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 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 

 II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

  

 III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 IV. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Belediye Meclisimizin 12/02/2021 tarihli ve 165 sayı ile UĢak Banaz Belediye BaĢkanlığına hibe 

edilmesi kararlaĢtırılan 35 KN 595 plakalı ve 12/04/2021 tarihli, 323 sayı ile Narlıdere Belediye 

BaĢkanlığına hibe edilmesi kararlaĢtırılan 35 LV 211 plakalı ESHOT Genel Müdürlüğüne ait 

otobüslerin devir kararının söz konusu Belediyelerin talebinden vazgeçmesi nedeniyle iptal edilmesi 

ve ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taĢınır kayıtlarında yer alan 35 ELZ 15 plakalı, 2001 model 

0345 Körüklü Mercedes marka, 35 ELZ 21 plakalı, 2001 model 0345 Körüklü Mercedes marka, 35 

EMN 41 plakalı, 2001 model 0345 Körüklü Mercedes marka, 35 EMN 42 plakalı, 2001 model 0345 

Körüklü Mercedes marka, 35 FE 865 plakalı, 2001 model 0345 Körüklü Mercedes marka otobüslerin 

EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına, 35 EMN 40 plakalı, 2001 model 0345 Körüklü 

Mercedes marka, 35 HN 395 2001 model 0345 Körüklü Mercedes marka otobüsün Çiğli Belediye 

BaĢkanlığına, 35 Y 0639 plakalı, 2008 model ISUZU Q-BUS otobüsün Çanakkale Umurbey 

Belediye BaĢkanlığına, 35 LV 211 plakalı, 2004 model BMC CB 260 marka Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına, 35 KN 595 plakalı, 2004 model BMC CB 260 marka 

otobüsün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığına, 35 LN 607 plakalı, 

2004 model BMC CB 260 marka otobüsün Çanakkale Gelibolu Belediye BaĢkanlığına,  35 DDJ 27 

plakalı,1999 model BMC PROFESYONEL marka akaryakıt tankerinin Çanakkale Ayvacık Belediye 

BaĢkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-UlaĢım 

Yat.Dai.BĢk.E.27387/E.260731) 

 

 2.  ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taĢınır kayıtlarında bulunan ve Önerge eki Teknik Raporda 

durumları belirtilen otobüslerden; 35 ELZ 04, 35 ELZ 14, 35 ELK94, 35 KC 347, 35 KC 412 plakalı 

0345 Körüklü MERCEDES tipi 2001 model otobüsler ve 35 KN 364, 35 LN 615, 35 LN 622 plakalı 

BMC Belde CB 260 tipi 2004 model otobüslerin, Burdur Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe 

edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-UlaĢım Yat.Dai.BĢk.E.28667/E.262098) 

 

 3. KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığının 17/06/2021 tarihli ve 4839 sayılı Yazısı ve eki krokiye konu; 

Bağyurdu 29 Ekim Mahallesinde bulunan Salim Ağalar Sokaktan baĢlayarak güneydoğuya doğru 

Asansör Sokakta son bulan zeminde açık imar yoluna “Ġpek Sokak” isminin verilmesi talebinin 

görüĢülmesi. (Harita Cbs Dai.BĢk.E.237590) 

 

 4. Tülin BATMAZ'ın 08/04/2021 tarihli dilekçesine konu; KemalpaĢa ilçesi, Mehmet Akif Ersoy 

Mahallesinde bulunan mevcut TaĢlıyol Kümeevleri isminin "Sayra&Çınar Caddesi/Yolu" olarak 

değiĢtirilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita Cbs Dai.BĢk.E.237651) 
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 5.  Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan, Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı 

ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının görüĢülmesi. (Kentsel Dön. 

Dai.BĢk.E.235571) 

 

 6. Zabıta Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan “Zabıta Dairesi BaĢkanlığı ile Ġlçe Belediyeleri 

Zabıta Müdürlükleri Koordinasyon Kurulu, Komisyonlar ve Sekretaryanın ÇalıĢma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın görüĢülmesi. (Zabıta Dai.BĢk.E.255589) 

 

 7. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile ÖdemiĢ Belediye BaĢkanlığı arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol‟ün imzalanması 

için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Sosyal Projeler 

Dai.BĢk.E.230768) 

 

 8. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Dikili Belediye BaĢkanlığı arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol‟ün kabulü ile söz konusu Protokol‟ün imzalanması için 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Gençlik ve Spor 

Hiz.Dai.BĢk.E.250049) 

 

 9. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile ÇeĢme Belediyesi ve S.S ÇeĢmeköy Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün 

görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.249420) 

 

 10. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Deprem Risk 

Yön. ve Kent. Ġy. Dai. BĢk.E.259120) 

 

 11. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Deprem Risk 

Yön. ve Kent. Ġy. Dai. BĢk.E.259150) 

 

 12. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanmak 

üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Deprem Risk Yön. ve Kent. 

Ġy. Dai. BĢk.E.259100) 

 

 13. EDS ve KGYS Projesi kapsamında, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Ġzmir Ġl Emniyet 

Müdürlüğü arasında yapılması planlanan Protokollerin imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı Tunç SOYER‟e yetki verilmesi ile bahse konu iĢin yapım tekniği açısından özellik arz etmesi 

nedeniyle 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre pazarlık usulü ile yapılması ve 18 ay süre ile 

gerçekleĢtirilmesi konusunda Meclis Kararının alınması hususunun görüĢülmesi. (UlaĢım 

Dai.BĢk.E.41911) 

 

 14. Belediyemizin iĢtiraki olan GRAND PLAZA A.ġ‟nin 06/07/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında Ģirket sermayesinin 93.458.415,00-TL‟den 40.000.000,00-TL arttırılarak; 

133.458.415,00-TL‟ye çıkarılmasına kararı doğrultusunda, Belediyemizin GRAND PLAZA A.ġ 

içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düĢen (%50,00'sine tekabül eden) 

20.000.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artıĢına iĢtirak edilmesi hususunun 

görüĢülmesi. (ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk.E.257424) 
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 15. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak Ģehirleri sıfır emisyon yarıĢında harekete geçirmek amacıyla 

kurulan “ġehirler Sıfıra YarıĢıyor”a katılmak için Belediye ve Yerel Yönetim BaĢkanları tarafından 

önerge ekinde yer alan taahhüdün elektronik olarak imzalanması ve taahhüt imzalandıktan sonra 

gerekli çalıĢmaların yapılması hususunun görüĢülmesi. (Ġklim DeğiĢikliği ve Çev.Kor.Kont. 

Dai.BĢk.E.253297) 

 

 16.  “24 saat esasına dayalı Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisinin kurulması 

ve Tesisin 10 yıl Süre ile ĠĢletilmesi ĠĢi'” kapsamında Bornova ilçesi IĢıklar Mahallesi sınırları 

içerisinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait olan toplam 7.535 m
2
 alanda, Ġzmir Ġli Merkez 

Ġlçelerinde oluĢan bitkisel menĢeili park bahçe atıkları, dal-budak atıkları, çim atıkları, pazar yeri ve 

hal atıkları ile haricen Tesise yönlendirilebilecek kahverengi ve yeĢil atıklardan (bitkisel atık 

niteliğinde olan) ekonomik değer yaratılması ve sürdürülebilir bir yönetim sistemi oluĢturulması için 

24 saat esasına dayalı Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisi'nin kurulması 

planlanlanmakta olup, söz konusu iĢin SözleĢmesinin imzalanması, projelendirilmesi, yapımı, 

devreye alınması ve tesisin iĢletmeye alındığı tarihten itibaren 10 (on) yıl süre ile kira karĢılığı 

iĢlettirilmesi iĢinin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu çerçevesinde ihaleye çıkılması için Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususlarının görüĢülmesi. 

(Atık Yön. Dai.BĢk.E.247480) 

 

 17. Konak ilçesi, Fettah Mahallesi, 374 ada, 9 parselde “Kayıtlı Yapının Tadilatı Yapım ĠĢi”nin 

yenileme alanında kalması sebebiyle, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak 

Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleĢtirilmesi hususunun 

görüĢülmesi. (Kent Tarihi ve Tan. Dai.BĢk.E.243529) 

 

 18. Belediyemizce yürütülmekte olan Ġzmir Tarih Projesi kapsamında, Konak ilçesi, Pazaryeri 

Mahallesi, 947 Sokak üzerinde bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki 2. Grup tescilli Altınordu Spor 

Kulübü Derneği olarak kullanılan yapıya iliĢkin “Altınordu Spor Kulübü Derneği Bakım ve Onarım 

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

Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik‟e istinaden ihaleye çıkabilmesi için 

Altınordu Spor Kulübü Basit Bakım Onarım Raporunun onaylanması hususunun görüĢülmesi. (Kent 

Tarihi ve Tan.Dai.BĢk.E.245396) 

 

 19. Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk, Gümüldür Fevzi Çakmak ve Gümüldür Ġnönü Mahalleleri 

sınırları içerisinde hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.258717) 

 

 20. Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk, Gümüldür Fevzi Çakmak ve Gümüldür Ġnönü Mahalleleri 

sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.258811) 

  

 21. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Ġzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu 

Protokol‟ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususunun 

görüĢülmesi. (Kültür ve San. Dai.BĢk.E.258598) 

 

 22. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ġzmir Devlet Opera ve Balesi 

Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün 

görüĢülmesi. (Kültür ve San. Dai.BĢk.E.258924) 

 

 23. Konak Belediye Meclisinin; önerge ekindeki tablolarda gösterildiği Ģekilde toplamda 

60.000.000,00-TL finansman karĢılığında ek ödenek verilmesine yönelik, 05/07/2021 tarihli ve 132 

sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.260828)  
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 V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

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

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

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

sayılı Dolu-BoĢ Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için 

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

Dai.BĢk.E.262717) 

 

 2. Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı Kültür ve Sanat ġube Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 adet Gezici 

Sergi Aracı ile 1 adet Gezici Atölye ve Etkinlik Aracı, Kütüphaneler ġube Müdürlüğünün ihtiyacı 

olan 2 adet Gezici Kütüphane Karavanı ve Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı Ġtfaiye Yangın ve Acil Müdahale 

ġube Müdürlüğünün ihtiyacı olan 20 adet 3 ton su kapasiteli Römork Tipi Yangın Tankerinin T-

Cetveline eklenerek Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığına bağlı Makine Ġkmal ġube 

Müdürlüğünün Kara TaĢıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması hususlarının görüĢülmesi. (Makine 

Ġkmal Bak. ve On.Dai.BĢk.262437) 

 

 3. “DüĢük Emisyon Bölgesi - Çöpsüz YaĢam Mahallesi Projesi” kapsamında Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi, KarĢıyaka Belediyesi ve ĠZDOĞA A.ġ. ile Çöpüne Sahip Çık (ÇSÇ) Vakfı arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Bilgi 

ĠĢlem.Dai.BĢk.E.262181) 

 

 4. “RURITAGE – Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler yoluyla Kırsal Yenilenme Projesi” 

kapsamında belirlenen stratejiler doğrultusunda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġstanbul Üniversitesi 

- CerrahpaĢa Orman Fakültesi arasında 6 ay boyunca sürecek iĢ birliğinin gerçekleĢtirilmesi için 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.254963) 

 

 5. ESHOT Genel Müdürlüğünün; ĠZENERJĠ A.ġ.‟deki %0,6328 hisse payının ĠZBETON A.ġ.‟ye, 

ĠZBETON A.ġ.‟deki %0,013 hisse payının Ege ġehir Planlama ve Teknolojik ĠĢ Birliği Merkezi 

A.ġ.‟ye ve ĠZDENĠZ A.ġ.‟deki %5 hisse payının ĠZBETON A.ġ.‟ye, ödenen paylarının tamamının 

yazılı değerleri üzerinden devredilip ortaklıklarından ayrılması hususlarının görüĢülmesi. (ESHOT-

Strateji GeliĢtirme Dai.BĢk.E.28146/E.264478) 

 

 6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Belediye Hizmet Alanı  

(ĠZSU Hizmet Tesisleri)" kullanımına ayrılan alana isabet eden 24 ada, 44 no‟lu, 28744,47 m² 

yüzölçümlü taĢınmazın imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere bedelsiz olarak ĠZSU 

Genel Müdürlüğüne devredilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.260806) 

 

 7. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7674 ada, 2 parsel numaralı, 1592,00 m² yüzölçümlü taĢınmazın 

Belediyemize ait 787/796 (1574,00 m²) hissesi diğer hissedar adına bedeli karĢılığında veya kat 

karĢılığı satıĢının yapılması hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.254338) 

 

  8. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bütçesinden Fen 

ĠĢleri Müdürlüğü Bütçesine toplam 2.500.000-TL ödeneğin alınmak suretiyle aktarma yapılmasına 

yönelik, 06/07/2021 tarihli ve 60 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.264878) 

 

 9. Belediye Meclisimizin 12/10/2020 tarihli ve 05.833 sayılı Kararıyla kabul edilen, BüyükĢehir 

Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programına alınan, "YeĢildere 

Ekspres Yolunu ĠZOTAġ'a Bağlayan Yol" konulu 33 no‟lu maddenin imar program sınırının, 

kamulaĢtırma hattı sınırına göre yeniden düzenlenmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.264848) 
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 10. Belediye Meclisimizin 12/10/2020 tarihli ve 05.833 sayılı Kararıyla onaylanan, 2020-2025 

yıllarını kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programının 262 no‟lu maddesinde yer alan, ÖdemiĢ ilçesi, 

Cumhuriyet Mahallesi, 500 ada, 3 parselin imar uygulaması görerek kamuya bedelsiz terkinin 

sağlandığı bilgisi doğrultusunda, 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programının 262 

no‟lu maddesinin yeniden değerlendirilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.248087) 

 

 11. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 07/07/2021 tarihli ve 176 sayılı Kararı ile uygun görülen;                            

Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; Ġzmir ili genelinde 

30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta 

hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmıĢ yapılar veya 6306 sayılı 

Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak plan ve 

uygulama çalıĢmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen, "Mevcut Plandaki 

Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırları ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve 

iĢlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Notu önerisi. (Ġmar ve ġeh. 

Dai.BĢk.E.264087) 

 

 12. Balçova Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 64 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                       

Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; Ġzmir ili genelinde 

30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta 

hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmıĢ yapılar veya 6306 sayılı 

Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak plan ve 

uygulama çalıĢmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki 

Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırları ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve 

iĢlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Notu önerisi. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.264493) 

 

 13. ÇeĢme Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 2021/7-77 sayılı Kararı ile uygun görülen;                             

1/1000 ölçekli ÇeĢme Kentsel Sit, EtkileĢim GeçiĢ Sahası ve Kale Koruma Alanı Koruma Amaçlı 

Ġmar Planı sınırları içerisinde 2023 no‟lu çıkmaz sokaktaki 248 ada, 9 parseldeki tescilli sarnıç 

yapısının kuzeyinde 5.00  x 3.00 = 15.00 m² büyüklüğünde trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 

1/1000 ölçekli ÇeĢme Kentsel Sit, EtkileĢim GeçiĢ Sahası ve Kale Koruma Alanı Koruma Amaçlı 

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

kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.262786) 

 

 14. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER‟in talimatları ve Belediyemiz 

"BütünleĢik Afet Yönetim" vizyonu kapsamında hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol‟ün 

görüĢülmesi ile söz konusu Protokol‟ün imzalanabilmesi için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

Mustafa Tunç SOYER‟e yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġtfaiye Dai.BĢk.E.261518) 

 

 15. 15 Temmuz öncesi CumhurbaĢkanı tarafından 08/01/2002 tarih, 4736 Sayılı Yasa'nın 1‟inci 

maddesinin 1‟inci fıkrasından muaf tutulması ile ilgili; karar alınması halinde "15 Temmuz 

Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Konak Meydanı'nda düzenlenecek programlara katılım 

sağlayacak vatandaĢlarımızın ulaĢımını kolaylaĢtırmak amacıyla, CumhurbaĢkanı Kararı alınması 

halinde; kararda belirtilen süre (saat aralığında) kadar, ESHOT Genel Müdürlüğü ve denetimindeki 

Seferihisar Kooperatifi ile birlikte Belediyemiz ulaĢım paydaĢlarının (Metro A.ġ, Ġzban A.ġ, Ġzdeniz 

A.ġ, ĠzulaĢ A.ġ.) toplu ulaĢım araçlarında (Havalimanı, BaykuĢ, Bilet 35, Kontörlü UlaĢım Kartları, 

YerleĢke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) tarifenin %50 indirimli 

Ģeklinde uygulanması, karar alınmaması halinde ise; ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki 

Seferihisar Kooperatifi ile birlikte Belediyemiz ulaĢım paydaĢlarının (Metro A.ġ, Ġzban A.ġ, Ġzdeniz 

A.ġ, ĠzulaĢ A.ġ.) toplu ulaĢım araçlarından (Havalimanı, BaykuĢ, Bilet 35, Kontörlü UlaĢım Kartları, 

YerleĢke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) mevcut sistemdeki aktarma 
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kuralları geçerli olmak üzere yalnız 15-16 Temmuz 2021 belirlenen saat aralığında geçerli, pandemi 

kurallarına da uygun seyahat imkanı sağlamak üzere, %50 indirimli Ģeklinde yeni tarifenin 

belirlenmesi hususunun görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.260175) 

 

 16. Kurban Bayramı süresince hemĢehrilerimizin bayram ziyaretlerini kolaylaĢtırmak amacıyla; 

bayram öncesi CumhurbaĢkanı tarafından 4736 sayılı Yasa'nın birinci maddesinin birinci fıkrasından 

muaf tutulması ile ilgili karar alınması halinde, ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki 

Seferihisar Kooperatifi ile birlikte Belediyemiz ulaĢım paydaĢlarının (Metro A.ġ, Ġzban A.ġ, Ġzdeniz 

A.ġ, ĠzulaĢ A.ġ.) denetimindeki toplu ulaĢım araçlarında (Havalimanı, BaykuĢ, Bilet 35, Kontörlü 

UlaĢım Kartları, YerleĢke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) mevcut 

sistemdeki aktarma kuralları geçerli olmak üzere tarifenin %50 indirimli Ģeklinde uygulanmasının, 

muaf tutulması ile ilgili karar alınmaması halinde ise; yalnız Kurban Bayramı süresince, ESHOT 

Genel Müdürlüğü ile denetimindeki Seferihisar Kooperatifi ile birlikte Belediyemiz ulaĢım 

paydaĢlarının (Metro A.ġ, Ġzban A.ġ, Ġzdeniz A.ġ, ĠzulaĢ A.ġ.) toplu ulaĢım araçlarından (Havalimanı, 

BaykuĢ, Bilet 35, Kontörlü UlaĢım Kartları, YerleĢke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma 

Tarifesi hariç) mevcut sistemdeki aktarma kuralları geçerli, pandemi kurallarına da uygun seyahat 

imkanı sağlamak üzere,%50 indirimli Ģeklinde yeni tarifenin uygulanması hususunun görüĢülmesi. 

(UlaĢım Dai.BĢk.E.260213) 

 

 17. "Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik" Meclisimizin 17/06/2016 tarihli ve 05.606 sayılı Kararıyla onaylanmıĢ olup; 

Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 25/09/2019 tarihli ve 9726 sayılı 

Kararı ile uygun bulunan, Pazaryeri Meydanı Düzenleme Projesi ile 28/01/2020 tarihli ve 10321 

sayılı Kararı ile uygun bulunan Ġzmir Tarih Meydanı Düzenleme Projesinin, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 

11. ve 15. maddeleri ve 5366 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesine istinaden, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleĢtirilmesi hususunun görüĢülmesi. (Kent Tarihi ve 

Tanıtımı Dai.BĢk.E.257664) 

 

 18. Belediye Meclisimizin 12/10/2020 tarihli ve 05.833 sayılı Kararıyla kabul edilen; 2020-2025 

yılllarını kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programının 182 no‟lu maddesinde yer alan; Balçova ilçesi, 

Korutürk Mahallesinde yer alan B.O.P. (Bölgesel Otopark Alanı) kullanımına yönelik, Kültür ve 

Turizm Bakanlığınca 07/05/2019 tarihinde onaylanan, 1/1000 ölçek Uygulama Ġmar Planında Açık 

Spor Tesisi olarak planlandığı ve Ġmar Kanununun 18. maddesine göre kamu eline geçtiği belirtilerek 

182 no‟lu programın yeniden değerlendirilmesi talep edilmekte olup; bu kapsamda 2020-2025 

yıllarını kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programının 182 no‟lu maddesinin yeniden değerlendirilmesi 

hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.248219) 

 

 19. Konak Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarihli ve 125/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir 

I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/01/2020 tarihli ve 10222 sayılı Kararı 

doğrultusunda; Konak ilçesi, Ġsmet Kaptan Mahallesi, tescilli 1023 ada, 1, 2, 6, 7, 8, 9 ve 10 

parsellerin tescil gösteriminin iĢlenmesi ve söz konusu parsellerin koruma alanının 1022 ada 23 

parsel, 1024 ada 12 parsel ve 1025 ada 15 parseli kapsayacak Ģekilde belirlenmesine ve tescilli 

parsellerin imar hatlarının düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisi, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 11/01/2021 tarihli ve 301.05.52 sayılı Kararı ile kabul 

edilmiĢ olup; Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/05/2021 tarihli ve 

12246 sayılı Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinde Eski Ġtfaiye Binası-Ahmet 

PriĢtina Kent ArĢivi ve Müzesinin kullanımında olan 1023 ada 2,6,7,8,9 parsellerdeki tescil 

gösteriminin kaldırılması koĢuluyla uygun bulunduğundan, anılan Koruma Bölge Kurulu Kararı 

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

Dai.BĢk.E.264944) 
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 20. Buca Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 61 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir I 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/01/2021 tarihli ve 11801 sayılı Kararı 

doğrultusunda,120 ada, 9 parsele yönelik hazırlanan, 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar 

Planı Tasarım/Uygulama Paftaları DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

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

Dai.BĢk.E.264863) 

 

 VI. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Belediyemizde engelliler açısından daha kapsayıcı ve eriĢilebilir bir afet risk azaltma sürecinin 

iĢletilebilmesine iliĢkin izlenecek yol haritasının belirlenmesi ve uygulamanın takip edilerek daha da 

geliĢtirilmesi amacıyla ilgili Daire BaĢkanlıkları ile birlikte “Engelliliği Kapsayıcı Afet Eğitimi ve 

Kent Ġçi EriĢilebilir Donatılar ve Alanlar” konularında çalıĢmaların yapılmasına yönelik Yazılı 

Önergenin; Sosyal Hizmetler – Deprem ve Afet Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, 

Engelsiz Ġzmir Komisyonunca; “Gündemde bırakılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna,                  

Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarınca; “Belediyemizde engelliler açısından 

daha kapsayıcı ve erişilebilir bir afet risk azaltma sürecinin işletilebilmesi, izlenecek yol haritasının 

belirlenmesi ve uygulamaların takip edilebilmesi için; Engelli Hizmetlerinden sorumlu Genel 

Sekreter Yardımcısının sorumluluğunda, Sosyal Projeler Dairesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 

İyileştirme Dairesi, İtfaiye Dairesi (İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü), Strateji Dairesi (AR-GE 

İnovasyon Şube Müdürlüğü), Harita ve CBS Dairesi (Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü), Park ve 

Bahçeler Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi (Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü) ilgili meslek odaları 

ve engelli derneklerinin yer alacağı „Engelliliği Kapsayıcı Afet Eğitimi ve Kent İçi Erişilebilir Alanlar 

Komisyonu‟ oluşturulması, çalışmaları yürütmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi Dolunay BAYER E.192861) 

 

 2. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından güncellenerek yeniden 

hazırlanan “Altyapı Koordinasyon Merkezi KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Usulleri Uygulama 

Yönetmeliği”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu.                               

(Fen ĠĢl.Dai.BĢk.227943) 

 

 3. Konak Belediye Meclisinin; Konak ilçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan 

kendi iç mahalleleri olan ve önergede yer alan mahallerin sınırları sayısal olarak belirlenmiĢ olup; 

belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 04/06/2021 tarihli ve 108 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.218397) 

 

 4. Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı Ġlçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi 

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

belirlenmiĢ olup;  belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 18/05/2021 tarihli ve 186 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.210097) 

 

 5. KemalpaĢa Belediye Meclisinin; KemalpaĢa Ġlçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi 

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

belirlenmiĢ olup; belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 78 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.210121) 

 

 6. Bayraklı Belediye Meclisinin; önerge ekinde ayrıntılı olarak belirtilen Sağlık Ocağı Tarifesinin 

250,00-TL/Ay olarak değiĢtirilmesine yönelik, 01/06/2021 tarihli ve 72 sayılı Kararının oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar 

Dai.BĢk.E.229123) 
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 7. Torbalı Belediye Meclisinin; önergede yer alan tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği Ģekilde Ek Gelir 

Tarifesinin uygulanmasına yönelik, 04/06/2021 tarihli ve 197 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar 

Dai.BĢk.E.229055) 

 

 8. Torbalı Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan Fen ĠĢleri Müdürlüğü Altyapı Kazı Ruhsatı 

ÇalıĢma ve Usulleri Uygulama Yönetmeliğinin kabul edilmesine yönelik, 04/06/2021 tarihli ve 196 

sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları 

Raporu.  (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.228954) 

 

 9. Gaziemir Belediye Meclisinin; önerge ekinde sunulan Tarife Cetvelinin Fen ĠĢleri Müdürlüğü 2021 

Mali Yılı Bütçe Tarifesine eklenmesi ve bu değiĢikliğe istinaden yeniden revize edilen Fen ĠĢleri 

Müdürlüğünün Görev ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmeliğin onanmasına yönelik, 04/06/2021 

tarihli ve 51 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk 

Komisyonları Raporu.  (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.228059) 

 

 10. Karaburun Belediye Meclisinin; Peyzaj Projeleri Ġnceleme Ücretinin önerge ekinde yer aldığı 

Ģekilde değiĢtirilmesi ve 2021 Mali Yılına ait tarifeler listesi ve Tembihname‟nin „Ġmar Hizmetleri‟ – 

Ücrete Tabi ĠĢler-Proje Ġnceleme ve Onay Ücreti bölümünde mevcut “GüneĢ Enerji Santralleri (Proje 

alanı esas alınarak)”dan sonra gelmek üzere ilave edilmesine yönelik, 04/06/2021 tarihli ve 64 sayılı 

Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Esnaf ve Meslek 

Odaları Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.229160) 

 

 

 

11. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün “7. maddenin „İş bu 

Protokol‟ün süresi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erer‟ şeklinde düzenlenerek” değiĢiklikle 

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

Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.224363) 

 

 12. 22/07/2020 tarihinde süresi sona eren, Balçova Teleferik Piknik ve Mesire Alanı içerisindeki 

önerge ekinde yer alan projede belirtilmiĢ olan 11.372,65 m² yüzölçümlü alan üzerindeki Teleferik Alt 

ve Üst Ġstasyon Binaları ile birlikte Teleferik Toplu UlaĢım Hattının iĢletme hakkının önerge eki 

Protokol hükümleri doğrultusunda; “İzmir ili, Balçova ilçesi Teleferik Piknik ve Mesire Alanı 

içerisindeki, 11.372,65 m² yüzölçümlü alan üzerindeki Teleferik Alt ve Üst İstasyon Binaları ile 

birlikte Teleferik Toplu Ulaşım Hattının ilk yıl 254.758,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına işletme 

hakkının, İzmir Ulaşım Hizmetleri Mak. San. A.Ş‟ye devredilmesi”nin oybirliği ile uygun 

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

Yön. Dai.BĢk.E.158459) 

 

 13. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Alevi Kültür Dernekleri Buca ġubesi arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün; “Protokol‟ün 6. maddesi „Bu Protokol 1 (Bir) yıl 

süreyle geçerlidir, bir yılın sonunda taraflar bir araya gelerek Protokol amaçları doğrultusunda 5 

(Beş) yıl süreyle uzatılabilir.” ġeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile 

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

Komisyonları Raporu. (Kültür ve San. Dai.BĢk.E.208894) 

 

 14. Bornova Belediye Meclisinin; önerge ekindeki tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği Ģekliyle toplam 

55.000.000,00-TL karĢılık gösterilmek üzere ek ödenek verilmesine yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 

147 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.223454) 

 

 15.  Karaburun Belediye Meclisinin; önergede yer alan abonelerden 31/12/2021 tarihine kadar Katı 

Atık Bedelinin alınmamasına yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 56 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.209334) 
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 16. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce iĢletilen 

ve önergede yer alan kafe ve çay ocaklarına ait tarife cetvelinin önerge ekinde belirtildiği Ģekilde 

uygulanmasına yönelik, 07/06/2021 tarihli ve 141 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.224280) 

 

 17. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; önerge ekindeki tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği Ģekliyle 

Fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında toplam: 1.000.000,00-TL aktarma 

yapılmasına yönelik, 07/06/2021 tarihli ve 144 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.223398) 

 

 18. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 

önergede yer alan ücret tarifelerine yönelik, 01/06/2021 tarihli ve 133 sayılı Kararının oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Meslek Odaları 

Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.224107) 

 

 19. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılında Uygulanmak üzere hazırlanan Ücret Tarifelerine 

eklenmek üzere önerge ekinde sunulan "Kazı Ruhsatı ve Denetleme aĢamasında kullanılacak ceza ve 

tarifeleri"nin aynı Ģekilde uygulanmasına yönelik, 07/06/2021 tarihli ve 128 sayılı Kararının oybirliği 

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

ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.223682) 

 

 20. Beydağ Belediye Meclisinin; Kazı Ruhsatı tanzim edilebilmesi için önerge eki tabloda belirtilen 

Kazı Ruhsatı ve Denetleme AĢamalarında Kullanılacak Ceza ve Tarife Bedelleri Cetvelinin 

uygulanması ve Beydağ Belediyesi 2021 Mali Yılı Ücret ve Harç Tarifelerine eklenmesine yönelik, 

03/06/2021 tarihli ve 49 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – 

Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.224286) 

 

 

 

 

21. Kiraz Belediye BaĢkanlığının 25/11/2020 tarihli ve 4979 sayılı Yazısı eki ile 06/11/2020 tarihli ve 

121 sayılı Meclis Kararında; 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında gösterilen Yeni Mahallesinde 

bulunan Menderes Caddesinden baĢlayarak kuzeydoğuya doğru, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 

Atatürk Caddesinde son bulan, yapımı Karayolları tarafından yürütülen ve genellikle Çevre Yolu 

olarak belirtilen bulvar niteliğindeki yeni açılan yola “Alparslan TürkeĢ” isminin verilmesinin 

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

Dai.BĢk.E.32359) 

 

 22. Konak Belediye BaĢkanlığının 10/03/2021 tarihli ve 16453 sayılı Yazısı ve eki 06/11/2020 tarihli 

ve 184 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mersinli Mahallesinde bulunan mevcut 2816 no‟lu Sokağa 

"Tatlı Mustafa" isminin eklenmesi talebinin; Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli 

ve 05.22 sayılı Ġlke Kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına, eklenti suretiyle oluĢacak isim 

değiĢikliği yerine YeĢilova Spor Kulübünün kurucusu, hamisi, çok uzun yıllar Ġzmir futbol hayatına 

yadsınmaz katkıları ile haklı Ģöhrete ulaĢmıĢ, topluma mal olmuĢ bu ismin Komisyonumuzca da 

yaĢatılması yönünde „Tatlı Mustafa‟ isminin aynı sokak üzerinde anıtsal bir objede anı ismi olarak 

yaĢatılarak isminin muhafaza edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk 

Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.114547) 

 

 23. Konak Belediye BaĢkanlığının 10/03/2021 tarihli ve 16587 sayılı Yazısı ve eki 06/03/2021 tarihli 

ve 53 sayılı Kararı ile uygun görülen; Huzur ve Trakya Mahallelerinde bulunan mevcut Meltem 

Caddesine "Hüseyin Polat" isminin eklenmesi talebinin; Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı Ġlke Kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına, eklenti 

suretiyle oluĢacak isim değiĢikliği yerine Gültepe Belediye BaĢkanlığı yapmıĢ, hizmetleri ile topluma 

mal olmuĢ „Hüseyin Polat‟ isminin aynı cadde üzerinde anıtsal bir objede anı ismi olarak yaĢatılarak 

isminin muhafaza edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. 

(Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.114574) 
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 24. Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli ve 05.883 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun bulunarak 

onaylanan ve 09/02/2021-10/03/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Buca ilçesi, 

Dumlupınar Mahallesi, 181 ada 26 parselin mevcut 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Kararları ve 

imar adası formlarının yeniden düzenlemesine iliĢkin 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı değiĢikliğine 

ġehir Plancıları Odası Ġzmir ġubesinin askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun 

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

ġeh.Dai.BĢk.E.141784) 

 

 25. Belediye Meclisimizin 11/01/2021 tarihli ve 05.43 sayılı Kararı ile uygun görülerek ve                            

21/04/2021-20/05/2021 tarihleri arasında çıkarılan; Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 50104 adada 

bulunan mülkiyet sorunu nedeniyle, mülkiyeti Buca Belediyesine ait ve nazım imar planında B.H.A. 

(Belediye Hizmet Alanı) kullanım kararında kalan 50001 ada, 2 ve 3 parsellerin 5000 m
2
'lik kısmının 

“Konut Alanı” olarak ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine                  

41 adet dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.217738) 

 

 26. Belediye Meclisimizin 12/02/2021 tarihli ve 05.174 sayılı Kararı ile uygun görülerek                    

19/04/2021-18/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi, 1823 

ada, 17 parsele iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisine Taner KAZANOĞLU tarafından 

yapılan itirazın ile oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.198088) 

 

 27. Belediye Meclisimizin 12/02/2021 tarihli ve 05.175 sayılı Kararı ile uygun görülerek                         

19/04/2021-18/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçesinde, Alsancak Limanının giriĢ 

kısmından baĢlayarak, doğuda Alsancak Garı ve demiryolu, batıda Ġzmir Körfezi, güneyde FevzipaĢa 

ve Gazi Caddeleri ile sınırlanan alanda; 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni 

Planı doğrultusunda hazırlanan, Konak 1. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planına; TMMOB ġehir Plancıları Odası Ġzmir ġubesi tarafından yapılan itirazın 

oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna kısmen uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.197999) 

 

 28. Belediye Meclisimizin 12/02/2021 tarihli ve 05.175 sayılı Kararı ile uygun görülerek                          

19/04/2021-18/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçesinde, Alsancak Limanının giriĢ 

kısmından baĢlayarak, doğuda Alsancak Garı ve demiryolu, batıda Ġzmir Körfezi, güneyde FevzipaĢa 

ve Gazi Caddeleri ile sınırlanan alanda; 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni 

Planı doğrultusunda hazırlanan, Konak 1. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planına; Passtel Gıda A.ġ. vekili Osman Mert FĠLĠZ tarafından yapılan itirazın oybirliği 

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.198140) 

 

 29. Belediye Meclisimizin 12/02/2021 tarihli ve 05.175 sayılı Kararı ile uygun görülerek                         

19/04/2021-18/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçesinde, Alsancak Limanının giriĢ 

kısmından baĢlayarak, doğuda Alsancak Garı ve demiryolu, batıda Ġzmir Körfezi, güneyde FevzipaĢa 

ve Gazi Caddeleri ile sınırlanan alanda; 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni 

Planı doğrultusunda hazırlanan, Konak 1. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planına; TMMOB Mimarlar Odası Ġzmir ġubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile 

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

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.198066) 

 

 30. Belediye Meclisimizin 12/02/2021 tarihli ve 05.175 sayılı Kararı ile uygun görülerek                      

19/04/2021-18/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçesinde, Alsancak Limanının giriĢ 

kısmından baĢlayarak, doğuda Alsancak Garı ve demiryolu, batıda Ġzmir Körfezi, güneyde FevzipaĢa 

ve Gazi Caddeleri ile sınırlanan alanda; 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni 

Planı doğrultusunda hazırlanan; Konak 1. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli 
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Nazım Ġmar Planına Ege Yıldızı Gayrimenkul A.ġ. vekili Ergun EMĠġEN tarafından yapılan itirazın 

oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – UlaĢım Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.198093) 

 

 31. Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 26/04/2021 

– 25/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkartılan; Ören Merkez YerleĢimi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planına; KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığının 25/05/2021 tarihli 2313/4136 sayılı ve 28/05/2021 tarihli 

2381/4259 sayılı Yazıları ile yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216657) 

 

 32. Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 26/04/2021 

– 25/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkartılan; Ören Merkez YerleĢimi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planına; KemalpaĢa ilçesi, 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi, 315 ada 1 parselin malikleri Tamer ġENAY, 

Rasim ġENAY, Veli ġENAY tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216658) 

 

 33. Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 26/04/2021 

– 25/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkartılan; Ören Merkez YerleĢimi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planına;  KemalpaĢa ilçesi, 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi, 315 ada 19 parselin maliki Bedri ġENER 

tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216659) 

 

 34. Aliağa ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 330 ada, 1 numaralı parselin güneyinde ve batısında yer 

alan yollara iliĢkin Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.304 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.222228) 

 

 35. Aliağa ilçesi Merkez Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesine iliĢkin 

alınan Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.304 sayılı Kararı doğrultusunda, Aliağa ilçesi, 

Siteler Mahallesi, 801 ada, 10 parselin bir kısmının "Ticaret Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.222244) 

 

 36. Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk Mahallesi kısmında "TaĢıt Yolu" ve "Otopark" alanlarının 

düzenlemesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.222279) 

 

 37. Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi, 310 ada 1 parsel ile 348 ada 1 parsele yönelik, 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.219047) 

 

 38. Bayındır ilçesi, Yakapınar Mahallesi, 132 ada, 82 parselin 3.48 ha'lık kısmının "Enerji Üretim 

Alanı (GüneĢ Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi 

ile Bayındır Belediye Meclisinin 09/04/2021 tarihli ve 122 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 

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

– Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216861) 

 

 39. Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.718 sayılı Kararı ile kabul edilen ve Karabağlar 

Belediyesince 26/11/2020 - 25/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; 1/1000 ölçekli 4. Etap                               

Karabağlar - Günaltay Mahalleleri ve Civarı Revizyon Ġmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 

itirazlardan, Karabağlar Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 28/2021, 29/2021, 30/2021, 

31/2021, 32/2021, 33/2021, 34/2021, 35/2021, 36/2021 ve 37/2021 sayılı Kararları ile uygun 
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görülenlere iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerilerinin; “Karabağlar 

Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 28/2021, 33/2021, 34/2021, 36/2021 sayılı Kararları ile 

uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna, Karabağlar Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 29/2021, 30/2021, 31/2021, 

32/2021, 35/2021 ve 37/2021 Kararları ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği önerilerinin ise revizyon imar planı ile bölgenin sağlıklaştırılmasına yönelik getirilen 

kararların bazı alanlarda iptal edilerek revizyon imar planı öncesi plan kararlarına geri dönüldüğü, 

ayrıca uygulama alan sınırlarının kaldırılması nedeniyle kamusal kullanıma isabet eden 

taşınmazların kamulaştırmaya konu edilecek olması gerekçeleriyle oybirliği ile uygun 

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

Dai.BĢk.E.225093) 

 

 40. Bornova Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarihli ve 126 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Kazımdirik Mahallesi, Ege Üniversitesi Hastane Alanında bulunan 11 ada, 12, 13, 26 no‟lu parseller 

ve çevresine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği 

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

ġeh.Dai.BĢk.E.215836) 

 

 41. Bornova Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarihli ve 127 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 

Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli, 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; Ġzmir ili genelinde 

30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta 

hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmıĢ yapılar veya 6306 sayılı 

Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak plan ve 

uygulama çalıĢmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki 

Durumu Korunacak Alanlar (K) Sınırı” ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve 

iĢlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Notu önerisinin;  “Mevcut Plandaki Durumu 

Korunacak Alanlar (K)” sınırının, Usul ve Esaslar‟ın A-Tanım maddesi gereği ruhsatlı olarak 

yapılaşmasını büyük oranda tamamlanmış, planlı ve sağlıklı kentsel mekânların oluştuğu yürürlükteki 

imar planı kararlarının genel olarak korunması öngörülen alanları kapsaması gerekirken; öneri (K) 

sınırının yol, otopark, yeşil alan vb. kamusal alanların yetersiz olduğu ilgili tanıma uygun olmayan 

bölgeleri de içerdiği tespit edilmiş olup, sosyal ve teknik altyapı alanları yönünden yetersiz olan bu 

bölgelerde gerekli analizlerin ardından ada bütününde yapılacak kitle etüdü ve kentsel tasarım 

çalışmaları doğrultusunda revizyon planlarının yapılabileceği göz önünde bulundurularak “Mevcut 

Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve plan notu önerisinin, söz konusu usul ve esaslar 

doğrultusunda ve belirtilen süre içerisinde yeniden etüt edilerek hazırlanması gerektiği 

değerlendirildiğinden iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – 

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

Dai.BĢk.E.176410) 

 

 42. Konak Belediye Meclisinin 11/03/2021 tarihli ve 61/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 

Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; Ġzmir ili genelinde 

30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta 

hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmıĢ yapılar veya 6306 sayılı 

Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak plan ve 

uygulama çalıĢmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında, batıda ġehit BinbaĢı Ali Resmi Tufan 

Caddesi, kuzeyde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, doğuda Kemeraltı Sit Alanı, güneyde Ġnönü, Halide 

Edip Adıvar, YeĢillik ve EĢrefpaĢa Caddeleri ile sınırlanan ve Hatay Bölgesi olarak adlandırılan 

alanda belirlenen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak 

uygulamalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Notu önerisinin; “Mevcut Plandaki 

Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırının, Usul ve Esaslar‟ın A-Tanım maddesi gereği ruhsatlı 

olarak yapılaşmasını büyük oranda tamamlanmış, planlı ve sağlıklı kentsel mekânların oluştuğu 

yürürlükteki imar planı kararlarının genel olarak korunması öngörülen alanları kapsaması 
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gerekirken; öneri (K) sınırının yol, otopark, yeşil alan vb. kamusal alanların yetersiz olduğu ilgili 

tanıma uygun olmayan bölgeleri de içerdiği tespit edilmiş olup, sosyal ve teknik altyapı alanları 

yönünden yetersiz olan bu bölgelerde gerekli analizlerin ardından ada bütününde yapılacak kitle 

etüdü ve kentsel tasarım çalışmaları doğrultusunda revizyon planlarının yapılabileceği göz önünde 

bulundurularak “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve plan notu önerisinin, 

söz konusu usul ve esaslar doğrultusunda ve belirtilen süre içerisinde yeniden etüt edilerek 

hazırlanması gerektiği değerlendirildiğinden iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.136020) 

 

 43. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarihli ve 76 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 

Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli, 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; Ġzmir ili genelinde 

30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta 

hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmıĢ yapılar veya 6306 sayılı 

Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak plan ve 

uygulama çalıĢmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen “Mevcut Plandaki 

Durumu Korunacak Alanlar (K) Sınırı” ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve 

iĢlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Notu önerisinin; “Mevcut Plandaki Durumu 

Korunacak Alanlar (K)” sınırının, Usul ve Esaslar‟ın A-Tanım maddesi gereği ruhsatlı olarak 

yapılaşmasını büyük oranda tamamlanmış, planlı ve sağlıklı kentsel mekânların oluştuğu yürürlükteki 

imar planı kararlarının genel olarak korunması öngörülen alanları kapsaması gerekirken; öneri (K) 

sınırının yol, otopark, yeşil alan vb. kamusal alanların yetersiz olduğu ilgili tanıma uygun olmayan 

bölgeleri de içerdiği tespit edilmiş olup, sosyal ve teknik altyapı alanları yönünden yetersiz olan bu 

bölgelerde gerekli analizlerin ardından ada bütününde yapılacak kitle etüdü ve kentsel tasarım 

çalışmaları doğrultusunda revizyon planlarının yapılabileceği göz önünde bulundurularak “Mevcut 

Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve plan notu önerisinin, söz konusu usul ve esaslar 

doğrultusunda ve belirtilen süre içerisinde yeniden etüt edilerek hazırlanması gerektiği 

değerlendirildiğinden iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – 

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

Dai.BĢk.E.176314) 

 

 44.  Gaziemir Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 52 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye 

Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; Ġzmir ili genelinde 

30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta 

hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmıĢ yapılar veya 6306 sayılı 

Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak plan ve 

uygulama çalıĢmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki 

Durumu Korunacak Alanlar (K) Sınırı” ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve 

iĢlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Notu önerisinin; “Mevcut Plandaki Durumu 

Korunacak Alanlar (K)” sınırının, Usul ve Esaslar‟ın A-Tanım maddesi gereği ruhsatlı olarak 

yapılaşmasını büyük oranda tamamlanmış, planlı ve sağlıklı kentsel mekânların oluştuğu yürürlükteki 

imar planı kararlarının genel olarak korunması öngörülen alanları kapsaması gerekirken; öneri (K) 

sınırının yol, otopark, yeşil alan vb. kamusal alanların yetersiz olduğu ilgili tanıma uygun olmayan 

bölgeleri de içerdiği tespit edilmiş olup, sosyal ve teknik altyapı alanları yönünden yetersiz olan bu 

bölgelerde gerekli analizlerin ardından ada bütününde yapılacak kitle etüdü ve kentsel tasarım 

çalışmaları doğrultusunda revizyon planlarının yapılabileceği göz önünde bulundurularak “Mevcut 

Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve plan notu önerisinin, söz konusu usul ve esaslar 

doğrultusunda ve belirtilen süre içerisinde yeniden etüt edilerek hazırlanması gerektiği 

değerlendirildiğinden iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – 

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

Dai.BĢk.E.223596) 
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 45. Aliağa Belediye Meclisinin; Aliağa ilçesi genelinde yeni yapılacak olan yapı baĢvurularında; 

önergede yer aldığı Ģekilde uyulacak usul ve esaslar kapsamında ruhsatlandırma yapılmasına iliĢkin, 

08/04/2021 tarihli ve 64 sayılı Kararının “Aliağa Belediye Başkanlığının bila tarihli ve 20707 sayılı 

yazısı ile değerlendirilmek üzere Belediyemize iletilen; Aliağa İlçesi genelinde yeni yapılacak olan 

yapı başvurularında; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 01/03/2021 gün 05.196 sayılı Kararı ile 

uygun görülen; İzmir İli genelinde 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 

sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde 

yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak 

yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların 

dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında 

ruhsatlandırma yapılmasına ilişkin Aliağa Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihli, 64 sayılı kararı; 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı kararı ile uygun görülen 

usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmadığı anlaşıldığından, “Mevcut Plandaki Durumu 

Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve plan notu önerisinin söz konusu „Usul ve Esaslar‟ doğrultusunda ve 

belirtilen süre içerisinde etüt edilerek hazırlanması gerektiği değerlendirildiğinden iadesinin 

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

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.217970) 

 

 46. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 48/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri 

ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı Ġmar Kanununun                  

8. maddesinde yapılan değiĢiklik nedeniyle, kat yüksekliklerinin belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; Alsancak Mahallesi 7658 ada 40 parsel, 

Alsancak Mahallesi 7648 ada 14 parsel, Alsancak Mahallesi 1227 ada 40 parsel, Mersinli Mahallesi 

8666 ada 3 parsel, Hilal Mahallesi 2126 ada 13 parsel, Yeşiltepe Mahallesi 527 ada 16 parsel, 

Güneşli Mahallesi 2885 ada 27 ve 220 parsel 6884 ada 7 ila 12 parseller 6885 ada 1 ila 6 parseller, 

Mehmet Ali Akman Mahallesi 2915 ada 57 parsel ve Zeytinlik Mahallesi 8096 ada 2 parsele ilişkin 

belirlenen kat yüksekliklerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna; ayrıca, İzmir Körfezi ve Karşıyaka 

sahili ile Kadifekale (Pagos) Tepesi arasında kalan İsmet Kaptan Mahallesi 1019 ada 6 parsel, 

Akdeniz Mahallesi 7491 ada 1 parsel, Alsancak Mahallesi 3646 ada 26 parsel ile Yeşildere Caddesi 

ve Kadifekale (Pagos) Tepesi arasında kalan Akarcalı Mahallesi 11153 ada 1 parsele ilişkin önerilen 

kat yüksekliklerinin; İzmir Körfezi, Cumhuriyet Dönemi kent merkezi ile tarihi kent merkezi 

(Kemeraltı) ve Kadifekale (Pagos) Tepesi görünüm alanındaki bölgenin siluetini olumsuz yönde 

etkileyeceği anlaşıldığından, Kadifekale (Pagos) Tepesinin görünümünün kısıtlanmaması için kent 

siluetine yönelik topoğrafik analizler ve bakı noktalarına ilişkin yapılan yükseklik analizleri 

sonucunda söz konusu İsmet Kaptan Mahallesi 1019 ada 6 parsel, Akdeniz Mahallesi 7491 ada 1 

parsel ve Alsancak Mahallesi 3646 ada 26 parsele ilişkin belirlenen kat yüksekliklerinin 84 metre, 

Akarcalı Mahallesi 11153 ada 1 parsele ilişkin kat yüksekliklerinin topoğrafik yükseklik de göz 

önünde bulundurularak 60 metre olarak değiştirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.180650) 

 

 47. Bayraklı Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 67 sayılı Kararı ile uygun görülen;  

Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa, 25O-IVb pafta, 2849 ada, 2 ve 3 no‟lu parsellerde belirlenen Ġlkokul 

Alanı YapılaĢma KoĢullarının ve bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; “Meclis Önergesinde sehven 2849 ada 

olarak geçen ifadenin 3849 ada olarak düzenlenmesi kaydıyla” değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

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

(Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.220033) 

 

 48. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen; Birgi 

Mahallesi, 130 ada, 4 (eski 3451) parsele iliĢkin GeliĢme Konut Alanları yapı adasında yapılan 

düzenleme kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği ve Plan 
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DeğiĢikliği Açıklama Raporu önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 

eki Yönetmelikleri kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin oybirliği ile uygun 

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.223630) 

 

 49. Aliağa Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarihli ve 60 sayılı Kararı ile uygun görülen; Samurlu 

Mahallesi, 209 ada, 1 parselin tamamının Ġzmir 4. Ġdare Mahkemesinin 2020/298 Esas 2020/1081 

sayılı Kararı doğrultusunda “Küçük Sanayi Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin; “İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 

2021/190 sayılı Kararı ile 4. İdare Mahkemesinin 2020/298 Esas 2020/1081 sayılı Kararı iptal 

edildiğinden” oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.223260) 

 

 50. Aliağa Belediye Meclisinin 02/03/2021 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çaltılıdere 

Mahallesi, 3768 ada, 26 numaralı parselin (mülga 934 parsel) "E=1.00, Yençok= 2 Kat, Resmi Kurum 

Alanı (Kültürel ve Rehabilitasyon Merkezi)" olarak düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli 

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

Çevre ve Sağlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.222415) 

 

 51. Menderes Belediye Meclisinin 07/04/2021 tarihli ve 82 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Gümüldür Atatürk Mahallesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planı 

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

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.222334)  

 

 52. Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Urla ilçesi, 

Bademler Mahallesi, L17B23A1B ve L17B23A1C paftalarda, Belediye Hizmet Alanlarının 

bütünleĢtirilerek imar adasının Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Arıtma Tesisi) olarak belirlenmesine 

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

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.225080) 

 

 53. Urla Belediye BaĢkanlığının 21/04/2021 tarihli ve E.12057 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; 

Özbek Mahallesi, 158 ada, 67 ve 68 parseller arasında bulunan park alanında 3.00 m x 3.00 m 

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

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

Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.223281) 

Komisyonların MüĢterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği ġekilde Kabulüne Oybirliği ile 

Karar Verildi. 

 

 54. Urla Belediye BaĢkanlığının 19/04/2021 tarihli ve E.11825 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; 

AltıntaĢ Mahallesinde 1 adet, Zeytinalanı Mahallesinde 1 adet, Denizli Mahallesinde 1 adet, M.Fevzi 

Çakmak Mahallesinde 1 adet, ġirinkent Mahallesinde 1 adet, Yenice Mahallesinde 1 adet, Yenikent 

Mahallesinde 1 adet ve Kalabak Mahallesinde 2 adet olmak üzere, park ve yeĢil alanlarda 9.00 m                   

x 5.00 m ebatlarında toplam 9 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

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

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.223231) 

 

 55. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 10 sayılı Kararı ile uygun görülen;Narlıdere 

ilçesi, Narlıdere Mahallesi, ġehitler-Kabristanaltı Mevkii, 21 ada 10 parselin bir kısmının Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/07/2020 tarihli ve 05.434 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 

onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı değiĢikliği doğrultusunda E: 0,30 Yençok: 6.50 m olmak 

üzere “Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

değiĢiklik önerisinin; değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Esnaf ve Meslek Odaları 

– Çevre ve Sağlık - Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk - UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 
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Dai.BĢk.E.91241) 

 

 56. Dikili Belediye Meclisinin 06/01/2021 tarihli ve 24 sayılı Kararı ile uygun görülen; ĠsmetpaĢa 

Mahallesi, 545 ada, 1 parselin hmax:6.50, E:0.60 YapılaĢma KoĢullu Ticaret Alanından Park ve 

Taks:0.15 Kaks:0.30 YapılaĢma KoĢullu Konut Alanına dönüĢtürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

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

Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.222078) 

Komisyonların MüĢterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği ġekilde Kabulüne Oybirliği ile 

Karar Verildi. 

 

 57. Seferihisar Belediye Meclisinin 08/06/2021 tarihli ve 49 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çolak 

Ġbrahim Bey Mahallesi 3319 ada 1, 2, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

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

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.220482) 

 

 58. Foça Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 121 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenibağarası 

Mahallesi, 1/1000 ölçekli Bağarası 1231 Parsel Mevzi Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢiklik önerisinin 

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

ve ġeh.Dai.BĢk.E.218830) 

 

 59. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Kahramandere Mahallesinde Otopark ve YeĢil Alanın yeniden düzenlenerek 8 m x 5 m ebadında 

“Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

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

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.226041) 

 

 60. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 20/05/2021 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yalı 

Mahallesi, 1391 ada, 3 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

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

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.215267) 

 

 61. Karabağlar ilçesinde, Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinin “Kırsal Mahalle” olarak kabul edilmesine 

iliĢkin Karabağlar Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 26/2021 sayılı Kararının; “Karabağlar 

ilçesinde tespiti yapılan Kavacık ve Tırazlı mahallelerinin kırsal mahalle olarak belirlenmesine 

yönelik talep; söz konusu mahalle idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen 

Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara 

yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar 

planı yapılacak olan alanların 5216 sayılı Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında kalması kaydıyla” 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Tarım, Orman ve Hayvancılık - 

Hukuk Komisyonları Raporu.  (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.137430) 

 

 62. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarihli ve 72 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sancaklı 

ve Yamanlar Mahalleleri sınırları içindeki tespiti yapılan alanların “Kırsal Mahalle” olarak kabul 

edilmesinin; “Karşıyaka ilçesinde tespiti yapılan Sancaklı ve Yamanlar mahallelerinin kırsal mahalle 

olarak belirlenmesine yönelik talep; söz konusu mahalle idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim 

özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu 

tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve 

bu kapsamda imar planı yapılacak olan alanların 5216 sayılı Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında 

kalması kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.187968) 

 

 63. Menemen Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 44 sayılı Kararıyla uygun görülen; Alaniçi, 

Karaorman, Çaltı, Telekler, Bozalan, Turgutlar Mahalleleri sınırları içindeki tespiti yapılan alanların 

“Kırsal Mahalle” olarak kabul edilmesinin; “Menemen ilçesinde tespiti yapılan Alaniçi, Karaorman, 
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Çaltı, Telekler, Bozalan ve Turgutlar mahallelerinin kırsal mahalle olarak belirlenmesine yönelik 

talep; söz konusu mahalle idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen Konut, 

Turizm, Ticaret, Sanayi, Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 

1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar planı 

yapılacak olan alanların 5216 sayılı Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında kalması kaydıyla”  

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

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.187598) 

 

 64. ÖdemiĢ ilçesinde belirlenen 74 adet mahallenin “Kırsal Mahalle” olarak kabul edilmesine iliĢkin 

ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 29 sayılı Kararının; “Ödemiş ilçesinde tespiti 

yapılan 74 adet mahallenin kırsal mahalle olarak belirlenmesine yönelik talep; söz konusu mahalle 

idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, 

Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 

ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar planı yapılacak olan alanların 

5216 sayılı Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında kalması kaydıyla” oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Tarım, Orman ve Hayvancılık - Hukuk Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.137205) 

 

 65. Aliağa Belediye Meclisinin talebi doğrultusunda; Aliağa ilçesinde belirlenen ve önergede yer alan 

mahallelerin “Kırsal Mahalle” olarak, Samurlu Mahallesinde önerge eki çizelgede koordinatları 

belirlenen alanın ise “Kırsal YerleĢik Alan” olarak kabul edilmesine iliĢkin, 17/05/2021 tarihli ve 79 

sayılı Kararının; “Aliağa İlçesinde tespiti yapılan Aşağı Şakran, Bahçedere, Bozköy, Çakmaklı, 

Çaltılıdere, Çıtak, Çoraklar, Güzelhisar, Hacıömerli, Horozgediği, Kalabak, Kapukaya, Karaköy, 

Karakuzu, Şehit Kemal, Yukarı Şehit Kemal, Uzunhasanlar ve Yüksekköy Mahallelerinin Kırsal 

Mahalle olarak, Samurlu Mahallesinde koordinatları belirlenen alanın ise Kırsal Yerleşik Alan olarak 

belirlenmesine yönelik talep; Samurlu Mahallesinin de idari sınırı düzeyinde Kırsal Mahalle olarak 

belirlenmesi ve söz konusu mahalle idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen  

Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara 

yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar 

planı yapılacak olan alanların 5216 sayılı Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında kalması kaydıyla” 

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

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216899) 

 

 66. Menderes Belediye Meclisinin 07/04/2021 tarihli ve 79 sayılı Kararıyla uygun görülen; Kuyucak, 

Yeniköy, Efemçukuru, Çatalca, Çileme, Çakaltepe, Gölova, Karakuyu, Sancaklı, Çamönü, Ataköy, 

Çile, ġaĢal Mahallelerinin “Kırsal Mahalle” olarak kabul edilmesinin; “Menderes ilçesinde tespiti 

yapılan Kuyucak, Yeniköy, Efemçukuru, Çatalca, Çileme, Çakaltepe, Gölova, Karakuyu, Sancaklı, 

Çamönü, Ataköy, Çile ve Şaşal mahallelerinin kırsal mahalle olarak belirlenmesine yönelik talep; söz 

konusu mahalle idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, 

Sanayi, Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 

1/1000 ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar planı yapılacak olan 

alanların 5216 sayılı Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında kalması kaydıyla” oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.187557) 

 

 67. Tire ilçesinde, belirlenen 66 adet Mahallenin “Kırsal Mahalle” olarak kabul edilmesine iliĢkin 

Tire Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 21 sayılı Kararının; “Tire ilçesinde tespiti yapılan 66 

adet mahallenin kırsal mahalle olarak belirlenmesine yönelik talep; söz konusu mahalle idari 

sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, Depolama, 

Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli ilave, 

mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar planı yapılacak olan alanların 5216 sayılı 

Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında kalması kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık - Tarım, Orman ve Hayvancılık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.137174) 
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 68. Kiraz ilçesinde belirlenen 52 adet mahallenin “Kırsal Mahalle” olarak kabul edilmesine iliĢkin, 

Kiraz Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 23 sayılı Kararının; “Kiraz ilçesinde tespiti yapılan 

52 adet mahallenin kırsal mahalle olarak belirlenmesine yönelik talep; söz konusu mahalle idari 

sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, Depolama, 

Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli ilave, 

mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar planı yapılacak olan alanların 5216 sayılı 

Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında kalması kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık - Tarım, Orman ve Hayvancılık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.138492) 

 

 69. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır ilçesinde tespiti yapılan 43 adet mahallenin “Kırsal 

Mahalle” olarak kabul edilmesine iliĢkin, 05/02/2021 tarihli ve 56 sayılı Kararının; “Bayındır 

ilçesinde tespiti yapılan 43 adet mahallenin kırsal mahalle olarak belirlenmesine yönelik talep; söz 

konusu mahalle idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, 

Sanayi, Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 

1/1000 ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar planı yapılacak olan 

alanların 5216 sayılı Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında kalması kaydıyla” oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Tarım, Orman ve Hayvancılık - Hukuk Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.147656) 

 

 70. Bayındır ilçesinde tespiti yapılan Ġbrahim ÇavuĢ ve Yakacık Mahallelerinin “Kırsal Mahalle” 

olarak kabul edilmesine iliĢkin Bayındır Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 76 sayılı Kararının 

“Bayındır ilçesinde tespiti yapılan İbrahim Çavuş ve Yakacık mahallelerinin kırsal mahalle olarak 

belirlenmesine yönelik talep; söz konusu mahalle idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği 

göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür 

fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu 

kapsamda imar planı yapılacak olan alanların 5216 sayılı Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında 

kalması kaydıyla”  oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Tarım, Orman ve 

Hayvancılık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.142632) 

 

 71. Selçuk ilçesinde, Zeytinköy, Barutçu, Acarlar, Sultaniye, Çamlık, Gökçealan, Havutçulu ve 

ġirince Mahalleleri sınırları içindeki tespiti yapılan alanların “Kırsal Mahalle” olarak kabul 

edilmesine iliĢkin Selçuk Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli 2021-0029 sayılı Kararının; “Selçuk 

ilçesinde tespiti yapılan Zeytinköy, Barutçu, Acarlar, Sultaniye, Çamlık, Gökçealan, Havutçulu, 

Belevi ve Şirince mahallelerinin kırsal mahalle olarak belirlenmesine yönelik talep; Şirince 

mahallesinin Kırsal Mahalle olarak belirlenmesine ilişkin önerinin 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan 

Yönetmeliği‟nin 4. Maddesinde kırsal mahalle tespitine ilişkin belirtilen hususlar çerçevesinde 

yeniden ele alınarak iletilmesine müteakip değerlendirilebileceği ve bu aşamada oybirliği ile uygun 

bulunmadığına, bunun dışında kalan mahallelerin idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği 

göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür 

fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu 

kapsamda imar planı yapılacak olan alanların 5216 sayılı Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında 

kalması kaydıyla oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Tarım, Orman ve 

Hayvancılık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.138404) 

 

 72. Foça ilçesinde, Kocamehmetler, Ilıpınar, Yeniköy ve Kozbeyli Mahalle sınırları içindeki tespiti 

yapılan alanların “Kırsal Mahalle” olarak kabul edilmesine iliĢkin Foça Belediye Meclisinin 

07/01/2021 tarihli ve 20 sayılı Kararının; “Foça ilçesinde Kocamehmetler, Ilıpınar, Yeniköy ve 

Kozbeyli Mahalleleri sınırları içindeki tespiti yapılan alanların kırsal mahalle olarak belirlenmesine 

yönelik talep; söz konusu tespiti yapılan alanların dâhil olduğu mahallelerin idari sınırları düzeyinde 

ve bu mahalle idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, 

Sanayi, Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 
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1/1000 ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar planı yapılacak olan 

alanların 5216 sayılı Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında kalması kaydıyla”  oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Tarım, Orman ve Hayvancılık - Hukuk Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.123921) 

 

 73. Kınık ilçesinde tespiti yapılan 29 adet mahallenin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine iliĢkin 

Kınık Belediye Meclisinin 03/03/2021 tarihli ve 3/18 sayılı Kararının; “Kınık ilçesinde tespiti yapılan 

29 adet mahallenin kırsal mahalle olarak belirlenmesine yönelik talep; söz konusu mahalle idari 

sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, Depolama, 

Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli ilave, 

mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar planı yapılacak olan alanların 5216 sayılı 

Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında kalması kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık - Tarım, Orman ve Hayvancılık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.139187) 

 

 74. Beydağ ilçesinde tespiti yapılan 21 adet mahallenin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine iliĢkin 

Beydağ Belediye Meclisinin 05/02/2021 tarihli ve 13 sayılı Kararının; “Beydağ ilçesinde tespiti 

yapılan 21 adet mahallenin kırsal mahalle olarak belirlenmesine yönelik talep; söz konusu mahalle 

idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, 

Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 

ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar planı yapılacak olan alanların                 

5216 sayılı Yasanın EK Madde 3 hükümleri dışında kalması kaydıyla” oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Tarım, Orman ve Hayvancılık - Hukuk Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.142483) 

 

 VII. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 1. Ġzmir ili içerisinde öncelikle vatandaĢların sağlığını, emniyetini ve can güvenliğini korumak üzere 

sahipsiz sokak hayvanlarının önergede yer alan maddeler doğrultusunda Sokak Hayvanları 

Komisyonumuzun görevlendirilerek Rapor hazırlanmasına yönelik Yazılı Önergenin; Hukuk 

Komisyonunca “Önerge içerik ve amacı doğrultusunda çalışmaların Sokak Hayvanları 

Komisyonunca yürütülmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Sokak Hayvanlarını Koruma 

Komisyonunca; “İlgili önergemiz ile çalışmalarımız devam ettiği için Komisyon Gündeminde 

bırakılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediye 

Meclis Üyeleri Fikret MISIRLI, Erol ÇOMAK, Hüsnü BOZTEPE, Turgut PINAR.E.192907) 

 

 2. BüyükĢehir Belediyesi “AB ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonu” olarak Belediyemizin dıĢ iliĢkilerine 

katkıda bulunmak amacıyla önergede yer alan maddeler doğrultusunda AB ve DıĢ ĠliĢkiler 

Komisyonuna yetki verilmesine yönelik Yazılı Önergenin, Hukuk Komisyonunca; “Önerge içerik ve 

amacı doğrultusunda çalışmaların Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu tarafından 

yürütülmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonunca; 

“Önerge doğrultusunda yapılan çalışmalarda; a) Sadece komşu ülkelerin kentleri ile değil, bazı 

kardeş kentlerle de iletişim sıkıntıları olduğu anlaşılmıştır. (Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı) Ancak 

Daire Başkanlığımızın bu konuya tahsis ettiği elemanlar çalışmalarına devam etmektedirler. 

Komisyonumuz her ne kadar raporunu sunmakta ise de kardeş kent olan veya olmayan bazı kentlerle 

iletişim kurmak için Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımızla birlikte çalışmalarının sürdürülmesi”nin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi 

Burhan Suat ÇAĞLAYAN. E.192774) 

 

 3. Belediyemizin dıĢ iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla “DıĢ ĠliĢkiler Komisyonu”nun önergede yer 

alan maddeler doğrultusunda araĢtırma yapması ve temaslarda bulunması için BüyükĢehir Belediye 

Meclisi tarafından yetkilendirmesine yönelik Yazılı Önergenin, Hukuk Komisyonunca; “Önerge 

içerik ve amacı doğrultusunda çalışmaların Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu tarafından 



 20 

 

 

yürütülmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonunca; 

“Önerge doğrultusunda yapılan çalışmalar sonunda; a) Ülkemize komşu kentlerle iletişime geçilmesi 

konusu çalışılmış olsa da başarılı olunamamıştır. Ancak Dış İlişkiler Daire Başkanlığımızı iletişim 

sağlanmak için çabasını sürdürmektedir. b) Komşu ülkelerden (Suriye) gelen sığınmacıların 

çocuklarının kültürel, sosyal ve eğitimsel durumları üzerine yapılan çalışmalarda; İzmir‟de 150.000 

dolayında olan ailelerin çocuklarının mağduriyetleri belirlenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 

yapmakta olduğu başarılı çalışmaların arttırılarak sürdürülmesi uygun görülmüştür. Ancak olayın 

boyutları ve kentimizi etkileyebilecek olan sosyal/kültürel olaylar göz önüne alınarak sığınmacıların 

durumlarını yakından izlemek üzere Büyükşehir Belediyemiz tarafından daha çok sivil 

inisiyatiflerden oluşacak bir izleme/değerlendirme komitesinin kurulmasının Sayın Meclisimize 

önerilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediye 

Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN. E.192604) 

 

 4. Kadına yönelik her türlü Ģiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik çeĢitli faaliyetler yürüten ve 

sosyal sorumluluk projeleri üreten yerel yönetim, sivil toplum kuruluĢları, gerçek ve tüzel kiĢilere 

oluĢturulacak olan ön kurul ve seçici kurul aracılığıyla Ġzmir Yıldızı Plaketi ve BaĢkanlık Özel 

Ödülü, 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele Gününde takdim edilecek 

olup, bu kapsamda ödüle layık görülen kurum ve kuruluĢlara verilmesi planlanan Ġzmir Yıldızı 

Plaketinin usul ve esaslarını kapsayan “Ġzmir Yıldızı Ödül Yönetmeliği”ne, “Yönetmeliğin 6. 

maddesinde sayılan seçici kurul en az 5, en fazla 9 kişiden oluşturulmak üzere belirlenmesi ve yine 

seçilecek kişi ya da kuruluşlar arasında Kent Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Ticaret Borsası, 

Üniversite Temsilcilerinin de eklenmesi”nin değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Sosyal 

Prj.Dai.BĢk.225010) 

 

 5. 24 saat esasına dayalı Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisinin 

yapılmasının planlandığı belirtilerek, Ġzmir ili, ÇeĢme Ġlçesi Germiyan Mahallesi sınırları içerisinde 

yer alan toplam 9720,43 m² (yaklaĢık 10 ha)‟lık alanda ''24 Saat Esasına Dayalı Biyoreaktör 

Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisi'nin Kurulması ve Tesisin 10 yıl Süre ile ĠĢletilmesi 

ĠĢi'' kapsamında 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu çerçevesinde ihaleye çıkılması için Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi ile ilgili karar alınması 

talep edilmiĢ olup; söz konusu Proje Alanı ile ilgili Müze Müdürlüğü ile yapılan görüĢmelerde; 

alanda arkeolojik kalıntıların bulunduğu tespit edildiğinden tesis kurulumu ile ilgili yeni yer tespit 

çalıĢmalarına baĢlanmıĢ, ÇeĢme ilçesi Alaçatı Mahallesi sınırları içerisinde ve 374 nolu bölmedeki 

72423 m² lik ormanlık alan, Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesis Alanı olarak 

belirlenmiĢ olduğundan söz konusu ĠĢin SözleĢmesinin imzalanması, projelendirilmesi, yapımı, 

devreye alınması ve tesisin iĢletmeye alındığı tarihten itibaren 10 yıl süre ile kira karĢılığı 

iĢlettirilmesi ĠĢinin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanına ve Belediye Encümenine yetki 

verilmesinin, Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarınca 

oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca; “Kurum görüşlerinin tamamlanması 

hususları ilgili birimlerce gözetilerek” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Atık Yön. Dai.BĢk.E.136590) 

Komisyonların MüĢterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği ġekilde Kabulüne Oybirliği ile 

Karar Verildi. 

 

 VIII. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

  

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

   2021 YILI TEMMUZ AYI I. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Tutanak No    : 97509404-301.04-07/1                                        Toplantı Tarihi   : 12/07/2021  

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, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ 

POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, 

ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, 

Mustafa ÖZUSLU, Mehmet Atilla BAYSAK, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer 

BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan 

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

BEKTAġ, Mithat TEKĠN, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, 

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

ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, 

Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Ali BOR, 

Musa ÖZCAN, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, 

Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Seda ÖZTÜRE, Bülent KÖKLÜ, 

Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet 

MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Sefer 

TOPÇU, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Nuri CAFEROĞLU, RaĢit DĠRĠM, Hakan 

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

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

Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa 

Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır 

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

DĠNÇER, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, 

Okan BĠLDĠRĠCĠ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Ali AYYILDIZ, Mehmet 

PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, 

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

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

ġĠMġEK, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT, Nezih ÖZUYAR. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak 

BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Abdül BATUR, Cemil TUGAY, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin 

UÇAR, Muharrem BAYRAKTAR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Fatma 

EKĠCĠOĞLU, Murat CĠHAN, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili), Ġsmet ORHAN, 

Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Berkhan PARLAK, Muammer Ekrem ORAN, Aybars 

YILDIRIM, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Burçin Kevser 

TOURCHIAN, Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), 

Galip ATAR, Çile ÖZKUL, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, 

Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, 

Sedat SARI, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Turgut PINAR, 

Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2021 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı I. BirleĢimini açıyorum. 

ġehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. 
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II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

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

Hanım?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 18 Haziran 2021 günlü Meclisin, I. BaĢkan Vekilinin açılıĢ konuĢmasında 

“BaĢsağlığı” sözcüğü yerine “Merhumeye rahmet diliyorum.” Ģeklinde düzeltilmesi gerekmektedir, 

düzeltiyoruz.  

BAġKAN: Peki. Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, düzeltilmiĢ Ģekliyle 

geçen Meclis Tutanağının kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.  

 

III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin GörüĢülmesi baĢlığına geçiyorum. Buyurun 

arkadaĢlar. Buyurun Ali Bey.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Meclis Heyetine. Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğine göre düzenlenen Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliği 03.06.2021 tarih 31500 sayılı resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Planlı alanlar imar yönetmeliğinde 10.07.2021 tarihinde 

değiĢiklik yapılmıĢtır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliğinde; Planlı Alanlar imar 

yönetmeliğinde yapılan bu değiĢikliğe uygun olarak özellikle Ġzmir gibi hava sıcaklığı fazla 

olan ve uzun süre bu sıcaklığın etkisinde kalan Ģehrimizde balkon ve havuz kullanımına 

yönelik getirilen kullanım haklarına göre ve getirilen diğer değiĢikliklere uygun olarak 

revizyon yapılmasını öneriyoruz. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Özgür HIZAL, 

Hakan YILDIZ, Selma KISA, Sema YEġĠLÇĠMEN, AyĢegül DURAN TÜRKER.E.267847)  
BAġKAN: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Önergenin kabulünü…  

BAġKAN: Ve Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonuna gönderilmesini. 

HAKAN YILDIZ: Hukuk‟a da gider Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Evet, ne dediniz?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Önergenin kabulü ve Ġmar ve Hukuk Komisyonu da istendi.  

BAġKAN: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonu.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 1 No‟lu Yazılı 

Önergenin kabulünü ve Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

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

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Tarihi Kemeraltı 

çarĢısında bulunan ġadırvanaltı Camii öndeki boĢ alan, buraya bırakılan çöpler yüzünden bir 

çöplük gibi gözükmekte. Bu çöp sorunun üzerine alana yapılan Telekom ve Elektrik trafoları 

yüzünden esnafımızın iĢ yerleri perdelenmekte. Bu alanda ve düzenleme yapılarak, kötü 

görüntüden kurtarmak ve Tarihi çarĢımıza yeni bir meydan daha kazandırmak için ilgili 

Komisyonlarda görüĢmesini arz ederim. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Salahattin 

ġAHĠN. E.267882)  

BAġKAN: Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Çevre Komisyonu diyelim.  

SALONDAN: Ġmar‟a da gidebilir…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani Önergenin kabulünü ve Çevre Komisyonuna gönderilmesi diyelim. 

BAġKAN:  Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna da gitsin mi? Ġhtiyaç… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sadece temizlik yapılmasından bahsediyor, esasında Dilek ve Öneri 

Ģeklinde ama yine de Komisyon değerlendirsin. Ġmar Komisyonuna da gitsin, peki. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 2 No‟lu Yazılı Önergenin kabul edilerek 

Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

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

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Bilindiği gibi Ege Serbest 

Bölgesi Uzay Kampı 20 yılda 60 ülkeden gelen 250.000 ziyaretçi ile 340 Katılımcı Okul ve %95 
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MüĢteri Memnuniyeti Ġle Hizmet vermekte. Uzay kampı 7- 15 yaĢ grubundaki öğrencileri 

bilim ve teknoloji alanındaki bilgilendirme uygulamalı eğitimlerle takım çalıĢması, zaman 

yönetimi, liderlik gibi alanlarda bireysel geliĢimlerine katkı sunmaktadır. Türkçe ve Ġngilizce 

dillerinde uygulanabilen programlarda temel olarak NASA‟nın tasarladığı astronot 

simülatörleri eğitimleri ile Uzay bilimleri ve teknolojileri alanında hizmet vermektedir. 

ABD‟de bulunan kampla beraber dünyadaki iki uzay kampından birisi olan aynı zamanda 

Ege Bölgesi Turizm Destinasyonları arasında bulunan Uzay Kampı Türkiye, Alabama Uzay 

Bilimleri Sergi Komisyonu Lisansı‟na sahip olduğu bilinmektedir. Bölgemizde yaĢayan 

gençlerimizin yorum yapabilme, problem çözme yetisini arttırmak, analitik düĢünme, çözüm 

yolları için araĢtırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetiĢmelerine 

katkı sunabilmek amacıyla geçtiğimiz günlerde yapılan LGS Liseye GiriĢ Sınavına Ġzmir‟de 8. 

sınıfı bitiren 640 okulumuzdan 52 bin 500 mezun gençlerimizden LGS Liseye GiriĢ Sınavında 

en yüksek baĢarı puanı alanların arasında kura ile belirlenecek 100 Asil 25 Yedek 

öğrencilerimizin Uzay Kampı eğitim programına katılmaları ve katılım ücretinin de Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyemiz tarafından karĢılanması, Eğitim Programının 2021-2022 ve 2023 

yıllarını kapsayacak Ģekilde yıllara sari tekrarlanması, farklı gençlerimizce dönüĢümlü olacak 

Ģekilde ESBAġ Ege Serbest Bölgesi Uzay Kampı ile eğitim programı baĢlatılması, Meclis 

üyelerimizce gönüllü ortak komisyon oluĢturulması, oluĢturulacak komisyonca söz konusu 

eğitim programı, katılım Ģartları vb. konularının belirlenmesi yapılacak çalıĢmaların 

sonuçlarının Meclisimiz gündemimize getirilerek karar alınması, Tüm Meclis Üyesi 

arkadaĢlarımızın da desteğini rica ederiz. (Adalet ve Kalkınma Partisi Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Meclis Üyesi Fikret MISIRLI, Hüsnü BOZTEPE. E.267934)  

BAġKAN: Evet, Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Eğitim, Kültür, Gençlik - Aile ve Çocuk - Hukuk ve 

Bütçe Komisyonları.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 3 No‟lu Yazılı 

Önergenin kabulünü ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Aile ve Çocuk – Plan ve Bütçe ve… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk.  

BAġKAN: Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Bayındır Ġlçesi, Çırpı 

Mahallesi ile Hasköy Mahallesini birbirine bağlayan karayolunda bulunan BüyükĢehir 

arıtma tesislerinin yanında bulunan köprü can güvenliğini tehdit etmektedir. GeçmiĢte de 

meydana gelen yaralanmalı ve ölümlü kazalar neticesinde köprünün geniĢletilmesini veya 

yeni köprü yapılarak güvenli hale getirilmesi mecburiyetini doğurmuĢtur. Bu konunun 

Meclisimizce görüĢülerek gereğinin yapılmasını arz ederim. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis 

Üyesi Ġsmail EKEROĞLU. E.267983) 

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: UlaĢım ve Ġmar diyelim efendim.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 4 No‟lu Yazılı Önergenin kabulü ile UlaĢım 

– Ġmar ve Bayındırlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Ülkemizde ve dünyada 

yaĢanan Covid-19 salgını ile mücadelede ilimiz Ġzmir‟de de sağlık çalıĢanları takdire Ģayan bir 

mücadele vermektedir. Bu mücadeleyi verirken Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi daha önce 

dönemler halinde, ulaĢım ve otoparklar sağlık çalıĢanlarına ücretsiz hizmet vermiĢtir. Bu 

hizmeti 31.12.2021 tarihine kadar devam edecekti fakat bu uygulama 30.06.2021 tarihinde 

sonlandırıldı. Covit-19 salgını ile ilgili sağlık çalıĢanlarının mücadelesi hem tedavi hem de 

gece gündüz demeden aĢılama çalıĢmaları ile devam etmektir. Ücretsiz ulaĢım ve otopark 

hizmetlerinin devamı sağlık çalıĢanlarının iĢlerini kolaylaĢtırdığı, moral ve motivasyonuna 

destek olacağı aĢikârdır. Sağlık çalıĢanları belediye sınırlarında sağlık hizmetlerinde görev 

alan kamu çalıĢanlarının büyük bir bölümü, görev yaptıkları hastanelere, sağlık birimlerine 

gidebilmek, aĢılama ve nöbet görevleri, vb. hizmetleri yerine getirmek için Belediye 

tarafından sunulan ulaĢım hizmetlerinden faydalanmaktadırlar. Kamusal bir görevi 
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kahramanca ifa eden sağlık çalıĢanlarına da ücretsiz olarak bu hizmetlerden faydalanma 

imkanının verilmesi, zor Ģartlar dahilinde görev yapan sağlık çalıĢanları açısından moral ve 

motivasyonu sağlayacaktır. 1 Temmuz itibari ile normalleĢme sürecinin baĢlayacağı ilan edilse 

de sağlık çalıĢanlarının özverili mücadeleleri hem tedavi hem aĢılama çalıĢmalarında devam 

etmektir. Tekrar salgın nedeni ile hayatlarımızın kısıtlandığı yasaklı günlere dönmemek için 

biz sağlık çalıĢanlarımız insanüstü emek ve çaba ile mücadeleye devam ediyorlar. Bu itibarla, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından sunulan ulaĢım, otopark ve sosyal tesislere giriĢlerde 

sağlık çalıĢanlarının ücretsiz faydalandırılmaları hususunda gereğini arz ve talep ederiz. 

(BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN.E.268032) 

BAġKAN: Evet Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Hukuk, Çevre Sağlık ve UlaĢım Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey?  (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Plan ve Bütçe. Değerli ArkadaĢlar, 5 No‟lu 

Yazılı Önergenin kabulü ile Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık ve Hukuk Komisyonlarına… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: UlaĢım.  

BAġKAN: Hukuk mu UlaĢım mı?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk, Çevre Sağlık, UlaĢım, Bütçe. 

BAġKAN: Hukuk – Çevre ve Sağlık – UlaĢım – Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini 

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

buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Gaziemir Aktepe - Emrez 

Mahalleleri Kentsel DönüĢüm Hk. 16.07.2012 tarih ve 2012/3434 sayı ile Bakanlar Kurulunda 

onaylanan 05.08.2012 tarih ve 28375 sayı ile Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Aktepe – Emrez Mahalleleri 122 hektarlık kentsel dönüĢüm alanının tamamına ait 1/5000‟lik 

nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hangi tarihte onaylanmıĢtır? 

Onaylanan 122 hektarlık alanın imar planlarını pdf veya jpeg formatında tarafıma 

verilmesini, 122 hektarlık alanın tamamına ait 1/5000‟lik nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planları onaylanmadıysa; planlama çalıĢmaları kaç etaptan oluĢmaktadır? ġu 

ana kadar hangi etapların 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

onaylanmıĢtır? Onaylanan etapların kapsadığı alan kaç metrekaredir? Planı yapılamayan 

alanlarda yürürlükteki 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli planların onay tarihi nedir?  

Yukarıda belirttiğim konularda 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe 

Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun‟daki ilgili maddeler uyarınca cevaplanmasını 

saygılarımla arz ederim. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi MHP Grup BaĢkan Vekili 

Salahattin ġAHĠN.) 

BAġKAN: Buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bilgi edinme hakkına istinaden Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yanıt 

verecektir efendim. 

BAġKAN: Evet,  Kemal Bey? Salahattin Bey? Bilgi vereceğiz. Hakan Bey? Evet.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Bu kadar BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: BaĢka Önerge var mı?  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yok BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Buyurun. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Efendim?  (SALONDAN: Göç Komisyonunun var BaĢkan‟ım Önerge.) 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Biz de yok burada ama.  

BAġKAN: ġey de var.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım ben…  

BAġKAN: Suat Bey‟in de olması lazım.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Evet var orada BaĢkan‟ım yani… 

BAġKAN: Nerede onlar?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Divanda olması gerekiyor. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Divanda, Divan‟da arkadaĢlar. 

BAġKAN:  Evet onlar var, evet.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım ben…  
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BAġKAN:  Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Benimki kısa zaten. Benim yazılı bir Önergem olacak, yazma fırsatı 

bulamadım, Ģey sözlü özür dilerim.  

BAġKAN:  Evet.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Ġmar Yönetmeliğinin 

Madde 44, a bendi 4. Fıkrada bir değiĢiklik talebimiz olacak. Bu kapalı çıkmanlarla ilgili 

komĢu parsellerde muvafakat alınması Ģartının bu Ġmar Yönetmeliğinin uygulanma 

tarihinden önce noterde sözleĢmesi imzalanan parsellerde uygulanmaz maddesinin geçici 

olarak eklenmesi” saygılarımla arz ve talep ederim. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi 

Hüsnü BOZTEPE.E.268854) 
BAġKAN:   TeĢekkür ediyoruz. Önergeyi Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Önergeyi Ġmar ve Hukuk Komisyonu efendim.  

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

Sözlü Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

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

edelim.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Suriye‟de yaĢanan ve 

yaĢanmakta olan savaĢ ve iç karıĢıklıklar nedeniyle milyonlarca insan Türkiye‟ye kaçarak 

sığınmak zorunda kalmıĢtır. Bu göçmenlerin 150 bin kadarı da Ġzmir‟e gelerek yerleĢmiĢtir. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Ġlçe Belediyelerimiz bu çaresiz insanlara, her türlü insani 

desteği vermiĢlerdir. Ġzmir‟de yaĢayan göçmenlerin, 35-40 bin kadarı çocuktur. Sıkıntı ve 

zorluklardan en çok çocuklar etkilenmektedir. Bu nedenle yoksul ve göçmen çocukların 

yakından izlenmesi, çocukların ve ailelerinin eğitim, sosyal ve kültürel durumlarıyla ilgili 

çalıĢma ve araĢtırma yapılmasının yararlı olacağını düĢünmekteyiz. Bu amaçlar 

doğrultusunda, çalıĢmalar yapılabilmesi için „Göç ve Uyum Komisyonu‟na yetki verilmesi 

hususunu bilgilerine arz ederiz. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Atilla 

BAYSAK, Hüsniye YILDIRIM, Hıdır ALPTEKĠN, Ġsa NEZĠR. E.268084) 

BAġKAN: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Göç ve Uyum Komisyonu ve Hukuk Komisyonu. 

BAġKAN:  Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 6 No‟lu Önergenin 

kabulü ile Göç ve Uyum - Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

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

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Hurma Zeytin, 

Karaburun, Urla ve Seferihisar yörelerine özgün ürünlerinden biridir. Hiçbir iĢlemden 

geçirilmeden olduğu gibi yenilir olması nedeniyle zeytin tüketiminin arttığı batı dünyasında 

giderek tüketimi artmaktadır. Ancak bu ürün, zeytinciliğin sadece bir yan ürünü gibi 

değerlendirilmekte ve üretimi, tanıtımı, tüketiciye sunumu ve ticareti gereken ilgiyi 

görememektedir. Hurma zeytin ile ilgili sorunlara çözüm bulmak, üretimini, tüketimini ve 

ticaretini araĢtırmak amacıyla; a) BüyükĢehir Belediyesi Meclisimizin ilgili komisyonları üç 

aylık süre ile görevlendirmesi. b) Aynı amaç doğrultusunda zeytin ve zeytinyağı ile uğraĢan 

çeĢitli meslek birlikleri, kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği protokolleri yapabilmesi amacıyla, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı Tunç SOYER‟e yetki verilmesini değerlendirmenize 

sunuyorum.  (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN.E.268112) 

BAġKAN: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tarım, Hukuk ve Esnaf Komisyonu.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 7 No‟lu Yazılı 

Önergenin kabulünü ve Tarım, Orman ve Hayvancılık – Hukuk ve…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Esnaf.  

BAġKAN: Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum buyurun. Efendim?  

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Üç Önerge de… Üç Önerge vermiĢtim zeytin ile ilgili. Her üç 

Önergenin de bir ticaret, dıĢ ticaret boyutu olduğu için, bir de rotalar var. Rotaların da gene dıĢ 

ticaret dıĢ boyutu olduğu için Yunan Adaları boyutu olduğu için her üçünü de DıĢ ĠliĢkiler 

Komisyonuna da havale edilmesini arz ediyorum.   
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BAġKAN: Uygun mudur?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygundur efendim.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Evet, 7 No‟lu Yazılı Önergenin diğer 

Önergelerle beraber bu Önergenin de Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonuna da havale 

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

TeĢekkür ediyorum buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Konu: Zeytin Rotaları 

hakkında çalıĢmalar yapmak. Zeytin Rotaları, Akdeniz Ülkelerinin hem tanıtımında önemli 

bir rol oynamakta hem de büyük bir turizm potansiyeli oluĢturmaktadır. Ülkemizde de var 

olan Zeytin Rotaları, ne yazık ki ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılamadığı için yeterince 

kullanılamamaktadır. Oysa Ege Bölgesi, anıt ağaçların oluĢturduğu zeytinlikleriyle, bu 

zeytinlikler arasına saklanmıĢ olan antik kentleriyle ve yer yer müze ve antik zeytinyağı sıkma 

tesislerinden oluĢan bir Zeytin Ağı‟na sahiptir. Bu ağı birbirine bağlayacak olan Zeytin 

Rotalarının aktif olarak kullanılması, ülkemizin hem kültürüne hem de turizmine büyük 

katkılar sağlayacaktır. a) Zeytini Rotaları konusunda BüyükĢehir Belediye Meclisimizin 

araĢtırma yapması. b) Bu araĢtırmalara, zeytin birlikleri ile rehberler odasının katılması için 

gerekli protokollerin yapılması için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER‟e yetki 

verilmesini değerlendirmenize sunarım. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Burhan Suat 

ÇAĞLAYAN.E.268134) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tarım, Hukuk, Esnaf, Avrupa Birliği DıĢ ĠliĢkiler.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 8 No‟lu Yazılı 

Önergenin kabulünü ve Tarım, Orman ve Hayvancılık - Esnaf ve Meslek Odaları - Hukuk - 

Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Konu; Bölgemizdeki anıt 

zeytin ağaçlarını korumak için envanter çalıĢmalarının yapılması. Zeytin ağaçları, 

Ege/Akdeniz Bölgesinin en önemli değerlerindendir. Üç – dört bin yıl yaĢayabilen bu ağaçlar 

sadece tarımsal ve sağlık açısından değil, kültürel açıdan da özel korumayı hak etmektedirler. 

Bazı küçük çalıĢmalar yapılmasına rağmen, Ġzmir sınırları içinde bulunan anıtsal zeytin 

ağaçlarının sayısı bilinmemektedir. ĠBB Meclisimizin; a) ilgili Komisyonları görevlendirerek, 

anıtsal zeytin ağaçlarının bir envanterinin çıkarılabilmesi için gerekli koĢulları araĢtırmasını. 

b) Envanter çalıĢmaları sırasında çeĢitli kurum ve kuruluĢlarla (TariĢ Zeytin, Zeytin, 

Zeytinyağı Birliği, Zeytincilik AraĢtırma Enstitüsü gibi) iĢbirliği protokolleri yapabilmesi için 

ĠBB BaĢkanı Tunç SOYER‟e yetki vermesini değerlendirmelerinize sunarım. (BüyükĢehir 

Belediyesi Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN.E.268153) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Aynı Komisyonlar. Tarım, Hukuk, Esnaf, DıĢ ĠliĢkiler.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 9 No‟lu Yazılı 

Önergenin kabulünü ve Tarım, Orman ve Hayvancılık - Esnaf ve Meslek Odaları - Hukuk - 

Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Buyurun efendim.  

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Sayın BaĢkan‟ım, Ģimdi bu araĢtırmalar hiçbir zaman bir ayda 

bitmiyor. Üç ay da hakkımız olduğunu öğrendim. Her üçünün de üç aylığına en azından… 

BAġKAN: Zaten bu otomatikman uzayabilecek bir süre.   

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Peki.  

BAġKAN: Evet teĢekkür ediyorum. BaĢka Önergemiz var mı? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, BaĢkanlıktan Gelen 

Önergelerin GörüĢülmesine geçmeden önce 30 Ekim günü yaĢadığımız büyük deprem felaketinde 

bildiğiniz gibi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Binası da hasar görmüĢtü ve boĢaltma kararı almıĢtık. 

Daha sonra bu binayla ilgili bir tespit çalıĢması yapmaya karar vermiĢtik. Müsaade ederseniz önce 

Sayın Genel Sekreterimiz Eser ATAK‟ı davet edeceğim. O yaptığımız çalıĢmalarla ilgili bir bilgi arz 

edecek sizlere. Sonra da Sayın Doktor BarıĢ ERKUġ raporla ilgili daha detaylı bilgi verecek. 

Buyurun Eser Bey.  
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(ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETER YARDIMCISI ESER ATAK 

TARAFINDAN ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ANA HĠZMET BĠNASI ĠLE ĠLGĠLĠ 

SUNUM YAPILDI.) 

 

BAġKAN: TeĢekkürler, buyurun BarıĢ Hocam.  

 

(DR. BARIġ ERKUġ TARAFINDAN ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ANA HĠZMET 

BĠNASININ DEPREM GÜVENLĠĞĠNĠN VE GÜÇLENDĠRME UYGUNLUĞUNUN 

ÖNCEKĠ ÇALIġMALARI VE 2020 DEPREMĠ VE YAPILAN 

GÖZLEMLER IġIĞINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ KONULU SUNUM YAPILDI.) 

 

BAġKAN: Hocam biz de çok teĢekkür ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık. En azından çok daha net 

bir biçimde tabloyu görebilir hale geldik. Tüm duygulardan, tespitlerden arındırılmıĢ bir biçimde 

bilimsel bir değerlendirme yapma fırsatı verdiniz, teĢekkür ediyoruz.  

 

IV. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli arkadaĢlar, BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin GörüĢülmesi baĢlığına geçiyorum. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Gündem tüm Meclis Üyelerimize dağıtıldığından ve ilan 

edildiğinden madde baĢlıklarıyla okunarak görüĢülsün ve oylansın.   

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Gündemler daha önce dağıtılmıĢ olduğu için 

madde numaraları okunarak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 ve 2. maddeler doğrudan oylansın.  

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

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, bu EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına bir araç hibemiz 

var, bu konuda bilgilendirme alabilir miyiz? Yani bir BüyükĢehir Belediyesine araç verdiğimiz için 

açıkçası… 

BAġKAN: Orada üniversite ile ilgili, üniversiteye ulaĢımda bir sıkıntı olduğunu ifade etti BaĢkan 

aradı, Ona destek talep etti onun için.  

HAKAN YILDIZ: Peki. TeĢekkür ediyoruz. 

BAġKAN: Evet Değerli ArkadaĢlar, 1 ve 2 no‟lu Önergelerin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 3 ve 4 Hukuk Komisyonu.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 3 ve 4 no‟lu Önergelerin Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kentsel DönüĢüm - Afet ve Deprem - Hukuk Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey?  5 no‟lu Önergenin Kentsel DönüĢüm - 

Deprem ve Afet - Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk ve Esnaf Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 6 no‟lu Önergenin Hukuk – Esnaf ve 

Meslek Odaları Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Hukuk ve Bütçe Komisyonu.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 7 no‟lu Önergenin acil kaydıyla                     

Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk ve Bütçe. 

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

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe – Kooperatifler.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 9 no‟lu Önergenin Hukuk – Plan ve                    
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Bütçe – Kooperatifler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 10, 11, 12 acil kaydıyla Hukuk – Bütçe – Afet ve Deprem Komisyonları.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 10, 11, 12 no‟lu Önergelerin Hukuk – Plan 

ve Bütçe –  Deprem ve Afet Komisyonlarına acil kaydıyla havalesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Hukuk – Bütçe –  UlaĢım.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 13 no‟lu Önergenin acil kaydıyla                 

Hukuk – Plan ve Bütçe – UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Bütçe ve ġirketler.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 14 no‟lu Önergenin acil kaydıyla Plan ve 

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – UlaĢım – Kent Konseyi.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 15 no‟lu Önergenin Hukuk – UlaĢım – 

Kent Konseyi Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 16? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Çevre – Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 16 no‟lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe  

– Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Hukuk Komisyonu.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 17 no‟lu Önergenin acil kaydıyla Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 18? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor - Bütçe.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey?  18 no‟lu Önergenin Hukuk – Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor – Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: 19 ve 20 Ġmar Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 19 ve 20 no‟lu Önergelerin Ġmar ve 

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

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 21? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 21 ve 22 Hukuk – Bütçe – Turizm acil kaydıyla. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 21 ve 22 no‟lu Önergelerin acil kaydıyla 

Hukuk – Plan ve Bütçe – Turizm ve Fuarcılık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 23? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 23 no‟lu Önergenin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.  

 

V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Ek Gündemdeki BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi 

maddesine geçiyorum, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 numara doğrudan.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 1 no‟lu Ek Önergenin kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 2 no‟lu Ek Önergenin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Bütçe ve Çevre Komisyonu.  
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BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey?  3 no‟lu… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla efendim. 

BAġKAN: 3 no‟lu Ek Önergenin acil kaydıyla Hukuk – Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe – Kültür – Tarım.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 4 no‟lu Ek Önergenin Hukuk – Plan ve 

Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarına 

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

ediyorum, 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe - ġirketler.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 5 no‟lu Ek Önergenin Plan ve Bütçe – 

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

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6, Hukuk - Bütçe. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 6 no‟lu Ek Önergenin Hukuk – Plan ve 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Bütçe. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 7 no‟lu Ek Önergenin Hukuk – Plan ve 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 8 no‟lu Ek Önergenin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 9, acil kaydıyla Ġmar.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 9 no‟lu Ek Önergenin acil kaydıyla Ġmar 

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 10 no‟lu Ek Önergenin Ġmar ve 

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

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 11, 12 acil kaydıyla Ġmar - Afet Deprem - Kentsel DönüĢüm. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 11 ve 12 no‟lu Ek Önergelerin acil kaydıyla 

Ġmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet – Kentsel DönüĢüm Komisyonlarına havalesini 

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

ediyorum. 13?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Çevre - Eğitim, Kültür.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 13 no‟lu Ek Önergenin Ġmar ve                      

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini 

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

ediyorum, 14?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe – Afet Deprem.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 14 no‟lu Ek Önergenin Hukuk – Plan ve 

Bütçe – Deprem ve Afet Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 15?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15 ve 16 doğrudan. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 15 ve 16 no‟lu Ek Önergelerin kabulünü 

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

ediyorum, 17?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Kültür, Eğitim - Bütçe. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 17 no‟lu Ek Önergenin Hukuk – Plan ve       
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Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 18?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 18 no‟lu Ek Önergenin Ġmar ve 

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

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 19?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 19 no‟lu Ek Önergenin Ġmar ve                 

Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 20?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 20 no‟lu Ek Önergenin Ġmar ve                  

Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

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

Önergemiz var. Dolunay Hanım buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taĢınır 

kayıtlarında bulunan ve ekli Teknik Raporda durumları belirtilen otobüslerden; aĢağıda 

plakası, markası ve modeli belirtilen otobüslerin 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, TaĢınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi 

doğrultusunda hazırlanıp, 08.09.2007 tarih ve 26637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (1) 

sayılı TaĢınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği esasları çerçevesinde, tabloda karĢılarında 

bulunan Belediyelere bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun BüyükĢehir Belediye 

Meclisinde görüĢülerek karara bağlanmasını arz ederim. Mustafa Tunç SOYER BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı. (ESHOT-UlaĢım Yat.Dai.BĢk.E.29362/E.267658) 
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey?  

HAKAN YILDIZ: Hangi Belediyelere Sayın BaĢkan? 

BAġKAN: Belediyeleri saymadınız evet. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Menemen Belediye BaĢkanlığı, Bayındır Belediye BaĢkanlığı, Balçova 

Belediye BaĢkanlığı. 

BAġKAN: Evet, 21 No‟lu Ek Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

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

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Bilindiği üzere, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar 

Yönetmeliği 03.06.2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ 

olup, anılan yönetmeliğin "Genel Ġlkeler" baĢlıklı 5. maddesinde; "(1) Genel ilkelere yönelik 

olarak Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin 5‟inci maddesine uyulur." hükmü, atıf yapılan 

Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 15. fıkrasında ise; "Ġlgili idareler; imar 

planlarında açıklanmamıĢ ve bu Yönetmelikte yer almamıĢ hususlarda ihtiyaca ve civarın 

karakterine göre uygulanacak Ģekli takdire, ayrıca uygun gördüğü yerlerde meclis kararı 

alarak yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması, yöresel malzeme kullanılması ve 

yöresel mimarinin dikkate alınmasına iliĢkin zorunluluk getirmeye yetkilidir." hükmü yer 

almakta, yine Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliği'nin "Kent estetiğinde belediye 

yetkisi" baĢlıklı 28. maddesinin 5. fıkrasında; "BüyükĢehir Belediyesi, bina cepheleri 

aydınlatma uygulamalarına iliĢkin ilgili kamu kuruluĢları, meslek odaları, sivil toplum 

kuruluĢları ve üniversitelerden görüĢ alarak kriterler belirlemeye yetkilidir." hükmü, 

"Projeler ve yapı izin belgelerine iliĢkin hususlar" baĢlıklı 57. maddesinde "(1) Projeler ve 

yapı izin belgelerine iliĢkin hususlarda;… ç) Yapı projelerine iliĢkin olarak Planlı Alanlar 

Ġmar Yönetmeliğinin 57‟nci maddesi,…uygulanır." hükmü, atıf yapılan Planlı Alanlar Ġmar 

Yönetmeliği'nin "Yapı Projeleri" baĢlıklı 57. maddesinin 5. fıkrasında; "Peyzaj projesi; açık 

ve yeĢil alanlar için ekolojik, doğal ve kültürel verilere dayalı olmak üzere, peyzaj 

mimarlarınca hazırlanıp imzalanan, yerleĢme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek 

projeyi ifade eder.", 8. fıkrasında ise; "Elektrik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak, 

elektrik veya elektrik, elektronik mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne 

ve özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve zayıf akıma iliĢkin elektrik iç tesisat projeleridir. 
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Ġdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister. Bina içi elektronik 

haberleĢme tesisatı ile ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumunca hazırlanan 

mevzuata da ayrıca uyulur." hükmü bulunmakta olup, yukarıda belirtilen hükümlerin 

uygulanmasına yönelik hangi parsellerde peyzaj projesi düzenlenmesi gerektiğine ve bina dıĢ 

cephesinde kullanılan aydınlatmalara iliĢkin düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu 

kapsamda, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında 

BaĢkanlığımıza bağlı 30 Ġlçe Belediye BaĢkanlığımızca yürütülecek yapı izinlendirme 

iĢlemlerinde koordinasyon ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Ġmar Yönetmeliği'nin 57. maddesine konu edilen peyzaj projelerine iliĢkin olarak 

"AlıĢveriĢ merkezleri, toplu konut, eğitim, sağlık, kültür, sanayi, turizm yapıları ile alanı 1000 

m²'yi aĢan parsellerde yapılacak yapılar için peyzaj projesi ilgili idarece istenir." Ģeklinde, 

yine Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliği'nin 5. maddesi ile 28/5. maddesine konu 

edilen bina cepheleri aydınlatma uygulamalarına iliĢkin olarak "Binanın dıĢ cephesinde 

kullanılan her türlü (LED, neon vb.) aydınlatma için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesince 

belirlenecek kriterlere göre hazırlanan projeler ilgili idarece istenir." Ģeklinde uygulama 

yapılması hususunun Sayın Meclisimizce değerlendirilerek karara bağlanması hususunu 

tensiplerinize arz ederim. (Yapı Kont. Dai.BĢk.E.214513) 

BAġKAN: Evet, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar, Kentsel DönüĢüm, Çevre ve Sağlık.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 22 No‟lu Ek Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık – Kentsel DönüĢüm – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini 

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

ediyorum, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Bilindiği üzere, Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliği'nin 

69. maddesi doğrultusunda hazırlanan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliği Taslağı, 

BüyükĢehir Belediye Meclisimizin 16.10.2020 tarihli ve 05.874 sayılı Kararı ile kabul edilerek 

3194 sayılı Ġmar Kanununun Ek 5‟inci maddesi gereği onaylanmak üzere 21.12.2020 tarihli 

yazımız ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığına iletilmiĢ olup, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar 

Yönetmeliği Bakanlıkça onaylanarak 03.06.2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmıĢ ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Ancak, 11.07.2021 tarihli ve 31538 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik nedeniyle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliğinde değiĢiklik 

yapılmasına ihtiyaç duyulmuĢ olup, söz konusu değiĢiklikler dikkate alınarak hazırlanan 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Taslağı yazımız ekinde sunulmaktadır. Konunun Sayın Meclisimizce değerlendirilerek karara 

bağlanması hususunu tensiplerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı. (Yapı Kont. Dai.BĢk.E.267070) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım…  

BAġKAN: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu hususta Meclis Üyelerimizden de Önerge gelmiĢti. 

BAġKAN: Evet, evet. Hepsini birleĢtirelim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu Önerge ile birleĢtirilerek acil kaydıyla Ġmar Komisyonuna…   

BAġKAN: Evet, Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Diğerleri Hukuk‟a da gönderilmiĢti. Ġmar ve Hukuk diyelim.  

BAġKAN: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk. Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli 

ArkadaĢlar, 23 No‟lu Ek Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına acil 

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

edilmiĢtir. Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE:  Sayın BaĢkan‟ım, karar doğru tabii ki. Acil koydular ama. Koydular ama bir 

günde onu bitirebileceğimizi pek de düĢünemiyorum. Onun için çok detaylı bir konu. ġöyle bir 

karar düzeltebiliriz. YetiĢtirilebilirse gibi onun için çok acele edip de yanlıĢ bir Ģey yapmayalım 

diye. GeçmiĢte depremde olan olay gibi dört ay sürmüĢtü bu konuyu söylemek istedim. 

BAġKAN:  Evet, teĢekkür ediyorum. Komisyon bunu değerlendirir. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani acil kaydıyla demekten kastımız yarın Komisyonun toplanması 
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anlamında.  

BAġKAN: Tabii tabii. Komisyon değerlendirsin.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tabii tabii bitirmek zorunda değil tabii ki.  

BAġKAN: BaĢkan Raporumuz var mı? Önergemiz? Yok.   

 

VI. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ  

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesi baĢlığına 

geçiyorum buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım, Komisyonlardan Gelen Raporlarda 1‟den itibaren 25 dâhil 

Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 1 no‟lu Komisyon Raporundan 25 dâhil 

Komisyon Raporlarının kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 26? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 26. maddede bir Meclis Üyemizin bulunmadığı bir Meclis Toplantısında 

alınan kararla ilgili itirazı vardı. Bu da Komisyondan oybirliği ile reddedilmiĢ ancak kendisi eğer 

Meclis Salonundaysa…  

TANER KAZANOĞLU: Çıkıyorum Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Değil. Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kayıtlara geçmesi yönünden…  

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġlgili Meclis Üyemiz çıktığı takdirde Komisyondan geldiği Ģekliyle 

oylansın. 

BAġKAN: Evet… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Değerli ArkadaĢlar, 26 no‟lu Komisyon Raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler,  etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 27? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 27‟den… 

BAġKAN: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 60. maddeye kadar 59 dâhil Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Buyurun, buyurun, buyurun.  

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

Temsilcileri, Ġzmirliler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın BaĢkan‟ım, bu 46. maddede 

burada yine evet 6 parsel, Akdeniz Mahallesi, evet KarĢıyaka Sahili ile Kadifekale Pagos Tepesi, bu 

Pagos Tepesi, Kadifekale burada yeterli bu “Pagos Tepesi”nin ben buradan çıkarılmasını 

öneriyorum. Efendim Kadifekale burası zaten.  

BAġKAN: Ama aynı zamanda Pagos.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Pagos pazaryerinin adı. O sonradan geldi.   

BAġKAN: Hayır bölgenin adı Pagos.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Nasıl efendim? 

BAġKAN: Bölgenin adı Pagos. Yani eski adı Pagos.   

SALAHATTĠN ġAHĠN: Allah Allah efendim.  

BAġKAN: Yani biz uydurmadık onu.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: ġöyle Kadifekale diye hatta Kadifekale‟nin kale olduğu için sonra kadife 

eklenmiĢ hani çok önemli bir bölge olduğu için.   

BAġKAN: Evet, doğru.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Kadifekale denmiĢ buraya. Pagos Yunanca bir isim Yunanca “tepe” 

anlamına geliyor.  

BAġKAN: Salahattin Beyciğim, Pagos ismi bizim verdiğimiz, bizim bulduğumuz sözlüğü açıp da 

buraya bundan sonra Pagos diyelim dediğimiz bir Ģey değil. Tarihte geçmiĢte Pagos ismi 

kullanılmıĢ. O nedenle burada geçiyor.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: O Kadifekale‟ye hep söyleniyordu eskiden geçmiĢte. 

BAġKAN: Doğru Kadifekale… 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Pagos ismi hiç yoktu Sayın BaĢkan‟ım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Parantez içinde zaten Salahattin Bey.  

BAġKAN: Hayır geçmiĢte de var ve biz Kadifekale ismini kullanıyoruz zaten. Ama o isim de 
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unutulmasın diye Pagos ismini… 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sonra bu karar alınırken Komisyonda Pagos adı geçti mi? Ben Komisyon 

Üyelerimize de soruyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Ben söz alabilir miyim?  

BAġKAN: Buyurun.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Ġyi tamam.  

BAġKAN: Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi saygı ve hürmetle 

selamlıyorum. Salahattin Bey, tabii çok hassas bir konu hakkında söz aldı biz de bu konu hakkında 

söz almak durumundayız. Aynı zamanda bir Meclis Üyesi Ģey Komisyon Üyesi olarak söz alıyorum. 

Komisyonda tabii bu konu ile ilgili sunum yapılırken Kadifekale‟den bahsedildi. Tabii hepimizin 

bildiği alan Kadifekale. Yüzyıllarca, yüzyıllarca Kadifekale olarak bildiğimiz, tanıdığımız, 

gezdiğimiz, gördüğümüz bir alan. Tabii tarihsel ismi Pagos. Pagos isminin özellikle son dönemlerde 

kullanılıyor olması gerçekten manidar diye düĢünüyorum. ġimdi tabii tarihsel ismi Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi parantez içinde “Smyrna BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı” diyebilir miyiz? 

Diyemeyiz. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı burası Sayın BaĢkan. Dolayısıyla bizim Pagos 

sizin tabirinizle Pagos olarak değerlendirdiğiniz alan, bizim açımızdan Kadifekale dediğimiz, 

Kadifekale olarak bildiğimiz, Kadifekale olarak öğrendiğimiz ve geleceğe de Kadifekale olarak 

taĢıyacağımız bir alan. Dolayısıyla bu ismin değiĢtirilme çabası ya da Kadifekale‟nin yanına Pagos 

isminin koyulma çabasını açıkçası çok doğru bulmuyoruz. TeĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: Buyurun Nilay Hanım.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Ģimdi Pagos tarihi bir isim zaten ve de Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Türkiye‟nin 3. büyük kentini yönetiyor yerel anlamda ve turizm kentiyiz. Biz dünyayı 

kendimize davet ediyoruz. Dolayısıyla Kadifekale evet bizim bildiğimiz bir isim ama sonuçta bir 

turizme de hizmet noktamız var. Dolayısıyla Pagos ismi zaten burada parantez içinde yani tarihi 

isim olarak belirtilmiĢ. O sebeple biz Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın diyoruz.  

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Salahattin Bey bence bu tartıĢmanın çok bir Ģeyi yok. Anlamı yok.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Yok Sayın BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Evet.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: TartıĢacak değilim ama…  

BAġKAN: Evet.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Biz bunu kabul etmiyoruz biz. 

BAġKAN: Biliyorum. Hayır dersiniz olur biter.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Evet, evet.  

BAġKAN: Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum 

tekrar. Cumhuriyet tarihinde biliyorsunuz KurtuluĢ SavaĢı‟nda ülkemizdeki birçok il birçok ilçe 

KurtuluĢ SavaĢı‟ndan sonra kazanıldı ve bugünlerde bugün tarihimizde onları biz kutluyoruz  

kuruluĢ günleri olarak. O zaman biz bundan sonra örneğin 12…9 Mart… 9 Eylül pardon 9 Eylül 

gününden vazgeçelim. Erzurum‟un köylerinden… Ben Erzurumluyum ġenkayalıyım. Bizim… 

Kemal Ağabey çok iyi bilir. Bizim orada Cumhuriyet tarihindeki bütün köy isimleri değiĢtirildi. 

Özellikle bu 1950‟lere kadar olan köylerin isimlerinin çoğunu değiĢtirdiler. Birçok köyün ismi 

Ermeni köyüydü. ġimdi bugünlerde o Ermeni köylerinin isimleri asla anılmıyor. Burada özellikle 

hem Grup BaĢkan Vekilimiz hem de MHP Grup BaĢkan Vekilinin ifade ettiği olay Ģu; tabii ki oraya 

siz Pagos Pazarı açtınız. Onunla ilgili de eleĢtirilerimiz oldu. Pazarın böyle bir geçmiĢi değerli olan 

bir mekânda açılmasının orasının korunması gerekirken karĢı çıktık ama Pagos isminin çok da fazla 

üstüne gitmedik ama burada bir konu geçiyor ve özellikle Kadifekale ve içinde parantez içinde 

Pagos yazmanız dikkat çekiyor. Yani burada bir dikkat çekici bir olay, bizim karĢı olduğumuz ve 

söylemek istediğimiz bu. Yine tekrarlıyorum. Bu köylerin isimlerinin hepsi Cumhuriyet tarihinde 

ilk yıllarında hepsini değiĢtirdiler. Ermeni köylerinin özellikle Kars‟ta, Ardahan‟da, Iğdır‟da, siz 

gittiniz Ardahan‟daki köylerin isimlerine bakınız. GeçmiĢte isimleri neydi? Bugün hiçbirisi 

kullanılabiliyor mu?  TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar kimse ne Kadifekale ismini değiĢtirmek istiyor ne tarihi 

silebilirsiniz ne Agamennon‟u ne Homeros‟u yok sayabilirsiniz. Burası da tarih boyunca Pagos 
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denmiĢ, bunu tartıĢmayı abes buluyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisine de 

yakıĢtıramıyorum. Değerli ArkadaĢlar, Önergenin kabulünü, 46 no‟lu Komisyon Raporunun 

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

TeĢekkür ediyorum. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

BAġKAN: Evet, 27‟den 59‟a kadar değil mi?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, 59 dâhil olmak üzere Komisyonlardan… ġöyle yapalım… Evet, onu 

ayıralım.   

BAġKAN: 46 no‟lu Komisyon Raporunu ayıralım.  

HÜSNÜ BOZTEPE: ġöyle düzeltmek istiyorum. Sadece Pagos isminden dolayı değil.  

HAKAN YILDIZ: Raporu oyçokluğu ile.   

BAġKAN: Oyçokluğu ile dedik.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Komple oyçokluğu ile.  

BAġKAN: Oyçokluğu ile dedik.  

HAKAN YILDIZ: Raporu oyçokluğu ile.   

HÜSNÜ BOZTEPE: Yani sadece isimden dolayı değil.  

BAġKAN: Efendim?  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sadece isimden dolayı değil. Sadece isimden dolayı değil. 

BAġKAN: Evet evet… AnlaĢıldı.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin ret oyuyla oyçokluğu 

ile diye düzeltelim.  

BAġKAN:  Öyle dedik. Öyle dedik.  

HAKAN YILDIZ: Raporun tamamını. 

BAġKAN:   Öyle dedik oyçokluğu.  

HAKAN YILDIZ: Özellikle kayıtlara geçsin. TeĢekkürler.  

BAġKAN:  Oyçokluğu ile dedik. Evet, 59‟a kadar mı demiĢtiniz?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım, 46‟a kadar olan konular zaten oybirliği ile denmiĢti. 46 

oyçokluğu ile oldu. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Komisyonlardan geldiği 

Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, daha önce geçtik ama hızlı geçtiği için 41‟deki madde ile ilgili 

Bornova Meclis Üyemiz bir söz almak istiyor.  

BAġKAN: 41.  

HAKAN YILDIZ: 41 ile ilgili. “K” bölgeleri.  

BAġKAN: Buyurun efendim.  

SELMA KISA: TartıĢma farklı olunca 41. maddede bütün içinde geçince… 

BAġKAN: Buyurun efendim.  

SELMA KISA: Ben Bornova Meclis Üyesi olarak Ģunu söylemek istiyorum. Deprem sonrasında 

çok özverili çalıĢmalarda bulunduk. Özellikle planlama ekibiyle beraber yapılan çok doğru 

çalıĢmalar oldu. Deprem sonrasında yıkılan binaların yeniden yapılması ile ilgili. Çünkü biz çok 

eski bir kentiz. Çok eski imar planlarını kullanıyoruz. Farklı tarihlerde farklı alınmıĢ plan 

kararlarına plan notlarına göre yapılaĢmıĢ bir kentiz. Bornova da bunlardan nasibini almıĢ bir ilçe. 

Depremden de en çok etkilenen ilçelerden biri olduk. “K”larla ilgili çalıĢmayı da en hızlı yapan 

ilçelerden biri olduk. Çünkü önemsiyoruz, bu konuda vatandaĢların talepleri var. Çok mağdur olan 

kesim var ve bir an önce yeni yapılanma içine girmek istiyorlar. Burada bir değiĢiklikle onama 

yapılabilirdi. Ben o anlamda bir Bornova Meclis Üyesi olarak bunun Komisyonlarda değiĢiklikle 

onanmasını ya da Ģu an Mecliste bunun değiĢikle onanmasını rica ediyorum. ġöyle ki çok bariz bir 

biçimde belli “K” bölgeleri içerisinde K-16, K-9 ve K-11 sınırlarının çıkması beraber bir 

değiĢiklikle karar alabiliriz. Ben bunu kendi ilçem olarak ilçem adına bütün Meclisten rica 

ediyorum. Çünkü Bornova gerçekten depremden en çok etkilenen ve en çok yeni yapılanma 

taleplerine maruz kalan bir ilçe. Buradaki ilçe de bir yeni yapılanma içinde olanların hiç birinin 

gelir durumu çok yüksek değil. Bu karara acil ihtiyaçları var. 

BAġKAN:  Peki, Ġmar ve Bayındırlık Komisyonundan bir arkadaĢımız belki. Buyurun Ġrfan Bey.  

ĠRFAN ÖNAL:  Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis hepinizi saygı ile selamlıyorum. BaĢkan‟ım, bu 
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“K” ile ilgili aslında biz Komisyonca bir ilke Kararı aldık. Ġlçelerden gelen önerilerde uyuĢmayan 

durumlar olduğunda biz Komisyonca bir düzeltmeye gitmeme kararını alarak ilçelerine ilettik. 

Bornova ilçemizde de BaĢkan‟ımız da aradı BaĢkanımızla da görüĢtük bununla ilgili. BüyükĢehir‟in 

en azından bu usul ve esasları noktasında biz bu çalıĢmaları yaparken beklentilerimizi paylaĢtık bu 

yönde bir çalıĢma içerisindeler. Bittikten sonra da olağanüstü Meclislerini toplayacaklar sanırım 

yarın toplantıları oluyor. 

BAġKAN: Evet. 

ĠRFAN ÖNAL: Ondan sonra ileteceklerdir BaĢkan‟ım. ÇarĢamba günü ya da daha sonraki 

meclislerde yetiĢtireceğiz BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Yani inisiyatif gene sizde efendim yani siz Bornova olarak bu konuyu tekrar 

değerlendirirsiniz. 

SELMA KISA: BaĢkan‟ım yarın bir olağanüstü Meclisimiz var. 

BAġKAN: Güzel. 

SELMA KISA: Olağanüstü Meclisten sonra bile buraya geliĢi biliyorsunuz ki bunlara biz 5 aylık 

bir süre verdik. 

BAġKAN: Doğru. 

SELMA KISA: Ağustos‟ta doluyor Ağustos‟a kadar bizim olağanüstü Meclis Kararımızın bile 

onaylanıp buraya gelmesi ve tekrar Meclis Gündemine havale olması tekrar Karar alması… 

BAġKAN: YetiĢir siz elinizi çabuk tutun. 

SELMA KISA: ĠnĢallah. 

BAġKAN: Tamam. Evet Değerli ArkadaĢlar, 46‟dan sonra 47 dâhil 58 dâhil Komisyonlardan 

geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 59 dâhil efendim.  

BAġKAN: 47 dâhil 59 dâhil.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

BAġKAN: Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 60? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 60. maddenin de acil kaydı ile ilgili Komisyonuna iadesini öneriyoruz. 

Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 60 no‟lu Komisyon Raporunun acil kaydı ile ilgili 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 61‟den 74 dâhil Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 74 dâhil 61‟den baĢlayarak 74 dâhil 

Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

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

 

VII. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Ek Gündemdeki Komisyon Raporlarının GörüĢülmesine geçiyorum buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 1'den 5'e kadar hepsi dâhil Komisyonlardan geldiği 

Ģekliyle oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey?  Ek Gündemdeki BeĢ Komisyon Raporunun 

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

Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.  

 

VIII. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Gündemimizi tamamladık. Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri. 

Buyurun Hakan Bey, Hakan Bey buyurun. Mikrofon verir misiniz? Var.  

HAKAN ġĠMġEK: Var Sayın BaĢkan‟ım. Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, Kıymetli Ġzmirliler Biraz 

evvel Hocamızın Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Hizmet Binası ile ilgili sunumunu izlediğimde hem 

bir mühendis olarak hem de bir müteahhit olarak hem de bir Ġzmirli olarak gördüğüm manzara beni 

hakikaten ürküttü. Hocam zaten bir kaç kesit gösterdi size taĢıyıcı sistem ile ilgili. “Tabii ki o günün 

teknolojisine göre yapılmıĢ tabii ki o zamanki statik hesabı doğru yapılmıĢ” dedi ama malzeme 

yapımı ve imalat açısından son derece sıkıntılı bir durum ortada. Aslında hocamın teknik olmayan, 
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normal, sade vatandaĢın anlayabileceği bir sunum olması açısından mesela düğüm noktalarını 

düğüm noktası dediğimiz kolon ve kiriĢlerin birleĢtiği yerlerdir. Orada da sünmeyi engelleyici 

etiyelerin bağlamıĢ Ģeklini gösterseydi o resimde yoktu. Bir de Ģu an ki mevcut yönetmeliklerle 

nasıl yapılıyor? Ġkisini kıyaslayabilecek bir Ģekilde ekrana yansısaydı hem Ġzmir BüyükĢehir 

Meclisindeki mühendis olmayan, teknik olmayan arkadaĢlarımız hem de vatandaĢlarımızın durumu 

birebir görerek algılamaları çok farklı olurdu. Çok doğru söylüyor, bu binanın güçlendirilmesi belki 

böyle iki bina yapma maliyeti ile karĢı karĢıya bırakabilir Ġzmir bütçesini. Çünkü zeminde 200 

metrelik bir sondaj çalıĢması yapılmıĢ ciddi bir sıvılaĢma ve mevcut yapılıĢ tarihindeki kazıkların 

kaç metreye indiğini bilmiyoruz ve ilk yapılıĢında denizin sıfırında olan bir binanın oksitlenmesi 

demirin donatın oksitlenmesi son derece doğal. O zamanın yapılıĢ teknikleriyle de zaten bu kadar 

ayakta durması bile mucize. Ama beni bir baĢka yönü ilgilendiriyor Sayın BaĢkan‟ım. Biraz evvel 

Salahattin BaĢkan‟ım bir kaygısını dile getirdi. Siyaseten de olabilir ama arkadaĢlarımız; “Bu çağ 

dıĢı” dedi bu düĢünce ve bunu ilk insana gittiğim zaman ilk insan oraya ne ad verdi oraya kadar 

gidebilirsiniz eğer isim arıyorsanız. Biz son kullanıcıyız. Son kullanıcı olarak bizim dediğimiz 

neyse o olmalı. Tamam, sizin yönteminiz o‟dur. Ama çağ dıĢı olarak nitelendirilen bu düĢüncede 

2006‟da 2007‟de bu Hizmet Binasının Güçlendirme Raporları hazırlanırken 2016‟da firma ismi 

vermeyeyim, daha detaylı, bütün raporları hazırlanırken ve bu binanın bu Ģekliyle depreme 

dayanıksız olduğu söylenmiĢken bu kadar BüyükĢehir ÇalıĢanının, bizler de 1 buçuk yıl orada 

Meclis Toplantıları yaptık. Ġçerisinde görev yapmasının vebali ne olur? Öyle bir yıkıcı deprem 

yaĢasaydık. O raporlar bilindiği halde o binada o kadar çalıĢanın görev yapması bizlerin de orada 

Ġzmir için Ġzmir‟in geleceği için karar alması, ne derece çağdaĢtı? Ne derece bilimseldi? Olaylara 

biraz böyle bakalım Sayın BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Peki.  

HAKAN ġĠMġEK: Yani buradaki görüntü son derece vahim hiç kimse çok açık ve net söylüyorum 

hiç kimse sakın ola ki bu binayı güçlendirelim, burada iĢte Ģunu yapalım gibi bir aldatmacaya 

girmesin bu bina güçlendirilemez, bu binanın güçlendirme maliyeti en az iki bina maliyeti kadardır, 

teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Evet.  

METĠN YAġAR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis sizleri saygı ile selamlıyorum. KemalpaĢa 

Belediye Meclis Üyesi olarak söz aldım. Biz yaklaĢık bir yıl önce Sayın BaĢkan‟ım, 

KemalpaĢa‟daki itfaiye sorununu göz önüne alarak Sayın BaĢkan‟ım da burada Belediye 

BaĢkanımız da burada birlikte bir Önerge verdik BüyükĢehir Belediyesine. Bizim itfaiyemizin yeri 

küçük ve çıkıĢları da uygunsuz. Bu nedenle arsamız da yoktu. Organize Sanayi Bölgesi olarak 

Mustafa ÖZUSLU BaĢkan‟ım da müteĢebbis üyesidir. Ġtfaiye yapımı için yani hem KemalpaĢa‟ya 

hizmet etsin hem de organize sanayiye hizmet etsin diye bir arsa önerildi. BüyükĢehir tarafından 

kabul edildi. Ġkisi arasında bir protokol yapıldı. Ben de Ġtfaiye Dairesi BaĢkanı‟na bizzat kendim de 

gittim. Projeyi de onların istediği Ģekilde yaptık. Ama geldiğimiz noktada hala eksikler var. Hatta 

binanın yapımını Organize Sanayi olarak ben de Yönetim Kurulu Üyesiyim. Biz üstlendik. Ġçinin 

teĢrifatını da biz üstlendik. Buna rağmen hala yol alabilmiĢ değiliz. Bu konu gündemde... 

BAġKAN: Biliyorum haklısınız.  

METĠN YAġAR: Lütfen bu konuda destek istiyoruz. Bir baĢka küçük bir Ģeyim daha var.  

BAġKAN: Tabii. 

METĠN YAġAR: KemalpaĢa‟da Ģehrin içinde hastanenin hemen yanı baĢında 64 ada, 107 ve 108 

parsellerde uzun zamandan beri moloz döküm alanı olarak kullanılan bir alanımız var. Çok kötü bir 

görüntü var buraya sadece moloz dökmekle kalmıyoruz naylon, kimyasal atıklar, kâğıt çöpler… 

ġimdi Suat Hocam da burada. Biraz önce zeytin ile ilgili zeytin ağaçları ile ilgili üç tane Önerge 

verdi. Biz de severek kabul ettik. O zeytinliğin içinde çok kötü bir görüntü. Moloz yığıntıları var. 

Bu konuya da lütfen BüyükĢehir‟in duyarlılığını bekliyorum. Saygılarımla.  

BAġKAN:  TeĢekkür ediyoruz her iki konuyu da takip edeceğim. Arkaya mikrofonu verelim.  

ALĠ AYYILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, Sayın Meclis. 

BAġKAN: Buyurun. 

ALĠ AYYILDIZ: Tire Meclis Üyesi olarak söz alıyorum. BaĢkanım daha önce birkaç defa daha 

gündeme getirmiĢtik. Tire‟de yapılan çalıĢmalar. Yakından biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. ġu 

an bilmiyorum ama onlarca yüzlerce cadde ve sokak gerçekten sorun gitgide büyüyor. 
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Çözülemeyecek boyuta geldi. Ġnsanlar burnundan soluyorlar. Yani toz toprak çok kötü bir durumda 

bilmiyorum size yakında bilgi geldi mi? 

BAġKAN: Biliyorum takviye ekip sokuyoruz.  

ALĠ AYYILDIZ: ĠnĢallah BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Takviye ekip sokuyoruz. 

ALĠ AYYILDIZ: Bir seneyi geçti insanlar gerçekten çok mağdur. 

BAġKAN: Ama daha yeni kapanıyor ve çok hızlı bir Ģekilde takviye edeceğiz merak etmeyiniz.  

ALĠ AYYILDIZ: BaĢkan‟ım size o Ģekilde bilgi gelmiĢtir ama öyle değil. 

BAġKAN: Yok biliyorum ama takviye edeceğiz yani bugün Sayın BaĢkan da ayrılmıĢ Ģu ana kadar 

buradaydı. Onunla da uzun uzun müzakere ettik,  hangi caddeler ivedilikle baĢlayacak? Hangi 

ekipler takviye edilecek? Farkındayım merak etmeyin takip edeceğim. 

ALĠ AYYILDIZ: Tamam. Bir de BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Buyurun. 

ALĠ AYYILDIZ: Tire‟de Dallık ve IĢıklı Mahallesi. Dallık ve IĢıklı iki tane mahalle, eski köyler. 

Dallık ve IĢıklı. 

BAġKAN: Evet. 

ALĠ AYYILDIZ: Bunların arasında bir üretim yolu yapıldı ama betonlaması, asfaltlaması yaklaĢık 

5 seneden beri bekliyor. Tam üretim ana hattında ve bu yaptığınız toprak çalıĢma da Aziz 

BaĢkan‟dan gelen bir çalıĢma. Köylerin içinden geçiyor yani gerçekten üretim yolu toz toprak 

Dallık ve IĢıklı yolu. Bir çözüm bulunamadı buna da. Buna da bir ilgilenirseniz çok teĢekkür 

ederim. Ġsterseniz ben size telefonunuza bu mesajı iletebilirim.  

BAġKAN: Ġyi olur, notumu aldım gerçi ama siz iletin lütfen.  

ALĠ AYYILDIZ: TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Baktıracağım oraya da baktıracağım.  

ALĠ AYYILDIZ: TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Buyurun Hakan Bey. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri saygı ile selamlıyorum. Sayın BaĢkan, 

geçtiğimiz günlerde Ġzmir kamuoyunda biliyorsunuz bir tartıĢma oluĢtu. ġehir Tiyatrolarının 

sınavları ile ilgili. 10 Ağustos 2008, 2010 yılında, 2020 yılında Mecliste oylarken Hukuk 

Komisyonun da bir üyesiydim o zamanlar. O zaman da bir konuĢma yapmıĢtım ve demiĢtim ki; “71 

yıl sonra Ġzmir ġehir Tiyatrolarını tekrar canlandıran bir Meclis olduk bu bizim için büyük bir onur 

ve Ģereftir.” demiĢtik. Tabii 71 yıl önce nasıl kapanmıĢtı? 1946‟da kurulup 4 yıl sonra sanatçılarına 

birer mektup yollanarak kapatıldığını da 71 yıl sonra eleĢtirerek bu ifadeleri kullanmıĢtık. Ve o 

günlerde belki Türkiye tarihinde ilk kez özerk bir yapılanma ile ilgili bir geçen yönetmeliği 

oybirliğiyle geçirdik. Hiçbir zaman ideolojik yaklaĢmadık çünkü seçili kurulun yani DanıĢma 

Kurulu Üyelerinin içerisinde siyasi yaklaĢımı çok net belli olan Hocalarımız da vardı ama biz olaya 

hiç bu pencereden bakmadık.Ve çok öznelde de ilgi alanında olan bir alan olduğu için de konuyu bir 

haftadır, 10 gündür de olabildiğince objektif bakarak değerlemeye ve yaklaĢmaya çalıĢıyoruz. Sayın 

BaĢkan, açıkçası oybirliği ile geçirdiğimiz ki bugün de bütün Kararları oybirliği ile geçirdik. 

Oybirliğiyle geçirdiğimiz ve kentin sanat dünyasına önemli bir katkı yapacağına inandığımız bu 

projenin bu tarz tartıĢılıyor olmasından tartıĢma süreci içerisinde sonraki ortaya koyulan birtakım 

üsluplardan da açıkçası rahatsızlık duyduğumu belirtmek isterim ve bu noktalarda nelerden 

rahatsızlık duyduk? Neleri bizi tedirgin etti? Ve bu noktadaki eleĢtirilerimiz nelerdir? Açıkçası 

değinmek için söz aldım. Sayın BaĢkan, biliyorsunuz bir danıĢma kurulu oluĢturmuĢtunuz ve bizim 

Meclisten geçirdiğimiz tarihten sonra DanıĢma Kurulu 1 Aralık‟ta bir ilana çıktı, dedi ki; “Genel 

Sanat Yönetmeni arıyorum” ve sonra aynı DanıĢma Kurulu‟nun içerisinde bulunan Değerli 

Hocamız Yücel ERTEN DanıĢma Kurulunun iki isim oylanması ile önüne gelen seçimle siz 

seçtiniz, böylece Yücel Bey‟i seçmiĢ oldunuz. Yani esasında bir tarafta ilana çıkıyoruz, diyoruz ki 

baĢvuru yapın gelin bir taraftan da DanıĢma Kurulu içerisinden bir isim atıyoruz. O zaman bu bana 

biraz çeliĢkili gelmekle birlikte çok önemsemediğim bir konuydu çünkü siz iradenizle 

atayabilirdiniz. Hiç böyle bir ilanlara, usullere ve yöntemlere gerek yoktu ancak yine 4 Haziran‟da 

bu sefer yeni bir ilana çıktık. 36 tane sanatçı alıyoruz, 16 tanesi kadrolu, 20 tane stajyer olmak üzere 

36 tane. Peki, tartıĢma nerede Ģekilleniyor ve nereye gidiyor? TartıĢmaya baktığımız zaman da 

sınava giren arkadaĢların ki bunların her biri tiyatro sanatçısı yani 4 yıllık akademik hayatı 
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tamamlamıĢ zaten Ģartnamenizde de sadece akademik baĢarıyla da ölçülemiyoruz yani ilanı 

çıktığımız Ģartnamede diyoruz ki; 4 yıllık YÖK Onaylı Üniversitelerden mezun olacaksınız ayrıca 

ödenekli veya özel tiyatrolarda kendinizi ispatlı olacaksınız ve 1100 tane sanatçı büyük bir 

heyecanla Ġzmir‟in AĢkı ile gelip buraya müracaat ediyor bunların 855 tanesi bu ön elemeyi geçiyor 

ve ondan sonra bir sınav ilanımız var. Usul ve yöntemi üç günlük yapıyoruz bunları Devlet 

Tiyatroları yöntemleri bakımından bakıp eleĢtirebiliriz. Benim asıl duyduğum rahatsızlıklar 

kurumsal kimliğimizin, nasıl 71 yıl önce yaĢanan o talihsizliği 71 yıl geçmiĢ olmasına rağmen 

acıyla hatırlayıp ve o günkü Yöneticileri istemeyerek eleĢtiriyorsak, baĢta zatıaliniz ve Meclisin 

iradesiyle oluĢmuĢ bu yapının, bu algının bir parçası olmaktan rahatsızlık duyuyorum. Bakınız 3 

Temmuz‟da bir sendikamız, bir kamuoyu bildirisi yayınlıyor. Diyor ki, bu tür iddiaları sıralıyor, 

sınavdaki 1.5-2 dakika tanınan ki Sayın Hocamızın açıklamalarında da bu çıkıyor. 8-10 saat çalıĢtık, 

5 günde yaptık. Zaten 600 kiĢiyi bölseniz 2 dakika, 2 buçuk dakikada sanatçı arkadaĢların 

performansını gösterme hakkı tanıyoruz. ġimdi, sendika bir açıklama yapıyor ve kamuoyuna da 

bildiriyor twitter üzerinden. Sayın Hocamız kurumsal kimliği içerisinde keĢke kamuoyunu doğru 

bilgilendirse ve Ġzmir ġehir Tiyatroları Genel Yönetmeliği unvanıyla sınava giren kiĢinin kaç kiĢi 

olduğu, sınava girenlerin neden ilan edilmediği, neden giden mesajlarda yanlıĢlar olduğu gibi bütün 

bu soru iĢaretlerini yazılı, kendi üslubuna yakıĢır bir Ģekilde, kurumsal kimliğimize yakıĢır bir 

Ģekilde ifade etse. Ancak onu yapmıyor. Sendikanın ortaya attığı, daha doğrusu sendikanın kamuyla 

paylaĢtığı yazılı açıklamaya acemice ve amiyane tabirle kötü niyetli olarak değerlendiriyor ve diyor 

ki; “Bunları twitter üzerinden yapmayın.” Dediğinde kendisi zaten sosyal medya hesabından cevap 

veriyor. Sonra 4 Temmuz‟a bakıyoruz, Sayın Hocamız düĢünceleri noktasında 3 sıra yazı yayınlıyor. 

ġimdi, burada Sayın BaĢkan, biz oybirliği ile bir irade ortaya koyduk ve tartıĢmalar cidden teknik 

olarak baktığımız zaman sanatçı arkadaĢlarımızdan gelen tartıĢmalar ve bu tartıĢmalar Ġzmir‟in 

oluĢturmaya çalıĢtığı bu ulvi oluĢuma negatif etki yapan tartıĢmalar ve bu tartıĢmaları sokaktaki 

insanlar değil, bu mesleğe gönül vermiĢ insanlar yapıyor. Sayın Değerli Hocamız keĢke üç tane seri 

halde ve birazcık da küçümseyen bir ifadeyle, yani diyor ki; “EleĢtiri getiren oyuncu arkadaĢların 

çocukça hıçkırıkları.” diyor, “Çocukça tepkileri.” Bunlar, bizim göreve getirdiğimiz, sizin seçtiğiniz 

çok değerli bir üstadın ifadeleri olmamalı. Bu kurumsal kimliğimize yakıĢır Ģekilde olmalı. Bu 

sınavda neden biz, sınava giren 550 kiĢiyi, sonra öğreniyoruz bunun 550 kiĢi olduğunu, kurumsal 

kimliğimizde BüyükĢehir ilanında 855 olarak çıktı. Neden isim listeleri yayınlanmadı? Neden bu 

arkadaĢların, bu arkadaĢların ki Sayın Jüri Üyelerinin tamamı Devlet Tiyatrosu geleneği bilen usul 

ve yöneten metotları bilen, bu usulleri çok iyi bilen insanlar, ki geçtiğimiz 3 ay önce Devlet 

Tiyatroları bölge bölge sınavlar açtı, hiç böyle bir usul yönünden tartıĢmaya tanık olmadık. ġimdi, 

burada ciddi anlamda bir metot hatası var. En azından çıktığınız zaman insanların kaç dakika, nasıl 

bir performans göstereceği, insanların en azından sahneye ya da tiyatroda izleyebileceğiniz bir 

yöntemi tartıĢabilirdiniz; ama bunları da yapmadık. Ben bu tarafı geçiyorum. Çünkü hocamızın bir 

ifadesinde Ģu var; “Tiyatro alanı çok ilgili bir alan, bilen, bilmeyen konuĢuyor.” diyor. Muhtemelen 

bizi de yarın bilmeyen kategorisine koyacaktır; ama ben o kategoriye koymuĢ, koymamıĢ hiç 

önemsemiyorum. Bakınız Sayın BaĢkan, kamuyu tartıĢıyor, sanatçı arkadaĢlar burada bir tepki 

koyuyor. Buna katılan, katılmayan insanlar haklı olarak bir eleĢtiri getiriyor. Bir sendika bir 

açıklama yapıyor, siz sendikanın açıklamasını alaycı ve küçümseyen bir ifadeyle yok sayıyorsunuz 

ve diyorsunuz ki; “Sosyal medyada yapmayalım.” Ama kendiniz kalkıp üç açıklamanızı sosyal 

medyada yapıyorsunuz. Bütün bu anlamda baktığımızda Değerli BaĢkan‟ım, burada algı olarak çok 

kötü baĢladık ve inanın bu camiada dostları olan bir insan olarak söylüyorum bunu; aynı rahatsızlığı 

9 Eylül Üniversitesi‟nin Güzel Sanatlar Fakültesi‟nin yıkım sürecinde de yaĢadık. O zaman da bu 

Mecliste konuĢma yapmıĢtım. Size güvenen arkadaĢlar vardı, gruplarda bunları yazıyorlardı ve 

sonuç; “Tınaztepe‟ye gittiler.” demiĢtim. Burada da siz bu çalıĢmayı iyi niyetle oluĢturdunuz. Ancak 

atadığımız, görev verdiğimiz, özerklik yetkisini bu Mecliste çıkardığımız değerli isimlerin, mesleki 

alanlarını kenarı koyuyorum, bu eleĢtirileri yok hükmünde sayarak ifade ediyor olmaları, kurumsal 

kimlikle bir açıklama yapmıyor olmaları, BüyükĢehir Belediyemizin hele hele hiç yakıĢtıramadım, 

çok altını çiziyorum, “Sınava giren arkadaĢların yemek ve su ihtiyaçlarını karĢıladık.” diye bir 

açıklama yaptık. Yahu bakınız, bu insanlar Sayın BaĢkan‟ım, üç günlük program içerisinde geldiler. 

Burada yokluk içerisinde konaklayanlar oldu. Bununla ilgili sıkıntı yaĢayanlar oldu ve bu ifade de 

bu arkadaĢları incitti. Bunu da belirtmek isterim. Biz bu sanatçı arkadaĢlarımız, ki bunlar her biri 
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Güzel Sanatlar Fakülteleri‟nde bu sınavlara girmiĢ, bu sınavlardan geçmiĢ, dört yıl eğitimini almıĢ, 

bu mesleğe inanmıĢ insanlar ve bu anlamda baktığımız zaman, oybirliği ile geçmiĢ bu Mecliste 

oluĢan, 71 yıl sonra tekrar perde açacak, 1 Ekim‟de perde açmasını beklediğimiz bu değerli 

kurumumuzun, bu tarz tartıĢmaların odağında duruyor olması, Sayın Genel Sanat Yönetmenimizin 

kendisini seçme usulünde yaptığı antidemokratik yöntem gibi bir yöntemi tercih ediyor olmasını 

eleĢtirisel buluyorum ve doğru bulmuyorum ve bu noktada sizden de hiçbir açıklama gelmemiĢ 

olmasını da üzüntüyle karĢılıyorum. Ne twitter hesabınızda gördüm, ne Ģahsınızın herhangi bir 

yerde… Varsa da ya da ben bilmiyorum; ama bu konuya detaylı baktım ve… 

BAġKAN: Toparlayın isterseniz.  

HAKAN YILDIZ: Toparlayayım. Maalesef öyle bir noktaya gidiyoruz ki, bu uyarıyı ben yapayım; 

ilk perdeyi açtığımızda, seyircisinin protesto ettiği bir ġehir Tiyatroları gelmek üzere. Bu sesli 

adımları da ben sizi uyarmıĢ olayım. Bu konunun objektif bir Ģekilde tarafınızdan değerlendirilmesi 

gerekiyor. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN:Değerli ArkadaĢlar, ben önce bir Ģey söyleyeyim, sonra size söz vereceğim. Yücel 

ERTEN Hoca, Türk Tiyatrosu‟nun duayen isimlerinden biridir. YaklaĢık 15 dakikadır Hakan Bey, 

onun gıyabında bazı değerlendirmelerde bulundu. Benim haddime değil Yücel Hoca‟yı savunmak; 

ama Ģunu söyleyebilirim; hiç kuĢkunuz olmasın, üzüntü verecek hiçbir Ģey yaĢanmıyor. Son derece 

baĢarılı bir yol haritası izleniyor. Son derece duayen isimler Jüri Üyesidir ve onların 

değerlendirmeleriyle yüzlerce baĢvurudan, iĢte 16 oyuncu, 20 tane stajyer seçimi gerçekleĢiyor. 

Benim bu konuda bir değerlendirme yapıp yapmayacağım soruldu. Benim ne haddime arkadaĢlar? 

Yani konservatuar seçimleri nasıl yapılıyor? Matematik kurallarıyla mı yapılıyor? Konservatuar 

seçmelerinde de bilen bilir, tamamen insiyaki, tamamen sanatla ilgili bir değerlendirme yapılır ve 

bunun formülü de kuralı da konulamaz. Yani o sesin, o sahne oyunculuğunun, performansının ne 

olduğunu sanatçılar bilir. Dolayısıyla burada, o niye elendi, bu niye elenmedi, bizim haddimize 

değil diye düĢünüyorum. Çok net olarak da Yücel Hoca gibi bir duayenin, Ġzmir tarafından 

kazanılmıĢ olmasını, Ġzmir‟de Ģehir tiyatrosunun baĢında olmasını çok büyük bir kazanç olarak 

görüyorum. Eylül‟de sahne açıldığında da bırakın protestoyu, tam tersine çok büyük bir coĢkuyla 

açılacağına da hiç kuĢku duymuyorum. Buyurun Nilay Hanım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, siz zaten açıkladınız. Ben sadece bir tek Ģeyi 

ekleyeceğim, geçen hafta tesadüfen oradan geçiyorum, çok gençler Ģeyde, çim alanda yerleĢmiĢler, 

minderlerde. Ġkramların vardı, kahve, çay ve yemek ikramları. Sordum, “Burada bir etkinlik mi 

var?” dedim. “Hayır” dediler, “Sınava girecek olan öğrencilere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

ikramları.” Ben birebir gördüm, birebir tanık oldum. Tümüyle liyakat esaslı yapılan bir çalıĢma. 

Bittiği zaman da zaten kazananlar açıklanacaktır, görülecektir. Bir eleĢtirisi olan veya herhangi bir 

usule, hukuka aykırılık iddiası olanın da yargıya baĢvuru hakkı var her zaman. EleĢtiriler olmasını 

doğal karĢılamak lazım. Çok az kiĢi alınacak, çok fazla talep var, doğal. Ben hazır söz almıĢken, iki 

noktada bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Birincisi, ilk Gündemdeki birinci madde, Engelsiz Ġzmir 

Komisyonu Gündemde bırakılmasını istemiĢ. Dolayısıyla Ana Gündem‟in Komisyon 

Raporlarındaki birinci maddesinin Engelsiz Ġzmir Komisyonu‟na iadesi gerekiyor, bunu oylamamız 

gerekiyor. Bir de Ek Gündem‟de, gene o da birinci maddede, Sokak Hayvanları Komisyonu da 

Gündemde kalmasını istemiĢ. O maddenin de Sokak Hayvanları Komisyonu‟na iadesini öneriyoruz, 

teĢekkür ederim.  

BAġKAN: Ana Gündem 1 no‟lu Komisyon Raporuyla Ek Gündem‟deki 1 no‟lu Komisyon 

Raporunun Komisyonlarına iadesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. Evet, baĢka söz almak isteyen? Bahar Hanım, buyurun. Murat Bey, sonra da 

size vereceğim. Mustafa Bey, sizi de gördüm.  

BAHAR GÜRSUL: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben, 

Ġzmir‟in önemli bir sorunu haline gelen ve acil çözüm bekleyen bir konuyla ilgili söz almıĢ 

bulunmaktayım. Ġzmir ilinde 2020 yılı itibarıyla ölüm sayısı yaklaĢık 37 bin olup, bu sayının 19 bini 

merkezde bulunan mezarlıklara defnedilmektedir. Bu yoğunluktan dolayı da özellikle kent 

merkezlerinde de yeni mezarlık alanlarına ihtiyaç vardır. Mezarlık alanları belirlenirken yaklaĢık 15 

kurumdan, kurum ve kuruluĢtan görüĢ alınıp, Ġl Hıfzıssıhha Kurulu kararından sonra da imar 

planları düzenlenmektedir ve daha sonra da tahsis talebi için Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ya da 

Bakanlığı, Tarım Müdürlüğü ya da Tarım Orman Bakanlığı tarafından da izin istenmektedir. Bu 
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Ģekilde Belediyemiz tarafından tahsisi istenen bazı yerler vardır. Bunlardan ilki; Buca ilçesi, 

Kırıklar Mahallesi, 1061 ve 1062 parsellerde Kurul Kararları olumlu olmasına rağmen; fakat üç 

yıldan beri bu beklemektedir. En son olarak da 26.03.2021 tarihinde de Milli Emlak Müdürlüğü ret 

kararı vermiĢtir. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bu taleple ilgili Ġl Tarım Müdürlüğü daha 

önce… Çünkü burası bir tarım arazisi ve Ġl Tarım Müdürlüğü‟nün görüĢü alınması gerekiyordu. Ġl 

Tarım Müdürlüğü bu konuda olumlu bir karar vermesine rağmen daha sonra Milli Emlak 

Müdürlüğü, buranın tarım arazisi vasfında olduğu gerekçesiyle talebi reddetmiĢtir. Yine diğer 

önemli bir alan da, Bayraklı ilçesi, Doğançay Mezarlığı‟nın kuzeyi, 418 no‟lu parselde ki, kaldı ki 

burası tapu sicilinde de mezarlık alanı olarak tescillidir ve bu da bu talep de nedenini 

anlayamadığımız nedenlerden dolayı da halen Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nda bekletilmektedir. 

Yine Güzelbahçe ilçesi, Büyükkaya mevkiinde 1020 ada, 9 parsel civarı, Urla ilçesi, Güzelbahçe 

Mezarlığı kuzeyi 333 ada, 404 no‟lu parsel civarı da Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nda hâlâ 

bekletilen talepler arasındadır. Ayrıca Ģunu da biliyoruz ki Gaziemir halkının da mezarlığa çok 

ihtiyacı var. Gaziemir ilçesi, Sarnıç Mezarlığı‟nın bitiĢiğinde bulunan orman alanı, ki burası orman 

yangınlarından dolayı yanan ormanların olduğu bir bölge. ġifahi görüĢmelerde buranın mezarlık 

alanı olabileceği söylenmiĢ, bunun üzerinde Belediyemiz tarafından bir izin talebinde bulunulmuĢ. 

Hatta Orman ĠĢletme Müdürlüğü, kendisi Ġl Hıfzıssıhha Kurulu‟na baĢvurarak bu kararı aldırtmıĢ, 

Valilik de, Tarım Orman Ġl Müdürlüğü de bu kararı onaylamıĢtır; fakat ne hikmetse, daha sonra da 

Orman ĠĢletme Müdürlüğü değiĢmiĢ ve daha sonra bu talep maalesef yine Bakanlığın bu alanla ilgili 

bir projesi olduğu gerekçesiyle de reddedilmiĢtir. Gerek Merkezi Hükümetin, gerekse Yerel 

Yönetimlerin en önemli görevleri arasında acil olarak halkın ihtiyaçlarını, acil olan ihtiyaçlarını 

yerine getirmek vardır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, bu sorunun çözümü için üzerine düĢen her 

Ģeyi, tüm iĢlemleri yerine getirmesine rağmen maalesef nedenini bilmediğimiz sebeplerden dolayı 

bu talepler bekletilmekte. Hukuki olmayan gerekçelerle de reddedilmektedir. Bu durum siyaset üstü 

bir konudur aslında. Çünkü ölüm geldiğinde parti gözetmeyecek, herkesin baĢına gelecek bir Ģey ve 

Ġzmir‟in de buna acil olarak ihtiyacı vardır. Ben öncelikle Ġzmirli bir vatandaĢ olarak Ģunu 

söylüyorum; Merkezi Hükümetten ve Merkezi Hükümetin yereldeki temsilcilerinden özellikle bu 

Meclisteki temsilcilerinden bu sorunun çözümü için müdahalede bulunmalarını istiyorum. Ġzmir‟in 

buna ihtiyacı var. “Lütfen” demek zorundayım. Lütfen Ġzmir‟e mezarlık alanını verin. TeĢekkür 

ederim. 

BAġKAN: Evet, biz teĢekkür ederiz. O notları Bahar Hanım, zahmet olmazsa iletirseniz Grup 

BaĢkan Vekilimize, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı nezdinde takip konusunda sizden destek 

isteyelim. TeĢekkür ediyoruz. Mustafa Bey, buyurun.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri… ġimdi Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Meclisi, sözün söyleneceği, muhalefetin herhangi bir konuda rahatlıkla eleĢtirilerini 

yapabileceği bir demokratik ortamda her zaman tecelli eder. Bunu da yaĢayarak görüyoruz. ġimdi, 

bazı konular vardır ki aslında hayatın her alanında siyaset vardır. Yani o siyaset üstüdür, bu siyaset 

üstüdür demeyeceğim; ama bazı konular vardır ki gerçekten de siyaseten bütün siyasi görüĢlerin 

üzerinde daha hassasiyetle çalıĢması gereken konulardır. Bunlardan bir tanesi de depremdir. ġimdi, 

biraz önce Aliağa Meclis Üyesi KardeĢimiz, MHP Sözcüsü… Evet, bizim binamızla ilgili ortaya 

konan rapordan yola çıkarak ve tabii ki kendisi bir inĢaat mühendisi olması hasebiyle birtakım 

tespitlerde bulundu ve hakikaten önemli uyarılar da yaptı, teĢekkür ederim ben kendisine. Sonra 

dedik; “Yahu niye buna müsaade ettiniz?” Yani onca zamandan beri burada insanlar, 2000 kiĢi 

çalıĢıyor. Yahu tamam da, tamam da bir tek Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi binası mı Ģu anda bu tip 

bir depremde insanlara mezar olabilecek bir yapı Ģeklinde? Deprem riski olan, fay hatlarının geçtiği, 

beraber çıkalım, gidelim, dolaĢalım. Deprem fay hatlarının üzerine nasıl binaların yapıldığını 

gözlerimizle görebiliriz. Ġstanbul‟da da görebiliriz, Ġzmir‟de de görebiliriz, Ankara‟da da deprem 

riski olmayabilir; ama deprem riski olan Erzincan‟da da görebiliriz, her yerde görebiliriz. Siyasetin 

görevi; ister yerel siyasetçilerin, ister Ankara‟da Merkezi Ġktidarın olduğu yerdeki, Meclisteki 

siyasetçilerin görevi, bir an önce Türkiye‟nin bu, çok önemli ve can yakıcı ve bütün toplumun 

canını yakacak hem sosyolojik açıdan, hem insani açıdan, hem de ekonomik açıdan ülkeyi felakete 

götürebilecek olan deprem konusunda ortak önlemler, ortak projeler, yasalar her neyse, her konuda 

birlikte çalıĢabilme azmini, iradesini ortaya koymalarıdır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak Ģunu 

söyleyeceğim; evet, siyaset yapacağız tabii ki, bunda bir beis yok. AK Parti Sayın Grup BaĢkan 
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Vekili ArkadaĢımız Değerli Özgür HIZAL, değiĢik zamanlarda, değiĢik Meclis dıĢındaki ortamlarda 

basına Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin icraatlarıyla ilgili eleĢtirilerde bulunmaktadır. EleĢtiri 

haktır, bir sıkıntı yok burada; ama bunları yakinen tabii takip ediyoruz. Sonuçta bizimle ilgili bir Ģey 

söylenirse, bunun doğru mu, değil mi; eksik mi, fazla mı; haklı mı, haksız mı ayırt etmek için çaba 

sarf ediyoruz, dikkat gösteriyoruz. O açıdan o eleĢtirileri izliyoruz, dinliyoruz, takip ediyoruz. 

Yanıtları da veriyoruz. ġimdi, Sayın HIZAL‟ın açıklamalarını benzer Ģekilde tekrarladığını 

görüyoruz. Yani aynı Ģeyi değiĢik kereler, değiĢik zamanlarda ortaya koymuĢ, biz de bunun cevabını 

vermiĢiz. Onun için burada her eleĢtirisine, her söylediğine verdiğim cevapları tekrarlamak 

istemiyorum. Çünkü bu zaman kaybı olabilir; ama yeni bir eleĢtiri var burada, yeni bir eleĢtiri var. 

Haksız bir eleĢtiri var. Gerçekten de Ģimdi, onu burada, Mecliste, Ġzmirlilerin huzurunda dile 

getirmek istiyorum. Biliyorsunuz, geçen haftalarda Sayın Genel BaĢkanımızın da iĢtirakiyle 

ÖdemiĢ‟te Katı Atık Entegre Tesisimizin açılıĢını yaptık. Güney bir aksında yer alan bir tesis bu. 

Hem mekanik, hem biyolojik entegrasyonu sağlayarak katı atıkların, çöpün, katı atıkların 

parçalarına ayrılarak, iĢte mekanik iĢlemlerle filmde de göreceğimiz gibi ayrıĢtırılarak biyolojik 

ayrıĢtırmaya maruz edilerek, oradan kompost ve benzer maddeler çıkartılarak dünya standartlarında, 

Avrupa standartlarında, günümüz çevre koĢullarında çöpün, katı atığın bertaraf edilmesi için 

Belediyemiz tarafından, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılmıĢ bir tesis ve BaĢkanımız 

tarafından da ve Genel BaĢkanımız tarafından da açılmıĢ bir tesis. Buraya Kiraz‟ın çöpü gidiyor 

arkadaĢlar. Kiraz‟ın çöpü gidiyor buraya. Peki Beydağ‟ın gidiyor, ÖdemiĢ‟inki gidiyor, Bayındır‟ın 

gidiyor ve Tire‟nin gidiyor. ġimdi, bunu yapmak mecburiyetindeyiz zaten, doğrusu olan da bu. 350 

ton günlük çöp üretiyor bu beĢ ilçemiz. ġimdi, Değerli HIZAL diyor ki; “Kurdelesi kesildi, faaliyete 

geçmedi. %15‟lik atığın bir yere depolanması gerekiyor, yer arıyorlar. Çöp tesisinin faaliyete 

geçebilmesi için yeni bir alana ihtiyaçları var. Bu tesisi yaparken bölge insanlarına yalan söylediler. 

Sıfır atık dediler. Kurdelesi kesildi, faaliyete geçmedi.” O faaliyete geçmeyen tesis çalıĢıyor 

arkadaĢlar, gördüğünüz gibi. Biraz önce söylediğim ilçenin, 5 ilçeden gelen çöpleri alınıyor, 

ayrıĢtırılıyor, kimyasal iĢleme tabi tutuluyor, gübre haline getiriliyor ve %15‟lik de bir inert madde 

halinde, yani herhangi bir, hiçbir özelliği olmayan ne toprak ne gübre diyebileceğimiz, kullanıĢa 

elveriĢli olmayan bir %15‟lik kesimini de oradan, o tesisten alarak nereye götürüyor arkadaĢlar? 

Hani yer yoktu ya, yer yoktu ya, yer var. Tire‟deki Ģu anda mevcut, Ģu anda mevcut Ġkinci Sınıf 

Düzensiz Depolama Alanı‟na götürülüyor Değerli ArkadaĢlar. ġimdi, yani kimse cebine koymuyor 

o maddeyi. Ya da halının altına koymuyor. Oraya gidiyor. Dolayısıyla halka, vatandaĢımıza 

siyasetçi doğru bilgiler vermek zorunda. “Sıfır atık deyip halka yalan söylediler.” deyimi yanlıĢ. 

Sıfır atıktan kastımız, sıfır atık diye bir Ģey yok zaten yani. Söylenen Ģey çok açık. O tesiste 

biyolojik ve mekanik ayrıĢtırmaya tabi tutulduktan sonra, biraz önce bahsetmiĢ olduğumuz o inert 

%15‟lik kesim, herhangi bir testin tamamında bunlar çıkar; ama mesela elektrik ürettiğimizi de 

söylemek zorundayız. Yani çünkü çöpü bir değer olarak görüyoruz. Çöp aslında artık çöp olarak 

değil, dünyanın her yerinde öyle değil. Ondan elde edilen çıktılarla tekrar sanayiye, kazanılan 

plastiktir, kâğıt gibi malzemeler, gübre ya da elektrik, günlük hayatta kullandığımız iĢler.  

BAġKAN: Evet, toparlayalım lütfen.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Tabii ki BaĢkan‟ım. ġunu söyleyeceğim; Ģimdi, görmek istemeyen göz 

görmez; ama gelin, gidelim Tire‟deki, Tire‟deki Düzensiz Katı Atık Toplama Tesisimizin olduğu 

yere. Orada neyi göreceğiz? Sızıntı suyu havuzlarını göreceğiz, sızıntı suyu havuzlarını göreceğiz, 

orada gaz bacalarını göreceğiz, üst örtüsünü göreceğiz, çalıĢan iĢ makinalarını göreceğiz. Oraya 

gittiğinizde bunları göreceksiniz. Bunlar, o tesisin çalıĢtığını, ÖdemiĢ‟ten gelen o malzemenin de 

oraya serildiğini, buna mukabil, buna mukabil diğer bu bütün çöplerin de ÖdemiĢ‟te tıkır tıkır, tıkır 

tıkır iĢlediğini, ayrıĢtırıldığını ve entegre bir sistemle katı atık meselesinin Güney Bir Aksında 

aslında çözüldüğünü göstermiĢlerdir. Onun için Değerli Özgür HIZAL‟a sanıyorum yanlıĢ bilgi 

intikal etmiĢ, kendisini yanlıĢ bilgilendirmiĢler. Ben de buradan Ġzmir‟in ve Yüce Meclis‟in 

huzurunda, kendisine doğru olanları söylemekle görevliyim. Dolayısıyla eğer kendisi de arzu ederse 

birlikte ÖdemiĢ‟e kadar gider o tesisin nasıl iĢlediğini de gözümüzle birlikte görürüz ve oradan 

çıkartılanın da ne yapıldığını, nereye geldiğini, cebimize koymadığımızı da kendisiyle bir fiil 

gözlemleme Ģansını elde edebiliriz. TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Peki, ben teĢekkür ederim. Özgür Bey Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan çok kıymetli Meclis hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
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Mustafa Bey tabii bizim gerek Meclis toplantılarında gerek Meclis dıĢındaki platformlarda basın 

aracılığıyla veya sosyal medya aracılığıyla yaptığımız eleĢtirilerden oldukça sıkılmıĢ anlaĢılan ve 

bunların bir tekrar niteliğinde olduğu gibi bir söylem ortaya koyuyor. Ancak ben bu eleĢtirilerim 

noktasında eleĢtirmeye devam edeceğim. Diyeceğim ki; Bu Ģehirde trafik var, bu Ģehirdeki trafik 

probleminin temel sebebi, müsebbibi; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini 

yönetenler. BaĢta da Mustafa Bey olmak üzere, dolayısıyla trafik probleminin çözülmesinin 

gerektiğini söyleyeceğim. ġimdi buradan çıkacağız, ben Bayraklı‟ya bu saat itibariyle saat 20:00 

itibariyle Ģu dakika itibarıyla çıksam heralde 1-1,5 saatte giderim, sizlerde aynı Ģekilde. Yine, yine 

herhalde bisiklet kullanıyorsunuz, bisikletle de 15 dakikaya gidemezsiniz, arkadaĢlar. Yine 

diyeceğim ki bu Ģehirde bir koku problemi var. Bu koku probleminin temel müsebbibi, temel nedeni 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yaptıkları ya da yapmadıkları… Daha iki ay önce benim gidip 

fotoğrafını çektiğim, paylaĢtığım yine eleĢtirdiğiniz, bilimsel bulmadığınız, beni bilimsellikten uzak 

olarak eleĢtirdiğiniz çaylardaki görüntüleri yakın zamanda paylaĢtım. Buyurun oraya gidelim. 

Mustafa Bey‟le çöp tesislerine elbette ki gideriz. Çöp tesisiyle ilgili konuya geleceğim. Ama 

buralara da gidelim. Yine, yine yüzeceğinizi iddia ettiğiniz, Sayın BaĢkanın yüzeceğini iddia ettiği 

körfezdeki kirlilikle ilgili gelin hep beraber gezelim. Sayın BaĢkan bundan zannedersem on gün 

kadar önce Güzelbahçe‟de bir dalıĢ yaptı, bir Pazar aktivitesinde, ondan bir hafta önce de ben 

Çiğli‟ye gittim Hüsnü Bey‟le. Dilerseniz oraya gidelim, o bölgede girelim denize, o bölgede bir 

dalıĢ yapın. Oradaki kirliliği görelim, arkadaĢlar. ġimdi kıymetli arkadaĢlar, siz ne kadar sıkılırsınız 

sıkılın, siz bunu ne kadar tekrar olarak görürsünüz görün, ben kokuyu söyleyeceğim, ben trafiği 

söylemeye devam edeceğim. Ben depremi ve kentsel dönüĢümden bahsedeceğim. Evet deprem ve 

kentsel dönüĢümle alakalı bu güne kadar yapmadıklarınızı anlatacağım. ĠZBETON‟a devir ettiniz, 

10 yıllık süre içerisinde yapamadıklarınızdan dolayı, göreceğiz. ĠZBETON asfalttaki ve yoldaki 

performansını burada da eğer ortaya koyar ise o zaman durum gerçekten vahim demektir arkadaĢlar. 

Durum gerçekten vahimdir. ġimdi, az önce bir eleĢtiri getirdi Hakan Bey ġehir Tiyatrolarıyla ilgili. 

Dedi ki… Hiç kimsenin sanatsal faaliyetiyle ilgili bir eleĢtiri getirmedi, hiçbir Sanat Yönetmeninin 

sanatçılığıyla bir eleĢtiri de getirmedi. Ama yapılan yöntemlerle ilgili bir takım eleĢtiriler getirdi. 

Mesaj atmıĢsınız, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından bir katılımcıya, sınava girmiĢ bir 

katılımcıya mesaj atmıĢsınız, demiĢsiniz ki, “Sınavların ikinci aĢamasında yer almamaktasınız.” çok 

kısa süre sonra bir mesaj daha atmıĢsınız, beĢ saat sonra bir mesaj daha atıyorsunuz “BaĢarılı 

oldunuz ikinci aĢamasına katılacaksınız.” Kim yapıyor bunu? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi. 

EleĢtirmeyecek miyiz bunu? Ya da evet, ne oldu? Ne değiĢti? ĠĢte yöntem bu, bunu eleĢtirmeyecek 

miyiz? EleĢtirmeye devam edeceğim, önümüzdeki haftada eleĢtireceğim. Peki, bu Sanat Yönetmeni 

aynı zamanda nerede Yönetim Kurulu Üyesi? ĠZBETON‟da Yönetim Kurulu Üyesi. Bugün Tire‟de, 

Bayındır‟da Ģehrin birçok noktasına, bakın birçok noktasında asfalt üretilemiyor. Neden? Çünkü 

asfalt ham maddesini alacak ĠZBETON‟un ekonomik durumu yok. Bunu eleĢtirmeyecek miyim? 

EleĢtireceğim tabii ki. Söyleyeceğim, her zaman söyleyeceğim. Mustafa Bey sıkılsa da 

söyleyeceğim, tekrar olduğunu düĢünse de söyleyeceğim. Alt yapıyı eleĢtirmeyecek miyim? Bakın 

arkadaĢlar Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak Sayın SOYER göreve geldiği günün hemen 

ertesinde trafikle ilgili birtakım düzenlemeler yaptı. Ne yaptı? Altınyol‟u 3 Ģeritten 4 Ģeride çıkardı. 

Yine yaraya en azından bir merhem sördü. Peki, sonra ne oldu? Bir yıl sonra orada bir sel 

felaketinden sonra “Burada bir sıkıntı var, sel felaketi olmuĢ, altından biz borular geçirelim. Suyu 

denize akıtalım.” Bunu öngöremeyen bir yönetim anlayıĢını eleĢtirmeyecek miyiz? Elbetteki 

eleĢtireceğiz. Her platformda eleĢtireceğiz. Kaldı ki bu eleĢtirilerimizi, emin olun ki arkadaĢlar 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinde de çok rahatlıkla yapıyoruz. Yani Ģöyle bir düĢünceye 

kapılmayın, biz burada konuĢamadıklarımızı, gidip sosyal medya aracılığıyla ya da medya 

aracılığıyla yapıyoruz diye düĢünmeyin. Bu konuda aslında eleĢtirilmesi gereken Sayın BaĢkan. 

Burada eleĢtirilerini yapmayıp, daha sonra çıkıp baĢka bir platformda, baĢka bir organizasyonda ve 

baĢka bir toplantıda Hükümetimizi ve AK Partiyi, bizleri eleĢtiriyor. Ne diyor? Ki bu konuda 

kendisini o ifadelerinden dolayı Ģiddetle eleĢtiriyorum ve bu ifadeleri de kabul etmiyorum; 

“Paçalarından yolsuzluk akıyor.” ifadesini. Bu ifadeyi kabul etmiyorum ve ret ediyorum, iade 

ediyorum. ġimdi arkadaĢlar gelelim çöp meselesine; bu Ģehrin çöp meselesi var mı? Var. Kabul 

ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Bu Ģehrin çöp problemini hep beraber elbetteki çözmek istiyoruz. 

Tamam mı? Birlikte çözelim diyoruz. Ama bakın az önce saydığım birçok noktada olduğu gibi çöp 
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meselesinde de aslında sınıfta kaldınız. Sizden önce ki dönemde yapılmıĢ bir takım faaliyetleri 

kurdelelerini açtınız evet, siz yaklaĢık 2,5 yıldır görevdesiniz. Evet devlette devamlılık esastır, 

kabul ediyorum. Ama 2,5 yıllık dönem içerisinde yapılan bütün iĢler yarım yamalak. Harmandalı‟da 

açılan Çöp Tesisi, Mustafa Bey‟i davet ediyorum, Sayın BaĢkanı davet ediyorum. Buyurun gidelim 

Harmandalı Çöp Tesisinin yanındaki bölgeleri gezelim. Ben iki hafta önce yine oradaydım. Sayısı 

çok önemli değil, yakın zamanda iki hafta önce yine gittim. Yolların altından, asfaltların altından 

köpükler çıkıyor arkadaĢlar, köpükler. Ve bir video var elimde bu videoyu aslında tabii hazırlıklı 

değilim ama bu videoyu göstermek istiyorum. Bu video o bölgede çekilmiĢ bir vatandaĢ tarafından 

bana atıldı. Ben gittim, bir saat sonra vatandaĢ bu videoyu çekip bana gönderdi. Çaresizliğinin 

videosunu çekti esasında. Orada bir kiĢi daha yaĢıyor olsa bir çaresizlik içerisinde… Hani 

diyorsunuz ya “Son teknolojiyle bacaları, sızıntı sularıyla alakalı bütün problemleri çözdük.” 

diyorsunuz ya.  ĠĢte bu sizi milyon milyon dolarlar ya da milyon milyon liralar harcayıp yaptığınız 

Harmandalı‟daki Çöp Tesisinin görüntüleri arkadaĢlar. Görülebiliyor mu bilmiyorum ama burası 

çöp suyu arkadaĢlar… Bir zoom yaparsanız… (Video gösterimi yapıldı.) Evet, çok kısa bunu 

Harmandalı‟daki sizin çok övünerek açtığınız çöp tesisinin yanındaki bir vatandaĢımızın görüntüleri 

arkadaĢlar. ġimdi ÖdemiĢ‟le ilgili söylediklerimizin arkasındayız. O konuda hiçbir tereddüdümüz 

olmasın. Koyun meselesi tabii, koyunlar kuyuların içerisine düĢüyor oradaki yarıklar içerisine 

düĢüyor ama mesele burada çöp suyuyla alakalıydı. Çevreye ne kadar önem verdiğinizi gösteren bir 

görüntü bu arkadaĢlar, çöp suyu. Bütün yer altı sularının nasıl kirletildiğini gördük. ġimdi 

ÖdemiĢ‟le alakalı, ÖdemiĢ‟te bir tesis yapıldı, bitti. Ben ne dedim? Orada açıklamam da dedim ki, 

ÖdemiĢ Tesisi çalıĢmıyor. ÖdemiĢ Tesisi çalıĢmıyor derken, ÖdemiĢ‟teki o çöp tesisin bozuk 

olduğunu ima etmedim elbetteki. Öyle bir durum varsa zaten içler acısı bir durum, çok vahim bir 

durum ama bozuk olmadığını düĢünüyorum. ġimdi vatandaĢa yanlıĢ bilgiyi neden veriyorsunuz 

arkadaĢlar. Böyle komplike meseleler, böyle komplike tesisler yapılırken, hele hele Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından yapılırken çöple ilgili çünkü çöple alakalı geçmiĢi çok 

iyi olmayan bir belediyeden bahsediyoruz, Harmandalı örneğinde söylediğim gibi. Bir bölgede 

çöple alakalı bir çalıĢma yapılırken önce o vatandaĢı o bölge insanını bir kere ikna etmeniz gerekir. 

ġimdi bakıyoruz arkadaĢlar, Menderes‟te bir çöp tesisi yapacaksınız, her Ģey tamam dediniz. Ġtiraz 

ettik, ÇED süreci baĢladı, dedi. ÇED süreci bitmeden imar planlarını geçirdiniz. ÇED süreci 

bitmeden imar planlarını geçirdiniz. Sonra biz yine itiraz ettik. Dedik ki, ya burası turizm alanı, 

burası tarım alanı, burası su havzası sonra siz almadınız,  burada bir problem var, yeni yol hatları 

düzenlediniz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi o tesisi yapar, ama o yolları yapamaz. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi daha henüz daha 1 metre imar yolu yapamamıĢ…  

BAġKAN: Özgür Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: ArkadaĢlar…  

BAġKAN: Özgür Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: ArkadaĢlar…  

BAġKAN: Özgür Bey. Bir Ģey söyleyeceğim… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, buyurun BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Bağırmanıza gerek yok...  

ÖZGÜR HIZAL: Yo yo bağırmıyorum Sayın BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Bağırdığınız için söylüyorum. Gerek yok. Mikrofon kuvvetli…  

ÖZGÜR HIZAL: Tamam. Onun sebebini söyleyeyim mekânla alakalı bir problem. 

BAġKAN: Ama gerek yok. Mikrofon kuvvetli…   

ÖZGÜR HIZAL: Mekanla alakalı bir problem Sayın BaĢkan, yoksa Sayın BaĢkan bağırmak… 

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

dinleyip dinemeyeceğine siz karar vermeyeceksiniz arkadaĢlar. Ben Ģu anda Sayın BaĢkan‟a hitaben 

konuĢuyorum. Sizlere de hitaben konuĢmuyorum. Biliyorum rahatsız oldunuz, farkındayım. ġöyle 

düĢündünüz. “AK Parti ve AK Parti Grup BaĢkan Vekili bir konuda hataya düĢtü, yakaladık” diye 

düĢündünüz ama benim Ģu anki konuĢmalarımda da rahatsız oluyorsunuz farkındayım. EndiĢe 

etmeyin, az kaldı bitiriyorum. Sabırlı olun, sabırlı olun arkadaĢlar. ġimdi ÖdemiĢ‟le ilgili meseleye 

gelecek olursak, ÖdemiĢ‟te bir tesis yapıldı. ġimdi bizim iddiamız tabii “Bu tesisten çıkan çöpün 

tamamı, ya da bu tesise giden çöpün tamamı sıfır atık halinde olacak” demedik, öyle bir iddiamız da 

yok. Elbette ki  %5, %15, %20, %25 neyse artık bakiye atık olacak. Bu bakiye atığı nereye 
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koyacaksınız, Ģu anda nereye koyuyorsunuz? (SALONDAN: Tire‟ye.) Tire‟ye tamam anlaĢıldı. 

Peki, biz Ġmar Komisyonu olarak, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Komisyonu olarak yaklaĢık üç 

aydır ya da iki aydır neyi tartıĢıyoruz? Neyi tartıĢıyoruz? Orası bir Mera Alanı. Neyi tartıĢıyoruz? 

Kemal Bey Ġmar Komisyonu Üyemiz, neyi tartıĢıyoruz? O zaman karar almayalım, karar almayalım 

o zaman. Tamam karar almayalım… Tarım‟dan görüĢ alındı mı? Tarım Bakanlığı bir görüĢ verdi mi 

bununla ilgili? Ġzmir Valiliği Mera Komisyonu bir görüĢ verdi mi?  

BAġKAN: Özgür Bey.  

ÖZGÜR HIZAL: Vermedi. Bitiriyorum Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Özgür Bey ben buradayım… 

BAġKAN: Oradan bir sataĢma olduğu için Sayın BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Ben buradayım, sen bana anlat. 

ÖZGÜR HIZAL: Arada o tarafa da cevap vermem gerektiğini düĢünüyorum... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tabii tabii BaĢkan‟la muhatap 

olacağım. ġimdi demek ki siz burada bir binayı yaparken çatıdan yapmaya çalıĢıyorsunuz, temelden 

yapmıyorsunuz. Çöküyor zaten o yüzden çöküyor. Problem, sistem çöküyor, siz burada bir takım 

faaliyetler yapıyorsunuz, oradan çıkan bakiye atığı gidiyorsunuz kaçak yollarlara bir yere 

döküyorsunuz o zaman… (SALONDAN: Kaçak değil ya...) 

BAġKAN: ArkadaĢlar müdahale etmeyin.  

ÖZGÜR HIZAL: ArkadaĢlar cevap verirsiniz ya.  

BAġKAN: Siz tamamlayın lütfen Özgür Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: Değilse o zaman biz Ġmar Komisyonu olarak ve Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

Meclisi olarak neden karar alıyoruz bu konuda? Neden karar alıyoruz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen bitiriyor. Evet bitirin… 

ÖZGÜR HIZAL: Plansız bir yere mi döküyorsunuz? Plansız bir yere mi döküyorsunuz arkadaĢlar? 

Sorun burada. Yoksa çalıĢıp çalıĢmaması, elbette ki çalıĢacak, siz burayı sizin eleĢtirdiğiniz bir 

yöntemle yaptınız ve doğru yöntemle yaptınız, Yap-ĠĢlet-Devret yöntemiyle yaptınız. O Ģirket 

elbette ki çalıĢtıracak ve para kazanacak, doğru bir yöntemle yaptınız. Size rağmen Ģirket bir Ģekilde 

para kazanacak. Ama siz sistemi doğru kurgulamadınız. Menderes‟te de doğru kurgulamadınız, 

ÖdemiĢ‟te doğru kurgulamadınız, Harmandalı‟da doğru kurgulamadınız. Ben de buradan sizi davet 

ediyorum Sayın Mustafa Bey, Sayın BaĢkan‟ım buyurun gidelim Harmandalı‟ya, buyurun gidelim 

Çiğli‟ye, buyurun gidelim diğer bölgeleri gezelim. Asfaltla ilgili sorunları gezelim ve bunları da 

söylemeye devam edeceğim. TeĢekkür ediyorum.   

BAġKAN: TeĢekkür ederim. Ġrfan Bey buyurun. ArkadaĢlar hepinize vereceğim. Ġrfan Bey. 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis hepinizi tekrardan selamlıyorum. Özgür Bey‟in 

hani o kadar Ģey söyledi ki, elmayla armudu karĢılaĢtırdı. Alakasız konulara girdi, yani öyle bir 

kendini masum bir Ģekilde temize çıkardı ki, biz eleĢtirilere tahammül edemeyen bir yapı haline 

geldik. El-insaf. Söylediklerini düzeltmeye kalkacağım, neresinden baĢlayacağım, o kadar Ģey ki, 

yani siyasete evet, popülizmden kaçan evet kiĢiler, yapılar, gruplar olmuĢtur. Siyasette evet birileri 

tribüne oynar, onu da biliriz. Siyasette birileri tamamıyla evet, beyazı siyah, siyahı beyaz kılmayı 

yemin etmiĢ, onu da biliriz. Ancak Sayın BaĢkan‟ım Özgür Bey‟in baĢından beri yaptığı Ģey Ģu; sizi 

çalıĢtırmamaya, baĢarılarınızı, yaptıklarınızı çarpıtmaya yemin etmiĢ, maalesef bir kiĢi ve bir 

yapının sözcülüğüne soyunmuĢtur. Yani Ģuna geleceğim…  

BAġKAN: ArkadaĢlar.   

ĠRFAN ÖNAL: Eksikler yok mudur? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Lütfen, onlar yaptığı zaman kızıyorsunuz… 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan, saygının gereği önce Ģu… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Yapıyorum, onlara da yapıyorum… 

ĠRFAN ÖNAL: Onları dinlediğimiz gibi onlarında bizi dinlemesi ve bağırarak çağırarak, hakarete 

varacak Ģekilde sesi burada yankılanarak dinlemek durumunda da değildik. Buna rağmen Ģu anda 

çok saygısızca geliyor Sayın BaĢkan‟ım, biz eleĢtirilere açığız. Ancak hakarete varacak, hatta iftira 

atacak durumlara itiraz ederiz. Bun noktada da evet tahammülümüz artık kalmamıĢtır Sayın 
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BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: TeĢekkür ederim. 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan‟ım bir önceki toplantı da lütfen Ģunları tamamlayayım. Bir önceki 

toplantıda bir bürokratımızla ilgili basında ucu ayrı yerlere gidecek, kendilerinin yaptığı bize hiçbir 

Ģekilde sıçramayacak suçlamalarda bulunmuĢtur. Öncelikle bunları iade ediyorum. Bunlarla ilgili 

hukuksal adımlar atmıĢtır. ĠZBETON‟la ilgili sözlerde… Evet ĠZBETON‟un eksiklikleri olabilir, 

yetmiyor olabilir ama yetmemelerinin temelinde de Sayın BaĢkan‟ım aldığı birçok malzeme dolara 

bağlı, dolara endeksi, bitimi, asfaltı, akaryakıtı tahmin edebiliyor muyduk? Doları 8.75‟e, Merkez 

Bankası‟nın 10 lirayı ön göreceğini… Evet, bunlardan ötürü eksi kalabiliyor Özgür Bey… Çöple 

ilgili de Sayın BaĢkan‟ım, imarla ilgili konu olduğu için ondan söz istedim. ġunu söyleyeyim, bize 

bir plan gelir, buranın planlamasıyla ilgili gelecek dönemlerde çöpün varacağı noktaları bugünde 

plan altına alınmasıyla ilgili biz karar alıyoruz. Ama yine çarpıttığı ve yine hedef saptırdığı durum 

Ģu; biz oraları çöp alanı olarak belirlemiyoruz. Oralara Ģu an çöp boĢalıyor 10 hektarlık bir alanda 

vahĢi depolama. Biz buranın düzenli depolama sahasına geçebilmesi için, toplamda 32 hektar bir 

alanı belirlemiĢtik. Öncesinde de Tarım‟dan da görüĢler alınmıĢ, ÇED‟i yok, çünkü bu plan 

yapıldıktan sonra ÇED‟e baĢvurabileceğiz. Plansız bir yerin için ÇED‟e mi baĢvuracağız? Az önce 

gösterdiği videonun da temelinde Ģu yatıyor Sayın BaĢkan‟ım, Menderes‟te bir çöp alanı 

düzenlenecek, burada bağırdılar, çağırdılar iĢin popülizmine yine kaçtılar, “Biz Menderes‟te Çöp 

Alanı istemiyoruz”… ÖdemiĢ‟te oldu bağırdılar çağırdılar “Biz istemiyoruz”. Tire‟ye Ģu an yine 

plan düzenlemesi yapacağız, yine yemin ettiler, bağırdılar çağırdılar “Biz buraya Çöp Sahası 

istemiyoruz”. Evet bu popülizm çok güzel. Çöp Alanı keĢke elimizde olsa da Türkiye‟de hiçbir yere 

Çöp Alanı yapmasak, kurmasak. Ancak gerçekliği yok ve bu planlamanın da önüne geçmelerinin 

bana göre temel sebebi bugün Özgür Bey göstermiĢ oldu. Tamamıyla çöp alanları oluĢmadan 

Harmandalı‟daki sorunları gideremeyecek ve gelip evet videodaki o mağduriyeti bildiğimiz için bu 

çalıĢmaları hızlandırıyoruz. Üç aydır geçirmiyorlar Sayın BaĢkan‟ım. Ġmar Komisyonundan 

oyçokluğuyla geçti, umarım ÇarĢamba‟ya da yetiĢir, bir an önce Harmandalı‟daki sorunu da çözmüĢ 

oluruz. TeĢekkür ederim BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: ERĠġ BaĢkan‟ım buyurun... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim? Yok, size de vereyim, ERĠġ 

BaĢkan‟dan sonra. Buyurun. ArkadaĢlar kimseye ikinci kez söz vermeyeceğim baĢtan söyleyeyim. 

Yoksa sabaha kadar sürer bu. Evet. 

 MEHMET ERĠġ: Değerli BaĢkan‟ım, Değerli Meclis hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Ben bu konuda Özgür Bey‟in eleĢtirisi tabii saygıdır, eleĢtiriyse baĢım üstüne. Ama basındaki sözü 

kendisininse ben onu okuyorum, değilse de ben de onu kabul ederim. “Ödemiş‟teki Çöp Tesisi 

faaliyete geçmedi, çünkü biz bir rüya gördük. O yatırımda da büyük bir bölümü önceki dönemden 

geliyor. Ne zamandan geliyor? Bunu yapan firma 2019 Haziran Ayında bir önce firma devir aldı. 

Yani önceden geliyorsa ne? Kazması ne zaman vuruldu? 2019‟un Ekim‟inde. Ne zaman bitmiĢ? 

Aralık‟ta, 14 ayda. Türkiye‟de baĢka böyle bir yatırım yok. Hem de pandemi döneminde… Haydi 

gözlerinizden öpeyim. Pandemi döneminde böyle bitmiĢ bir tane 350 trilyonluk bir tesis gösterin. 

Gösteremezsiniz, yok. Böylesi de yok… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Dinleyin size söylerim ağabey, hiç fısıldama 

veririm mikrofonu söylersiniz, fısıldamayın. Sevgiler sunuyorum size. Burada faaliyete geçebilmesi 

için arta kalan %15 ne olacak? ArkadaĢlar %15 uzak hedef daha %40‟larda %45‟lerde. Bakın doğru 

bilgi veriyorum size bu da eksik bilgi. Ve diyorsunuz ki “Yalan söylüyorlar.” Ben de Ģimdi 

soruyorum, yalanı söyleyen kim? Bunu Özgür Bey‟den duymak istiyorum. Ben isem bana söylesin, 

isim versin. Mehmet ERĠġ‟in kim olduğunu da göstereyim. O kadar basit değil yani bu. Siyaset 

yapalım, baĢımızın üstüne. Ama siyaset yapacağım derken, yirmi yerden dolanıp insanlara… 

BüyükĢehir içinde bulunduğunuz BüyükĢehir. Buğra Bey oradan gelmedi, Yıldız Hanım oradan 

gelmedi, Fatma Hanım oradan gelmedi… Bir gün de gelin. Ben basında konuĢtuğunuz için, 

basından da cevap verdim. “Gelin önce kebabı yiyelim, kahvemizi içelim ondan sonra tesisi 

görelim.” Bunu aynı Ģekilde tereddüdü olan… Evet, ben de tereddütteyim kolay mı? Yiğitlik yaptık, 

bu bölgenin sorunu… Bölgeyi konuĢuyoruz biz, ÖdemiĢ‟i konuĢmuyoruz. BeĢ ilçe. Hatta dedik ki; 

“Selçuk‟un, Torbalı‟nın, KemalpaĢa‟nın çöpünü de istiyoruz.” O bir değer olduğunu bilir, o bir 

tesisin çalıĢması için, o tesisin çalıĢması için var olan günlük 350 ton çöp yeterli değil, kapasitesi 
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1200 ton. Yani bakın yuvarlak hesap üç katı, ne yapacak? Silaj yetiĢtirecek ne yapacak? BaĢka bitki 

yetiĢtirecek. Ne yapacak? Hayvan çiftliklerinin tersini getirerek yapacak. Sonuçta, bakın bu sıfır 

atık tesisi Belediye olarak ÖdemiĢ benden önce… Sanırım bir Belediyemiz kurmuĢtu. Sıfır Atık 

Toplama Merkezi‟ni ÖdemiĢ'te kurdu yılbaĢından önce. Kaç Belediye BaĢkanı arkadaĢımız 

gerçekleĢtirdi bilmiyorum. Bu projenin hamisi Emine ERDOĞAN‟dır. Sıfır Atık Projesi‟nin hamisi 

Türkiye'de bilene bilmeyene bir kez daha söylüyorum, Emine ERDOĞAN‟dır. ÖdemiĢ'te de bir 

Ģekilde bu uygulanmıĢtır. Nereye gidecek? Gittiği yer bellidir. VahĢi depolama yaptığınız yere Ģimdi 

atık olarak gidiyor. Arındırıldıktan sonra, temizlendikten sonra gübresi alınacak, suyu çıkarılmıĢ, 

suyu tekrar alınmıĢ ve yanındaki 100 metre sonra arıtma tesisine verilmiĢ ve üretici çiftçiye 

verilecek. Kuraklığın… Bu bir proje, bu bütün. Eksiği olabilir mi? Olabilir, baĢımızın üstüne, 

yanlıĢı da olabilir. Ama bunu basından “yalan söylüyorlar” dediğiniz zaman aynen de iade 

ediyorum. Kabul eden eder, etmeyene bir daha söylerim.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. 

MEHMET ERĠġ: Saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: Sağ olun. Hüsnü Bey buyurun. Son iki sözü sizlere vereceğim ve bitireceğim, ġerif Bey 

size de vereceğim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım kürsüde konuĢursak…  

BAġKAN: Salahattin Bey çok uzadı yapmayın… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Çünkü hem mikrofon…  

BAġKAN: Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Hem de sayfaları çeviremiyorum. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, Ģu çizmeleri Ģuraya bir koyalım. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok, yok bayağı 

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

BAġKAN: Evet arkadaĢlar lütfen.  

HÜSNÜ BOZTEPE: ArkadaĢlar bunlarda mandal. Bu mandalları… Ġlk önce arkadaĢlar 

konuĢmaya baĢlamadan önce Sayın BaĢkan‟ım sizin basında bir demeciniz var. Ben buradan rica 

ediyorum lütfen, ben konuĢmayı yaptığım zaman Ģu canlı televizyonları kapatın. Çünkü ben 

herhangi bir reklamı falan sevmiyorum. Kimseye de herhangi bir mesaj vermek istemiyorum. O 

yüzden diyorsunuz ki, tabii ki arkadaĢlar canlı yayına çıkınca diyorsunuz, ondan dolayı herkes bir 

Ģeyler konuĢma ihtiyacı duyuyor. Sayın BaĢkan, mandallarımız renklidir, maskeler gibi biraz basit 

ama maskeler gibi kokuyu herhalde Ģey yapmaz. Değerli ArkadaĢlarım bu mandalları biraz sonra 

Sayın BaĢkan‟ıma çizme ile beraber hediye edeceğim. Değerli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan‟ımız 

sanırım 2 gün önce lavanta, Turgutlu Köyü‟nde lavanta festivali yaptınız. Tabii ki lavanta da 

gerçekten de çok güzel kokar. Güzel, rica ediyorum Sayın BaĢkan‟ım, hatta sizler de arkadaĢlar 

BaĢkan‟ın attığı o tweet‟in altına okuyunuz. Ben sonra dedim olur ya bizim Gençlik Kolları yapmıĢ 

olabilir, bu tweetleri baĢkası altına yazmıĢ olabilir. Bir bakayım dedim. Kim bunlar? Geriye 

döndüm, vallahi baktım bizi öven birileri falan değil. Onların da geçmiĢlerine indim, isyan ediyorlar 

neler neler diyorlar. Yani “Lağım kokuyor.” diyorlar. Çok özür dilerim hepinizden, eğer ki canlı 

yayın devam ediyorsa, Ġzmir halkından da özür dileyerek “bok kokuyor” diye yazmıĢlar arkadaĢlar. 

Gerçekten de Ġzmir çok kötü kokuyor, çok kötü kokuyor. O yüzden bundan sonra Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkan‟ımıza… Mustafa Bey de bana yakın oturuyor. Balkonda kokuyu o da aynı anda 

alıyor. Eğer koku alma duyusunu yitirmemiĢse. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Kokmuyor, kokmuyor. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Gel o zaman benimle beraber. Koku alma duyusu… 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen karĢılıklı konuĢmayın. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli Basın hepinizi bekliyoruz arkadaĢlar. 

BAġKAN: Evet. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Kokmuyor. 

BAġKAN: KarĢılıklı konuĢmayın. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Grup BaĢkan Vekilimiz sizi de çağırıyorum, Nilay Hanım… 

BAġKAN: Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bir hanımefendi olarak sizi de çağırıyorum. Değerli ArkadaĢlar hepinizi 

hepinizi… 
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BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ġzmir‟in, Ġzmir‟in en iyi bölgesi olan Yenikent Alanı‟na 1 milyon,                      

2 milyon dolara satılan dairelerin ya da rezidansların, büroların orasına hepinizi davet ediyorum. 

Bakın, bakın… 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bakın arkadaĢlar Manda Çayı tabii ki, Manda Çayı‟nda geçen gün BaĢkan‟ım 

orada resimleri paylaĢtı. Değerli ArkadaĢlar, hayatımda, hayatım boyunca hiç kimse Hüsnü 

BOZTEPE'yi bugüne kadar yalanlayamaz. Ben yalan söylemeyi bilmem, ben yalan söylemesini asla 

bilmem. Fakat, fakat Değerli ArkadaĢlar tabii ki bazı Ģeyleri daha da överek, daha da yücelterek 

daha da büyüterek anlatabiliriz. Sayın BaĢkan sizden rica ediyorum, rica ediyoruz gerçekten, bir 

Ġzmirli olarak, bir vatandaĢ olarak… Benim evimin önü arkadaĢlar leĢ gibi kokuyor? Ne hakkınız 

var ne? Ne hakkınız var? Burası gayet güzel Ġzmir‟in en güzel bir yeriydi. ġimdi, bakıyoruz Sayın 

BaĢkan Salda Gölü'nde. ArkadaĢ tamam gezmeye gittin, gez. Biraz da Ģu Ġzmir'e bak. Ġzmir'de ne 

oluyor? Giyeceksin bu çizmeleri kardeĢim, bunları bana… Buradaki inĢaat mühendisi arkadaĢlar 

çok iyi tanır. “Bir Belediye BaĢkanı eğer ki çizme giyip yağmur yağdığı zaman ya da güneĢin en 

kızgın olduğu zaman, üstüne bilmem ne alarak sokağa çıkmıyorsa, eğer ki derelerin baĢını 

gezmiyorsa o Belediye BaĢkanlığı yapamıyor arkadaĢlar.” demiĢtir Orhan ERDEM. Kemal Ağabey, 

bu böyle. 

BAġKAN: Ağabey bağırmayın. 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım özür dilerim. 

BAġKAN: Bağırmayın. 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Bağırmayın. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Pardon sesinizi… 

BAġKAN: Bağırmayın. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, Sayın ArkadaĢlar burada Mustafa ÖZUSLU çok 

bağırmıĢtır, ben bağırmayacağım Ģimdi sesimi düzelteceğim. Ama bundan sonra burada birisi 

bağırsın hesabını sorarım. Tamam Sayın BaĢkan‟ım size aynen dinleyeceğim. Değerli ArkadaĢlar 

sesimi ancak ki kısarak… Bu mandalları bundan sonra böyle… Maskeler kesmiyor çünkü.  Bunu da 

burnumuza… Benim burnum büyük, benim burnum büyük. Böyle gezeceğiz, Ġzmir'de böyle 

gezeceğiz arkadaĢlar. BaĢka da çaremiz yok, baĢka da çaremiz yok. Çünkü dağıttığınız maskeler de 

zaten kesmiyor artık kokuyu. 

BAġKAN: Fotoğraf çekmeyen kaldıysa…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, canlı yayın… Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟la beraber… 

BAġKAN: Çünkü hiç Ģov yapmayı sevmez… Hiç… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben Ģov yapmayı sevmiyorum BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: ĠĢte onun için “çeksinler” diyorum, hazır yakalamıĢken…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben siyaset yapmasını seviyorum, ben siyaseti biliyorum, ben siyasetin nasıl 

yapıldığını biliyorum. Bu salonda birçok arkadaĢ beni çok iyi bilir. Ben 40 yıldır siyaset yapıyorum. 

BAġKAN: Bağırmayın, bağırmayın… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Hayatın da, Hüsnü BOZTEPE‟nin de ne olduğu bellidir, bırakın... 

BAġKAN: Hüsnü Bey… 

HÜSNÜ BOZTEPE: ArkadaĢlar tekrar diyorum, girin tweetlerin altına bakın. Kim ne yazmıĢ? 

Sonra o kiĢilere de girin bakın AK Partili birisi var mı? Yani AK Parti‟yi öven birisi var mı yok mu? 

Adamlar yazmıĢ orada ne yapayım yani. Bunu da bir arkadaĢ söyledi. Değerli ArkadaĢlar Turgutlu 

Köyü‟nde 15 dönüm lavanta ekiliyor. Topu, topu 15 bin metrekare. Yani bizim sanırım, 15 bin 

dönüm falandır bu bizim… Bu bahçesiyle Ģuyuyla beraber, bu alan bu kadar, bu kadar. 2015 yılında 

baĢlanmıĢ, 6 yıldır festivali yapılıyor, harcanan paranın haddi hesabı yok… 

BAġKAN: Lütfen… ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Mehmetçim bir dakika, Mehmetçim bir dakika, bir dakika seni de biliyorum 

Mehmetçim dur orada bir dakika, dur, dur orada, dur orada… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
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BAġKAN: Susturuyoruz arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar demin, demin Mehmet ERĠġ söyledi. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ArkadaĢlar, lütfen… Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Tire'de çöp illegal dökülüyordu. Bugün gelen demin Ġrfan KardeĢimiz de 

söyledi. Bunu illegalleĢtiriyorsun, yapıyorsunuz bunu. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Hayır illegalleĢtirmiyoruz. 

HÜSNÜ BOZTEPE:  Bu konuda sizi tebrik ediyorum. 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen… 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım, bu konuda sizi tebrik ediyorum, alkıĢlıyorum. 

BAġKAN: Tamam bitirin. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu konuda biz de destek veriyoruz zaten, konuĢtuk Komisyonlarda. Sizin 

yanınızdayız karar da verdik çıkmıĢ gibiydi, bugün olmasa yarın o kararı vereceğiz. Hem de 

oybirliği ile vereceğiz. 

BAġKAN: Tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ne yapıyoruz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yahu ne alakası var oyçokluğu ile? Ne alakası 

var? Var mı kardeĢim? 

BAġKAN: ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE:  Var mı? Oyçokluğu ile… 

BAġKAN: Hüsnü Bey niye bağırıyorsun? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ama BaĢkan‟ım yanlıĢ bilgi veriyorlar… 

BAġKAN: Olabilir. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Neyse… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Verme kardeĢim, yanlıĢ bilgi verme… 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen, evet. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu sizin koca koca büyük proje dediğiniz 15 bin metrekareye lavanta 

ekiyorsunuz. Bu kentin, bu kentin yüzölçümü Ģu an tam hatırlamıyorum… Her tarafı kokuyor. 

Bırakın biraz bu kente gelin. Ardahan'ı, Iğdır‟ı orayı burayı dolaĢacağınıza gelin asli görevinizi 

yapın. Tarım Bakanlığına soyunacağınıza, Belediye BaĢkanlığı yapın, Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığını yapın. Sizden baĢka bir Ģey istemiyoruz, gerçekten bir Ģey istemiyoruz sadece bir tek 

Ģey istiyoruz… 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sadece bir tek Ģey istiyoruz Sayın BaĢkan‟ım; Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı yapın. 

BAġKAN: Tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢka bir Ģey istemiyoruz. 

BAġKAN: Tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bitti. 

BAġKAN: TeĢekkür… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar bir Ģey söyleyeceğim BaĢkan‟ım 

kapatıyorum.  

BAġKAN: Evet, lütfen. 

HÜSNÜ BOZTEPE: DemiĢtiniz ki siz körfez kendi kendini temizleyecek. 

BAġKAN: Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ve bununla ilgili de bir raporlar var, bilimsel raporlar var demiĢtiniz. Ve ben 

de daha önce dedim ki; basında bu bilimsel raporu lütfen açıklayın. Sayın BaĢkan‟ım bir buçuk sene 

oldu bekliyoruz. Değerli ArkadaĢlar hepinizi sevgiyle, selamlıyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. 
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HÜSNÜ BOZTEPE: Ben bu kenti seven bir arkadaĢınızım, dostunuzum. Ben burada siyaset 

yapmıyorum, hayatım boyunca burada bir kez, bir gün olmuĢsa AK Parti'nin Ģu politikasını… Hep 

Ġzmir'i konuĢmuĢum, hep Ġzmir'i, Ġzmir dıĢında baĢka da bir Ģey konuĢmadık, bitti. 

BAġKAN: Tamam, sakin. Evet arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan bu çizmeleri size hediye ediyoruz. 

BAġKAN: Tamam teĢekkür ediyorum. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu Ģeylerle beraber de hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 

BAġKAN: Evet Bülent Bey, sonra size de vereceğim. Buyurun Bülent Bey, en son artık bitiriyoruz, 

evet. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Hüsnü Bey‟le Özgür 

Bey külhanbeyi gibi çıkıp sağa sola parmak sallıyor. Bizler… Mustafa Bey tane, tane anlatınca da 

buradaki Meclis de anlıyor çünkü onlar tepeden ne görüyorsa, onu uyguluyorlar. Armut dibine düĢer 

diye bir laf var. Aynı olayı tepede ne görüyorlarsa siyasi irade olarak, burada da onu uygulamaya 

çalıĢıyorlar. Tabii ki bunu ben çok görmüyorum kendilerine. EleĢtirileri… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Evet, evet arkadaĢlar, lütfen. Evet. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Ben tane, tane anlatıyorum… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Tamamlayın. 

BÜLENT SÖZÜPEK: ArkadaĢlar anlasınlar diye tekrardan söylüyorum. Bizim çünkü siyasi 

ahlakımız ve etiğimiz bunu gerektiriyor. 

BAġKAN: Evet. 

BÜLENT SÖZÜPEK: ArkadaĢların rahatsız oldukları konuları ben çok iyi anlıyorum. (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen müdahale etmeyin, evet. 

BÜLENT SÖZÜPEK: ArkadaĢların rahatsız olduklarını… Olmalarına da saygı duyuyorum... 

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

BAġKAN: Hüsnü Bey lütfen... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Lütfen… Siz nelerden bahsettiniz lütfen... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Lütfen yalancılıktan baĢladınız her Ģeyi 

söylediniz, lütfen susun, evet, evet Bülent Bey tamamlayın. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Hüsnü Bey bir konuĢsun ondan sonra… Oturduğu yerden yine konuĢmaya 

devam ediyor.  

BAġKAN: Evet. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Ġzmir'de bir hikâye yazılıyor, bundan dolayı da rahatsız olmaları normal, 

baĢka argümanları kalmadı, eleĢtirecek bir nokta kalmadı. Sadece bir isme takılacak kadar bile 

siyaseti tabana indirmeye çalıĢtılar. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkan‟ımızın bir sözü var; Ġzmir'de 

refahı arttırıp, adil bir Ģekilde paylaĢmayı öngörüyor. Bu kentteki yaĢayan 5 milyon insana hizmet 

etme noktasında biz Meclis Grubumuz olarak siz beğenseniz de, beğenmeseniz de Ġzmir'e hizmet 

üretmeye devam edeceğiz. Bu ülkede iĢsizlik almıĢ gitmiĢ, yolsuzluk almıĢ gitmiĢ, insanlar kredi 

borçlarını ödeyemiyor, çiftçi traktörünü yakıyor, kahveci esnafı intihar ediyor, öğrenci velisi 

çocuğuna kıyafet almadım diye intihar ediyor, öğretmenler atanamadı diye intihar ediyor, bunları 

konuĢacağımıza… 

BAġKAN: Evet. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Tarım konusunda yapılan bir baĢarıyı Tunç BaĢkanımız Burdur'a gidiyor, 

Burdur ili diyor ki, “Salda Gölü‟ne gitti.” dedi ondan söylüyorum, “Ardahan'a gitti.” dedi ondan 

söylüyorum, orada… 

BAġKAN: Evet Hüsnü Bey… 

BÜLENT SÖZÜPEK: Örnek bir proje olarak tarım politikası uygulamaya çalıĢıyor. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Tarım Bakanı mı? 

BÜLENT SÖZÜPEK: Evet Tarım Bakanı inĢallah bir dahaki dönem Tarım Bakanı da Cumhuriyet 

Halk Partisi‟nden çıkacak buna emin olun yani... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
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BAġKAN: Evet. Yahu bir dur Allah aĢkına ya, Allah aĢkına ya… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, Bülent Bey bitirin lütfen tamam. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Kendisine yani… Ben üslup olarak kendisine artık cevap vermek 

istemiyorum… 

BAġKAN: Hiç durmuyor evet. 

BÜLENT SÖZÜPEK: O duruma da düĢmek istemiyorum bundan dolayı. 

BAġKAN: Tamam. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
BÜLENT SÖZÜPEK: Ġzmir'de yapılanlar belli, Ardahan'ı... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Yahu Allah Allah, yahu Hüsnü Bey, Hüsnü Bey Allah Allah. Evet, Bülent Bey 

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

BÜLENT SÖZÜPEK: Siz benim durumuma düĢmeyin, zaten Allah sizi bu duruma düĢürmüĢ daha 

baĢka beterinden bir Ģey vermesin yani. 

BAġKAN: Tamam. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Allah AK Parti‟ye sabır versin diyorum. Kendileri tarım politikalarından 

rahatsız oluyorlar, belli Ġzmir'de yapılanlar. En son Ardahan'a davet edilmedik diye eleĢtiride 

bulundular. KeĢke Ġzmir'de 4 tane Genel BaĢkanımızın katılımıyla 4 tane açılıĢ oldu. Bu yatırımın 

bedeli 1 milyar. 

BAġKAN: Evet. 

BÜLENT SÖZÜPEK: KeĢke gelselerdi de ÖdemiĢ'te katılsalardı, Bornova'da havuz açılıĢına 

katılsalardı, Fuar‟da 354 tane otobüs alımı oldu, keĢke gelselerdi de orada da Ġzmir halkına hizmet 

etme noktasında gözleriyle görselerdi bazı gerçekleri. Ama bunların gözleri var görmüyor, geçen 

Meclis‟te de söylemiĢtim. Kulakları var duymuyor… 

BAġKAN: Evet. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Duymak istemiyorlar ama her ne tür eleĢtirirlerse eleĢtirsinler, biz 

çalıĢmaya Ġzmir için… 

BAġKAN: Evet. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Buyurun lütfen. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Ġzmir için çalıĢmaya devam edeceğiz. 

BAġKAN: Tamam. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Bağırsalar da çağırsalar da biz Ġzmir'e canla, aĢkla, baĢla çalıĢacağız. 

BAġKAN: TeĢekkür ederim, sağ olun. Evet son 3 kiĢiyi gördüm onlara vereceğim, bitireceğim. 

Arkaya evet. 

ALĠ AYYILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, Sayın Meclis daha önceki Meclis konuĢmalarında da özellikle 

iki taraf da uyarılmıĢtı ama sadece Meclis ve Ġzmir‟le alakalı konuları konuĢmamız gerektiğini ve 

bu sorunları çözmemiz gerektiğini… Ben bunu hissediyorum, herkesin hissetmesini istiyorum. Üst 

onu yaptı, alt onu yaptı yalan yanlıĢ bilgilerle lütfen vaktimizi heba etmek istemiyorum, teĢekkür 

ediyorum… 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum size. 

ALĠ AYYILDIZ: Bir… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)  BaĢkan‟ım… ġimdi 2019 yılı sonunda… 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen, Hakan Bey lütfen, lütfen evet… Susar mısınız? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar lütfen… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Veriyoruz evet buyurun. 

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

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

buyurun. ArkadaĢlar lütfen… ArkadaĢlar evet buyurun, evet…  

ALĠ AYYILDIZ: BaĢkan‟ım 2019 yılı… 

BAġKAN: Evet. Özgür Bey rica ediyoruz evet. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yahu susun bağırmayın, evet. Buyurun, 

buyurun… Allah Allah evet devam edin. 

 ALĠ AYYILDIZ: BaĢkan‟ım 2019 yılı Meclis kayıtlarının son aylarında yaptığımız görüĢmede 

Tire'de vahĢi depolamadan bahsetmiĢtim. O zaman Bölge 1 ÖdemiĢ'teki Katı Atık Bertaraf Tesisini 
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Mehmet ERĠġ BaĢkan‟ım söz alarak bölgeye ağabeylik yaparak bundan sonra Tire‟nin çöpünü 

toplayacağım, Tire'yi vahĢi depolamadan kurtaracağım diye bir demeç vermiĢti. 29 Ekim 2020 

tarihinde de bu tesisin açılacağını bildirmiĢti. Daha sonraki geliĢmelerde Pandemi sürecinde geçen 

sene Temmuz ayında Ģu an vahĢi depolama yapılan yerin 15-20 seneden beri vahĢi depolama 

yapılan… Asıl olarak alanın mera olduğunu size iletmiĢtik. Siz özellikle tarım konusundaki 

çalıĢmalarınızda, küçükbaĢ konusundaki hayvancılık çalıĢmalarınızda bu merayı kurtaralım, buraya 

küçükbaĢ hayvancılığa… 1 milyon 500 bin metrekarelik alandan bahsediyoruz. “Buradaki 

kooperatifleri tahsis edelim, küçükbaĢ hayvancılığı çoğaltalım.” diye görüĢmüĢtük. Bu konunun çöp 

depolama konusunun Meclisten geçtiğini ben hatırlamıyorum. Tire'ye çöp döküldüğünü Ģimdi 

öğreniyorum. ÖdemiĢ'e giden çöplerin olduğunu da bilmiyorum. Yani bu merayı gerçekten konu 

dıĢında konuĢuyorum, merayı kurtarmamız gerektiğini lütfen size tekrar tekrar söylüyorum. 

BAġKAN: Biliyorum, teĢekkür ediyorum. Suat Bey buyurun, son üç söz evet. 

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Konu tamamen teknik bir konu. Demin benim üç Önergem vardı. 

O üç Önerge zeytin konusunda. Ben Çevreye de gittiğini, Çevre ve Sağlığa da gittiğini düĢündüm, 

kaçırmıĢım. Ama Ģart oldu oraya da havale edilmesi. Çok geç olmadıysa eğer onu da oylarsanız… 

BAġKAN: Gerek yok Suat Bey‟ciğim, yeteri kadar Komisyonda değerlendirilecek zaten. 

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Ama Çevre çok önemli benim için… 

BAġKAN: Mutlaka. 

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Onlarla birlikte çalıĢacağız. 

BAġKAN: Gelsin, bir sonraki Mecliste orada tekrar değerlendirelim ÇarĢamba günü. Evet Nilay 

Hanım buyurun, ġerif Bey ve Murat Bey‟le bitiriyorum, evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi ben öncelikle ĠZBETON‟la ilgili geçen Mecliste… Tutanaklarda da 

var zaten her Ģeyi anlattık. ĠZBETON Müdürümüz de kendi yasal haklarını kullandı. KiĢilik 

haklarının ihlali ile ilgili. Sadece Ģunu söyleyelim; bu Mecliste tekrardan ĠZBETON'un hani 

herhangi bir Ģey üretmediği, buna da imkânının olmadığı noktasında bir eleĢtiri geldi. ĠZBETON 

son 2 senede; birisinde 13 milyon, ötekinde de 19 milyon kâr etmiĢ bir firma, bir kamu iĢtiraki. 

Öncelikle bu yönden kendisine haksız ve gerçek dıĢı bir saldırı söz konusu. Diğer konular Yargıda 

mutlaka karĢılığını bulacaktır. Trafik konusuna gelince, Geçen Mecliste de en ince detayına kadar 

anlattık. Trafikte Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi neler yapıyor? Gelecek ÇarĢamba günü de zaten bu 

konuda bir sunum yapılacak, bunlara da girmiyorum. Ama Özgür Bey'e bir tavsiyem var, “1,5 saat 

sonra Bayraklı'ya gideceğim.” dedi. Ben metro kullanıyorum, tramvay kullanıyorum, feribotları 

kullanıyorum, kendisine de bunu tavsiye ediyorum. Buradan çıkıp metro istasyonundan metroya 

binerse Alsancak'ta da ĠZBAN‟la Bayraklı'ya çok kısa sürede ulaĢır ya da feribotla aynı Ģekilde. 

ġimdi koku konusuna gelince… 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen yapmayın Ģunu, evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Koku konusuna gelince, ĠZSU bizim geçenlerde Faaliyet Raporunda da 

anlattık, ne kadar güzide bir Kurumumuz, ne kadar köklü bir Kurum. 2 milyar liralık bütçesinin o 

da aynı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi gibi neredeyse yakınına yakın %45 civarında yatırıma 

kullanıyor. Ġzmir'den Sakarya'ya kadar uzanan mesafelerle, ölçümlerle Ģehir hatlarına döĢüyor her 

yere. Sel felaketi son yüzyılın en büyük yağıĢını aldı Ġzmir. Dolayısıyla tabii ki birtakım sorunlar 

yaĢandı. Bunu ülkemiz genelinde de yaĢıyor, iklim değiĢikliği sebebiyle yaĢanıyor bunlar. 

Dolayısıyla her seferinde de belli noktalar tespit ediliyor ve bunlarla ilgili çalıĢmalar yapılıyor. En 

son yapılan da koku giderim ünitelerinin yerleĢtirilmesi ve bu sayede koku sorunu da büyük ölçüde 

giderildi. Ben kokuyla ilgili bugüne kadar bu Mecliste hiç konuĢmadığımız bir Ģeyi de gündeme 

getirmek istiyorum. Organize Sanayi Bölgelerimiz var. Özellikle Çiğli tarafında, Bayraklı tarafında, 

KarĢıyaka'da yaĢayan muhalif Meclis Üyelerimiz daha çok koku konusunu dile getiriyorlar. Ben 

Ģimdiye kadar hiç duymadım. ġunu söyleyeceğim; Organize Sanayi Bölgelerinin atıklarını Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı denetliyor, deĢarjlarını Çevre ve ġehircilik Bakanlığı denetliyor. Çevre Ġl 

Müdürlüğünün yetkisinde. Buralarda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin ne yazık ki yetkisi yok. Bu 

konudaki kanuni düzenleme o kadar eksik yapılmıĢ, o kadar eksik yapılmıĢ ki, bu kentin Sular 

Ġdaresi‟nin Organize Sanayi Bölgesinde sanayi iĢletmelerinde denetim yetkisi yok, ruhsatlandırma 

yetkisi yok. O zaman demek ki Merkezi Ġdarenin iĢte Ege Bölgesinin, Akdeniz‟in tıpkı Marmara‟da 

olduğu gibi salyalarla çevrilmemesi için, büyük çevre felaketlerine sebebiyet verilmemesi için bu 

yetkinin ĠZSU‟ya verilmesi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine verilmesi gerekiyor. Esas bunu 
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mücadelesini yapmak lazım. Bunun dıĢında ġehir Tiyatroları ile ilgili gerçi çok söylendi. Ama yine 

de Özgür Bey bazı mesajlardan bahsetti, olumlu olumsuz. Bilindiği üzere birtakım sınav koĢullarına 

itirazlar olabilir. Bu vatandaĢın itirazı haklı bulunmuĢ olabilir, bu sefer gönderilen mesajla 

düzeltilmiĢ olabilir. Bunda hiçbir Ģey yok. Yani… 

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet algıda, algıda mutlaka bir yıpratma gayreti var, onu görüyoruz ama 

ġehir Tiyatrolarını Ġzmir halkı büyük bir özlemle bekliyor. Çöp probleminden bahsettik. Çöp 

problemi de daha bugünün haberlerinde var. Türkiye dünyada çöp ithalatı yapan 1. ülke, 1. ülke. 

Dünyanın bütün çöplerini biz topluyoruz. Böyleyken Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi…    

BAġKAN: Özgür Bey lütfen ama yahu lütfen… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi…    

BAġKAN: Biraz sabredin yahu, hiç sabrınız yok hiç... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Gerçekten niye müdahale ediyorsunuz? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
NĠLAY KÖKKILINÇ: Atık bertaraf… 

BAġKAN: Yapmayın Ģunu, siz Grup BaĢkan Vekilisiniz. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar bırakın hatip istediğini bir konuĢsun. 

Bunu niye yapıyorsunuz? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) BaĢkaları size yaptığı zaman nasıl kızıyorsunuz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Biraz sabredin. Evet, Nilay Hanım tamamlayın.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

BAġKAN: ArkadaĢlar sonra aranızda tartıĢırsınız… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika… Özgür Bey bir susun. 

Beğenmiyorsanız…TartıĢırsınız, evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Malezya ikinci sırada geliyor, Türkiye birinci sırada. 

BAġKAN:   Evet, devam edin.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġunu söyleyelim. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, ülkemize gelen çöpler bu 

noktadayken Ġzmir‟de bütün açmıĢ olduğu bu atık bertaraf tesisleriyle, vahĢi depolama alanı, 

düzenleme depolama alanı, geri dönüĢümler, enerjiye dönüĢümler hepsinden yararlanılacak Ģekilde 

kente yarar sağlıyor.  Ayrıca bu bütün tesislerin kurulumunda mutlaka Bakanlıklarla da bir iletiĢim 

var. Onların onayları da var. Mera Alanları ile ilgili de gerçek anlamda mera olmadığı, mera 

vasfından çıkarılması gerektiği, mera vasfından çıkarılması gereken alanların da imar planlarını 

ilgilendirdiği bu sebeple Meclisimize geldiği konuları da teknik gerçeklikler. Bunlarda da bir 

yanıltma gayreti var. Dolayısıyla ben Ģunu da söylemek istiyorum aslında Hüsnü Bey‟i de çok boĢ  

geçmemek lazım. Bizim yani boĢ geçmemek derken saygısızlık anlamında kesinlikle söylemedim.  

BAġKAN: Evet buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: YanlıĢ anlaĢılmasın.  

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bizim BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız her yere çizmeleriyle giriyor her 

yerde bütün bürokratlarıyla birlikte çalıĢıyor ve biz bunlara tanığız.  Bu çizmeleri sunmuĢ olabilir 

ama zaten kullanılıyor. Renklerden artık korkmamasına Hüsnü Bey‟in memnuniyet duydum. 

Rengârenk bir mandalla burada Ģovunu yaptı kendisi.  

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet lavanta dedik. Lavanta da ülkemizin çok büyük bir değeri. Bir kere 

susuz tarımla gerçekleĢtirilen çok az maliyeti olan bir, çok da güzel pazarı olan bir bitki, dolayısıyla 

kaç metrekarede yapıldığının hiçbir önemi yok. Türkiye‟nin her yerinde Ġzmir‟imizin her köĢesinde 

lavantalar üretilsin. Bir yerde gidersiniz bunu teĢvik edersiniz, gösterirsiniz ama ondan gören pek 

çok yer bunu üretmeye baĢlar. Ben ÇeĢme‟ye de zaman zaman gidip gelirken bakıyorum bir lavanta 

tarlası var. Gözüm her gidiĢ geliĢte o lavanta tarlasına takılıyor. Bundan da bu kadar çok olumsuz 

noktada çıkıĢlar yapmamak lazım. TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ederim. ġerif Bey buyurun… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Allah Allah gerçekten Ģu salonda bir tek sizin 

sesinizin çıktığının farkında mısınız?  
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ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan…  

BAġKAN: Evet, ġerif Bey… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) ġerif Bey buyurun.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan,  Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Güzide Basınımızın 

Güzide Temsilcileri öncelikle Meclis‟i saygıyla selamlıyorum. Sayın BaĢkan‟ım, Muhalefet bu 

kadar bağırıyorsa bilin ki siz doğru yoldasınız. Eğer Muhalefet sizi…  (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Allah Allah, Allah Allah… Abi yok. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Eğer Muhalefet sizi illere… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Evet, buyurun. 

MEHMET MALTEPE: BaĢkan‟ım, sürekli bizi susturuyorsunuz ama bu arkadaĢları bir türlü  

susturamıyorsunuz…   

BAġKAN: Tamam, dur biliyorum. Tamam Mehmet Bey‟ciğim, haklısın.  

MEMET MALTEPE: Ben kendisini Turgutlulu olarak davet ediyorum gelsin bir gösterelim ona 

lavanta tarlalarını görsün  

BAġKAN: Tamam biliyorum.  

MEMET MALTEPE: Ama biraz sussun yani yeter artık…  

BAġKAN: Haklısın tamam tamam. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Evet, ġerif Bey devam edin.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 

MEMET MALTEPE: Sürekli Ģov yapıyorsun yahu. 

BAġKAN: Evet bir dakika susun. Evet, ġerif Bey.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan‟ım, Muhalefet eğer bu kadar bağırıyorsa siz doğru yoldasınız 

bizler doğru yoldayız. Ġl il dolaĢıyorsunuz onu gündeme getiriyorlar. Bakanlık… “Tarım Bakanı 

mısınız?” diyorlar. Evet, sizden hem Hükümet rahatsız gördüğüm kadarıyla Bakanlık yapmanızdan 

bunların Tarım Bakanı‟ndan daha iyi iĢ yaptığınızdan rahatsızlar benim gördüğüm kadarıyla. Ġl il  

dolaĢın Sayın BaĢkan, doğru iĢ yapıyorsunuz. Bazılarının demek ki ayağına basıyorsunuz. Siyaseten 

yaptığınız iĢ çok doğru. Ġzmir‟e yaptığınız yatırımların tamamı doğru. Fakat bugün beni… Her iki 

arkadaĢımızı da ben çok severim Hüsnü Bey‟i de, Hakan Bey‟i de çok yanılttılar hakikaten çok 

ĢaĢırdım. Bir; Hüsnü Bey, hiç yakıĢmadı resmen sizi tehdit etti parmak sallayarak. Bu çok doğru 

değil. Yani Hüsnü Bey‟e yakıĢmadı bu. Hakan Bey ise; sizi bu tiyatrolar ile ilgili “efendim, biz 

oybirliği ile verdik siz yönetimde bunu beceremediniz, yapamadınız” noktasına getirdi. Bu da 

Hakan Bey‟e yakıĢmadı. ġimdi Hakan Bey ve Hüsnü Bey‟e Ģunu söylüyorum. 

BAġKAN: Evet.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: ArkadaĢlar, Ġzmir‟de çıkarsınız Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini kazanırsınız. 

Nasıl yöneteceğinizi siz belirlersiniz. ġu an Sayın Tunç Bey, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. Her 

yiğidin yoğurt yiyiĢi ayrıdır arkadaĢlar. Her yiğidin yoğurt yiyiĢi ayrıdır. O açıdan Sayın BaĢkan‟ın 

yoğurt yiyiĢi böyle.  Yaptığı çok demokratik. Yani siz “oybirliği” ile geçiriyoruz diyorsunuz. Benim 

açımdan sizin oybirliği çok önemli değil ki. Biz bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Millet 

Ġttifakı olarak biz geçiriyoruz kardeĢim biz yapıyoruz. Ama Tunç BaĢkan, çok demokratik olduğu 

için size söz veriyor, size hak veriyor. KonuĢmalarınızı öne alıyor. Ama ne olur yani biraz da siz de 

bunun önemini, bunun ehemmiyetini lütfen siz de anlayın…   (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Özgür Bey ne yapıyorsunuz?  

ġERĠF SÜRÜCÜ: ArkadaĢlar, lütfen siz de bunun önemini anlayın arkadaĢlar… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ArkadaĢlar.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Biz, biz, bizim… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Bir dakika. Siz tamamlayın lütfen.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Biz, biz arkadaĢlar sizlerle birlikte çalıĢmaktan mutluyuz arkadaĢlar. Ama 

lütfen, lütfen çok bağırmadan, lütfen çok hakaret etmeden.  
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BAġKAN: Özgür Bey, BaĢkan Vekilisiniz sürekli bir Ģey atmaya ne gerek var?  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, o zaman aynı aynı… 

BAġKAN: Söylüyorum, arkadaĢlarım isyan ediyor. Farkında değilsiniz.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan‟ım, yani. 

BAġKAN: Size değil onlara müdahale ettiğimi söylüyorum. Farkında mısınız? 

ÖZGÜR HIZAL: YaklaĢık bir saattir Hüsnü Bey‟e ve bu Gruba AK Parti Grubuna isim zikrederek 

müdahale ediyorsunuz ben burada konuĢtuğumda… 

BAġKAN: Çünkü siz konuĢuyorsunuz.   

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, hayır hayır.  

BAġKAN: KonuĢuyorsunuz. Oturun.  

ÖZGÜR HIZAL:  Siz demokratik demokratik.  

BAġKAN: Oturun, oturun…  

ÖZGÜR HIZAL:   Oturmuyorum size sormayacağım Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Bana soracaksınız. Oturun…  

ÖZGÜR HIZAL:  Size sormayacağım, siz demokrat bir Meclis BaĢkanlığı yapmıyorsunuz Sayın 

BaĢkan.  

BAġKAN: Bravo tamam. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Hakan Bey.   

BAġKAN: Oturun.  

ÖZGÜR HIZAL:   Yapmıyorsunuz Sayın BaĢkan.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Hakan Bey, Hakan Bey.  

BAġKAN: Evet, ġerif Bey tamamlayın. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Bir dakika.  

BAġKAN: Tamamlayın.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Özgür Bey, Özgür Bey bir dakika. Yani burada Meclis‟i yöneten bir BaĢkan, 

tabii ki size söz vereceği konuĢacağız. Bunu da biliyorsunuz. Bu kadar gerilmeyin. Bu kadar 

gerilmeye gerek yok arkadaĢlar. Biz sizi seviyoruz. Sizinle çalıĢmaktan memnunuz. Ama ne olur 

tehdit etmeden, ne olur iĢi, yöntemini Sayın BaĢkan‟ın çalıĢma yöntemine bakarak nasıl her yiğidin 

yoğurt yiyiĢi ayrıysa Tunç BaĢkan‟ımın da yoğurt yiyiĢi ayrı. Bunu da saygı göstererek burada siz 

de bizimle birlikte çalıĢmaktan memnun kalın arkadaĢlar. Bu anlamıyla tüm Meclis‟i saygıyla 

selamlıyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ederim. Son söz Murat Bey‟in.  

MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. Saygı değer Meclis... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Allah Allah. 

MURAT AYDIN: Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Gerçekten bu kadar provokasyona gelmeyeceğim. Sizi dinliyorum, evet.  

MURAT AYDIN: Artık teknoloji olduğu için bir Ģey söyleyeyim tabii. ġimdi saat 20.19‟da Özgür 

Bey “Ben buradan Bayraklı‟ya bir buçuk saatte gideceğim.” dediğinde ben navigasyona baktım. 33 

dakika sürüyor. Bir buçuk dakika sürmüyor.  

BAġKAN: Evet. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MURAT AYDIN: Hayır o saati söylüyorum. Tam konuĢtuğu saati söylüyorum. Ben tam  konuĢtuğu 

saati aldım.  

BAġKAN: Özgür Bey her söylenene cevap vermek zorunda değilsiniz. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Çünkü susmanız lazım. Adet 

budur. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)Böyle bir 

Ģey olamaz.  

ÖZGÜR HIZAL: O zaman Grubunuzu da susturacaksınız Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Grubumu da susturuyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Grubunuzu da susturacaksınız. 

BAġKAN: Siz bana iĢimi öğretemezsiniz. Ben Grubu susturmayı biliyorum. ArkadaĢlarımın 

isyanı… Onları değil sizi susturmam gerektiğini söylüyorlar.... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Susun, susun, susacaksınız.  



 55 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, “Ġki kiĢiye söz vermeyeceğim” dediniz. Nilay Hanım‟a söz 

veriyorsunuz. Biz söz istiyoruz, söz vermiyorsunuz. Bu nasıl demokrasi anlayıĢı?  

BAġKAN: Herkese bir kez söz veriyorum.  

HAKAN YILDIZ: Nilay Hanım iki kere konuĢtu Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Hayır.  

HAKAN YILDIZ:  Ġki kere konuĢtu kayıtları açın, bakın. ĠĢte size ispatı, iki kere konuĢtu.  

BAġKAN: Hakan Bey bağırmayın ve susun.  

HAKAN YILDIZ:  Bakın AK Parti Grubuna hakaret yapacaksanız. 

BAġKAN: Böyle bir Ģey olamaz.  

HAKAN YILDIZ:  Hiç kusura bakmayın kardeĢim. Hiç öyle bir Ģey yok.  

BAġKAN: Hakan Bey susun. ArkadaĢlar, Murat Bey.  

HAKAN YILDIZ:  AK Parti Grubuna her türlü hakareti yapacaklar ondan sonra müdahale 

ediyoruz. Böyle bir müdahale yok.  

BAġKAN: Susun niye bağırıyorsunuz? ArkadaĢlar siz bunu… 

HAKAN YILDIZ:  Kibar Ģekilde dörttür el kaldırdım. Söz istedim.  

BAġKAN: Peki, Murat Bey konuĢun.  

HAKAN YILDIZ:  Nilay Hanım‟a söz veriyorsunuz, bana gelince söz yok. Bu mu demokrasi 

anlayıĢınız… 

BAġKAN: Mikrofonu keser misiniz?  

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Evet Murat Bey.  

MURAT AYDIN: Değerli Meclis Ģimdi tabii bugün gündeme geleceğini  düĢünmedim ama zaten 

geçen Meclis‟te yani Haziran Meclisinde konuĢtuğumuz bir konuyu teĢekkürümü geri almam 

gerekiyor. Maalesef hani deyimdeki gibi maĢallah dediğimiz 40 gün yaĢamıyor gerçekten 40 gün 

yaĢamadı. Haziran Ayındaki Mecliste Hükümetin, CumhurbaĢkanlığının plastik atık ithalatını 

yasaklamasına teĢekkür etmiĢtim. Bunu çok önemli bulmuĢtum. Madem ki bugün burada çevre 

konuĢuluyor maalesef dün plastik atık ithalatını yapan lobi CumhurbaĢkanlığı nezdinde etkili oldu 

ki bu Kararnameyi geri aldılar ve artık Türkiye yeniden plastik atık ithal edebilir bir ülke haline 

geldi. ġimdi çok mu, az mı? Ben rakamları vereyim size. Hani en çok sözünü Nilay Hanım 

söyleyince “Yalan söylüyorsunuz” dediler. Söyleyeyim.  Türkiye 438 bin ton 2020 yılında plastik 

atık ithal etti. Ona en yakın ülke, Türkiye‟ye en yakın ülke 383 bin tonla Malezya. Ondan sonraki 

en yakın ülke 162 bin tonla Endonezya. Yani biz Endonezya‟nın üç katından fazla ithalat yapıyoruz. 

Bütün Avrupa Birliği 807 bin ton ithal ediyor.  Bizim plastik atık rakamı ithal rakamımız bu. Bunu 

ben söylemiyorum. Devlet ithalatı kayıtlarını söylüyor bunu.  Avrupa Birliği içerisindeki en büyük 

pay 45 bin tonla Ġngiltere‟dir. Yani biz Ġngiltere‟nin yaklaĢık 10 katı plastik atık ithal ediyoruz ve bu 

plastik atıkların çok büyük bir kısmını yakarak ve derelere atarak imha ediyoruz. ġimdi bu çok açık 

bir sorun. Nasıl Ġzmir‟deki katı atıkları entegre tesisleri konuĢuyoruz. Bunu konuĢmak zorundayız. 

ġimdi arkadaĢlarımızın bir kısmı dönüp dönüp Ģunu söylüyor. ĠĢte genel siyaset yerel siyaset. Sanki 

bunlar ayrılabilirmiĢ gibi. ġimdi bakın CumhurbaĢkanlığı kendi Kararnamesini geri alarak bu 

ülkeye ve tabii ki bu Ģehre de plastik atık ithalatına yeniden izin verdi. Bu yanlıĢ. Nasıl bir ay önce 

bunu çok doğru bulduğumu söyleyip teĢekkür ettiysem Ģimdi de yanlıĢ olduğunu söylemek 

zorundayım. Çünkü bu ülke bu plastik atıklarını bu plastik atıkların neden Malezya‟ya, 

Endonezya‟ya geldiğini ve geldiği ülkelerde ne olduğunu biliyoruz. Bu sorun Çin‟in plastik atık 

ithalatını yasaklamasıyla baĢladı. Çünkü Çin plastik atıkların büyük alıcısıydı ve artık belli bir 

ekonomik seviyeye ulaĢınca bundan vazgeçti. Sözün özü Ģu... Çok uzadı kısaca Ģununla bitireyim. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde çevre sorunlarını konuĢmak iyi bir Ģey. YanlıĢ bir Ģey değil. Ama 

bunu doğru bir zeminde konuĢmaya gayret göstermek zorundayız. Son söz; çizme meselesine ben 

de bir laf söyleyeyim. Yani madem Sayın SOYER‟in twitter hesabını takip ediyor arkadaĢlar hatta 

alttaki yorumlara kadar takip ediyorlar. Sadece o twitterdaki bir sürü Ģey de sizin çizmenizle 

yağmurluğunuzla gittiğinizi görürler ki bu çok da önemli değil.  Siz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

BaĢkan‟ısınız yani çizme giyerek mi bu Belediyeyi yöneteceksiniz. Oradaki varlığınız da sembolik 

nihayetinde yani. Elinize kazmayı alıp iĢ yapacak değilsiniz ya. Onu yönetiyorsunuz nihayetinde. 

Eğer çizmeyse çizmeyi de giydiğinizi arkadaĢlar oradan görecektir. Saygılar sunarım.  

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, teĢekkür ediyorum. Gerçekten insanın sabrını zorlayan bir üslup var 
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ve biz bunu maalesef aĢamıyoruz ve bunu büyük bir üzüntüyle bir kere daha idrak ediyorum. Çok 

üzücü yani Ģu yöntemi demokratik bulmayan arkadaĢlar var. Demokrasi daha ne olabilir? Değerli 

ArkadaĢlar, yani bu, bu kadar zor bir Ģey mi? Bir arkadaĢ konuĢurken sessizce dinlemek. Sabırla 

dinlemek. Her söylenene cevap yetiĢtirmeye çalıĢmak, her söylenene bir laf yetiĢtirmeye çalıĢmak 

bunlar yakıĢmıyor. YakıĢmıyor arkadaĢlar. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyelerine 

yakıĢmıyor. Bundan vazgeçelim. Bizi Ģu anda belki izlemiyorlar ama bunlar tarihe kayda geçiyor. 

Bir gün bakılacak bunlara. Utanacağız. Utanacağız arkadaĢlar. Değerli ArkadaĢlar, Değerli 

ArkadaĢlar... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok, 

yani gerçekten akıl alacak gibi değil. Ama Ģunu söylemem lazım. ġimdi “Paçalarından yolsuzluk 

akıyor” demiĢim. Dedim, doğru. Ama buradan niye böyle bir alınganlık gösterildi onu ĢaĢkınlık 

içindeyim çünkü ben ne Özgür Bey‟i kastettim, ne Hükümete, ne Ġktidara… Ben bir sistem ile ilgili 

bir Ģey söylüyorum. “Yolsuzluk paçalardan akıyor” diyorum. Çünkü bir T.C VatandaĢı hepiniz 

biliyorsunuz sürekli videolar yayınlıyor. Eroininden, kalaĢnikofuna, ihale yolsuzluğundan… Nerede 

oluyor? Fransa‟da olmuyor arkadaĢlar. Türkiye Cumhuriyeti‟nde oluyor. Yolsuzluk, iĢsizlik almıĢ 

baĢını gitmiĢ diyoruz. Yalan mı? Bunları görmeyecek miyiz? Bunlara laf söylediğimiz zaman 

arkadaĢlar niye üzerine alınıyorlar? Düzeltmeye çalıĢsınlar. Bakın “Körfez zehirleniyor” diyoruz, 

“Kirleniyor” diyoruz değil mi? Evet, geçmiĢte yağmur suyu,  pis su kanalları ayrıĢtırılmadığı için 

evet birçok eksik var hata var ama eğer müsilaj denilen musibet Ġzmir Körfezin de gözükmüyorsa 

bundan 20 sene önce 25 sene önce yapılmıĢ Büyük Kanal Projesi‟nin bir payı var bunda.  Peki, hala 

nereden zehirleniyor? Gediz arkadaĢlar. Benim Ģehir dıĢına gitmeme sinirlenen veya iĢte bunu bana 

hatırlatan arkadaĢlar var evet yarından sonra Kütahya‟ya gidiyorum. Murat Dağı‟nın tepesinden 

Gediz‟in doğduğu yerden su içeceğim ondan sonra Gediz‟in döküldüğü denize döküldüğü noktaya 

kadar da Bürokrat arkadaĢlarımla beraber gezeceğim. Benim iĢim mi? Ben Çevre ve ġehircilik 

Bakanı mıyım? Hayır, ama buna seyirci kalmaya vicdanım razı değil bir kere. O zehir akmaya 

devam ediyorsa ben Kütahya, UĢak, Manisa Belediyeleriyle beraber Bürokratlarıyla beraber 

çalıĢacağım. Çevre ve ġehircilik Bakanlığına da bir Ģey sunacağım.  Belki gözden kaçırdıkları belki 

farkında olmadıkları çözüm önerileri getireceğim. Yapmayalım mı?  Değerli ArkadaĢlar, Gediz 

zehir akıyor, Ergene zehir akıyor ve bu gelen felaketler son üç beĢ yılın meselesi değil. On yıllardır 

uygulanan politikaların sonucu veya yanlıĢ politikaların sonucu Burdur-Salda Gölü çekilmiĢ, 

kurumuĢ. Oradaki onlarca göl bize öğretilmedi mi çocukluğumuzda? Buralar Göller Bölgesi‟ydi 

Burdur,  Isparta, Denizli gidin bakın. Öylesine bir kuruma ki bütün o göller kurumuĢ. Sanırsınız bir 

nükleer savaĢ çıkmıĢ ve ondan sonra siz orada yürüyorsunuz.  Göller kurumuĢ. Yağmur yağdığında 

sevinmeyin. Kuraklık bitmeyecek. On yıllardır uygulanan politikalar sonucu yanlıĢ tarım 

politikaları sonucu iklim değiĢikliği ile birleĢerek bugün çok büyük bir tehdit altındayız. Bunun için 

Tarım Bakanı olmak gerekmiyor. Benim üstüme vazife değil Tarım Bakanlığı. Ama seçilmiĢ bir 

yerel yönetici olarak bununla ilgili çözüm aramak zorundayım. Çünkü yarın Ġzmir‟imize gelecek. 

Geldi, Kiraz‟da 300 metrede su çekilmiyor arkadaĢlar. Tarım Bakanı mı olacağız? Olmayı 

bekleyeceğiz?  Bu mesele ile uğraĢmak için. Hayır. Kuraklık kapımızda ve ben seçilmiĢ bir yerel 

yönetici olarak Meclis Üyesi ArkadaĢlarımla beraber buna çare üretmek mecburiyetindeyim. Sevgili 

arkadaĢlarım zor bir dönümden geçiyoruz. Gerçekten Türkiye‟de, bütün dünyada pandemi büyük 

yaralar açtı, büyük felaketlere yol açtı, büyük sıkıntılar yarattı. Türkiye‟de nasibini aldı ve Ģimdi bu 

yaraları sarma vakti geliyor. Ama bunu böyle yani cazgırlıkla, Ģey yaparak falan bu siyaset yalan 

olmamalı.  Bizim sorunlarımız, bu seviyede bir siyaset yaparak çözülebilecek sorunlar olmaktan 

çoktan çıktı artık. Sorunları ciddiyetle ele alıp, ciddiyetle kafa yorup birbirimizi samimiyetle 

dinleyip birlikte çözüm üretmeye çalıĢmak mecburiyetindeyiz. Birbirimizi inciterek değil. BeĢ saat 

sonra cevap gitmiĢ, baĢka cevapmıĢ burada Ģaibe mi varmıĢ, bırakın bunları, bırakın arkadaĢlar. Bu 

o insanlara da saygısızlık. O jürideki insanlara da saygısızlık. Bunlar yakıĢmıyor bize. Bu 

memleketin ve bu Ģehrin sorumluluğu bizim üzerimizde. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Ġzmir‟in 

seçilmiĢ en büyük organıdır. En büyük kurumsal kapasitesidir ve bu sorumluluğu omuzlarımızda 

hissetmek mecburiyetindeyiz. Son olarak Ģunu söyleyerek bitireyim. Değerli ArkadaĢlar, siyaseti 

sadece bu nedenle yapıyorum. “Yolsuzluk, yoksulluk bunlar bu topraklarda olmasın.” diye. Buna 

sebep olan bunu görmezden gelen herkesle de mücadele edeceğim. Benim tek derdim bu. Bu 

toprağın insanları daha iyisine layık. O yüzden bizim bir tek kırmızı çizgimiz var. “Hırsızlar ve 

haramiler.” Onun dıĢında bizim kırmızı çizgimiz yok. Biz birbirimizle konuĢacağız. Hepimiz bu 
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vatanın evlatlarıyız. Bu memleketin insanlarıyız. Hepimiz bu memleketin iyiliğini istiyoruz. 

Birbirimizi duyacağız, dinleyeceğiz ve bu memleketin güzelim insanlarını daha iyi Ģeylere layık 

olduğunu bildiğimiz için de birlikte çözüm üreteceğiz, yoksullukla, yolsuzlukla mücadele etmeye 

devam ederek. Değerli ArkadaĢlar, dilerim bir sonraki toplantımızda birbirimize daha sabırla, daha 

saygıyla, daha sevgiyle yaklaĢmayı baĢarırız.  

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Toplantıya Katılamayan ArkadaĢlarımızın Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza 

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

 

X. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: 14 Temmuz ÇarĢamba 18.00‟da yine burada toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Mustafa Tunç SOYER 

                                                                                                                       Meclis BaĢkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deniz BEKTAġ                Dolunay BAYER                 Ali BOR                    Fırat EROĞLU 

Divan Kâtibi                       Divan Kâtibi                 Divan Kâtibi                   Divan Kâtibi 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


