belki kafası dalgındır, 

konuĢtuklarımızı çok anladığını düĢünmüyorum ya da biz anlatamıyoruz, iyi niyetle bakayım. 

Çünkü biz, burada verdiğimiz sözün, geçmiĢte olduğu gibi verdiğimiz tüm sözlerin arkasında 

durduk, tüm sözlerin arkasında durduk. Sayın BaĢkan, sözümü kesmeyin lütfen. Ben burada, AK 

Parti Grup BaĢkan Vekili olarak, CHP Grup… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Kimin kesip kesmediğini öne gelirsen görürsün. 

BAġKAN: Siz devam edin Özgür Bey, evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, ben burada, AK Parti Grup BaĢkanvekili olarak bugüne kadar ne 

konuĢtuysak, ne söylediysek hep arkasında durmuĢumdur ve durmaya devam edeceğim. Fuar 

Alanıyla alakalı yapılan değiĢikliklerde, CHP Grup BaĢkanvekili Sayın Mustafa ÖZUSLU burada, 

ne konuĢtuysak arkasında durdum. Çiğli‟de yapılan bir plan değiĢikliğinde, Çiğli‟de yapılan bir 

plan değiĢikliğinde… Neydi? Bir kooperatif  kurulacak ve çalıĢanların konut ihtiyacı karĢılanacaktı. 

Ne konuĢtuysak arkasında durdum. Ama birileri Urla‟daki plan değiĢikliğinde arkasında duramadı, 

duramadı. Siyasetin dik âlâsını siz yaptınız burada. Bugün biz siyaset falan yapmıyoruz. Hiçbir 

zaman siyaset yapmadık. Sayın Murat Bey‟e ikinci ödevi veriyoruz, ikinci ödevi veriyoruz. 

Çıkarsın, hangi konularda oyçokluğu verdik ve neden verdik, çıkarsın gelsin, burada okusun, 

söylesin. 

HAKAN YILDIZ: Aynen öyle, aynen öyle.  

ÖZGÜR HIZAL: ĠZTAV‟a oyçokluğu verdik, o ĠZTAV‟a 9 milyon aktarılabildi mi acaba? Biz, AK 

Parti Grubu olarak, açacaksak bir davayı biz açarız arkadaĢlar.  
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HAKAN YILDIZ: Niyet okumayız. 

BAġKAN: Hakan Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: Ben açarım… Ben açarım, arkadaĢlarımız açar. Elektrik Fabrikasını, 

düzeltiyorum, Meslek Fabrikası‟nı birilerine bedelsiz verdiğiniz için AK Parti Grup BaĢkanvekili 

olarak, Bayraklı Meclis Üyesi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak kendi adımla dava 

açtım. Ama siz birilerine dava açtırtıyorsunuz. ġimdi, bu konuya gelelim; bu konuda Sayın Hüsnü 

Bey ne dedi? “Bakın, burada teknik birtakım problemler var.” dedi. “Bu problemler, yarın bir dava 

konusu olduğunda iĢi çıkmaza sokacak.” dedi ve “Bu nedenle yeniden iadesini yapalım.” dedi. 

Aslında konuĢtuğumuzdan çok farklı bir Ģey değildi, çok farklı bir Ģey değildi. Ama her zaman 

olduğu gibi Sayın SANDAL, Katar‟a gitti, Ģuraya gitti, buraya gitti. Bırakın siz o iĢleri, bırakın o 

iĢleri. Milletvekili olmak istiyorsanız, çok az kaldı. 2023‟te aday olun, gidin onu Türkiye Büyük 

Millet Meclisi‟nde konuĢun. Burada Ġzmir‟i konuĢacağız, burada Bayraklı‟yı konuĢacağız. Ben bir 

Bayraklı Meclis Üyesiyim aynı zamanda. Siz Bayraklı‟nın Belediye BaĢkanı olabilirsiniz, Ben 

Bayraklı Meclis Üyesi‟nin yanında aynı zamanda tüm Ġzmir‟in muhalefetiyim. Konak‟ta yapılan 

muameleye, Narlıdere‟de yapılan muameleye, Karabağlar‟da yapılan muameleye nasıl baktıysam, 

Bayraklı‟da da aynı Ģekilde bakmakla mükellefim. Burada bir teknik problem var mı? Var, var, var 

Sayın BaĢkan. Bu planlamayı, bu planlamayı ben size Ģöyle söyleyeyim arkadaĢlar, Kıymetli 

ArkadaĢlar; ben Bayraklı‟da bu plana oybirliği verdim. Bir çeliĢkidir değil mi? Hiç çeliĢki falan 

değil. Bu plana, oybirliği verdiğim bu planın, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Komisyonuna 

geldiğinde neyle karĢılaĢtım biliyor musunuz? Ġzmir kamuoyu duyun; Ġzmir‟in en büyük su hattı o 

alandan geçiyormuĢ. Sayın BaĢkan‟ın haberi yoktu bu iĢten, plancıların haberi yoktu bu iĢten. ĠZSU 

görüĢ göndermemiĢ. ĠZSU mu göndermemiĢ, gönderilen görüĢte mi bir problem var? Sonra bütün 

adalarda değiĢiklik oldu... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Bak… Evet, ben giriyorum. Bütün adalarda değiĢiklik oldu. Tatminkâr bir açıklama yapıldı 

mı? Asla yapılmadı. Emsalle ilgili tatminkâr bir açıklama yapıldı mı? Asla yapılmadı. ÇeliĢki Ģu: 

bunu gönderelim, konuĢalım, değerlendirelim, elbette ki doğru bir yaklaĢım ortaya konulursa 

oybirliği yapalım; ama bir öncekinde bize haksız eleĢtiriler yapmayın. Biz, bu Ģehrin önünü kesmek 

için hiçbir zaman burada muhalefet yapmadık ve yapmayacağız da. Biz, her zaman ama her zaman 

sizin doğru yaptığınız, Ġzmirlinin lehine olan, Ġzmir‟in lehine olan her konuda size destek verdik, 

vermeye de devam edeceğiz. Çok yakında, çok yakında Sayın BaĢkan‟ın da mücadele verdiği, 

Sayın BaĢkanın da mücadele verdiği, yine Ġzmir‟in kangren sorunlarından bir tanesiyle ilgili, 

muhtemelen Sayın BaĢkan bu konuda görüĢecek, nasıl destek vereceğimizi göreceksiniz.  

BAġKAN: Özgür Bey, Ģöyle yapalım mı… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bitiriyorum, çok özür diliyorum.  

BAġKAN: Tamam, evet. Tamam, tamam. Evet, Özgür Bey, siz toparlarsanız bir Ģey söyleyeceğim. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, tamam. 

Evet… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın Serdar Bey, o mikrofonda kısık sesle konuĢtuğumuzda anlamadı, 

muhtemelen de sizin de anlamayacağınızı düĢündüğüm için sesimi yükselttim, kusura bakmayın. 

Zaten dediğim gibi küçük bir nezle geçirdiğim için sesim de böyle garip çıkıyor olabilir. ġimdi 

arkadaĢlar, bir önceki önergeye dönmeyeceğim elbette ki; ama bir önceki önergede, “Ġade edin, 

görüĢün.” dediğimizde, bize anlamsız eleĢtiriler ortaya koydunuz. “Engelliyorsunuz, engellemeye 

çalıĢıyorsunuz, ipe un seriyorsunuz.” gibi açıklamalar. “Bunu iade edin.” dediğimizde siz, 

“Birtakım iletiĢim eksiklikleri var.” Evet, birtakım iletiĢim eksiklikleri var; ama bu iletiĢim 

eksikliklerinin altında birtakım teknik detaylar ve problemler var arkadaĢlar.   

BAġKAN: Özgür Bey, bir Ģey söyleyeceğim. Hayır hayır… 

ÖZGÜR HIZAL: Buyurun Sayın BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Ġnsicamınızı bozmak istemiyorum; ama ben meseleyi anladım. Müsaade ederseniz bir 

Ģeyi teklif edeceğim Meclise. O yüzden… 

ÖZGÜR HIZAL: Bitireyim. Çok özür diliyorum Sayın BaĢkan, bitireyim ondan sonra…  

BAġKAN: Peki, peki.  

ÖZGÜR HIZAL: Çok kısa kaldı, çok kısa.  

BAġKAN: Tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, bu alanı… Bir Bayraklı Meclis Üyesi olarak Ģunu da söylemek istiyorum 
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ve bitiriyorum Kıymetli ArkadaĢlar: bu alan, on yıldan fazla bir süre Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟ne yetkisi verilmiĢ Kentsel DönüĢüm Alanı arkadaĢlar, kentsel dönüĢüm alanı. Fuat Edip 

Baksı, Alpaslan ve Cengizhan Mahalleleri. Ben o mahalleleri çok iyi biliyorum. Sayın BaĢkan, son 

2-3 yıldır o mahallelerde geziyor; ama ben çok uzun süredir o mahallelerde tur atıyorum. 

Çok…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Üç yıldır 

geziyorsunuz Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Ģimdi burada BüyükĢehir Belediyesi on yıldır dönüĢüm yapmak istedi, 

yapamadı. Doğru bir yaklaĢımla, bence ve bizce yetkiyi Bayraklı Belediyesi‟ne devrettik. Oybirliği 

yaptık mı Sayın BaĢkan? Yaptık. Bayraklı‟da da oybirliği yaptık, burada da oybirliği yaptık. 

Engellemek isteseydik, siyaset yapmak isteseydik orada, siyaset yapar mıydık? Siyasetin dik âlâsını 

yapardık. Ağzım laf yapıyor. Gelirdim, burada çok konuĢurdum. Yapmadık. “Gidin…” dedik, 

“Doğru bir plan...” Ama siz bugün doğru bir planlama yapmıyorsunuz, yanlıĢ ve eksik bir planlama 

yapıyorsunuz ve sizin, çok iyi biliyorum, çok iyi biliyorum, sizin, sizin, bu planınıza yine sizin 

talebinizle o odalar dava açacak, sistem tıkanacak Sayın BaĢkan. (9 dakika 24 saniye) 

BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar, ben bir Ģey söyleyeceğim; Ģimdi, buradan konuĢmanın iĢte 

Ģehveti diyelim, gerginlik diyelim, ne derseniz deyin; ama sonuçta ben, tüm, özellikle Bayraklı 

Meclis Üyeleri‟nin ve Belediye BaĢkanımızın ve tüm Meclis Üyelerimizin, böyle bir meseleyi 

tekrar Komisyon‟da müzakere etmesinin hayırlı olacağını düĢünüyorum. Yani oyçokluğuyla 

geçirme irademiz, gücümüz var BaĢkan‟ım, yanlıĢ anlamazsanız Ģunu teklif ediyorum: bunu tekrar 

Komisyon‟a iade edelim. Burada ifade edilenlerden baĢka, bilmediğiniz, bilmediğimiz yeni 

sorunların da çıkma ihtimali var, gözüken o. ĠZSU‟yla ilgili gelen birtakım raporlar var. AnlaĢılan 

bir kere daha, yani çok, on yıldır beklemiĢ bir mesele, bir ay daha gecikebilir diye düĢünüyorum. 

Eğer müsaade ederseniz, Komisyon‟a iadesini oylayacağım. Bu konuda eğer müsaade ederseniz 

Komisyon‟a iadesini oylayacağım. Değerli ArkadaĢlar, 3 ve 4 no’lu Komisyon Raporlarının 

Komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 5. madde de Komisyonlardan oyçokluğu ile gelmiĢ. Biz, aslında 

Komisyonlardan geldiği Ģekliyle diyelim; ama “Protokol’ün 4. maddesinde sehven yazılan 11 sıralı 

rakamdan oluĢan bir ibare yanlıĢlıkla yer almıĢ. Bu ibarenin çıkarılmak suretiyle, Komisyonlardan 

geldiği Ģekliyle” diyelim.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, yapılan, burada ifade 

edilen değiĢikliğin yapılarak, önergenin… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Komisyon Üyemiz söz talep ediyor ama… 

BAġKAN: Buyurun, buyurun.  

BURÇĠN KEVSER SEVĠL: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, burada bir ĠĢ Birliği Protokolü söz 

konusu, Dünya Kenti Ġzmirle. AK Parti Grubu olarak ret verdik. Bunun gerekçelerini açıklamak 

istiyorum. ġimdi, yapılan Protokol‟ün ana maddesi Ģuydu: yurt dıĢında Ġzmir‟in tanıtım ofislerinin 

açılmasıyla alakalıydı. Biz gereken çalıĢmaları yaptığımızda, Dünya Kenti Ġzmir Derneği‟nin daha 

önceden yurt dıĢında açmıĢ olduğu tanıtım ofisleri olduğunu gördük. Zaten aktif olarak çalıĢabilen 

bir dernek bu konuda. Bununla birlikte biz iki Ģeye baktık. Birincisi; aslında derneğin 

yapılanmasının nasıl olduğuyla alakalıydı. Burada biz, bu ĠĢ Birliği Protokolü‟nü görüĢürken, henüz 

danıĢanınız değildi, eski danıĢmanınızdı; ama artık danıĢmanınız olan yeni danıĢmanınızın Yönetim 

Kurulu‟nda olduğunu ve baĢka siyasi partilerin de temsilcilerinin olduğu, daha doğrusu 

seçilmiĢlerinin, temsilcilerinin demeyelim, seçilmiĢlerinin olduğu bir platform olduğunu gördük. 

Bununla birlikte aslında bizim ret vermemizdeki temel gerekçe Ģuydu; bir Ġzmir Vakfı vardı 

biliyorsunuz. Yani kuruldu demiyorum, bir isim değiĢikliği ile yoluna devam etti. Biz bu Meclis‟te 

oraya 9 milyon aktarılmasını konuĢtuk ve siz 9 milyonu aktarmak isterken temel argümanınız bize 

Ģu Ģekildeydi: “Biz, Ġzmir‟in turizm açısından ön plana çıkmasını istiyoruz ve yurt dıĢında tanıtım 

ofisleri açılmasını önemsiyoruz.” demiĢtiniz. Bizim zaten o gün 9 milyona karĢı çıkıĢımız da bu 

değildi, bu sebep değildi; ancak biz bugün diyoruz ki sizin de önem verdiğiniz üzere, daha çok 

paydaĢ sahibi olan Ġzmir Vakfı‟yla bunu yapmak varken, zaten hâlihazırda da kendi çapında 

çalıĢmalarını yapan bir dernekle ĠĢ Birliği Protokolü‟nü doğru ve yeterli bulmuyoruz. Bu sebeple 

AK Parti Grubu olarak ve ilgili önergeye ret oyu verdiğimizi tekrar beyan ediyorum. (2 dakika) 
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BAġKAN: Vallahi sizin ret gerekçelerini açıklamanız benim kafamı iyice karıĢtırdı. Yani iyice 

benim açımdan karıĢtı mesele. Çünkü çok basit, ret vermiĢsiniz, “Tamam” demiĢtim; ama Ģimdi siz 

konuĢtukça benim aklımda baĢka Ģeyler Ģekilleniyor. Fikret Bey, buyurun.  

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Değerli Hazırun hepinize iyi akĢamlar diliyorum. BaĢkan‟ım, 

aynı anda el kaldırmıĢtık, sonradan herhalde fark ettiniz. ġimdi, biz, Protokol‟ün, Plan ve Bütçe 

yönünden baktığımızdaki maddelerin içerisinde özellikle kent istihdamının arttırılması, ekolojik ve 

iklim değiĢikliği, enerji, tarım, cinsiyet eĢitliği, genel spor ve benzeri gibi konularda, aynı zamanda 

teknoloji transferi gibi bir dolu kapsamlı, BüyükĢehir Belediyesi‟nin asli kamusal iĢlerini giderdiği 

bir Dünya Kenti Ġzmirliler Derneği diye bir Protokol bu. ġimdi bu Protokol‟ün yapılıĢ biçimine 

baktığınız zaman ki bunun ekinde söylenen kanun maddelerinin aslında hiçbirisi bu Protokol‟ü, 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin asli görevleriyle bir derneğe vermesi ve yapılabilmesine atıfta bulunmuĢ 

kanun maddeleri değil, aslında 5393 sayılı bizim Belediye Kanununun 74. maddesinde, orada bu 

yetkilerin özellikle Meclisin tarafından alınacak karar ve Uluslararası Yerel Yönetimlerle, bu tip iĢ 

birlikleri yapar; ama bunların ulusal politikalara veya iĢte ülkeyle ilgili yapılacak olan birtakım 

Ģeylerde karar alamaz ki bunu da ĠçiĢleri Bakanlığı oylar, onaylar. Yani burada böyle bir madde yok. 

ġimdi, buradan atıfta bulunarak, Ģimdi biz DĠDER‟e bu kadar kapsamlı birtakım yetkileri verirken, 

DĠDER‟in bize verilen Protokol‟de, ekinde ne gibi bir özelliği var, neler yapmıĢ anlamında, ki ben 

Burçin BaĢkan kadar iyimser değilim. Çünkü 2020 senesinin sonunda kurulmuĢ, bugüne kadar 

kendi web sayfalarına ve sosyal medyalarına baktığın zaman, sadece ziyaretlerde bulundukları 

birtakım fotoğrafları paylaĢmıĢlar. Onun dıĢında da twitterda dâhil kendisini 11 kiĢi takip ediyor. 

Yani dernek üyeleri ve istiĢare kurulları, iĢte Almanya‟daki 5 ofisi dâhil birbirini takip etmeyen bir 

dernekten bahsediyoruz. ġimdi, bu dernekle ilgili bakıyorsunuz, Avrupa‟da açılmıĢ 5 tane ofis var ki 

bu 5 tane ofisin, tabii ki tesadüftür, tamamı partinize mensup veya o görüĢte olan insanlar ki 

Ġzmir‟de de öyle. Tabii bunu biz çok fazla, bir iĢte politik konu yapmak için söylemiyorum; ama bir 

tane Berlin‟deki BaĢkan‟ın da bundan iĢte yıllar öncesi, kaçak etten dolayı da yargılandığını 

görüyoruz. Yani biz BüyükĢehir Belediyesi, kendi kurumsal kimliğini kullandırarak uluslararası bu 

tip bir yetkilendirme yapmak anlamında ileriye dönük çekince görüyoruz. 

BAġKAN: Anladım.  

FĠKRET MISIRLI: Bitireyim yani BaĢkan‟ım. Söylemeyeyim mi?  

BAġKAN: “Bitirmeyin” demedim, bitirin, “Anladım” dedim sadece, anladım.  

FĠKRET MISIRLI: Çok güzel, peki. ġimdi, bununla alakalı olarak yapılacak olan bu Protokol‟ü, 

bizim Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin, bu kadar ki Daire BaĢkanlıklarımız var, biz yapamıyor 

muyuz? Kaldı ki bu niye Plan ve Bütçe‟ye geldi, anlamadık. Sebebi Ģu: Protokol‟de hiç bizimle 

ilgili bir, parasal yönden bir ödenek yok. ġayet bu ödenek vardıysa ki bizim kendi Komisyondaki 

arkadaĢlarımız bu ödeneğe bilerek olumlu yönde oy kullandıysa, biz Plan ve Bütçe Komisyonu 

olarak burada bir ödeneği görmedik. Umarım bu Plan ve Bütçe‟den hariç bir ödenek Ģeklinde 

geçmemiĢtir. Çünkü kamu kaynaklarının böyle, yapılan Protokolle Plan ve Bütçe Komisyonu 

dıĢında aktarılmasını uygun bulmuyoruz. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Yahu olmayan bir Ģeyi eleĢtiriyorsunuz Fikret Bey, inanılmaz. 

FĠKRET MISIRLI: Kaynak nerde olduğu belli değil Protokol‟de BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Yok, kaynak yok ama… 

FĠKRET MISIRLI: Bize niye geldi, Plan ve Bütçe‟ye?  

BAġKAN: “Ya varsa” diyorsunuz. 

FĠKRET MISIRLI: Plan ve Bütçe‟ye niye geldi? ArkadaĢlar olumlu kullandığı için demek ki var 

diyoruz, yani konu bu. (3 dakika 23 saniye) 

BAġKAN: Tamam tamam. Murat Bey… Ufuk Bey, size de vereyim. Önce Murat Bey… 

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan‟ım, teĢekkür ederim. Hani iki Ģeye değineceğim de hangisinden 

baĢlayayım? “Bugüne kadar hiç siyaset yapmadım.” diyen bir siyasetçiyle karĢı karĢıya olmak 

ilginç geldi bana. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Evet, Gündemi konuĢuyorum.  

HÜSNÜ BOZTEPE: O bir önceki Gündem.  

BAġKAN: Yahu Hüsnü Bey, Allah aĢkına yahu, Allah aĢkına yahu.  

MURAT AYDIN: ġimdi, ben… 

BAġKAN: Ama yapmayın Ģunu yahu, ne olur yahu. Evet, Murat Bey, ne olur siz de bana hitaben 
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konuĢun.  

MURAT AYDIN: Sayın mevkidaĢım ve… 

BAġKAN: Evet. 

MURAT AYDIN: MeslektaĢım, az önce kürsüdeyken sözünü kesen arkadaĢıma söylediği tonla, 

yanındaki arkadaĢına aynı tonla uyarısını bekliyorum o zaman. Biz siyaset yapıyoruz, hepimiz. Biz 

siyasetçiyiz. Siyaset yapmayı laf ebeliği olarak anlıyorsanız, bizim yaptığımız bu değil. Siyaset 

yapmayı, tercihlerinizi değil de kendi değer yargılarınızı ya da kiĢisel bakıĢ açınızı dile getirmek 

olarak anlıyorsanız, yanlıĢ yerdesiniz demektir. Biz siyaset yapıyoruz, kendileri de siyaset yapıyor. 

Nitekim üç yıldır bu Mecliste kendilerine bir dernek beğendiremedik. Hangi derneği getirdiysek, 

arkadaĢlar bir istihbari faaliyet içerisine girip, sosyal medya hesaplarına bakıp, bu derneğin ve 

vakfın yöneticilerinin siyasi geçmiĢlerini irdeleyip, buradan hareketle, “Efendim bu adamlar Ģöyle 

Ģöyle adamlardır ya da kadınlardır. Biz bunlarla nasıl böyle bir Ģey yaparız?” diyorlar. Bu siyaset 

yapmaktır iĢte. Çünkü siyaset tercihlerinizi söylüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 

Grubu‟nun nezaketini zaafiyet sanmasın bazı arkadaĢlar. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, 

zaafiyet içerisinde değildir, nezaket içerisindedir. Pek çok Ģeyi görmezden ya da duymazdan 

geliyorsak, bu Meclisin insicamını bozmamak içindir. Bu Meclisin Meclis Üyesi‟ne Ġzmir Halkı, 

Grup BaĢkanvekiline de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ödev verir ve o ödevi bana vermiĢtir bu 

Grup, ben de yerine getireceğim. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin tercihlerini siyaseten 

eleĢtirebilirler. Muhalefet Grubu olarak, bildiğimiz AK Parti Politikalarının yereldeki temsilcileri 

olarak sanata baĢka türlü bakabilirler, heykele karĢı çıkabilirler, karikatür yarıĢmasına hayır oyu 

verebilirler, Ģehrin yeĢil alanını arttıracak planlamaya hayır diyebilirler. Bu siyaset yapmaktır iĢte. 

Çünkü onlar da bizim gibi siyasi tercihlerinin gereğini ortaya koyuyorlar; ama dönüp, “Bunu biz, 

Ġzmir Halkı‟nın çıkarları için bir engel oluĢturmuyoruz, siyaset de yapmıyoruz.” demesinler. Bakın, 

Sayın Meclis Üyesi konuĢurken, bu derneğin twitter‟da kaç kiĢi tarafından takip edildiğini 

sorguluyor, Protokol‟de ne yapılacağını değil. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, protokol yaptığı dernek 

ve vakıfları kendilerinin makbul saydıkları dernek ve vakıflar arasından seçmeyecektir. Hiçbir 

zaman da seçmedi ve seçmeyecektir. Bu konudaki gelen her Protokol‟e benzer eleĢtiri 

getirmelerinden Cumhuriyet Halk Partisi Grubu memnuniyet duymaktadır. Çünkü anlıyoruz ki; AK 

Parti Meclis Grubu‟nun sevmeyeceği, benimsemeyeceği dünya görüĢüne sahip derneklerle iĢ birliği 

yapıyoruz. TeĢekkür ederim. (3 dakika 45 saniye) 

BAġKAN: Ben teĢekkür ederim. Ufuk Bey, buyurun. Özgür Bey el mi kaldırdınız, görmedim?  

UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Evet.  

UFUK YÖRÜK: Tekrardan kaçınmamak için Murat Bey‟e sadece katkı olsun diye 2-3 cümle 

edeceğim. Ben de merak ediyordum açıkçası bu Protokol‟e niçin karĢı çıkılıyor diye. Çünkü 

Komisyonda böyle bir tartıĢma kesinlikle yaĢanmadı. Sadece oyçokluğu ifade edildi... (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
BAġKAN: Burçin Hanım lütfen.  

UFUK YÖRÜK: Oyçokluğu ifade edildikten sonra altı dolduruldu diye düĢünüyorum. (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Lütfen, lütfen ama lütfen. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Böyle bir Ģey olur mu Allah aĢkına? Siz 

yapmayın bari. Evet, Ufuk Bey.   

UFUK YÖRÜK: Protokol‟de Yasaya aykırı hiçbir Ģey yok. Gönül rahatlığıyla bu Protokol‟e 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumlu oy kullanacağız. Ayrıca protokolde parasal yükümlülükler 

açısından BüyükĢehir‟e getirilen bir yük de yok. Kendini ispatlamıĢ Almanya‟da aldığı 

Hollanda‟da, Amsterdam‟da bir ofisi olan, tek amacı Ġzmir kökenli bir dernek. Bu derneğin de 

amacı Ġzmir‟i dünya ölçeğinde metropol kentlerinde tanıtmak olan bir iĢ birliği içerisindeyiz. 

Yasaya aykırı olmadığı gibi Ġzmir‟e katkı sağlayacak bir Protokoldür. Bu protokol anlamında 

Ġzmir‟e biz faydalı olacağını düĢünüyoruz. TeĢekkür ederim.  (1 dakika 11 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ederim. Özgür Bey buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis, ben siyaset yapmıyoruz derken yine yanlıĢ 

anlaĢıldım ya da anlayamadılar.  

BAġKAN: KarĢılıklı olmasın ne olur Özgür Bey. Yani bununla ilgili söylerseniz.  
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ÖZGÜR HIZAL: Konuyla ilgili Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Ģöyle bir… 

BAġKAN: KarĢılıklı olduğu zaman gereksiz tartıĢma oluyor… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, karĢılıklı elbette ki değil Sayın BaĢkan ama ben de Sayın 

mevkidaĢımın bana yapmıĢ olduğu uyarının bir benzerini Meclis BaĢkanı olarak size yapmak 

isterim. ġöyle; Cumhuriyet Halk Partisi Grubundaki arkadaĢlarımız, Gündem maddesinin dıĢındaki 

bir maddede konuĢtuklarında aynı uyarıyı yapmaz iken bize böyle bir uyarı yapmanız çok doğru 

değil diye düĢünüyorum. ġimdi biz… Ben herhalde Murat Bey‟den daha eski bir siyasetçiyim. Yani 

siyaset kurumunun ne demek olduğunu, siyasetçinin ne demek olduğunu, siyasetçinin topluma ne 

gibi faydalarının olduğunu çok iyi bilirim o konuda… Çok, çok, çok iyi… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Eskiyen demedim eski bir Meclis 

Üyesi… “Eski bir siyasetçiyim.” dedim. Hâlâ Ģu anda mevcut siyasetçiyim. Ben Ģunu söyledim. 

“Bazı meseleleri polemik konusu yapmayıp bu Ģehrin menfaati söz konusuysa; orada elimizi, 

gövdemizi, bütün vücudumuzu taĢın altına koyduk ve koymaya devam edeceğiz.” dedim. ġimdi 

elbette ki istihbari faaliyet içerisine girmiyoruz. Ama Ģunu yapıyoruz tabii; biz görev bilinci olan 

Meclis Üyeleriyiz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, bir Protokol Belediyeciliği anlayıĢı ortaya 

koyduğu için bu kaynakları, burada olmayabilir o kaynak ama bu kaynakları nereye aktarıyor? Bu 

dernek nedir? Çünkü önümüze 3 sayfalık, 5 sayfalık bir protokol getiriyorsunuz. Belediyenin 

yükümlülükleri, derneğin yükümlülükleri bazen bakıyoruz 3 aylık dernek oluyor. Bazen bakıyoruz 

derneğin BaĢkanı Cumhuriyet Halk Partisi bilmem ne Ġlçe BaĢkanlığında görevli oluyor. Bazen 

bakıyoruz bilmem ne bilmem ne oluyor ve sonra bakıyorsunuz bu derneğin, bu vakfın, bu yapının 

bu STK‟nın geçmiĢte yaptığı hiçbir doğru iĢ yokken, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinden, burya 

kaynak aktarılıyor. Sonra da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Sayın BaĢkan‟ın dediğinin aksine 750 

bin TL‟lik, 3 milyon değil yalnız 750 bin TL‟lik bir desteği Bayındır Belediyesi‟ne veremiyor. 

Çünkü “Para yok” deniliyor. Bizim itirazımız burada. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, tanıtımı 

yapacak. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Dünya Kenti Ġzmir vizyonuyla gidecek Newyork‟ta 

Moskova‟da Avrupa‟nın birçok kentinde Asya‟nın birçok kentinde ki Sayın BaĢkan‟ın bu konuda 

vaatleri vardı. Ġzmir evleri açacak. Ġzmir‟e dair tanıtımlar yapılacak. ĠĢte az önce okudunuz. Sayın 

danıĢman, 8 gün içerisinde… 7 gün içerisinde 3 ülke gezmiĢ. 3 ülke. Bir kıtadan bir kıtaya geçmiĢ. 

Kalkıp itiraz mı ettik? Herhalde cebinden parayla gezmedi bu. Buranın, bu belediyenin parasıyla 

gezdi ve doğru bir iĢ yaptığını düĢündüğümüz için dedik ki; “Yani bir Ġzmir Ģehri için bir katkı 

koymak adına yapıyor bunları.” dedik.  Ama elbette ki bekliyoruz tabii belki Sayın BaĢkan, belki de 

DanıĢman arkadaĢımız gelecek orada neler yapıldığını anlatacak diye düĢünüyorum. Dolayısıyla biz 

burada dernek beğenmemek, dernekleri siyasal anlamda kategoriye koyarak değerlendirmek gibi bir 

durumumuz yok. Bu derneğin, bu Ģehre ne gibi bir katkı koyacağını düĢünerek hareket ediyoruz 

ama siz ama siz bir Dernekle ya da bir Sivil Toplum KuruluĢuyla Protokol yaparken, Protokol 

yaparken siyasi düĢüncelerine bakarak yaptığınız için biz bu eleĢtiriyi yapıyoruz ve itiraz ediyoruz. 

Bugün de bundan dolayı itiraz ediyoruz. Bugün de bundan dolayı itiraz ediyoruz arkadaĢlar. Sayın 

Murat Bey, o derneğin sosyal medya araçlarına bakabilirsiniz.  Dernekler masasından gidip 

kurucularına, üyelerine bakabilirsiniz. Kimler olduğunu görebilirsiniz. Bu bir istihbari çalıĢma 

değildir. Bir sorumluluk sahibi bir Meclis Üyesinin çalıĢmasıdır. Biz bunu yapıyoruz. Bunun gereği 

olarak da bu Protokolün, bu derneğin Ġzmir‟e ve Ġzmirlilere olumlu bir katkısının olmadığını 

düĢündüğümüz için oyçokluğu veriyoruz. (5 dakika 18 saniye) 

BAġKAN: Bitireyim. Değerli ArkadaĢlar,  yok artık yani, bu dernek Değerli ArkadaĢlar, bizden 

maddi bir çıkar elde etmiyor. Bizden herhangi bir talebi yok. Mesele Ģu; bugüne kadar Ġzmir‟i, 

Ġzmir‟i tanıtan bir ofis dünyanın neresinde vardı? Var mıydı? Yoktu. Bir dernek, bir inisiyatif 

kullanarak, fedakârlık ederek, çalıĢarak bazı adımlar attı. 5 tane dernek var Ģu anda Almanya‟da ben 

5‟ine de gittim. Ġnanılmaz, yani orada insanlar Ġzmir aĢkıyla Ġzmir‟e bir Ģeyler yapmak için katkı 

vermek için bir çaba içindeler. Anlatıyoruz yaptıklarımızı, Ġzmir‟i takip ediyorlar onlar da Ġzmir 

adına orada davetler yapıyorlar. Ġnsanları misafir ediyorlar. Ġzmir‟i anlatıyorlar, broĢürlerimizi 

dağıtıyorlar. Yani baĢka bir Ģey söylemek istemiyorum. Değerli ArkadaĢlar, 5 no’lu Komisyon 

Raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 6? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 6. madde de yine oyçokluğuyla kabul gören 

Önergelerden birisi. Komisyondan geldiği Ģekliyle.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 6 no’lu Komisyon Raporunun kabulünü 

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

ediyorum, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7 dâhil 40‟a kadar, 39 dâhil Komisyonlardan geldiği Ģekilde oylansın hepsi 

oybirliği.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 7 dâhil, 40 dâhil mi dediniz?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 39 dâhil.  

BAġKAN: 7 no’lu Komisyon Raporundan 39 no’lu Komisyon Raporu dâhil Komisyon 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 40? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 40. maddeyi Komisyonlarına iadesini öneriyoruz.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 40 no’lu Komisyon Raporunun 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyoruz, 41? Evet, 41? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım, 41 den 79‟a kadar da Komisyonlardan… 

HAKAN YILDIZ: 40‟ın iade sebebini soruyoruz Sayın BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Efendim? 

HAKAN YILDIZ: 40‟ı iade ettik ya Komisyonlarına. Neden Komisyonlarına iade ettiğimizin 

sebebini soruyoruz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Konak Belediye BaĢkanımızın Komisyonlara bir anlatımı olacak. O 

yüzden iadesini… 

BAġKAN: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Söz almak ister misiniz BaĢkan‟ım? 

BAġKAN: Yok iĢte tekrar görüĢülsün diye baĢka bir sebep olabilir mi? Evet. BaĢkan‟ım… 

ABDÜL BATUR: Sayın BaĢkan‟ım,  Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım bu teknik olarak yeniden 

değerlendirilmesi gereken bir konu vardı. Ġzah ettik BaĢkanımıza. Komisyonumuza da izah etme 

noktasında bir çalıĢma yapacağız. 

BAġKAN: TeĢekkür ederiz.   

ABDÜL BATUR: Ondan geriye iade edildi.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.  

ABDÜL BATUR: TeĢekkür ediyorum. (10 saniye) 

BAġKAN: 41, Nilay Hanım?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım, 41‟den 76. maddeye kadar, 75 dâhil Komisyonlarından geldiği 

Ģekliyle.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 41 no’lu Komisyon Raporundan baĢlayarak 

75 dâhil tüm Komisyon Raporlarının doğru mu?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

BAġKAN: Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 76? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yine 76. madde de yine Konak Belediyemizin aynı konudaki bir konusu. 

Komisyonlarına iade ediyoruz aynı gerekçeyle.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 76 no’lu Komisyon Raporunun Komisyona 

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

ediyorum, 77? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 77 ve 78 Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Sedat Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 77 ve 78 no’lu Komisyon Raporlarının 

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.  

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü 
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oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum. Bir sonraki BirleĢim 11 Mayıs ÇarĢamba… 

HAKAN ġĠMġEK: Gündem DıĢı KonuĢmalar yok mu Sayın BaĢkan? 

BAġKAN: Vereceğim, vereceğim.  Bir sonraki Meclis BirleĢimi 11 Mayıs ÇarĢamba saat:18.00.  

 

X. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

BAġKAN: Evet, Gündem DıĢı söz almak isteyen? 

SALONDAN: ĠZSU var BaĢkan‟ım... 

BAġKAN: Efendim? ĠZSU, ĠZSU yapacağız evet, evet. ĠZSU‟nun ne yapacağız? ĠZSU Genel 

Kurul var ÇarĢamba Günü evet, evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bugün de var efendim.  

BAġKAN: Tamam.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Havale edeceğiz Komisyonlara.  

BAġKAN: Dağılmayın arkadaĢlar.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet dağılmayın. 

BAġKAN: ĠZSU var pardon. Evet, buyurun Hakan Bey.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Konak Meclis Üyesi olması nedeniyle belki tekrar gibi olacak 

ama EXPO Alanı ile ilgili tekrar Gündem DıĢı söz aldım.  Biz EXPO Alanıyla ilgili, YeĢildere ile 

ilgili samimiyetle Komisyonda değerleyelim istedik. Peki, size iki tane sorum olacak Sayın BaĢkan. 

Bu EXPO alanı belirlediğimiz YeĢildere‟deki Laleli Mahallesi ve diğer Küçükada Mahallesi‟ndeki 

eski konutların durumu ne olacak? Bu çalıĢılmamıĢ bir durum. Nedenini söyleyeyim. Bu hâlihazırda 

üzerinde yapı stoğu bulunan bu adalar yeĢil alan olarak belirlenmiĢ durumda.  

BAġKAN: Evet.  

HAKAN YILDIZ: Ve kamulaĢtırdığınızda otomatikman yıkacağınız yerler ve içinde yaĢayan 

vatandaĢların durumu belirsiz. Bir diğer nokta da, dediler ya Sayın Grup BaĢkan Vekilleri ve Grup 

Sözcüleri “Bu planlar çalıĢıldı.” diye. Bakın çalıĢılmıĢ olsa Sayın BaĢkan, Konak Belediyesinde 

önümüzdeki günlerde Meclis‟e gelecek biz burasıyla ilgili 1/1000‟liklerde plan tadilatı geçirdik 

Konak Meclisinde. ġimdi Ġmar Komisyonu BaĢkanımız ayrıntılı çalıĢtığını söylüyor ama bakın      

H max Serbestliğini kaldırıp 85 metre yükseklik belirledik. Yani EXPO alanı içerisinde 32 katlı,    

33 katlı 2 tane bloğu oyladık ve Meclis‟e getiriyoruz. Biz diyoruz ki; evet YeĢildere kıymetli ve 

değerli ve düzenlenmesi gereken bir yer. Ancak samimiyetle söylüyorum. Teknik bilgisi olan bir 

Meclis Üyesi olarak söylüyorum. Burada hazırlıklar noktasında ciddi problemler var. Bayraklı 

örneğinde olduğu gibi. KeĢke bunu bir aylık gündem içerisinde, bırakın bir aylığı acil gündem 

noktasında gene tartıĢsaydık. Çünkü ben Meclis Üyesi olarak Komisyona gittiğimde aynı soruları 

Bürokrat ArkadaĢlarıma sorduğumda zaten tatmin edici cevap alamadım. Kaygıları onların 

gözlerinde zaten gördük. Biz diyoruz ki; “Sayın BaĢkan, iyi niyetle çıkmıĢ olunabilir ancak 

açıkladığınız bu alanın teknik problemleri çok ciddi ve aynı zamanda hâlihazırda hepsini bir tarafa 

bıraktım. Arka sıralar tabir ettiğiniz 5 bin kiĢinin yaĢadığı ve hâlihazırda konutları olan ve imar 

adalarını yeĢile çevirdiğiniz bu yerlerin ne olacağı belirsiz.  

BAġKAN: Hakan Beyciğim, anladım.  

HAKAN YILDIZ: Bu konuda çalıĢmanız var mı Sayın BaĢkan?  

BAġKAN: Var, ben Ģöyle… 

HAKAN YILDIZ: Açıklamanızı bekliyorum bir Meclis Üyesi olarak. Bir Konak Belediyesi Meclis 

Üyesi olarak. (2 dakika 18 saniye) 

BAġKAN: Hakan Beyciğim, bakın EXPO ile ilgili söyleyeceğim her Ģeyi söyledim. Bundan 

sonrası teknik arkadaĢlarımızla yürüteceğiniz çalıĢmadır. Eğer bu samimiyet, bu iyi niyet ifade 

ettiğiniz Ģeyler varsa zaten arkadaĢlarım buradalar ve söylüyorum huzurunuzda onlara söylüyorum. 

Hakan Bey‟i ve Meclis Üyelerimizin tamamını lütfen detaylı olarak bilgilendirin. Çünkü aylardır 

çalıĢıyor arkadaĢlarım ve bu çalıĢmalarla ilgili de her türlü bilgilendirmeye açıklar. Buyurun Özgür 

Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: Çok uzatmayacağım Sayın BaĢkan sadece yoğun bir Gündem haftası var. 

ÇarĢamba‟ya herhalde Ģey yaptık ama biz… 

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Grup BaĢkanvekili ArkadaĢlarla görüĢtük dün telefonla ÇarĢamba günü ĠZSU ve 
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kesin hesap… 

BAġKAN: Kesin hesap… Benim mazeretim var o nedenle kusura bakmayın ya ben rica etmiĢtim.  

ÖZGÜR HIZAL: Bu kesinleĢti herhalde bu değil mi? Çünkü kesinleĢtirmemiĢtik.   

BAġKAN: Evet siz de uygun görürseniz…  

ÖZGÜR HIZAL: Bir sonraki hafta bir Meclis Oturumu yapılabilir diye düĢünüyorum belki… 

BAġKAN: Kesin hesapta da Ģeyde de hazırlıklar tamam, yani uygun görürseniz yapalım.  

ÖZGÜR HIZAL: Olabilir tabii ama çok yoğun çünkü biz geçmiĢ dönemlerde Mustafa Bey‟le bu 

konuları toplantılar yaparak çözüyorduk. Çok daha sağlıklı oluyordu. Herhalde bir irtibat ve 

bayramın da araya girmesinden dolayı o yüzden bu sözü alma ihtiyacı duydum. Çünkü yoğun bir 

gün olacak.  

BAġKAN: Biliyorum. Erkene biraz… 

ÖZGÜR HIZAL: Sizler açısından da Meclis Üyesi ArkadaĢlar açısından da zor olacak diye 

düĢünüyorum. O yüzden bu sözü alma ihtiyacı duydum. Ama eğer uygun değilse o gün yapabiliriz 

tabii yani bilmiyorum. (56 saniye) 

BAġKAN: Peki, Değerli ArkadaĢlar, eğer uygun görürseniz ÇarĢamba günü yapacağız. Yani 

biliyorum biraz sıkıĢık bir takvim ama herkesin hazırlık yapmasını rica ediyorum. Salahattin Bey 

buyurun.  

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

Temsilcileri, Ġzmirliler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, yine efendim Yazılı Önerge 

verdim ama bu konudan bahsetmem lazım Sayın BaĢkan‟ım. Aktepe – Emrez Mahalleleri 2012 

yılında 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi uyarınca Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı 

ilan edildi. 10 yıldır bölgenin bütüncül imar planları neden yapılamadı? Ġzmir‟in 122 hektarlık en 

büyük kentsel dönüĢüm alanında, bütüncül imar planları olmadan, üstelik seçim döneminde söz 

verdiğiniz kapalı pazar yerini dahi 3 yıldır yapılamadı. Evet, kentsel dönüĢümü nasıl yapmayı 

düĢünüyorsunuz? Bütüncül imar planlarını yapamadığınız halde, Milli Emlak Müdürlüğü‟nden, 

belediye rayiç bedeli üzerinden 12 milyon Türk Lirası bedelle satın alınan 80 dönümlük arazinin 

yarısına tekabül eden, eski pazar yeri bölgesinde, sadece 2348 ada ve 2349 adanın 1/5000‟lik ve 

1/1000 ölçekli Ġmar Planlarını onayladınız mı? Bu adalarda KAKS yapılaĢma oranı nedir? 2019 yılı 

Mayıs Ayı içerisinde, 2886 sayılı Kanuna göre yaptığınız ihale evrakında, her iki ada için ayrı ayrı 

22 bin metrekare inĢaat alanı hesaplandığına ve adaların toplam 14 bin metrekare olduğuna göre, 

yaklaĢık KAKS=3 olduğu anlaĢılmaktadır. Kendi mülkiyetinize KAKS=3 oranını verirken, oradaki 

yurttaĢlarımızın, kardeĢlerimizin KAKS=1,5 üzerinden %50 teklif ediliyor. Bu teklif KAKS=3 ile 

oranlandığında, yurttaĢlarımıza reel olarak %25 teklif ettiğiniz anlaĢılıyor. Bunun adil olduğunu 

düĢünüyor musunuz? Bölgenin bütüncül imar planlarını yapmamanızın sebebi, oradaki yaĢayan 

kardeĢlerimizin kendi mülklerinde KAKS=3 üzerinden hak talep etmelerine meydan vermeden, bir 

an önce düĢük oranla sözleĢme yapma arzunuz olabilir mi? Aktepe – Emrez 10 bin bağımsız bölüm 

kapasitesine sahip. 10 yıl geçmesine rağmen, sadece 275 konut 9 iĢyeri yapmaya çalıĢıyorsunuz, 

bölgenin tamamını kaç yılda dönüĢtürmeyi öngörüyorsunuz? 2019 yılı Mayıs Ayı içerisinde 2886 

sayılı Kanunun hükümlerine göre yaptığınız Kat KarĢılığı ĠnĢaat Ġhalesini ekonomik sebeplerle 

katılım olmadığını ifade ediyorsunuz. Yaptığınız ihale evrakında yaklaĢık maliyet 207 milyon 757 

bin TL olarak belirtilmiĢ, o günkü kur ile ĠnĢaat Metrekare Bedeli yaklaĢık 800 Amerikan Doları 

seviyesinde. Bugün bile bu rakamların altında maliyetler söz konusu iken neden ekonomik 

sebeplerle ihale, ihaleye katılım olmadığını ifade ediyorsunuz. Yukarıda belirttiğimiz gibi 2886 

sayılı Kanuna göre kat karĢılığı ihale yapıldı, yani para kazanmak isteyen müteahhit %50 değil de 

%40 teklif eder para kazanırdı. Ġhaleye teklif veren çıkmamasının sebebi bölgenin bütüncül imar 

planlarının yapılmaması sebebiyle doğalgaz ve benzeri alt yapı eksikliği olabilir mi? Müteahhit 

firmalar bütüncül imar planlarının olmaması ve çevresel yapılaĢmanın onlarca yıl, yıla sarkacağı 

endiĢesiyle konut satamayacaklarını düĢünmüĢ olabilirler mi? 5393 sayılı Kanunun 73. maddesine 

göre… 

BAġKAN: Salahattin Bey, affedersiniz bir Ģey söyleyeceğim, soru önergesi olarak verdiniz üç 

buçuk 4 sayfa, tamamını okumayın lütfen, hepsine cevap verilecek. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Efendim bu çok değil yazılar büyük olduğu için 2 sayfa aslında… 

BAġKAN: Toparlayın yani zaten soru önergesi olarak sunduğumuz için hepsine cevap vereceğiz 

zaten, hepsine cevap vereceğiz… 
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SALAHATTĠN ġAHĠN: Efendim, tamam hepsini okumayım o zaman bir kısmını okuyayım. 

BAġKAN: Sonunu toparlayın lütfen. Çünkü soru önergesi olarak verdiniz, biz de cevap vereceğiz. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Tamam, tamam. 2348 nolu, 5393 sayılı Kanunun 73. maddesine göre 

Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı ilan edilen yerlerde inĢaat yapma ya da yaptırma yetkisi sadece 

Belediyenin uhdesindedir. Hangi Yasal dayanaklar üzerinde sadece 50 metrekare kaçak bir WC‟den 

baĢka bir hiç bir bina bulunmayan bomboĢ durumdaki 2348 adayı, 6306 sayılı Afet Riski bulunan 

alanların dönüĢüm hakkındaki kanun kapsamında değerlendirmeye aldınız? 2348 no‟lu adanın 

yapılan zemin etütlerine göre, zemin emniyet, emniyet gerilmesi ve yataklanma kat sayı değerleri 

nedir? Bölgenin zemin değerlerinin son derece iyi olduğu bilinmekle beraber, üzerinde hiçbir 

yurtdıĢımızın ikamet etmediği bomboĢ adanın afet riski taĢımadığı herkesin malum olmasına 

rağmen süreç neden, 5393 sayılı Kanun kapsamında değil de 6306 sayılı Kanunun 8. maddesi 

kapsamında değerlendirilmiĢtir? Yine 16/04/2021 tarihli ve 458 sayılı Meclis Kararında, 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanunu gereği kat karĢılığı esası ile %100 uzlaĢma sağlanan etaplar, ihaleye hazır hale 

getirilmiĢtir ibaresi bulunmaktadır. 5393 sayılı Kanunun 73. maddesi uyarınca Kentsel DönüĢüm ve 

GeliĢim Alanı ilan edilen yerlerde mülkiyet sahipleri ile %100 uzlaĢı Ģarttır. Bölgede 5000 civarında 

konut stoğu olduğu tahmin edilmektedir. Kaç yurttaĢımızla uzlaĢı sağlanmıĢtır, sağlanan uzlaĢı oranı 

yüzde kaçtır? UzlaĢı sağlanan yurttaĢlarımızın hepsi aynı veya yan yana adalarda mı yer 

almaktadır? Aynı veya yan yana adalarda yer almayan insanları, 2348 adada konumlandırsanız bile 

onların boĢalttığı parseller aynı veya yan yana adalarda yer alamıyorsa yeni baĢlanacak etap için 

%100 uzlaĢı nasıl, %100 uzlaĢı nasıl sağlayacaksınız? Bütüncül imar planlarını yapmadan 

baĢlattığınız bu sürecin akamete uğrayacağını görmüyor musunuz? 16/04/2021 tarihli ve 458 sayılı 

Meclis Kararında, 2886 sayılı Kanun kapsamında kat karĢılığı esası ile düzenlenen ihale 

dokümanlarında, ihale konusu alanda üretilecek yeni bağımsız birimler hak sahibi ve yükleniciler 

arasında paylaĢtırılmaktadır. Piyasa koĢulları içinde gerçekleĢen ihalelerde… 

BAġKAN: Salahattin Bey lütfen toparlar mısınız? Salahattin Bey, arkadaĢlarımızın yani 

görüyorsunuz, toparlayın ama… 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Efendim, ben bir Ģey söyleyeyim bu kürsü Ġzmirlinin kürsüsü. 

BAġKAN: Biliyorum. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Ben burada konuĢmak zorundayım efendim, bu bölge, bölgedeki 

insanların talebi ve beklentisi isteği… 

BAġKAN: Salahattin Bey, bakın soru önergesi olarak verdiniz… 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Efendim okunmadı Soru Önergem… 

BAġKAN: Ben de “Hepsine cevap vereceğiz yazılı olarak” diyorum. Zaten Soru Önergesi odur. 

Yani o yüzden bunu Dilek ve Temennilerde konuĢuyor olmanız anlaĢılır değil yani. Cevap 

vereceğiz, ondan sonra beğenmediğiniz, eleĢtireceğiniz bir Ģey olursa söz alırsınız cevap verelim. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Efendim Ģöyle söyleyeyim; bakın bu konu önemli. Aktepe, Emrez 

Gaziemir'de ve bizim ilçemiz burası, burası bizim çok iyi bildiğimiz yer. Öncelikle ifade etmeliyim 

ki biz ne kentsel dönüĢüme ne de dönüĢüme, kooperatif modeline karĢı değiliz. Burada Ģunu 

söylemek isterim, mesela tarım bölgelerinde kooperatiflerde, kooperatiflerden ürünler alınıyor, 

kooperatifler destekleniyor. Aktepe-Emrezli kardeĢlerimiz Gaziemirli kardeĢlerimiz bizim içinde 

olduğumuz Aktepe-Emrezli insanlardan oluĢan bir kooperatif oluĢsaydı burası bu Ģekilde bu 

yapılanma tamamlansaydı diye efendim talepleri. Hani bu kooperatif iĢi ne kadar doğru? Hani 

burada bizim bunu esasında… Neyse ben, tamam efendim… Ama ben Gaziemir ve BüyükĢehir 

Meclis Üyesiyim burası Ġzmirlinin kürsüsü. Hani, evet önergeye cevap vereceksiniz ama bu 

önergeyi insanlarımızın duyması gerekiyor yani bu önergenin içeriğini anlaması gerekiyor Sayın 

BaĢkan‟ım. Yani tamam ben sizin müdahalenizi dikkate alıyorum, konuĢmuyorum, cevaptan sonra 

konuĢacağım, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: Salahattin Bey çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, görevi kötüye kullanmak, görevi 

suistimal etmek gibi suçlamalarla beni Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak Ģikayet 

ettiniz. Bir kere teessüf ediyorum. Bizim Mecliste bütün bu meseleleri Ģimdi yaptığımız gibi 

konuĢup tartıĢmak imkânımız var ama siz bir de bunu tercih ettiniz, sizin takdiriniz. Ben sadece 

teessüf ediyorum ve Meclisin vicdanına havale ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, bildiğiniz gibi 

Srebrenitsa Seyahati konusunda Mecliste bir karar almıĢtık. Bu kararın gereğinin yerine getirmek 

için tek tek bütün Meclis Üyelerimize sorduk, hangi seçenekle gitmek istersiniz diye. Sonuçta 
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ortaya çıkan tablo, büyük bölümü arkadaĢlarımızın cevap vermedi. Yani biz 88 arkadaĢımızdan hiç 

cevap almamıĢız. Bir bölümü, uzatmayayım tek tek hepsiyle vaktinizi de almayayım, cevap veren 
arkadaĢlarımızın çoğunluğu küçük bir heyetle gidilmesi konusunda bir irade beyan etmiĢ. Eğer takdir 

ederseniz, ben Ģöyle bir Ģey öneriyorum. Benle beraber Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyon BaĢkanımız 

ve her siyasi partiden bir arkadaĢımız, yani toplam 6 kiĢi bu seyahati gerçekleĢtirelim, yani bizim orada 

kurumsal olarak tüm Meclisi ve Ġzmir'i temsil eden bir varlık göstermemiz anlamlı olur. Eğer uygun 

görürseniz bu Ģekilde yol alacağız. Tüm siyasal partilerimizden de birer temsilci ismi bildirmelerini rica 

ediyorum ki biz organizasyonu yapalım ama bunun dıĢında Meclis Üyelerimizden kendi harcamalarını 

yapacak Ģekilde katılmak isteyen olursa da onlar da lütfen bildirsinler, heyete dâhil ederiz. Kendi 

harcamalarına yapacak Ģekilde katılırlar Taner Bey buyurun. 

TANER KAZANOĞLU: Biz Hüsnü BOZTEPE kadar profesyonel değiliz bu kürsü konusunda. Öyle bir 

sorunumuz var da. ġimdi, bu Srebrenitsa Anması ile ilgili söz aldım. KardeĢ ġehir olduğumuz dönemde bir 

konuĢma yaptık. ĠĢte dedim, “Çok doğru bir iĢ yapıyoruz.” Gerçekten orada bizlerin kardeĢleri, akrabaları, 

birçok insan var ve “Ġzmir BüyükĢehir olarak da bizim onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz o kadar 

önemli ki…” demiĢtim. Sağ olsun BaĢkan, iyi niyetli olarak ve Meclis olarak AK Partisinden, Cumhuriyet 

Halk Partisine ne kadar hepsi de bunu destekledi ve oybirliğiyle biz böyle bir seyahat düzenleme noktasında 

anlaĢıldı. Fakat bir anda medyada ki ben, bana göre Ġzmirli değil, “Haram olsun, avare Meclis Üyeleri, gezin 

bakalım…” Biz burada bir anmaya katılıyoruz. Allah rahmet eylesin Kemal BAYSAK ağabeyimizin 

herhalde kemikleri sızlıyordur. Yani böyle bir Ģey yok. Biz Ġzmir'de itibardan hiçbir zaman tasarruf olmaz. 

Ġzmir, 2 milyon lira para ile Ġzmir BüyükĢehir için para da değildir; ama artık bu iĢ o kadar çirkin bir noktaya 

geldi ki medyada. Artık dedik ki, dedim ben kendi uçak biletimi aldım. Kendi paramla ben 9‟u ile 12'si arası 

oradayım. Size bu Grubumuzla ilgili bir anı da anlatayım. Bu konu tartıĢılırken ben dedim ki hatta 

Ukrayna'da savaĢ çıkmamıĢtı. Dedim ki, “Gelin, eğer böyle bir seyahat düzenleyeceksek Kiev‟e gidelim, 

“SavaĢa Hayır!” diyelim ve mümkünse de Hüsnü BOZTEPE'yi de orada bırakalım.” diye de bir teklif bile 

sundum. Yani Ģimdi burada Mustafa Ağabey tanıktır bu konuĢmaya. ġimdi, meselenin özü Ģu; bu kadar 

çabuk unutmayalım. EXPO‟da Sayın BaĢkan sizin döneminizde, Bosna Hersek‟in ve Meclis BaĢkanvekili, 

BaĢkanı ve Heyeti olarak gelip bize burada destek çıktı mı? Biz anmada evet, onların yanında olacağız. Eğer 

Hüsnü Ağabeyim kabul ederse uçak biletini ben alacağım, götüreceğim. Evet, teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Evet teĢekkür ediyoruz. Evet... 

ÖZGÜR HIZAL: Çok Kıymetli bir program olduğunun biz de farkındayız Sayın BaĢkan. Evet, arkadaĢlar 

hepinize bu konuda mesajlar atıldı, geri dönüĢler ile ilgili bazı aksaklıklar oldu ama bu programın bu kadar 

talep görmemesinin temel sebeplerinden bir tanesi de, siz de takdir edersiniz, Kurban Bayramı‟na denk 

gelmesi. Kurban Bayramı'nın 1. gününe denk gelmesi nedeniyle. Yoksa programa karĢı duruĢumuzdan 

vesaire falan değil, program ebette ki kıymetli. Sizin yapacağınız bu program Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızla 

birlikte yapacağınız bu program, ki hatta Ģunu da yapabilirsiniz; 1 değil 2 her Gruptan Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımız da…  

BAġKAN: Yani, artık burada temsilci olması yeterli. 

ÖZGÜR HIZAL: Olabilir. Sembolik anlamda da değerli bir program olduğunu düĢünüyorum, teĢekkür 

ediyorum. 

BAġKAN: Peki ben teĢekkür ediyorum. Mazeretleri oyladık değil mi? Oyladık.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir daha oylayalım BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerin Mazeretlerinin GörüĢülmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği kabul edilmiĢtir.  

 

XI. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

ġimdi ĠZSU‟ya geçiyoruz. Saat 16:00, pardon. Değerli ArkadaĢlar, ÇarĢamba günü Saat 16:00 BüyükĢehir, 

18:00 ĠZSU‟yu yapıyoruz. Uygun mudur? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygun. 

BAġKAN:16:00-18:00 arası BüyükĢehir, 18:00 ĠZSU teĢekkür ediyorum. 

                                                              

 
       Mustafa Tunç SOYER 
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