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 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Meslek Fabrikası ġube Müdürlüğü 

ile Konak Nevvar Salih ĠĢgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 

arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol‟ün kabulü ile söz konusu 

Protokol‟ün imzalanabilmesi için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususunun 

görüĢülmesi. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.502442) 

 

 2. Menemen Belediye Meclisinin; Menemen ilçesinde gerçekleĢtirilecek inĢaat faaliyetleri 

kapsamında Ġmar Durumu Belgesinden önce belirlenecek harç ücreti karĢılığında YerleĢime Uygunluk 

Durumu Belgesi verilmesi talep edildiğinden, Konut alanları için, arsa metrekare birim fiyatı 1,00-TL, 

Sanayi ve Ticaret alanları için, arsa metrekare birim fiyatı 2,00-TL harç ücreti karĢılığında Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenilerek verilmesi ve ilçe genelinde, yapılacak olan yapı 

çalıĢmaları öncesinde YerleĢime Uygunluk Durum Belgesi verilmesi, Belediye Meclisince 

belirlenerek onaylanacak bir harç ücreti doğrultusunda Belediye adına gelir kaynağı oluĢturulacak 

olmakla beraber, Etüt ve Proje Müdürlüğü ile Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü arasındaki koordinasyonu 

artıracak, termal alan, afete maruz bölge gibi alanlarda gerçekleĢtirilecek çalıĢmalar önceden 

belirlenerek doğabilecek hataların önüne geçileceğinden; ruhsat dosyasında yer alan zemin etüdü 

raporunda sunulacak jeolojik etüt çalıĢmaları bu belgede belirlenerek; sıvılaĢma, ĢiĢme ve oturma gibi 

zemin problemlerinin giderilmesi adına gerçekleĢtirilmesi gereken çalıĢmalar belirlenecek olup; bu 

kapsamda ilgili YerleĢime Uygunluk Durumu Belgesinin Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü tarafından 

düzenlenilerek verilmesine yönelik, 01/12/2021 tarihli ve 128 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. 

ve Kar. Dai.BĢk.E.505544) 

 

 3. ÇeĢme Belediye Meclisinin; ÇeĢme ilçesi sınırları içerisinde yaĢayan vatandaĢlarımıza ekonomik 

yönden destek sağlamak amacıyla, ÇeĢme Belediyesine ait 2022 Yılı için belirlenen "Evsel Katı Atık 

Ücret Tarifesinin" iptal edilerek, 2021 Yılında uygulanan "Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi"nin 2022 

yılında da önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde uygulanmaya devam edilmesine yönelik, 

10/12/2021 tarihli ve 16-177 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.504894) 

 

 4. Beydağ Belediye Meclisinin; günün ekonomik Ģartları göz önünde bulundurularak ve her tarife 

üzerinde tek tek inceleme yapılarak yeniden düzenlenip teklif edilen Beydağ Belediyesince 2022 

yılında uygulanacak olan Katı Atık Tarifelerinin önerge ekinde belirtildiği Ģekilde uygulanması ve 

uygulamanın 01/01/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmasına yönelik, 03/12/2021 tarihli ve 80 

sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.505586) 

 

 5. Beydağ Belediye Meclisinin; Beydağ Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinden bazı müdürlüklere 

ayrılan ödeneklerin yetmemesi, bazı müdürlüklere ayrılan ödeneklerin fazlalık vermesi nedeniyle, 

2021 Mali Yılı Bütçesinde müdürlük bazında önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde 



 2 

toplam 443.000,00-TL ödenek aktarılmasına yönelik, 03/12/2021 tarihli ve 77 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.505647) 

 

 6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Urla Ġlçesi, Bademler Mahallesi, 240 ada, 1 parsel numaralı 

taĢınmazın tapu siciline, BAYSAN Eğitim Kurumları DanıĢmanlık Tarımsal Üretim Sanayi ve Ticaret 

Anonim ġirketi lehine 5 yıllık intifa hakkı (ayni sermaye olarak) tesisi hususunun görüĢülmesi. 

(Emlak Yön. Dai. BĢk. E.508575) 

 

 7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Menemen Ġlçesi, Türkelli Mahallesi, 3456 no‟lu (5000,00 m²) 

taĢınmazın BAYSAN Eğitim Kurumları DanıĢmanlık Tarımsal Üretim Sanayi A.ġ.'ne ayni sermaye 

olarak devredilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai. BĢk. E.508663) 

 

 8. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Bergama Ġlçesi, Kadıköy Mahallesi, 42 ve 43 no‟lu taĢınmazların 

BAYSAN Eğitim Kurumları DanıĢmanlık Tarımsal Üretim Sanayi A.ġ.'ne ayni sermaye olarak 

devredilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai. BĢk. E.508405) 

 

 9. Bayraklı Belediye Meclisinin; 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

"Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve 

Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik" gereğince, Bayraklı Belediyesince önerge  ekinde yer alan mesken ve 

iĢyerlerinin 2021 yılında uygulanan tarife ücretlerine artıĢ yapılmadan, 2022 yılında da aynı tarife 

ücretlerinin uygulanması hususuna yönelik, 07/12/2021 tarihli ve 135 sayılı Kararının görüĢülmesi. 

(Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.508828) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 50037 ada, 27 no‟lu (255,84 m²) taĢınmazdaki Belediyemize ait 

3941/8528(118,23 m²) hissenin diğer hissedar adına satıĢının yapılmasının; Hukuk Komisyonunca 

oybirliği ile uygun bulunduğuna; Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin MüĢterek Rapor. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.450695) 

 

 2. Belediyemizin iĢtiraki olan BAYSAN A.ġ.‟nin 02/12/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında alınan karar doğrultusunda; Ģirket içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, 

payına düĢen (%96,79034014'na tekabül eden) 66.405.674,00-TL‟lik rüçhan hakkının kullanılarak 

8.607.748,37-TL ayni olarak, 58.074.204,45-TL nakdi olarak karĢılanabilmesinin oyçokluğu ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Destek 

Hiz.Dai.BĢk.E.493919) 

 

 3. Belediyemiz ve bağlı kuruluĢlarımız ESHOT Genel Müdürlüğü ile ĠZSU Genel Müdürlüğünde iĢçi 

statüsü dıĢında görev yapmakta bulunan kamu görevlilerine (memur ve sözleĢmeli personel), 

01/01/2022-31/12/2022 tarihleri arasında Sosyal Denge Tazminatının ödenmesinin oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Ġnsan Kay. ve 

Eğit.Dai.BĢk. E.480898) 

 

 4. 2021 Mali Yılı Bütçesinin bazı kodlarında ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaĢılmıĢ olup, 2021 

Yılı Bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.BĢk.E.499957) 

 

 5. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesinde yer alan, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim 

Dairesi BaĢkanlığının Diğer Hizmet Alımları tertibi ödeneği ile Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığının Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibindeki ödeneklerin yıl sonuna kadar ihtiyaca 

yetmeyeceği anlaĢıldığından, önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde toplam 

90.000.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji GeliĢ.Dai.BĢk.E.51153/E.493226) 



 3 

 6. Ġzmir ilinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen Seferihisar merkezli deprem sırasında, Karaburun 

ilçesi, Kösedere Mahallesinde ağır hasarlı tespiti ile yıkılan binalar için alınan Karaburun Belediye 

Meclisinin 05/10/2021 tarih ve 98 no‟lu Kararı doğrultusundaki iĢ ve iĢlemlerde kullanılmak üzere 

Karaburun Belediyesinin 15/10/2021 tarihli ve 6283 sayılı yazısına konu talebi doğrultusunda, KDV 

dâhil 2.500.000,00-TL bedel yardımın Belediyemizce Karaburun Belediyesine verilmesinin oybirliği 

ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen 

ĠĢl.Dai.BĢk.E.465038) 

 

 7. Ġlimizde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen Seferihisar merkezli deprem sırasında, Karaburun 

ilçesi, Kösedere Mahallesinde ağır hasarlı olarak tespiti yapılarak yıkılan binalar için alınan 

Karaburun Belediye Meclisinin 05/10/2021 tarihli ve 098 no‟lu Kararı doğrultusundaki iĢ ve 

iĢlemlerde kullanılmak üzere maddi yardımda bulunulması talebi doğrultusunda gerekli malzemelerin 

Belediyemizce temin edilerek Karaburun Belediyesine verilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen ĠĢl.Dai.BĢk.E.400856) 

 

 8. Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 26220 ada, 1 parselde kayıtlı taĢınmazda yapılan “Adliye Tam 

Otomatik Katlı Otopark Yaptırılması ĠĢi”nde tesisin enerji ihtiyacının temini için zemin katta 17,44 m² 

Trafo Odası ve 24,89 m² kablo geçiĢ güzergâhı olmak üzere toplam 42,33 m² alanda 1,00-TL izbedelle 

TEDAġ Genel Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesis edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk - Çevre ve Sağlık - UlaĢım Komisyonları Raporu. (Emlak 

Yön.Dai.BĢk.E.465988) 

 

 9. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait olan Dikili ilçesi, 

Nebiler Mahallesi, 48 no‟lu parselde (20.550,00 m²) ĠZSU Genel Müdürlüğünce su kuyusu 

açılabilmesi amacıyla söz konusu taĢınmazın önerge eki krokide koordinatları belirtilen 50,00 m²'lik 

kısmının bedelsiz tahsis edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.492825) 

 

 10. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait olan Tire ilçesi, 

Gökçen Mahallesi, 146 ada, 12 no‟lu parselde (9.578,51 m²) ĠZSU Genel Müdürlüğünce su kuyusu 

açılabilmesi amacıyla söz konusu taĢınmazın önerge eki krokide koordinatları belirtilen 185,00 m²'lik 

kısmının bedelsiz tahsis edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.495368) 

 

 11. Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan ve Belediyemiz ATM Yer Tespit Komisyonu 

tarafından belirlenecek olan yerlerde reklam uygulamalı ATM kabinlerinin yapımı ve 5 yıl süre ile 

iĢletilmesi iĢinin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri kapsamında ihale edilmesinin oybirliği 

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

Dai.BĢk.E.477273) 

 

 12. Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesinde mülkiyeti Belediye BaĢkanlığımıza ait olan 40244 ada, 

1 parselde yer alan Katlı Bölgesel Otopark Alanına iliĢkin Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli 

ve 05.889 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği dikkate 

alınarak, Bayraklı ilçesi BY-20 Bölgesel Otopark Alan sınırlarında uygulanacak yeni birim otopark 

bedeli, Otopark Yönetmeliğinin 12. maddesi doğrultusunda gruplama oranlarında değiĢiklik 

yapılmaksızın hesaplanmıĢ olup, söz konusu Yönetmeliğinin Geçici Madde uygulamalarının 

31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı dikkate alındığında, Otopark Yönetmeliği ile Belediye 

Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.106 sayılı Kararıyla onaylanan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarına göre düzenlenecek yapı ruhsatı iĢlemlerinde uygulanmak 

üzere söz konusu bölgesel otopark alan sınırlarında uygulanacak “Yeni Birim Otopark Bedeli”nin 

önerge ekinde yer alan tablolarda ve otopark bölgeleme haritalarında belirtildiği Ģekilde oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – UlaĢım –  Tüketiciyi Koruma – Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonları Raporu. (Yapı Kont.Dai.BĢk.E.432405) 
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 13. Dikili Belediye Meclisinin; Çandarlı Mahallesi, 1 ada 16 parsel ile 1 ada 25 parsel arasında kalan 

taĢınmazların Ġmar Yönetmeliğinde belirtilen parsel geniĢlikleri koĢulunu sağlamaması nedeniyle söz 

konusu taĢınmazların yapılaĢabilmesine imkan tanıyabilmek için Arazi ve Arsa Düzenlemeleri 

Hakkında Yönetmeliğin "Ġfraz ve tevhit iĢleri" baĢlıklı 7. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

yapılan kitle çalıĢmasında belirtildiği Ģekliyle parsellerin tevhit edilerek ayrık nizam yapılaĢma 

koĢullarına uygun olarak yapılaĢmasına iliĢkin alınan 07/07/2021 tarihli ve 108 sayılı Kararının 

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

Dai.BĢk.E.498712) 

 

 14. Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan ''Çiğli Tramvay Hattı Projesi Raylı Sistem ĠnĢaat + 

Elektromekanik (11 km), Tramvay Aracı (26 adet) Projesi'' kapsamında; yapılan görüĢmeler 

sonucunda yıllara sari kullanılmak üzere Ġzmir Metro A.ġ. ile Hermes ve ICIEC kapsamı altında ING-

DiBa AG arasında 749.750.049,00-TL veya eĢdeğeri döviz cinsinden nakdi kredi tutarına kadar kredi 

anlaĢmaları imzalanma aĢamasına gelinmiĢ olup, Belediyemiz Garantörlüğü kapsamında, söz konusu 

kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koĢullarının 

belirlenmesi, kredi anlaĢmaları üzerinde değiĢiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli 

garanti ve teminatların verilmesi ile bu iĢlerle ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname, protokol ve 

temlik sözleĢmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazıĢmalarda 

münferiden iĢlem yapılabilmesi için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e 

yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(Satınalma Dai.BĢk.E.488553) 

 

 15. ĠZETAġ-Ġzmir Elektrik Tedarik A.ġ.‟nin 06/12/2021 tarihli ve 2021/02 sayılı yazısıyla; 2022 

yılında ĠZSU-Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi‟ne elektrik enerjisi tedarik edilmesi amacıyla 

200.000.000 kWh/yıl elektriğin enerji borsasından teminine yönelik kısa süreli nakit ihtiyacı da 

oluĢacak olup, bankalardan 50.000.000,00 TL'lik nakit ticari kredi talebinde bulunabilmek için Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi'nin ĠZETAġ-Ġzmir Elektrik Tedarik A.ġ.'ne nakdi ya da gayri nakdi garantör 

olması talebi bildirilmiĢ olup; borçlanılacak tutarın, borçlanma limitinin yüzde onunu aĢmaması 

nedeniyle borçlanma talebinin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanabilmesi için 

kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait gerekli garanti ve 

teminatların verilmesi ile bu iĢlerle ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname ve Protokollerin 

imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluĢabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü 

iĢlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleĢme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar 

nezdinde her türlü hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem 

yapmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Destek 

Hiz.Dai.BĢk.E.495476) 

 

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

düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Bergama ve Dikili ilçelerinin 

ortak sınırına ait 1 no‟lu noktadan baĢlayıp, 1075 no‟lu noktada son bulan yaklaĢık 70.082 metrelik 

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

21/10/2021 tarihli ve 137 sayılı Kararı ile Dikili Belediye Meclisinin 03/11/2021 tarihli ve 172 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.473566) 

 

 17. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi 

bulunmayan kendi iç mahalleleri olan ve önergede yer alan mahallelerin sınırlarının sayısal olarak 

belirlenmesine yönelik, 01/12/2021 tarihli ve 21/148 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.492602) 
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 18. Son dönemde ülkemizde yaĢanan ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaĢın mağduriyetinin 

giderilmesi adına mevcutta 2021 yılı için uygulanan ''Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarife 

Bedelleri'nin, değiĢtirilmeden 2022 yılında da uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Atık Yön. Dai.BĢk.E.500809) 

 

 19. 4736 sayılı Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı 

Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesi gereği, Belediye Meclisimizce 

alınan 25/11/2021 tarihli ve 05.1364 sayılı Meclis Kararında belirtilen, 2021-2022 Yılı Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ġehir Tiyatroları Bilet Tarifesi revize edilmiĢ olup, bilet bedellerine iliĢkin 

hazırlanan Gelir Tarifesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.499179) 

 

 20. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Gençlik ve Spor ġube 

Müdürlüğünce, 23 Aralık 2021 tarihinde ġehit Asteğmen Kubilay'ın anısına, “15. ġehit Asteğmen 

Kubilay Yol KoĢusu”nun düzenlenmesi planlanmıĢ olup, söz konusu koĢuda dereceye giren 40 

sporcuya önerge ekinde yer alan çizelgede detayları bulunan para ödüllerinin verilmesi ve Gençlik ve 

Spor ġube Müdürlüğü 2021 yılı bütçesinin Ödül, Ġkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden 

karĢılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.BĢk.E.488010) 

 

 21. Kuzey Makedonya‟da düzenlenen 2021 U23 Avrupa GüreĢ ġampiyonası Grekoromen stil 55 

kg‟da Avrupa 2.‟si olan ayrıca Belgrad‟da gerçekleĢtirilen U23 Dünya Grekoromen GüreĢ 

ġampiyonası Dünya 3.‟sü olan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından 

Adem Burak UZUN‟a 4 adet Ata Altın karĢılığı olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi; 12-15 

Kasım tarihlerinde Saraybosna‟da gerçekleĢtirilen Avrupa Gençler Taekwondo ġampiyonası Avrupa 

3.‟sü olan Hatice Pınar YĠĞĠTALP‟e ve Bodrum‟da gerçekleĢtirilen Dünya Surf ġampiyonası Dünya 

3.‟sü olan Urla EMR Yelken Kulübü sporcusu Ozan TÜRKER‟e 3‟er adet Ata Altın karĢılığı olan 

Türk Lirasının ödül olarak verilmesi ve Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğünün Ödül, Ġkramiye ve 

Benzeri Ödemeler bütçesinden karĢılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor 

Hiz.Dai.BĢk.E.496901) 

 

 22. Buca Belediye Meclisinin; Buca Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe Teklifleri esas alınarak 

hazırlanmıĢ olan ancak, ödeneklerin yeterli gelmemesi nedeni ile önerge eki cetvelde belirtilen 

aktarmaların yapılmasına yönelik, 07/12/2021 tarihli ve 164 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.504022) 

 

 23. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce iĢletilen Zübeyde Hanım 

Kafe, Girne Yer Altı Otopark, MaviĢehir Otopark, Yamanlar Piknik Alanına ait tarife cetvelinin 

önergede yer aldığı Ģekilde uygulanmasına yönelik, 20/05/2021 tarihli ve 119 sayılı Kararının 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe –  Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. 

(Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.417102) 

 

 24. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce iĢletilecek „„Kız Öğrenci 

Konukevi'' ne ait tarife cetvelinin önergede belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 06/10/2021 

tarihli ve 225 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Toplumsal 

Cinsiyet EĢitliği – Aile ve Çocuk – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve 

Kar.Dai.BĢk.E.416937) 

 

 25. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesinin açacağı Ritim, Drama ve Mey Kursları 

için önergede yer alan tarife cetvelinin uygulanmasına yönelik, 06/10/2021 tarihli ve 227 sayılı 

Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – 

Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.485535) 
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 26. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; Sağlık ĠĢleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Ġlk Yardım 

Eğitim Merkezinde Temel Ġlk Yardım Eğitimlerinin tüm kursiyerlere, Ġzmir Ġl Sağlık Müdürlüğü Ücret 

Komisyonu tarafından 2021 yılı için belirlenmiĢ olan katılımcı baĢına 150,00-TL (KDV dâhil) ve 

Güncelleme Eğitimi katılımcı baĢına 100,00-TL (KDV dâhil) olarak belirlenmesine yönelik, 

01/11/2021 tarihli ve 257 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – 

Çevre ve Sağlık – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.497382) 

 

 27. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce iĢletilen „„Erkek Öğrenci 

Konukevi”' ve “YeĢil KöĢk Kafe” tesislerine ait tarife cetvelinin ( KDV Dâhil) önerge ekinde 

belirtildiği Ģeklide uygulanmasına yönelik, 06/10/2021 tarihli ve 226 sayılı Kararının oybirliği ile 

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

Kar.Dai.BĢk.E.416881) 

 

 28. Menemen Belediye Meclisinin; Menemen Belediyesinin harcama birimlerinden gelen talepler 

doğrultusunda 2021 Mali Yılı Bütçesinin bazı tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmeyeceği 

anlaĢıldığından, 2021 Mali Yılı Bütçesinin tertipleri arasında, önerge eki tabloda belirtildiği Ģekilde 

toplam 11.244.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 01/12/2021 tarihli ve 126 sayılı Kararının 

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

Kar.Dai.BĢk.E.503699) 

 

 29. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; ÖdemiĢ Belediyesi bünyesinde bulunan tenis kortunun aktif olarak 

kullanıma açılması planlandığından „„Tenis Kortu Ücret Tarifesinin‟‟ KDV dahil 2021 yılı itibariyle 

önergede yer aldığı Ģekilde uygulanması hususuna yönelik, 01/11/2021 tarihli ve 188 sayılı Kararının 

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

Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.451741) 

 

 30.  Menderes Belediye Meclisinin; Evsel Katı Atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları Evsel 

Katı Atık hizmetleri için, Evsel Katı Atık Tarifelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan 

önerge ekinde yer alan cetvelde gösterildiği Ģekilde 2022 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin 

uygulanmasına yönelik, 07/12/2021 tarihli ve 259 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.500496) 

 

 31. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesinin 2021 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine 

önerge ekinde yer alan aktarma listesindeki tertipler arasında toplam 2.960.000,00-TL aktarma 

yapılmasına yönelik 06/12/2021 tarihli ve 94 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.502319) 

 

 32. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesince günlük 122 ton Evsel Atık toplandığı, aylık 

ortalama 3710 ton olduğu bu miktarın %56'lık bölümünün konutlardan alındığı ve aylık 15,46-TL, 

200 m² üzeri otel, alıĢveriĢ ve eğlence merkezlerinden %26'nın alındığı m²'sine yıllık 4,60-TL ve diğer 

iĢyerlerinden %18'inin alındığı ve aylık 27,39-TL alınması, Balçova Ġlçesi sınırları içerisinde ikamet 

eden Özürlü ve ġehit Gazi olarak kayıtlı abonelerden de aylık 6,36-TL Katı Atık Bedeli alınmasına 

yönelik, 01/12/2021 tarihli ve 108 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.495505) 

 

 33. Balçova Belediye Meclisinin; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Diğer Hizmet Alımları 

tertibine Temizlik ĠĢleri Müdürlüğünün Müteahhitlik Hizmetleri tertibinden 103.433,30-TL, Diğer 

Dayanıklı Mal ve Malzemeler tertibinden 300.000,00-TL olmak üzere toplam 403.433,30-TL aktarma 

yapılmasına yönelik, 01/12/2021 tarihli ve 102 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.495392) 
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 34. Balçova Belediye Meclisinin; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Diğer Hizmet Alımları 

tertibine, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün Diğerleri bütçe tertibinden 1.700.000,00-TL aktarma 

yapılmasına yönelik, 01/12/2021 tarihli ve 105 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.495425) 

 

 35. Balçova Belediye Meclisinin; Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğünün Sosyal Amaçlı Transferler 

Tertibine Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün Diğerleri gider tertibinden toplam 1.000.000,00-TL 

aktarma yapılmasına yönelik, 01/12/2021 tarihli ve 103 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.495329) 

 

 36. Balçova Belediye Meclisinin; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün Diğerleri tertibinden, Fen ĠĢleri 

Müdürlüğünün önergede yer alan bütçe tertiplerine toplam 800.000,00-TL aktarma yapılmasına 

yönelik, 01/12/2021 tarihli ve 104 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.495523) 

 

 37. Balçova Belediye Meclisinin; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 46.35.6.32.6.1.0.05.06.5.7.90 

tertibinden Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün Posta ve Telgraf Giderleri tertibine 50.000,00-TL, Diğer Hizmet 

Alımları tertibine de 300.000,00-TL olmak üzere toplam 350.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 

01/12/2021 tarihli ve 106 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.495354) 

 

 38. Balçova Belediye Meclisinin; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün Diğerleri tertibinden, Ġnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Diğer Hizmet Alımları tertibine 2.000.000,00-TL aktarma 

yapılmasına yönelik, 01/12/2021 tarihli ve 101 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.495444) 

 

 39. Balçova Belediye Meclisinin; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Diğer Hizmet Alımları 

tertibine Veteriner ĠĢleri Müdürlüğünün önergede yer alan bütçe tertiplerinden toplam 300.000,00-TL 

aktarma yapılmasına yönelik, 01/12/2021 tarihli ve 100 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.496111) 

 

 40. Urla Belediyesi Müdürlüklerince önerge ekinde yer alan cetvellerdeki ödeneklerin Mali Yıl içinde 

kullanılmayacağı bildirilmiĢ olup, kullanılmayacak ödeneklerin, ödenekleri yetersiz müdürlüklerin 

bütçe ödenek tertiplerine toplam 1.849.000,00-TL aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.497655) 

 

 41. Dikili Belediye Meclisi tarafından daha önce alınmıĢ olan 08/10/2021 tarihli ve 166 sayılı                    

"2022 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi" hakkındaki Meclis Kararının iptal edilerek, önerge ekinde 

yer alan listedeki 2021 yılında uygulanan Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin 2022 yılında da 

uygulanmasına yönelik, 01/12/2021 tarihli ve 178 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.495166) 

 

 42. Dikili Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı içinde uygulanacak olan ve önerge ekinde yer alan 

Evsel Katı Atık Ücret Tarifesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 166 sayılı Kararının oybirliği ile 

uygun bulunmadığına iliĢkin Plan ve Bütçe -  Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve 

Kar.Dai.BĢk.E.416637) 

 

  43. Seferihisar Belediye Meclisinin 07/12/2021 tarihli ve 87 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye 

Meclisimizin 16/06/2021 tarihli ve 05.680 sayılı Meclis Kararı ile Seferihisar Belediyesi hizmetlerinde 

kullanılmak üzere bedelsiz olarak hibe edilmesine karar verilen 35 BBC 394 plakalı Ġveco 100 E 19K 

marka 8+1 m
3
 hacimli çöp kamyonunun bedelsiz hibesinin kabulü ve araç devir ve tescil iĢlemleri için 

Seferihisar Belediyesi UlaĢım Hizmetleri Müdür Vekili Ġlhan ODABAġI'na yetki verilmesinin 

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

Kar.Dai.BĢk.E.504010) 
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 44. Foça Belediye Meclisinin; Foça Belediyesinin 2021 Mali Yılı hesap döneminde ihtiyaç olan gider 

tertiplerine önerge eki tabloda belirtildiği Ģekilde toplam 3.390.000,00-TL aktarma yapılmasına 

yönelik, 03/12/2021 tarihli ve 262 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.504049) 

 

 45. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Evsel Katı Atık Tarifeleri, 

halkımızın yaĢamakta olduğu Covid-19 salgını ve ekonomik sıkıntıları gibi öngörülmeyen sebepler 

dolayısıyla yeniden değerlendirilerek, önerge ekinde yer alan Evsel Katı Atık Tarife Cetvelinde yer 

aldığı Ģekliyle uygulanmasına yönelik, 01/12/2021 tarihli ve 66 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.502522) 

 

 46. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesinin önergede yer alan listedeki müdürlükler 

arasında toplam 1.373.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 05/11/2021 tarihli ve 115 sayılı 

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

Kar.Dai.BĢk.E.486072) 

 

 47.  Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2021 Mali Yılı bütçesine önergede yer 

alan listede gösterildiği Ģekilde toplam 3.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 03/12/2021 

tarihli ve 121 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.499520) 

 

 48. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesinin 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile 

Ekim Ayı Meclisinde karara bağlanarak 2022 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek olan Evsel Atık 

Ücret Tarifesinin tekrar karar alınması için önerge eki tabloda belirtildiği Ģekliyle uygulanmasına 

yönelik, 01/12/2021 tarihli ve 296 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.503706) 

 

 49.  Dikili Belediye Meclisinin; Çandarlı Mahallesi, 511, 512, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 

528, 529 adalarda yer alan parsellerin Ġmar Yönetmeliğinde belirtilen parsel geniĢlikleri koĢulunu 

sağlamaması nedeniyle söz konusu taĢınmazların yapılaĢabilmesine imkan tanıyabilmek için Arazi ve 

Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin "Ġfraz ve tevhit iĢleri" baĢlıklı 7. maddesinin dördüncü 

fıkrası kapsamında Orman Genel Müdürlüğünün 23/05/2018 tarihli ve 1086788 sayılı yazısı eki 

inceleme raporunda belirtilen Orman Sınırı dikkate alınarak yapılan kitle çalıĢmasında belirtildiği 

Ģekliyle parsellerin tevhit edilmesi ile ayrık nizam yapılaĢma koĢullarına uygun olarak yapılaĢmasına 

yönelik alınan 07/07/2021 tarihli ve 112 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Yapı Kon. Dai.BĢk.E.498859) 

 

 IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 
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2. BÖLÜM 

2021 YILI ARALIK AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Tutanak No    : 97509404-301.04-12/2                                         Toplantı Tarihi   : 15/12/2021  

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

                          No:1087 Konak/ĠZMĠR 

                          (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 

 

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

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

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

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

BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, Birgül SURAL ÜNER, Murat 

AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül 

ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, 

Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali 

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

ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, 

Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Musa ÖZCAN, 

Gürsel RÜZGAR, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk 

YÖRÜK, Murat CĠHAN, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim 

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

KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, 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, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Fatih 

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

Hüsnü BOZTEPE, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile 

ÖZKUL, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, 

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

AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Sedat SARI, 

Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Nezih ÖZUYAR. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ĠDUĞ, 

Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Mithat 

TEKĠN, Mehmet ERĠġ, Mehmet TÜRKMEN, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Fatma 

EKĠCĠOĞLU, Erkan ÖZKAN, Fatma ÇALKAYA, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan 

Vekili), Seda ÖZTÜRE, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer 

Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan 

UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat 

EROĞLU, Selma KISA, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN (Menemen 

Belediye BaĢkan Vekili), ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Galip ATAR, Hakan KOġTU, AĢkın 

UYAR, Orçun ERSEZGĠN, Mümin BAYRAM, Ali AYYILDIZ, Saliha ÖZÇINAR, Uğur 

DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Salih Atakan DURAN, Halil 

Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz 

KÜKLER, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL, Alpaslan KOPARAL. 
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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2021 Yılı Aralık Ayı Toplantısı II. BirleĢimini açıyorum. 

  

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi baĢlığında 2 tane mi 

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

Bunlardan sonra onları okutacağız. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan... 

BAġKAN: Evet, Gamze Hanım buyurun. 

GAMZE GÜL ÇAMUR: Sayın BaĢkan‟ım Gündem bütün Meclis Üyelerimize dağıtıldı, madde 

baĢlıklarıyla görüĢülüp oylanmasını talep ediyoruz. 

BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Buyurun Hakan Bey. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Meclis baĢlamadan önce AK Parti Grubu adına söz aldım. Geçen 

Meclis‟te yaĢadığımız bir talihsiz paylaĢım, AK Parti Grubunu son derece yaralamıĢ ve üzmüĢtür ve 

bu noktada da Grubumuz adına, görüĢlerimizi bildirmek adına Meclisin baĢında söz almayı uygun 

gördük. Sayın BaĢkan siz de biliyorsunuz ki, Belediyenin yazılı kuralları kadar yazılı olmayan 

kuralları var. Bu kuralların en baĢında gelen konu da; Divan Kâtibi Üyelerimizi genelde genç 

Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızdan seçeriz. Nedeni de nedir? “2 yıl boyunca bu görevi yaparlarken 

Belediyenin iĢleyiĢi, disiplini, bu Meclise saygınlığını temsil etsinler” diye. Ancak geçen Pazartesi 

günü gördüğümüz paylaĢım her Ģeyden önce bir Kâtip Üyesi bir genç siyasetçi olarak, bir Meclis 

Üyesi ve bir hanımefendiye yakıĢmamıĢtır. Orada, “ġeytan ayrıntıda gizli” dediğinizde iki tane 

fotoğraf bulunmaktadır. Bu durumda ya kendisidir ya da arkada temsil ettiği Meclis Üyemiz, kıymet 

verdiğimiz Hüsnü BOZTEPE‟yi kastetmiĢ olmaktadır. Biz bu duygularla baktığımızda olaya, bunu 

baĢtan sona yanlıĢ bulmaktayız ve doğal olarak bu Kâtip Üyeliğinin eğer bunu bir görev olarak 

görmüyorsa 150 yıllık Meclisin saygınlığındaki önemli bir makam olarak değerlendiremiyorsa bu 

genç arkadaĢımızın bu Kâtip Üyeliğinden ayrılmasını AK Parti Grubu olarak talep ediyoruz. Çünkü 

bu Meclisin onuru, hepimizin onurudur, her Meclis Üyesi kıymetlidir. Böyle bir hatanın bir Meclis 

Üyesi olarak, bir hanımefendi tarafından yapılmasını kesinlikle kabul etmediğimizi, yapılan 

hareketi kınadığımızı ve Meclis BaĢkanı olarak sizin sorumluluk sahanızda olduğu için Divan 

olarak söylüyorum, Meclis Üyesi… Cumhuriyet Halk Partisini temsilen orada oturduğu için, Sayın 

ÖZUSLU‟yu Grup BaĢkan Vekili olarak sorumlu buluyoruz. Bu noktada AK Parti Grubu‟nun bir 

açıklama beklediğini de belirtmek isterim, teĢekkür ederim. (1 dakika 57 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Bu olsa olsa bir espri mahiyeti taĢır. Ben onur kırıcı, incitici bir Ģey 

olduğunu düĢünmüyorum ama bu hem Meclis Üyemiz de, hem Kâtip Üyemiz de bizim aramızda 

konuĢarak telafi edebileceğimiz bir Ģey. Ben genç arkadaĢlarımızın yaptıkları bazı davranıĢların hata 

olarak kabul edilse bile siyasetten onları uzaklaĢtıracak, soyutlayacak, görevlerinden uzaklaĢtıracak 

bir noktaya gelmesini istemem, bunun da onur kırıcı olduğunu düĢünmüyorum çok açık 

söylüyorum. Bence bir espri mahiyeti taĢıyor, o nedenle görevden alınmasını, görevden ayrılmasını 

düĢünmem arkadaĢımızın ama dediğim gibi bir büyüğe karĢı yapılan saygısızlık olarak 

değerlendirilirse de bunun telafisi mümkündür, bu konuĢularak düzeltilir. O nedenle bunu müsaade 

ederseniz böylece bırakın. Çünkü bunu konuĢarak daha fazla acıtacak, sizi de arkadaĢımızı da 

incitecek bir noktaya gelmesini istemem. Hüsnü Beyciğim söylediğim Ģey çok açık, müsaade edin 

yani bununla ilgili bana bir inisiyatif tanıyın, biz bunu düzeltiriz, tamam. Peki, teĢekkür ediyorum.  

HÜSNÜ BOZTEPE: O zaman bundan sonra gençlik “Ben de yapacağım.” diyor Sayın BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Anlıyorum ben sizi, peki. Evet, Gündeme iliĢkin… 

NĠLAY  KÖKKILINÇ: Gamze Hanım bugün devam etsin, burada da konuĢtu ben misafirim… 

BAġKAN: Tamam. Değerli ArkadaĢlar, Gündemler önceden dağıtılmıĢ olduğu için madde 

baĢlıkları okunarak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 1? 

GAMZE GÜL ÇAMUR: Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesini öneriyoruz. 

BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 1 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 2? 
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GAMZE GÜL ÇAMUR: BaĢkan‟ım 2, 3, 4, 5 acil kaydıyla Bütçe Komisyonuna havale edilmesini 

öneriyoruz. 

BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 2, 3, 4 ve 5 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 6? 

GAMZE GÜL ÇAMUR: Hukuk - Bütçe ve ġirketler Komisyonları. 

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

Bütçe – ġirketler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 7? 

GAMZE GÜL ÇAMUR: Hukuk - Bütçe - ġirketler. 

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

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

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 8? 

GAMZE GÜL ÇAMUR: Hukuk - Bütçe - ġirketler Komisyonları. 

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

Bütçe – ġirketler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9? 

GAMZE GÜL ÇAMUR: BaĢkan‟ım 9 no‟lu Önergenin de Bütçe Komisyonuna acil kaydıyla 

havale edilmesini öneriyoruz. 

BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 9 no’lu Önergenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 2 Ek Önergemiz vardı, okutuyorum, buyurun. 

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat 

Merkezleri Tahsis İşlemleri Yönetmeliği Taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m 

maddesi uyarınca görüşülmesi hususunu; Sayın Meclisimizin tensiplerinize arz ederim. Mustafa 

Tunç SOYER. (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.510123) 

BAġKAN: Evet. 

GAMZE GÜL ÇAMUR: Hukuk ve Bütçe Komisyonlarına havalesini öneriyoruz. 

BAġKAN: BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 10 no’lu Önergenin Hukuk – Plan 

ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, diğerini de okutuyorum. 

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce 

kullanılmakta olan Elhamra Sahnesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca 

oyunlarının sahnelenmesi ve provalarının gerçekleştirilmesi amacıyla yılsonuna kadar belirli 

zamanlarda kullanımı hususu Belediye Meclisimizin 14/10/2021 tarihli ve 1165 sayılı Kararı ile 

kabul edilmiş olup; anılan sahnenin Şehir Tiyatrolarımızca yine belirli zamanlarda                  

01/01/2022-31/05/2022 tarihlerini kapsayacak şekilde kullanımına ilişkin revize edilerek, 

Belediye Başkanlığımız ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve ekte yer alan Protokol'ün görüşülmesi hususunu Sayın Meclisin onaylarına arz 

ederim. Mustafa Tunç SOYER. (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.508872) 

BAġKAN: Evet. 

GAMZE GÜL ÇAMUR: Hukuk - Bütçe ve Kültür Komisyonlarına havalesini öneriyoruz. 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, 11 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının GörüĢülmesine 

geçiyorum, buyurun. 

GAMZE GÜL ÇAMUR: Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü… 

BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 1 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan 

geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul 
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edilmiĢtir. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Söz… 

BAġKAN: Buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Ģimdi burada söz 

konusu aslında küçük bir arazi ancak değerli bir arazi. Burada bir kurala dikkat çekmek için, bir 

yöntemin önünün kapatılması gerektiğini ifade etmek için söz aldım ve biz bu nedenle buna 

oyçokluğu verdik, bunun bilinmesini istiyorum. Burada arazinin yarısı BüyükĢehir Belediyesinin 

neredeyse. ġimdi ihale yapmıyorsunuz, bedel belirliyorsunuz. Bedeli nasıl belirliyorsunuz? Oraya 

yakın iĢte Ģu tarihte oraya yakın bir yerde bir arsa satmıĢsınız, sattığınız arsanın bedeli ya da iĢte 

çeĢitli yöntemlerle sizin Komisyonunuz bir bedel belirliyor. Biz araĢtırdık bunun bedeli belirlenen 

bedelin çok daha üzerinde. Bu arazinin üç tarafı açık yani karĢılaĢtırıldığı Ģekilde değil. Bunu niye 

söylüyoruz? ġunun için anlatıyoruz; bakın son dönemde Ġzmir‟in Gündeminde birçok kez yer alan 

bir alıĢveriĢ merkezi de aynı bu yöntemle Belediye mülkleriyle ortak ve böyle belirlenen değerlerle 

Belediye mülklerini ala ala bir… Koskoca bir alıĢveriĢ merkezinin inĢa edilmesinin temeli atıldı. 

Biz burada ilkesel davranıyorsak bunun önünü kapatmalıyız, bu büyüklükteki bir yer varsa; ya 

arkadaĢ gitsin, sahibi dava açsın ortaklığın giderilmesi davasıyla adaletin kestiği parmak… ġeriat, 

kestiği parmak can acıtmaz. Biz de verelim ya da ikincisi; biz alalım, biz alalım aynı bedelle, bu 

bedelle biz alalım, biz satalım. Yani bunun önünün kapatılması gerekiyor Sayın BaĢkan. Bunun 

usulü yanlıĢ, bunun ucunu açık bırakırsak biz Meclis olarak geçmiĢteki kötü örnekleri biz de 

tekrarlamıĢ olacağız, teĢekkür ediyorum. (2 dakika 2 saniye) 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Herhalde Ġmar Komisyonu BaĢkanımız? Kim? Ufuk Bey, 

pardon Hukuk Komisyonu BaĢkanımız. Evet, buyurun. 

UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan tabii burada bizim burada neyi sattığımız çok önemli. Bir 

taĢınmazımız var. Bu taĢınmazın satıĢına veya kat karĢılığına verilmesine iliĢkin de bir 

değerlendirme yaptı Komisyonumuz. Bu değerlendirmeyi yaparken de bize sunulan bir 

Değerlendirme Raporu var, bu raporu esas aldık. Tapu kayıtlarını inceledik, imar durumuna baktık, 

hepsini de karĢılaĢtırdık. Sonuçta emsale vurduğumuzda, 37 metrekarelik bir daire düĢüyor bize. 

Yani orada bir bağımsız bölüm 80 metrekare olarak düĢünülebiliyor, 80 metrelik bir… Her bir 

bağımsız bölüm 80 metrekare çıkıyor ve bizim hissemize düĢen 0.46 metrekarelik, pardon 0.46 

oranında bir dairenin hissesine sahip oluyoruz. BüyükĢehir 0.46 oranında bir daireye sahip olmak 

için, kat karĢılığında bir inĢaat sözleĢmesine dâhil olması ve bunu takip etmesi, sonuçlandırması çok 

da mantıklı değil. Değere gelince, asıl itiraz noktası bu. Değere gelince, bizim elimizdeki 

Değerlendirme Raporu bir değerlendirme, fikir olması açısından emsal, o çevredeki emsal değerler 

dikkate alınarak resmi olarak yapılmıĢ bir Değerlendirme Raporu, bu Değerlendirme Raporunda; 

kat karĢılığı verirsek elimize ne geçer? Satılırsa muhtemelen karĢılaĢtırma olsun diye ortalama bir 

fikir olması açısından bir değer verilmiĢ. Bundan sonraki aĢama nedir? Biz eğer satılmasına karar 

verirsek konu Encümene gidecek. Encümen‟nin oradaki prosedürünü hepimiz biliyoruz.                           

Bir Kıymet Takdir Komisyonu oluĢturacak, bu Kıymet Takdir Komisyonunun oluĢturduğu rakam 

üzerinden Encümenimiz bir değerlendirme yapacak satmaya veya satmamaya karar verecek, olay 

bu. Yani biz burada taĢınmazın belli bir değerle satılmasına karar vermiyoruz sadece satılmasına 

karar veriyoruz, bundan sonraki prosedürü devamı hususunda da… 

BAġKAN: Anladım. 

UFUK YÖRÜK: Yetkili mercileri yetkilendirmiĢ oluyoruz, olay bu. (2 dakika 6 saniye) 

BAġKAN: Bir de Değerli ArkadaĢlar Ģunu da ilave edeyim; yani bu kadar küçük bir parselde 

Belediyenin vatandaĢı korumak gibi bir yükümlülüğü de olmalı. Yani sonuçta Erhan Bey‟in verdiği 

örnekler tabi ki vahim örnekler ve bu hatalara hiçbirimizin düĢmemesi lazım ama bu spesifik olayda 

vatandaĢı koruması Belediyenin, çok anlaĢılır bir durum ve böyle yapmak mecburiyetindeyiz.                   

O nedenle ben de Ģahsen doğru bulduğumu söylemek isterim. 2 no‟lu Komisyon Raporu buyurun. 

(SALONDAN: Oylamadınız BaĢkan‟ım.)  

BAġKAN: Oyladım, oyçokluğuyla. Oyladım, evet, 2? 

GAMZE GÜL ÇAMUR: 2 no‟lu Komisyon Raporumuzun da Komisyonlardan geldiği Ģekliyle 

oylanmasını talep ediyoruz. 
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BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? 

HAKAN YILDIZ: Komisyon Üyelerimiz… 

BAġKAN: Buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Erhan Bey değil…  

BAġKAN: Buyurun Fikret Bey. 

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Değerli Hazırun hepinize iyi akĢamlar diliyorum. BaĢkan‟ım 

bu bize dün acil kaydıyla gelen konulardan bir tanesi. Malum iĢte 58 milyon lira nakdi, 8 milyon 

lira da bir rüçhan hakkı kullanarak Baysan‟a bir para aktarıyoruz. Yani 66 milyon civarında. ġimdi 

dün bizim Komisyonumuza bir arkadaĢımız geldi Bürokrat ve bununla ilgili olarak bir açıklamalar 

yaptı, nerelerde, nasıl kullanılacağıyla ilgili. Bunları belki Meclis bir kısmını biliyor ama Ģöyle 

kısaca ifade edeyim; bunların içerisinde Ģu anki mevcut bizim Et Entegre Tesisi veya Tetra-Pak 

dediğimiz iĢte Süt Dolum Tesisine birtakım makine ve ekipmanların yanı sıra iĢte bu bizim 

Urla‟daki belki de Tarım Lisesi yapılacak olan arazi, ki o da gayri nakdi olaraktan belki de bize 

dâhil olacak yani Baysan‟a. ġimdi buraya kadar bir sorun yok ancak Bürokrat ArkadaĢa Ģunu 

sorduk; yani siz bu yapacak olduğunuz yatırımla, ki Baysan‟ın Süt Kuzusu Projesi‟ndekinin ne 

kadar anlamlı ve doğru olduğunu anlattı. Ardından da iĢte yıllık veya aylık oradan bahsedelim. 100 

bin ton civarında bir sütten bahsetti, iĢte 1 milyon...  

BAġKAN: Günlük 100 ton. 

FĠKRET MISIRLI: Günlük… 

BAġKAN: Günlük 100 ton. 

FĠKRET MISIRLI: Sütten bahsetti. Dedik ki; “Bunun tamamını kullanabilir miyiz?” “Bunun bir 

kısmını zaten biz Migros‟lara veya benzeri yerlere satacağız.” dedi. Peki, bu fiyat skalasına baktığın 

zaman ne kadar bir fizibiletimiz, maliyetimiz belli mi? “YaklaĢık 10,5 lira.” dedi. Dedik biz Ģimdi 

bu kadar rakip var, bunların yanında sen bir tarafta çiftçiyi desteklerken yüksek fiyattan almamız bir 

kamu maliyeti açısından yarardır, fayda-zarar iliĢkisine baktığımız zaman bunun bedelini 

üstlenebiliriz, bir zarar da olabilir. Ancak bunu biz kalkıp satma noktasında bizim dıĢımızdaki 

rakiplerle o raflarda bunu satma ihtimalimizin olmadığını göz önünde bulundurursak… Tabii bu 

konuyu biraz daha geniĢletti, ki bu arada özellikle keçi sütünün ne kadar kıymetli veya ne kadar Ģey 

olduğunu söyledi. Bununla da ilgili mozeralla peynirini de Çin‟e ihraç edeceğimizi söyledi. ġimdi 

biz bu noktada Ģu soruyu sorduk, dedik ki; Biz çiftçimizi destekleyeceksek biz alımlarımızı yüksek 

fiyattan zaten kooperatifler aracılığıyla yapıyoruz. Biz bunun dıĢındaki kalan kısmını ticari, ki 

Belediyenin asli görevleri içerisinde, dar gelirli, yoksul, engelli gibi konularda Belediye zaten 

kamusal anlamda görevini yapıyor. Tabii ki tarımda bizim kendi kamusal anlamda görevimiz. Biz 

bunun da katlanabiliriz maliyet artıĢlarına ve kamu zararına. Ancak bir tesislemeye gitmeye o 

zaman ne ihtiyaç var? Yani biz bu sütü normal koĢullarda kooperatiflerden alalım, verelim parasını 

zaten çiftçimizi destekliyoruz ama onun dıĢında Belediyenin asli görevlerinin içerisinde ürünü alıp, 

iĢleyip, bunu iĢte kendi içerisinde paketleyip satmak gibi bir, asli bir görevi yok. Buradan çıkacak 

fayda ve yarar iliĢkisine baktığında bu Baysan A.ġ.‟nin önümüzdeki yıllarda diğer Ģirketlerde 

olduğu gibi, ki SayıĢtay Raporumuza da girdi 2020‟de ki herhalde yarın onu konuĢacağız. YaklaĢık 

Belediye Ģirketlerimizin 2 milyar 700 milyon liraya kadar borcu var. 25 tane Ģirketimiz var. Yani biz 

bu gidiĢatın içerisinde BüyükĢehir Belediyesi bu kadar geniĢ bir yelpazede ticaret yapmıĢ olmasını 

biz uygun bulmadığımız için ve aktarılan bilgileri de çok tatmin edici bulmadığımız için oyçokluğu 

yaptık, teĢekkür ederim BaĢkan‟ım. (3 dakika 7 saniye) 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Erhan Bey‟e de vereyim ondan sonra sizlere vereceğim. 

Buyurun Erhan Bey. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız yapılmak istenen iĢ… 

Bizim Ģöyle bir söylemimiz yok dikkat ederseniz. Hani Meclis‟te bunun tam tersini görüyoruz. 

Ġktidar, hatırlarsınız çok değerli bir muhalefet sözcüsü demiĢti ki; “Ġktidar en iyiyi de yapsa biz 

bunu alkıĢlayacak halimiz yok.” demiĢti ama biz sizin iyi yaptığınız iĢleri alkıĢlıyoruz ve burada da 

takdirlerimizi iletiyoruz. ġimdi Baysan‟la yapılmak istenen iĢ de iyi bir iĢ. Ancak bir iĢi yaparken 

hep burada uğraĢtığımız konu, Komisyonlarda ya da Meclis Üyeleri olarak… Yani o yapılan iĢin 

iyiliğini lekelemek ya da yapılan o iĢi kötülemek değil. O iĢin; paranın korunarak, verimliliğin 

arttırılarak yapılması için elimizden geleni yapmak. ġimdi bakın, Ģöyle bir Değerli Genel 

Müdürümüz konusuna hakim, geldi ve BaĢka Bir Tarım Kampanyasının aslında burada Belediye 
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Bütçesindeki ayırdığımız 90 küsur milyon lirayla değil, Baysan ġirketine aktardığımız paralarla 

yürütüleceğini bir kısmının, bir kısım iĢlemlerin öyle yürüyeceğini anlattığı Ģeylerden biz anlamıĢ 

olduk. ġimdi burada yapılacak ne? Siz de ifade ettiniz, 100 ton süt alınacak. Alınacak 100 ton sütün 

yani büyük bir bölümü zaten Süt Kuzusu Projesi‟nde kullanılan süt olacak, inek sütü. Onun dıĢında 

manda, koyun ve inek… Keçi sütünü de alacaksınız ve pazarda da, markette de manda, koyun, keçi 

sütü rekabeti az olan ve bizim üst gelir grubuna hitap eden bir ürün olarak piyasaya çıkaracaksınız. 

Kamu kaynağıyla bir yatırım yapıyorsak, bu kamu kaynağının iki temel hedefi olmalı. Bir; üreticiyi 

desteklemek. Ġki; fiyatları regüle ederek, vatandaĢın, bu paranın sahibi hani hep konuĢtuğumuz 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin parası Ġzmirlinin çünkü. Ġzmirli vergiyi veriyor, devlet vergiyi 

topluyor, topladığı verginin içerisinden tutuyor bu parayı Belediyeye veriyor ve Belediyede bununla 

yatırım yapıyor. ġimdi topluluğa, çoğunluğa hizmet etmesi bu iki ana esastır. Bunun dıĢında marka 

ürün yaratmak, yarattığınız ürünleri markalamak, Ġzmir‟i bu konuda tanıtmak ya da ihracat yapmak 

bunlar bir vizyon ve bir bakıĢ açısıdır. Ancak ikincil bakıĢ açılarıdır, ana görevlerimizden değildir. 

ġimdi Baysan‟ın bu yapısıyla, bu yapılmak istenen kısmıyla Baysan‟da Ģöyle bir problem var, 

üreticiye destek olacağız, 3,5 liralık… Örnek olsun diye anlatıyorum. Değerli KardeĢimiz de 

fizibiliteyi getirmedi. Bakın 50 milyon lira para harcıyoruz, bir kere daha söylüyorum; kendi 

cebimizden harcadığımız, burada bir sürü iĢ adamı var,  50 milyon lirayı harcarken, 10 dakikada gel 

bana anlat, fizibiliteyi gösterme, bu parayı verebilecek bir tane iĢ adamı varsa ben baĢka söyleyecek 

bir Ģey bulamıyorum. Devam edeyim parantezi böyle kapatıp. 3,5 liralık sütü 5 liraya alacağım. 

Tamam 5 liraya aldığında ne yapıyorsunuz? Süt üreticisini destekliyorsunuz. Peki 5 liraya aldınız, 

10,5 liraya bugünkü maliyetlerle sütü mal edeceksiniz, daha arada kâr yok, herhangi bir Ģey yok, bu 

iĢletmenin giderleri yok. Çünkü en büyük endiĢemiz, Fikret Bey‟in söylediği gibi de;                               

“BeĢ sene sonra kucağımızda bir ĠZBETON daha bulmak istemiyoruz.” Yani bu hep böyle oluyor. 

MeĢhur bir fıkra vardır… MeĢhur fıkra nedir? “Çok verimi, süt verimi çok olan bir koyun, çok süt 

veren bir koyun devlet üretme çiftliğine gittiğinde üretimi yarıya düĢer.” derler. Yani bu fıkranın 

esasını herkes bilir, bu iĢ buraya dönmesin tek isteğimiz bu. Bu konunun amacının doğru 

belirlenmesi gerekir. Bu amaç eğer böyleyse, sıkıntılı. Bir ikinci konu; Süt Kuzusu‟yla ilgili çok 

güzel bir iĢ yapılıyor. Hem üretici destekleniyor, hem bütün çocuklarımız süt içiyor ama Sayın 

BaĢkan, Ģimdi benim oturduğum Bostanlı‟da, apartmanda Süt Kuzusu Projesi‟nden yararlanan bir 

komĢum var. Ev sahibi, 2 milyon liralık bir evde oturuyor, bindiği araba çok ciddi pahalı bir arabaya 

biniyor ve siz buna da süt bırakıyorsunuz, süt veriyorsunuz. Bu SayıĢtay‟ın, bizim Belediyemizin 

bir Sosyal Yardım Yönetmeliği yok mu? Bu Sosyal Yardım Yönetmeliği‟nde bu tür yardımları biz 

herkese mi vermeliyiz? Yani parası olanla parası olmayanı ayırt etmeyecek miyiz? Biz herkese süt 

vermek... Evet, üreticiyi destekledik ama üreticiyi desteklerken bu tarafta ne olacak? Buna 

bakılması gerekiyor. Bu daha dikkat eden… Yani bunlar yapılan iyi Ģeyi yaralamamalı ama dikkatli 

olunmalı, yani bu tür Ģeyler ayıklanmalı. Bunları biz eleĢtirilsin, lekelensin diye değil Süt Kuzusu 

Projesine kimse bir Ģey söyleyemez. “Niye yapıyorsunuz? Niye kötü?” diyemez ama bu tip Ģeyler 

doğru değil etkinliğini kaybettiriyor. Biz bu konuda uyarmak istiyoruz sadece, teĢekkür ederim.                  

(5 dakika 51 saniye) 
BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyorum. Bülent Bey buyurun, sonra size de vereceğim.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar, ben öncelikle arkadaĢlarımızın 

düĢüncelerinden dolayı teĢekkür ediyorum kendilerine ama 5 yıl sonraki bir olayda niyet 

okumalarını da doğru bulmuyorum. Baysan ġirketimiz bizim tarım alanında yaptığımız faaliyetlerle 

ilgili diğer Ģirketlerimiz aktif hale geldi bu dönemde, bütün Ģirketlerimiz gibi. Tüketicinin, “BaĢka 

Bir Tarım” vizyonumuz doğrultusunda üreticinin de emeğinin yerde kalmaması için kurulan bir 

Ģirketimiz. Biz de buraya Bayındır‟da süt fabrikası yapıyoruz ve bu süt fabrikasının faaliyete 

geçmesi içinde ayni ve nakdi sermaye yapıyoruz, sermaye artıĢı yapıyoruz. Bu Önergede de bunu 

konuĢmamız gerekiyor. Komisyona gelen Bürokrat ArkadaĢımızda bütün sorularımıza yeteri 

derecede bilgi verdi, o bilgileri vermeseydi arkadaĢlarımız zaten burada iki Komisyon Üyemizde 

burada bu konularla ilgili bir fikir üretiminde olmayacaklardı. Ġsterseniz kısa bir bilgilendirmede 

ben yapayım. Hem Meclisimize, hem de kamuoyunu, Ġzmirliler bilgisi olsun. Baysan ġirketi                   

66 milyon, 405 bin liralık bir sermaye artıĢı yapıyor. Bunun bir kısmını 8 milyon 607 bin liralığını 

ayni sermaye, geri kalan 58 milyon 74 bin liralık kısmını da nakdi sermaye olarak sermaye artıĢında 

bulunuyor. Ayni sermayeye konu olan mülklerimiz var bizim Belediyemizin de iĢtiraki olduğu. 
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Bergama Meyve, Sebze, Kurutma, ġoklama ve Paketleme Tesisi Arazisi var. Burada günlük 20 

milyonluk bir, 20 milyonluk bir yatırım bedeli, günde 10 ton ürün iĢletme, üreticiden yılda 15 

milyonluk bir ürün alımı gerçekleĢtirecek. Diğer bir ikinci tesisimiz de, Menemen Soğuk Hava 

Deposu. Özel Ġdare‟den Belediyemize geçen tesis Baysan A.ġ.‟nin yapacağı revizyon ve bakımdan 

sonra bölge üreticilerine hizmet vermeye devam edecek. Bir üçüncüsü de; Ġzmir Tarım Lisesi 

arazisi. 400 öğrenci kapasiteli, 20 derslikli ve yatılı ücretsiz bir okul, Milli Eğitim Bakanlığı, 

Anadolu Meslek Lisesi statüsündeki okulumuzda bitkisel üretim, gıda teknolojileri ve hayvan 

yetiĢtiriciliği ve sağlığı alanları olacak. Nakdi sermaye olarak eklediğimiz kısımda ise Süt ĠĢletme 

Fabrikası yatırım bedeli olarak kullanılacak. BaĢkan‟ımızın da dediği gibi, 100 ton kapasiteli 

günlük, 75 ton içme sütü, 25 ton da mandıra sütü olmak üzere %40 maliyet tasarruflu bir iĢlem 

yapılacak. 2022 yılı için sekiz ayda keçi, koyun ve manda sütü 56 milyon liralık alım sözleĢmesi, 

2022 yılı için 14 milyon 500 bin litre Süt Kuzusu iĢlenmesi öngörülmekte. Ġkinci olarak da nakdi 

sermaye artırımında Et ĠĢletme Tesisi ve iĢletme sermayesi olarak kullanılacak. Burada da 3,5 ton et 

iĢletme kapasitesi, 2020 yılı için de üreticilerden 72 milyon liralık büyük ve küçükbaĢ hayvan alımı, 

kavurma, pastırma, sucuk, köfte ve döner üretiminde kullanılacak. Baysan Anonim ġirketi alacağı 

tüm ürünleri kooperatifler üzerinden alacak, kooperatifler küçük üreticiyle sözleĢme yapıp garantör 

olacak. Diğer bir konusu da “BaĢka Bir Tarım Mümkün” stratejisiyle tüm ürünlerini kuraklıkla ve 

susuzlukla mücadele yöntemine göre üretip, üretim yapan çiftçilerden alacak bütün ürünlerini. Ürün 

kalitesini arttıran çiftçilerden piyasa koĢullarının üzerinde fiyatla alım yapıp, burada üreticiyi 

destekleyecek. Aldığı ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüĢtürerek kendi mağazalarımızda, 

Halkın Bakkalı‟nda, diğer satabilecekleri potansiyel olan, müĢteri potansiyelimiz olan yerlerde 

değerinde satacak. Baysan Tesislerini kooperatiflere ve küçük üreticilere açacak, onlara marka, 

ambalaj, tasarım desteği verecek ve kendi markalarıyla üretmesini sağlayacak. Baysan ayrıca 

BüyükĢehir Belediyemizin sosyal yardımlar aracılığıyla yaptığı yardımlarda aĢevlerine özel ürünler 

üretecek ve erzak paketlerinin içine koyarak Ġzmir‟de yaĢayan ve arka sıralarda yaĢayan, ekonomik 

durumu düĢük olan bütün vatandaĢlarımızın evine et girmesini sağlayacak. Ben burada 

BaĢkan‟ımıza gerçekten de teĢekkür etmek de istiyorum, Bürokratlarımıza… Ġzmir‟e bir fabrika 

sağladığı için ve üreticinin ürününü tarlada bırakmadan halka ulaĢtırdığında aracı, garantör olduğu 

için teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (4 dakika 38 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkürler, Cenap Bey buyurun, sonra size de veriyorum. Cenap Bey arkada… 

Ceyhan, nereden çıktı Cenap yahu. Ne? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Sende söz istiyorsun, tamam. 

CEYHAN KAYHAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyelerimiz, biz bu konuyu aslında 

Komisyonda da çok tartıĢtık.  Aslında bu konu, BAYSAN‟ın bu giriĢimi bir üretime dayalı. Aslında 

bir üretim yeri kuruyoruz, ki o bölgede çok ihtiyaç olan bir Ģey. Birincisi, o bölgedeki üreticilerin 

zaman zaman sütünü piyasaya sürmekte çok zorlandığını hepimiz biliyoruz, çok fazla süt krizlerinin 

yaĢandığı bir dönemde. O bölgede yapılacak bu yatırımlar, o bölgedeki hayvan üreticilerinin de 

sayısını arttıracağını düĢünüyorum. Çünkü birçok çiftçimiz hayvancılıktan vazgeçiyor sütünü 

değerinde satamadığı için, maliyetini karĢılayamadığı için. Ama diğer bir konuda, tüketiciye 

yansıması konusunda da sağlıklı gıda üretilmesi, ki Türkiye‟nin en büyük sorunlarından biridir bu. 

Sağlıklı gıda üretilmesinde sağlayabileceğini düĢünüyorum. KeĢke bu tür iĢletmeler yalnızca süt 

üzerine değil, diğer gıda, tarım ürünleri üzerine de yapabilsek, ki bence çok önemli bir konu. Biz 

çok tartıĢtık bu konuyu bence çok önemli bir konu. Hem sağlıklı gıdanın üretilmesi, hem o bölgede 

yaĢayan çiftçilerimizin bu tür üretim merkezleriyle kendini güvende hissetmesi açısından da çok 

önemli. Bunun için Baysan‟ın bu yatırımı çok anlamlı ve önemli bir yatırım olarak, olduğunu 

düĢünüyorum, teĢekkür ederim. (1 dakika 15 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkürler, Gamze Hanım buyurun. 

GAMZE GÜL ÇAMUR: Değerli BaĢkan‟ım, Sayın Meclis Üyelerim zaten gerekli açıklamayı 

Komisyon Üyelerimiz yaptı. Ben sadece Erhan Bey‟in bir cümlesi dikkatimi çekti, onunla ilgili 

bilgi vermek istedim ve BüyükĢehir Belediyesi olarak vizyonumuzu açıklamak istedim. Erhan Bey, 

Süt Kuzusu Projesi‟nde, Bostanlı‟da oturduğu iĢte arabasından dolayı sanırım çok zengin olduğunu 

düĢündüğü bir ailenin çocuğuna da süt verildiğini ve bu konuda Sosyal Yardımlar Yönetmeliği‟ne 

uyulmadığını belirtti. Ben Ģunu belirtmek istiyorum; çocuklar bizler için gerçekten çok değerli, ki 

18 yaĢına kadar zaten kimin çocuğu olduğuna bakılmaksızın, maddi durumuna bakılmaksızın devlet 
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koruması altında. Bizim için, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi için 0-5 yaĢ arası çocuklarda Süt Kuzusu 

Projesi‟nde ailesinin maddi durumuna ya da sosyal durumuna bakılmaksızın bizim için çok değerli 

ve 5 yaĢına kadar, 5 yaĢı dolana kadar o çocuklara biz süt vermeye devam edeceğiz. Çünkü çocuk 

haklarından dolayı biz çocukları iĢte sosyal durumuna göre, Ģunun çocuğu, bunun çocuğu diye 

ayırırsak zaten haksızlık olmuĢ olur. Bu bizim, BüyükĢehir Belediyesi‟nin vizyonunu ve çocuklara 

olan bakıĢ açısını ve bütün çocukların her koĢulda, her Ģartta eĢit olarak muamele görebileceğinin 

bir göstergesidir, o yüzden Süt Kuzusu Projesi‟nde Sosyal Yardım Yönetmeliğimizi bir kenara 

koyarak vizyonumuzu konuĢturuyoruz, bu konuda bilgi vermek istedim. (1 dakika 38 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ederim, Ali Bey buyurun.  

ALĠ BOR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyelerim, benim söz alma sebebim; Baysan‟ın bugün 

birazdan oylayacağımız sermaye artıĢıyla beraber yapacağı projelerden birisi de Bergama‟da 

kurulacak olan Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi. Öncelikle bu Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi 

Pandemi döneminde ortaya çıkmıĢ bir fikirle oluĢturulmuĢ bir projedir. Bu proje oluĢturulurken son 

3 yıldır domates fiyatlarının serbest piyasanın kendi dinamikleri içerisinde üreticinin aleyhine 

yönelik olarak sürekli fiyat düĢüĢü göstermesi. Üreticinin ürününü satamaması, tarlasında kalması 

ve tarladaki ürünü sürmek zorunda kalmasından dolayı ortaya çıkmıĢ bir fikir. Sonunda sadece 

domatesi de içermeyen aynı zamanda yine bölgede üretilen bamya gibi, elma gibi, portakal gibi 

ürünlerinde iĢleneceği, Ģoklanacağı ve paketleneceği bir tesis haline bürünmüĢtür. Bu tesisle 

yapılmak istenen Ģey aslında Ģudur; bugün bir darboğaza girmiĢ olan tarımımızda yerel üreticiyi, 

küçük üreticiyi, aile tarımı yapan üreticiye bir alternatif daha sunarak sadece büyük Ģirketler 

tarafından yönlendirmelerinin önüne geçilmesi ve onların desteklenmesi sağlanmaktadır, sağlanmak 

istenmektedir. YaklaĢık 20 milyon liralık bir yatırım, Bergama, Kadıköy Mahallemize yapılacak 

olup, burada 80 kiĢi doğrudan, yaklaĢık 80 kiĢinin doğrudan istihdam edileceği düĢünülmektedir ve 

günlük 10 ton mal gibi piyasanın içerisinde ve fiyatları doğrudan regüle edebilecek bir alım 

yapılacaktır. Bunun haricinde yine Bayındır‟daki Süt ĠĢleme Tesisi‟nin önemli bir amacı daha var. 

Biliyorsunuz, keçi sütü, manda sütü, koyun sütü katma değer olarak yüksek ürünlerdir. Bu ürünlerin 

üreticinin bu yerli ırkları, atalık tohumları üretmesini desteklemeniz için doğrudan alım yapmanız 

gerekiyor ve biz burada bir kamu kurumu olarak da doğrudan alım yaparak üreticinin yerli ırkları 

üretmesini destekleyeceğiz ve buradan sağlanan katma değer de yine Ġzmir‟e, Ġzmirliye gelir düzeyi 

düĢük olan insanlara da doğrudan geri dönecektir. Dolayısıyla bugün bir örnek daha vermek 

gerekirse Çamavlu Kooperatifi‟nden mesela doğrudan alım yapılmakta. Bergama‟da birkaç 

kooperatiften daha doğrudan alım yapılmaktadır ve doğrudan alım yapılan bölgelerde süt fiyatı                  

Ģu anda bizim alım yaptığımız fiyat civarına doğru yavaĢ yavaĢ regüle olmaya baĢlamıĢtır. Bugün 

piyasanın, piyasadaki değerin üzerinden satıĢ yapan üretici, satıĢ garantisiyle beraber üretim yapan 

üretici kendini daha rahat hissetmektedir ve bunu da yine Baysan Ģirketinin kurduğu, kuracak 

olduğu Bayındır‟daki Süt ĠĢleme Tesisi‟yle de doğrudan destekleyeceğiz. Ben bu konuda bu projede 

emeği geçen tüm Bürokratlarımıza ve Sayın BaĢkan‟ımıza teĢekkürlerimi iletiyorum, saygılarımla. 

(3 dakika 24 saniye) 
BAġKAN: Evet, buyurun Özgür Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bizim 

arkadaĢlarımız, Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız burada yapılmak istenenleri eleĢtiri yönünde bir 

eleĢtiri koymadılar ortaya. Sadece 50 milyon gibi bir rakam verilecek, bir sermaye artıĢı. Bu tüm 

Ġzmir‟in parası, tüm Ġzmirlilerin parası. Dolayısıyla bununla alakalı yapılacak olan iĢlemlerin ne 

olacağı detaylı bir Ģekilde anlatılması gerektiği konusunda bir soru yönelttiler ve bu soru 

yöneltilmesi sonrasında yeterince cevap alamadıkları için, tatmin olamadıkları için oyçokluğu 

verdik. ġimdi yaklaĢık 2,5 yıldır Sayın BaĢkan siz ve ekibiniz “BaĢka Bir Tarım” vizyonuyla yola 

çıktınız. Bölgede “BaĢka Bir Tarım” vizyonu adı altında bir takım tarımsal faaliyetler ortaya 

koyuyorsunuz. Tabii tarım deyince hayvancılık, süt hayvancılığı, et hayvancılığı ve aklımıza 

gelebilecek bütün tarımsal faaliyetler. Bununla ilgili önce ne yaptınız? BaĢkanlığınızın hemen ilk 

döneminde üretici pazarları kurdunuz. Pagos‟ta bir pazar kurdunuz mesela “Pagos” dediğiniz 

Kadifekale‟de bir pazar kurdunuz. Son dönemlerde hiç oraya gidildi mi? Gidilmedi diye 

düĢünüyorum. Ben gittim. O pazar, üretici, tüketici hiç kimse gitmiyor Sayın BaĢkan. Çok rantabl 

bir pazar değil. Dolayısıyla bir Ģeyi planlıyor olmanız, bir Ģeye adım atıyor olmanız bu iĢin 

sonuçlanacağı anlamına da gelmiyor. Burada temel itirazımız bu. ġimdi… Sonra ne yaptınız? 
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Dediniz ki “Halkın Bakkalı kuracağız ve bu Halkın Bakkalı‟na Ġzmir‟deki üreticilerden, Ġzmir‟de 

üretilen, Ġzmir‟de üretilen ürünleri, Ġzmir‟deki üreticilerden kooperatiflerden alacağız, buradan 

uygun fiyatlarla vatandaĢa satacağız. Buradan hem üretici, hem tüketici kazanacak.” dediniz. ġimdi 

Kıymetli ArkadaĢlar, Ġzmir, ÖdemiĢ, Beydağ, Tire bu bölgeler özellikle hayvancılık noktasında 

önemli bölgeler, et üretimi konusunda önemli bölgeler. Bildiğim kadarıyla da bir Et Entegre Tesisi 

kuruldu, bir Kavurma Tesisi ile ilgili çalıĢma yapılıyor ama elimde 3 tane fatura var, çok yakın 

tarihte alınmıĢ faturalar arkadaĢlar. YaklaĢık 260 bin TL‟lik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi                  

Grand Plaza tarafından Halkın Bakkalı‟nda tüketicilere sunulmak üzere alınmıĢ et faturası 

arkadaĢlar. Nereden alınmıĢ? Burdur‟dan, Burdur‟dan bir firmadan alınmıĢ. ġimdi firma ismini ben 

buradan telaffuz etmeyeceğim ama bu bir fatura arkadaĢlar. Hemen arkasından bir fatura daha var, 

12 bin 551 TL‟lik bir fatura. Yine Burdur‟da baĢka bir firmadan, X bir firmadan, bu da ikinci bir 

firma. Yine elimde bir fatura daha var, herhalde bu aynı fatura diye düzeltiyorum, evet, aynı fatura. 

Ġki farklı fatura var arkadaĢlar ve Burdur‟daki iki farklı Ģirketten alınmıĢ. Biz size üreticiyi koruyun, 

korumayın demiyoruz, biz size ticaret yapmayın diyoruz, bu ticaret. Bunu, siz gidip eti Burdur‟dan 

alırsanız Halkın Bakkalı‟nda “Biz üreticiyi de koruyoruz, tüketiciyi de koruyoruz.” diyorsanız bu 

doğru bir Ģey değil, bu ticaret. Burdur‟dan almayı herkes bilir ya da baĢka bir Ģehirden almayı 

herkes bilir. Hani kooperatiflerden alacaktınız? Hani Ġzmirli yerli üreticiden alacaktınız? Hani 

Ġzmirli kooperatifleri ve üreticileri koruyacaktınız? Bu Ģekilde mi koruyacaksınız? Benim elimde iki 

tane fatura, toplam bedeli 270 bin TL. Nasıl olacak? 50 milyonun hesabını o yüzden soruyor bizim 

arkadaĢlar. Aksi takdirde yarın Baysan‟ı biz denetleyemeyeceğiz. Grand Plaza‟yı denetleyebiliyor 

muyuz? Denetleyemiyoruz. Baysan‟ı denetleyemeyeceğiz. 50 milyon biz aktaracağız, Baysan bir 

Ģeyler yapacak, yine gidecek Burdur‟dan, yine gidecek Antakya‟dan, yine gidecek Adana‟dan, yine 

gidecek bilmem baĢka bir Ģehirden ticaret yapmak adına Ģirketlerden ürün alacak ya da ürün 

satacak. Bu doğru bir yaklaĢım değil, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (4 dakika 31 saniye) 

BAġKAN: Evet, Ġrfan Bey buyurun. Murat Bey sonra size de vereyim. Evet. 

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

yeni bir tartıĢma yaratmak niyetinde değilim ama bu kadar manipülatif, sağdan soldan belli 

kelimeleri kırparak getirip böyle örnekler vermekte ne kadar doğru? Evet, faturaları var Sayın 

BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Evet. 

ĠRFAN ÖNAL: Belediyemizin bütün Ģirketleri Kamu Ġhale Kanununa tabi. Yani en nihayetinde bir 

iĢi, bir alımı yaptığı zaman ihaleye çıkıyor ve o ihaleyi alan firma kendince en ucuz nerede 

buluyorsa ya da nereden bu iĢe giriyorsa gidip ürünü de oradan alıyor. Geçenlerde yine Özgür Bey 

Ģunu söylemiĢti; “Burada bulunan kolonyalar Adana‟dan üretiliyor.” Alan firma kendileri bunu 

unutmuĢlar. Çünkü 20 yıldır istediklerine, istediği iĢi vermiĢler. Kamu Ġhale Kanununu 300 kere 

değiĢtirip bununda istisnalarını bulup… Siz evet, bu mevzuatın zaten çoktan dıĢına çıkmıĢsınız                    

20 yıl zaten Ģu an ki içinde bulunduğumuz durum da bunun sonucu ama biz hâlen mevzuata uygun 

bir Ģekilde BaĢkan‟ım kimin aldığına bakmaksızın en iyi fiyatı firmalarımız, Ģirketlerimiz, 

firmalardan alıp onlardan alım yapabiliyor. ġimdi kooperatifler noktasını netleĢtirelim. 

Kooperatiflerimiz; buradaki üreticiler eliyle toplanmıĢ Ġzmir, Ġzmirlilere hizmet etme noktasında 

Belediyenin aracılığıyla evet üreticinin ürettiğini halka sunma noktasında Belediye sadece aracı bir 

kurumdur. Özgür Bey‟in az önce bahsettiği Ģirket ile kooperatif noktasındaki ayrım bu. Belediyenin 

ihaleyle aldığı ürünün nereden aldığına bakmaz en ucuz fiyata bakar. Ġkincisi; kooperatiflerimiz de 

Ġzmir‟deki üreticilerin ürünlerinin tarlalarında kalmaması için el atar, onlardan alım yapar. TeĢekkür 

ediyorum BaĢkan‟ım. (1 dakika 36 saniye) 

BAġKAN: Peki teĢekkür ederim. Murat Bey buyurun.  

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin yönetimini oluĢturan, BaĢkanlığını sizin Ģahsınızdaki yönetim anlayıĢı ve 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Çoğunluk Grubu kendi partisinin kamucu politikalarını önemser. 

Yoksulun, üreticinin ve dar gelirlinin yanında olmak konusundaki çabasını ortaya koyar. Partimizin 

temel olarak temsil ettiği Ģey; ranta değil, üretime dayalı kalkınmadır. Üretime dayalı kalkınmanın 

Ġzmir‟deki yansıması tarım ve turizme dayalı olarak kalkınmadır. Türkiye‟nin her yeri bizim 

yerimizdir, Türkiye‟deki her üretici bizim üreticimizdir, Türkiye‟deki her yurttaĢ bizim 

yurttaĢımızdır. Burdur‟daki üretici de bizim yurttaĢımızdır, Kars‟daki, Ardahan‟daki de bizim 
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yurttaĢımızdır. Grand Plaza‟nın Burdur‟dan et alması ya da bir baĢka Ģirketimizin baĢka bir yerden 

et alması bizim açımızdan, bizim açımızdan böyle görülür. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yaptığı 

faaliyetlerin tamamını ticaret, kâr, neoliberal politikaların günümüze yansıması olarak görmez, 

böyle bir anlayıĢ da gütmez. O yüzden az önce Erhan Bey‟in söylediğiyle Özgür Bey‟in söylediği 

arasındaki farkı Meclis, Cumhuriyet Halk Partisi Çoğunluk Grubu dikkat eder. Yani bir iĢin kârlı 

olup olmadığına değil, üreticinin ve tüketicinin yararına olup olmadığına göre bir değerlendirme 

yapar. Bu arada söyleyeyim 3,5 liralık çiğ sütle ilgili örnek verdi Erhan Bey. Çiğ Süt Konseyi, çiğ 

sütü 4 lira 70 kuruĢa çıkardı, ki bu fiyat bile üreticinin maliyetini karĢılamaktan çok uzaktır. Diğeri 

Ģu; iĢte Ġzmir mozerallası, keçi sütü vesaire gibi daha yüksek gelir grubuna yönelik ürünler 

yapacağınıza iĢte diğer çocuklara yönelik sütle ilgili Süt Kuzusu Projesi‟nin sürdürülmesi… ġimdi 

tabii bu eleĢtiriyi dile getiren arkadaĢımız, bugünkü siyasi iktidarın sahibi olan partiden olmasa, 

mesela ĠYĠ Parti‟den olsa diyeceğim ki; “Evet, bu görüĢte olabilir.” ama Ģimdi 20 yıldır yani son                

15 yıldır en azından TOKĠ bunu yapıyor. Yani yüksek gelir grubu için ev yapıyor. Bu yüksek gelir 

grubu için yaptığı evleri satıp, daha dar gelirli insanlar için ev üretmeye çalıĢıyor. Bunu da 

uygulama sorunlarını hep eleĢtirsek de fikren doğru bulduğumuzu söylüyoruz. Çünkü dar gelirliye, 

dar gelirliye konut yapmakla ilgili bir çaba, buradaki de benzer bir Ģey. Daha yüksek gelirli gruptaki 

insanlar bakımından üretilen ürünlerin dar gelirliye gönderilmesiyle ilgili, elde edilen gelirin dar 

gelirliler için harcanması. Son iki Ģey söyleyeceğim, birisi Ģu; geçtiğimiz hafta bir rapor yayımlandı, 

Dünya EĢitsizlik 2021 Raporu. Bu rapora dikkat çekmek isterim, özellikle Türkiye‟yi 20 yıldır 

yöneten siyasi iktidara ve Türkiye‟yi yönetme iddiasında olan muhalefet gruplarına. Dünyanın 

geldiği nokta, Türkiye‟nin geldiği nokta gelir dağılımı bakımından içler acısı durumdadır. Bugün 

Türkiye‟de nüfusun %50‟si tüm gelirin sadece %10‟unu alabiliyor. En zengin %10‟luk grup, 

%54‟ünü alıyor gelirin ve biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin yapmaya çalıĢtığı, üreticiyi yerinde, 

tüketiciyi de bulunduğu yerde desteklemeyle ilgili politikaları arttırmazsak bu gelir dağılımı, gelir 

adaletsizliği daha da bozulacaktır. O yüzden Baysan aracılığıyla yapılmaya çalıĢılan Süt ĠĢleme 

Tesisi, Meyve Kurutma Tesisiyle ilgili Ģeyleri burada desteklemek gerektiğini hepimiz biliyoruz. 

Yeri geldiği zaman arkadaĢlarımız Ģunu söylüyorlar; “Yatırım yaptığınızda biz size söz mü 

söyledik?” Gördük ki söylüyorlar, saygılar sunarım. (4 dakika 19 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar… Taner Bey buyurun, sonra Mustafa Bey size 

de veririm.  

ERHAN ÇALIġKAN: Bende istiyorum. 

BAġKAN: Size de verelim. 

TANER KAZANOĞLU: Evet Sevgili BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi… 

BAġKAN: Evet. 

TANER KAZANOĞLU: Ben tabii Burdur olunca topa girmek zorunda kaldım yani Hakan aslında 

buna müdahil olması lazımdı ama niye müdahil olmadı onu da çözemedim. ġimdi bizimkiler hiç 

olmazsa Burdur‟dan alıyor, gariban bir memleketimiz var. Yani gidip de Afrikalardan et getirdik 

“Haram mı, helal mi” diye bir sürü tartıĢtık. Yani bu, yanlıĢlık burada baĢlıyor. Yani Ģimdi ben hep 

söylüyorum, eviniz camdansa karĢıdaki eve taĢ atmayın. Yani Ģimdi bizim yaptığımız Burdur‟da 

büyük olasılıkla yani bilmiyoruz rakamda çok yani Burdur için çok büyük ama Ġzmir için çok küçük 

bir rakam bunlar. Yani teĢekkür ediyorum. (43 saniye)   

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Hakan Bey buyurun, sonra Mustafa Bey size vereceğim. 

Pardon Erhan Bey de var.   

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan her tartıĢmada biz kez daha söylüyoruz, biz bir türlü kendimizi 

artık ifade edemiyoruz herhalde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu‟na. Çünkü ne Erhan Bey, ne Fikret 

Bey, ne Özgür Bey buradaki Cumhuriyet Halk Partili Hatiplerin bahsettiği gibi bir iĢi engellemek 

üzerine bir konuĢma yapmadık. Biz dedik ki; projenin temelini hatta Erhan Bey teĢekkür ederek de 

söze baĢladı. Biz Ģunu belirtmek istedik; bu kadar önemli bir konunun, Pazartesi Meclis Gündemine 

gelip, ÇarĢamba günü oylanmasını hep eleĢtiriyoruz. Sadece bu konularda eleĢtirmedik. 

SALONDAN: Cevap vermedi. 

HAKAN YILDIZ: Bakın, vakıf meselesinde eleĢtirdik, aynı Ģekilde üniversite aktarıma yer tahsisi 

konusunda eleĢtirdik. Biz diyoruz ki, bugünkü kararların iki tanesi dıĢında tamamını, ki bu kararlar 

oybirliği yapmıĢ bir Meclis Grubu olarak, bu ahengi açısından bunları masalarda tartıĢalım. 

Hepimiz Komisyonlarda beraber çalıĢıyoruz ve tüm Komisyonda Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız 
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samimiyetle, AK Partilisi, Milliyetçi Hareket Partisi, ĠYĠ Partisi, CHP‟si hep bir Ģekilde Ġzmir adına 

doğruyu bulma derdiyle mücadele ediyoruz. Biz bu kadarlık bir aktarımı, bu kadar hızlı 

getirilmesini eleĢtirdik, bir. Ġki; verdiğimiz örneklerde evet ben de bir Burdurluyum ama yerel 

unsurları biz çıkarmadık. Bir Belediye BaĢkanımız var, siz. Israrla Ġzmir‟de kooperatifin, baĢka 

tarımın mümkün olduğunu, yerel unsurların beslenmesi gerektiğini söylediğinizde biz de bu 

anlamda baktığımızda Meclis Üyesi olduğumuz kent açısından bu konuları değerliyoruz ve biz bu 

unsurların yerelden daha fazla üretilmesi gerektiğini ve buradan satın alınması gerektiğini 

savunuyoruz, bu anlamda söylüyoruz. Yoksa tüm Türkiye‟yi yöneten bir Ġktidar Partisi‟nin onurlu 

ve gururlu birer mensubu olarak bizler bu anlamda bir ayrım olarak bunları söylemiyoruz. Sizin 

ortaya koyduğunuz politikalarınızın vücut bulma halinin farklılığını ispatlamak adına bunu 

söylüyoruz. Yoksa kolonyanın Adana derken, kavurmaya Ardahan derken, üniversiteyi Ġstanbul‟da 

arıyordunuz derken bütün bu unsurların ilk önce Meclis Komisyonlarında yeterli bir sürede 

tartıĢılması gerektiğini, Meclis‟te aynı Ģekilde fikirlerimizi ifade etmemiz gerektiğini ve bu anlamda 

bir katkı koymamız gerektiğini savunan birer Meclis Üyesiyiz. Biz bu eleĢtirilerimizi sadece burada 

yapmıyoruz, SayıĢtay Raporlarında da bunlar var, bunları ilerleyen günlerde zaten tartıĢacağız.              

AK Parti, tekrar söylüyorum mesele Ġzmir olan noktada siyaset üretmiyor. Bizim tek beklentimiz 

Komisyonlarda konuların kapsamlı tartıĢılması. Sayın BaĢkan bakınız mesela, bir konuyu, Ģu an 

Gündeme gelmedi belki yarın gelir ama konu öznesini de söylemeyeceğim, 5 Komisyona attık 

sadece Ġmar Komisyonu ne karar veriyorsa diğer Komisyonlar toplanmadan ona uyuyoruz, bu 

yanlıĢ, bu çalıĢma usulümüze aykırı. Bu anlamda bizim emeğimize yapılmıĢ büyük bir haksızlık 

oluyor. Ya atmayalım artık ben eleĢtiriyordum Nilay Hanımı Hukuk olunca; “Bütçede Hukukçu var 

baĢka bir Komisyona yollamayalım.” diyordu ya da ona döneceğiz. Bu usullerin tekrar gözden 

geçirilmesi lazım, teĢekkür ederim, sağ olun. (2 dakika 37saniye) 

BAġKAN: TeĢekkürler. Vereceğim, Erhan Bey buyurun. Prensip olarak biliyorsunuz tek söz hakkı 

var ama… 

ERHAN ÇALIġKAN: BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Size ĠYĠ Parti kontenjanından verdik.  

ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi ben tabii… Söz vermeyeceğinizi bildiğim için. 

BAġKAN: Ama ĠYĠ Parti kontenjanından var söz hakkınız, buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Evet, burada var geleyim dedim. ĠYĠ Partili olsa sözleri anlam ifade ediyor 

mu etmiyor mu Değerli Murat Bey‟in?  

MUSTAFA ÖZUSLU: Erhan, bütün Grupları dolaĢabilirsin. 

ERHAN ÇALIġKAN: Evet, yani söz verecekseniz dolaĢırım.  

BAġKAN: Buyurun, buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi Sayın BaĢkan‟ım bir; ben Murat Bey‟i düzelteyim. 3,5 lirayı 5 lira 

konusunu benim örneğim değildi, Değerli Genel Müdürümüz o hazırladıkları fizibilitede, o günkü 

fiyatla örnek verdi ben o örneği aktardım, bu benim bilmediğim bir Ģey değil. Ġkincisi; Ģimdi ben bir 

ortaya kavram koyuyorum, bunu da neyin üzerine koyuyorum, dayanaklarını? Sizin sözleriniz ve 

belirlediğiniz politika üzerine koyuyorum ve beni… Bu bağlamda tartıĢmamız gerekirken hep konu 

gidiyor ne zaman önemli bir konuyu Ġzmir‟de tartıĢacaksak Merkezi Hükümete dönüyor. Bu kadar 

siyasete meraklıysanız, ulusal çapta siyaset yapmak istiyorsanız lütfen milletvekilliğine aday olun 

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

Hepinizi davet ediyorum, gurur duyarız.  

BAġKAN: ArkadaĢlar, evet. 

ERHAN ÇALIġKAN: Milletvekili arkadaĢlarımız olursa gurur duyarız, hepinizle hakikaten gurur 

duyarız. ġimdi burada biz neyi konuĢacağız? Bizim yetkimiz ne? Ortada bir 50 milyon lira kamu 

kaynağı var. 

BAġKAN: Lütfen, arkadaĢlar, evet. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bu kamu kaynağını bir Ģirkete devrediyoruz. Bu Ģirkete devrettiğimizde 

sizin belirlediğiniz esaslarla iĢte hep eleĢtirmeye çalıĢtım. Yani bir Ģey bütüncül gelmiyor, bu 

yatırımı yapacağız, 50 milyon lira. Neyi hedefliyoruz? Fizibilitemiz nedir? Sonunda da ne elde 

edeceğiz? Bu kadar basit bir Ģeyi öğrenemiyoruz. Yani rakamlar veriliyor, konuĢmalar yapılıyor iĢte 

bir sürü Ģey konuĢuluyor. Bunun sonucunda iki tane soru soruyorum arkadaĢlar. Kamu kaynağı 

kullanacağız. Bir; üreticiyi destekliyor muyuz? Evet, destekliyoruz. Ġki; tüketici, Ġzmirli bundan 
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faydalanacak mı? Hayır, faydalanmayacak. Bunun cevabını vermiyorsunuz ama baĢka her Ģeyi 

söylüyorsunuz. Bu kadar basit bir soruma niye cevap vermiyorsunuz? (2 dakika 20 saniye) 

BAġKAN: Peki, evet teĢekkür ediyorum. ArkadaĢlar bir Mustafa Bey‟e vereceğim kifayeti 

müzakere, çok konuĢuldu, herkes aynı Ģeyi söyledi. Evet, Mustafa Bey buyurun. 

MUSTAFA GERÇEK: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım herkese iyi akĢamlar. 

Küçük Menderes‟te yaĢayan ÖdemiĢli birisi olarak, tarım ve hayvancılıkla uğraĢan birisi olarak 

buradayım ama artık gerçi tarım da yapamıyoruz, karpuzum güz döneminde tarlada kaldı, gübrenin 

750 lira olduğu, bir torba gübrenin 750 lira olduğu bir dönemde tarım yapamaz duruma geldik. 

Hayvancılık konusunda da Ģunu söyleyeceğim, kendim hayvancıyım aynı zamanda bir kooperatif 

baĢkanıyım ve mensubuyum. “Burdur‟a da et” diye söylediler. Ben en az 6 yıldır kendi 

hayvanımda, damımda artık küçük yani erkek hayvan besleyemez oldum, çünkü küçükken 

satıyoruz, benim bütün etrafımda bunlar yapılıyor. Büyük Ģirketlerin adamları var artık bölgelerde 

bunları toplayıp, toplu satılıyor. Rantabl iĢine gelince BüyükĢehir Belediyesi tarafından bakınca 

benim evimdeki 5 tane büyükbaĢ sığırı almak daha pahalıya gelir, bu kooperatif aracılığıyla olsa 

dahi. 100 tane büyükbaĢ hayvanı yani et, besi hayvanını yetiĢtiren herhangi bir Ģirketten daha ucuza 

alır, bu vesileyle de BüyükĢehir Belediyesi‟nin buradan alması bence daha mantıklıdır. Belediyenin 

kaynaklarını daha iyi kullanmak açısından diye söylemek istiyorum. Ġkincisi; Bayındır‟daki Süt 

ĠĢleme Tesisi inĢallah yapılacak. Burada bir Ģeyi atladık, kimse bundan bahsetmedi. Bergama‟dan                

3 kooperatif, Kiraz‟dan 1 kooperatif ve tüm sütün yarısını veren Tire Süt Kooperatifi‟nden 

bahsediyoruz. ĠnĢallah bu daha da çoğalacak sizinle beraber, BüyükĢehir Belediyesiyle beraber. 

Sütün bugünkü litresi 4.70 lira ama Süt Kuzusu‟nu oluĢturup çocuklara dağıtırkenki en büyük 

maliyet; Tetra-Pak maliyeti ve Tetra-Pak maliyetlerini yapabilecek kooperatif ve birlik gücü yok. 

Bunu da bizi bir araya getirerek neredeyse yapacak olan ve… Yani yapacak olan BüyükĢehir 

Belediyesidir. Ben bu konuda size ve bu konuda emeği geçen ve o fabrikada yapacak emeği geçen 

oradaki alın teri akacak herkese Ģimdiden teĢekkür ediyorum, en büyük girdiğimiz orada                      

Tetra-Pak‟tır. Her gün fiyatların değiĢtiği bir zamanda yani büyük bir yatırımdır bence. Yani 

fiyatların değiĢmesiyle alakalı size bir örnek vermek istiyorum, buradan Ġzmir de bunu bilsin. 

“Halkın Bakkalı‟nda iĢte peynir pahalı, yoğurt pahalı, iĢte turĢu pahalı” diye bazen Ģeyler çıkıyor.               

“Ne iĢe yarıyor Halkın Bakkalı?” diye. Biz peynirciyiz, kendi peynir iĢletmemiz de var, boĢ peynir 

tenekesi çoğu insan da bunu bilmiyordur diye tahmin ediyorum. Bugün yani yazın 15 liraydı boĢ 

peynir tenekesi yani bildiğimiz teneke hurdacılarda gördüğümüz. Bugün peĢin fiyatı 35 lira, iki 

aylık vadeli fiyatı eğer ki karĢıdaki firmayı çekle kabul ettirebilirsek 43 lira. Yani maliyetlerin bu 

kadar yükseldiği bir yerde Halkın Bakkalı‟nın kooperatiflerden aldığı ürünleri de iĢte; “Pahalı, siz 

ne iĢe yarıyorsunuz?” diyenleri de buradan kınıyorum, herkese iyi akĢamlar diliyorum.                                   

(1 dakika 53 saniye) 

BAġKAN: Evet, teĢekkürler. Değerli ArkadaĢlar…  

SALONDAN: BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Yok kapattım, müsaade ederseniz son cümleleri söyleyeceğim. Kifayeti müzakere 

olduğunu düĢünüyorum.  Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi önce Mustafa KardeĢimin iĢaret ettiği noktadan 

baĢlayayım. Tetra-Pak maliyeti, gerçekten çok yüksek bir maliyet. Ġzmirli, sütünü Ġzmir‟de 

paketleyemiyor Değerli ArkadaĢlar. Bilmem biliyor musunuz ama Balıkesir‟de Tetra-Pak 

fabrikasına gidiyor orada paketleniyor ve bu ağır bir maliyet. Bir kere bizim tesisimizin böyle güçlü 

bir avantajı var. Ġkincisi; yine dile getirilmedi ama fiyatın regüle edilmesi gibi bir faydası vardır. 

Kamu eliyle piyasa fiyatını regüle edersiniz, piyasada toplam üretim 100‟dür sizin ürettiğiniz 5‟tir, 

10‟dur ama siz o 100‟ün fiyatının regüle edilmesinde, belirlenmesinde rol oynarsınız. Mustafa 

Kemal ATATÜRK‟ün kurduğu Sümerbank, Et ve Balık Kurumu, Cumhuriyetin kurumları KĠT‟ler 

olarak tarif edilen kurumlar aslında en çok bunu yapıyorlardı, sonra bütçeye, devletin bütçesine 

büyük getirdikleri düĢünülerek bildiğiniz gibi özelleĢtirildiler. Ama ne oldu? Doğru olabilir. 

Devletin sırtına yük getiriyor olabilirler ama onların ortadan kalkmasıyla iĢte bugün;                          

“Gübre Ģu kadar oldu, süt Ģimdi 3‟ten 4.70‟e çıktı, yarın ne olacak belli değil.” piyasada fiyatı özel 

sektör belirliyor, kamunun belirleme gücü kalmadı. Değerli ArkadaĢlar, biz geçen sene salatalık 

aldık, Menderes‟teki üreticiden salatalık aldık. Ne oldu biliyor musunuz? Salatalığın fiyatı, 

Belediye‟nin ödediği fiyattan daha düĢük olamaz hale geldi. Çünkü onu alan aracı, alıcı kimse; 

“Belediye Ģu fiyattan alıyor.” lafı üzerinden ürün almak zorunda kaldı. Erhan Bey, soruyorsunuz; 
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“Kamu menfaati nerede burada?” diye. En önemli menfaat baĢlıklarından biri fiyatın regüle 

edilmesi. Burada kamu eliyle biz sütün fiyatını Ġzmir‟de belirleyebilir hale geleceğiz. Ġkincisi; 

“Marka, efendim, ihracat Belediyenin iĢi mi?” Evet. Küçük üreticinin, büyük ölçekte üretim yapan 

tarım üreticisi karĢısında korunması için onun da ihracatçı haline getirilmesi lazım. Peki, nasıl 

olacak bu iĢ? Hem katma değerini büyüteceksiniz ürünün, hem yurt dıĢı pazarlama imkânı 

getireceksiniz, nasıl yapacak bunun küçük üretici? BüyükĢehir var. BüyükĢehir gücünü kullanacak, 

o üreticiye sahip çıkacak ve o üreticinin ürününü ihraç etmesinin de önünü açacak. Baysan‟ın 

kuracağı tesis doğru, büyükbaĢ hayvan sütü de iĢleyecek ama ağırlığını küçükbaĢ hayvan ve manda 

sütüne vererek sürdürecek, gelecek vizyonu o. Neden? Çünkü keçi sütünü inek sütüyle paçal 

ettiğiniz zaman o güzel katma değeri yüksek ürünü yok etmiĢ oluyorsunuz, o değeri ortadan 

kaldırmıĢ oluyorsunuz ama onu ayrıca iĢlediğiniz zaman, ayrı iĢleme kapasiteniz, gücünüz varsa 

baĢka türlü pazarlama imkânı da buluyorsunuz. Niye mozarella mozerella diye tutturuyoruz? Çünkü 

katma değerini büyütmek yurt dıĢına satma kabiliyeti yaratmak ve böylece uluslararası pazarlarda 

rekabet gücünü ortaya koymak mümkün. Bunun için yapıyoruz ama bizim hem piyasa fiyatını 

regüle ederek, hem küçük üreticinin ürününü daha geniĢ pazarlarda satmasını mümkün kılarak 

yarattığımız kamu menfaati; bütün Ġzmirliyi memnun edecek bir menfaattir. Çünkü Değerli 

ArkadaĢlar, eğer üretici doğduğu yerde doymuyorsa bütün kentin içindeki hatta ülkenin içindeki 

denge bozuluyor. Eğer üretici doğduğu yerde doyuyorsa, ekmeğini kazanabiliyorsa, göçün önünü 

kesmiĢ oluyorsunuz ve üretici çok daha çeĢitli, küçük üretici çok daha çeĢitli ürün ürettiği için 

tüketicinin önüne de daha sağlıklı, daha çeĢitli ürünler koyma fırsatı buluyorsunuz. Dolayısıyla 

Baysan‟ın yapacağı bütün bu iĢletmelerin Erhan Bey‟in söylediği iki ihtiyacı da giderdiğini net 

olarak söylemek istiyorum. Bir; küçük üreticiyi destekliyoruz. Ġki; tüketiciyi daha sağlıklı, daha 

çeĢitli ve fiyatı gerçekten makul sınırlarda tutulan ürünlerle buluĢturma kabiliyeti kazanıyoruz. 

Özetle; bu eğer bir gün ĠZBETON‟a dönüĢürse de gurur duyarız. ĠZBETON, bizim BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin Ģirketleri arasında çok büyük maliyetlerle, çok muazzam iĢler yapan bir Ģirketimiz, 

bununla da gurur duyarız. Değerli ArkadaĢlar, söylendiği gibi bunlar kamucu politikalar ve biz 

kamucu politikalar üretmeye devam edeceğiz. Ne demek? Kamunun hakkını koruyan, kamunun 

menfaati için üretim yapan bir Belediye olmaya devam edeceğiz. Her projemiz çok baĢarılı 

olmayabilir, her fırsatta söylüyorlar; Pagos‟taki üretici pazarı… Olmayabilir ama bunun ardındaki 

niyeti anlamak lazım. Gönül isterdi ki, Kültürpark‟ta açtığımız fuar kadar güçlü olsun, daha çok 

insan gitsin, daha çok Ġzmirli gitsin alıĢveriĢ yapsın, bunun için çok da çabaladık biliyorsunuz, 

araçlar koyduk, taĢıdık ama tutmuyor, vazgeçmeyeceğiz daha da uğraĢacağız çünkü o üreticiye bir 

umut olmak zorundayız. O üreticinin doğrudan doğruya aracısız ürününü satması için fırsat 

yaratmak zorundayız, daha çok üretici pazarı açmak zorundayız. Halkın Bakkalı‟yla da ilgili 

söyleyeyim; Değerli ArkadaĢlar Halkın Bakkalı, Türkiye‟nin her yerinden kooperatiflerden ürün 

alıyor, iki tane fatura gösterildi. Ben size rakamları söylersem daha iyi anlaĢılacak, son 12 ayda 

Halkın Bakkalı, 12 milyon liralık satıĢ yaptı, 12 milyon liralık satıĢ yaptı. Nasıl oldu bu iĢ? 

Ġzmirliler bir kere alıĢveriĢ etmeye baĢladılar, dahası, internet ortamında satıĢ yapmaya baĢladık 

ama dahası sendikalarla yaptığımız toplu iĢ sözleĢmelerinde dedik ki; “Bizim iĢçilerimiz...”                   

ĠĢte yemek kartı verilebiliyor, biz de iĢte yemek kartı yerine dedik ki; “Halkın Bakkalı‟ndan size 

alıĢveriĢ hakkı verelim.” böylece bir taĢta iki kuĢ olacak. Hem üreticinin, kooperatiflerin 

Türkiye‟nin her yerinde ürettiği ürünleri desteklemiĢ oluyoruz, hem de iĢçimize kooperatif ürünleri 

vermiĢ oluyoruz.  Kısacası Değerli ArkadaĢlar, bunlar Türkiye‟nin medarıiftiharı projelerdir. Ġçiniz 

rahat olsun, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kamu kaynaklarını en iyi kullanan Belediyelerden biridir, 

bunu hem küçük üreticiden hem tüketiciden yana kullanmaya devam edeceğiz. Değerli ArkadaĢlar, 

bu gündem maddesiyle ilgili, pardon 2 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde 

kabulünü Meclisimizin oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 3? 

GAMZE GÜL ÇAMUR: BaĢkan‟ım, 3 ve 49 dâhil diğer bütün Komisyon Raporları oybirliğiyle 

gelmiĢ, Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 3 no’lu Komisyon Raporundan 49 dâhil tüm 

Komisyon Raporlarının Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Bu arada bir teĢekkürüm 

daha var. Özellikle AK Parti Grubuna teĢekkür etmek istiyorum. 13 ve pardon 14 ve 15 no‟lu 
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Komisyon Raporlarında iki büyük karar alındı, iki önemli karar alındı, Komisyonlarımız tarafından 

ve oybirliği ile alındı. Her ikisi için de hem Komisyon Üyelerimize, hem AK Parti Grubu‟nun 

tamamına huzurlarınızda teĢekkür ediyorum. Buyurun Erhan Bey? 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan‟ım, 15 no‟lu Kararla ilgili biz de sevindik, böyle bir karar 

alınmasına. ġimdi bu kararda Değerli Bürokratımız da geldi bilgi verdi. Belediyemizin elektrik…                

15. madde Belediyemizin elektrik alımlarında lisanslı elektrik sağlayıcısı Ģirketlerden bir tanesi 

durumuna gelmiĢ Belediye Ģirketlerimizden biri. Tabii ki bu ihalelerde bizim elektriği indirimli 

almamızı sağlıyor. Biz buna neden oybirliği verdik? Çünkü gelen Bürokrat ArkadaĢımız bize Ģunu 

anlattı; “Biz bu yaptığımız iĢle hem ucuz elektriği daha indirimli alıyoruz, hem piyasayı regüle 

ediyoruz.” Ama… Bakın burada “ama”, iĢte bizim oybirliği vermemizin “ama”sı var, ama bu 

Ģirkette bir tane personel çalıĢmıyor arkadaĢlar. Yani bu Ģirketin sıfır gideri var. 3 tane Bürokrat 

ArkadaĢımız Ģirket yöneticisi, Ģirketin bütün iĢlerini Belediye… Diğer Ģirketle çalıĢan arkadaĢlar 

yerine getiriyor. ĠĢte biz bu tür Ģeylere verimli etken etkin yapılan iĢlere zaten destek oluyoruz ve 

teĢekkür ediyoruz BaĢkan‟ım. (2 dakika) 

BAġKAN: Ben de teĢekkür ediyorum. Bülent Bey buyurun.  

BÜLENT KÖKLÜ: Değerli BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri, iyi akĢamlar diliyorum hepinize. 

Ben de bir teĢekkür ve bilgilendirme müsaade ederseniz yapmak istiyorum. 

BAġKAN: Buyurun.  

BÜLENT KÖKLÜ: Erhan Bey ile aynı Komisyondayız. Bu konuda oybirliğiyle geçtiğine destek 

verdikleri için teĢekkür ediyorum. ĠZETAġ Ģirketimiz yeni kurulmuĢ bir Ģirket. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin ve sizin liderliğinizde doğru iĢler yaptığını da burada bir kez daha da görüyoruz.                    

2 milyon lira sermayesi olan ĠZENERJĠ Ģirketimizin %100 ortağı ve sermayesinin tamamı ödenmiĢ 

bir Ģirketimiz. KuruluĢ amacı ve ilkesi sonuç olarak baktığımızda ĠZSU‟yla baĢlayan bir dağıtım ve 

gerçekten bu tedarik zincirinde mevzuata uygun belgesini almıĢ. Çünkü soru sorulabilir.                    

“Diğer Ģirketlerimiz bunu niye yapmadı? Böyle bir Ģirket kurulması gereği istendi.” diye. YaklaĢık 

200 bin, 200 milyon ve 300 milyon kilovat/saat arasında bir tüketimin olduğu düĢünülürse, bize 

verilen bilgilere göre de %7 daha düĢük maliyetle elektrik dağıtımı verildiği için Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyemiz bu doğru stratejiyle 30 milyon TL‟lik yaklaĢık 1 yıllık tasarrufa gidecek. Aynı zamanda 

Çiğli Tramvayı‟yla ilgili yine Komisyonumuz oybirliği olarak çıkan bir yatırım Ġzmir‟e yatırımlar 

devam ediyor. 749 milyon liralık Çiğli Tramvay hattında yapılan inĢaat ve 26 adet tramvay için de 

sizlere teĢekkür ediyoruz. Hem Ġzmir‟imize hem Çiğli‟mize hayırlısı olsun, söz verdiğiniz için 

teĢekkür ederiz, iyi akĢamlar diliyorum. (1 dakika 31 saniye) 

BAġKAN: Ben de teĢekkür ediyorum. Tabii bu arada hem ĠZENERJĠ ġirketimizin Yönetim Kurulu 

BaĢkanına ve Genel Müdürüne, hem ĠZSU‟ya, hem tüm Bürokrat ArkadaĢlarıma böyle güzel bir 

projeyi geliĢtirmiĢ oldukları için teĢekkür ediyoruz.  

 

IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ  

BAġKAN: Gündem dıĢı söz vereceğim. Gündem dıĢı söz almak isteyen arkadaĢlarım?  

HAKAN YILDIZ: Ahmet Uğur BARAN ArkadaĢımız en arkada…  

BAġKAN: Buyurun Ahmet Bey, Ahmet Bey buyurun. Sonra sizlere de vereceğim. 

HAKAN YILDIZ: Bir rampa sorunumuz var BaĢkan‟ım çözmemiz lazım. 

BAġKAN: Nasıl? 

HAKAN YILDIZ: Ahmet Bey‟i bu tarafa getiremiyoruz, oradan bir rampamız yok. 

BAġKAN: Biliyorum, biliyorum. 

HAKAN YILDIZ: Onu çözmemiz lazım.  

BAġKAN: Biliyorum. Bakalım tekrar ne yapabiliriz, bilmiyorum. Buyurun Ahmet Bey? 

AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, sevgi ve 

saygılarımı sunuyorum. Sayın BaĢkan‟ım, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde malumunuz                         

3 Aralık Dünya Engelliler Günüydü ve sizinle beraber katıldığımız bir etkinlikte de hem bir 

farkındalık, hem de bir anma programında beraber olduk. Bununla alakalı birkaç cümle etmek 

istiyorum Sayın BaĢkan‟ım. “Sevgi engel tanımaz, en büyük engel sevgisizliktir.” gibi alıĢılagelmiĢ 

söylemleri bir tarafa bırakırsak, 3 Aralık gününün aslında bir sevgi gösterisinden, bir hatırlanma 

gününden yahut gönül alma etkinliğinden daha çok ötede olduğunu görmeli ve dahasını 

anlamalıyız. Zira 3 Aralık bir farkındalık günüdür ve bu farkındalık da her yıl engelli bireylerin 
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günlük yaĢamına dair eriĢebilirlik kapasitesini arttırmaktan geçer. Çünkü birbirimizi sevmemiz 

benim arkadaĢlarımla bir kafeye aynı rahatlıkla girmem ve o kafenin tuvaletini aynı rahatlıkla 

kullanabilmem anlamına gelmiyor. Sayın BaĢkan‟ım, dikkat ettiyseniz tuvalet ihtiyacından 

bahsettim. Hâlbuki ne kadar insani, basit ve temel ihtiyaç ama maalesef çoğu zaman bu durumu 

düĢünmek zorunda kalıyor engelli arkadaĢlarımız. 3 Aralık‟ta engelli bireylere yönelik sosyal 

medya paylaĢımları, kaldırımlara ve rampa önlerine park etmiĢ araçları olduğu yerden maalesef 

kaldırmıyor. Tekerlikli sandalye veya beyaz baston dağıtımıyla engelliler için hava günlük-güneĢlik 

hale gelmeye yetmiyor. Elbette bunlar iyi niyetli güzel giriĢimlerdir. Lakin karar verme ve 

uygulama mekanizmalarını oluĢturan biz siyasiler ve Bürokratlar çok daha ötesini ve hayal 

edilemeyeni yapmak zorundayız. Dolayısıyla 3 Aralık tarihini kıymetli kılan engelli bireylerin 

günlük hayatı olan entegrasyonunu çıkarabileceğimiz seviyedir. Sayın BaĢkan‟ım, bugün 

Meclisimizde söz alma amacım, Hükümetimizin ve Bakanlıklarımızın atmıĢ oldukları somut 

adımları sizlerle paylaĢmaktır. Zira bu adımlar ulusalda baĢlayıp yerele sirayet ettikçe kıymeti 

katlanarak artacaktır. Bilindiği gibi kamuda engelli istihdamı son 19 yılda yapılan çalıĢmalarla en 

üst seviyeye çıkarıldı ve %2 seviyesine geldi. Sanatta, sporda, iĢ yaĢamında ve sosyal hayatta 

engelli bireyler görünür kılınmanın ötesinde oyuna ve dahası toplumun kalbine entegre edildi.               

Bu noktada paralimpik olimpiyatlarda sporcularımızla birlikte olimpiyata katılan ve turnuvalar 

boyunca onlara dirsek teması ve mesafesinde bulunan Sayın Spor Bakanımız Mehmet 

KASAPOĞLU ve sporcularımızı her müsabaka öncesi ve sonrası bizzat arayarak; “Gençler Milli 

Mücadelenizi televizyondan izliyorum, bayrağımızı dalgalandırmanızdan gurur duyuyorum.” diyen 

Sayın CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN‟a ve Sayın BaĢkan‟ım size de tekerlekli 

sandalye basket takımımıza vermiĢ olduğunuz destekten dolayı teĢekkür ediyorum. Bu teĢekkürlerin 

sebebi siyasi değil doğrudan doğruya ülkenin en yetkin mercilerinin spora destek verirken                    

engelli-engelsiz futbolcu-basketbolcu, atletizmci-okçu Ģeklinde ayırmaksızın paralimpik 

millilerimize destek vermesidir. ĠĢte bu kapsamda toplumsal ayrıĢmanın kaldırıldığı yeni Türkiye 

inĢası sırasında çıkılan yeni bir katın daha müjdesini sizlerle paylaĢmak istiyorum Kıymetli 

ArkadaĢlarım, Sayın BaĢkan‟ım. Engelli hukukçu arkadaĢlarımın kanayan bir yarası olan ve 

kendilerini alanlarında ikinci sınıf gibi hissettiren bir kanun maddesini kaldırdık. Peki o kanun 

maddesi neydi? Hâkim ve savcıların meslek kanunu olan 2802 sayılı Kanunun 8. maddesinin                    

8. maddesinin 1. fıkrasının g bendinde; “Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her 

yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği alışılmışın dışında 

çevrenin yadırgayacağı şekil… Çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini 

kontrol zorluğu çekmek gibi engelli bulunmamak” Ģeklinde düzenlenen sağlık Ģartı ifadesi 

kaldırıldı. Bu demek oluyor ki, bundan sonra engelli hukukçular hâkim de olabilecek, savcı da. 

Belki gün gelecek Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığına engelli bir hukukçunun seçilmiĢ olduğunu 

görebileceğiz. Kamudaki engelli istihdamı artıĢında dün ekilen tohumlar bugün filizleniyor. Hatta 

ve hatta alanında yetkinliğe eriĢmiĢ engelli arkadaĢlarımız birkaç ay içinde Vali olacak, Kaymakam 

olacak, Diplomat olacak, AteĢe olacak, tıpkı dün ön yargıları ve kalıpları kırıp atanmıĢ birer 

öğretmen olabildikleri gibi. Hepimiz göreceğiz ki, her biri makamını ve ülkesini en iyi Ģekilde 

temsil edecek. Ümitle bakacağımız bu geleceğin öncüsü ise soyadından da belli olabileceği gibi 

Sayın Avukat Fatma ÖNCÜ Hanımefendinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine 

birkaç ay evvel engelli bir birey olarak atanmıĢ olmasıdır. Diliyorum Yerel Yönetimlerimizde de 

buna benzer güzel haberler alırız. Değerli Meclis, Kıymetli BaĢkan‟ım, geçtiğimiz hafta 

Ankara‟daydım. Bununla ilgili de küçük bir bilgi vermek istiyorum, orada atılan bir adımla alakalı. 

AK Parti Genel Merkezinde Sosyal Politikalar BaĢkanlığı öncülüğünde Engelsiz Yenilikçi 

Politikalar ÇalıĢtayımızı gerçekleĢtirdik. ÇalıĢtaya Genel BaĢkan Yardımcımız olan Sayın 

Bakanımız Jülide SARIEROĞLU baĢkanlık ederken Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza 

YERLĠKAYA, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sayın Avukat Fatma ÖNCÜ, ÇalıĢma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Milletvekilleri, Türkiye‟nin dört bir yanından akademisyenler, sendika temsilcileri ve 

sivil toplum kuruluĢları katıldı. ÇalıĢtayda, engellilerin yaĢadığı birçok sorunu çözüme 

kavuĢturması adına önemli kararlar alınırken kamusal hizmetlerin ve sosyal hayatın daha da eĢit ve 

adil bir eriĢim imkânına kavuĢturulması adına yeni adımlara vesile oldu. Sayın BaĢkan‟ım, bu 

toplantıyla alakalı bilgi vermemin sebebi Ģudur, buradan da söylemiĢ olayım; engelli 
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arkadaĢlarımızın bir zamandır, bir süredir yaĢamıĢ olduğu bir rapor problemi vardı. Bu rapor 

çözümünü, bu raporun probleminin çözümünü Ankara‟daki yapmıĢ olduğumuz ÇalıĢtayda çözüme 

kavuĢturduk. Bakanlıklarımız hızlıca bununla alakalı çalıĢmalar yapıp, bu engelli arkadaĢlarımızın 

engelli raporlarının önünde çıkan sıkıntıları aĢacak. Bunun dıĢında bir ÖTV problemi yaĢıyorduk 

yine bu Türkiye‟deki engelli vatandaĢlarımızın hepsini ilgilendiren bir konuydu. Bu konuyu da 

Ankara‟daki genel merkezdeki programımızda aĢmıĢ bulunuyoruz, bunu da buradan söylemiĢ 

olayım. Sayın BaĢkan‟ım, son sözlerim olarak diliyorum ki, yapılan hizmetler ve alınan kararlar 

hızla yerele de sirayet eder, aynı Bakan Yardımcımızın olduğu gibi BüyükĢehir Belediyemizin bir 

Ģirketinde de engelli bir Genel Müdürümüz olur belki, böyle bir adım da sizden bekliyorum 

açıkçası. Zira Yerel Yönetimler, kamusal alandaki Ģemsiyesine engellileri de diğer vatandaĢlar gibi 

sığdırmakla mükelleftir. BaĢta istihdam olmak üzere yereldeki eksikliklerin hızla giderildiğini 

görmek bu Meclisimize nasip olsun. Umarım bu koltukları dolduran bizler, bunu Ġzmir‟de, Ġzmir‟e 

bir arada gösterebiliriz, teĢekkür ediyorum, dinlediğiniz için sevgi ve saygılarımı sunuyorum.               

(8 dakika 50 saniye) 
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum hem bilgilendirmeniz, hem bu güzel konuĢmanız için teĢekkür 

ediyorum. Ben de bu vesileyle arkadaĢlarıma iki Ģeyi rica edeyim. Birincisi; Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesindeki engelli çalıĢanlarımızı bölümleri itibarıyla bir hazırlayıp verirlerse memnun 

olurum, bir. Ġkincisi de; Ahmet Bey‟le beraber katıldığımız 3 Aralık günü engelli arkadaĢlarımızın 

hem sporda, hem sanatta çok baĢarılı performanslarını izledik. Özellikle kültür, sanat 

organizasyonlarında bu gruptaki arkadaĢlarımızın gösterileri için onlara mutlaka imkân yaratalım. 

Yani diyelim ki; bir yerde bir konserimiz olacak, konser öncesindeki iĢte o dans grubu mesela sahne 

alabilir. Böylece onları biz de dediği gibi yılda bir gün hatırlar durumuna düĢmemiĢ oluruz, onların 

o olağanüstü uğraĢla, emekle yarattıkları performanslarını daha çok sayıda Ġzmirliyle buluĢturmuĢ 

oluruz. Dolayısıyla bunu da özellikle Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanımız Ģu anda burada yok 

galiba? Onunla paylaĢırsanız memnun olurum. Evet, Buyurun Özgür Bey? Sonra size vereceğim. 

ArkadaĢlar hep vereceğim söz, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis tekrar hepinizi saygı ve hürmetle 

selamlıyorum. Geçen Meclis yani bir önceki BirleĢimde açılan konu üzerine bir; Zafer Havaalanı, 

iki; kredisi meselesi noktasında söz almıĢ bulunmaktayım. ġimdi Zafer Havaalanı tartıĢmaları bu 

Ģehirde bu ülkede muhalefetle iktidar kanadı arasında çok sıkça yapılan bir tartıĢma. Ama o 

meseleye girmeden önce bir mantalite farklılığından bahsetmek istiyorum, bir anlayıĢ farklılığından 

bahsetmek istiyorum. Biz AK Parti, genelde iktidar olan ülke yönetiminde bulunan AK Parti olarak, 

bizim yaptığımız icraatlar üzerinden eleĢtirirken, biz de sizi yerelde iktidar olan sizleri 

yapmadığınız yapmanız gereken yatırımlar ve icraatlar üzerinden eleĢtiriyoruz. Biz yaptıklarımız 

noktasında gelen eleĢtirileri alıyoruz, baĢımızın üstüne koyuyoruz ve bir problem ve hata varsa da 

onu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım siz de bizim yaptığımız eleĢtirileri, 

yapmadıklarınız noktasındaki eleĢtirilerimizi alır heybenize koyarsınız, o yatırımları yaparsınız. 

ġimdi Zafer Havaalanı, Sayın BaĢkan, hangi konuyu tartıĢtığımızı çok net hatırlamıyorum ama yine 

bir herhalde bütçeyle alakalı bir tartıĢmaydı. Zannedersem Sayın BaĢkan‟ın önüne bir not gitti ve o 

not üzerinden bir anda hiç konumuz yokken Zafer Havaalanı‟yla alakalı bir tartıĢma açıldı. Aslında 

Zafer Havaalanı ve benzeri yatırımları değerlendirirken meseleye biraz geniĢ kapsamlı yaklaĢmak 

lazım, geniĢ bakmak lazım. ġimdi burada geniĢ kapsamlı bakmak gerekir derken bu ve buna benzer 

yatırımların yapılıĢ yöntemi ve finans yöntemiyle alakalı bir değerlendirme yapmak lazım. Burada 

eleĢtirinin temel sebebi; yapılan yatırımın Yap-ĠĢlet-Devret Modeliyle yapılıyor olması. ġimdi     

Yap-ĠĢlet-Devret Modelinin onlarca, yüzlerce faydasını sayabilirim, onlarca faydasını sayabilirim. 

Çok hızlı yatırımların yapılıyor olması, özel sektörün bilgi ve becerisini bu tarz yatırımlar içerisine 

alıyor olması gibi… Birçok faydayı sayabilirim. ġimdi bu finansal modeli ilk biz bulmuĢ değiliz. 

Türkiye‟de ya da Türkiye‟yi Ģu anda yöneten AK Parti Ġktidarı olarak biz bulmuĢ değiliz. Dünyada 

zaten var olan bir yatırımdan bahsediyoruz, yatırım modelinden bahsediyoruz. Mesela; Avrupa‟da 

son 20 yılda bu modelle altyapı yatırımları yapılmıĢ toplam 212 milyar Euro‟luk arkadaĢlar,                    

212 milyar Euro‟luk. Amerika BirleĢik Devletleri‟nde bu yatırım ne kadar? 148 milyar Dolar‟lık, 

Avustralya‟da çok daha yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Türkiye‟de son 20 yılda yani AK Parti 

Ġktidarları döneminde Yap-ĠĢlet-Devret Modeliyle yapılmıĢ yatırım miktarı 30 milyar Euro,                           

30 milyar Euro. 30 tane müteahhit, 30 tane müteahhit Ģu anda sizin metro inĢaatınızı yapan 
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müteahhitler de var arkadaĢlar. O “yandaĢ” diyorsunuz, “çete” diyorsunuz “5‟li çete” onların 

içerisinde sizin Narlıdere Metronuzu yapan 529 milyon fazla verdiğiniz firma da var arkadaĢlar... 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hiç o konuda, o 

konuya girmeyin, o konuya girmeyin. Ben isterseniz o konuda cevap vermeyeyim, hiç o konuya 

girmeyin arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Hiç, hiç girmeyin cevap veririm utanırsınız.  

BAġKAN: Siz… 

ÖZGÜR HIZAL: Cevap veririm utanırsınız.  

BAġKAN: Özgür Bey, siz buraya doğru devam edin… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, müdahale etmeyin ArkadaĢlar. Evet, 

Özgür Bey devam edin.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi 30 milyar Euro‟luk bir yatırım yapılmıĢ, Yap-ĠĢlet-Devret Modeli‟yle.      

Son 19 - 20 yıllık süreç içerisinde. Bu 30 milyar Euro‟nun içerisinde ne var? Bakıyoruz Osmangazi 

Köprüsü, Ġzmir-Ġstanbul, Ġzmir-Ġstanbul Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Ġzmir-Ġstanbul Otoyolu… 

ġimdi Ġzmir-Ġstanbul Otoyolu deyince hepiniz parlıyorsunuz ama hepiniz biliyorum ki, Ġstanbul‟a 

giderken o konforlu yolu kullanıyorsunuz ve kendi içinizden; “Ġyi ki bu yol yapıldı.” diyorsunuz. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Avrasya, 

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

BAġKAN: ArkadaĢlar, lütfen.  

ÖZGÜR HIZAL: Mersin Mitingi‟ne giderken mesela doğru… 

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Mersin Mitingine giderken…  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Avrasya Tüneli, Avrasya Tüneli, Ġstanbul Yeni Havalimanı, Ġstanbul Yeni 

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

Keyifle paylaĢıyorsunuz Mersin Otoyolu‟nu da. ġehir Hastaneleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 

Çanakkale Köprüsü arkadaĢlar Ģu anda… 

BAġAKAN: Özgür Bey… 

ÖZGÜR HIZAL:  Yakında yapılacak olan Çanakkale Köprüsü… 

BAġKAN:  Özgür Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Bana doğru anlatın. 

 ÖZGÜR HIZAL: Tamam, Ģimdi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) 
BAġKAN: Lütfen arkadaĢlar, lütfen, evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, bu Yap-ĠĢlet-Devret Modeli‟yle bu yatırımlar, az önce saydığım yatırımlar 

yapıldı ve bunlardan bir tanesi de Zafer Havalimanı arkadaĢlar, Zafer Havaalanı…  

BAġKAN: Evet... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

ÖZGÜR HIZAL: Geleceğim oraya arkadaĢlar. 

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) 
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen, evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Ģimdi sadece Ģunu söylemek istiyorum; havaalanı ve havalimanı 

tartıĢması yaptığımız için son 20 yılda gerek Yap-ĠĢlet-Devret Modeli‟yle, gerek kamu 

kaynaklarıyla yapılmıĢ havayolları, havaalanlarıyla tüm Türkiye‟de havaalanı sayısı 20‟den 56‟ya 

çıkmıĢ mesela arkadaĢlar, 20‟den 56‟ya çıkmıĢ, 20‟den 56‟ya çıkmıĢ, 36 adet havaalanı yapılmıĢ 

arkadaĢlar. Uçulan ülke sayısı, uçulan ülke sayısı; Ġzmir‟i biz hep beraber “Marka Kent” yapacağız 

ya, 50‟den 127‟ye çıkmıĢ arkadaĢlar. 60 olan yurt dıĢı uçuĢ noktası 333‟e çıkmıĢ. Tamam mı? 333.  

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

BAġKAN: Lütfen... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 
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sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Bunları neden anlattığımı söyleyeceğim arkadaĢlar… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Lütfen.  

ÖZGÜR HIZAL: ArkadaĢlar biraz sakin lütfen.  

BAġAKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Sakin.  

BAġAKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi bunları neden anlattım? Bunları anlatmamın temel sebebi; bu finans 

yöntemiyle yapılan yatırımlara bir topyekûn bakmanız gerekiyor, kar-zarar bakımından ve bunların 

ne kadar rantabl oluĢu bakımından topyekûn değerlendirmeniz lazım. Eğer siz, bu yatırımların 

içerisinden bir tanesini çekip alırsanız o zaman doğru bir sonuca varmazsınız arkadaĢlar. 

Dolayısıyla, dolayısıyla siz Ģimdi, Ģimdi meseleye topyekûn yaklaĢtığımızda, ki mesela;                   

Ġstanbul-Ġzmir Otoyolu, ki Ġzmir için çok büyük bir kazançtır. Ġstanbul-Ġzmir Otoyolu‟nun geçiĢ 

verilerini vereyim size arkadaĢlar. Osmangazi Köprüsü‟nün 2021 verisi %105 fazla 40 bin 

öngörülmüĢ, 42 bin araç geçmiĢ günlük. Birinci kesim dediğimiz Hersek-Orhangazi arasında 40 bin 

öngörülmüĢ %130 fazla araç geçmiĢ, 51 bin araç geçmiĢ arkadaĢlar. Yapılmayacak denilen, 

yapılamaz denilen, bataklıkta dünyanın en büyük havalimanı Ġstanbul Havalimanı hayata geçirilmiĢ. 

Bugün 90 milyon yolcu kapasitesinin üzerine çıkıyor ve hazineye kaynak aktarımı yapılıyor. Yani 

demek ki, buna topyekûn baktığımda karlılık ve zararlık bu Ģekilde değerlendirilir. Ġkincisi ve daha 

önemlisi arkadaĢlar, bu yatırımlar öyle 1 yıl sonrasında 2 yıl sonrasında karlılığı, zararlılığı 

noktasında değerlendirilmez ve eleĢtirilmez. Bu yatırımlar uzun vadeli yatırımlardır ve bütün bu 

değerlendirmeyi uzun vadeli yapmak durumundasınız, yapmak zorundasınız. Yapmazsanız 

popülizm yapmıĢ olursunuz. Birtakım marjinal basın-yayın organlarının ve marjinal gazetelerin 

magazinsel haberleri ile burada siyaset yapmıĢ olursunuz. Dolayısıyla, dolayısıyla bu doğru bir 

yaklaĢım değil. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar.  

BAġKAN: Özgür Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: Geliyorum, Sayın BaĢkan‟ım. 

 BAġKAN: Bir Ģey söyleyeceğim, 9 dakika oldu toparlarsanız memnun olurum. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Ġki konu, hemen toparlayacağım.  

BAġKAN: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Çok kısa. ġimdi mesela; Kıymetli ArkadaĢlar, Sabiha Gökçen Havalimanı‟nı 

hepimiz biliyoruz, hepimiz uçuyoruz oraya. Sabiha Gökçen Havalimanı 2001 yılında yapılmıĢ, 

değil mi? 2001 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı yapılırken o dönem zannedersem milletvekiliydi 

diye biliyorum, görevinin ne olduğunu Ģu anda çok net hatırlamıyorum ama Ģu anda Cumhuriyet 

Halk Partisi Genel BaĢkanı olan Sayın KILIÇDAROĞLU‟nun bir beyanı var, Ģayet 

görmüĢsünüzdür. Ne demiĢ; “Uçağın inmediği havaalanı mı olur? Uçak inmiyor bu Tuz Gölü‟ne, 

Tuz Gölüne balık çiftliği yapmaya benzer.” gibi bir ifade kulanmıĢ. 2000, 2001 yılında 2001 yılında 

arkadaĢlar Sabiha Gökçen‟in, Sabiha Gökçen‟in yurt içi ve yurt dıĢı toplam uçuĢ yolcu sayısı; 47 

binmiĢ arkadaĢlar, 47 bin. Peki, bugün kaç? 2019 yılı verisini veriyorum, 2019 yılının verisini 

neden veriyorum? Çünkü pandemi öncesi. 35 milyon arkadaĢlar. 2021 Ocak ve Ekim arasındaki 

toplam yolcu sayısı ise ne kadar? 25 milyon arkadaĢla bu Pandemi koĢullarında. Bu bir vizyon 

meselesi, bu meseleye biz vizyonel yaklaĢıyoruz, vizyon meselesi. Elbette ki, elbette ki bugün 

bakıldığında, bugün bakıldığında zarar yapılıyormuĢ gibi görülür ama 5 yıl sonra bakıldığında, ki 

muhtemelen bizden sonra buraya gelecek olan Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız, kardeĢlerimiz bizden 

yaĢça küçükler aynı tartıĢmayı yapacaklar. Siz eğer burada Meclis Üyesi olarak görev alırsanız 

lütfen böyle magazinsel haberlerle arkadaĢların karĢısına çıkmayın. 

BAġKAN: Peki.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Ģimdi ben bir soru soracağım. 
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BAġKAN: Toparlayın ne olur… 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi ben bir soru soracağım arkadaĢlar. 

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Biz bir yere uçak inecek dediysek, oraya uçak iniyor, ben Yüksekova‟da askerlik 

yaptım 2004 yılında. Orada insanlar hayal kuruyordu; “Buraya acaba uçak gelir mi?” diye, benim 

askerliğimden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve AK Parti Ġktidarı Yüksekova‟ya, Türkiye‟nin 

diğer ucuna, havalimanı yaptı arkadaĢlar. ġimdi arkadaĢlar, Ģimdi arkadaĢlar Ġzmir‟de bir marina 

var, eski adıyla Levent Marina, yeni adıyla Ġzmir Marina. Ġzmir Marina kiralandı. Kim tarafından? 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından… Ne kadara? 480 bin TL bedelle, aylık. Yıllık ne kadar? 

YaklaĢık 6 milyon. Peki, bu marina ne için kiralandı arkadaĢlar? Ne için? Amaç neydi? Amacın ne 

olduğunu ben size söyleyeyim, Sayın BaĢkan, en yetkili ağız olarak aynen Ģunu söyledi; “Biz Ġzmir 

Marina‟yı kiralıyoruz, kiralama gerekçemiz, kiralama gerekçemiz ĠZDENĠZ‟e ait deniz araçlarının 

yani teknelerin, gemilerin ve feribotların özellikle fırtınalı dönemlerde, havalarda, rıhtımlarda ve 

iskelelerde birbirlerine vurmak suretiyle zarar görmesini önlemek için çekek yeri olarak 

kullanacağız.” dedi ve “Ufak, küçük, bakım, onarım iĢlemlerini burada yapacağız.” dedi. Peki, 480 

bin aylık bedelle kiraladığınız ve milyonlarca lira yatırım yaparak kafe ve restoran açtığınız bu 

marinanın içerisine, bu marinanın içerisine Sayın BaĢkan‟ın bahsettiği gemiler ve feribotlar 

girebiliyor mu? Hayır. Neden? Çünkü derinlik ve geniĢlik kurtarmıyor. Peki, burayı kiralarken, 

burayı kiralarken Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin yetkilileri bunu bilmiyor muydu? Eğer bilmiyor 

ise bu ölçümleri yapmadıysa facia bir durum vardır, eğer biliyor ve Sayın BaĢkan‟a bu bilgiyi 

vermedilerse çarpı 3 facia var, eğer biliyor, Sayın BaĢkan‟a da bu bilgiyi verip Sayın BaĢkan, Ġzmir 

kamuoyuna yanlıĢ bir bilgi verdiyse çarpı 10 facia durumu var arkadaĢlar. Az önce Taner Bey, 

zannedersem bir Ģey söyledi. Ne dedi? “Eviniz camdansa komĢunuzun evine taĢ atmayacaksınız 

arkadaĢlar.” Ġster iktidar olun, ister muhalefet olun, olguları… 

BAġKAN: TeĢekkür ederim.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, olguların önüne, olguların önüne, olguların önüne, bazı, bazı 

hususları geçemezsiniz, geçiremezsiniz arkadaĢlar.  

BAKAN: 13,5 dakika oldu, lütfen.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan‟ım, 2 dakika daha rica edeceğim.  

BAKAN: Ama 2 dakika artık… 

ÖZGÜR HIZAL: 2 dakika daha rica edeceğim.  

BAġKAN: Evet. 

 ÖZGÜR HIZAL: Hemen kapatacağım. Sayın BaĢkan, 2 dakikanızı daha alacağım.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi bir de çok kısa bir konu hakkında Ģey yapacağım. ġimdi biz Sayın 

BaĢkan, bir Soru Önergesi verdik ve bu Soru Önergesinin karĢılığında siz de bize Sayın Hakan 

Bey‟e ve bana bir dosya hazırlattınız, teĢekkür ediyorum, bu dosyayı hazırlayan Bürokrat 

ArkadaĢlarımıza. Neydi bu? Bu dosyanın içeriği kredi meselesi... Bunu tekrardan açıp bir polemik 

konusu, siyasi tartıĢma konusu yapmak istemiyorum, zaten Ģu anda Hazine Bakanlığı, Ġller Bankası, 

Ġzmir‟in de içinde bulunduğu 5 Ģehirle alakalı Dünya Bankası‟yla bir görüĢme yapıyor. Doğrusu ne? 

Bu. Ama biz, size Ģunu söyledik; “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Dünya Bankası ile birtakım 

görüĢmeler yapmadı.” demedik, yaptı, yapmadı demedik. Burada da mevcut... Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin yetkilileri Dünya Bankası‟yla birtakım görüĢmeler yapmıĢ. Online yapılmıĢ ya da 

yüz yüze yapılmıĢ fark etmez. Dünya Bankası, en son demiĢ ki, bu görüĢmelere Ġller Bankası ve 

Bakanlık yetkilileri de katılsın, çünkü burada böyle bir durum var. Bunlar da katılmıĢ ve son olarak 

17/05/2021 tarihinde bir yazı gönderilmiĢ, sonuç yazısı. Hazırlıkları anlatan bir yazı ve bu yazı 

17/05/2021 tarihinde gönderilmiĢ. Bizim itirazımız ne biliyor musunuz arkadaĢlar? Ġzmir‟e doğru, 

yetkililerce doğru bilgilerin verilmesi. 17/05/2021 tarihinde gönderilen yazının 1 ay sonrasında daha 

hazırlık aĢamaları yapılıyor, daha kredinin hangi boyutta nasıl verileceği, ne olacağı tartıĢılıyor. 

Kredinin verilip verilmeyeceği dahi tartıĢılırken 25/06/2021 tarihinde ĠZDEDA derneğinde Sayın 

BaĢkan ve Sayın KILIÇDAROĞLU‟nun yapmıĢ olduğu bir toplantıda aynen Ģu ifade kullanılmıĢ; 

“Tunç Bey‟in Dünya Bankası‟ndan aldığı krediyi 2 aydır niye imzalamıyorsunuz?”                                

Onu sorabilirsek, ben olayı bir siyasi bir malzeme yapmak istemiyorum, yapılmıĢ zaten siyasi 

malzeme ve birtakım açıklamalar yapılmıĢ, bu krediyle alınacak parayla ĠZBETON, inĢaat 
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faaliyetlerine gireceği söylenmiĢ, Sayın BaĢkan da 250 milyon Dolar‟lık bir krediden bahsetmiĢ ve 

bu kredinin 2 aydır Sayın CumhurbaĢkanımızın önünde onayda beklediği söylenmiĢ. Biz Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı‟nın, bu Sayın SOYER olabilir yarın baĢka biri olabilir, dün baĢka 

biriydi. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı‟nın, Ġzmir kamuoyunda ve Ġzmirlilere bizleri oylarıyla 

buraya getiren hemĢehrilerimize doğru, doğru bilgi aktarmasını ve vermesini istiyoruz. Bizim asıl 

temel eleĢtirimiz buydu, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. (17 dakika 10 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, Mustafa Bey buyurun sonra sizlere de vereceğim arkadaĢlar.                    

17 dakika, evet. Mustafa Bey buyurun.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan‟ım, Ģimdi Değerli Meclis Üyeleri, Sayın AK Parti Grup 

BaĢkan Vekili ArkadaĢımız Ģunu anlatmaya çalıĢtı. Yani biz birtakım yatırımlar yapıyoruz, ülkeye 

hizmetler yapıyoruz, havaalanları yapıyoruz, köprüler yapıyoruz, hastaneler yapıyoruz. Dolayısıyla 

bu yaptığımız icraatlarla, siz bizim yaptığımız icraatları eleĢtiriyorsunuz. Ben de diyorum ki, geçen 

gün de söyledim bunu. Biraz önce konuĢan AK Parti adına Erhan Bey de aynı Ģeyi söyledi. Yani 

vergileri alıyorsunuz, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak, Ġzmir‟de üretilen verginin bir kısmı size 

devlet geri veriyor, bunu kullanın diye. ġimdi bu vergilerden icraatlar yapıyorsunuz. Merkezi 

Hükümet nasıl yapıyor? VatandaĢtan aldığı vergilerle biraz önce iĢte Zafer Havaalanı‟nı, UĢak‟ta 

kalan ve gelecek olan, 8 yıl sonra inĢallah Ġzmir‟e gelecek olan hızlı treni ya da Ġstanbul 

Havaalanını ya da diğer diğer, gibi gibi… Otoyolu ve benzeri Ģeyleri söyleyebiliriz. ġimdi Sayın 

BaĢkanımız, biraz önce söyledi. Dedi ki; “Bazen bir Ģeyi yaparsınız, istersiniz, irade, niyeti ortaya 

koyarsınız ama olmaz ama ısrarla devam edersiniz, niyet önemlidir.” dedi. Evet, niyet önemlidir. 

ġimdi Pagos‟a bakarken, Kadifekale‟deki üretici pazarına bakarken oradaki onun o teveccühe kabul 

görmemesini eleĢtirirken bütüncül bakmayacaksın, parçaya bakacaksın ama bütün kendi yaptığın 

icraatlarla ilgili aman birime bakma, ona bakma, buna bakma bütüncül bakalım eyvallah samimiyet 

burada, ben bütüncül bakacağım, bütüncül bakacağım. Orada… Bir dakika, teknoloji kullanıyoruz, 

orada bir sıkıntı olmasın diye kâğıttan olmasın diye Ģey yaptım. ġimdi bu birkaç tane icraat var, 

onlarla ilgili birkaç Ģey paylaĢmak istiyorum BaĢkan‟ım.  Bu Ġstanbul Yeni Havalimanı‟yla ilgili 

söyleyeceklerim var. Ġstanbul Yeni Havalimanı Yap- ĠĢlet-Devret Modeliyle 25 yıllık iĢletme süresi 

için 22 milyar 152 milyon Euro+KDV ile ihale edildi. Devlet, %61‟lik garanti verdi. ÖTV, KDV, 

gümrük muafiyeti sağlandı. Devletin kasasından Değerli ArkadaĢlar, Değerli Ġzmirliler, devletin 

kasasından gelen her yolcu için dıĢ hatlarda 20 Euro, iç hatlarda 5 Euro çıkıyor yani alan Ģirket 

sürekli kazanıyor, bunu bir kere bir ortaya koyalım.  

ÖZGÜR HIZAL: Bu yanlıĢ bilgi.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Düzeltirsin yarın düzeltirsin bu bilgiler yanlıĢsa. ġimdi                              

Osmangazi-Orhangazi-Gebze-Ġzmir Otoyoluna gelelim. Osmangazi Köprüsü ve                                    

Gebze-Orhangazi-Ġzmir Otoyolunu iĢleten Otoyol A.ġ. ortaklığı devlet‟ten sadece geçiĢ garantisi 

almadı Değerli ArkadaĢlar. GeçiĢ garantisini söylüyoruz, eleĢtiriyoruz, sadece onu almadı. Ona alsa 

iyi, onunla kalmadı. Otoyolun baĢladığı Gebze‟den Ġzmir‟e kadar olan otoyol güzergâhındaki                       

25 benzin istasyonu, 33 restoranı, 33 alıĢveriĢ merkezi için aldı bunları hazineye de bir kuruĢ kira 

ödemediği ortaya çıktı Değerli ArkadaĢlar, bunu Ġzmirlilerin de Meclisimizin dikkatine sunuyorum. 

Gelelim Ģimdi bu Kütahya Zafer Havalimanı meselesine. 28 yıllığına iĢletilecek olan Zafer 

Havalimanı‟nda yolcu garantisi verildi. 1 milyon 317 bin yolcu garantisi verildi Değerli ArkadaĢlar, 

versinler. 1.6 milyon kiĢinin yaĢadığı bölgede Kütahya, Afyon ve UĢak‟ın nüfusuna yaklaĢık 3 ilin 

nüfusuna yaklaĢık bu garanti verilen yolcu sayısı. Yıllık yolcu garantisinin de sadece %5‟i 

gerçekleĢiyor arkadaĢlar, verilen garantinin %5‟i gerçekleĢiyor Değerli ArkadaĢlar. 2020 yılının ilk 

8 ayında verilen yolcu garantisinin 852 bin iken bu sürede havalimanını kullanan yolcu sayısı 7 bin 

233‟de kaldı Değerli ArkadaĢlar. Hata payı, hata payı aranır, yapılan yatırımlarda iĢlerde hani Pagos 

Pazarında hata payı arıyoruz ya doğrudur. Hata payı kaç biliyor musunuz arkadaĢlar? %99,16. 

Sadece 8 ay için havalimanında oluĢan kamu zararının 39 milyon 800 TL olduğunu buradan ilan 

ediyorum. ġirket maliyeti olan 50 milyon Euro‟yu, 2021 yılına kadar Hazine tarafından yapılacak 

olan garanti ödemesiyle çıkarmıĢ oluyor Ģirket. Havalimanının arkadaĢlar, 2044‟de kamuya devrine 

kadar, 2044‟e kadar onlarda kalacak sonra kamuya devredilecek. Yap-ĠĢlet-Devret ya, alacağız. 

ġirkete ödenecek tutar; 205 milyon Euro Değerli ArkadaĢlar. Ġhaleye fesat karıĢmadı arkadaĢlar, onu 

söylemeyeceğim. Tek firma katıldı yalnız, tek firma katıldı ve ihale süreçleri konusunda Erhan Bey 

sürekli söylüyor; “Bize yeterli bilgi verilmiyor.” diye. Maalesef bizim de elimizde yeterli bilgi yok. 
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Ben Ģimdi diğer detaylara girmeyeceğim yani bu Yap-ĠĢlet ortaklıklarıyla özel kamu iĢlerinin nelere 

tekamül ettiğini ve oralarda nasıl bir devletin kamunun gerçekten zarara uğratıldığını uzun uzun 

baĢka bir zaman anlatabilirim ama bu verdiğim üç tane örnek ile ilgili detayları Sayın Meclisimizin 

ve Ġzmir‟in kamuoyuna arz ediyorum. TeĢekkür ediyorum BaĢkan‟ım, sağ olun. (6 dakika 40 

saniye) 
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, Cenap Bey buyurun. Sonra sizlere de vereceğim.  

CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Kıymetli 

Yöneticilerimiz, Basınımızın Değerli Emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben farklı bir 

konuyu, daha doğrusu konuĢtuğumuz bir konunun üzerinden geçmek için söz aldım ama birkaç Ģey 

ekleyeceğim, sadece birkaç Ģey. Bir bölümünü çünkü Mustafa BaĢkan‟ım söyledi. 30 milyar 

Euro‟luk bir Yap-ĠĢlet-Devret modeliyle yatırım yapıldığı söylendi, Özgür HIZAL KardeĢimiz, 

arkadaĢımız tarafından, bu doğru olabilir. Ama biz bunu duyduğumuz zaman Ģunu anlamamız 

lazım. 30 milyar Euro bizim cebimizden çıkmayacak, bunu birtakım yükleniciler yüklenecek.                   

30 milyar Euro‟luk yatırım yapacaklar ve bir süre sonra bu hizmetleri bize devredecekler, biz para 

kazanmaya baĢlayacağız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. Oysa görünen öyle değil, Yap-ĠĢlet, 

iĢletirken devletten para al sonra devret, o da belki bilmiyoruz. Çünkü daha devri yapılan herhangi 

bir tesis yok. Sapma oranları ile ilgili notlarım vardı ama Mustafa BaĢkan‟ım söyledi. Bir tek Ģey 

eklemek istiyorum; UĢak, Kütahya ve Afyon ilimizin yurttaĢlarını, Ġstanbul‟a uçuracak 

zannediyorum Ankara‟ya da bir sefer var. Zafer Havalimanı‟nın, uçuĢ istikrarı hiçbir zaman Değerli 

ArkadaĢlar, Sabiha Gökçen gibi olmaz. Oradaki… Oradaki yükselme, oradaki yolcu sayısının 

artması belki belli bir yere gelebilir, birtakım farkındalıklar yaratılarak ya da promosyonlar öne 

sürülerek, ama %99 sapmaya uğramıĢ bir planlama %90‟nın daha ötesine geçmez, çok net, bu çok 

açık. Biz 30 milyar Euro‟luk bir Yap-ĠĢlet-Devret‟ten bahsederken, iĢletirken ne kadar para 

verdiğimizi, ben daha sonra Ģimdi burada vakit almak istemiyorum, Grup BaĢkan Vekilinize 

söyleyebilirim, korkunç bir paradır Değerli BaĢkan‟ım. Ben söylemek istediğim konuya geleyim; 

bizim “BaĢka Bir Tarım Mümkün” vizyonumuz var ve bu vizyon çerçevesinde iyi iĢler yapıyoruz, 

ilerliyoruz. BaĢkan‟ım, demin 50 kilogramlık gübrenin fiyatının 750 lira olduğu söylendi. Ben de 

öyle biliyordum gerçekten ama o kadar hızlı geçiyor ki fiyatlar, o kadar hızlı yükseliyor ki. ġimdi 

baktım 50 kiloluk gübrenin en ucuzunun fiyatı 900 lira bazı markalar 1200 lira. Üzerinde durduğum 

konu da bu değil esasen. Bizim organik tarımı desteklemek gibi ve köylüden organik olarak 

üretilmiĢ ürünleri alıp kullanmak ya da burada sattırmak gibi bir misyonumuz var, tarım 

politikamızın içerisinde. Ancak dünya para verilerek alınan bu gübrenin ne yazık ki içerisindeki 

tesirli maddenin %46‟sı azot Değerli BaĢkan‟ım, kimyasal. Yani %46 çok büyük bir rakam, yarı 

yarıya neredeyse. Biz dağ çileği alıyoruz diyoruz, yayla kirazı alıyoruz diyoruz, tarla domatesi 

alıyoruz diyoruz, köylü üretmiĢ ve onları organik gıda, doğal gıda zannıyla yiyoruz ama durum ne 

yazık ki bu değil. Politikalarımızın içerisinde bu var biliyorum bunu da. ġimdi köylü gübreye ters 

diyor, çok enteresan, ben de bunu 3-4 sene evvelden duydum, bilhassa Küçük Menderes köylüsü. 

Tavuk tersi, koyun tersi, keçi tersi gübreden bahsediyor. Bilmiyorum bunlar bu seviyede üretilebilir 

mi?  %46 azot katkılı gübreler yerine doğal gübreler üretme imkânımız olabilir mi? Biz Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi olarak inisiyatif alabilir miyiz? Kamunun diğer Kurumlarıyla devletle, 

devletin organlarıyla bu konuda bir iĢbirliğine gidebilir miyiz? Yani bu organik tarımı süratle 

gerçekleĢtirmemiz lazım. 

BAġKAN: Peki. 

CENAP BÖRÜHAN: Bunu yapabilmemiz lazım. Bir Ģey daha söylemek istiyorum.  Bir de sulama 

meselesi BaĢkan‟ım. Damlama sulama için.  

BAġKAN: Evet.  

CENAP BÖRÜHAN: Damla sulama için de çok ciddi bir katkı vermemiz, farkındalık yaratmamız 

lazım diye düĢünüyorum. Daha söyleyeceğim Ģeyler var ama vakit almak istemiyorum. 

BAġKAN: Peki. 

CENAP BÖRÜHAN: Çok teĢekkür ediyorum. (4 dakika 38 saniye) 

BAġKAN: Ben TeĢekkür ediyorum. Özan Bey buyurun. 

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri. Sayın BaĢkan‟ım ben de bir 

havaalanından bahsetmek istiyorum. Ama ne Zafer‟den ne Ġstanbul‟dan. Ġzmir‟deki Adnan 

Menderes Havaalanı‟ndan bahsetmek istiyorum. Bu salonda bulunan hepimizin baĢına gelmiĢtir. Bir 
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yakınımız geldiğinde veya birini karĢılayacağımızda veya birini göndereceğimizde havaalanına yol 

sapağından girdiğimiz andan itibaren bir konvoy oluĢur, bu konvoyda yolcularımızı bekleriz. 

Ġçeride de havaalanı otoparkı vardır, katlı otopark. Bu otoparkta da ücretler oldukça kent 

standardının üstündedir. UlaĢım Komisyonu‟nda olduğumdan dolayı, UlaĢım Komisyonu‟nda biz 

sohbet ederken dedik ki; “Dedik burada bir saat ücretsiz uygulama yapılmıĢ olsa bütün bu sıkıntı 

sorun çözülecek.” Ancak tabii ki orayı bir Ģirket yönetiyor, bir Ģirket idare ediyor. Amaç yeĢil olarak 

bakıyor ve kâr amacı güdüyor. Eğer kamuya ait bir yer ait olmuĢ olsaydı, kamusal bir iĢletme olmuĢ 

olsaydı tabii ki kamudan yana, halktan yana orada insanların eziyet çekmesi yerine daha 

kolaylaĢtırıcı çözümler üretebilirdi, iĢte aradaki fark bu. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kamusal bir 

bakıĢla oradaki sorunu nasıl çözebilirim diye düĢünüyor ve yakın bir noktasında bir otopark inĢa 

ediyor, 215 araçlık bir otopark inĢa ediyor ve otoparka aracını park et, ringle devam et Ģeklinde 

havaalanına hemĢerilerimizin hatta yakın illerden gelen yolcu karĢılamak veya yolcu gönderen 

insanlarımızın sorununa bu Ģekilde kamusal bir bakıĢla çözüm üretiyor. Aramızdaki farkın bu 

olduğunu düĢünüyorum, para kazanmak değil halka hizmet etme dürtüsüyle hareket eden bir sosyal 

demokrat yaklaĢım vardır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin, bu uygulamasından dolayı da ayrıca 

sizin Ģahsınızda, uygulamayı baĢlatan arkadaĢlarımı kutluyorum, teĢekkür ediyorum. (2 dakika 14 

saniye) 
BAġKAN: Ben TeĢekkür ediyorum. Hakan Bey buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Son sözü Murat Bey size vereceğim, ondan sonra da bitireceğim. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Özan 

PARLAR‟ın aydınlatıcı bilgilendirmesinden dolayı teĢekkür ediyorum havalimanıyla ilgili. Ben de 

kendisinden UlaĢtırma Komisyonu üyesiymiĢ, bir ricam olacak. Optimum AlıĢveriĢ Merkezi‟nin 

yanında BüyükĢehir Belediyemizin yaptığı bir otopark var. Bunu ne için yaptık? ĠZBAN‟a gelen 

insanlar aracını park etsinler, Ģehir trafiğine araçlar girmesin diye yaptık. Fiyatı 30 TL. Yani ilk önce 

BüyükĢehir‟in kamusal bakıĢından bir somut örneği… Burayı bir düzelttirirseniz. Çünkü Ģu an 

Sayın BaĢkan insanlar oraya park etmiyor, caddeye park ediyorlar, trafik tıkanıyor. Bunun resimleri 

var Özan Bey‟e atacağım. Ben ilk önce uygulamanın bu anlamda Kamusal Belediyecilik anlamında 

bunun düzeltilmesini istiyorum. Çünkü 1 saat ve 12 saat arasına 15 lira diyoruz, 12 saatten 24 saat 

30 lira diyoruz. Adam 08.00‟da iĢe gitmesi için bindiğinde akĢam… Dönmeye kalkmak zorunda. ġu 

an resimleri var atacağım ve bunun acil düzeltilmesi gerekiyor. Ġlk önce kendi evimizin içini 

süpürerek ve temizleyerek baĢlamakta fayda var. ġimdi yine aynı Ģekilde Sayın ÖZUSLU dedi ki; 

“Elimizde bilgiler yok.” Tabii elinizdeki bilgileri Sözcü Gazetesi ya da baĢka yerlerden, internetten 

bakarsanız olmayabilir. ġimdi biz, kendisine Meclis‟te, Meclis‟te Ġstanbul Havayolu‟yla ilgili 

verilmiĢ, Soru Önergesine verilmiĢ cevap var. Ġstanbul Havalimanı Sayın BaĢkan, 2020 yılında geri 

ödeme yapmadı ve 2021 yılında da aynı Ģekilde ve bunu Bakan, Meclis‟te yazılı olarak verdi. Ben 

Ģimdi, Sayın Grup BaĢkan Vekilinizi çok da severim. Kendisine bununla ilgili eğer alamadığı bilgi 

varsa, gelip biz o bilgileri kendine yazılı da veririz. ġu an Ġstanbul Havalimanı Sayın BaĢkan, siz 

uluslararası seyahat etmeyi çok seven bir Belediye BaĢkanısınız ve çok sık da kullanıyorsunuz 

muhtemelen… 

BAġKAN: Sevdiğimi nerden biliyorsunuz? Gidiyoruz ama… 

HAKAN YILDIZ: ġuradan biliyoruz. Yani Seferihisar‟da 10 yıl yapıp, 365 günü yurt dıĢında 

geçirdiğiniz zaman sevdiğiniz bilgisi buradan elde edebiliyoruz Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Böyle bir Ģey yok, bu doğru değil. 

HAKAN YILDIZ: ġimdi değilse de… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
BAġKAN: Ama sevdiğim…  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Sizin bileceğiniz bir Ģey değil. 

HAKAN YILDIZ: Pardon. 

BAġKAN: Sevip sevmediğim sizin bileceğiniz bir Ģey değil. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan seyahatleriniz… Peki sevmiyorsunuzdur, ben yanılıyor olabilirim 

kusura bakmayın…  

BAġKAN: Siz çok gittiniz diyebilirsiniz, o baĢka bir Ģey.  
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HAKAN YILDIZ: Ben uçuĢ seyahatlerinizin sıklığı bakımından böyle bir kanıya kapıldım, kusura 

bakmayın. 

BAġKAN: O yüzden sevip sevmediğimle ilgili bir Ģey kanaat sizin hakkınız değil. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan bakınız…  

BAġKAN: O benim bileceğim bir Ģey. Seviyor muyum, sevmiyor muyum? 

HAKAN YILDIZ: ġimdi, Ģimdi Meclisin açılıĢında kürsüdeki hanımefendinin kullandığı ifadeyi 

kırıcı olmamakla değerlendiren bir Belediye BaĢkanının… 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Grup adına söz almıĢ bir Hatibin kullandığı bu ifadeyi bu Ģekilde müdahale 

etmesini de çeliĢkili olarak bulduğumu da belirtmek isterim. ġimdi… 

BAġKAN: Siz… Hiçbir çeliĢki yok. 

HAKAN YILDIZ: ġimdi Ģunu da belirteyim; Bakın Ġstanbul Havalimanı Sayın BaĢkan‟ım, 

Ġstanbul Havalimanı Pandemi koĢullarına rağmen Avrupa‟daki en iyi havalimanı seçilmiĢ ve 

Avrupa‟daki uçuĢlar bakımından en fazla yolcuyu taĢıyan havalimanı. ġimdi Ġzmir‟e de gelelim 

hiçbir problem değil, her yere geliriz, hiçbir sıkıntımız yok bizim. ġimdi aynı Ģekilde geçen de ifade 

ettik. Ġstanbul-Ġzmir Otoyolunun, Ġzmir‟e kattığı değeri en iyi savunacak olan kiĢi sizsiniz, çünkü bu 

kentin Belediye BaĢkanısınız. Biraz önce Hatiplerimiz dediler ki; “Ġzmir‟in tarım ve turizm vizyonu 

var.” Ġstanbul-Ġzmir Otoyolunun, Ġzmir turizmine kattığı katkıyı en iyi bilen kiĢi sizsiniz ve geçiĢler 

bakımından bu yıl geri ödemesi yapılmadığı ortada. ġimdi Zafer Havalimanı‟la ilgili her seferinde 

bir eleĢtiri yapılıyor. Bakınız Ģunu söylemek istiyorum; Zafer Havalimanı‟nın, çok özür diliyorum 

Ģuradan söyleyeyim. Kayıtlarda var arkadaĢlar, doğru yerde, doğru sayfalara girerseniz bulursunuz. 

YapılıĢ nedeni, bakınız; Almanya, Belçika ve Avrupa‟da bulunan gurbetçi vatandaĢların kolay 

ulaĢımını sağlama. Yani bu bölgeye yapılmıĢ, EskiĢehir, Afyon, Kütahya bu havzayı düĢünerek 

ulaĢım aksını… Bu bir strateji ve bu strateji noktasında, Pandemi koĢulları nedeniyle Avrupa 

uçuĢları problemli olduğu için de bir düĢme yaĢanmakta. Ancak bu vizyonu zamanında 

Ġstanbul‟daki Sabiha Gökçen‟e baktığımız gibi bakarsak geleceği nasıl inĢa ederiz? O da ayrı bir 

tartıĢma konusu. ġimdi Sayın BaĢkan, Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz, Dünya Bankası‟yla ilgili kredi 

meselesine bir giriĢ yaptılar, bir dosya verdiniz. Biz her seferinde Ģunu söyledik. Oturduklarımız, 

makamlarımızın kentin adına doğru algıları yönetmek gibi bir mecburiyetlerimiz var. Bakınız siz       

25 Haziran‟daki Dernek‟te yaptığınız açıklamada… Bu bütün kanallarda var. 2 aydır 

CumhurbaĢkanımızın önünde ifadesini ısrarla kulandınız. Bakınız bize verdiğiniz, çok teĢekkür 

ederim, çok ayrıntılı bir rapordu, biz bunu okumuĢtuk, uzun zamandır bu gündemimizde ama 

konuĢmayı cidden düĢünmüyorduk. Nedeni, konuĢmaya çekindiğimiz değil Sayın BaĢkan. 

Depremzedeler üzerinden bir tartıĢmanın bu Meclis‟te yapılması yerine, bu tartıĢmaların yerine 

somut adımlarla oybirliğiyle geçme iradesinden kaynaklıydı. Ancak Pazartesi günü zatıaliniz 

bununla ilgili bize bir konuyu hatırlattınız, biz de bu noktada cevap verme mecburiyeti içerisinde 

kaldık. Bakınız ilgili verdiğiniz dosyada 05/05/2021 tarihinde Serhat GÖKSEL yani Bakan adına,  

Genel Müdürlüklerimiz bir yazı yazıyor. Yani kronolojik olarak anlatırsak Ģöyle özetleyelim;                    

4 Aralık 2020, 29 Ocak 2020‟de BüyükĢehir Belediyemiz görüĢmelere baĢlıyor. Sayın BaĢkan,                   

18 ġubatta siz bizzat Dünya Bankasıyla bu görüĢmelere katılıyorsunuz, online görüĢmelere. Sonra 

25 ġubatta Bakanlığa yazı yazıyorsunuz, Çevre Bakanlığına, Hazineye. Hazine ve Çevre Bakanlığı 

bundan sonraki 8 Mart… 8 Mart‟ta ve 12 Mart‟ta yapılan ilk Oturumlara bilgilerini alıyor. Bu 

konuda destek verileceğini yazılı olarak bildiriliyor. Sonra 7, 8, 9 Nisan‟da Ġkinci Oturumlar 

yapılıyor, ayrıntıları var girmek istemiyorum ve en son, en son Sayın BaĢkan, 18 Mayıs, en sonda 

17 Nisan‟da söylediklerimi yanlıĢ vermeyeyim, 19 Nisan ve 26 Nisan‟da aynen baĢlıyor Ģu Ģekilde; 

Hazırlık Misyonu Raporu Toplantısı yapılıyor ve Dünya Bankası Değerli ArkadaĢlar, yaptığı                       

3 Toplantının Misyon Raporlarını, Hazırlık Misyon Raporlarını özellikle ifade etmek istiyorum, 

hazırlık kelimesini. Dünya Bankası, direkt Hazine Bakanlığı‟na yolluyor, Hazine Bakanlığı 

BüyükĢehirimize, size yazıyor, CumhurbaĢkanlığı Stratejik Planlamaya da yolluyor bu raporları ve 

diyor ki 05/05‟te; “En son yapılan Nisan‟daki Hazırlık Raporu tarafıma ulaĢmıĢtır, Belediye olarak 

görüĢünüzü bildiriniz.” diyor. Siz de 15… 17/05‟de Raporu düzelterek Raporu iade ediyorsunuz. 

Rapor Türkçe okuduk, ben, bunu isteyen Meclis Üyelerine dağıtırım. Orada daha hâlâ yol 

haritasından bahsediliyor. Peki, ne oluyor? Bundan 25 gün sonra Belediye BaĢkanımız çıkıp diyor 

ki; “Benim kredim hazır, CumhurbaĢkanımızın önünde.”  Peki, biz ne diyoruz? Ki bu noktada iki 
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kere Ġl BaĢkanımız sizi ziyaret etti Grup BaĢkan Vekilimizle, siz Ġlimizi ziyaret ettiniz. KarĢılıklı 

görüĢmeler yapıldı. Israrlı bir Ģekilde bir kredinin bittiği, değerlerinin belli olduğu, ödeme 

Ģartlarının belli olduğu ve bununla onayda olduğu söylendi. Bu rapor, bize verdiğiniz rapor çok açık 

net bir Ģekilde Ģunu gösteriyor; Hazırlık misyon çalıĢmasının 3‟üncüsünün yapıldığı, bu Raporu 

okuduğunuzda ortada bitmiĢ bir kredinin olmadığı, daha hâlâ 6 aĢamalı olan, ki bu aĢamaların 

içerisinde sadece bir kısmı… Bir tanesi orta ve ağır hasarlı binaların dönüĢümünü ilgilendiriyor. 

Diğer 4 maddenin bir tanesi Belediye Binamızı, ESHOT Binamızı, EĢrefpaĢa Devlet Hastanesi… 

EĢrefpaĢa Hastanemizin Ek Binasını, diğeri altyapılar yani yollarımızı, bir diğeri anket çalıĢmasını 

yani kullanılacak olan kredinin 5 aĢamada bununla ilgili de Dünya Bankası sizden çalıĢma ve 

örnekleri istiyor. ġimdi aynı görüĢmelerden çok daha önce Çevre ve ġehircilik Bakanlığımız 

görüĢmelere baĢlamıĢ. Yani bu tür görüĢmeler siz de bilirsiniz, Bürokratlarımız da bilir, belki 

konunun dıĢında kalan Meclis Üyelerimiz açısından tekrar etmek isterim. Kademeli olarak devam 

eden, hazırlık vasfında giden, her aĢamada projesi tartıĢılan görüĢmelerdir ve 2020‟nin baĢında 

Çevre ve ġehircilik baĢlıyor. ġimdi Çevre ve ġehircilik Bakanlığımız Ġzmir‟i de katan bir çalıĢmayı 

geçtiğimiz hafta Aralık ayında Ankara‟da yaptı, yine Bürokratlarınız oradaydı, siz de bu toplantıyı 

gayet iyi biliyorsunuz Sayın BaĢkan. ġimdi bizim Ġzmir kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmemiz 

lazım. Yani bize teslim ettiğiniz Rapor Ģunu bize net gösteriyor; 17‟sinde gelen Raporu inceledik, 

düzeltme yaptık, yolladık dediğiniz Rapor, Hazırlık Misyonu Raporu. Genel Sekreter imzamızla 

gitmiĢ ve o günden bugüne ne yaptınız? Bu sorunun da… Bize lütfen bilgi verin. 

BAġKAN: Biz ne yaptık diye mi soruyorsunuz? 

HAKAN YILDIZ: Bu rapordan sonra bir görüĢme yaptınız mı? Bu rapordan sonra…  

BAġKAN: Tamam.  

HAKAN YILDIZ: Dünya Bankası yetkilileriyle bir yazıĢma yaptınız mı? 

BAġKAN: Tamam. 

HAKAN YILDIZ: Bize verilen raporda bunlar gözükmüyor. 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ: ġimdi... 

BAġKAN: 10 dakika oldu toparlarsanız… 

HAKAN YILDIZ: Bunun, bunun üzerine… Toparlıyorum Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Toparlayın. 

HAKAN YILDIZ: Bunun üzerine, bunun üzerine kalkıyorsunuz sadece 20 gün sonra Sayın Genel 

BaĢkanınıza; “Kredimiz hazır.” açıklaması yaptırıyorsunuz, bu kamuyu yönetmektir. Ben bir cevabı 

da Sayın Cumhuriyet Halk Partisi‟nin Grup BaĢkan Vekilinden ben bir cevap bekliyorum. 

Marina‟yla ilgili maliyet ve analizlerle ilgili bize de bir yazılı cevap verirlerse memnun oluruz. Biz 

kendisinin… 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Hükümetimizin yaptığı yatırımlarla ilgili ne bekliyorsa teslim ederiz… 

BAġKAN: Evet, evet. 

HAKAN YILDIZ: Ankara-Ġzmir Treni için de Ģunu söyleyeyim; daha geçen hafta Ankara                          

Karayollarına gittim, gayet hızlı ilerliyor Sayın BaĢkan. Hiç canınızı sıkmayın, Ģu an Salihli‟ye 

kadar da geldi. Bizim projelerimiz baĢlar ve biter. Umut ederim aynı anlayıĢı… 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Biz de sizin projenizde görürüz, teĢekkür ederim. (7 dakika 5 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkürler, Murat Bey buyurun. Son sözü ona verdim ondan sonra bitiriyorum, evet. 

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Erhan Bey 

burada, gitmediğine sevindim, çünkü size atıf yapacağım. 

BAġKAN: Mikrofonu biraz yaklaĢtırın… 

MURAT AYDIN: Size atıf yapacağım o da Ģu; aynen dediğiniz gibi. Yapmanızı değil, hatta 

yöntemini de değil, maliyetinizi ve kamu kaynağını nasıl harcadığınızı tartıĢıyoruz, sizin bize 

söylediğiniz gibi çok doğru bir tespit. Yani Yap-ĠĢlet-Devret modelini doğru bulmuyoruz ama 

oradan geçtik, yani orayı geçtik. Yaptığınızı… Bir hizmet yapmanızı da değil, bunu nasıl 

yaptığınızı, bizim paramızı nasıl harcadığınızı soruyoruz, buna hakkımız var. Bu bizim paramız, bu 

bizim paramız… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Müdahale etmeyin, evet. 
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MURAT AYDIN: Her yerde soruyoruz... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) YanlıĢ yerde değiliz, cevap verdiler o yüzden. 

ġimdi önce tekil, sonra bütüncül bakacağım. ġimdi arkadaĢlar AltıntaĢ‟ı bilmeyebilir, Zafer 

Havaalanı‟nın olduğu yeri, ben 2 yıl orada yaĢadım, orada Yargıçlık yaptım 2 yıl, benim evime 2 

kilometre mesafededir o havaalanı. Dedi ya; “Havzaya yönelik bir strateji.” Ben size o havzayı 

söyleyeyim; ArkadaĢlar gitmedi sanırım oraya. Tam Zafer Havaalanı‟nın kapısından arabaya 

binerseniz, 3 saat 50 dakika sonra Ġzmir‟de, 3 saat 40 dakika sonra Antalya‟da, 3,5 saat sonra 

Ġstanbul‟da, 3,5 saat sonra Ankara‟da olursunuz, tamam. Bu mesafelerden demek ki insanlar uçağa 

binecek. BaĢka bir Ģey söyleyeyim... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)  
BAġKAN: Evet müdahale etmeyin, evet.  

MURAT AYDIN: BaĢka bir Ģey söyleyeyim. Bütün bir… Bireysel bakmaya devam edeyim.                     

24 Kasım 2012‟de iĢletmeye açıldı bu havaalanı. Bakın o kadar öngörülü bir çalıĢma yapılmıĢ ki, 

SayıĢtay Raporu‟ndan okuyorum, hani öyle yandaĢ basından filan okuduğum yok. Ġç hatlar için ilk 

yılda 500 bin yolcu, dıĢ hatlar için 350 bin yolcu garantisi verilmiĢken 10. yılda bu 500 binlik yolcu 

garantisi 275 bine çıkarılmıĢ, çok yolcu gelecek, her yıl artacak ya… Hani yıllar arttıkça 

maliyetimiz mi düĢüyor? Hayır, yıllar arttıkça garantimiz artıyor. Peki, ne olmuĢ? 2020 yılında iç ve 

dıĢ hatlar için, Zafer Havaalanına 1 milyon 279 bin 352 yolcu garantimiz vardı. Sadece 7 bin 500 

kiĢi uçtu o havaalanına, 7 bin 500 kiĢi ve biz 6 milyon 738 bin 310 Euro garanti ödemesi yaptık. 

Bizim paramızla yaptık. ġimdi Özgür Bey bunu Ģöyle anlattı. “ġimdi Zafer Havaalanına bakmayın, 

oradaki bireysel zararı görmeyin, bütüncül bakın, Yap-ĠĢlet-Devret modellerinin tümünün bu ülkeye 

ne kadar kazançlı olduğunu göreceksiniz.” diyor. ġunu da söyleyeyim; Zafer Havaalanı‟nın toplam 

inĢaat maliyeti 50 milyon Euro iken biz 2044 yılına kadar oraya yaklaĢık bu hızla giderse,                

205 milyon Euro para ödeyeceğiz. Yani 4 tane havaalanı parası ödeyeceğiz. Peki, bütüncül bakalım. 

Hani Yap-ĠĢlet-Devret modellerinin bu ülkeye maliyeti ne? Ona bakalım. 2014 yılında 2.6 milyar, 

2015‟te 3.9, 2016‟da 1.2, 2017‟de 2.00, 2018‟de 6.6 böyle devam ediyor. Toplam 143 milyar Türk 

Lirası garanti ödemiĢiz. Köprü, yol gibi tüm hazine garantili. Hani dedi; “Havuzuna bakın, 

toplamına bakın.” dedi, peki, toplamına bakalım. Bunun içerisinde bu söylediğim rakam içerisinde 

Ģehir hastaneleri filan yok daha. Hani oradaki iĢe hiç girmiyoruz bile zaten. Hani Ģu Ġzmir‟de 

zamanında bitirilen kördüğüm olmayan bir ġehir Hastanesi var hani, açılıĢı 4 yıldır her ay ertelenen, 

her yıl ertelenen ġehir Hastanesi var ya, baĢlayıp da biten bir ġehir Hastanesi var ya… 

BAġKAN: Evet. 

MURAT AYDIN: Oraya hiç girmiyorum. Bu 143 milyar lira Türk Lirasının bugünkü kurla 

çarparsak ne kadar ödemiĢiz biliyor musunuz? Bütün bu havuz için ödediğimiz para; 300 milyar 

liranın üzerinde. Yani ister bireysel bakın, ister hepsine topyekûn bakın, bu ülkenin parasını çarçur 

ettiniz, bu ülkenin parasını çarçur ettiniz, bu yurttaĢların parasını çarçur ettiniz, saygılar sunarım.               

(4 dakika 19 saniye) 
BAġKAN: TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, bu rakamlarla ilgili, hani çok karıĢtı belki çok 

fazla rakam ifade edildi ama, son olarak bir küçük düzeltmeyi de Ģu Zafer Havaalanı‟yla ilgili bir 

rakamı netleĢtirmem lazım. Garanti edilen yolcu sayısı 2021‟in ilk 8 ayı için Değerli ArkadaĢlar; 

878 bin 488. GerçekleĢen yolcu ilk 8 ay için; 5 bin 725, yanılma payı %99. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Hayır kesmeyin sözümü. Mustafa BaĢkan, yanlıĢ hesaplamıĢ. Herhalde dövizin geçen 

hafta ki kurundan hesaplamıĢ, 39 milyon lira diyor. Garanti ödemesi 4 milyon 650 bin 822 Euro, 

bugünün kuruyla. Saati bilmiyorum, gelecek saatlerde baĢka bir Ģeye dönüĢebilir, Ģu an itibarıyla 

söylüyorum 74 milyon lira. Erhan Bey dedi; “50 milyon lira Ġzmirlinin parası.” Değerli ArkadaĢlar, 

8 ayda garanti nedeniyle Ģirkete ödenecek rakam, bu rakam. Mesele Ģurada; olur hata yaparsınız, 

hani; “Ġki faturayı çekip alırsanız olmaz.” dedi Özgür Bey. Çıkarttı orada Halkın Bakkalı‟nda, 

Burdur‟dan alınan iki tane faturayı bütün Halkın Bakkalı‟yla ilgili bir algı yaratmaya çalıĢtı. Ben 

onu yapmıyorum. Ben Ģunu söylüyorum size; yapıldığı zaman Türkiye‟nin 4. büyük havalimanı. 

Değerli ArkadaĢlar, yapıldığı zaman 4. büyük havalimanı. Yaptığınız yer 4. büyük havalimanı 

olmayı gerektiren bir yer mi önce ona bakarsınız... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ondan sonra Ģuna bakarsınız; o potansiyel 

gerçekten bu verilen taahhütleri karĢılayacak mı? Doğru, dünyanın her yerinde Yap-ĠĢlet-Devret 
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olur. Ama %99 hata payı yapan bir iĢletmeyi, %99 hata yapan bir Bürokratı hiç kimse affetmez. 

Bunun hesabı sorulur… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)  
BAġKAN: Oradan laf atıp durmayın, ben sizi dinledim siz de dinleyin. Birincisi bu, Değerli 

ArkadaĢlar, ikincisi; Dünya Bankası‟yla ilgili… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Dünya Bankası‟yla ilgili…  (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ne yapıyorsunuz? Ne 

yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, hiçbir Ģey yapmıyorum. 

BAġKAN: Ben sizi 17 dakika tek bir sözcük etmeden dinledim… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Terbiyenizi takının, bakın bir Ģey söyleyeceğim 

size…  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, terbiyeyi sizden öğrenecek değilim. 

BAġKAN: Siz… Bakın ben 17 dakika… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan doğru konuĢun… 

BAġKAN: Siz doğru konuĢun… 

ÖZGÜR HIZAL: Ne demek terbiyenizi takının? 

BAġKAN: 17 dakika… 

ÖZGÜR HIZAL: Ne demek terbiyeyi takının? Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Sizin yaptığınız terbiyesizlik… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, ne demek terbiye… Terbiyeyi sizden mi öğreneceğim? 

BAġKAN: Siz... Söylüyorum. Bakın 17 dakika… 

ÖZGÜR HIZAL: Ne demek terbiyesizlik… Bana müdahale edildiğinde… 

BAġKAN: Mikrofonu keser misiniz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bu ne oluyor? Bana nasıl bağırırsınız siz? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Siz nasıl 

bağırırsınız bana? Siz bana nasıl bağırırsınız? Ben 17 dakika ağzımı açmadan sizi dinledim. 

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

daha ben konuĢacağım. Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  “Terbiyesiz demedim, terbiyenizi takının.” 

dedim, terbiyesiz demedim…  (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Siz doğru anlayın. Siz bak… Provokasyon yapıyorsunuz, böyle bir Ģey yapamazsınız. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Siz böyle bir Ģey 

yapamazsınız. Dinleyin, dinlemesini bileceksiniz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben nasıl dinliyorum sizi, siz de oturup 

dinleyeceksiniz... 

ÖZGÜR HIZAL: Siz bana terbiyesiz diyemezsiniz.  

BAġKAN: Ben size terbiyesiz demedim, oturun yerinize. Kimseye terbiyesiz demedim, oturun 

yerinize. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli 

ArkadaĢlar, daha söyleyeceklerim var, söyleyeceğim… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Daha söyleyeceklerim var… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söyleyeceğim. Bakın Dünya 

Bankası‟yla ilgili. Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Yalan söylüyorsun… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bak… Bir dakika söyleyeceğim, dur 

söyleyeceğim. Özgür Bey, bak bunlar çok yakıĢıksız tavırlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Çok yakıĢıksız… Ben “Terbiyenizi takının” 

dedim. Çünkü… Bakın ben… Böyle konuĢulmaz, bu yakıĢmıyor. 

SALONDAN: Size yakıĢmıyor. 

BAġKAN: Size yakıĢmıyor, 17 dakika ben sizi ağzımı açmadan dinledim mi? 3 dakikaya tahammül 

edemediniz, 3 dakikaya.  

SALONDAN: Sayın BaĢkan…  
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BAġKAN: Nasıl bu kadar tahammülsüzsünüz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika dinleyin ben konuĢuyorum... 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika oturun, 

oturun yerinize, oturun yerinize… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Böyle konuĢulmaz, yahu böyle konuĢulmaz. Özgür Bey… Bir dakika… 

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

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

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Oturun yerinize. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar bir 

dakika… Oturun yerinize... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, 

ArkadaĢlar, ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Lütfen herkes yerine otursun lütfen, herkes yerine otursun, herkes… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, Değerli 

ArkadaĢlar herkes yerine otursun, herkes yerine otursun. Değerli ArkadaĢlar, oturun. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Oturun yerinize. Oturun yerinize. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Herkes yerine 

otursun. Değerli ArkadaĢlar, çok net bir Ģey söylüyorum, 17 dakika Özgür Bey‟i dinledik.  

HAKAN YILDIZ: Müdahale edin, müdahale…  

BAġKAN: 17 dakika. Susun… Yahu bir dakika bir susun. Susun yahu… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Böyle bir Ģey olabilir mi? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar, 

Değerli ArkadaĢlar, 17 dakika… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) ArkadaĢlar, arkadaĢlar. Bakın, 17 dakika Özgür Bey‟i ağzımı açmadan dinledim, 

tek bir müdahale etmedim. Özgür Bey, nedense daha ben 3. dakikada bir Ģeyler söylemeye 

çalıĢıyorum, yerinden konuĢmaya çalıĢıyor, ayağa kalkıyor, böyle bir Ģey olamaz. Evet, birileri 

konuĢurken, birileri bir Ģeyler söylüyor. Onlara da; lütfen arkadaĢlar filan diyoruz. Ama Özgür 

Bey‟i susturmak mümkün değil. Ben de uyarıyorum diyorum ki; “Terbiyenizi takının.” Kimseye 

“Terbiyesiz” demedim. Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Bağırmayın. Yahu niye bağırıyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz? 

SALONDAN: Terbiyesiz dediniz Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: “Terbiyesiz demedim, terbiyenizi takının.” dedim. Bütün kayıtlar ortada. Değerli 

ArkadaĢlar, bir dakika, benim söyleyeceklerim var, müsaade edin söyleyeceğim. ġimdi; “Kimse 

yanıltmasın Ġzmir‟i, Meclis‟i.” dediler. Bu Dünya Bankası Kredisiyle ilgili Değerli ArkadaĢlar, akıl 

almaz bir algı operasyonu aylardır sürüyor. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Müdahale etmeyin bana... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Müdahale etmeyin Allah Allah. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hakan Bey, niye 

müdahale ediyorsunuz? Siz bana neler söylediniz konuĢurken ağzımı açtım mı? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Oturun yerinize, oturun. Oturun 

yerinize. Değerli ArkadaĢlar… Siz oturun yerinize Hakan Bey. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Siz oturun yerinize Hakan Bey, yeter artık ya. 

Susun diyorum susun ben konuĢuyorum… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Bana müdahale edemezsiniz... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Edemezsiniz. Ne oluyor yahu? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar lütfen, 

ArkadaĢlar lütfen, arkadaĢlar, arkadaĢlar lütfen, lütfen. ArkadaĢlar lütfen, arkadaĢlar. Bakın Hakan 

Bey… Değerli ArkadaĢlar ben size… (Salondan ses kayıtlarında 

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

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

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hakan Bey… (Salondan ses kayıtlarında 
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anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hakan Bey… Hakan Bey… Değerli 

ArkadaĢlar… Hakan Bey bir dakika… Hakan Bey… ArkadaĢlar… 

HAKAN YILDIZ: Terbiyesiz dediniz. 

BAġKAN: Ben terbiyesiz filan demedim. 

HAKAN YILDIZ: Ben duydum… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
BAġKAN: ArkadaĢlar, Hakan Bey… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar oturun lütfen. Hakan Bey, siniriniz 

bozuldu lütfen dıĢarı çıkın sakinleĢin, sonra gelin… 

HAKAN YILDIZ: Ben sakinim BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Yok buna hakkınız yok. Bu masaya vurarak, kürsüye vurarak böyle bir Ģey 

yapamazsınız. Yapmayın sessizce sakince oturacaksanız oturun. 

SALONDAN: Azarlamayın. 

BAġKAN: Azarlamıyorum. Sessizce, sakince, müdahale etmeden bana oturacaksanız oturun. 

HAKAN YILDIZ: Cevap hakkı verecek misiniz? 

BAġKAN: Cevap hakkı vermiyorum. 

HAKAN YILDIZ: Böyle bir anlayıĢ yok.  

BAġKAN: Var. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Ben size anlatacağım. Diliyorum müdahale etmezler, sabırla dinleyebilirler. Bilmiyorum, 

deneyeceğiz, deneyeceğiz. Sabırla dinlemelerini diliyorum. Değerli ArkadaĢlar, Dünya Bankası 

meselesini Ģöyle bir enine boyuna sizinle paylaĢmak istiyorum. Ne oldu, nereden bu noktaya 

geldik? ġimdi Ġzmir kamuoyunu yanıltan kimdir? Bir Ģu meseleyi apaçık ortaya koyalım. Hikâye 

biraz daha önceye gidiyor. Pandemi öncesinde Washington‟da Dünya Bankası‟yla görüĢmeye gittik. 

Ve o görüĢmede bize dediler ki; “Bizim Türkiye ile ilgili bazı Ģehirlerle ve Çevre, ġehircilik ve 

Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı ve Ġlbank arasında yaptığımız görüĢmeler çerçevesinde, Ġzmir kentsel 

dönüĢümle ilgili baĢlık altında, kredi muhatabı olacak bir kent olarak sayılmamıĢ. Dolayısıyla da 

yok. BaĢka bir baĢlık üzerinden kredi açabilir mi Dünya Bankası Ġzmir‟e bunu konuĢalım.” dediler. 

Biz de davet ettik. Eğer Pandemi olmasaydı Mart ayında, 2021‟in Mart‟ında Dünya Bankası Heyeti 

Ġzmir‟e gelecekti, biz de misafir edecektik. Çünkü demiĢlerdi ki; “YaklaĢık 2 senedir bazı Ģehirlerin 

de içinde olduğu, Manisa, iĢte Kocaeli filan gibi bir kredi görüĢmesi sürüyor.” Bu kredi görüĢmeleri 

yıllarca sürebiliyor Değerli ArkadaĢlar, yıllarca. Pandemi sonrasında bu maalesef gerçekleĢmedi. 

Fakat sonra Ġzmir bir deprem yaĢadı biliyorsunuz. Bu depremden sonra Acil Ġmalat Kredisi baĢlığı 

ile Acil Yapı Kredisi baĢlığıyla bir kredi enstrümanı çıkartmıĢ Dünya Bankası. Biz de bundan 

haberdar olarak dedik ki; “Biz bundan yararlanabilir miyiz?” Onun üzerine müzakereler baĢladı. 

Biz 250 milyon Dolar talep etmiĢtik. 250 milyon Dolarlık bir kentsel dönüĢüm, yani deprem 

sonrasında yeniden yapılanma için bir talepte bulunmuĢtuk. Müzakereler baĢladı. YaklaĢık 3 ay,                

3,5 ay müzakereler sürdü. Bu müzakerelere baĢından itibaren, Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği 

Bakanlığı da, Hazine ve Maliye Bakanlığı da, Ġlbank da uzmanlarıyla katıldılar. ġimdi, 23 ġubat‟ta 

biz bütün görüĢmeleri 4 ay içinde bitirdik, bütün müzakereler bitti. Kredinin bütün detaylarında 

mutabık kalındı, aylarca gece gündüz sürdü. 23 ġubat‟ta Sayın CumhurbaĢkanı Ġzmir‟e geldi.                

Ben de 23 ġubat‟ta kendisine gittim ve durumu arz ettim. Aynen Ģunları söyledim, dedim ki; “Sayın 

CumhurbaĢkanım depremden sonra Dünya Bankası‟ndan Ġzmir‟e aktarılabilecek bir kaynakla ilgili 

Dünya Bankası ile mutabık kaldık ve bu rakam 250 milyon diye baĢlamıĢtı, 334 milyona çıktı. Ama 

bunun kullanılabilmesi için Hazine garantisi gerekiyor, buna onay verin, bu kredi Ġzmir‟e gelsin. 

Çünkü bizim mevzuatımızda ağır hasarlılarla ilgili devletimizin yaptığı çok iyi bir düzenleme var.                

2 yıl ödemesiz, 18 yıl vadeli, 20 yıla uzanan çok düĢük faizli bir krediyle. Dolayısı ile ağır hasarlı 

binaları koruyan bir mevzuat var, ama orta hasarlı binalar yeteri kadar korunmuyor. Biz bu krediyi 

olduğu gibi orta hasarlılar için kullanalım.” Sayın CumhurbaĢkanım da dedi ki; “Ben bunu dönüĢte 

görüĢeceğim arkadaĢlarla size bilgi vereceğiz.” 23 ġubat Değerli ArkadaĢlar. 25 ġubat‟ta biz Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi olarak Ģu yazıyı yazdık Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığına. 

“30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan deprem neticesinde Acil Kentsel Dönüşüm kapsamında 

yapı stoğunun yenilenmesi ve acil durum planları ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda Dünya 

Bankası’nın finansman olanaklarına erişebilmek için Belediyemiz, Dünya Bankası, Çevre, Şehircilik 
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ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerinin de katıldığı bir dizi 

toplantı gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantılar sonucunda Dünya Bankası’nın Belediyemize 
herhangi bir finansal ürün sağlamak için en üst seviye niyet ve iradesinin bulunduğu ifade edilmiştir. Dünya 

Bankası yetkilileri söz konusu finansal enstrümanlarının kullanılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı 

uygun görüşüne tabi olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olan İller 

Bankası A.Ş aracılığıyla kredi sağlanmasının daha uygun olacağını ifade etmiştir. Bu kapsamda Dünya 

Bankası’nın finansman enstrümanlarının Belediyemizce kullanılabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişiklik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından süreç ile ilgili iş birliğine ihtiyaç bulunmakta 

olup, yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirmemiz hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.” 25 

ġubat. Bu ne demek arkadaĢlar? ġimdi sonraki safahatle ilgili çok Ģey konuĢuldu. Bugün 15 Aralık Değerli 

ArkadaĢlar. 23 ġubat‟ta bizim Sayın CumhurbaĢkanına arz ettiğimiz, 25 ġubat‟ta bunu yazıyla talep ettiğimiz 

kredi, o zaman ki kredi mutabakatıyla ilgili de sizinle bazı bilgileri paylaĢmam lazım. Hani bilinsin, hangi 

detaylarda bu müzakereler yapıldı? Orta hasarlı konutlar için 160 milyon Dolar, Belediye binaları için 73,17 

milyon Dolar, ki bunun alt açılımları Ģöyle; Belediye Ana Binası için 39.5, UlaĢım Entegrasyon Merkezi için 

26.6, EĢrefpaĢa Hastanesi C Blok için 5.55 ve YeniĢehir Gençlik ve Çocuk Merkezi için mevcut binayı 

güçlendirmesi için 1.52 milyon Dolar olmak üzere toplam 73.17 milyon Dolar. Belediye altyapısıyla ilgili 

58.83 milyon Dolar, yeĢil dirençli ve kapsayıcı bir geleceğin temellerinin atılması için 30.25 milyon Dolar. 

Bunun 18.15 milyon Doları dirençli kapsayıcı ve enerji veriminin yüksek yapı stoku için, 10.1‟i afet ve iklim 

risklerinin değerlendirilmesi ve imar planlaması sel‟e karĢı Ġzmir Körfezi havza modellemesi için, 2 milyon 

Dolar dirençlik yatırım planlaması için, 10 milyon Dolar da proje yönetimi bedeli olmak üzere                  

332 milyon 250 bin Dolar. ġimdi ne oldu? Bu kredi Ģimdi durduruldu ve baĢka Ģehirlerin de o 2 yıl önce 

müzakereleri yapılan kredilerin de yani illerinde içine alınacağı, sonrasında iĢte Karadeniz‟deki sel 

felaketiyle ortaya çıkan zararların da giderilmesi maksadıyla baĢka bir yere dönüĢtürüldü. ġimdi Ġzmirli 

Meclis Üyeleri olarak neyi beklersiniz? Neyi beklersiniz? Hepsi Ġzmir‟e gelsin istersiniz öyle değil mi? Yani 

bizim 4 ay boyunca müzakere ettiğimiz 332 milyon Dolarlık bir kaynağın tamamı Ġzmir‟e gelsin istemez 

misiniz? Ġzmirlisiniz, hepiniz Ġzmirlisiniz. Peki ne oldu Ģimdi? Manisa, Trabzon, Kocaeli birçok yerle ilgili 

devam ediyor. Ama nasıl devam ediyor? Aralık 15. Bizim depremzedeler için 25 ġubat‟ta Dünya Bankası‟yla 

mutabık kaldığımız, söylüyorum mutabık kaldığımız sadece Hazine‟nin garanti vermesiyle, Ġzmir‟e 

kullandırılabilecek bir krediyi kullanamadık, özet budur. 

HAKAN YILDIZ: Yalan konuĢuyorsun… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)  

BAġKAN: Sen yalan konuĢuyorsun, sen yalan konuĢuyorsun. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sen yalan konuĢuyorsun. Sen yalan konuĢuyorsun... 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, bu 

millet kimin yalan konuĢtuğunu biliyor, ben sizin vicdanınıza, takdirinize bu meseleyi bırakıyorum. Bu 

millete ben asla yalan söylemedim, asla yalan söyleyemeyeceğim, her ne yapıyorsam Ġzmir için yapmaya 

devam edeceğim... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, mazereti bulunan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin kabulünü oylarınıza 

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

 

VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: Meclisi kapatıyorum. 16 Aralık PerĢembe saat 18:00‟da buluĢmak üzere. 

 

 

 

 

                                                                                            Mustafa Tunç SOYER 

                                                                           Meclis BaĢkanı 

 

 

 

 

 

Deniz BEKTAġ         Dolunay BAYER                 Ali BOR                      Fırat EROĞLU                                                   

Divan Kâtibi                 Divan Kâtibi                  Divan Kâtibi                   Divan Kâtibi 

                                                                                                                    (Bulunmadı) 


