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 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. ESHOT Genel Müdürlüğünde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49‟uncu maddesinin 3‟üncü fıkrası 

gereği Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni baĢlayacak olan SözleĢmeli Personele göreve baĢladığı 

tarihten 31/12/2021 tarihine kadar ödenmek üzere, önerge eki listede kadro adedi ile birlikte unvanı 

kadro karĢılık gösterilerek, tespit edilen net ücretler ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali 

Yönetim ve DönüĢüm Genel Müdürlüğünün 07/07/2021 tarihli ve 421547 sayılı Genelgesinin               

3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılması hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan Kay. 

ve Eğt.Dai.BĢk.E.29718/E.270430) 

 2. Genç ĠZĠKAD Projesi, genç kadın giriĢimciliğinin desteklenmesi kapsamında, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ile Ġzmir ĠĢ Kadınları Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer 

alan “Protokol”ün  kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER‟e yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Sosyal Projeler 

Dai.BĢk.E.265857) 

 3. Konak ilçesi, Fettah Mahallesi 374 ada, 21 parsel numarasında kayıtlı taĢınmazın (Ay Yıldızlı Konak) 

Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 27/01/2021 tarihli ve 11831 sayılı 

Kararı ile onaylanmıĢ projelerine istinaden restorasyonuna yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı ile Tarihi Kemeraltı ĠnĢaat Yatırım Ticaret A.ġ (TARKEM) arasında imzalanmak üzere 

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

BaĢkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Kent Tarihi ve Tanıtımı 

Dai.BĢk.E.263684) 

 4. Sağlıklı Birey, Sağlıklı Ġzmir, Sağlıklı Dünya hedefine ulaĢmak için yürütülen koruyucu, önleyici, 

geliĢtirici, destekleyici sağlık hizmetleri kapsamında, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir ÇağdaĢ 

Balkan Kadınları Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

“Protokol”ün görüĢülmesi. (Toplum Sağlığı Dai.BĢk.E.250878) 

 5. Tire ilçesi, Dere Mahallesinde bulunan, tapunun 151 ada, 61 numaralı parselinde kayıtlı yapının 

restore edilerek 25 yıl süre ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine tahsis edilmesi, Ertuğrul Mahallesi 420 

ada, 3 numaralı parselinde ve Dere Mahallesi 158 ada, 19 numaralı parselinde kayıtlı bulunan 

taĢınmazların restore edilmesi kapsamında, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Tire Belediyesi 

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

Tarihi ve Tanıtımı Dai.BĢk.E.232529) 

 6. ÖdemiĢ Belediye BaĢkanlığı, "ÖdemiĢ Belediyesi Gölcük Mahallesi Gölcük Otel Ġkmal ĠnĢaatı ve 

Gölcük Gölü 2. Etap 1. Kısım Rekreasyon Alanı Düzenlenmesi Yapım ĠĢi"nin, Belediyemizle birlikte 

ortak proje kapsamında yapılmasını talep etmekte olup; söz konusu tesisin yapımı için sözleĢme tutarının 

%75'i olan KDV dâhil 14.557.044,02-TL tutar karĢılığı yapılacak yardımın önerge eki Protokol 

hükümleri doğrultusunda Belediyemizce karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (Yapı ĠĢleri 
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Dai.BĢk.E.265406) 

 

 7. "Ġzmir Tarih Projesi 11, 12 ve 16. Alt Bölgelerin 3 Boyutlu Yersel Lidar, Nokta Bulutu Verisi ve Drone 

Fotogrametrisi ile Belgelenmesi Hizmet Alımı ĠĢi"nin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Yenileme 

Alanlarında Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında 

gerçekleĢtirilmesi hususunun görüĢülmesi. (Kent Tarihi ve Tanıtımı Dai.BĢk.E.263785) 

 

 8. ''Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Engelsiz Ġzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği'' doğrultusunda 

oluĢturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 9 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleĢtirilen toplantısında; 

yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda Fethi SEKĠN ve Uğur MUMCU Feribotlarına 3 (üç) 

yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.264786) 

 

 9. Buca Belediye Meclisinin; Buca Belediyesi 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinde önerge eki cetvellerde 

gösterilen toplam 2.762.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 05/07/2021 tarihli ve 99 sayılı 

Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.267496) 

 

 10. Seferihisar Belediye Meclisinin; Seferihisar Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesi Gelir Tarife 

Cetvelinde Ġmar ĠĢlemleri ÇeĢitli Ücretler Tablosuna önergede yer alan gelir kalemlerinin eklenmesine 

yönelik, 06/07/2021 tarihli ve 52 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar 

Dai.BĢk.E.267607) 

 

 11. Belediye Meclisimizin 11/01/2021 tarihli ve 47 sayılı Kararı ve tashihen 12/02/2021 tarihli ve 163 ile 

12/04/2021 tarihli ve 320 sayılı Meclis Kararları ile uygun görülerek, 20/05/2021-18/06/2021 tarihleri 

arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi, 208 ada, 15 parsel ile 209 ada, 10, 11, 

34, 35, 36 no‟lu parseller ve kadastro harici alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

DeğiĢikliğine, Sait TANGÖR adına vekili Av. Ġbrahim Halil TANGÖR tarafından yapılan itirazın 

incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.261726) 

 

 12. Belediye Meclisimizin 11/01/2021 tarihli ve 47 sayılı Kararı ve tashihen 12/02/2021 tarihli ve 163 ile 

12/04/2021 tarihli ve 320 sayılı Meclis Kararları ile uygun görülerek, 20/05/2021-18/06/2021 tarihleri 

arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi, 208 ada, 15 parsel ile 209 ada 10, 11, 

34, 35, 36 no‟lu parseller ve kadastro harici alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

DeğiĢikliğine, Koray OĞUZ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.261943)  

 

 13. Menderes ilçesi, Görece Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yaklaĢık 26 hektar 

büyüklüğündeki alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.267443) 

 14. ÇeĢme ilçesi, Alaçatı Mahallesinde yer alan "Park ve Oyun Alanı" plan kararında kalan alanın 

"Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.262026) 

 15. Buca Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile uygun görülen;                              

Atatürk Mahallesi, 632 ada, 1 parsele iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.251921) 

 16. Bayraklı Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 46 sayılı Kararıyla uygun görülen;                       

Manavkuyu Mahallesi, 25N-3b paftada, 275/13 ve 275/11 Sokaklar kesiĢiminde, yürürlükteki 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Park" kullanımında kalan kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m 

ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.253090) 

 17. Aliağa Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 73 sayılı Kararı ile uygun görülen;                           

Samurlu Mahallesi, 156 ada, 3 parseldeki Küçük Sanayi Alanının bir kısmındaki "Yençok=3.30 metre" 
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olan yüksekliğin "Yençok=6.50 metre" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.262313) 

 18. Aliağa Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                  

Samurlu Mahallesinde, 180 ada, 1 parseldeki Küçük Sanayi Alanının, batısında yer alan Park Alanı ile 

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

Dai.BĢk.E.262371)  

 19. Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 122 sayılı Kararı uygun görülen;                           

Gümüldür Atatürk, Gümüldür Fevzi Çakmak ve Gümüldür Ġnönü Mahallesi kısımlarına yönelik 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.262190) 

 20. Balçova Belediye Meclisinin 09/04/2021 tarihli ve 38 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                     

Çetin Emeç Mahallesinde Hacı Ahmet Deresinin çoğunlukla kapalı olarak geçtiği Dere Sokak ve Hasan 

Tahsin Sokaktaki kısmında, taĢkın kontrolünün sağlanabilmesi için açık geçiĢlerin arttırılması ve dere 

Ģeridinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.259772) 

 21. Urla Belediye BaĢkanlığının 27/04/2021 tarihli ve 06-12503 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize 

iletilen, Kalabak Mahallesi, 4707 ada, 2 parsel ile 4683 ada, 1 parsel arasında kalan 7 metrelik yolun, 

alınan Mahkeme Kararları doğrultusunda 10 metre olacak Ģekilde geniĢletilmesine yönelik hazırlanan,                    

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.259433) 

 22. ÇeĢme Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 75 sayılı Kararı ile uygun görülen;                           

Reisdere Mahallesinde 8.00 m x 5.00 m ebatlarında “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.261667) 

 23. ÇeĢme Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 79 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                 

Dalyan Mahallesinde 882 ada, 1 parsel ve 6900 ada, 2 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.261254) 

 24. ÇeĢme Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 76 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                    

Alaçatı Mahallesinde 30L-II paftada yer alan "Park ve Oyun Alanı" plan kararında kalan alanın 

"Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.262628) 

 25. Foça Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen;                  

Yenifoça 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu Plan Notları DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.231679)  

 26. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 20/05/2021 tarihli ve 31 sayılı Kararı ile uygun görülen;     

Kahramandere Mahallesi, 1614 ada, 1 parsel çevresinde Seferihisar Karayoluna ulaĢım bağlantısı 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.263267) 

 27. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 20/05/2021 tarihli ve 33 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                        

Yelki Mahallesinde simgesel anıt gösterimi içeren park alanı ile çocuk bahçesinin yer değiĢikliğine 

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

Dai.BĢk.E.260395) 

 28. Çiğli Belediye Meclisinin; Güzeltepe Mahallesi 8413 Sokak, Uğur Mumcu Mahallesi 8982 Sokak, 

AtaĢehir Mahallesi 8019/22 Sokak, Ġnönü Mahallesi 9202 Sokak ve 9225 Sokağın Planlı Alanlar Ġmar 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda 

yer alabilmesine yönelik, 20/05/2021 tarihli ve 51 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.263701) 
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29. ÖdemiĢ Belediye Meclisi'nin 05/04/2021 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği kapsamında hazırlanan Ġzmir Yolu ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ve Plan Raporu. (Ġmar ve  ġehircilik Dai.BĢk.E.268439) 

 

 30. Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 8832 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 parseller ile 8704 ada, 11 ve 13 

parsellerin "Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanı" ve "Mevcut Konut Alanı" kullanımından, "Özel Eğitim 

Alanı" ve "Park ve YeĢil Alan"a alınmasına yönelik parsel malikince hazırlatılarak Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı değiĢikliği önerisi. (Ġmar ve  ġehircilik 

Dai.BĢk.E.267649) 

 

 31. Bornova Belediye Meclisinin 13/07/2021 tarih ve 196 sayılı kararı ile uygun görülen, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye Meclisinin 01/03/2021 gün 05.196 sayılı kararı ile kabul edilen; Ġzmir Ġli 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  ġehircilik Dai.BĢk.E.270379) 

 

 32. Menderes Belediye Meclisi'nin 07/04/2021 tarih, 83 sayılı kararı ile uygun görülen; Görece 

Cumhuriyet Mahallesi kapsamında kalan yaklaĢık 26 ha.lık alanda 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve  ġehircilik Dai.BĢk.E.266030) 

 

 33. Torbalı Belediye Meclisi'nin 08/04/2021 tarih 169 sayılı kararı ile uygun görülen; Ayrancılar 

Mahallesi 230 ada, 1 parselde yer alan "Özel Hastane Alanı"nın yapılaĢma koĢullarının yeniden 

düzenlenmesine iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve  ġehircilik 

Dai.BĢk.E.266053) 

 

 34. Bergama Belediye Meclisinin 06/10/2020 tarih, 20/88 sayılı kararı ile uygun görülen; Ertuğrul Mah 

33 Ada 3 Parselin sit alanı dıĢında kalan kısmının "Park Alanı" ve kamuya terkli alanın "Trafo Alanı" 

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

Dai.BĢk.E.265887) 

 

 35. Selçuk Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarih ve 56 sayılı Kararıyla uygun görülen; yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında Konut Alanında kalan Selçuk ilçesi, 14 Mayıs Mahallesi, 3544 

ada, 4 parselde çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği önerisi. (Ġmar ve  ġehircilik Dai.BĢk.E.265723) 

 

 36. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 105 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli 

ÖdemiĢ Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar Planı sınırları içerisinde 4 adet trafo alanı belirlenmesine 

iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği. (Ġmar ve  ġehircilik Dai.BĢk.E.266709) 

 

 37. Torbalı Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarih 156 sayılı kararı ile uygun görülen; Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye Meclisi'nin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı kararıyla değiĢiklikle uygun görülerek 

28/12/2020 tarihinde onaylanan Torbalı Ġlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu'na, 

askı süresi içerisinde yapılan itirazların kabul edilen kısımlarına iliĢkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım 
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Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve  

ġehircilik Dai.BĢk.E.266098) 

 

 38. Torbalı Belediye Meclisi'nin 08/04/2021 tarih 169 sayılı Kararı ile uygun görülen; Pancar Mahallesi, 

144, 145, 146, 148, 1830, 1831, 1832, 2061, 2062 ve 2063 parselleri kapsayan alanda hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve  ġehircilik Dai.BĢk.E.265933) 

 

 39. Güzelbahçe Belediye BaĢkanlığının 23/06/2021 tarih ve 754-6301/2873 sayılı yazısı ile Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen, 16/10/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7254 sayılı 

Kanun ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek 3. Maddesine istinaden Güzelbahçe 

Ġlçesinde tespiti yapılan Payamlı, Çamlı ve Küçükkaya Mahallelerinin Kırsal Mahalle/Kırsal YerleĢik 

Alan olarak belirlenmesine iliĢkin Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarih 20 sayılı kararının 

görüĢülmesi. (Ġmar ve  ġehircilik Dai.BĢk.E.267149) 

 

 40. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; önergede yer alan tabloda belirtilen Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. 

Düzeyleri arasında ödenek aktarılmasına yönelik, 07/07/2021 tarihli ve 177 sayılı Kararının görüĢülmesi. 

(Yazı ĠĢleri ve kar. Dai.BĢk.E.271340) 

 

 41. Ġzmir Ġli, ÇeĢme Ġlçesinde kasap esnafının ve vatandaĢlarımızın hayvan kesimi yapabilecekleri bir 

tesis bulunmamaktadır. VatandaĢlarımızın düğün, sünnet, mevlit vb. törenlerinde, kurban kesiminde ve 

adaklık kesimlerde hijyenik koĢullarda hayvan kesimlerinin yapılabilmesi amacıyla ÇeĢme 

Belediyesinin 08.07.2021 tarih ve 13187 sayılı yazısı ile "Küçük Kapasiteli Kesimhane" yapılması ve 

iĢletilebilmesi için Belediyemizce izin verilmesi talep edilmiĢ olup; bu nedenle ÇeĢme Belediyesine 

"Küçük Kapasiteli Kesimhane" yapması ve iĢletmesi için yetki verilmesinin görüĢülmesi. (ĠĢletme ve 

Des. Hiz. Dai. BĢk.E.270786) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Aliağa Gemi Söküm Tesislerinden birinde sökülmek üzere yer alan geminin geri dönüĢtürülmesi ve 

tüm boyutlarıyla ilgili kuruluĢlarla incelenmesi, gerekli araĢtırmaların yapılması ve kamuoyunun 

bilgilendirilmesine Yönelik Yazılı Önergenin Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca; “Deniz ve Kıyı 

Alanları Komisyonunca hazırlanan bilgilendirme Raporu kapsamında Meclisimizin bilgilendirilmesine, 

ilgi duyulması halinde Raporun ĠBB dıĢında kurum ve kuruluĢlarla paylaĢılabilmesi”nin oybirliği ile 

uygun bulunduğuna, Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonunca; “Komisyonumuzca hazırlanan rapor 

doğrultusunda ĠBB Meclisinin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri Hakan BARÇIN, RaĢit DĠRĠM, Burhan 

Suat ÇAĞLAYAN, Saadet ÇAĞLIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Alpaslan BĠLEN.E.192905) 

 

 2. 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 gerçekleĢtirilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Kent Tarihi ve Tan. Dai.BĢk.E.243529) 

 

 3. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan, Sosyal Projeler 

Dairesi BaĢkanlığı ve Zabıta Dairesi BaĢkanlığınca birlikte yürütülmesi planlanan “Geçici Süreli 

Ġzinlendirilen Seyyar SatıĢ Faaliyetlerinin Düzenlenmesine iliĢkin Yönetmelik Taslağı”nın oyçokluğu 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.225801) 
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4. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Veteriner Hekimler Odası arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol‟ün Hukuk Komisyonunca; oybirliği ile uygun 

bulunduğuna, Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonunca; oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

MüĢterek Rapor. (Ġklim DeğiĢikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dai.BĢk.E.186906) 

 

 5. 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 devredilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.260806) 

 

 6. 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 verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.230768) 

 

 7. “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 Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık 

Komisyonlarınca; oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca; “Ġzmir BüyükĢehir 

yükümlülükleri yönünden ilgili maddelerin oybirliği ile uygun bulunduğuna, ĠZDOĞA A.ġ.’nin tüzel 

kiĢiliği dikkate alınarak ĠBB ile karĢılıklı yükümlülüklerin ĠĢ Birliği Protokolü kapsamında ĠZDOĞA A.ġ 

bünyesinde tek taraflı olarak değerlendirilebileceği hususunun Protokol imza aĢamasında dikkate 

alınması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Bilgi ĠĢlem.Dai.BĢk.E.262181) 

 

 8. 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 verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk 

– Plan ve Bütçe – Turizm ve Fuarcılık Komisyonları Raporu. (Kültür ve San. Dai.BĢk.E.258598) 

 

 9. 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 oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Turizm ve Fuarcılık Komisyonları Raporu. 

(Kültür ve San. Dai.BĢk.E.258924) 

 

 10. 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 edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan 

ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk.E.257424) 

 

 11. 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 ayrılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji GeliĢtirme 

Dai.BĢk.E.28146/E.264478) 

 

 12. Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan değiĢiklikler 

dikkate alınarak yeniden hazırlanan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliğinde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – 
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Hukuk Komisyonları Raporu. (Yapı Kont. Dai.BĢk.E.267070) 

 

 13. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü arasında imzalanmak 

üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarınca 

oybirliği ile uygun bulunduğuna, Deprem ve Afet Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin MüĢterek Rapor. (Deprem Risk Yön. ve Kent. Ġy. Dai. BĢk.E.259120) 

 

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

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün Hukuk – Plan ve Bütçe 

Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Deprem ve Afet Komisyonunca oyçokluğu ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Deprem Risk Yön. ve Kent. Ġy. Dai. BĢk.E.259150) 

 

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

üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarınca 

oybirliği ile uygun bulunduğuna, Deprem ve Afet Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin MüĢterek Rapor.  (Deprem Risk Yön. ve Kent. Ġy. Dai. BĢk.E.259100) 

 

 16. 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 düzenlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.264848) 

 

 17. Konak ilçe sınırları içinde Dayıemir, Dolaplıkuyu, Ġmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, 

Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe, Mahallelerini 

kapsayan BeĢtepeler Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.224052) 

 

 18. ÖdemiĢ ilçesi, Orhangazi Mahallesi, 205 ve 207 parsellerin “Enerji Üretim Alanı (GüneĢ Enerji 

Santrali)” olarak belirlenmesine iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar önerisi ile ÖdemiĢ 

Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli, 34 sayılı Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma 

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

iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.208742) 

 

 19. ÖdemiĢ ilçesi, Orhangazi Mahallesi, 207 ve 208 parsellerde "Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı 

Üretim Tesisi Alanı" (GüneĢ Enerjisi Santrali) olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisi ile ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 35 sayılı Kararı ile uygun 

görülen 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.213230) 

 

 20. Tire ilçesi, Karateke Mahallesi, 892 no‟lu parselde Atık Yönetimi Dairesi BaĢkanlığınca yapılması 

amaçlanan Tire II. Sınıf Düzenli Depolama ve Rehabilitasyon Tesisine yönelik olarak, parselin Belediye 

Hizmet Alanı (Düzenli Depolama ve Rehabilitasyon Tesisi) belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerilerinin; 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna; 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

önerisi ise, Ġmar Bayındırlık -Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonlarınca; “söz konusu parselin 

Belediye Hizmet Alanı (Düzenli Depolama, Rehabilitasyon Tesisi ve Atık Transfer Ġstasyonu) olarak 

belirlenmesi Ģeklinde” oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca; Ġmar 

Bayındırlık Komisyonu ile Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonunun değiĢiklik önerisinin 

uygulanması koĢuluyla, atık yönetimi stratejisi gerekliliği ve kamu yararı gözetilmesi gerekçesiyle 

değiĢiklikle, AK Parti Komisyon Üyelerinin “22/04/2020 tarihli Orman Genel Müdürlüğü (Ġzmir 
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Orman Bölge Müdürlüğü)'nün görüĢünde 892 parsel tapu kaydında mera alanı olarak belirlendiğinden 

Ġzmir Ġl Mera Komisyonu BaĢkanlığından görüĢ alınması, 4342 sayılı Mera Kanununun 14/c maddesi ve 

Mera Yönetmeliğinin 8/3 maddesi gereği gerekli tahsis amacı değiĢikliğinin Ġl Mera Komisyonunca 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Ġl Mera Komisyonu BaĢkanlığının görüĢü bulunmamaktadır.” Ģerhiyle 

oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.166230) 

 

 21. Ġzmir Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında Raylı Sistemler Dairesi BaĢkanlığınca iletilen 

depolama tesisleri ve atölye binası uygulama projesi ile birlikte, Narlıdere metro güzergahının Dokuz 

Eylül Üniversitesi Ġstasyonu - Güzel Sanatlar istasyonu kesiminin belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Ġstasyonundan 

baĢlayan Narlıdere metro güzergahının belirlenmesine iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

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

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.225732) 

 

 22. Buca Belediye Meclisinin 04/02/2021 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dumlupınar 

Mahallesi, 7648 ada, 1 parselin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği doğrultusunda 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.217599) 

 

 23. Buca Belediye Meclisinin 04/02/2021 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; BarıĢ Mahallesi, 

6076 ada, 31 parselin yükseklik koĢullarının „'Yençok: 15 kat„' olacak Ģekilde yeniden düzenlenmesine 

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

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık –  Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.217655) 

 

 24. Buca Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 62 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planındaki kullanım kararı Semt Spor ve Oyun Alanı olan alanın bir 

kısmının „'Kapalı Spor Tesisi Alanı'' olarak düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama 

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

Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.  (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.217714) 

 

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

sınırları içinde Dayıemir, Dolaplıkuyu, Ġmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, 

Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe, Mahallelerini kapsayan 

BeĢtepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile 

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

Dai.BĢk.E.224244) 

 

 26. Konak Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarihli ve 07/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen; Göztepe 

Mahallesi, 931 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parseller ile 2668 ada 12, 13, 14 ve 35 

parsellere yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin değiĢiklikle oyçokluğu 

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

Dai.BĢk.E.174235) 

 

 27. 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 önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – 

Deprem ve Afet – Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.264087) 
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 28. Bayraklı Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun görülen; Soğukkuyu, 

Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org. Nafiz Gürman Mahallelerinde kat adetleri ve plan notu 

belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin değiĢiklikle 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.224348) 

 

 29. Bayraklı Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile uygun görülen;  75. Yıl, Fuat 

Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet ve Tepekule Mahallelerinde kat adetleri ve 

plan notu belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.224294) 

 

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

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

maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine 

yönelik, 18/05/2021 tarihli ve 186 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.223004) 

 

 31. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin, ÖdemiĢ ilçesinde belirlenen cadde ve sokaklardan cephe alan ve 

yürürlükteki uygulama imar planında konut alanında kalan parsellerde; Planlı Alanlar Ġmar 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda 

yer alabilmesine yönelik, 04/04/2021 tarihli ve 78 sayılı Kararının “ ÖdemiĢ Merkez Kentsel Sit Alanı 

Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planında Kalan Sümbül Sokak, Sakarya Sokak ve Kültür Caddesinin 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesi, diğer Cadde ve 

Sokakların ise ilgili yönetmelik kapsamımda” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.223024) 

 

 32. KemalpaĢa Belediye Meclisinin; Ören Mahallesi, 208 ada, 3 parselde yer alan konut alanında, Planlı 

Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların 

zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 02/11/2020 tarihli 169 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

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

Dai.BĢk.E.223034) 

 

 33. ÇeĢme Belediye Meclisinin 02/02/2021 tarihli ve 25 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sakarya ve 

Dalyan Mahallelerinde 3 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.221911) 

 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.215267) 

 

 35. 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 alınmasının UlaĢım Komisyonunca; oyçokluğu ile 

uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarınca; “Önerge konusu iĢin ihale yasası 

çerçevesinde yapılması uygun görülmüĢ olup, hangi ihale metodu ile yapılacağı yürütmeye ait bir konu 

olduğundan pazarlık usulü ile yapılması hususunda karar verilmesinde Meclisin yetkili olmadığı 

yolunda” değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (UlaĢım 

Dai.BĢk.E.41911) 
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 IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

                                                                      2. BÖLÜM 

           2021 YILI TEMMUZ AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Tutanak No   : 97509404-301.04-7/2                                                  Toplantı Tarihi   : 14/07/2021  

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 ÖZUSLU, Taner KAZANOĞLU, Serkan 

KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ġbrahim UlaĢ 

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

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

SURAL ÜNER, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, 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, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, 

Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Ali BOR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, 

Musa ÖZCAN, Fatma EKĠCĠOĞLU, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk 

YÖRÜK, Seda ÖZTÜRE, Bülent KÖKLÜ, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet 

MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan 

KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, RaĢit DĠRĠM, Hakan 

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

ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Raife KARABATAK, Mustafa 

SOLMAZ, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, 

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

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

YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, AyĢegül DURAN TÜRKER, 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, Sedat SARI, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, 

Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT, Nezih ÖZUYAR. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Muhittin 

SELVĠTOPU, Ceyhan KAYHAN, Mustafa ĠDUĞ, Abdül BATUR, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla 

BAYSAK, Murat AYDIN, Serdar SANDAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, 

Mehmet ERĠġ, Muharrem BAYRAKTAR, Mustafa KAYALAR, Gürsel RÜZGAR, Fatma 

ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, Murat CĠHAN, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye 

BaĢkan Vekili), Ġsmet ORHAN, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Ġsmail YETĠġKĠN, Sefer 

TOPÇU, Muammer Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri 

CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, 

Burçin Kevser TOURCHIAN, Fatih TAġTAN, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın 

PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), Galip ATAR, Çile ÖZKUL, Hakan KOġTU, 

AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Uğur 

DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Cüneyt UMUTLU, Serkan 

ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL. 
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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisimizin Temmuz 

Ayı II. BirleĢimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız mevcuttur. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Çizme vardır onun içinde. Rengârenk mandallar 

vardır. Peki. Meclisi… Bugün yine misafirlerimiz var. Öncelikle onları davet edeceğim; ama 

sonrasında Meclisimizde de çok konuĢulan, Ġzmir kamuoyunda da çok konuĢulan ve hepimizi de 

aslında bir anlamda etkileyen bir problemimiz var biliyorsunuz; trafik sıkıĢıklığı problemi var. 

Onunla ilgili Sayın Genel Sekreter Yardımcımız Eser ATAK Bey, bir sunum yapacaklar ve Bürokrat 

ArkadaĢlarım daha sonra da Buğra Bey‟le genel olarak bir değerlendirme yapacak aynı konuda, 

yani bizleri, Meclisimizi, Ġzmir‟i bilgilendirecekler. Ondan sonra biz kendi Gündemimize 

geçeceğiz. Değerli ArkadaĢlar, baĢarılı, sportif baĢarıları yüksek bir spor kulübümüz var, 

biliyorsunuz. Daha önce de burada kendilerini, hentbolcuları burada davet etmiĢtik, ağırlamıĢtık ve 

kutlamıĢtık, çok da mutlu olmuĢtuk. Bugün de Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Ampute 

Futbol Süper Ligi Üçüncüsü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı aramızda. Onları 

bir kutlayacağız. Bir Değerli ArkadaĢlarımız gelsinler bakalım bir Sevgili KardeĢlerimiz. Evet 

Ampute Futbol Takımı, arkadaĢlarımızı bir alkıĢlayalım mı?  

 

 

(GERÇEKLEġTĠRĠLEN TÖREN ĠLE ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ AMPUTE 

FUTBOL TAKIMI’NIN, TÜRKĠYE BEDENSEL ENGELLĠLER FEDERASYONU 

AMPUTE FUTBOL SÜPER LĠGĠ ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KUTLANDI.) 

 

 

MECLĠS BAġKANI: ġimdi, basketbol deyince sular duruyor arkadaĢlar biliyorsunuz. Basketbolu 

ben de hem oynamıĢ bir insan olarak hem hâlâ seyreden bir insan olarak, basketbol deyince biraz 

daha bir hoĢ oluyoruz yani. Bizim Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kulübümüzün Tekerlekli Sandalye 

Basketbol Takımı var. Burada birçok baĢarı sağladılar. Ġstanbul‟daki, özür dilerim Yalova‟daki 

dörtlü finale gittiler. Gitmeden önce de ben kendilerini Celal Atik Spor Salonu‟nda ziyaret ettim. 

Kendilerine dedim ki… Onlar baktım antrenmanda canla, baĢla böyle hakikaten aslanlar gibi 

savaĢıyorlar yani. Dedim ki; “ArkadaĢlar siz iyisiniz, inanmıĢsınız, baĢaracaksınız ve Ģampiyon 

olup buraya geleceksiniz.” dedim yani. Onlar da söz verdiler. Gittiler Yalova‟ya, önüne geleni 

yendiler. En son BeĢiktaĢ‟ı finalde 2-0, 2 kere yenerek… Çünkü 2 maç alan galip oluyor, 3‟lü 

rotasyon. 2-0‟la aslanlar gibi Türkiye ġampiyonu oldular. 17 yıl sonra Türkiye ġampiyonluk 

Kupası‟nı Ġzmir‟e getirdiler ve bizi Avrupa‟da temsil edecekler. Yalova‟dan döndü o aslanlar. Sayın 

Ahmet KardeĢim… Ahmet Uğur BARAN nerede? Ahmet bir el salla yahu. Eyvallah, gördük. Sinan 

ġamil AN arkadaĢımız ve ilgili arkadaĢlarımızla beraber, Buğra Bey‟le beraber karĢıladık onları. 

Federasyonumuz onlara bir güzel araba da vermiĢ. O arabayla geldiler. Dedik ki; “Siz zaten 

söylemiĢtiniz, söylediğinizi yaptınız. Sizleri ben ancak alkıĢlarım ve öperim.” dedim. ġimdi o 

kardeĢlerim burada. Evet, haydi bakalım, gelsin kardeĢlerim. 

 

 

(GERÇEKLEġTĠRĠLEN TÖREN ĠLE ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

TEKERLEKLĠ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI’NIN, TÜRKĠYE BEDENSEL 

ENGELLĠLER FEDERASYONU TEKERLEKLĠ SANDALYE BASKETBOL LĠGĠ 

ġAMPĠYONLUĞU KUTLANDI.) 

 

 

 

MECLĠS BAġKANI: Bir dakika, bir dakika. Efendim Ahmet Bey? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Tabii Ahmet Bey. Mikrofonu Ahmet KardeĢime 

verir misiniz? 
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AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Sevgili 

KardeĢlerim, Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi olarak, tüm Yönetim Kuruluyla kardeĢlerimin 

arkasında durduk. Son maçlarda Yalova‟da, kardeĢlerimle beraber ben de konakladım ve maçlarda 

refakat ettim kendilerine ve biz kardeĢlerimle beraber orada bir karar aldık, dedik ki, eğer biz bu 

Süper Lig Kupası‟nı kazanırsak ve Ġzmir‟e getirirsek, Türkiye ġampiyonu olursak, bu kupayı 

Türkiye‟deki 12 milyon engelli kardeĢimize Ġzmir‟den armağan edeceğimizi söylemiĢtik ve böyle 

bir karar almıĢtık. Hem Kulüp BaĢkanımız Ersan ODAMAN, Ersan BaĢkan sağ olsun, Yönetim 

Kurulumuz bu kararımızın arkasında durdu. KardeĢlerimi karĢılarken, siz de karĢılamada bu 

kararımızın arkasında durdunuz, teĢekkür ediyoruz ve biz, bugün kazanmıĢ olduğumuz Süper Lig 

Kupası‟nı, Türkiye‟de yaĢayan 12 milyon engelli kardeĢimize armağan ediyoruz ve umuyoruz ki 

bizim Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın, aslanlar gibi savaĢan bireyleri, kardeĢlerim, 

inanıyorum ki Mardin‟de yaĢayan, Hakkâri‟de yaĢayan, Van‟da yaĢayan, MuĢ‟ta yaĢayan, 

Türkiye‟nin en ücra köyünde, belki de evinden hiç çıkamamıĢ bugüne kadar, yaĢayan ve 

kardeĢlerimi televizyonda seyredip, Ģampiyonluklarıyla kendisi de bir feyz alıp ıĢık tuttuğunu ve 

bundan sonraki yol haritasını çizmesine vesile olabildiysek ne mutlu bize, ne mutlu Ġzmirimize, ne 

mutlu kardeĢlerime. Ben kardeĢlerime tek tek teĢekkür ediyorum. Yönetim Kurulumuza, Kulüp 

BaĢkanımıza, sizlere, BüyükĢehir Belediye Meclisimize, Tunç BaĢkan‟a, aynı zamanda da 

otobüsümüzü bize sağlayan Gençlik Spor Ġl Müdürlüğümüze çok teĢekkür ediyorum. Bu kupamız, 

Türkiye‟deki 12 milyon kardeĢimize inĢallah umut olsun, inĢallah kendilerine yeni bir yol açmak 

için ıĢık tutsun, hayırlı uğurlu olsun diyorum. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ediyoruz. Meclis Üyelerimizden bir arkadaĢımız daha o spor 

kulübünün üyesi. ġamil Sinan AN arkadaĢımız da… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Sinan Bey, buyurun. Mikrofon nerede acaba? 

Geliyor Sinan. Gür sesli; ama olsun, mikrofonu verelim. Geliyor, geldi, geldi.  

ġAMĠL SĠNAN AN: Sevgili BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlarım hepinizi sevgi ve saygıyla 

selamlıyorum. Hakikaten bugün bizim için müthiĢ bir onur gecesi. Bu onur gecesinde emeği 

geçenleri tek tek söylemek isterim. Ertuğrul TUGAY Genel Sekreter Yardımcımız, çok teĢekkür 

ediyorum. Hakan ORHUNBĠLGE Spor Daire BaĢkanımız, yürekten teĢekkür ediyorum ve Ersan 

ODAMAN Kulüp BaĢkanımız, ona da huzurlarınızda teĢekkür ediyorum. Diliyorum Ġzmir sporda, 

Türkiye‟nin en önde gelen bir kulübü olacak ve baĢarıları devam edecek. Bütün çocuklarımızın, 

bütün gençlerimizin de sevgiyle, saygıyla gözlerinden öpüyorum. Ġyi akĢamlar. 

MECLĠS BAġKANI: Bu baĢarılarda sıralı olarak emeği geçen tüm arkadaĢlara Meclisimiz adına, 

ben de Meclis BaĢkan Vekili olarak canı gönülden teĢekkür ediyorum ve alkıĢlıyorum. Çok sağ 

olun, çok teĢekkür ederiz, sağ olun. Ġyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, sağ olun. BaĢarılarınız daim 

olsun. Evet, Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi, sporcu kardeĢlerimizi tebrik ettik, kutladık, bağrımıza 

bastık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Diğer, biraz önce söylediğimiz bir bilgilendirme sunumu için 

Sayın Eser ATAK, buyurun Eser Bey. Özgür Bey, sizin çok dikkatinizi ve ilginizi çeken bir konu, 

sizin özellikle.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Ģu anda yapılan sunumu bütün Ġzmir, 4.5 milyon Ġzmirli merakla 

bekliyor gerçekten.  

MECLĠS BAġKANI: Ne güzel. Buyurun.  

 

 

(ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERĠ BUĞRA GÖKCE VE GENEL 

SEKRETER YARDIMCISI ESER ATAK TARAFINDAN ĠZMĠR’DE KENT ĠÇĠ ULAġIM 

VE ULAġIM YATIRIMLARI ĠLE ĠLGĠLĠ SUNUM YAPILDI.) 

 

 

MECLĠS BAġKANI: Peki. Buğra Bey ve Eser Bey‟e tabii ki teĢekkür ederiz. Özellikle hani hem 

konunun kendileri açısından uzmanlıkları alanına girdiği için hem de tabii Belediyemizde bu 

projelerin kurgulanmasında, yaratılmasında ve uygulanmasında emekleri olduğu için çok teĢekkür 

ederiz. Evet, Ģimdi, Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızdan, Değerli Bürokrat ArkadaĢlarımıza sorusu 

olanlar var mı? Evet, Hakan Bey, buyurun. Size de vereceğim. Buyurun, size vereyim.  

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, Kıymetli Ġzmirliler yaklaĢık bir buçuk saatlik bir 
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sunum oldu. 6‟da baĢladığımızı varsayarsak ya da bir saatlik bir sunum izledik. Ben, iki uzmandan 

Ġzmir‟in trafik sorununa hakikaten bir çare diye beklediğim bir sunum ummuĢtum. Çok Değerli 

Bürokratlarımız; bir tanesi yüksek lisansını Ģehir plancısı olarak yapmıĢ, bir diğeri de doktorasını. 

Ama 2019 yılında ilk ESHOT Bütçesi‟ni görüĢtüğümüzde, aynen Ģunu söylemiĢtim; “Siz, Raylı 

Sistemi daha aktif hale getirmelisiniz. Siz, Ģehrin merkezine bireysel araçların girmesini engellemek 

için Ģehrin banliyölerine otoparklar yapıp, araçlarını oraya koydurup, oradan Ģehrin göbeğine 

getirmelisiniz. Körfezi aktif kullanmalısınız.” Kayıtlarda vardır. “Gerekirse inatla Ģehir merkezine 

girmek isteyen bireysel kullanıcıların, Ģehrin merkezindeki otoparkların ücretlerini arttırarak, 

yüksek bir fiyat belirleyerek, onları da bu Ģekilde azaltabilirsiniz.” diye, o zaman için önerilerde 

bulunmuĢtum. ġimdi, görüyorum ki aradan bu süre geçtikten sonra deniz ulaĢımıyla ilgili bir çaba 

var. Yine Sayın Genel Sekreterimizin sunumundan bir parçasında, “Park et, devam et” 

uygulamasının baĢlayacağını gördüm; ama ben 1978 yılından beri, ilkokula baĢladığım yıldan beri 

Ġzmir‟deyim; epey bir yıl. Alaybey Ġlköğretim Okulu‟nda okudum. KarĢıyaka Erkek Lisesi  

mezunuyum. 1675 Sokak‟ta oturdum, çocukluğum orada geçti. Alaybey Tersanesi‟nin tam 

karĢısıydı. O günden bugüne Altınyol aynı. Sadece Tersane‟nin belli bir depoları yıkıldı, KarĢıyaka 

giriĢi geniĢletildi. Sonra, 80‟li yılların sonunda Ġzmir-Aydın Otoyolu yapılacak diye, KutlutaĢ‟ın 

yaptığı, Buca-Çevre Yolu bağlantısı yapıldı. 2000‟li yıllarda da kuzeyi bağlayan Ġzmir Atatürk 

Organize Sanayi Bölgesi‟ni etrafındaki kuzeye bağlayan çevre yolu yapıldı. Tabii ki Sabuncubeli 

Tünelleri, Ģunlar, bunlar da yapıldı; ama geçen onca yıl sonra Ġzmir‟in bu ulaĢımına iliĢkin, Yerel 

Belediye tarafından herhangi bir çalıĢma yapılmadı. Eser Bey‟in sunumundan 2009 yılı araç 

sayısını gördüm. 2009 yılı Ġzmir nüfusunu gördüm. 2021 yılı araç sayısı ve 2021 yılı Ġzmir 

nüfusunu örnek verdi. Peki, o 12 yıl içerisinde araç artmıĢ, nüfus artmıĢ, BüyükĢehir ne kadar yol 

yapmıĢ? Öyle bir sunum yok. Peki, yapılacak, edilecek bu projelerle ilgili bitim süreleri tabii ki 

imalat hem ekonomik yönü vardır hem de yapım tekniği açısından belli bir süreyi kaplayacak bir 

öngörü var; 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl, 2 yıl gibi devreler arasında. Belki 10 yılı bulacak projeler var bu iĢin 

içerisinde. Peki bu projeler kaç araçlık trafiği, gelecek 10 yıl içerisinde, gelecek nüfusu ve artacak 

araçları da göz önüne aldığınızda, kaç araçlık trafiği rahatlatacak? Bununla ilgili herhangi bir veri 

göremedim. Benim için daha büyük talihsizlik, belki de öyle söylenmek istemedi; ama öyle söyledi 

Sayın Genel Sekreter. En büyük proje olarak bahsettiğiniz tünelden, garaj mevkiine kadar yapılacak 

olan alternatif güzergâhın, iĢte “Güzelyalı‟dan ve ÇeĢme, Urla tarafından çevre yolu çok uzun 

oluyor, o yüzden sahil yolu kullanılıyor. Belki bu projeyi yaptığımızda, belki oradaki araç sayısını 

azaltırız.” sözü, yanlıĢlıkla söylenmiĢ olarak değerlendiriyorum. Eğer siz bu yolu yaptığınızda, o 

yoldan geçen trafiğin, bu yoğun trafiği ne kadar azaltacağını bilmiyorsanız, bu yaptığınız iĢin hiçbir 

hükmü yoktur benim gözümde. Yine KarĢıyaka Ġskele‟nin oradaki alt geçitle ilgili, yani gözüme 

çarpanları söylüyorum, hiç not da almadım, sadece sizi iyi dinleyerek kafamda yer eden bazı 

problemleri söylüyorum. Orada da sadece iskeleyi büyüterek yaya trafiğini düzeltmek, araç 

trafiğine bir fayda getirmiyor. Araçları karĢıya geçirmek için bir projeniz varsa, bir nebze etkisi 

olacaktır; ama yine söylüyorum, bu çözümlerin umarım ki ne kadar bir araç trafiğini rahatlatacağını 

da karĢımıza getirirseniz, belki Ġzmirli olarak biraz daha rahat hareket edebilir noktada oluruz. Ben 

yine sizin yaĢınız itibarıyla hatırlarsınız ben, sanırım ilkokul sonlardaydım… 

MECLĠS BAġKANI: Beni yaĢlı mı buluyorsun? 

HAKAN ġĠMġEK: Hayır, aynı yaĢlardayız diye. Ben kendime söylüyorum. Ben hatırlıyorum, 

Ġzmir‟de bir ara tek-çift plaka vardı. 

MECLĠS BAġKANI: Aman. 

HAKAN ġĠMġEK: Hatırlıyorsunuz değil mi? Hayır, bu, o yaĢlarda dâhi, o zamanlarda dâhi bu 

sorunlar var idi. 

MECLĠS BAġKANI: Vardı, doğru.  

HAKAN ġĠMġEK: Değil mi? Yani siz hatırlıyorsunuz. 

MECLĠS BAġKANI: Tabii ki. 

HAKAN ġĠMġEK: Ben, buna geçelim demedim, demiyorum. Sakın öyle anlamayın; ama o 

dönemlerde de bu problemler vardı. Yani bu problemleri hakikaten bugünümüzde bilimsel olarak 

çözebileceğimiz, teknik olarak daha hızlı, yapım sürecini de hayata geçirebileceğimiz olanaklarımız 

var. Bunları böyle değerlendirelim. Bu eleĢtirilerimi de lütfen baĢka türlü algılamayın, yapıcı eleĢtiri 

olarak algılayın diye sadece sunmak istedim. TeĢekkür ederim. 
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MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri, Ģimdi, biz bu trafik 

meselesini… Erhan, sana söz vereceğim. Atlamadım ama Ģimdi, Değerli Bürokrat ArkadaĢlarımız 

bize bir sunum yaptılar. Siyaseti biz yapacağız, burada oturacağız, hep beraber konuĢacağız. Bunun 

üzerine konuĢuruz. Hiç sorun yok, sıkıntı yok, bunun üzerine konuĢuruz; ama spesifik olarak 

sunumla ilgili anlaĢılmayan bir soru varsa, onları alalım, ondan sonra Gündem DıĢı maddemiz var, 

içeride bir yerde olur… Bu konuyla ilgili, trafikle ilgili ne konuĢmamız gerekirse konuĢuruz, orada 

bir beis yok; ama takdir edersiniz ki, yani Bürokrat ArkadaĢlarımız sonuçta teknik olarak bize 

birtakım alınan kararları, projeleri ve alınan mesafeleri o projelerle ilgili fırsatları veya tehditleri 

bize anlatabilirler. ĠĢin siyasi boyutunu, münazarasını biz zaten Meclis olarak yaparız, uzun uzun 

konuĢuruz. Bu minvalde eğer, onun için uyarıyorum… Erhan vereceğim söz. ArkadaĢımız teknik 

olarak, sunuma dair bir soru, anlaĢılmayan bir nokta varsa onu soralım. Ondan sonra biz oturup 

konuĢuruz kendi aramızda. Erhancığım, buyur… (Salondan ses kayıtlarında 

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

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım…  

MECLĠS BAġKANI: Alırız, alırız. Erhan Bey… 

ERHAN ÇALIġKAN: Ben sorularımı soracağım BaĢkan‟ım. 

MECLĠS BAġKANI: Sorun.  

ERHAN ÇALIġKAN: ġu anda cevap verilir, verilmez. Hazırlık gerekiyordur sonra… Ama 

bunların nasıl bu Ģekilde anlatıldıysa, bu sorduğum sorulara da Meclis kayıtlarına geçecek Ģekilde 

cevap verilirse çok mutlu olurum. 

MECLĠS BAġKANI: Peki Ģöyle yapalım mı Erhancığım… 

ERHAN ÇALIġKAN: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: Biz, Sayın Buğra Bey‟e ve Eser Bey‟e teĢekkür edelim kendilerine. 

ERHAN ÇALIġKAN: Tabii ki, takdir sizin.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür edelim. Ondan sonra siz… Biz, Meclise baĢlamıĢ olacağız zaten. 

Ondan sonra o sorularınızı sorun, kayda geçelim. Çünkü buradan sizin sorularınıza belki cevap 

verme durumunda olmayabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani, kim cevap verecek? KarĢılıklı 

Bürokratlarla bir tartıĢma olacağını düĢünmüyorsunuz herhalde, değil mi?  

ERHAN ÇALIġKAN: Yok, ben öyle bir beklenti içinde değilim.  

MECLĠS BAġKANI: Biliyorum, biliyorum. O zaman Sayın Buğra Bey… 

BUĞRA GÖKCE (GENEL SEKRETER): Cevap verelim mi Hakan Bey‟e BaĢkan‟ım? Yoksa… 

MECLĠS BAġKANI: Yok Sayın… Değerli ArkadaĢlar, teĢekkür ederiz sağ olun, çok sağ olun. 

Eser Bey, çok teĢekkür ederim. Evet, Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi…  Erhan Bey‟e ben söz vereceğim. 

Buyurun, Erhan Bey.  

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım… Genel 

Sekreterimiz bir an, “Her gün ne tesadüfse sabah, akĢam bir-iki araba bozuluyor, trafik sıkıĢıyor.” 

deyince, az daha arkasından Ģöyle bir Ģey gelecek zannettim; “AK Partili ve MHP‟liler arabaları 

bilerek bozup Belediyeyi kötü duruma düĢürüyorlar, trafiği sıkıĢtırıp kötü duruma düĢürüyorlar.” 

diye bir cümle gelecek diye bekledim… 

MECLĠS BAġKANI: Ama Ģimdi kendisi… 

ERHAN ÇALIġKAN: Ama tabii bu, gelmeyeceğini bildim. Öyle bir Ģey demeyeceğini biliyorum, 

belki siz söylersiniz… 

MECLĠS BAġKANI: Niye biz söyleyelim? Söylemeyin iĢte. Niye biz söyleyelim? 

ERHAN ÇALIġKAN: Aklınızdan geçmiĢtir, ben ifade ettim.   

MECLĠS BAġKANI: Hiç geçmedi aklımızdan. 

ERHAN ÇALIġKAN: Peki. 

MECLĠS BAġKANI: Sizin aklınızdan geçiyor.    

ERHAN ÇALIġKAN: Peki. 

MECLĠS BAġKANI: ġimdi kendisini…  

ERHAN ÇALIġKAN: Peki, ben sorumu sorayım. Kusura bakmayın, çok kısa zamanınızı çaldım. 

Sorum… 

MECLĠS BAġKANI: Sorunuzu alabilir miyim?  

ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi, Sayın Bürokratlarımız, tarihi kent merkezlerini anlattılar. Tarihi kent 
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merkezlerinde, trafiği sokmamak için pek çok… Prag‟a giderseniz, Almanya‟ya, diğer ülkeleri 

gezerseniz, kent merkezlerinde kamu kurumlarının sadece temsil merkezlerinin olduğunu 

görürsünüz. Kamu kurumlarının çalıĢtığı yerlerin, kent merkezlerinin dıĢına dağıtıldığını 

görürsünüz. Acaba BüyükĢehir Belediye Binamızın, baĢka bir yere taĢınarak, Konak ve Alsancak‟a 

doğan yükün azaltılması planlandı mı? Böyle bir Ģey dikkate alındı mı? Yani buradaki bina 

yıkılarak, buranın meydana dönüĢmesi ve Belediye, ĠZSU‟nun taĢınması, bunların kentin 

merkezinden çıkarılmasıyla ilgili bir plan var mı? Eğer böyle bir Ģey yapılırsa ne kadar etkisi olur? 

Yani trafiği ne kadar etkiler? Bununla ilgili bilgi talep ediyoruz. Ġkincisi; Sayın Eser Bey, toplu 

ulaĢımla ilgili rakamları verirken dedi ki, iĢte “Pandemi döneminde toplu ulaĢıma biniĢler azaldı. 

Dolayısıyla trafiğin yükü de özel araba kullanımından dolayı arttı.” Evet, doğru. Bu bir miktarıyla 

doğru; ancak bunu söylerken Ģunu dikkate aldı mı; çünkü pandemi nedeniyle okullar açılmadı; 

öğretmenler, öğrenciler okula gitmedi; toplu taĢım kullanılmadı. Yani bu 300 bin, hani bu son 

dönemdeki 300 bin azalmanın içerisinde ya da son dönemin içerisinde bir kısmı sadece pandemi 

değil, trafiğin, araçların artması, toplu ulaĢımın azalmasında öğrencilerin payının ne olduğu 

hesaplanarak mı söylendi? Bu pay, bunun içerisinde ne kadardır? Bununla ilgili cevap verilirse 

sevinirim. Üçüncüsü; Eser Bey projeleri anlatırken, yapılan çalıĢmalar… Örneğin; Altınyol kazısını 

anlattı, su kazısını. Bir de bizim Adnan Kahveci‟nin oradan gelen, Altınyol‟a katılımı kapattığını, 

Bayraklı‟nın yan bölümünde trafiğin aksadığını söyledi. ġimdi, ben o yolu her sabah ve akĢam 

kullanıyorum. Bu Belediyeden, Belediye Meclisi Toplantılarında birkaç kez de gündeme getirdim. 

Bu kadar büyük ana arterlerde, bakın, su kanalıyla ilgili yapılan çalıĢmada ben fotoğraflarını 

çektim. Ġsterseniz Whatsapp‟tan da size atabilirim. ġimdi, bir kanalın kazıldığı yer var, onun 

yanında da bir Ģeridi kepçe ve kamyonların çalıĢması için bir Ģeridi ayırıyorsunuz. Gelen dört Ģerit, 

iki Ģeride düĢüyor. Merak ediyorum, acaba BüyükĢehir Belediyemiz, defalarca burada söylememize 

rağmen, bu ana arterlerde niçin gündüz çalıĢması yapmakta ısrar ediyor? Bunun bizim bilmediğimiz 

bir teknik sebebi mi var, bu çalıĢma gece yapılamaz mı? Bunu merak ediyorum, bu sorunun 

cevabını bekliyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Peki. TeĢekkür ederim.  

ERHAN ÇALIġKAN: Bir diğeri… Çok sorum var BaĢkan‟ım…   

MECLĠS BAġKANI: Ġyi ama, yani… 

ERHAN ÇALIġKAN: Bir 8-10 tane... Bunlar… 

MECLĠS BAġKANI: Erhan Beyciğim, o zaman o soruları yazılı alalım. Yani Meclis‟e 

baĢlayacağım ben. Yani… 

ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi, BaĢkan‟ım, biz 1 saat sabırla burada Değerli Bürokratlarımızın bilgi 

vermesini dinledik ve her zaman da dinleriz. 

MECLĠS BAġKANI: Bütün Meclis‟e ve Ġzmir‟e verdiler. Size vermediler o bilgiyi, yani… ġimdi, 

siz tek baĢınıza… 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan‟ım… 

MECLĠS BAġKANI: Yapmayın. 

ERHAN ÇALIġKAN: Ben, tek baĢıma değilim. Ben, seçimle gelmiĢ ve bu kentte 1 milyon oy 

almıĢ bir partinin, bu Meclisteki bir üyesiyim.   

MECLĠS BAġKANI: Yahu Erhan Bey… 

ERHAN ÇALIġKAN: Siz, benim… Yani orada 1 buçuk saat konuĢmayı dinleyebilip, benim 

soracağım soruları dinlemeye eğer nezaket göstermiyorsanız, ben size teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Nezaket gösteriyoruz. “Daha çok sorum var.” diyorsunuz.  

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan‟ım, teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Yazılı alalım, yazılı alalım. Erhan Bey‟in sorularını yazılı alalım. Nezaket 

gösteriyoruz, niye göstermeyelim? Ama Ģimdi, teorik olarak Erhan Bey diyor ki arkadaĢlar, teorik 

olarak, “Ben sabaha kadar konuĢurum.” diyor.  

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan‟ım, 11 tane sorum var. Hiç öyle bir Ģey demedim.  

MECLĠS BAġKANI: 11 soru… 3‟ü daha geldi arkadaĢlar, 11 soru… Gözünüzü seveyim, Allah 

aĢkına yahu.  

ERHAN ÇALIġKAN: Yahu tamam BaĢkan‟ım. Sormayalım mı? 

MECLĠS BAġKANI: Hayır, sorma demiyorum, yazılı alayım diyorum, yani…   

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan‟ım… 
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MECLĠS BAġKANI: Evet.  

ERHAN ÇALIġKAN: Yazılı… Sorularımı yazılı vereyim. 

MECLĠS BAġKANI: Tamam, anlaĢtık.  

ERHAN ÇALIġKAN: Ondan sonra çıkıp dıĢarıda mı anlatayım?  

MECLĠS BAġKANI: Nerede anlatırsan anlat Değerli KardeĢim, yani… 

ERHAN ÇALIġKAN: Yani biz nerede tartıĢacağız, burada mı konuĢmayacağız? 

MECLĠS BAġKANI: ġimdi… Yahu Erhan Beyciğim… 

ERHAN ÇALIġKAN: Yahu ben, hayat hikâyemi sormuyorum ya da özel bir Ģey sormuyorum.   

MECLĠS BAġKANI: Tamam da… 

ERHAN ÇALIġKAN: Bir plan anlattınız… 

MECLĠS BAġKANI: Erhan Beyciğim… 

ERHAN ÇALIġKAN: Ben de sorularımı sordum.  

MECLĠS BAġKANI: Erhan Beyciğim, sorularınızı aldık, diğer kalanları da yazılı olarak verin, 

cevap versin arkadaĢlarımız. Yani burada bunların cevabı da verilmeyecek zaten. Yani… 

ERHAN ÇALIġKAN: Yani bu arkadaĢlarımız burada cevap…  

MECLĠS BAġKANI: Anladım, iĢte… 

ERHAN ÇALIġKAN: Ya da sizden bu sorulara cevap vermeyecek misiniz önümüzdeki dönem?   

MECLĠS BAġKANI: Erhan Beyciğim, ben de diyorum ki; yazılı verin, yazılı verin, tamam.  

ERHAN ÇALIġKAN: Peki BaĢkan‟ım, teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Ben teĢekkür ederim, ben teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bir Ģey yok tamam. Değerli 

ArkadaĢlar, isterseniz… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) Evet, evet Özgür Bey, haklısınız. 

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: Evet, Ģimdi, BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin 

GörüĢülmesi maddesine geçiyorum. Sayın KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Gündem herkese dağıtıldığı için madde baĢlıklarıyla 

okunarak görüĢülsün ve oylansın.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, söz almak istiyoruz bu noktada.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Bu konuyu, usul noktasında geçtiğimiz aylarda tartıĢmıĢtık ve ilkesel olarak 

madde baĢlıkları noktasında bir anlaĢmamız vardı; ancak geçtiğimiz Mecliste yaĢanan bir ifadeden 

dolayı AK Parti Grubu ve Cumhur Ġttifakı olarak, biz, madde baĢlıkları halinde değil, Gündemin 

okunarak oylanması noktasında, Gündeme geldiği Ģekliyle okunarak oylanması ve Meclisin devam 

etmesi noktasındaki irademize geri dönüyoruz. Çünkü Sayın BaĢkan, geçtiğimiz Mecliste, 

Grubumuzu ve ittifak ortağımızı, Milliyetçi Hareket Partisi‟ni de katarak bir ifade kullanıldı. Bir 

Meclis Üyemiz, aynen Ģu ifadeyi kullandı, dedi ki; “Sayın Tunç SOYER, size söz vererek, 

demokratik olarak bir tavır ortaya koyuyor ve bizim açımızdan oybirliği yapmanızın hiçbir değeri 

yok, önemi yok. Biz, bütün bu kararları Millet Ġttifakı olarak zaten oyçokluğuyla alıyoruz ve alırız.” 

Doğal olarak bugün, bizim oyumuza ihtiyaç yoksa, bu noktada da biz, bu konuya oybirliği 

yapmıyoruz. Bu Ģekilde ilkesel kararımızı geri çekiyoruz. Biz, o gün Ģunu beklerdik; Sayın ġerif 

Bey‟in bu ifadesini kullandığında, belki konuĢmasının etkisiyle, hitabetin etkisiyle yapmıĢ 

olabilirdi; ama Sayın Tunç SOYER, Meclisi yönetiyordu ve düzeltme yapabilirdi. Bu Meclisin 

iradesini, hakkını teslim edebilirdi. ġimdi, Genelge çok açık. Zaten söz hakkını da Tunç SOYER 

bize vermiyor. Tunç SOYER‟in bize verdiği bütün söz hakkı yok. Meclisin 11. maddesi diyor ki; 

“Gündemle ilgili noktalarda, Gruplar adına 10‟ar dakika konuĢulur. Gündeme esas döndüğünüzde, 

Ġhtisas Komisyonu Kararları ile ilgili de 20‟Ģer dakika konuĢma yapılır. Diğer üyeler de 10‟ar 

dakikayı geçmemek kaydıyla konuĢma yapar.” Yani iktidara ve muhalefete kaçar dakika bu anlamda 

konuĢma hakkının verildiği, ilgili Önergenin 11. maddesinde açık Ģekilde yazıyor. Biz, AK Parti 

Grubu ve Cumhur Ġttifakı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi‟yle beraber kararların %98‟ini oybirliği 

yaptık, yapmaya devam etme irademizi bu güne kadar da sürdürdük. Bugün de esasında Gündeme 

gelen maddenin büyük bir bölümünde oybirliği ile geliyoruz; ama madem bizim oyumuz kıymetsiz 
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ve değersiz, madem demokratik olarak Tunç SOYER Bey, bize lütufta bulunup söz hakkı veriyor, 

bunu kabul etmemiz mümkün değil. O yüzden Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü‟nün 

ortaya koyduğu önergeyi kabul etmiyoruz. Yasanın açık olan hükmü diyor ki… 

MECLĠS BAġKANI: Hakan Bey… 

HAKAN YILDIZ: “Daha sonra Gündem maddeleri sırasıyla okunur.” 

MECLĠS BAġKANI: Biliyorum. 

HAKAN YILDIZ: Biz, bu noktadaki… 

MECLĠS BAġKANI: Biliyorum. 

HAKAN YILDIZ: Tek tek okunarak oylanması noktasında irademize geri dönüyoruz. TeĢekkür 

ederim.  

MECLĠS BAġKANI: ġimdi, Değerli Meclis Üyeleri, Değerli Meclis Üyeleri, yani Sayın Hakan 

Bey‟in dile getirdiği konu… Tabii daha önce de tartıĢtığımız. “Meclisin Yönetmelikleri gereğince, 

Yönetmeliğin gereği yapıldı.” Ģeklinde bir hüküm mevcut. Verdiği maddeler doğru; ama mesela 

örnek verdi 11. maddede, diyor ki; “Meclis bu sürelerin değiĢtirilmesine karar verebilir. 

GörüĢmelerin yeterli olduğu, Meclis de kabul ettiği takdirde baĢka bir üyeye de söz verilmez.” Bu 

da orada yazıyor. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

Burada yazıyor, burada yazıyor. Dolayısıyla yeterlilik önergesi verildiğinde… Ben, hani eksik 

kalmasın diye söylüyorum. 11. maddeyi isterseniz tamamını okuyacağım. Okuyalım, peki. 

“BaĢkanlık Divanı yerini aldıktan sonra BaĢkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu 

anlaĢıldığı takdirde BirleĢimi açar.” Bunların hepsi yapıldı. “Gündeme geçilmeden, bir önceki 

BirleĢimde alınan kararlara iliĢkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata Meclis 

Kararıyla düzeltilerek BaĢkanlık Divanınca imzalanır. BaĢkan, Gündeme geçilmeden önce Meclise 

sunulacak konular varsa bildirir. Meclis BaĢkanlığına hitaben verilmiĢ olan dilekçeleri kabul eder 

ve Meclise sunar. Üyelerin Gündem DıĢı konuĢma isteği, yazılı olarak BaĢkan’a bildirilir. Söz verip 

vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek BaĢkan’a, yani Meclis BaĢkanı’na 

aittir.” (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Daha 

Gündem DıĢına gelmedik, Gündem DıĢında... “Gündem konusunda ve usul hakkında leh ve aleyhte 

olmak üzere birer üyeye söz verilir. Yapılacak konuĢmalar en fazla 10 dakikayla sınırlıdır. Daha 

sonra Gündem maddeleri sırasıyla okunur ve görüĢülür.” Biraz önce Hakan Bey‟in söylediği Ģey 

bu zaten. “Gündem sırasında değiĢiklik yapılmasına, BaĢkan ve üyeler tarafından yapılan teklifler 

üzerine, Gündeme madde ilave edilmesine Meclisçe karar verilir.” Bu ancak mülga olmuĢ, ilgili 

tarihte. “Belediye Meclislerinden gelen kararlar ile Belediyenin birimlerinden ve bağlı 

kuruluĢlarından gelen talepler, Toplantı sırasında BaĢkan tarafından Gündeme eklenir. 

GörüĢmelerde konuĢmak için önceden BaĢkanlık’tan söz istenir. Ġhtisas Komisyonuna ve Siyasi 

Parti Gruplarına söz almada öncelik tanınır. Siyasi Parti Gruplarına, üye sayısı en çok olandan 

baĢlamak suretiyle, üyelere söz isteme sırasına göre söz verilir. Bütçe görüĢmesinde…” ki Bütçe 

görüĢmesi yapmıyoruz, onu belirtelim. “Komisyon Raporu okunduktan sonra üyelere söz verilir. 

Meclisteki konuĢmalar BaĢkan’a hitaben yapılır. BaĢkan, her zaman söz hakkına sahiptir. Ġhtisas 

Komisyonları ve Siyasi Parti Grupları adına yapılacak konuĢmalar 20’Ģer dakika, üyelerin 

konuĢmaları ise 10 dakika ile sınırlıdır.” Bütçe ve program görüĢmelerinde istisnası var. “Parti 

Grupları için bu süreler, iki katı olarak uygulanır. Meclis, bu sürelerin değiĢtirilmesine karar 

verebilir.” Açık hüküm. “GörüĢmelerin yeterli olduğu Meclisçe kabul edildiği takdirde, baĢka 

üyeye söz verilmez.” diyor, bu 11. maddenin bir tane daha Ģeyi var. Onu da sabrınıza sığınarak 

söyleyeceğim. “Meclis Toplantıları halka açıktır. Meclis BaĢkanı veya üyelerden herhangi birinin 

gerekçeli teklifi üzerine kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Kapalı oturumda, BaĢkan ve 

üyeler dıĢında, gerektiğinde Meclis Üyelerinin kararıyla görevli bulundurulabilir.” diyor, bu 11. 

maddeyi de ben, arkadaĢlarımın dikkatine sunmuĢ oldum. ġimdi Sayın… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)  

GAMZE GÜL ÇAMUR: 12. madde de öyle, esas 12. madde önemli burada BaĢkan‟ım.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın Gamze Gül ÇAMUR, mikrofonu verir misiniz, ben duyamadım.  

HÜSNÜ BOZTEPE: “12‟yi de okuyun.” diyor, 12‟yi de… 

MECLĠS BAġKANI: Öyle mi dedi? Buyurun, buyurun Gamze Hanım, buyurun.  

GAMZE GÜL ÇAMUR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri… AK Parti Grup Sözcüsü‟nün, 

özellikle Meclis‟te konuĢma süreleriyle ilgili konuĢmasına bizler de katılıyoruz. Bu, zaten Meclis 
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ÇalıĢma Yönetmeliği‟nde açıkça düzenlenmiĢ. O konuda zaten bir ihtilaf yok. Yalnız, olayı 

çarpıttıklarını düĢünmekteyim. Çünkü Sayın BaĢkanımız Tunç SOYER‟in, bir önceki Oturumdaki 

eleĢtirdikleri tavrı tamamen 12. maddeye iliĢkin. 12. madde der ki; “Meclis BaĢkanı, Meclis 

çalıĢmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclis görüĢmeleri sırasında, söz alan üyenin konu 

dıĢına çıkması, kiĢiliğe dokunur söz söylemesi, diğer üyelerin ve hatibin sözünü kesmesi ve 

Meclis’in düzenini bozacak davranıĢta bulunması yasaktır. Buna aykırı davranan üyeler, BaĢkan 

tarafından uyarılır. Buna rağmen davranıĢlarında ısrar eden üye, BaĢkan’ın talimatıyla görevliler 

tarafından Meclis’ten çıkarılır. Meclis görüĢmeleri sırasında, sükûnetin bozulması durumunda, 

BaĢkan tarafından ilgililere ihtarda bulunulur. GörüĢmelere devam edilemeyeceğinin anlaĢılması 

halinde BaĢkan Oturuma ara verebileceği gibi görüĢmeleri bir sonraki BirleĢime erteleyebilir.” 

Yani burada, konuĢmaların kesilmesi, Meclis düzeninin bozulmasıyla ilgili Meclis BaĢkanı‟na geniĢ 

bir yetki verilmiĢtir. Bir önceki Oturumda da gerçekten, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi‟ne 

yakıĢmayacak üslup ve tarzda bulunulmuĢtur. Bundan dolayı BaĢkan, elbette sözü kesebilir, 

sükûneti sağlamak için Yönetmelik‟in kendine verdiği bu yetkiyi kullanabilir. Olayın burada Meclis 

Üyelerinin, Komisyon BaĢkanlarının, Komisyon Üyelerinin konuĢma süreleri belirlenmiĢtir. Bu 

konuda, “Bunu kesmek veyahut da buna engel olmak, kısaltmak, uzatmak gibi BaĢkan’ın yetkisi 

yoktur.” gibi bir yorumla olayı çarpıtmayı, ben, yakıĢtıramıyorum bu Meclis‟e. TeĢekkür ediyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Peki. TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, 15 dakika ara veriyorum.  

 

(BĠRLEġĠME 15 DAKĠKA ARA VERĠLDĠ.) 

 

MECLĠS BAġKANI: Sayın KILIÇDAROĞLU ve Genel Merkezimizin yayımladığı bir Anayasa 

Taslak Metnine bakarsanız orada muhalefetin ne olduğunu, demokrasinin ne olduğunu açık açık 

orada yazar; ayrıca Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi olarak da Sayın BaĢkanımız Tunç SOYER 

de gerçekten demokrasi standartları yüksek bir Meclisi her zaman tecelli etmesi için de ve o 

meclisin o Ģekilde tecelli etmesi için de sarf ediyor. En çok övündüğü Ģeylerden bir tanesi bu 

Mecliste oybirliği ile geçen Kararlar.  Son istatistiği almadım ama yine % 93‟ler, %94‟ler 

seviyesinde değil mi? Yanılmıyorsam… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Daha da fazla, daha da fazla. ġimdi bu kıymetli 

midir? Kıymetlidir arkadaĢlar, kıymetlidir. Burada öyle maddeler tartıĢıldı ki öyle maddeler 

konuĢuldu ki oybirliği olan maddelerde de muhalefet aslında görüĢ vaaz etti ama olumlu olarak 

oybirliği olarak o Kararlara iĢtirak etti. Sonuçta biz iktidarız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar ve 

uygulamaları var, icraatları var, yaptığımız her icraat aslında bizim sorumluluğumuz olan bir Ģey ve 

muhalefetin de eleĢtirisine açık, bunda bir sıkıntı yok. EleĢtiriyorlar muhalefet biz de gereken 

cevapları veriyoruz ve siyaset bu Ģekilde tecelli ediyor ve Ġzmir halkına karĢı sonuçta görevimizi 

yerine getiriyoruz. Bu da bir görev, önemli bir görev ve seçimlerde de millet Ġzmir halkı tercihinde 

düĢünüyor, taĢınıyor ve karar veriyor ve tercihini kullanıyor ve iĢte o millet iradesine hepimizin 

saygı göstermesi icap ediyor. O icap ettiğimiz irade aslında sadece iktidar iradesi değil. Muhalefetin 

de iradesidir çünkü demokrasi, dediğim gibi; muhalefetiyle, iktidarıyla bir bütündür. Nasıl ki tek 

kanatlı uçak uçmazsa tek kanatlı bir demokrasi de asli demokrasi değildir, sakattır. Onun için 

Değerli ArkadaĢlar, burada AK Parti Grubuyla, Milliyetçi Hareket Partisi Grubuyla, Ġyi Parti 

Grubuyla, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi bir Meclistir. 

Önemli bir demokrasi platformudur burası. Sözün serbestçe söylendiği, konuĢulduğu, tartıĢıldığı ve 

her zaman mutabık olmadığımız farklı görüĢlerin vaaz edildiği ve edilmesi gerektiği daha önemlisi 

edilmesi gerektiği bir Meclistir burası. Dolayısıyla bu Mecliste bundan sonra da, bundan sonra da 

uzlaĢarak, konuĢarak, farklılıklarımızı koruyarak, birbirimizi eleĢtirerek, Ġzmir‟in çıkarına iĢleri hep 

birlikte yapma azmi ve kararlılığını göstereceğimize kimsenin Ģüphesi olmasın.  Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu olarak da Sayın Tunç SOYER olarak da BaĢkanımız Tunç SOYER‟in de iradesi bu 

yöndedir ve bu yönde de tüm Türkiye‟ye örnek olacak bir Meclisi çalıĢtırmak ve Meclise sahip 

olmak hepimiz için en önemli hedeflerimizden biri olmalıdır. Bu aradan sonra bu konuĢmayı 

yapmak durumunu hissettim. Bunu Meclise ve Ġzmirlilere karĢı bir görevim ve saygım gereği 

konuĢma yapıyorum çünkü bunları vurgulamamız gerekiyor. Ġlk defa konuĢtuğumuz Ģeyler değil her 

zaman bu Mecliste yönettiğim dönemlerde ara ara demokrasinin ve Meclisin olması gereken 

standartları ve ulaĢması gereken hedefleri konusunda da bu tür konuĢmaları da yaptım, o açıdan 
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uzattıysam affola. Buyurun Kemal Bey, buyurun. 

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Belediyemizin Değerli 

Birim Amirleri, Basınımızın Saygın Temsilcileri hepinizi Saygıyla Selamlıyorum. Biraz önce Sayın 

BaĢkan‟ım, çok güzel bir çerçeve çizdi. DüĢünen, konuĢan Meclisimizin iki yıldan fazla zamandır 

Ġzmir Halkı yararına birçok olumlu kararlar aldığını, hep birlikte aldık sırt sırta. Burada 4 Partimiz 

Ġzmir‟i temsil ediyor Ģuan. Zaman zaman da Meclis Üyesi arkadaĢlarımız, kardeĢlerimiz konuĢma 

yapmakta bu konuĢmalarda da bazen yanlıĢ anlaĢmalar, anlaĢılmalar söz konusu olmakta. Dileğimiz 

bu tür Ģeylerin olmaması, birbirimize daha sağlıklı bir Ģekilde sahip çıkmamız. Sehven yapılan bir 

durum söz konusuydu, kasıtlı bir durum söz konusu değildi, bir büyüğünüz, ağabeyiniz olarak 

bunları dile getiriyorum, hepinizi de saygıyla selamlıyorum,  

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, baĢka söz alan, söz... Buyurun 

Hüsnü Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Gamze Hanım, Bayraklı 

Belediyesi Meclisi. Gamze Hanım 12. maddeden bahsettiği zaman 12. madde ile ilgili hemen 

hemen böyle tartıĢmalar olduğu zaman devamlı gündeme gelen bir madde ama oysa orada ne 

denmek istediğini Meclisin huzurunun nasıl kaçtığı ya da kiĢisel kiĢisel dokunuĢlar nedir, kiĢisel 

olarak ne demiĢ, hangisi için kim ne diyor, yani buradaki Belediye BaĢkanı eğer ki bir geziye 

gidiyorsa, belediyenin parasıyla gidiyorsa ya da bir baĢka bir Ģey oluyorsa, bunlar hepsi burada 

konuĢurum. Ama onun özel hayatı ile ilgili ya da sizin özel hayatınız ya da bir Belediye Meclis 

Üyemizin özel hayatıyla ilgili burada konuĢmalar olmaz ve daha baĢka bir Ģey… Yani burada kavga 

çıkar baĢka bir Ģey, burada tartıĢma yapıyoruz. O 12. madde onları kapsamıyor, neyse Ģimdi ġerif 

ArkadaĢımız yıllardır tanıdığımız bir arkadaĢımız. Yıllardır tanıdığımız bir arkadaĢımız.  

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar… Buyurun, buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Yıllardır tanıdığımız bir arkadaĢımız. Öyle kalkıp da sehven söylediği falan 

bir kelime de değil.  Bilinçli olarak kullandığı bir kelimedir. Kendisi de ben dün de aradım, bugün 

de söyledim. Hatta bir daha izlettim. Bak dedim, yanlıĢ yaptın, o hala savunuyordu dıĢarıda. Bunlar 

Sayın BaĢkan‟ım, bir daha olmamasını temenni ediyoruz. Siz bize gündem dıĢı söz verirken bir 

lütufta bulunuyormuĢsunuz havalarına girmeyelim bundan sonra lütfen. Burada güzel söylediniz; 

eğer ki Muhalefet Partisinin öneminden bahsederken, biz burada iĢte bu Meclis, 5 saat de sürer, 10 

saat de sürer, her gün maddesinde kalkar konuĢuruz. Bu da bizim bir söz alma organı olarak 

kullanabiliriz. Yoksa ama siz bize gündem dıĢında söz veriyorsunuz bir lütufta bulunmuyorsunuz. 

TeĢekkür ederiz. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, teĢekkür ederim. Sayın BOZTEPE.  Tabii ki söz bir lütuf 

değil haktır. Onda bir sıkıntı yok. Yani dolayısıyla bunu kabul etmemiz mümkün değil. Tabii ki söz 

olacak yani hiçbir itirazım yok. Gündem DıĢı Maddeler zaten bizim Gündemimizde olan bir bölüm 

ama Ģimdi her Ģeyi yönetmeliklerle yapabiliriz, mümkündür. Hiçbir itirazım yok daha önce de buna 

benzer Ģeyler… Ama yani her Ģeyi Yönetmeliklerle… Birtakım da teamüller vardır, görüĢmeler 

vardır. Siyasetin kendi iç dinamiklerinde bu parlamentoda da böyle, Ġzmir BüyükĢehir Meclisinde 

de böyle Kapı Arkası Diplomasileri vardır. KonuĢulur, bazı sorunlar konuĢulur, ara verilir, Ģu olur, 

bu olur. Meclisin iĢlemesi gerekiyor arkadaĢlar. Asıl olan demokratik bir Meclisin iĢlemesi 

gerekiyor yani dolayısıyla Meclisi yöneten arkadaĢımızın da gerek BaĢkan olsun gerek benim, esas 

temel sorumluluğumuz Meclisi iĢletmektir yani Meclisi tıkamak değil. Onun için çok Gündem 

maddemiz var, ĠZSU Genel Kurulumuz var, dolayısıyla ben sizlerden hemen… Sayın KÖKKILINÇ 

söz istiyorsunuz herhalde. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım Gündeme mi geçeyim yoksa...  

SALONDAN: Gündeme geçelim.  

MECLĠS BAġKANI: Evet, tamam Gündeme geçiyoruz…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam.  

MECLĠS BAġKANI: O zaman… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben sadece bir düzeltme yapmak istiyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġerif Bey adına da hani ġerif Bey burada söylediği sözlerin Ģahsi hani 

düĢünceleri olduğunu ifade etti hani onun adına biz sehven ya da baĢka bir Ģekilde söylenmiĢ sözler 

olarak söyleme yetkisine sahip değiliz ama siz Meclis BaĢkanımız olarak ve aynı zaman da Tunç 
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BaĢkanımız da katılımcı ve çoğulcu demokrasiden yana olarak her zaman vizyonunu ortaya 

koyduğu için kiĢisel haklara saygılı olmak kaydıyla tabii ki Ġzmir‟le ilgili her konuyu konuĢacağız, 

ülkemizle ilgili her konuyu konuĢacağız. Ben bu düzeltmeyi yaptıktan sonra hemen Gündeme 

geçeyim; “Madde baĢlıklarıyla okunarak oylansın, görüĢülsün.” diyeyim. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Gündemin Madde 

baĢlıklarıyla görüĢülüp oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. O zaman 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1, Doğrudan oylansın. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 1 no’lu Önergeyi 

doğrudan oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe, Hukuk, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği, Aile ve Çocuk. 

MECLĠS BAġKANI: 2 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk - Toplumsal Cinsiyet EĢitliği - 

Aile ve Çocuk Komisyonlarına, Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? gönderilmesini, 

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

3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe, Hukuk, Kültür, Kent Konseyi. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 3 no’lu Önergenin Plan ve 

Bütçe - Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Kent Konseyi Komisyonlarına havale 

edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe, Hukuk, Toplumsal Cinsiyet, Aile ve Çocuk. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 4 no’lu Önergenin Plan ve 

Bütçe - Hukuk - Toplumsal Cinsiyet - Aile ve Çocuk Komisyonlarına havale edilmesini 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla denilmiĢ. Bütçe ve Hukuk Komisyonu… Ancak yarın tatil 

olduğu için Cuma günkü Mecliste de görüĢülüp karara bağlanması için bu Mecliste yine Bütçe ve 

Hukuk Komisyonlarımızın bir ara toplanıp bu konuyu görüĢmesi gerekecek. Bir konumuz daha var 

böyle acil.  

MECLĠS BAġKANI: Cuma görüĢürler canım bugün değil.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yarın tatil. 

MECLĠS BAġKANI: Olsun. Cuma görüĢürler… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Cuma günü ara verip o zaman.  

MECLĠS BAġKANI: Cuma sabahtan görüĢürler. Bütün gün... 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ama cuma günü havale etme Ģansımız yok o yüzden Ģimdi havale ettiğimiz 

için. 

MECLĠS BAġKANI: Hayır, sabah görüĢür, sabah görüĢür akĢam Meclise girer…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam acil kaydıyla diyelim. 

MECLĠS BAġKANI: Acil kaydıyla.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Onlar kendileri karar versinler.  

MECLĠS BAġKANI: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe, Hukuk. 

MECLĠS BAġKANI: Yani Cuma günü tatil değil ki. Resmi tatil değil Cuma günü arkadaĢlar. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Onu diyorum ben 

de. Ben de onu diyorum zaten… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler) Gündüz, saat 1‟de toplanır akĢam Meclise yetiĢir yani. ġimdi ara verip 

toplanmasına gerek yok ki.    

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yok hayır ara verelim demedim. 

MECLĠS BAġKANI: Acil kaydıyla, Plan ve Bütçe - Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonlarına havale edilmesini 5 no’lu Önergenin, Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın 

SEVĠNÇ oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe, Hukuk. 

MECLĠS BAġKANI: 6 no’lu Önergenin de acil kaydıyla.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yok, yok. Bütçe sadece Bütçe ve Hukuk. 

MECLĠS BAġKANI: Acil kaydı var ama bir de. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben de öyle bir kayıt yok ama acilse koyalım... 
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MECLĠS BAġKANI: Acil ÖdemiĢ Belediye BaĢkanı, ÖdemiĢ Belediye Meclis Üyelerimiz burada 

olması lazım. Evet. Acil kaydı var değil mi? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Peki, teĢekkür ederim. Sayın YILDIZ? Sayın 

ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 6 no’lu Önergenin, acil kaydıyla Plan ve Bütçe - Hukuk 

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

kabul edilmiĢtir.7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe ve Hukuk acil kaydıyla. 

MECLĠS BAġKANI: 7 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına, Sayın 

YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Engelsiz Ġzmir. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ, 8 no’lu Önergenin 

Engelsiz Ġzmir Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe. 

MECLĠS BAġKANI: 9 no’lu Önergenin Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe, Tüketici. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 10 no’lu Önergenin 

önergemizin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 11? 

NĠLAY KÖKKLINÇ: 11, 12, 13, 14, 15 Ġmar.   

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 11, 12, 13, 14 ve 15 no’lu 

Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 16? 

NĠLAY KÖKKLINÇ: Ġmar, Çevre. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 16 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 17? 

NĠLAY KÖKKLINÇ: 17, 18, 19, 20, 21 Ġmar. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?  17, 18, 19, 20 ve 21 no’lu 

Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 22? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar,  Çevre. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 22 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 23? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 23, 24, 25 Ġmar Komisyonu. 

MECLĠS BAġKANI: 23, 24, 25 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Sayın 

YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 26? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar, UlaĢım. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 26 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık - UlaĢım Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 27? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 27 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 28? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar, Hukuk, Esnaf, UlaĢım. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 28 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık - Hukuk  - Esnaf ve Meslek Odaları - UlaĢım Komisyonlarına havale edilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 29? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar, UlaĢım. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 29 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık - UlaĢım Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 30? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar, Çevre, Eğitim. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 30 no’lu Önergenin 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Ġmar ve Bayındırlık ve… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Çevre. 

MECLĠS BAġKANI: Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 31? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar, Afet Deprem, Kentsel DönüĢüm. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 31 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık – Deprem ve Afet - Kentsel DönüĢüm Komisyonlarına havale edilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 32? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 32 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 33? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar, Çevre Sağlık. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 33 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 34? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar, Çevre. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 34 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 35? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 35 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 36? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar, Çevre. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 36 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 37? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 37 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 38? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 38, 39 Ġmar. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 38, 39 no’lu Önergelerin 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 40? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 40 no’lu Önergenin Plan 

ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 41? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk, Bütçe, Tarım, Orman ve Hayvancılık. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 41 no’lu Önergenin 

Hukuk - Plan ve Bütçe - Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarına havale edilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  
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III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ  

MECLĠS BAġKANI: ġimdi BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının 

GörüĢülmesi bölümüne geldik, 1? Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 ve 2. madde oybirliği ile geçmiĢ. Komisyonlardan geldiği Ģekliyle 

oylansın.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, 1. maddede Grubumuz adına Semih Bey söz alacak madde ile 

ilgili.   

MECLĠS BAġKANI: Buyurun kim söz… Buyurun, buyurun.  

SEMĠH YALIN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Bu maddede Komisyon BaĢkanımız Hakan Bey‟in büyük bir gayretiyle birçok platformdan görüĢler 

toparlandı fakat tam anlamıyla aslında tamamlanamadı yani zaman problemimizden dolayı elde 

olan bütün doneler hani bilgi alınması açısından bir rapor içerisinde toparlandı. Yalnız tabii burada 

bir karar verme durumumuz yoktu. Sadece bilgilendirme amaçlıydı bu yazı. Bunun da bizim 

yönümüzden eksik tarafları olduğu için bu konuda beyan etmek istedik. Sonuçta oybirliğiyle bu 

raporun yayınlanmasını kabul ettik ama Ģöyle bir eksiklik gördük biz, bizim tarafımızdan. Buradaki 

rapordaki özellikle bu tehlikeli atıklarla ilgili kesin bilgiler diye belirtilen görüĢler var tabii her 

Kurum kendine göre kiĢiler kendine göre bu konuda beyanlarını verdiler ancak bunların kesinlik 

yönünün hani tartıĢılır olduğu bazı konular var yani bir rapora bağlanmıĢ hali resmi olarak elimizde 

bir raporun olmadığını görüyoruz. Bununla ilgili bu tehlikeli atıklarla ilgili raporu yeni usulde ihale 

alan firma kendisi yaptırıyor fakat raporu hazırlayan kurum da uluslararası kabul görmüĢ sertifikası 

olan ve verilen raporun doğruluğunu bütün dünyanın kabul ettiği, Kurumlar tarafından firmalar 

tarafından verilebiliyor. Bu rapor, Ģu anda hazırlanıyor, yani hazırlandıktan sonra bu tehlikeli 

atıkların listesinin o çıkan raporu da hani tekrar ek bir bildiri ile yani onun da açıklanmasını ve ona 

göre tekrar kamuoyunun bu konuyu değerlendirmesini arzu ediyoruz. Yani bir eksiklik olarak 

görüyoruz biz bunu. Bunu bildirmek istedim. Onun için söz aldım.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim, sağ olun. Buyurun Hakan Bey. 

HAKAN BARÇIN: Herkese iyi akĢamlar. Semih Bey‟e de teĢekkür ediyorum. Ben aslında daha 

sonra söz alacaktım hani bu rapor 23 sayfalık bir rapor onunla ilgili bir özet anlamında. Çünkü 

zaten Önergenin amacı da bilgilendirmek. Doğru söylüyor Semih Bey, bu bir karar değil zaten biz 

karar verme mercii de değiliz. Hem BüyükĢehir olarak hem de bizler uzmanlık alanlarımız değil. 

Dolayısıyla da zaten Önergenin içeriği de buydu yani uzman kiĢiler, karĢıt görüĢ ya da fark etmez 

herhangi bir Ģekilde görüĢlerini bize bildireceklerdi ve bu 24 Mayıs‟ta verdiğimiz Önerge yani ben 

sürenin yetmediği kısmına Semih Bey‟in katılıyorum. Çünkü bayağı bir zaman geçti. Dediği konu 

doğru, bu rapor yayımlanmadı fakat Ģöyle; Ģimdi dikkatli okursak raporu bu arada bu 23 sayfalık 

raporu da buradan duyurmak isterim kamuoyuna. Meclisimizden alabilirler ben Ģöyle yöntemi 

anlatayım kısacık. Bu izlenen yöntem bu raporun yazılırken Ģöyle bir yola baĢvurduk; görüĢ ilgili 

Kurum ve kuruluĢlara ve uzmanlara herkese duyurduk görüĢlerini bildirsinler diye bakın Ģöyle 

kurumlar, kısaca söyleyeyim; Aliağa Çevre Kültür Platformu, Asbest Söküm Uzmanları Derneği 

(ASUD), Ege Çevre Kültür Platformu (EGEÇEP), Foça Çevre Kültür Platformu (FOÇEP), Ġzmir 

Çevre Mühendisleri Odası, Ġzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu. GörüĢ bildiren uzmanlar ise; 

Ġstanbul ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Meclis Gönüllüsü ve Akademisyen Mimar Sinan 

Üniversitesinden Aslı ODMAN, Ertuğrul BĠLĠR Makine Mühendisi Ġstanbul ĠĢçi sağlığı ve ĠĢ 

Güvenliği Meclis Gönüllüsü ve “Dibe Doğru YarıĢ Gemi Söküm Endüstrisi” kitabı yazarı. Doç. Dr. 

Enver Yaser KÜÇÜKGÜL, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği emekli öğretim görevlisi 

ve bizim Meclis üyelerimizden Dr. Alpaslan BĠLEN. Bizim Karaburun Meclis Üyemiz. ġimdi 

özetle bu 23 sayfayı burada anlatmak mümkün değil özet bile olsa mümkün değil fakat burada 

çarpıcı bir mektup var. Mektubu yazanlar Ģöyle, altına imza atanlar 21 Haziran 2021 tarihinde NGO 

Shipbreaking Platform yani Gemi Söküm Platformu neden Ġngilizcesini okuyorum çünkü yabancı 

olduğu için Basel Action Network  (Basel Eylem Ağı) BAN Asbestos France yani (Fransa Asbestin 

Yasaklanması Ağı), International Ban Asbestos Secretariat (Uluslararası Asbestin Yasaklanması 

Sekreterliği), ABREA kısaltılmıĢı (Brezilya Asbeste Maruz Kalanlar Ağı) ve Ġstanbul ĠĢçi Sağlığı ĠĢ 

Güvenliği Meclisi tarafından açık bir mektup yazılıyor. Bu mektup kime gidiyor,  Çevre ve 
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ġehircilik Bakanlığı‟na, Brezilya Savunma Bakanlığı‟na, Brezilya Çevre Bakanlığı‟na, Fransa 

Silahlı Kuvvetler Bakanlığı‟na ve Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü‟ne. ġimdi burada 

çok vaktinizi almayacağım zaten bugün herhalde çok uzuyor o anlamda size özellikle... 

MECLĠS BAġKANI: Raporu, raporu arkadaĢlara verebiliriz değil mi?  

HAKAN BARÇIN: Tabii tabii.  

MECLĠS BAġKANI: Tamam, Grup BaĢkan Vekillerine verilmiĢ rapor. 

HAKAN BARÇIN: Tabii tabii. 

ÖZGÜR HIZAL: Bana gelmedi.  

HAKAN BARÇIN: Veririz hemen veririz. 

MECLĠS BAġKANI: Ġletelim. 

HAKAN BARÇIN: ġimdi hemen size mesaj da atarım. ġimdi özellikle Semih Bey‟in söylediği 

Ģeyle iliĢkili burada tam 5 tane bu mektubun sonuna doğru yani ikinci bölümünde talepler var. Bu 

saydığım Kurumların yazdığı saydığım kurumlara yazılan mektup da Ģöyle; bir saniye hepsini 

okumayacağım. Birinci talebi; Basel SözleĢmesini raporlama gerekliliklerine uygun olarak 

mütekamil ve detaylı bir bağımsız tehlikeli madde envanteri ondan bahsediyorsunuz ĠHM, ĠHM 

Ġngilizce kısaltılmıĢı sunulmalıdır ve bu satıĢtan önce ve açık ihale sürecinin bir parçası olmalıdır. 

Eğer durum böyle değilse satıĢ gerçekleĢmiĢ sayılamaz, yeniden teklif edilmelidir. Yani zaten sizin 

söylediğinize paralel bir yanıt var burada. Ayrıca bu raporun Ģöyle söyleyeyim; Ģu an hani bu bir 

duruĢtur bu bir bugün Komisyonumuz da aynı öyle bir laf edildi arkadaĢlarımız tarafından… Hani 

sanki algı operasyonu gibi… Algımızı saklamıyoruz biz hani karar vermedik bir taraf da olmadık 

ama. Bakın 14 yıl önce 2003 yılında Milliyet Gazetesi‟nde 14 yıl önce Ģey 14 yıl önce olmuyor 

pardon 2003 ne oluyor yanlıĢ yazmıĢım buraya, 2003 yılında, 17 yıl önce özür dilerim, Milliyet 

Gazetesi‟nde Sao Paulo Gemisi‟nin aynı anda yapılmıĢ ikiz kardeĢiyle ilgili Clamenceau Gemisi ile 

ilgili bir haber var. Bakın ne diyor eğer bilmiyorum Ģöyle internetten de bulabilirsiniz; “DıĢiĢleri 

Bakanlığı Fransız Uçak Gemisinin giriĢini engelledi.” Bakın; 2003 yılındaki Türkiye böyle bir 

Türkiye‟ydi. Bir tane daha söyleyeceğim ve bitiriyorum. Bu da çok çarpıcı; 23/11/1993 tarihinde 

Ģöyle bir gazete haberi var burada da isteyenlere iletebilirim. “Tuzla‟da asbest ve deri atıkları 

balıkçılığı yok ediyor.” 1993 yılında yapılmıĢ bir haber ve biz geldik 2021 yılına Marmara‟nın hali 

ortada, bizim derdimiz budur. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: Peki. TeĢekkür ederim Değerli ArkadaĢlar. ġimdi 1 ve 2 no’lu Komisyon 

Raporları değil mi?  

HAKAN YILDIZ: Oylayalım Sayın BaĢkan‟ım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Evet, 1 ve 2. maddeleri oyluyoruz.  

ÖZGÜR HIZAL: BaĢkan‟ım oylayalım diye bir Ģey yok yani gündemde olmayan bir konuyu 

konuĢtuk.  

MECLĠS BAġKANI: Evet ama Komisyondan geldiği için. 

HAKAN YILDIZ: Komisyondan geldiği için 1 ve 2‟yi. 

MECLĠS BAġKANI: Komisyondan geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  3. madde Komisyondan oyçokluğu ile gelmiĢ. Geldiği Ģekliyle oylansın. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, söz alabilir miyim?  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, bu 3. maddede esasında biz Grup Sözcüleri herhalde bir 

atlama yaptık geçtiğimiz aylarda. Çünkü Seyyar SatıĢ Faaliyetlerinin Düzenlenmesi olduğu için biz 

bunu sadece Hukuk Komisyonuna yollamıĢız. ġimdi AK Parti Grubu olarak önerimiz Ģu; esnafa da 

gitmesi gerektiği kanaatindeyiz. Tabii burada bir düzenleme olduğu için Seyyar SatıĢ Faaliyetindeki 

bütçe ve bunların konacağı yerler netice itibariyle imar planlarındaki konumlar olduğu için 

büfelerde de bunu yapmıĢtık. Ġmara tekrar yani Esnaf, Bütçe ve Ġmar Komisyonu tarafından 

incelenmesi gerektiği kanaatindeyiz.  Böyle bir önerimiz var. Buna göre… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
MECLĠS BAġKANI: TartıĢırız.  

HAKAN YILDIZ: Bizim önerimiz bu Ģekilde. Esnaf öncelikli olarak duran noktada Bütçe ve Ġmar 

olarak 3‟lü Komisyona tekrar görüĢülmesi üzere yollanmasını öneriyoruz AK Parti Grubu olarak. 

MECLĠS BAġKANI: AK Parti Grubundan 3. maddenin Esnaf ve Meslek Odaları – Plan ve Bütçe 
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– Ġmar ve Bayındırlık Komisyonlarının tekrar görüĢülmesi yani oralara da… Onların da görüĢlerinin 

olması Ģeklinde bir görüĢ var. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu BaĢkan‟ımıza söz verilsin. Dinleyelim.  

MECLĠS BAġKANI: Peki. Hukuk Komisyonu BaĢkanımız Ufuk Bey buyurun.  

UFUK YÖRÜK: BaĢkan‟ım, bu aĢama da böyle bir talebin konuyu sulandırmak amacıyla veya 

öteleĢtirmek amacıyla yapıldığını düĢünüyoruz. Hukuk Komisyonunda olay çok net bir Ģekilde 

değerlendirildi. Yönetmelik çok açık bir Ģekilde madde madde okundu. Zaten çok kapsamlı bir Ģey 

de değil. Var olan bir gerçek var sokaklar var sokakta sadece ve sadece 3 tane madde. Bunlar; 

kestane, mısır ve çiçek. Bunlar zaten sokaklarımızda var olan gerçekler. Bu yönetmelikle bunun 

disipline edilmesi, BüyükĢehir alanları sorumluluk alanları içerisinde bunların yerlerinin 

belirlenmesi ve tek tip bir tezgâh Ģekliyle halka sunulması amaçlanıyor. Bunu da yaparken hem 

çiçekçilik anlamında hem de gıdalar anlamında menĢei, menĢei halk sağlığı açısından da önemi 

belli bir disiplin içerisinde yine denetime tabi olarak yapılacak. Bunları yaparken hiçbir Ģekilde 

kiĢiye özel bir tavır değil, tamamen kooperatif. Yani büyük Ģehrimizin ilke olarak benimsediği 

birçok kooperatifle de bugüne kadar hizmet ürettiği ortak bir protokolle belirlenecek kooperatifler 

vasıtasıyla bu iĢ görülecek. ġu an yaptığımız iĢ bir Yönetmelik. Uygulamaya iliĢkin protokoller 

geldiğinde Hakan ArkadaĢımızın dediği gibi diğer ilgili Komisyonlara da gönderir. O zaman o 

Komisyonlar da uygulamaya iliĢkin değerlendirmeleri yaparlar. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Peki. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun Hüsnü Bey buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, ilk önce Ufuk Bey‟in sulandırıyorsun Meclisi, yani AK Parti 

Grubu bu Meclisi sulandırıyor ve siz yine sözünü kesmediniz. Yani daha önce ġerif SÜRÜCÜ‟nün 

yaptığını arkadaĢımızın bugün de Ufuk Bey yaptı.  

MECLĠS BAġKANI: Yok, maddeyi…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Biz sulandırıyormuĢuz. 

MECLĠS BAġKANI: Aynı Ģey değil Hüsnü Beyciğim… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Biz asla sulandırmadık. Tabii ki değil aynı değil tabii ki. Tabii ki aynı değil 

tabii ki eĢ değer değil. Tabii ki eĢ değer değil ama benzer yani sulandırıyoruz ne demek 

sulandırıyoruz. Neyi sulandırıyoruz. Bir Ģey söyleyeceğim… 

MECLĠS BAġKANI: Bu bir deyimdir yahu. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bir Ģey söyleyeceğim Sayın BaĢkan, biz söyleyince hemen kesiyorsunuz. 

Bakın, bir Ģey söyleyeceğim. Değerli ArkadaĢlar, siz de hatırlarsınız yıllar öncesinde bu kentteki 

seyyar satıcıların ne durumda olduklarını, KarĢıyaka ÇarĢısı‟nda, Kemeraltı‟ndan tutun Ġzmir‟in 

hemen hemen bütün her tarafında. ġimdi bir konunun bir seyyar satıcının konusunun Esnaf 

Komisyonuna gitmemesi kadar abesle iĢtigal bir Ģey olabilir mi arkadaĢlar? Ve bunu biz 

sulandırıyormuĢuz. Böyle bir Ģey olabilir mi? Yapmayın böyle. Kestane satacakmıĢlar, çiçek 

satacaklarmıĢ, böcek satacaklarmıĢ… Bırakın bunu bırakın Esnaf‟a gitsin bakalım. Esnaftaki 

arkadaĢlar oradaki insanlar bir baksınlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Olacak tabii ki, olacak tabii ki bu iĢin arkasında 

neler olacak yarın öbür gün biliyoruz mu? Yani ayaküstü verilmiĢ bir söz, ben yaptım oldu. Sonra 

çiçek satılacakmıĢ, kestane satılacakmıĢ, mısır satılacakmıĢ bırakın Allah aĢkına. Esasen 

sulandırmak budur. Esasen yani kamuoyuyla dalga geçmek budur. Bırakın Esnaf‟a gitsin baksın 

dediği gibi Hakan Bey‟in. Ġmar Komisyonuna gitsin, baksın, plan bütçesi bunun bir parası olacak 

Ģuyu olacak buyu olacak. Sayın BaĢkan‟ım, ne yapıyoruz biz, biz nereye varıyoruz? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Söz vereceğim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Demin iĢte arkadaĢımız söyledi 2021 yılındayız biz hâlâ kalkmıĢız burada 

table iĢte table diyoruz Ģeye, esnaf, esnaf diyorum seyyar satıcıdan iĢportacılık yapacaklar dediğiniz 

gibi evet arkadaĢlar yapmayın bunu… 

MECLĠS BAġKANI: Evet.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Yapmayın bunu, yapmayın bunu, yapmayın. Esnaf… Esnafa burada gidecek, 

Esnaf görüĢsün burada hep beraber değerlendiririz. Kime sordunuz? Esnaf Odalarının haberi yok 

bile. Adamlar isyan ediyorlar daha önceden bu Ģekilde büfeleri verdiniz. Bunları yapmayın Sayın 
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BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: Peki. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu kelimeler çok yanlıĢ. Lütfen düzeltin.  

MECLĠS BAġKANI: Peki. Değerli ArkadaĢlar, “sulandırmak” deyimi ciddiyetini ve ağırlığını 

kaybetti demektir yani Ģimdi bunlar kullanılabilir. Sayın BOZTEPE de, Sayın BOZTEPE de  “asıl 

siz sulandırıyorsunuz” derken aslında “sulandırmak” kelimesini kullanmıĢ oldu. Doğru yerde 

kullandı, doğru yerde kullandı, doğru yerde kullandı sıkıntı yok. Yani Ufuk Bey nerede kullandıysa 

o da dedi ki; “Biz sulandırmıyoruz, siz sulandırıyorsunuz.” dedi, dolayısıyla yani “sulandırmayı”  

baĢka bir yere çekmenin bir anlamı yok. AnlaĢıldı. ġimdi buyurun Nilay Hanım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Ufuk ArkadaĢımız açıkladı; “Asla böyle bir kasıtla bu 

sözcüğü kullanmadım.” dedi. Yani konu olarak da… 

MECLĠS BAġKANI: Bunun cevabını verdik zaten. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Aynen öyle.  ġimdi bu konu da zaten esasında ilkeler belirlendi dolayısıyla 

bunu belirleyen Komisyonun da Hukuk Komisyonu olması gerekiyordu. Epeydir de zaman geçti bu 

konuyla ilgili zaten kooperatifleĢme ile ilgili bir konu. Kooperatiflerden talepler geldikçe bu 

protokole bağlanacak, protokoller de Bütçe Komisyonuna gidecek, Esnaf Komisyonuna gidecek 

yine Hukuk Komisyonuna gidecek. O zaman da Esnaf Komisyonu değerlendirir.  Bugün gözünüzün 

önüne getirin en azından Alsancak‟ta hiç kestane almadınız mı pakette? Çiçek almadınız mı? Yine 

aynı Ģekilde kızarmıĢ ızgara mısır almadınız mı? Bunlara yönelik Ġzmir‟in geleneksel tatlarına 

yönelik bir düzenleme getirilmek istendi. Varsa Meclis Üyelerimiz gelecek Mecliste baĢkaca 

Önergeler verebilirler. Onlar yine ayrıca değerlendirilir. Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL, söz vereceğim ama Sayın Hukuk Komisyonu BaĢkanına ben 

bir soru sormak istiyorum. Lokasyonlarla ilgili bir Ģey var mı? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ona sorduk yani...  

UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan, bir Komisyon söz konusu. Komisyon da belirlenmiĢ tamamen 

BüyükĢehir, Zabıta, diğer ilgili birimlerden oluĢan bir Komisyon var. Komisyon yerleri 

belirleyecek, Komisyon standartları belirleyecek, Zabıtamız da bunları denetleyecek,  bu anlamda 

disiplinli yürüyen bir iĢ olacak. Protokolde o anlamda açık hiçbir açık söz konusu değil.  

MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ederim. Sayın HIZAL buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi saygıyla ve hürmetle 

selamlıyorum. ġimdi burada tabii iki yönlü bakmak lazım meseleyi birincisi; usulü anlamda biz 

Grup olarak, AK Parti Grubu olarak, direkt esnafı ilgilendiren bir mesele olması münasebetiyle 

Esnaf Komisyonunun bu konuyu incelemesi gerektiğini dile getirdik; çünkü mesele sadece bir 

protokolün yapılıyor olması, sadece protokolün hukuki boyutu meselesi değil... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar,  hatibi dinleyelim. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, sadece protokolün hukuki boyutu değil bu protokolün içeriğine 

baktığınızda direkt esnafı ilgilendiren bazı hususların varlığı söz konusu olduğu için ilk itirazımız 

bizim AK Parti Grubu olarak Cumhur Ġttifakı Grubu olarak konunun Esnaf Komisyonunca da 

incelenmesi gerektiğini dile getirdik. Çünkü Esnaf Komisyonuna gittiğinde Esnaf Odaları ile 

görüĢmeler yapılacak, Ticaret Odası ile görüĢmeler yapılabilecek ki burada BüyükĢehrin yapmıĢ 

olduğu birçok konuda Mimarlar Odası, Plancılar Odasıyla görüĢmeler yapılarak bu kararlar alındı, 

hepiniz biliyorsunuz. Ama direkt esnafı ilgilendiren bir meselede Esnaf Komisyonumuza bile 

göndermiyoruz… Sonra nasıl yapılacak? Uygulamada Esnaf Komisyonuna göndereceğiz. Peki, siz 

sordunuz, Ufuk Bey cevap verdi. Yerleri bile belirleyecek Komisyon kurulmuĢ. Kim kurmuĢ bu 

Komisyonu? Haberimiz var mı? BüyükĢehir Meclisinin haberi var mı? Hayır. Hangi yerler 

olduğundan haberimiz var mı? Hayır. Bu yerleri, bu yerler kimlerin yerleri, nereler? Kamuya terkli 

yerler. Kamu Alanlarını vereceğiz, sonuçta buradan bir ticari kazanç elde edilecek. ġimdi Kıymetli 

ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan‟ım, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Nilay Hanım‟ın sıkça dile getirdiği, 

bizim de kabul ettiğimiz bir Ģekliyle hukuk kuralları çerçevesinde yönetilir. Yasaların bizlere vermiĢ 

olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde biz görevimizi yerine getiririz ve aynı yasa bize der ki; “Ey 

Belediyeler, ey Yerel Ġdareciler siz, bizim bugün yetkisini vermeye çalıĢtığımız hususla mücadele 

edin, mücadele edin.” der. “Bunu düzene sokun.” der. Ama siz ne yapıyorsunuz? Yasanın size 

vermiĢ olduğu yetkiyi elinizin tersiyle itiyorsunuz, kendinizi Yasa Koyucunun yerine koyuyorsunuz, 
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Yasanın size vermemiĢ olduğu bir yetki ile bir Yönetmelik çıkartıyorsunuz. Bu bir kere yasal değil, 

yasal değil bu meseleyi öyle ĢirinleĢtirerek, bu meseleyi öyle masumlaĢtırarak bu meseleyi öyle 

ajite ederek bu Ģehri, bu Ģehri farklı noktalara götüremezsiniz. Bir kooperatif kurulacakmıĢ, o 

kooperatifte üye olan çiçekçi, kestaneci, mısırcı gidecekmiĢ o kooperatifin üzerinden yerler 

alacakmıĢ, sonrasında o yerlerle ilgili bu Ģehirde neler neler olacak.geçmiĢte olduğu gibi ondan 

sonra, ondan sonra sizden sonra gelecek olan Belediye BaĢkanları geçmiĢte olduğu gibi yine büfeler 

mevzusunda yaĢandığı gibi bu Ģehirde bazı sorunlarla karĢı karĢıya kalacak. Yarın Ģunu baĢka bir 

Grup derse ne diyeceksiniz? “Biz çiçek satmıyoruz ama Ģunu satıyoruz hadi biz de kooperatif 

kurduk. Biz kooperatif üyesi olmadık ama bunu yapmak istiyoruz.” diye. Ne yapacaksınız, ne 

diyeceksiniz? ArkadaĢlar, bu, bu, bu Yönetmeliği çıkarmakla Ġzmir‟in, Ġzmir‟in sizin tabirinizle 

bakın sizin tabirinizle söylüyorum,  sizin tabirinizle söylüyorum; “Dünya Kenti, Dünya ġehri, 

Marka Kent Ġzmir” Sloganınıza aslında siz ihanet ediyorsunuz. Siz ihanet ediyorsunuz ve Ģehre, 

Ģehrin yüreğine kalbine hançeri saplıyorsunuz arkadaĢlar.  Böyle bir Ģey olmaz. Bir; hukuki değil, 

geçmiĢte yaĢanan sorunları hepimiz biliyoruz. Gelecekte muhtemel yaĢanabilecek sorunları hepimiz 

tahmin ediyoruz ama sırf bakın burada kullandığım ifadeyi yine yanlıĢ noktaya çekeceksiniz, sırf 

popülizm yapmak adına. Ayaküstü yapılan konuĢmalarla bir Ģehir böyle yönetilmez arkadaĢlar. Bir 

Ģehir algılarla yönetilmez. Burada yapılan ayaküstü bir konuĢmanın neticesinde alınmıĢ bir karar, 

Mecliste baypas edildi, edilecek. Ben o Komisyonu bilmiyorum, o Komisyonun nereleri verdiğini 

hiçbirimiz bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz Sayın BaĢkan? Bilmiyorsunuz. Alsancak‟ın lokasyon 

olarak ticari anlamda en değerli noktaları da vereceksiniz ve karĢısında bir esnaf olacak. O esnaf da 

çiçek satacak, o esnaf da mısır satacak, o esnaf da baĢka bir Ģey satacak, vergisini verecek, kirasını 

verecek, bütün yasal sorumlulukları yerine getirecek ama siz çıkıyorsunuz Yasanın size vermediği 

bir yetki ile kafanıza göre bir Yönetmelik çıkartıyorsunuz. Bütün eleĢtirilerimizi de “sulandırmak” 

olarak nitelendiriyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz diyorsunuz ki; “Biz Ġzmirlilere yardımcı 

olacağız.” Bu, Ġzmirlilere yardımcı olmak değildir. Bu, Ġzmirlilere yardımcı olmak değildir. Ġzmir 

ticaretine balta vurmaktır. Siz Ġzmirlilere yardımcı olmak istiyorsanız, Ġzmirlilere balık tutmayı 

öğreteceksiniz. Ġzmir ticaretinin önünü açacaksınız, Ġzmir ticaretinin önünü açacaksınız. Ġzmir 

ticaretin önünü açmadığınız müddetçe bu yöntemlerle Ġzmir ticareti, Ġzmir turizmi, Ġzmir ekonomisi 

baltalanır. Turist de gelmez, ekonomi de çöker, ticaretini de baltalarsınız. Sonuçta 2 yıl belki 1 yıl 

belki 3 yıl bir popülizm yaparsınız. ġunlara destek verdik, bunlara destek verdik, kooperatifçiliği 

önem verdik dersiniz, gazetelerde manĢetler çıkar ama Ġzmir‟e çok büyük ihanet etmiĢ olursunuz 

arkadaĢlar. Bakın bunu bugüne kadar yaptığım bütün konuĢmaların üzerinde bir Ġzmirli olarak 

bırakın Meclis Üyeliğini, bırakın AK Parti Grup BaĢkan Vekilliğini, bir Ġzmirli olarak söylüyorum, 

hepimiz Ġzmirliyiz, hepimiz çocuklarımızı Ġzmir‟de büyüteceğiz, hepimiz gelecek nesilleri Ġzmir‟de 

büyüteceğiz. Bu sokaklarda, bu alanlarda, evet yardımcı olalım mı? Olalım. BaĢka bir yöntem 

bulalım, Yasanın bize vermiĢ olduğu çerçeve içerisinde bir yöntem bulalım ama çıkıp o çerçeveyi 

delerek Ġzmir‟e ihanet etmeyelim arkadaĢlar. Bu konunun yeniden özellikle Esnaf Komisyonunda 

gerekiyorsa Plan ve Bütçe Komisyonunda gerek gerekiyorsa Ġmar Komisyonunda uzun uzadıya 

görüĢülerek öyle ayaküstü görüĢülerek değil uzun uzadıya görüĢülerek, Oda BaĢkanlarımla, Oda 

Temsilcileriyle, STK‟larla görüĢülerek yeniden değerlendirmesini istiyorum. Aksi takdirde hep 

beraber bu noktada oy verecek olan, olumlu anlamda oy verecek olan tüm Meclis Üyeleri 

sorumludur. Bu Ģehre ihanet edeceksiniz yapmayın diyorum. TeĢekkür eder, saygılar sunuyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ederiz. Söz vereceğim ama bir Ģeyi öğrenmek istiyorum. Yani 

bu, Meclis'e ilk geldiği zaman bu Önerge… Benim bildiğim Meclisin en devamlı üyelerinden biridir 

Sayın HIZAL. Genelde Ģöyle oluyor; yani bir Önerge geldiği zaman bir değerlendirme yapılıyor. 

Hukuk Komisyonuna diyor ama “Oradan bir arkadaĢ çıkıyor Ģu Komisyona da gitsin, öbür taraftan 

bir arkadaĢ çıkıyor Ģu Komisyona da gitsin.” Her Komisyona gidiyor. ġimdi peki unutulmuĢ olabilir 

mi? 

ÖZGÜR HIZAL: Kısa bir cevap verebilir miyim? 

MECLĠS BAġKANI: Yani Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonuna… Bir dakika, öğrenmek için 

söylüyorum. Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonu bu kadar önemliyse Değerli ArkadaĢlar… Ben 

önemsiz demiyorum önemliyse diyorum yani haydi diğerlerini koy bir kenara. Esnaf ve Meslek 

Odaları Komisyonu bu kadar önemliyse o gün niye, o gün niye bunu dile getirmedik? Ben onu 

anlamadım, anlamadığım için sordum. Evet niye? 
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HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, söze baĢlarken zaten dedim ki, buradaki teknik hata Grup 

Sözcülerinde oldu. Yani ben kendi Grubum adına yani kendimi, Nilay Hanımın da affına 

sığınacağım ama… 

MECLĠS BAġKANI: Tamam ben cevabımı aldım. 

HAKAN YILDIZ: Ben söyledim, dedim ki; “Burada bir atlama yapmıĢız, Grup Sözcüleri çünkü bu 

kararı veriyor, bu konunun Esnafa etmesi gerekiyordu, Gündem maddesinin yoğunluğu içerisinde 

muhtemelen atladığımız bir konu oldu, Esnafa gitmesin rica ediyoruz.” dedik. Yani suçluyu baĢka 

yerde aramayın. Bu birazcık bizim ve Nilay Hanım‟ın koordinasyonun da yatıyor. 

MECLĠS BAġKANI: Anladım, anladım. Sayın KÖKKILINÇ siz söz… 

UFUK YÖRÜK: Ben söz alayım.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun sonra Nilay Hanım‟a…  

UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan‟ım, gerçekten çok iyi bir noktayı ifade ettiniz. 

MECLĠS BAġKANI: Temas ettim. 

UFUK YÖRÜK: Daha da ifade etmemiz gereken bir nokta var. Komisyonda bu konu görüĢüldü. 

Hakan Bey o gün Komisyonumuza geldi... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika, o gün Komisyonumuza geldi. Bu 

konuyla ilgili bu söylemler hiçbir Ģekilde yer almadı. Sadece ve sadece AK Parti Grubu dedi ki; 

“Biz bu önergeye katılmıyoruz, ret vereceğiz.” dedi ve konu bu Ģekilde geçiĢtirildi. Biz Komisyon 

çalıĢmaları olarak eğer Komisyonda bunun Esnaf veya Ġmar veya diğer Komisyonlara gitmesi 

yönünde bir görüĢme olsaydı, biz Komisyon olarak değerlendiriyoruz, hemen zaten Grup BaĢkan 

Vekilimize, Nilay Hanıma da ifade ediyoruz. Bunu diyoruz bu Komisyonlara da havale edelim ve 

kararımızı o noktada böyle bağlıyoruz. Bu anlamda bir… Bugün ne olduysa farklı Ģeyler olmuĢ, 

bugün gündeme geldi. Özgür Bey ısrarla Ģeyi sordu, ben de onu ifade edeyim; “Bu Komisyonlar 

kimden oluĢuyor onu bilmiyoruz.” dedi. Aslında bu Protokol‟de bu alanları nelerin, hangi ölçüde, 

nasıl, menĢei araĢtırmalarına kadar bütün bu hususları bir Komisyon değerlendirecek. Komisyon, 

Zabıta Daire BaĢkanlığı, Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı, Etüd Projeler Daire BaĢkanlığı, Park 

Bahçeler Temsilcisi, UlaĢım Daire BaĢkanlığı, Sosyal Projeler Daire BaĢkanlığı, Sosyal Hizmetler 

Daire BaĢkanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire BaĢkanlığı ve Hukuk MüĢavirliğinden oluĢacak bir 

Komisyon eliyle yürütülecek. 

MECLĠS BAġKANI: Peki güzel. 

UFUK YÖRÜK: Yani bu birimlerde öyle bizim dıĢarıdan geliĢigüzel belirlediğimiz ve ya disiplini 

bozacak, bu iĢin ucunu bırakacak bir Komisyon yapısı da söz konusu değil. 

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. Sayın KÖKKILINÇ buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi Hakan ArkadaĢımız AK Parti Grubu adına kendisine söz söyledi 

belki, hani bir ihmalim olmuĢ olabilir diye ama ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü bu konu geldiği 

zaman zaten geçen Mecliste de gündeme gelmiĢti ve o tarihten itibaren de bir sürü sivil toplum 

örgütü bu konuyla ilgili sivil toplum örgütü de görüĢlerini hep ifade etmek istediler, ifade ettiler. 

Yine oyçokluğuyla olan bir konu olduğu için ben de bunu birebir hukukçu kimliğimle okudum, 

inceledim, ben de bununla kafa yordum. Bu konuda esasında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

yapmak istediği Ģey, sokak ekonomisini canlandırmak. Demin de söylediğim gibi kestaneydi, 

mısırdı, çiçekti. Bunlar her zaman, her birimizin sokakta alıp değerlendirdiği ürünler. ġunu da 

söyleyelim; biz hiçbir zaman Mevzuata aykırı, herhangi bir ya da hukuka aykırı herhangi bir 

Yönetmelik çıkarmakta da değiliz. Belediyeler kooperatiflere, Kooperatifler Kanunun 9'uncu 

maddesine göre her türlü yardımda bulunabilir hatta ortak bile olabilir. Biz bugüne kadar hep 

tarımsal alanda çalıĢan kooperatiflere destek verdik. Meclislerimizde de, Komisyonlarımızda da hep 

Protokollerle, ĠĢ Birliği Protokolleri yaptık, destek olduk. Bu sefer diyoruz ki; belli bir kooperatif 

yok, henüz kurulmuĢ bir kooperatif bile yok. Kooperatifi biz de kurmayacağız ama kurulmuĢ 

kooperatifler içerisinde toplanmıĢsa bu satıcılar ya da esnaf diyelim. Onlara bu Ģekilde Protokollerle 

destek vereceğiz. Ayrıca hiçbir Ģekilde bir yer tahsis etmiyoruz, bir yer kiralamıyoruz. Bugün 

dıĢarıda simit satın almıyor musunuz? Her yerde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin belirlemiĢ olduğu 

tip arabalarla, tip özelliklerle simit satın alıyoruz. Yani biz onları konuĢurken diyor muyuz fırın 

esnafına zarar veriyoruz veya baĢka market esnafına zarar veriyoruz. 

Hayır. Her yerin, hepsinin konumu farklı, hepsinin konumu özel, özelliği farklı, bu farklılıkları da 

dikkate almamız lazım. Vergi levhası olacak. Belli bir tipte aynı simit satan vatandaĢların araçları 
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gibi bir tip uygulama yapılacak. Kent estetiği ile uyumlu olacak ve iĢgal ödeyecek, iĢgal bedeli 

ödeyecek. Bunların temel kuralları belirlendi. Protokoller geldiği zaman bir kooperatifleĢme varsa 

baĢvursunlar, kooperatif kursunlar, kooperatifleĢmeyi de desteklemiĢ oluyoruz. O zaman Esnaf 

Komisyonuna da gitsin, Bütçe Komisyonuna da gitsin. BaĢka hangi Komisyona istiyorlarsa 

göndersinler. Bir tek Ģey daha söylemek istiyorum; bugün ben bir video kayıt çektim. Konak‟ta o 

kadar tatlı üç çocuk enstrüman çalıyorlardı ki, halk da etrafına toplanmıĢ. Nasıl bir keyif, bir anlık, 

iki dakikalık, üç dakikalık. Ben hatırlıyorum, ilk senemizde Hukuk Komisyonunda müzisyenlerin 

sokakta müziklerini icra etmesi için de biz bir Yönetmelik çıkardık. O zaman dedik mi müzikholler 

de yahut müzik yapılan yerlere Ģöyle zarar verecek, böyle zarar verecek veya yarıĢtıracağız 

demedik. “Ġyi ki bu Yönetmeliği yapmıĢız.” dedim ve zevkle de birkaç dakika dinledim. Onun için 

buna da aynı açıdan bakılsın lütfen. Ġzmir‟e biz asla ihanet etmeyiz. Ġkide bir de ihanet sözcüğünü 

kullanmayalım. Hani sulandırma sözcüğünden nasıl rahatsız oldularsa, ben de ihanet sözcüğünden 

çok rahatsız oluyorum. Ne olur lütfen bu Meclis‟te bu sözcüğü hiç kullanmayalım. Komisyondan 

geldiği Ģekliyle oylansın. Hukuk Komisyonu BaĢkanımıza da sordum; “Tekrar gönderelim mi?” 

diye. Hani zaman kaybı olur noktasındayız, oylansın. 

MECLĠS BAġKANI: ġimdi yani yine bugün böyle… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Komisyon Üyemiz… 

MECLĠS BAġKANI: Ağabey 1 dakika. Yani yine benim yani soruma celbediyor, bugün böyle 

soru sorar hale geldik yani yorum… ġeytanın avukatlığını yapalım bir de. Nilay Hanım söyledi ama 

bilmiyorum acaba hani yanlıĢ bilgi var mı? Önerge geçtikten… Yani Önerge, önerge haline gelip 

karar, Meclis Kararı haline geldikten sonra kurulacak Kooperatifleri de kapsıyor mu Ufuk Bey? 

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

UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan, biz kooperatif kurmuyoruz… 

MECLĠS BAġKANI: Kuruyorsunuz demedim. 

UFUK YÖRÜK: Biz sadece ve sadece bu Yönetmeliğe tabi olacak kiĢilerin BüyükĢehir'e 

kooperatif çatısı, kooperatif tüzel kiĢiliği olarak müracaat etmesini istiyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Anladım. 

UFUK YÖRÜK: Nasıl bizim diğer kooperatiflerle, BüyükĢehrimizin bir iĢ birliği ve faaliyet 

alanına iliĢkin bir düzenlemesi var, bu da aynı. Bundan sonra… 

MECLĠS BAġKANI: Benim sorum çok basit. 

UFUK YÖRÜK: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: Benim sorum çok basit. Diyorum ki, Protokol Ģu anda, hâlihazırda kurulmuĢ 

kooperatifleri kapsıyor doğru mu? 

UFUK YÖRÜK: Hayır, hayır öyle bir kısıtlama yok, öyle bir tarih aralığı yok. Bundan sonra…  

MECLĠS BAġKANI: Anladım. 

UFUK YÖRÜK: Hukuk Yönetmeliği yürürlükte kaldığı sürece kurulacak kooperatifleri tabii ki iĢ 

birliği çerçevesinde değerlendirecektir. Ama burada Ģunu düĢünmemiz lazım; bu geliĢigüzel her 

kooperatif kuran geldi kapıyı çaldı, her köĢe baĢını tuttu diye bir Ģey yok. 

MECLĠS BAġKANI: Mutlaka öyledir tabii ki. 

UFUK YÖRÜK: Yani burada sokakta amaçlanan olay, bu üç ürünle sayılı üç ürünle ilgili bir 

düzenleme, o kadar. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun Komisyon adına söz almak isteyen Komisyon Üyesi arkadaĢım, 

buyurun arkadaĢım. 

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Sayın BaĢkan Ģimdi, Hukuk Komisyonu üyesiyim. Ufuk Bey‟le 

biz bu konuyu değerlendirirken Komisyonda evet, kendisi de söyledi ama Ģu Ģekilde biz 

değerlendirdik bunu. Hani AK Partili ArkadaĢlar biz zaten buna muhalefet Ģerhi, muhalefet ediyoruz 

veya kabul etmiyoruz Ģeklinde konuĢmadık. ġöyle dedik, Ģunu söyledik; bu daha nitelikli 

incelenmesi gereken ve bu konunun kamuoyunda farklı algılar yaratabileceği… Bunları konuĢtuk 

sizle, farklı algılar yaratabileceğini söyledik ve “Bunun böyle bir anda gelip geçmesi ile alakalı bir 

ısrar varsa biz bunu muhalefet edeceğiz.” dedik. ġimdi konuĢulan konular esnasında arkadaĢlarımız 

kimisi öyle kimisi böyle söylüyor. Eğer kabul edilirse bizim Komisyonda bir çalıĢmamız oldu ve 

bununla ilgili bir kısa muhalefet Ģerhimiz var. Rica etsem onu bir okutur musunuz Sayın BaĢkan? 

Çok daha iyi anlaĢılacak bir durum, hem de kayıtlara geçmiĢ olur. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan‟ım dilerseniz yani sizde de vardır da… 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyon BaĢkanımız muhalefet Ģerhi olmadığını söylüyor. 

MECLĠS BAġKANI: Muhalefet Ģerhi… 

UFUK YÖRÜK: Bana iletilen bir muhalefet Ģerhi yok, Meclis Büromuza iletilen varsa… Bana 

iletilen herhangi bir muhalefet Ģerhi yok, Meclis Büromuzda varsa bilemiyorum. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım Ģöyle yapalım, Cuma günü de Meclisimiz var. Zaten toplanacak 

Komisyonlarımız da var. Acil kaydıyla toplanırlarsa… 

ÖZGÜR HIZAL: Hâlâ acil… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Esnaf Komisyonuna da gönderelim, baĢkaca istedikleri bir Komisyon varsa 

oraya da gönderelim.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Ama Ġmarla alakası yok konunun. 

MUSTAFA  ALPER GÜLDALI: Ben bitirmemiĢtim ama daha.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan söz alabilir miyim? 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Sayın BaĢkan‟ım bir Ģey söyleyecektim ben ama. 

MECLĠS BAġKANI: Özür dilerim.  

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Benim bitmedi daha yani. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın Grup BaĢkan Vekilim… Buyurun. 

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: ġimdi bir ikincisi; bununla ilgili Ufuk Bey dedi ki; eğer bu, bu 

Ģekilde bizim aramızda konuĢulmuĢ olsaydı, baĢka Komisyonlara da sevk ederdik. Benim bildiğim 

kadarıyla Komisyona gelen bir Ģeyi Bizim komisyon olarak baĢka bir yere sevk etme yetkimiz yok.  

MECLĠS BAġKANI: Yok tabii canım. 

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Meclisin yapması gerekiyor bunu. O yüzden, o yüzden böyle bir 

duruma geldi bu durum. Bence çok acele etmeyelim, bununla ilgili dediğimiz gibi Esnaf 

Komisyonları ilgili Komisyonlara tekrardan iadesini yapıp, Ġzmir genelinde hani bizim kendi Meclis 

Üyeleri olarak tabii ki bir irademiz var ama Odalarla, ilgili odalarla, sivil toplum örgütleriyle de 

görüĢerek, bunu daha böyle alt zemini olan bir Ģeye… 

MECLĠS BAġKANI: Hangi Odalarla görüĢeceğiz? 

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Esnaf Odasıyla vesaireyle, esnafları ilgilendiren bir konu. 

Çiçekçiler Odası ile olabilir. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam.  

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Tamam. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL‟a vereyim, Sayın HIZAL buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan gerçekten burada KeĢke Nilay Hanım‟ın bahsettiği gibi 

Konak'ta iki tane çocuğumuzun müzik çalması kadar masum bir mesele olsa da acil koduyla 

Komisyona göndersek, değerlendirsek ve bir Ģekilde geçse oybirliğiyle ya da oyçokluğuyla. Mesele 

bu kadar basit değil, bu kadar basite indirmek, indirgemek zaten sorun. Biz gerçekten burada 

Ġzmir'in geleceğini, konuĢuyoruz ve geleceğini tartıĢıyoruz. O anlamda, bu konunun yeniden Esnaf 

Komisyonuna gitmesini, Esnaf Komisyonunda uzun uzadıya konuĢulmasını tartıĢmamız gerekiyor. 

Diyebilirsiniz ki, göndermiyoruz ama Ģunu da söylüyorum, bir kez daha tekrar ediyorum, tekrara da 

çok fazla girmek istemiyorum, vaktinizi de almak istemiyorum arkadaĢlar ama. Biz Yasaların bize 

vermemiĢ olduğu yani bu konuda oy verecek olan, olumlu manada oy verecek olan arkadaĢlardan 

bahsediyorum. Yasaların bize vermemiĢ olduğu bir yetkiyi kullanıyoruz. Komisyon kurulmuĢ, 

Zabıta Daire BaĢkanlığı. Zabıtanın görevi bunlarla mücadele etmek. Zabıta Daire BaĢkanlığını 

bence kapatın arkadaĢlar, gerçekten kapatın. Yarın oyuncakçılar da diyecek ben kurmak istiyorum. 

Yarın baĢka bir, birileri de çıkacak diyecek ki, biz de bir kooperatif kurduk, tiĢört satıyoruz diyecek, 

TiĢörtçüler Odası çıkacak, TiĢörtçüler Kooperatifi çıkacak. Engelleyebilecek misiniz? 

Engelleyebilecek misin? Engelleyebilecek misiniz? Engelleyemeyeceksiniz. EĢit bir kere. Bu eĢitlik 

ilkesine aykırı. Bu topyekûn Yasaya aykırı ama yapılan da eĢitlik ilkesine aykırı. Neden? O zaman 

soruyorum, neden kestane? Neden mısır? Neden çiçek? Bu sorunun cevabını bana net verebilecek 

bir arkadaĢımız var mı? Yok. Sadece sadece sokakta kestane mi satılıyor? Sadece sokakta mısır, 

çiçek mi satılıyor? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Buzlu bademi var evet. Buzlu bademciler çıkacak. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Ne yapacaksınız Sayın BaĢkan?  
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MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Buna bir karar verebilecek misiniz? Buna bir karar verebilecek misiniz? 

Veremeyeceksiniz. Bu böyle uzun uzadıya gidecek. Sonra iĢin içerisinden çıkamayacaksınız, 

çıkamayacaksınız, siz çıkamayacaksınız sizden sonra bu Belediyeyi yöneteceklerin baĢında büyük 

bir dert olacak arkadaĢlar. Siz olmayacaksınız, ondan emin olabilirsiniz, teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ediyorum Sayın KÖKKILINÇ buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım Gruptaki arkadaĢlarımız…   

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar Sayın Grup BaĢkan Vekili konuĢuyor lütfen buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gruptaki arkadaĢlarımız… Hani bu kadar uzamasına gerek yok. Esnaf 

Komisyonuna gönderelim, madem beklemiĢ 1 ay daha beklesin derler. Esnaf Komisyonuna 

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

Ama…  

MECLĠS BAġKANI: Değerli arkadaĢlar Sayın Grup Sözcünüz bir Ģey söylüyor.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu BaĢkanımızın da önerisi bu Ģekilde, diğer ĠYĠ Partiden 

de aynı talep var. 

MECLĠS BAġKANI: Söz vereceğim, söz vereceğim. Buyurun Kemal Bey. Değerli ArkadaĢlar, 

Sayın Hatibi dinleyelim, Buyurun Kemal Bey. 

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlarım, Ģimdi burada bir Yönetmelik hazırlanmıĢ. 

Hukuk Komisyonunca havalelerinde de diğer Komisyonlara aktarılması konusunda sehven bir 

atlama olduğu gözüküyor. Yani burada o var. Ġlgili Komisyonlara sağlıklı geçmemiĢ, karĢımızda 

muhatap alacağımız bir kooperatif birimleri yok. Ne tür oluĢacağı… Burada tamamen seyyar satıĢ 

faaliyetlerini düzenleyen bir Yönetmelik gibi bir Ģey hazırlanmıĢ. ĠĢgaliye alınacak, bunun Ģekli, 

konulacak yerler, ne tür esnaf bunun içinde yer alacak? Yani hiçbir Ģeyi sağlıklı oluĢmamıĢ bunun 

Değerli BaĢkan‟ım. Yani ilgili birim amirlerimiz de bir Ģeyler bunun içine enjekte etmiĢ ama bu 

Yüce Meclisin vicdanına tam oturan bir durum yok burada. Bunu bir sağlıklı Ģekilde oturtalım, 

sağlıklı bir Ģekilde karar verelim. Bu yazılıĢıyla, Ģekliyle tam değil, tam tekâmül etmiĢ değil Değerli 

BaĢkan‟ım, oluĢmamıĢ bunun Ģekli... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim Sayın SEVĠNÇ. Değerli ArkadaĢlar, evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Esnaf Komisyonuna da gönderilsin, gündemde bırakılsın, Esnaf 

Komisyonuna gönderilsin, Hukuk Komisyonuna da iade olsun, o zaman ki beraber 

değerlendirsinler. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın KÖKKILINÇ der ki, 

Sayın HIZAL, Sayın KÖKKILINÇ der ki; 3 No’lu Komisyon Raporunu Esnaf ve Meslek 

Odaları Komisyonuna havale edelim, Hukuk Komisyonuna iade edelim birlikte değerlendirilsin 

der. Tekrar… Konu anlaĢıldı. Uygun mudur? Evet oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4. maddeyi de Hukuk Komisyonuna göre Komisyondan geldiği Ģekliyle 

oylansın diyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, burada yine Komisyon Üyemiz Fikret Bey bir söz almak istiyor 

da. 

MECLĠS BAġKANI: Tamam. Fikret Bey buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Bürokratlarımız, 

Değerli Basınımız hepinize iyi akĢamlar. BaĢkan‟ım zaman da ilerledi çok fazla uzatmayacağım 

ama biz zaten bu benzeri bir Önergeyi kendi Komisyonumuz adına AK Parti Grubu ve ittifak 

ortağımızla birlikte biz vermiĢtik, ki bu BaĢkanlık Makamından geldi. Yalnız bu hazırlanıĢ biçimi 

bakımından baktığında bu Belediyenin yükümlülükleri maddesinin beĢincisinde iĢte a, b, c ve f 

maddelerinde bu Protokol‟ün çalıĢtırılamayacağıyla ilgili olarak endiĢelerimiz vardı. Biz bunu 

Veteriner Hekim Odası ile konuĢmalarımızı, iĢte bu Protokol çerçevesi… Çünkü bir tarafın 

muhatabı o. Onunla görüĢtüğümüzde bu Protokol‟ün aslında daha önce bununla görüĢüldüğünü ama 

bu Protokol‟ün yerine baĢka bir Protokol yapıldığını ve onun da bizim Meclise gelmediği Ģeklinde 

bir yorum alındı ve bunu zaten bizim bildiğim kadarıyla Ģey de onaylamıyor yani Veteriner ĠĢleri 

Müdürlüğümüz de. Çünkü burada açıklanması gereken ve uygulamada amacına ulaĢamayacak 
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maddeler var. Bunları kısaca Ģöyle izah edeyim; bir kere bu sokak hayvanlarının toplanması ve 

bunların da belirlenecek olan sokak hayvanları, gönüllüler tarafından olacak. Bu hayvanları, bu 

sokak hayvanları gönüllüleri topladığında nasıl taĢıyacaklar? Yani bir polikliniğe ki, bunun 

polikliniklerin hangisi olacaktır? Daha sonra belirlenecek. KarĢıyaka'nın bir ucundan, bir ucuna 

nasıl götürülecek bu hayvanlar? Oldu ki bir Ģekilde gitti. Ki bu randevu nasıl alınacak? Yani 

hayvanı tuttun, öbür gün randevu hemen o saat veya sonrasında verilemeyecek. Bu da açık bir 

Ģekilde çok izah edilmemiĢ. Ve bu hayvanların diyelim ki, iĢte kuduz aĢısını yaptın kolay. 

KısırlaĢtırmaya geldiğinde, bu bir operasyon geçirdikten sonra bu müĢahede altında kalması lazım. 

Haydi ilgili yerde kaldı. Bu hayvanın daha sonra bir, bir bölüme alınıp, bir 7 gün içerisinde bir 

hospitalizasyon iĢleminin yapılması lazım. ġimdi bu, birçok klinikte bu imkân yok. Yani bu 

hayvanları alıp, biz Veterinerlik ġube Müdürlüğünün tayin ettiği bizim barınaklara mı gidecek? Bu 

hasta hayvanı nasıl götürürüz? Ameliyatlı hayvanı. Yani bunların daha sonra yolda ölme ihtimali ve 

bu hastalıkla ya da bu tedavi ile ilgili olarak çok büyük sakıncalar doğurur. Dolayısıyla buna benzer 

konular açık kalmıĢ durumda. Biz bu Protokol‟ün gerekirse tekrar Komisyona gelip, bu maddelerle 

düzeltilerek gündeme alınsın. Aksi takdirde bu Ģekliyle giderse, bu amacına ulaĢamayacak, sadece 

yapıyor gibi olacağız. Burada önerilerimiz de var. Ben önerileri dikkat etmek için, çok fazla 

dillendirmek için söyleyemeyeceğim. Ama benim önerim Ģu; bunu tekrar Komisyona, bizim bu 

öneri maddeleriyle, bu Protokolleri düzelterek tekrardan oynayalım. TeĢekkür ederim BaĢkan‟ım. 

MECLĠS BAġKANI: Peki Sayın Mısırlı teĢekkür ederim. Evet, Raife Hanım, Komisyon 

BaĢkanımız buyurun. 

RAĠFE KARABATAK: Sayın BaĢkan‟ım, Meclis Üyelerim. Sayın Fikret MISIRLI‟nın da 

söylediği gibi biz uzun süredir bu Önerge üzerinde çalıĢıyoruz. Önergede söylediği o taslak 

Protokol‟deki maddeleri, bunlarla ilgili Veteriner Daire BaĢkanımızla tekrar görüĢtüğümüzde 

çekincelerini gidereceklerini, çözümler üreteceğini söyledik. Kendileriyle görüĢtüm Fikret Bey‟le 

ancak kararlarında sabit olduklarını söylediler. Çözüm olarak mesela; Daire BaĢkanımız bu 

hayvanların yakalanması ile ilgili sadece hayvan severlerin değil, hayvan severlerle iletiĢimde 

olacak bir grubun çözüm olarak bulunabileceğini, onların kliniklerle temasta olacağını söyledi. 

Ameliyat sonrası bakımı ile ilgili de BüyükĢehirin kendi bünyesinde yapabileceğini söyledi yani 

çözümler üretilebileceğini söyledi. Ama arkadaĢlarımız bu konuda kararlarında sabit olduklarını 

söylediler, teĢekkür ederim. 

FĠKRET MISIRLI: Bir Ģey düzeltebilir miyim? 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun düzeltin sonra Nilay Hanım… 

FĠKRET MISIRLI: ġimdi BaĢkan‟ım aslında aynı Komisyondayız ki Komisyon BaĢkanımız. 

Bizim bir Daire BaĢkanlığımız yok. Biz 19 ay çalıĢtık, kurdurulmadı maalesef. Dolayısıyla Daire 

BaĢkanlarının böyle ki olmayan bir baĢkanlığın böyle bir kararı da yok. Sonuç itibarıyla… 

MECLĠS BAġKANI: Müdürlüğümüz olabilir. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yani orada… 

FĠKRET MISIRLI: Tamam peki o zaman düzeltmeyi kabul ettim. Ama gönül söyletti, bir sonraki 

Meclise getirelim. ġimdi Sayın BaĢkan‟ım, aslında bu söylediğiniz süre içerisinde bunlar 

Protokol‟de düzelebilir ama bizim önümüze bu Protokol geldi. Yani biz bu Protokol‟ü bu Ģekilde 

yetkilendirirsek çalıĢmayacak. Sonra bu değiĢiklikler yapılacaksa biz Komisyon olarak nasıl takip 

edeceğiz? Komisyondan kararı alınmamıĢ, geçmemiĢ bir Protokol daha sonra değiĢiyor ve 

uygulanıyor. Bence sanki iĢleyiĢ bakımından da doğru olmayacak, teĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: Peki Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi Sayın BaĢkan‟ım, Sokak Hayvanları Daire BaĢkanlığını 

kurabilmemiz için önce Yasanın değiĢmesi gerekiyor. Fikret Bey bu konuda çalıĢma yapacaktı ama 

henüz daha böyle bir Ģey olmadığı için tabii ki Daire BaĢkanlığı kurulamadı. Ama bu konuda 

çalıĢan bir birimimiz var. ġunu söyleyelim; yani bir Protokol‟e siz her Ģeyi harfi harfine 

yazamazsınız. Bir Kanun metnine baktığınızda bir paragraftır kanun metni, onunla milyonlarca 

problem çözülür. Protokol de aynı Ģekilde, bu kadar çok harfi harfine yazarsanız o zaman kendinizi 

de çok kitlersiniz, iĢ yapamazsınız, yürütücü olamazsınız. Burada Raife Hanım çok açık bir Ģekilde 

söyledi. Zaten Veteriner ĠĢleri Müdürlüğümüz burada AK Partili arkadaĢlarımızın çekincelerini 

gidereceklerini söylemiĢler. Ġlla ki bunların Protokol‟e yazılması gerekli değil. Komisyonlar bir 

çalıĢma yapmıĢlar. Artık bunu da tekrar gönderelim, getirelim yani çok zaman kaybı yürüsün, iĢler 
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açılsın, hizmet üretilsin, Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın diyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: Peki. Veteriner Hekim evet Erol Bey, buyurun. 

EROL ÇOMAK: Sayın BaĢkan‟ım, Kıymetli Meclis Üyelerim, Komisyon BaĢkanımız ile birlikte 

Komisyon Üyelerimiz hakikaten uzun zamandır bu konuda çalıĢıyoruz. Bizim hukuk, hukuki 

anlamda evet Hukuk Komisyonu oybirliği vermiĢ, hukuki anlamda bir sorun yok. Zaten hedefimiz 

sokak hayvanlarının kısırlaĢtırılması ve toplumda, sokakta insanlar ile birlikte hayvanların sağlıklı 

bir Ģekilde yaĢayabilmelerine zemin hazırlanması. Bizim çekincelerimiz Ģu anlamdaydı teknik 

bakımından. YaĢanacak sorunları Ģimdiden bildiğim için hekim olarak ameliyat öncesi ve ameliyat 

sonrası bakımların Protokol‟ünün bu Protokolde belirtilmemiĢ olması. Hospitalizasyon Hizmetinin 

çok önemli olduğu. Çünkü ameliyat… Neticede bir canlıyla muhatabız ve onunla uğraĢıyoruz. 

Ameliyat sonrası yaĢayabilecek olduğu hastalık komplikasyonların önüne geçilebilmesi için 

ameliyat sonrası yapılacak iĢlemlerin bu Protokol‟de belirtilmesi gerektiğini özellikle belirtmek 

istedik. Veteriner Hekimler Odası ile yaptığımız görüĢmelerde de gönüllü hekimlerin bu operasyona 

dâhil olduğunda, bu sorunların çözümü açısından bunların belirtilmesi gerektiğini söyledik. Neydi 

bunlar? Operasyon sonrası bakımların hangi Ģartlarda yapılacağı belirtilmeli, nerede yapılacağı 

belirtilmeli, operasyondan sonra hangi saat dilimlerinde ameliyat olan hayvanların nereye 

götürüleceği belirtilmeli. Aksi takdirde bu hayvanlar herhangi bir uzman ekip tarafından 

götürüleceği belirlenmeli. Bunlar belirtilmediği takdirde bu Protokol‟ün bir ayağının eksik olacağını 

hep düĢündük. Biz bu eksikliklerin, belirttiğimiz eksikliklerin Protokol‟de belirtilmesini istiyoruz 

ve böyle olduğunda da daha verimli, daha güzel çalıĢacağımızı inanıyoruz, teĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: Peki, Nilay Hanım buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Sayın BaĢkan‟ım, sokak hayvanlarıyla ilgili zaten bir Kanun var, bir 

Yönetmelik var. Siz Protokolle… Az önce de Özgür Bey nasıl söyledi? Siz yepyeni bir kural 

koyamazsınız noktasında eleĢtiriler getirdi bizlere. Ben de burada aynı Ģeyi söylüyorum. Diyorum 

ki, bir Sokak Hayvanları Kanunu var, bir de Yönetmeliği var. Yani siz bir Veteriner Odasıyla, 

Veteriner Hekimleri Odası ile yapacağınız Protokol‟de kalkıp bu kadar ince ince yazamazsınız. 

Kanun imkân veriyorsa zaten yapar, Yönetmelik imkan veriyorsa zaten yapar. Çok açık net, bugün 

herkesin çok rahatsız olduğu bir kanun maddesi var. Sokak hayvanlarını alırsınız, rehabilite 

edersiniz, barınaklarda yaparsınız bunu. Sonra da aldığınız yere bırakmak gibi bir kural var. Önce 

bunları değiĢtirelim, ondan sonra istediğimiz gibi Protokoller yapalım.  

MECLĠS BAġKANI: Peki oylayalım.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Mevcut koĢullarda yapılabilecek olan budur, oylanmasını istiyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: Peki. 

ERHAN ÇALIġKAN: Çok kısa bir cümle… 

MECLĠS BAġKANI: Oylayacağım ama artık. 

ERHAN ÇALIġKAN: Ama çok kısa bir cümle söyleyeceğim çünkü… 

MECLĠS BAġKANI: Oyluyoruz arkadaĢlar. Kifayeti… Yani yeterli Ģey olmuĢtur yani…  

ERHAN ÇALIġKAN: Söylenenlerin dıĢında çok kısa bir cümle söyleyeceğim. 

MECLĠS BAġKANI: Bir cümle rica edeceğim sizden ama… 

ERHAN ÇALIġKAN: Uzatmayacağım. Lütfen bana gelince niye böyle takıyorsunuz anlamadım. 

MECLĠS BAġKANI: Devam edin lütfen. 

ERHAN ÇALIġKAN:  ġimdi çok kısa bir… O gün bu konuyu ilk gündeme getirdiğimizde Ģunu 

söylemiĢtim; bu iĢ sadece BüyükĢehir Belediyesinin çözebileceği bir iĢ değil.  

MECLĠS BAġKANI: Tamam. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bakın Ġlçe Belediyelerimiz… Kürsüde de ifade etmiĢtim. Bu iĢ Ġlçe 

Belediyelerimiz, BüyükĢehir Belediyemiz ve Veterinerler Odası ile üçlü bir Protokolle çözülebilir 

ancak. Çünkü bu sokaklar yani BüyükĢehir'in yetki alanıyla Ġlçe Belediyelerinin yetki alanları 

ayrıĢacak bu konuda. Bu Protokol‟ün bu haliyle uygulanması eksik olacak. Bunun içerisine Ġlçe 

Belediyelerimizi de katacağımız… Ben diğer konulara girmiyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Doğru. 

ERHAN ÇALIġKAN:  Yani Ġlçe Belediyesi olmadan bunun kadük kalacağını düĢünüyorum, o 

yüzden ifade etmek istedim. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Evet arkadaĢlar kaçtı? Önerge kaçtı bu? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4. 
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MECLĠS BAġKANI: 4. maddeyi nereden geldi Ģekliyle? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlarından geldiği Ģekilde diyeceğim ama AK Parti Grubu…  

HAKAN YILDIZ: Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oyçokluğuyla. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oyçokluğuyla söylemek istiyorlar evet. 

MECLĠS BAġKANI: Evet, Değerli ArkadaĢlar o zaman 4 No’lu Komisyon Raporunu Meclisin 

oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Bu önerge oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir 

arkadaĢlar. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bir düzeltme yapabilir miyim? 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL:Bir uyarı daha doğrusu. 3. maddeyle ilgili oyçokluğu Komisyonlardan geldiği 

Ģekliyle ama siyasi partilerin isimlerini de telaffuz edersek ĠYĠ Parti‟nin… 

MECLĠS BAġKANI: Hangisinde? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Onları iade ettik Özgür Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: Pardon iade edildi değil mi pardon.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, iade ettik. 

ÖZGÜR HIZAL: Pardon... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: AnlaĢıldı. Değerli ArkadaĢlar devam edelim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Demin ki madde oyçokluğu, oyçokluğu geçtiği için 44 kiĢi olması gerekiyor 

burada sizin Grubumuzun. Fakat burada 44 kiĢinin olmadığını görüyorum. En az 44 kiĢinin evet 

demesi gerekiyor. O yüzden bir sayım istiyorum... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 35-36 kiĢi var. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım… 

MECLĠS BAġKANI: ġu anda Mecliste 44 kiĢiden fazla var. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar Sayın Grup BaĢkan 

Vekilim… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Meclis yarısından bir fazla ile toplanır, mevcudun da 

çoğunluğuyla karar alır. Ama karar yeter sayısı dörtte birden aĢağı olamaz. 

MECLĠS BAġKANI: Olamaz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Dolayısıyla ara verelim ya da Hüsnü Bey'in dediği gibi sayım yapalım 

bakalım fuayede arkadaĢlarımız olabilir. Bir ara verelim dilerseniz bir 5 dakika… 

HAKAN YILDIZ: Çağırın BaĢkan‟ım, fuayedeki arkadaĢlarınızı çağırın BaĢkan‟ım. 

MECLĠS BAġKANI: Fuayedeki arkadaĢlar… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Çağırın bir daha oylayalım konuyu kapatalım BaĢkan‟ım. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar oylamanın sağlıklı bir sonuca 

ulaĢabilmesi için 5 dakika ara veriyorum. Kim gelecekse gelsin yani... 

 

(BĠRLEġĠME 5 DAKĠKA ARA VERĠLDĠ.) 

 

MECLĠS BAġKANI: Meclise devam edeceğiz. Değerli Meclis Üyeleri… Fuayede arkadaĢ 

kalmasın hepsi gelsin. Tamam mıyız arkadaĢlar? Evet Değerli Meclis Üyeleri, evet. Evet Değerli 

Meclis Üyeleri gördüğüm kadarıyla çoğunluğumuz var, görüĢmelere devam edebiliriz. Sayın 

KÖKKILINÇ buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Karar yeter sayısı var, tespit edildi. 

MECLĠS BAġKANI: Karar yeter sayımız var. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam. 5 ve 6. maddeler Komisyonlardan oybirliğiyle gelmiĢ, geldiği 

Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? 

HAKAN YILDIZ: Uygundur Sayın BaĢkan. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 5 ve 6 No’lu Komisyon Raporlarının 
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Komisyonlarından geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7. maddenin Hukuk Komisyonuna göre oylanmasını öneriyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar Ģimdi bir uyarı geldi, arkadaĢlarımızdan. 4 No‟lu 

Komisyon Raporunu tam olarak oylamadık. 4 No‟lu Komisyon Raporunu ben oyladım ama Ģöyle; 

oyçokluğu ile kabul edilmiĢti.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonundan geldiği Ģekliyle 

oylayalım dedik, AK Parti Grubu oyçokluğu. 

MECLĠS BAġKANI: Oyçokluğu… Ben Ģöyle söyledim hatta; “4 No‟lu Komisyon Raporunu, yani 

ilgili Komisyon Raporunu Meclisimizin oylarınıza sunuyorum.” dedim. Yani Meclisimizin Kararı 

Komisyonlardan geldiği Ģekilde değil, Meclis diyor ki; oyçokluğu ile geçiyor bu Komisyon Raporu. 

Doğru mu? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: Oyçokluğu ile yani o Komisyondan bu Komisyondan geldiği Ģekilde değil. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi bu Komisyon Raporunu Oyçokluğu ile kabul ediyor. AK Parti 

ve Milliyetçi Hareket Partisinin ret oylarına karĢılık, ĠYĠ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisinin kabul 

oylarıyla oyçokluğu ile geçiyor, kayıtlara da bu Ģekilde geçsin arkadaĢlar, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 5 ve 6. madde. 

MECLĠS BAġKANI: Oyladık onları, oyladık onları. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon, 7. madde de Hukuk Komisyonuna göre demiĢtik. Onu da oyladık. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? 7 No‟lu Komisyon Raporunu oylamadık. 7 No’lu 

Komisyon Raporunun Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 8, 9, 10, 11, 12 Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın, oybirliği hepsi.  

MECLĠS BAġKANI:  8 dâhil…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 12 dâhil.  

MECLĠS BAġKANI: 12 dâhil Komisyonlarından geldiği Ģekliyle... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 8 dâhil, 12 dâhil Komisyon Raporlarının 

Komisyonlarından geldiği Ģekliyle Değerli ArkadaĢlar… Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın 

SEVĠNÇ? Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 13, 14, 15 Komisyonlardan oyçokluğu ile gelmiĢ. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan bu konuda görüĢlerimiz var. Özellikle 15. maddeyle ilgili.  

MECLĠS BAġKANI: 15. maddeyle ilgili…  

HAKAN YILDIZ: Evet yani 13, 14, 15 bağlı ama asıl 15. 

MECLĠS BAġKANI: Birbirleriyle ilintili zaten onlar. 

HAKAN YILDIZ: Evet. 

MECLĠS BAġKANI:  Buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Bununla ilgili Plan Bütçe Komisyonu üyemiz Erhan Bey söz alacak.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. Kim söz alıyor? Buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, öncelikle bu çalıĢmanın yapılmasıyla ilgili alınan karardan 

dolayı hepimiz çok mutluyuz. Ġzmir'de büyük bir eksikliği giderecek. Ancak Komisyon 

Toplantılarında biz buna oybirliği, iĢler aksamasın diye oybirliği kullandık. Bürokrat 

ArkadaĢlarımıza sorduğumuz zaman… Niçin Orta Doğu teknik Üniversitesini tercih ettiniz? 

Ġzmir'de Dokuz Eylül gibi bu konuda uzmanlaĢmıĢ bir birimi olan üniversite dururken neden ODTÜ 

ile böyle bir Ģey yapmaya… Bunun bir talimat olduğunu, Dokuz Eylül‟le çalıĢamadıklarını ifade 

ettiler ve detayı anlatmadılar. Orada sorduğumuzda da Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bir 

gemisinin bulunduğu yani bir gemi değil platform bulunduğu, denizdeki araĢtırmaları bu platformla 

yapacağını söylediler. Tabii diğer Komisyonlardaki arkadaĢlar… Burada söylenenler bizden sonra 

görüĢülen Komisyonlarda bunun bu Ģekilde olmadığı, bazı eksik bilgileri diğer Komisyonlarda 

tamamlamıĢlar ve geriye kalan kısmını arkadaĢlarımız anlatacak. Yani burada evet dememiz, bu 

konuya katıldığımız Dokuz Eylül Üniversitesi ile niçin çalıĢılmadığına konusuna cevap 

alamadığımızı ifade etmek için söz aldım. 

MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ederim Alpaslan Bey buyurun. 

ALPASLAN KOPARAL: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlar Ģimdi ben bu Meclisin bir 
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üyesiyim. Deprem Afet Komisyonunun da üyesiyim. Ama bunun yanında ben bir jeoloji 

mühendisiyim. Bu olayların geçtiği camianın bir parçasıyım. ġimdi dün kü Komisyonda, Komisyon 

BaĢkanımıza Ģunu dedim, dedim ki; “Yahu biz Ġzmirliyiz ODTÜ ne alaka” dedim. Bunun dedim, 

“Deprem AraĢtırma Merkezi Dokuz Eylül‟ün DAUM‟a yaptırılmasını istiyorum, öneriyorum.” 

dedim. O da bana dedi ki; “Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Bölümüne bir yazı yazılmıĢ, 

22/01/2021 tarihinde bölüm de cevap vermemiĢ.” ġimdi bakın arkadaĢlar deprem konusu komplike 

bir konudur. Deprem konusunda sadece Jeoloji Bölümüne yazamazsınız. Deprem konusu Jeofiziği 

de içerir, ĠnĢaat Mühendisliğini de içerir, Mimarlığı da içerir, içerir… ġimdi daha sonra DAUM 

Müdürü Profesör Hasan SÖZBĠLĠR‟i aradım. Hocam dedim… Kendisi de benim hocamdır 

üniversiteden. “Haberiniz var mı bu konuyla bu yazı ile ilgili?” dedim. “Bana gelen bir Ģey yok.” 

dedi. Yani arkadaĢlar bu yazı kesinlikle gitmesi gereken yere gitmemiĢ, bu yazı yanlıĢ yere gitmiĢ. 

ġimdi Tunç SOYER BaĢkanımızın bir tane danıĢmanı var, Alim MURATHAN. Benim Jeoloji 

Mühendisleri Odasındaki Eski BaĢkanım. Kendisini de severim her baĢkan adaylığında da oy 

verdim. ġimdi bu yazı Ģöyle; Ģimdi bu yazı kesinlikle onun tarafından Dokuz Eylül Jeoloji 

Bölümüne gönderilmiĢ. Bunu nereden mi anlıyorum? ġimdi bu yazının altında iletiĢim var, Özge 

ĠYĠĠġ. O arkadaĢ bizim Odada görevliydi Alim Bey‟le birlikte. Ama Alim Bey danıĢman olunca bu 

kardeĢimizi de buraya aldı. Yani bu yazı ondan çıktı, baĢka kimseden çıkmadı. Yani ortada bir yanlıĢ 

var. ġimdi Alim Bey bu yanlıĢı yapabilecek bilgisizlik, bilgisizliği mi var? Hayır. Alim Bey çok iyi, 

bilgili bir adamdır. Tamam depremle alakası yoktur o bir hidrojeologdur, Devlet Su ĠĢleri‟nden 

gelmedir. Ama yani ortada bir, anlamadığım bir durum var. ġimdi DAUM'un, bu ODTÜ ve 

BüyükĢehrimizin arasındaki Protokolle ilgili bir yazısı var, size verdim onu Meclis baĢlarken.  

MECLĠS BAġKANI: Evet, aldım. 

ALPASLAN KOPARAL: ġimdi kabaca, kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ile ODTÜ arasında hazırlanan Hizmet Protokolü kapsamında iĢ paketi olarak gösterilip 

de aslında tamamlanmıĢ olan projeler aĢağıda ayrıntıya girmeden ana hatlarıyla Ģöyledir; “DAUM 

tarafından yapılan TÜBĠTAK 1001 ve TÜBĠTAK 1007 KAMAG Projeleri. Afet ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü Deprem Daire BaĢkanlığı Ulusal Deprem AraĢtırma Programı (UDAP) 2016-2018.” 

TÜBĠTAK Deprem AraĢtırmaları özel çağrısı kapsamında, 13/07/2021 tarihinde desteklenmesine 

karar verilen projeler. Bunun yanında Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü olarak 

50 yıldan beri 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçeğinde jeolojik haritalama çalıĢmaları yapılmıĢ ve 

yapılmaktadır. Bu haritaların hepsi envanterde bulunmaktadır ve bunların revizyonlarının da çok 

kısa bir süreyi alabileceği kesindir. ġimdi bu bilgilerden anlaĢılacağı üzere Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ile ODTÜ arasındaki Protokol gereğince yapılması istenen çalıĢmaların önemli bir kısmı 

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılmıĢ ve yapılmaktadır. Adı geçen Protokol‟ün kabul 

edilmesi hem zaman israfı, hem de maddi kaynakların gereksiz yere harcanması açısından son 

derece sakıncalıdır. Bunun yerine var olan yapı stoğunun depreme karĢı dirençliğinin ortaya 

konmasını sağlayacak kentsel dönüĢüm çalıĢmalarına öncelik verilmedir. Bu kapsamda Dokuz 

Eylül Üniversitesi olarak Ġzmir ilinde depremden kaynaklanacak riski azaltmak için bir de proje 

önermiĢler; BütünleĢik Ġzmir Deprem Senaryosu ve Deprem Master Planı. YaklaĢık bu projede 55 

akademisyen, farklı meslek dallarından çok sayıda uzmanlar, 36 tane bursiyer vesaire görev 

alacaktır. ġimdi bunlar DAUM‟un görüĢleri. Ama ben bir Jeoloji Mühendisi olarak da, hani bırakın 

Meclis Üyesi olarak konuĢmuyorum, bu görüĢler kesinlikle doğru. Yani bunları göz ardı edemeyiz. 

ġimdi bu Protokol‟de iki tane Ģey gözüme takıldı. Bunlardan bir tanesi Protokol‟ün Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığınca onaylanma Ģartı var. Ancak bu onaydan önce ödeneğin 17 milyonluk kısmı 

yani %90‟ı ODTÜ‟ye verilecektir. Eğer Çevre ġehircilik tarafından bu proje onaylanmazsa bu Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinden çıkan 17 milyonun hesabını danıĢmanlar mı verecek, biz mi vereceğiz? 

ġimdi ilgimi çeken protokolde diğer Ģey de Ģöyle bahsediyor; “ODTÜ‟nün salıyla sondaj falan 

yapılacak denizlerde…” evet doğru yapılır. ArkadaĢlar Dokuz Eylül‟ümüzün Piri Reis Gemisi var,  

onun elindeki çalıĢmalarının yanında sandalın mandalın lafı bile olmaz. ġimdi yani lafı da uzatmak 

istemiyorum. Samimi konuĢuyorum inanın yani. Siyaset yapmak istemiyorum, herhangi bir siyasi 

gol peĢinde değilim. Gerçekten bir Jeoloji Mühendisi olarak konuĢuyorum Ģu an Ġzmirli bir Jeoloji 

Mühendisi olarak konuĢuyorum. ġimdi biz ne yapalım? Yani bakın bunu gerçekten ya donduralım 

daha sonra karar verelim. Yani bunu iptal edelim istiyorum. Ama sizin yani iradenizi de biliyorum. 

Yani burada zaman kaybı olacak, 20 milyon israf olacak. ġöyle bir önerim var. DAUM Müdürü 
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Hasan SÖZBĠLĠR‟i herkesi çağırıyoruz buraya bilgi veriyor iĢte sunum yapıyor. Onu da çağıralım, 

kafamızdaki sorulara cevap versin, Ģöyle kafamızı bir netleĢtirelim. Ne olursunuz bugün 

geçirmeyelim bunu çok net söylüyorum. Hani hepimiz diyoruz ya bizim aĢkımız var. Dokuz Eylül 

aĢkımız, Ġzmir AĢkımız bu aĢka ihanet etmeyelim ya. Yani baĢka bir Ģehirle aldatmayalım. Bu kadar.  

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, ben cevabını vereceğim. Ben o 

toplantıda vardım. ArkadaĢlar kimseye falan ihanet edilmiyor, hiç. Eksik söylemeyeceğiz. Ben ne 

diyorum her zaman? “Sözün tamamını, olayın tamamını anlatın.” Evet, 22/01 tarihli bu yazıyı 

yazmıĢız doğru.  Nereye yazmıĢız? Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisleri Odasına 

yazmıĢız doğru sıkıntı yok, cevap verilmemiĢ, yanlıĢ yere gitmiĢ bir yazı. Peki, buna ne diyeceğiz? 

Niye Alpaslan Bey bundan bahsetmiyor. Bunu biliyor, niye bahsetmiyor arkadaĢlar. Ġzmirli görsün, 

söyleyeceğim, okuyacağım zaten bende bunu Ģimdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, 

Rektörlüğe gittiği zaman o yazı DAUM‟a da gider, BAUM‟a da gider SAUM‟a da gider her yere 

gider. Gitmek zorunda alayına gider, Ģimdi Değerli ArkadaĢlar bakın Ģimdi Ģimdi Dokuz Eylül 

Üniversitesi Rektörlüğü‟ne yazmıĢ adreste var orada, burada diyor ki siz de gelin… ġimdi 

okumayacağım zaman almayalım. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)  03.02.2021 yapı envanteri oluĢacak… Yani bu protokol yapılacak olan konuyla 

ilgili olarak bir çalıĢma yapacak, “Siz de gelin, siz de bu çalıĢmanın içinde olun” diyor bu yazı, 

bunu söylüyor. Ama ama Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir Meclisinden, Ġzmir Meclisinden Ġzmir Halkı 

dinlesin, duysun. Dokuz Eylül Üniversitesi buna ne cevaplar veriyor Allah AĢkına. Bu ciddi bir 

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

Okuyacağım, okuyorum arkadaĢlar.   

“03/02/2021 tarih ve Ģu tarihli yazınıza cevap. Yeni Koronavirüs Covid-19 küresel salgını sürecinde 

Yüksek Öğretim Kurumlarımızın alması gereken tedbirler kapsamında üniversitemizde uzaktan 

eğitim sistemi ve evden çalıĢma uygulamasına geçilmiĢtir. Eğitim öğretimin çevrimiçi olarak 

yapılması öğretim üyelerinin sadece hafta içi olan derslerinin hafta sonu ve akĢam mesai saatleri 

dıĢında da planlanmasına sebep olmuĢ, bu doğrultuda öğretim üyelerinin yüklerine ek olarak 

öğrencileriyle gerçekleĢtirilmesi gereken birebir görüĢmeler ve danıĢmanlık yapılması gibi hususlar 

öğretim üyelerimize önemli bir iĢ yükü getirmiĢtir. Buna ek olarak…” iĢ yükü geliyor arkadaĢlar 

bakın. Buna ek olarak deprem önemli değil, depremle yapılacak iĢler iĢ yükü değil. Ġnsanlar 

binaların altında kalsın, önemli değil. Ama pandemide orada ek ders efendime söyleyeyim, 

öğrenciye rehberlik, buna ek olarak hibrit eğitime geçiĢ, hibrit eğitime geçiĢ ve ilgili ders içerikleri 

ve alt yapı çalıĢmaları devam etmektedir. Önemli uzaktan yapacaksın hibrit yapacaksın. Sonuç 

olarak cevap veriyor Uğur MALAYLIOĞLU, kim bu MALAYLIOĞLU? Rektör Yardımcısı 

Profesör Hocamız. “Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususlar ve pandemi kaynaklı…” Pandemi ne 

kadar önemli görüyorsunuz. “Diğer çeĢitli faaliyetlerde önemli oranda bir artıĢ gerçekleĢmiĢ olup, 

ilgi yazıda belirtilen talepleriniz olumlu karĢılanmamaktadır.” Yani biz bu iĢin içinde yokuz diyor 

Dokuz Eylül Üniversitesi.   

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, talebinizi de okur musunuz, talebinizi de okur musunuz? 

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

MECLĠS BAġKANI: Vereceğim, vereceğim. Bunların ikisini de vereceğim bunda sıkıntı yok.  

HAKAN YILDIZ: Konuyla ilgili söz istiyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Yani Değerli ArkadaĢlar, bununla ilgili Sayın Vali‟miz bir toplantı yaptı, ben 

de gittim. Bahsettiği Alpaslan‟ın bahsettiği hoca da orada ve diğer bir Hocayla beraber orada sunum 

yaptı. Sadece Ģehirdeki kim varsa ilgili bu konuyla ilgili Odalardan, Ticaret Odasından, Sanayi 

Odasından, Üniversitelerden, bizim Bürokratlarımız ve Buğra Bey ile de beraberdik orada. Suphi 

Bey de oradaydı. Diğer Bürokratlarımız da oradaydı. Ben de Vali‟nin yanında oturuyordum. BaĢkan 

yoktu, BaĢkanı temsilen oradayız. ġimdi dinledik sunumu, evet çok değerli bir Hoca. Hiçbir 

tartıĢma yok, bu konuyu da biliyor. Ama hülasa en son geldi geldi, anlattı, geldi geldi dedi ki; 

“Aslında” dedi  “Ġki tane çalıĢma yok.” YanlıĢsam düzeltin beni Buğra Bey. Ben yanlıĢ 

konuĢmayayım. Bizim çalıĢmamızda ilgili üniversitelerin yaptığı çalıĢmada sizin çalıĢmanızda 

aslında aynı çalıĢma, bir tane çalıĢma var. Ya bizle yaparsınız ya onlarla yaparsınız. Bizle yaparsınız 

bizle yaparsanız biz onlarla o çalıĢmaya gelmeyiz, hülasa bu. Sayın Vali‟m dedi ki ben yanında 

oturuyorum. “Yani bunun yolu nedir?” Dedim; “Efendim deprem deprem önemli bir iĢtir.” Yani 

deprem, deprem multidisipliner bir iĢtir. Bütün herkesin, nasıl siz buraya topladınız çok da doğru bir 
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iĢ yaptınız. Herkesin bu iĢin içinde olması gerekiyor.  Hoca dedi sordu, oradaydık ağabey, yani 

yaĢadığımı anlatıyorum Alpaslan. “Hoca” dedi, “Bunu birlikte yapamaz mıyız?” dedi yani 

“Efendim siz talimat buyurursanız, takdir buyurursanız yaparız ama yani biz yol aldık, biz böyle 

gidelim.” Ve o toplantıdan Sayın Vali de gördü ki bir sonuç çıkmayacağını gördü, toplantıyı ondan 

sonra bitirdi. ġimdi sanki bunlar hiç yaĢanmamıĢ gibi, sanki bunlar hiç yaĢanmamıĢ gibi yani 

Dokuz Eylül Üniversitesi‟nin ben Hocaları tenzih ederim, Hocaların bu konudaki bilimsel… 

Haddim değil yani onların yaptıkları iĢlere bir Ģey söyleyecek halim yok ya bana ne… O anlamda 

haddime ne yani o anlamda diyorum. Değerli insanlar ama kurum olarak Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesiyle iĢ yapmak istemezsen, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesiyle baĢka bir minvalde bir iĢ 

geliĢtirmek istersen yapmazsın bunu. Buradan ben de Ġzmir halkına Ģikâyet edeyim yani, Meclis 

BaĢkanı olarak. “Niye bu olmuyor” diye. Söz vereceğim, söz vereceğim arkadaĢlar. Konu açıldı 

ama tanıklığımı anlatıyorum, yaĢadık bunu arkadaĢlar. ġeyler de burada duruyor, cevapta bu. Sonra 

Dokuz Eylül niye yok? ĠĢte bundan dolayı yok. Gelmiyor, ne yapacağız?  Evet, yani dolayısıyla 

arkadaĢlar hani hakkaniyetli olalım. Dokuz Eylül Üniversitesi bu iĢin içinde olsa iyi olmaz mı? 

Tabii ki iyi olurdu arkadaĢlar. Bunun tartıĢma götürür tarafı var mı? Olsaydı keĢke, yani Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi, “Dokuz Eylül Üniversitesi gelmesin.” dememiĢ ki, gelsin demiĢ. Gelsin 

demiĢ ağabey, gelsin demiĢ. Dağıtımda yazıyor, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, yazının 

baĢında yazıyor zaten. Dolayısıyla Değerli ArkadaĢlar bu konu böyle bir konu. 

HAKAN YILDIZ:  Biz söz alabilir miyiz Sayın BaĢkan. Sayın BaĢkan, söz talep ediyorum. Söz 

alabilir miyim?  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi amaç hasıl olmadı mı? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
HAKAN YILDIZ: Ben de cevap vereceğim. Sayın BaĢkan‟ım, bu konuyla ilgili söz talebimiz var. 

Komisyon Üyesi olarak.  

MECLĠS BAġKANI: ġimdi… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Grup BaĢkan Vekili olarak söz talebim var, Komisyon Üyesi 

ArkadaĢımız da söz istiyor.  

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, bakın Sayın KÖKKILINÇ ben size söyleyeyim. Meclis BaĢkanı 

olarak sizin dediğinizi yapacağım. Buyurun yani.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi arkadan Yeterlilik Önergesi verilsin diye… 

HAKAN YILDIZ: Efendim kesinlikle hayır, olmaz. Komisyon Üyesi olarak söz talebimiz var 

Sayın BaĢkan.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam ama saat 18.00‟den bu yana saat 22.10 geçiyor.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım… 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Tamam Komisyon Üyeleri de söz istiyorlar, madem bu saate kadar kaldık, 

ne kadar istiyorlarsa konuĢalım.  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, bakın çok uzadı, çok uzadı.  

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Ben söz almak istiyorum bu konuda.  

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar vereceğim yani uzadı uzadı ama Ģimdi kendi tanıklığımı anlattım 

yahu, yaĢadığımızı anlattım “Ben oradaydım.” diyorum.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, söz almak istiyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Sen yaĢamadın yoktun.  

HAKAN YILDIZ: Ben de yaĢadıklarımı anlatayım Sayın BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: Yoktun ağabey. Bak, yazı burada… Dokuz Eylül… Konu nerede… 

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

ArkadaĢlar, bakın bunu sabaha kadar tartıĢsak… Bak… 

HAKAN YILDIZ: Sevgili BaĢkan‟ım söz verin istirham ediyorum, bakın, lütfen.  

ALPARSLAN KOPARAL: Bir saniye ufak bir Ģey söyleyeceğim… Gerek yok… 

MECLĠS BAġKANI: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım bir söz verin ya.  

ALPARSLAN KOPARAL: ġimdi BaĢkan‟ım, bir önerim vardı demin ki konuĢmamda “Çağıralım, 

bilgi versin.” dedim ya çağıralım madem bunlar istemiyor, madem bunlar istemiyor gelmeyi… 

MECLĠS BAġKANI: Evet, anladım onu, tamam.  

ALPARSLAN KOPARAL: Çağıralım.  
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MECLĠS BAġKANI: Anladım. 

ALPARSLAN KOPARAL: Gelmezse sizle birlikte ilk taĢı ben atacağım. 

MECLĠS BAġKANI: Tamam anladık onu. Peki, Sayın HIZAL‟a vereceğim ondan sonra. AK Parti 

Grubu adına kim? 

HAKAN YILDIZ: Hayır Komisyon Üyesi olarak söz istiyorum, sonra Grup BaĢkan Vekili.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Bakın Sayın BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir saniye arkadaĢlar. Hayır, Grup Sözcünüzün 

sözünü falan kesmiĢ değilim. Komisyon Üyesi ArkadaĢınızın sözünü falan kesmiĢ değilim. Ama bir 

usulü hata yapılıyor. Bakın. Ben burada… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sen biliyorsun, her Ģeyi sen çok iyi biliyorsun.  

MECLĠS BAġKANI: Değerli arkadaĢlar. 

ÖZGÜR HIZAL: Emin ol senden iyi biliyorum, emin ol senden iyi biliyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  

 ÖZGÜR HIZAL: Ġsim telaffuz ederek uyarır mısınız Sayın BaĢkan?  

MECLĠS BAġKANI: Değerli arkadaĢlar bakın.  

ÖZGÜR HIZAL: Bülent Bey‟in ismini telaffuz ederek uyarır mısınız Sayın BaĢkan? 

MECLĠS BAġKANI: Değerli arkadaĢlar bakın.  

ÖZGÜR HIZAL: Sözümü kesmesinler lütfen. 

MECLĠS BAġKANI: Özgür Bey bir dakika. ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, hepinize Değerli ArkadaĢlar diyorum… 

ArkadaĢlar, Hüsnü Bey, ArkadaĢlar bakın ben hepinize Değerli ArkadaĢlar diliyorum. Allah Allah 

buradaki tüm Haziruna “Değerli ArkadaĢlar” diyorum. Bunda anlaĢılamayacak taraf mı var.  

“Kandıralı sen de dur” yani öyle mi diyeyim yani Ģimdi. Özgür Bey buyurun lütfen. ArkadaĢlar  ne 

olur müdahale etmeyin, lütfen Değerli ArkadaĢlar. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, belki de bugün konuĢtuğumuz en hassas ve en ciddi konulardan 

birini konuĢuyoruz. Deprem. Depremle alakalı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yapmıĢ olduğu 

yaklaĢık 19 milyonluk bir ek giderlerle birlikte 20 milyonu 21 milyonu bulacak bir protokolden 

bahsediyoruz. Biraz sonra gerçekten siz yaĢanmıĢlıktan bahsediyorsunuz Grup Sözcümüzün de bu 

noktada yaĢanmıĢlıkları var. YaklaĢık 2 gündür 3 gündür bu konu üzerinde çalıĢılıyor, Grubumuz 

tarafından. Alpaslan Bey zaten bu konudaki uzmanlığını sizlere anlattı. ġimdi mesele Dokuz Eylül, 

ODTÜ hangisi yetkinse o yapacak elbette ki. Ama neden ODTÜ‟yle bu protokolün değil de Dokuz 

Eylül‟le yapılması gerektiğini arkadaĢlar anlatacak. ġimdi ben yaklaĢık 10 dakikadır 15 dakikadır 

Sayın BaĢkan‟dan yazıyı rica ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Burada ya. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, fotokopiyi çekip bana göndermeniz çok zor değil, yazıyı bana 

göndermeniz çok zor değil. Yani evet teknoloji de geliĢti. Whatsapptan da gönderilebilir. ġimdi 

sizin yazı cevabı diye okuduğunuz metin aslında bambaĢka bir konudan bahsediyor. Dolayısıyla 

yazının içeriğine bakmamız lazım.  

MECLĠS BAġKANI: Orada orada referans gösteriyor Özgür Bey, referans gösteriyor.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan okuyalım okuyalım. 

MECLĠS BAġKANI: ġu tarihli yazınıza istinaden Allah aĢkına yani.  

ÖZGÜR HIZAL: Bak okuyalım, bakalım. BaĢka bir sorun var arkadaĢlar burada hep diyoruz ya 

“Algılar ve olgular” acaba bu Ģehir algılarla mı yönetiliyor? Olgularla mı yönetiliyor? Evet, Ģimdi 

size 02/06/2021 tarihli Cumhuriyet Gazetesi‟nin bir haberini okuyacağım arkadaĢlar. 02/06/2021 

tarihli Cumhuriyet Gazetesi, baĢka basın kuruluĢlarında da çıktı, hatırlıyorum. Siz de siz de 

hatırlıyorsunuzdur. ġimdi Sayın BaĢkan‟ın, Tunç SOYER‟in bir açıklaması var. Uzun uzun 

açıklamalar yapmıĢ ama diyor ki, “Ayrıca Ġzmir‟in en güncel fay haritasının çıkarılması için 

ODTÜ‟yle bir protokol yaptık.” Tekzip edilmedi bu yazı haber arkadaĢlar. 02/06/2021 

yalanlanmadı, tekzip edilmedi, hatta yanlıĢ hatırlamıyorsam ulusal basında falan da çıktı. “Ġzmir‟in 

yeni fay hatları tespit ediliyor ODTÜ‟yle protokol yapıldı.” Biz karar aldık mı? Ben Ġmar 

Komisyonundan çıkıyorum arkadaĢlara soruyorum, Bürokrat ArkadaĢlara da soruyorum, “Böyle bir 

karar mı aldık?” diyorum. Hüsnü Bey‟e defalarca sordum, yok. Geldiğimiz bugün de böyle bir karar 
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alacağız. Ben bazen diyorum ya bu Ġzmirlileri yanıltıyorsunuz, Ġzmirlileri yanıltıyorsunuz. Evet 

Ġzmirlileri yanıltıyorsunuz aslında arkadaĢlar. O yüzden bu protokolü sonuna kadar konuĢacağız. 19 

milyon, 20 milyon verilecek, Neden verilmemesi gerektiğini aslında Alpaslan Bey anlattı. Bir 

önceki toplantıda Kıymetli ArkadaĢlar, çıktınız bir Meclis Üyesi ArkadaĢımız iyi niyetinden elbette 

ki Ģüphem yok. Çıktı Ģu anda önümde elimde, bir dosya hazırlamıĢ, Bürokrat ArkadaĢlarla birlikte 

Ġzmir‟in mezarlık yerleriyle ilgili. Bir sorun mu? Evet sorun. Ben de kabul ediyorum. Bir Ġzmirli 

Meclis Üyesi olarak. Ama Sayın Çevre Bakanımız, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızı ziyaret 

etti mi? Makamında etti. Çevre Bakanımıza bu konuyla ilgili bir bilgi verilebilir miydi? 

Verilebilirdi. AtlanmıĢtır.  Onun dıĢında biz birçok konuda Grup BaĢkan Vekillerimizle birçok 

konuda Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızla Bürokrasiyle ya da Sayın SOYER‟le bu tarz toplantılar 

yaptık mı, görüĢmeler yaptık mı? Yaptık. Ne yaptık? “K” sınırlarının belirlenmesi için oturduk 

bütün siyasi partiler Ġzmir‟in menfaatine olan bir konuyu konuĢtuk ve ne yaptık? Çevre 

Bakanlığımızı da bu noktada sistemin içerisine dâhil ettik. Ama çıkıp, burada; “Bizim mezarlık 

yerlerimizi neden vermiyorsunuz?” diye bağırmadık arkadaĢlar. ġimdi o yazı Dokuz Eylül 

Üniversitesi‟ne yazdığınız yetkin bir Deprem AraĢtırma Merkezinin olduğunu sizlerin de bildiğiniz 

bir Kurumla bir yazı yazdınız, yazı gelmedi. Bir toplantıdan bahsediyorsunuz, o zaman hani ortak 

akıl, hani bunları bize neden söylemiyorsunuz? Mezarlık yerlerinin dosyalarını bize veriyorsunuz da 

bunu… Bence siyasi malzeme yapmak adına, siyasi malzeme yapmak adına bugün çıkartıp, aslında 

o konuyla alakalı olmadığını düĢündüğümüz bir yazı önümüze getiriyorsunuz arkadaĢlar ve 

ODTÜ‟yle bir protokol yapıyorsunuz. Ben Ģunu söyleyeceğim arkadaĢlar, çok net söylüyorum, çok 

net söylüyorum arkadaĢlar. Bu belediyeyi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini seçilmiĢ Meclis Üyeleri, 

Bürokratlar ve Belediye BaĢkanı yönetecek. Bu belediyeyi, Belediye BaĢkanı‟nı bence birçok 

noktada yanlıĢ yönlendirilen danıĢmanlar yönetmeyecek arkadaĢlar. TeĢekkür ederim.  

 MECLĠS BAġKANI: Evet teĢekkür ederim… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır. Sayın KÖKKILINÇ buyurun, Sayın 

KÖKKILINÇ buyurun.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ‟a söz veriyorum,  Sayın KÖKKILINÇ‟a söz veriyorum 

arkadaĢlar lütfen. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan bu konuda hiç kimse söz almadı. Yani 

lütfen Meclisteki ArkadaĢlarımızdan anlayıĢ bekliyoruz. Saatte 22:30 oldu. Ben Ģunu söylemek 

istiyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi‟yle olan yazıĢmaları zaten Meclis BaĢkanımız olarak siz dile 

getirdiniz. Burada da okunuz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bir Ortak Akıl çalıĢması yaptı. Bu 

konuda da sözü olan herkesi davet etti, Ocak 2021‟de. Buradan çıkan raporlardan sonra da ilk baĢta 

Dokuz Eylül Üniversitesine baĢvurdu, hem de iki kez baĢvurdu. Her ikisinde de ret yanıtı aldı ya da 

iĢbirliğine olumsuz bir bakıĢ açısı aldı. Bunun üzerine Ġzmir Teknoloji Üniversitesi de Ġzmir‟in bir 

üniversitesidir, onunla bir protokol var burada. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bugün pek çok 

öğrencimizin %1, %2 dilimle kazanarak girdiği, okuduğu eğitim gördüğü bir yerdir. Güzide bir 

okulumuzdur. Dünya çapında da yeri vardır. Buradan bize bir yanıt geldi. Bir de 18 Mart 

Üniversitesi, Çanakkale Üniversitesinden bir yanıt geldi. Burada bahsettiğimiz Ģey bir deprem, bir 

afet konusudur. Ve burada çalıĢacak olan bizlerle iĢbirliği yapacak olanlar da üniversitelerdir. Hepsi 

de devlet üniversiteleridir, devlet üniversiteleridir. Dokuz Eylül Üniversitesi, eğer bundan sonra 

bizle iĢbirliği yapmak noktasındaysa tabii ki bu üniversitemizle de pek çok alanda iĢbirliği yaparız. 

Bu konuda bile iĢbirliği yaparız. Ama bugün artık netleĢmiĢ. ġunu da söyleyelim, burada yapılacak 

olan çalıĢma da son derece özel bir çalıĢma deniz alanıyla ilgili de fay hatlarının incelenmesi söz 

konusu. Fay hatlarına aynı zamanda, kırılan fay hatlarından geriye kalanlarla ilgili de parça parça 

inceleme de söz konusu. Bu sebeple TÜBĠTAK‟ın desteklemiĢ olduğu projelerden olmasa da alan 

olarak içerik olarak TÜBĠTAK‟ın desteklediği projeler karasal alanla ilgili. Dolayısıyla bu konudaki 

kifayet-i müzakere diyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Komisyondan geldiği 

Ģekliyle muhtemelen oyçokluğuyla geçmesini istiyoruz. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: Söz vereceğim. Buyurun Alpaslan Bey, üçüncü kez söz alıyorsun ama…  
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(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
HAKAN YILDIZ: Kusura bakmayın da Sayın BaĢkan‟ım, Komisyon Üyesi olarak söz istedim.  

ALPARSLAN KOPARAL: Hocadan mesaj geldi.  

MECLĠS BAġKANI:  Hocadan mesaj gelebilir… Ağabey Hocadan mesaj geldi diye… 

ALPARSLAN KOPARAL: “Doğru değil” diyor. 

MECLĠS BAġKANI: Ne doğru değil ya.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, Alparslan Bey pardon. Sayın BaĢkan‟ım.  

MECLĠS BAġKANI: Hoca diyor ki, hoca “doğru değil”  diyorsun, çıkartırım Ģeyi. Diyor ki; 

“ODTÜ‟ye peĢkeĢ çekiyorsunuz” diyorsunuz diyor. Neye peĢkeĢ çekiyoruz ya. Hoca bunu söylüyor.   

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, bu doğru bir Ģey değil. Sayın BaĢkan üslup doğru değil.  

MECLĠS BAġKANI: Hoca bunu söylüyor bak. Hocaya yakıĢıyor mu? Ben nasıl onun alanına 

girmiyorsam bak. Ben Hocanın alanına giriyor muyum? Depremle ilgili yok Ģudur, yok fay hattıdır. 

Adam fayları hatmetmiĢ eyvallah, giriyor muyum? Ama ODTÜ‟ye peĢkeĢ çekiyorsun nasıl bir 

cümle? Niye böyle bir demeç veriyor? ODTÜ memleketin üniversitesi değil mi? ġunu sorayım 

arkadaĢlar Ģunu sorayım, arkadaĢlar Ģunu sorayım... Bugün Mavi Vatan diyoruz, Mavi Vatan 

diyoruz Akdeniz‟de gemilerimiz geziyor, Karadeniz‟de gaz lidarlarını bulabilmek için gemilerimiz 

geziyor, Dokuz Eylül‟ün gemileri mi? Yani Samsun 19 Mayıs Üniversitesi‟nin gemileri mi? 

KATÜ‟nün gemileri mi? Akdeniz Üniversitesinin gemileri mi? Hayır üniversitelerimizin gemileri. 

ODTÜ‟nün de gemisi oluyor, Ege‟nin de gemisi oluyor, bilim evrenseldir arkadaĢlar. ġimdi bir 

üniversiteye siz böyle bir Ģey diyebilir misiniz? Koskoca bir öğretim üyesi bir üniversiteye bunu 

nasıl yakıĢtırıyor ya anlamıyorum yani. Ben kendi çalıĢmalarının değersiz olduğunu söylemiyorum, 

kendisine de burada herhangi bir Ģey izafe edilmedi. Ama demeci, kendisi duruyor orada demeç, o 

toplantıda da biz oradaydık, o toplantı da buradaki arkadaĢlarımız da var. Böyle tecelli etti, öyle 

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

çağıralım canım? Niye çağıralım? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, karĢılıklara gerek yok. Söz… Sayın BaĢkan‟ım. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım lütfen. Sayın BaĢkan‟ım lütfen. 

MECLĠS BAġKANI: Bir dakika arkadaĢlar. Bülent Bey buyurun.   

HAKAN YILDIZ: Nasıl hâsıl oldu ya?  

MECLĠS BAġKANI: Oldu yani. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, bir dakika müsaade… 

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan‟ım… Söz alan Meclis Üyesi olarak ben konuĢabilir miyim 

Hakan Bey?  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun buyurun. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Tabii bunu BaĢkan izin verir. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun buyurun. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis… 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun buyurun konuĢun ya. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Tamam BaĢkan‟ım. Değerli ArkadaĢlar, biz 18.00‟den beri biz bu Mecliste 

Ġzmirli vatandaĢlarımızı böyle laf kalabalığıyla onları yanlıĢ Gündemle, Gündemi çarpıtarak, 

önceden planlanmıĢ bir Ģekilde gelinerek buradaki vatandaĢlarımızı, bizi izleyen vatandaĢlarımızı… 

Gündem maddesine geleceğim. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Oyalıyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: BaĢkan‟a hitap edin lütfen.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Bizim Bürokratlarımız iĢini bilen,  dürüst, namuslu insanlar olduğu için o 

koltuklarda oturuyor. Dokuz Eylül Üniversitesinin Rektörü hangi siyasi partiden atandı acaba? 

Acaba belirli bir düĢünceye mensup olduğu için mi… Bizim Grup BaĢkanımız, Meclis BaĢkanımız 

yazıyla belgeyle size gösteriyor bunu. Ġzmirliler görüyor, kamuoyu görüyor. Herkes görüyor. Siz 

inanmak istemeyebilirsiniz, bizler sözümüzün güvenilir olduğu için bu koltuklarda oturuyoruz. 

Ġzmirliler bunu görüyor, Ġzmirliler tercihlerini yapıyor. Hizmet noktasında yani Dokuz Eylül 

Üniversitesi yani cevap yazmıĢ, olumsuz cevap yazmıĢ. ODTÜ‟de bu ülkenin en kıymetli ve en 

kıymetli nitelikli üniversitelerinden biri. Bu Ģekilde çalıĢma onlara verilmiĢ.  Protokol belli, her Ģey 
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ortada bunun sonucu da yani bunu laf ebeliği yaparak baĢka yerlere çekmenin bir anlamı yok. 

TeĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim.   

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım lütfen rica ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Salahattin Bey buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım Komisyon Üyesi olarak bir söz alalım yahu. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım, bir üniversite bu bilimle ilgili hani Sayın Meclis 

Üyemin hangi partiden atandı falan demesi doğru değil esasında… Diyebilir. Ġstediğini söyleyebilir 

ama burası bir bilim yuvası, bir üniversite… Burada Alparslan Bey bu konuya çok vakıf… 

MECLĠS BAġKANI: Biliyorum. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Anlattı yani bir iki kelime daha söz verilmesini, söz etmesi…    

MECLĠS BAġKANI: Yani bakın Değerli ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri, Sayın Grup BaĢkan 

Vekilim.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Efendim tahammül etmemiz lazım birbirimize 18.00‟den sabah 06.00‟ya 

kadar devam edebiliriz sıkıntı yok.  

MECLĠS BAġKANI: Devam edelim, edelim etmesine de… 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Evet. Önemli yani hepimiz Ġzmir için çalıĢıyoruz yani saat… 

MECLĠS BAġKANI: Ama bakın ne söylenmedi? Ne söylenmedi Allah aĢkına? Bu konuyla ilgili 

söylenmeyen Ģey ne?  ġey belli itiraz belli. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: BaĢkan‟ım, çok fazla bir Ģey değil ki söyleyeceği, teĢekkür ederim.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım…  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun Hakan Bey.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım… 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, Hakan Bey‟den sonra oylama yapacağım... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, oylama yapacağım, Hakan 

Bey‟den sonra oylama yapacağım çok net söylüyorum, Hakan Bey‟den sonra oylama yapacağım. 

Buyurun Hakan Bey. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım esasında tartıĢma mecrasının çok dıĢına çıktı. Bizim buradaki 

temel durduğumuz nokta Ģuydu; bakınız bu konu dün acil kaydıyla Plan Bütçeye, Kentsel 

DönüĢüme aynı zamanda da Hukuk Komisyonuna da geldi ve hep eleĢtirdiğimiz bir nokta var 19 

milyon liralık bir kaynak aktarımı yapıyoruz. Acil kaydıyla geliyor ve Bürokratlarımızın bize 

sundukları bilgiler noktasında bilgi sahibi oluyoruz. ġimdi bizim bugün esasında temel önerimiz 

Ģuydu ki bunu Ģuan da tekrar edeceğiz. Burada samimiyetle söylüyorum, dün saat 15.00‟den 

itibaren bu konu üzerine tüm etraflarla tüm paydaĢlarla bugün biraz önce sizin bahsettiğiniz 

konuĢmalarda dâhil olmak üzere görüĢmeler yaptık ve ilgili kiĢilerle yani kulaktan dolma bilgilerle 

değil, muhataplarıyla, ilgili kiĢilerle görüĢme yaptık. ġimdi eleĢtiri yaptı Bülent Bey ĠZBETON‟un 

baĢında da CHP‟de siyaset yapmıĢ bir arkadaĢ var. Bunlar kısır döngüler, biz burada Ģunu 

söylüyoruz. Bakınız, Değerli ArkadaĢlar ODTÜ‟nün de daha önce rektörü çıkıp kürsüden Grup 

Toplantısına katıldı. Yani Ģimdi bakın geçmiĢ sayfalara baktığımız zaman konunun ana mecrasından 

çıkıyoruz. ġimdi dün Komisyonda bir Komisyon Üyesi olarak ilgili Daire BaĢkanına bir soru 

sordum. Bir algı var, o Dokuz Eylül Üniversitesi‟nde sanki biraz önce Meclis BaĢkanı olarak siz 

ifade ettiğiniz ortak bir çalıĢma yapmama iradesi olduğu noktasında sizde de oluĢmuĢ bir algı var.  

MECLĠS BAġKANI: Hayır yazmıĢlar zaten.  

HAKAN YILDIZ: Tamam BaĢkan‟ım. Tamam Sayın BaĢkan‟ım cevap vereceğim size. ġimdi bu 

konuyla ilgili mi yazmıĢlar? Bu konuyla ilgili yazmamıĢlar. Ġzin verin ben bana lütfen söz verdiniz 

bölmeyin ben de bütün ayrıntılarıyla tüm Meclisi bilgilendireyim. Çünkü neden? Bizim dediğimiz 

Ģey Ģu; buradaki protokolün dün TÜBĠTAK‟ın yayınladığı iki tane destek var. Bunlardan biri; yine 

bu proje kapsamında 30 ayı kapsayan denizdeki tsunami faaliyetleriyle ilgili araĢtırma yapan ve 

protokoldeki ODTÜ hocamıza çıkan bir TÜBĠTAK desteği, yani ODTÜ Hocamız hem 

TÜBĠTAK‟tan bu desteği alıyor Değerli ArkadaĢlar, hem de bu proje kapsamında bizden bir ücret 

alıyor, bakın çok açık söylüyorum. Ġki; aynı Ģekilde Dokuz Eylül Üniversitesi bu projeyi kapsayan, 

bu projeyi kapsayan faylarla ilgili karadaki kırılmalarla ilgili destek almıĢ durumda. Doğal olarak 

her koĢulda bu protokolün ister Orta Doğu Teknik Üniversitesiyle yapın, ister Dokuz Eylül 

Üniversitesiyle yapın, istersiniz devletimizin herhangi bir üniversitesiyle yapın. Ancak protokolün 
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maddeleri bugün itibarıyla bakın çok samimi söylüyorum, bugün itibarıyla değiĢtirilmek zorunda. 

Çünkü bazı bilgiler TÜBĠTAK desteğiyle yapılmakta ve kaynağı devletten verilmekte. Gereksiz bir 

yere Ģu an belki de 5-6 milyona liraya bitirebileceğimiz bir iĢi 19 milyon artı yol masrafları, ulaĢım 

masrafları, gerekli araç ve ekipman masrafları, ucu açık. SözleĢmede yazıyor. ġimdi ben dün Daire 

BaĢkanımıza Ģu soruyu sordum, dedim ki; “BaĢkan‟ım Dokuz Eylül‟le niye çalıĢmıyoruz?” Hukuk 

Komisyonundaydım. Biraz önce Ufuk Bey karıĢtırdı. Biraz önce tartıĢtığımız seyyar iĢini Adnan 

Saygun‟da görüĢürken ben yoktum ama dünkü toplantıda vardım ve sadece bu maddeyle ilgili 

geldim. Ve Ģu soruyu sordum; “Dokuz Eylül‟le ilgili bir yazıĢmamız var mı?” kendileri dediler ki; 

“22/01‟de bir yazı yazdık.” Ben yazıyı istedim, ben bu Mecliste araĢtırmadan ilgili paydaĢlarla 

konuĢmadan söz alıp konuĢmuĢ bir Meclis Üyesi değilim. Ve aynı yazıyla ilgili Dokuz Eylül 

Üniversitesi Rektörümüzle de ayrı bir görüĢme yaptım. ġimdi sizin ortaya koyduğunuz yazı ise ve 

bizim burada oybirliğiyle geçirdiğimiz ĠnĢaat Mühendisleri Odasına yapı envanteriyle ilgili, yapı 

envanteriyle ilgili çalıĢmaya katılmamalarıyla ilgili bir yazıydı. Rektör Hocamızın ifadesi aynen 

Ģuydu; “Oradaki protokol maddelerindeki üniversite sorunlarıyla ilgili anlaĢılamaz hususlar olduğu 

için, bu karardan çekildik ve çalıĢmıyoruz.” dedik. Bununla ilgili bu yazı ise biraz önce Alpaslan 

Bey‟in açıkladığı bilinçli ve kasıtlı. Buradaki paydaĢları bir kenara koyuyorum, danıĢmanın bilinçli 

ve kasıtlı bir Ģekilde bunu da ispatlayabilecek noktasındayız. Sadece Bölüm BaĢkanları, yani ben 

ĠZSU Genel Müdürü‟yle bir iĢ yapacağım. Sayın Genel Müdürlüğe yazmıyorum.  ÖdemiĢ‟teki ġube 

Müdürlüğüne yazıyorum. Yani bu tamamen sizi de yanıltıyor Sayın BaĢkan‟ım, sizi de yanıltıyor. 

ġimdi biraz önce, biraz önce sizin “Hayır” dediğiniz Ģey, ĠnĢaat Mühendisleri Odasına yapılan 

dilekçeydi. Rektör Hocanın bana söylediği Ģey Ģu, çok net sorduğum bir soruydu, “Sayın hocam 

böyle bir yazıdan bilginiz var mı? AraĢtırdılar, bu yazı bize ulaĢmıĢ bir yazı değil. Altta kalmıĢ, 

elden gitmiĢ bir yazı.”  Ġki; bizim bir, biz Devlet kurumuyuz, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesiyle ortak 

bir iĢ yapmama gibi irademizin olması, bulunduğumuz kuruma yakıĢmaz, bize yakıĢmaz. Böyle bir 

ön yargımız zaten olmaz.” Üç; bu noktada Ģimdi Sayın BaĢkan diyor “Ortak akıl, yerelden yönetim, 

birlikte kenti yönetmek” Bugün Meclisin baĢında koyduğunuz tavır, sizin düzelttiğiniz tavır niçin? 

Ortak Akıl iradelerimiz için. ġimdi biz diyoruz ki biraz önce ifade ettiniz Dokuz Eylül önemli bir 

kurum gelin, Grup Sözcünüz de söyledi, siz de söylediniz Ģimdi önerimiz Ģu; Sevgili BaĢkan‟ım, 

çok samimi söylüyorum, Meclis Üyesi olarak değil, bu kentin bir insanı olarak söylüyorum. ġu an 

bütçemiz, tekrara gerekçe olan konular ve TÜBĠTAK desteğinden kaynaklı olarak 19 milyon liralık 

kaynağımız gereksiz harcanmakta. Gelin Komisyonlara geri yollayalım. Eğer buradaki teknik 

uzmanlarla bu toplantıları yeterli düzeyde yapalım. Yani bu kadar önemli bir konuyu yarım saate 

sıkıĢtırılmıĢ ne Bütçe Komisyonundaki arkadaĢlarım değerleyebilir, ne Hukuk Komisyonundaki 

arkadaĢlarım değerlendirilebilir, ne biz Kentsel DönüĢüm olarak değerlendirebiliriz. Ve cidden 

tekrarı olan daha önce yapılmıĢ çalıĢmaları kapsayan bir metin olduğunu dünden beri okuyarak 

tespit etmiĢ bir Meclis Üyenizim. Sayın BaĢkan‟ım, zarara uğruyoruz. 5-6 milyona bitirebileceğimiz 

bir iĢi 19 milyon artı masraflarla Orta Doğu Teknik Üniversitesi‟ne veriyoruz. Yine Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi yapsın, bizim bununla ilgili bir kaygımız yok. Ancak samimiyetle söylüyorum. 

Hepinizin de vicdanına seslenerek söylüyorum. Bu TÜBĠTAK‟ta daha önce yapılmıĢ çalıĢmaların 

tekrarını yaptırıyoruz, bir. Yeni onaylanmıĢ, dün onaylanmıĢ TÜBĠTAK çalıĢmaları bu kapsamda 

var, iki. Orta Doğu Teknik Üniversitesi‟ndeki hocamız hem TÜBĠTAK‟tan destek almıĢ durumda, 

hem bu projeden kaynak aktarmıĢ durumda, gelin revize edelim. Bakalım bunu bir ay daha 

tartıĢalım, zaten bu proje 30 aylık. Yani siz bu projeye 30 aylık çıkmıĢsınız ve bu anlamda hem fikir 

olarak Dokuz Eylül‟dekileri de çağıralım Hasan Hocamızı da çağıralım, diğer uzmanları da 

çağıralım. Doğu… Orta Doğu, Dokuz Eylül birlikte yapsın, sizin dediğiniz gibi sonuç çıkarsa da 

kusura bakmayın, biz BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesiyiz hiçbir kurumu değil, içinde 

bulunduğumuz kurumu temsil ediyoruz. Bizim çıkarlarımız önemli. Ne Dokuz Eylül ne Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi, ama Ģu an sizin de söylediğiniz yazı baĢka Sayın Sevgili BaĢkan‟ım, bu yazı 

hiç ulaĢmamıĢ ve Rektör Hocanın ifadesiyle biz Deprem AraĢtırma Merkezi‟mizle bu bilgilerin 

çoğunu zaten bedava veririz çünkü bu envanter bizim elimizde var. Ortak iĢbirliği yapmakta hiçbir 

zaman çekinmeyiz, yaparız. Yeter ki, bakın bir iletiĢim sorunu varsa bu iletiĢim sorununu AK Parti 

Grubu olarak ve biz Komisyon Üyeleri olarak çözebilir noktadayız. Gelin Sevgili BaĢkanın, Ortak 

Akıl iradesini gerçekleĢtirelim. Samimiyetle söylüyorum, Komisyonlara geri dönsün, samimiyetle 

çalıĢalım, çıkacak kararı da oybirliği yapalım. Ama gelin bu kenti 10-11 milyon lirasını heba 
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etmeyelim. Cidden sıkıntı var teĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Değerli arkadaĢlar 13 no’lu Komisyon Raporunu 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. 14 no’lu 

Komisyon Raporunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul 

edilmiĢtir. 15 no’lu Komisyon Raporunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Değerli ArkadaĢlar Ģöyle ifade edeyim, 

Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Oyladık. Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Ģimdi elbette, elbette bizim 

yaptığımız icraatları, ortaya koyduğumuz icraatları eleĢtirip ondan daha farklı bir icraat 

yapabilecek, buradaki olduğu gibi bu iĢin içinde Dokuz Eylül olsun ya da Dokuz Eylül yapsın gibi 

görüĢlerini ben saygıyla karĢılıyorum ama sonuçta bizim de yaptığımız da bir iĢ var, bir; Ģunu tekrar 

söylemek zorundayım, Ģunu tekrar söylemek zorundayım, iki tane yazı yazılıyor oraya biri 

kayboluyor, ben kaybolduğunu bilmiyorum ama Sayın Sözcülerin AK Partili Sözcülerin ifade ettiği 

Ģekilde altta kalmıĢ, orada kalmıĢ, bilmiyoruz akıbeti ne oldu? Ama cevap almadığımız kesin. 

Haydi, onu geçtik, diğer ilgi var orada mesela cevap verdikleri bir ilgi var. Yani bizim öğretim 

üyelerimiz Covitten dolayı, iĢte hibrit eğitime geçtiler, oradan bilmem ne çeviriyorlar… Yani 

verdiği cevap bu.  O onunla ilgili sadece ĠnĢaat Mühendisleriyle ilgili değil arkadaĢlar, o protokolle 

ilgili bir…  Oraya çağırıyor… Onu bırak, onu bırak, dediğim gibi o toplantıyı yaĢayan insanlardan 

bir tanesiyiz yani olabilecek bir Ģey olsaydı, oradan çıkardı o irade zaten arkadaĢlar. Oradaydım 

diyorum ya… Evet 16? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 16, 17, 18, 19 oybirliğiyle gelmiĢ, Komisyonlardan geldiği Ģekliyle.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 16, 17, 18, 19 no’lu 

Komisyon Raporları Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. 20?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 20. madde Komisyonlardan oyçokluğuyla uygun bulunmuĢ, 

Komisyonlardan geldiği Ģekliyle.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, bu konuda da görüĢ bildireceğiz.  

MECLĠS BAġKANI: Tamam.  

HAKAN YILDIZ: Tire Meclis Üyemiz Ali Bey. 

MECLĠS BAġKANI: Tire Meclis Üyesi, buyurun.  

ALĠ AYYILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, Sayın Meclis Üyeleri 20. maddede yer alan 892 parselde yer 

alan alanla alakalı, daha önce Pazartesi de Mecliste Gündeme geçen, ÖdemiĢ‟teki yapılan Katı Atık 

Bertaraf Tesisinde burada depolama yöntemiyle, bu meraya depolama yöntemiyle yapılan bir talep. 

Bu alanla alakalı yaklaĢık bir seneden uzun bir süreden beri Meclise üç-dört defa konu geldi ve 

çeĢitli defalar fikirlerimizi belirttik. Burası 890 ve 892 parsel olarak aslında tek bir parseldi ama 

BOTAġ Hattı geçtiği için bu iki parsele ayrıldı. YaklaĢık 750-800 bin m²  her bir parsel olmak üzere 

toplamda 1 milyon 500 bin metre karenin üzerinde bir mera alanı. Bu mera alanlarıyla alakalı 890 

parselle alakalı daha önce Katı Atık Bertaraf Tesisi yapılaması istenen konu Meclisimize geldi, 892 

de Ģu an Komisyonlardan gelmiĢ. BaĢkan‟ım burası bir mera. Tekrar tekrar söylüyorum burası Tire 

için çok önemli. Bilmiyorum burada Tireli Meclis Üyelerimiz bu alanı biliyordur. Bu alana yaklaĢık 

15 sene boyunca Tire ilçesi tarafından vahĢi depolama yapıldı, meranın bir kısmına. Son 7 seneden 

beri BüyükĢehir tarafından depolama yapılmak üzere meranın bir kısmı kullanılmaktadır. Ama mera 

halâ özelliğini ve vasfını korumaktadır. Dün Tire‟deydiniz küçükbaĢ hayvan dağıtımı yaptınız, Tunç 

BaĢkan‟ın tarım düĢünceleri konusunda küçükbaĢ hayvancılığın önemini gayet iyi biliyorsunuz. Bu 

merayı neden biz çöplük alanı olarak kullanıyoruz? 5 bin kilometrekare bir alan, Güney-1 Aksı 

dediğimiz bir alan, ihtiyaç olan 0,1 km
2 

değil. Yani bunu Katı Atık Daire Yönetimi BaĢkanı neden 

bir alan bulamıyor? Merayı neden biz çöplük olarak kullanıyoruz? Burayla alakalı 890 parselle 

alakalı, zaten Ġl Tarım Müdürü görüĢünü belirtmiĢ. Mera vasfının korunduğunu %95 oranında 

buranın kullanıldığını… Ġsterseniz bu yazıyı size uzun uzun okuyabilirim, çok geç oldu. Yani 

burada otlak yerin olduğunu, buğdaygillerin olduğunu gerçekten bu Meclis… Bilmiyorum Meclis 

Üyelerimiz bu alanı gördü mü? Gerçekten elinizi vicdanınıza koyun, bu mera alanını çöplük olarak 

yapmayalım. Yani burası siyasi bir konu değil, Tire‟nin çok büyük bir mera alanını çöplük olarak 

kullanmayalım. Belki hepsini kullanmayacaksınız ama cins olarak çöplük olacak burası. Eğer 

mümkünse bu konuyu baĢka bir, Katı Atık Yönetim Daire BaĢkanı mera dıĢında bir alan bulsun ve 
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çözsün. Pazartesi bahsettiniz, ÖdemiĢ‟ten buraya çöp atmaya bahsettiniz, kaçak göçek… 7 seneden 

beri zaten koyuyoruz da, tekrar kaçak koymaya devam ediyoruz yani burası ıslah edilecek, mera 

olarak kullanılsın.  

MECLĠS BAġKANI: ġimdi Değerli ArkadaĢ teĢekkür ederim. Tire Meclis Üyesi ArkadaĢımızın 

kendi bölgesiyle ilgili meralarla ilgili hassasiyetini ben yakinen biliyorum, Mecliste çok dile 

getiriyor, haklı da. Ama bu ülkede meraların kaç yıldan beri, kaç yıllardan beri hangi seviyeden 

nerelere düĢürdük? Ne kadar meraların azaldığı da bir gerçek. ġimdi soracağım, Tire Meclis Üyesi 

benden daha fazla Tire‟yi bilir ama ben de çok sık gittim. Bu mesele değil. Ben de yakinen 

ilgilendim, orası ben diyeyim 25 yıl siz deyin 30 yıldan beri tırnak içinde söylüyorum “VahĢi 

depolamanın yapıldığı yer” yani çöpün atıldığı bir alan orası, 25 yıldan beri… Bugün değil 

arkadaĢlar. Oraya çöp yani o meraya o güzelim meraya çöp bugün atılmaya baĢlanmadı, 25 senedir 

atılıyor. Önce Tire‟nin sonra diğer çevresel atıklar da oraya gelmeye baĢladı. ġimdi ÖdemiĢ‟teki 

Entegre Katı Atık Tesisini yaptıktan sonra, bakın arkadaĢlar Ġzmirliler duysun, Katı Atık Tesisi 

yapıldıktan sonra orası artık bundan sonrası için depolama alanı olarak kullanılmayacak. Neden 

kullanılmayacak? Çünkü aktarma istasyonu yapıyoruz. Onu da biliyorsunuz önce köye yakın 

mezarlığın yanına bir yere yapıldı muhtar itiraz etti. Haklı. Belediye BaĢkanımız da dedi, değiĢtirdik 

yeri yine o alanın yanında bir yere rampamızı yaparak, Tire‟nin, Tire‟nin çöp kamyonları Tire‟nin 

çöp kamyonları çöplerini getirecekler, BüyükĢehir‟in tırlarına orada indirilecek, o tırla alacaklar 

ÖdemiĢ‟e götürecekler Değerli ArkadaĢlar. Yani artık orada, artık orada yeni bir çöp depolaması 

yapılmayacak, anlatabiliyor muyum? ġimdi bu açık. Bunu Tire Belediye BaĢkanımız da Tire Meclis 

Üyelerimizle… Ben de Tire‟ye giderek Muhtar bilgilendirerek, halk bilgilendirme toplantıları 

yaparak siz de oradaydınız, katıldınız. Bunlar yapıldı. ġimdi elbette mera hassasiyetinizi anlıyorum 

ama dediğim gibi bugün, bugün bu özelliği yitirmedi orası, çok daha önceden yitirdi o özelliğini ve 

Ģu anki Muhtarın babası, rahmetli babası, eğer yaĢıyor… Ben öldüğünü biliyorum, rahmetli babası 

tarafından ilk defa orası o vasfa çöp toplama alanı haline getirilmiĢ yani muhtarın kendisi bunu 

söylüyor. Sordum, “Benim babam yaptı.” diyor. Yani yapılmıĢ. Siz de biliyorsunuz yani Tire‟nin 

sorununu konuĢuyorsunuz katılıyorum, ama çok açık ki bu katı atık meselesi çöp de deniyor onlara 

katı atık meselesi bu dünyanın bir problemi Ġzmir‟in de problemi. Ama arkadaĢlar Allah aĢkına 

elinizi vicdanınıza koyun, elinizi vicdanınıza koyun, yani son iki yılda son iki yılda bakın iddia 

ediyorum son iki yılda bu konuda çok ciddi mesafe alındı arkadaĢlar, çok ciddi mesafe alındı... 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Kemal Bey 

buyurun. Buyurun Kemal Bey. 

KEMAL SEVĠNÇ:  Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlarım BaĢkanımız zaten bu konuda hassas 

durumdan dolayı toplantı yaptı taraflarla. Orada mağdur olan Muhtarımızın bir aktarma istasyonu 

değiĢik bir noktada yapılırken bu vahĢi depolama alanı bölgesine aktarıldı. Bu bölgedeki alan da 

küçültülerek Ģu an Tire Belediyesi çöpünü buraya dökmekte yıllardır. Dolayısıyla ÖdemiĢteki 

tesisimize buradaki aktarma istasyonlarından çöp bundan sonra gidecek. Orada vahĢi depolama 

ortamı da ortadan kalkacak ileri bir aĢamada. Dolayısıyla burada düzenlenen düĢünülen tasarruf ile 

ilgili de yine ilgili Mera Komisyonuna da planlar geçtikten sonra yazı gidecek. Kuvvetli ihtimal 

oradan da olumlu bir yazı gelecek, o biliniyor, çünkü görüĢmeleri yapmıĢ arkadaĢlarımız. Bu 

konuda idaremizin bu yöndeki tasarrufuna destek olalım arkadaĢlarımıza, sıkıntı yok.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın Grup BaĢkan Vekiline çok teĢekkür ediyorum. Buyurun Sayın HIZAL.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet Sayın BaĢkan, Ģimdi aslında Hüsnü Bey… Sayın BaĢkan Ģimdi bu konuda 

Tire Meclis Üyemiz Ali Bey, detaylıca meseleyi anlattı. Siz de bazı konulardan bahsettiniz ama 

sizin anlattığınız esasında eksik. Orada evet bir vahĢi depolama alanı var. YaklaĢık 100 bin m²‟lik 

bir alandan bahsediyoruz ve uzunca bir süredir devam eden bir depolama alanı. Ama burada bu 100 

bin m²‟nin üzerine yaklaĢık 280 bin m² yani iki kat daha fazla bir alanın da tahsisi isteniyor. Yani 

mera vasfından çıkartılması isteniyor. ġimdi bir yerin mera vasfından çıkartılması için belli kuralları 

olması gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Bir kere Mera Komisyonu‟nca bir karar verilmesi 

gerekiyor. Değil mi? Mera Komisyonu‟nun bir kararı var mı bununla ilgili? Yok. Bir karar verdi mi? 

Yok. Biz burada bir planlama yapıyoruz. ÇED süreci tamamlandı mı? Tamamlanmadı. Biz burada 

bir planlama yapıyoruz. Bütün bu bürokratik iĢlemler tamamlanmadan biz planlamayı yapacağız. 

100 bin m²‟nin yanında hâlâ mera vasfında olan alana, ekstra bir çöp dökülecek arkadaĢlar. 

ÖdemiĢ‟teki tesisten çıkan, bakiye atıklar dökülecek arkadaĢlar. Eğer Mera Komisyonu‟ndan rapor 
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olumlu gelir, o zaman yapılabilir; ama burada Mera Komisyonu‟nun bir kararı yok. ġimdi, Pazartesi 

de bunu tartıĢtık, bugün de aynı Ģeyi söylüyorum; buradaki sorun sistemsel, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nde. Bir Ģey hızlıca yapılıyor ya da yapılmaya çalıĢıyor, sonra eksikler fark ediliyor, 

sonra bu eksikler tamamen hukuk dıĢı bir Ģekilde tamamlanmaya çalıĢılıyor ve karĢımıza böyle bir 

sorun çıkıyor arkadaĢlar. Burada ciddi bir yine hukuki sorun var. Bizim itirazımız temelde bu. Onun 

dıĢında, Ali Bey açıklama yaptı. Zaten Mera Komisyonu, eğer oranın mera vasfının yitirilmediğini 

düĢünürse vermeyecek. Onu yarın, öbür gün, bir ay sonra, iki ay sonra göreceğiz; ama siz, 

yangından mal kaçırırcasına, 100 bin m² zaten bitmiĢ, “280 bin m²‟yi de mera vasfından çıkartalım, 

fiilen çıkartalım.” diyorsunuz, biz buna itiraz ediyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Evet, Değerli ArkadaĢlar, 20. maddeyi Meclisin oylarına sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi, 

Bayındır‟ın çöpü nereye gidiyor arkadaĢlar? Tire‟ye gidiyor. Bak, bravo. Ali Bey, Tire‟ye gidiyor. 

Tire‟nin çöpü nereye gidiyor, mevcut durumda? Yani ÖdemiĢ çalıĢmadan önce, Tire‟nin çöpü 

nereye gidiyordu arkadaĢlar? 250 ton çöp, çöp bak, çöp; yani suyu akıyor, plastiği içinde, o içinde, 

bu içinde, 250 ton çöp, oraya gidiyordu, Tire‟ye. ġimdi, o 250 ton çöp, oraya gitmiyor. Ne geliyor 

oraya? 125 ton, 125 ton altında inert madde; yani hiçbir özelliği olmayan bir inert madde oraya 

geliyor. Yani, Ģimdi, burada… Ve Ģu çok açık, bakın, Ģu çok açık; ideal olan… Aradık, ÖdemiĢ‟te 

arandı arkadaĢlar, ÖdemiĢ‟te bu inert maddeyi dökecek… Çünkü ÖdemiĢ‟te üretileni oraya… Bir 

yer bulundu, sit çıktı. BaĢka da yer yok, aranıyor. Sayın Muhtarımız da, Sayın Belediye BaĢkanımız 

da… O toplantılara ben girdim, Bürokrat ArkadaĢlarımız da vardı. Alternatif yer arayıĢımız devam 

ediyor. Bakın, alternatif yer arayıĢımız devam ediyor. Yani o inert maddeyi de Tire‟ye getirmemek 

için bir yer bulduğumuzda, onu da yapacağız; ama sonuçta Ģunu kabul etmek zorundayız; oraya 250 

ton her gün çöp gidiyordu, kimse ağzını açmıyordu düne kadar yahu. Gerçekten açmıyordu; yani 

gidiyordu arkadaĢlar. ġimdi gitmiyor Ali, yani gitmiyor, tamam mı? Evet, Değerli ArkadaĢlar, 

Değerli ArkadaĢlar, nereye geldik? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler) Dur Ģimdi. Tamam hızlanalım, hızlanalım arkadaĢlar, tamam. 21?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 21, 22, 23, 24, 25 oybirliği ile geçmiĢ, Komisyonlardan geldiği Ģekliyle… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? KarıĢtırdık bak…                     

21, 22, 23, 24, 25 Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Ne oldu? Evet, 21, 

22, 23, 24, 25 Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 26?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan değiĢiklikle oyçokluğu ile uygun bulunmuĢ. Komisyondan 

geldiği Ģekliyle oylansın.  

HAKAN YILDIZ: Yine söz talebimiz var Sayın BaĢkan, Komisyon Üyelerimizden.  

MECLĠS BAġKANI: Tamam, buyurun, buyurun. Kim konuĢacak? 

HAKAN YILDIZ: Hüsnü Bey.  

MECLĠS BAġKANI: Hüsnü Bey, buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, kusura bakmayın. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.   

HÜSNÜ BOZTEPE: Hepimiz vallahi yorulduk hakikaten de. Sayın BaĢkan‟ım, biliyorsunuz bu 

konu daha önce Ġmar Komisyonu‟nda oybirliği ile reddedilmiĢti, tekrar Komisyonlara iade 

edilmiĢti. Burası, yıllar öncesinde, sanırım 80‟li yıllardan itibaren yeĢil alan olarak kullanılan, park 

alanı olarak kullanılan bir bölgemiz bizim. Konak Belediyesi‟nde, orasının konuta açılması için bir 

önerge geldi, oybirliği ile geldi. Aynen devam ediyor, oybirliği ile geldi. Ġlçelerden bazen oybirliği 

ile gelip, burada oybirliği ile reddediliyor. Bunlar oluyor, bunlar sıkıntı yok. ġu an orası bir yeĢil 

alandı. ġu an bizim yaptığımız tamamen, yani kulağımızı böyle değil de Ģöyle göstermek gibi; 

rekreasyon alanı olarak iade edildi. Buradaki insanlara da yazık. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, güçlü 

bir belediye, 10 milyar gibi bir bütçesi var. KarĢıyaka Belediyesi‟ne yardım ediyor, Bayraklı‟ya 

yardım ediyor, birçok yere yardım yapıyor. Gitsin, Konak Belediyesi, Abdül BATUR BaĢkanımıza, 

yabancı değil, o da sizin partinizin üyesi. Yıllarca Narlıdere Belediye BaĢkanlığı… Veriverin orada 

da bir 100 milyon lira ya da 80 milyon lira, neyse… Hem oradaki vatandaĢımız kurtulsun, hem 

Abdül BATUR BaĢkanımız kurtulsun, hem de orası yemyeĢil olarak kalsın. ġimdi, burasını Sayın 

BaĢkan, rekreasyon alanı… Allah aĢkınıza, yeĢil alanda %5 var, ona ne yapabileceksin? Çay 
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bahçesi, iĢte ne bileyim, spor alanı, Ģunlar, bunlar… Yani yine sen oraya konut yapamayacaksın 

orada. Yani böyle bir Ģeyi karar almak, oradaki insanlara da ihanettir. Hepinizi sevgiyle 

selamlıyorum, saygılar sunuyorum.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Özgür Bey, buyurun. Buyurun, Özgür Bey. Aynı konuda 

yani, 26‟yı konuĢuyoruz.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, evet aynı konuda. Belki Komisyon BaĢkanımız benden önce konuĢmak 

ister mi, bilmiyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Yok. Centilmenlik yaptı, size bıraktı. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, hem Grup adına konuĢuyorum, hem Komisyon Üyesi olarak 

konuĢuyorum Sayın BaĢkan. Bu maddeyi gerçekten burada, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ne 

yapmak istediğini hiç anlayabilmiĢ değilim, gerçekten hiç anlayamadım. ġaĢkınlıkla Komisyonda 

da sordum, Ģu anda da tekrar soruyorum; burada ne yapılmak istendi? Anlamadım ben. Evet, 

herhalde, herhalde siz anlatamadınız diye düĢünüyorum. ġimdi anlatırsınız, Komisyon BaĢkanımız 

anlatır. ġimdi, hep diyorum ya, “Ġzmir plansız bir Ģehir. Ġzmir‟de planlama konusunda problemler 

yaĢanıyor.” Siz itiraz ediyorsunuz; ama bir gün gelecek, bugün ulaĢım konusunda, trafik konusunda 

yaptığınız sunum gibi o sorunu da kabul edeceksiniz ve planlama konusunda bir sunum 

yapacaksınız arkadaĢlar. ġimdi, Konak Belediyesi, bir çıkmazın içerisine girmiĢ. DemiĢ ki; “Yahu 

burası yeĢil alan, kamulaĢtırılması gerekiyor. KamulaĢtırma bedeli 60 milyon, 70 milyon, 80 milyon 

neyse artık… Bunu ekonomik olarak ödemek konusunda sorunlar yaĢıyorum.” Doğru ya da yanlıĢ; 

ama cesaretle bir karar almıĢ, cesaretle bir karar almıĢ. DemiĢ ki; “Ben bu parayı ödeyemeyeceğim. 

VatandaĢın da mağduriyetini gideriyorum.” Siyaseten de bir riskin altına elini sokmuĢ Konak 

Belediyesi ve demiĢ ki; “Ben çaresizlik içerisindeyim Ey BüyükĢehir, sen benim ağabeyimsin, sen 

benim babamsın, bana yardım et.” BüyükĢehir Belediyesi ne yapmıĢ? “Yardım edeceğim; ama 

bende de yok. Ne yapalım? MıĢ gibi yapalım. Nasıl yapalım? YeĢil alanı rekreasyon yapalım. Ne 

yapıyoruz? Yasanın yanından dolanıyoruz, vatandaĢı da kandırıyoruz, Konak Belediyesi‟ni de 

kandırıyoruz, Ġzmirlileri de kandırıyoruz.” ĠĢte sorun bu. Ġlkesel olacağız, ilkesel olacağız, 

Belediyeler arasında bir ayrım yapmayacağız arkadaĢlar. ġimdi, Meclis‟in en baĢında, biz burada, 

Sayın BaĢkan Mustafa Bey, “Demokrasinin temel direği muhalefettir.” demiĢti. Biz, Cumhur Ġttifakı 

olarak, AK Parti olarak, “Ġzmir‟in muhalefetiyiz.” dedik her zaman. “Konak‟ta da, Karabağlar‟da 

da, KarĢıyaka‟da, Çiğli‟de, Buca‟da bütün Ġzmirlilerin muhalefetiyiz.” dedik. “Onlar adına 

konuĢuyoruz.” dedik. “Bir ayrımcılık varsa, bir haksızlık varsa konuĢuruz.” dedik. Az önce Hüsnü 

Bey söyledi. Gittiniz, KarĢıyaka‟dan 28-30 milyon para verdiniz, gayrimenkul satın aldınız; gittiniz, 

Bayraklı‟dan 20 milyon para verdiniz, pazar yeri için gayrimenkul satın aldınız; gittiniz, iĢte 

Seferihisar‟dan bir yer satın aldınız; gittiniz, Gaziemir‟de bir takas yaptınız; ama Konak‟a geldi, 

para bitti, para yok. Konak, Konak, Konak Cumhuriyet Halk Partili bir Meclis Üyesi, Belediye 

BaĢkanı arkadaĢlar ya da Belediyece yönetiliyor. Haksızlığın karĢısında biz her zaman duracağız, 

durmaya da devam edeceğiz. Burada bir haksızlık var, bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Bu 

haksızlığı giderecek olan da kendisini ağabey, baba olarak tanımlayan Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟dir. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Ġrfan Bey, buyurun.  

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan‟ım… 

MECLĠS BAġKANI: Ġrfan Bey, genel olarak baĢlamadan Ģeyi söyleyeyim de… Bundan sonra 

ĠZSU Genel Kurulu‟nun olacağını bir hatıratayım da ona göre… Buyurun. 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlar, herkese iyi akĢamlar, iyi geceler. Artık gece 

bitecek neredeyse. Sayın BaĢkan‟ım, burasının durumu 1984 yılında Bakanlık, kiĢi mülkiyeti olan 

yeri park olarak belirliyor. KiĢileri bir kere mağdur ediyor, 1984 yılında Bakanlık yapıyor. 1984 

yılından bugüne vatandaĢların mağduriyeti süregeliyor. Bununla ilgili 5 yıl öncesinde bir 5000‟lik 

plan çalıĢması yapılıyor BüyükĢehir tarafından. Mahkemece iptal ediliyor. Gerekçesi; bölgede 

yeterince donatı alanının olmadığıyla alakalı. ġimdi, Ģahıs mülkiyetinde olan yerlerden, Ģahsın 

mülkiyetiyle ilgili hak iddia etmesi ya da bir imar talebinde bulunması vatandaĢın hakkıdır; ancak 

mahkemenin de itirazıyla ret olan, yeterince donatı alanı bulunmayan bölgede, Göztepe bölgesi 

oluyor. Göztepe bölgesinde biliyorsunuz, 2 tane Sayın BaĢkan‟ım, park alanımız var; Susuzdede ve 

Göztepe Parkı. Bunla ilgili pasif yeĢil alan, yani park alanı olan yeĢili, yine aktif yeĢil olarak 

tutmaya devam ettik. Yani rekreasyon alanı dediğimiz %5 yapılaĢması kendi Yönetmeliğinden 
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gelen, birinde %3, diğerinde %5. Bu noktada Ģöyle bir avantajı oluyor; vatandaĢ bu %5‟i 

kullanabilecek BaĢkan‟ım. Yani kendi mülkiyeti olan yeĢil, yeĢil kalmaya devam edecek ve %5‟le 

kafeterya açar, restoran açar, çay ocağı açar; ama en nihayetinde kullanabiliyor. Diğer türlü, Özgür 

Bey çok güzel söylüyor, Konak Belediyesi‟nin evet, bu noktada bir mağduriyeti… Bir mağduriyeti 

oluĢmayacak Özgür Bey. BüyükĢehir olarak da Konak Belediyesi talep ettiğinde, zaten 

çalıĢmalarına destek olunuyor. Ġleriki süreçlerde bu desteği göreceksiniz. Konak Belediyemizin 

bugüne kadar öyle bir talebi muhtemelen olmamıĢtır. Olduğu takdirde de evet, binalar noktasında da 

yeni yapılacak, Kültür Merkezleri noktasında da ortak çalıĢmalar olacak, göreceklerdir. TeĢekkürler 

BaĢkan‟ım.  

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim Değerli ArkadaĢlar.  

HAKAN YILDIZ: BaĢkan… Kısa bir söz alabilir miyim? Konak Belediyesi…  

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, Hakan Bey, yani ĠZSU‟yu yapacağız değil mi? 

HAKAN YILDIZ: Yaparız BaĢkan‟ım da Ģimdi, kusura bakmayın, Ģimdi, Konak Belediyesi Meclis 

Üyesiyim ve bu dosyayı Konak‟ta biz, tüm Meclis Üyeleri oybirliği yaparak oyladık, getirdik. 

ġimdi, sadece Ģunu söylemek istiyorum; evet, burada 84 yılından gelen, kadastraldan orada herkese 

imar hakkı vere vere geldiği için bu vatandaĢlar… Bugün böyle bir plan yapıyor olsanız, bu 

vatandaĢlar mağdur olmaz. Bugünkü plan hukuku ve Bakanlığın çıkardığı kanun ve Yönetmelikler 

artık bunu engelliyor; yani 84‟ün yanlıĢları, bugünlerde düzeltilmiĢ noktada. Hatta son yapılan 

düzenlemede, rekreasyona konu yaptığımız alanlar bile DOP‟tan sayılıyor; yani artık böyle yeĢilli, 

rekreasyonla, Ģahıslı mülkiyetin oluĢması, yeni plan hiyerarĢisinde mümkün değil. Yani Bakanlık bu 

anlamdaki tavrını değiĢtirdi; ama bakın, sadece Sayın Komisyon BaĢkanı bir ifade kullandı; “Biz 

%5 imar hakkı veriyoruz.” Sayın BaĢkan, rekreasyonun %5‟, var. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Tamam, Sayın BaĢkan, onu söylüyorum. 

Bakınız, 18 tane burada mülkiyet sahibi var. Yani diyorsunuz ki; “18 tane mülkiyet sahibine, 7500 

m² takriben bir adada, size 350 m² inĢaat hakkı verdim, 18 kiĢi bölüĢün.” Yani Sayın BaĢkan‟ım, 

buradaki… ġimdi, siyaseten, ben yerelde siyaset yaptığımda, yerelin dinamiklerini Cenap Ağabey 

de bilir, biz oraya göre bakıyoruz. Burada bir sorun var. Konak, ciddi bir kamulaĢtırma yüküyle 

karĢı karĢıya ve burada adanın tamamında değil, yarısı yeĢilde bırakılmıĢ, yarısı konut verilerek 

vatandaĢın mağduriyeti giderilmesi noktasında, Özgür BaĢkan‟ın bahsettiği gibi bir cesur karar 

alınmıĢtı; ancak bu karar, hem bugünkü planlama hiyerarĢisi bakımından sıkıntılı, çünkü rekreasyon 

veriyorsunuz, DOP‟a konulan bir alanı veriyoruz, çünkü 18 uygulaması görmemiĢ bir yer. Hem 

yaklaĢık 13-14 tane parsel sahibini, el vicdan, %5 verdiğiniz yerde, o çay ocağında 18 kiĢilik ortaklı 

herhalde bir kooperatif kurarlar. Son dönem Ģeyimiz bu. Burada ciddi bir sıkıntı var. Maalesef bu 

anlamda keĢke daha farklı bir karar çıksaydı. 

MECLĠS BAġKANI: Evet.   

HAKAN YILDIZ: Konak, burada sıkıntılı bir süreçle karĢı karĢıya kalmıĢtır. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Ġrfan Bey, buyurun. Ġrfan Bey, buyurun.  

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan‟ım, çay ocağını söylemiyorum. Çay ocağı yapsınlar da demiyorum. 

Rekreasyon alanının alt açılımında yapılacak yerler belli BaĢkan‟ım.  

MECLĠS BAġKANI: Evet.  

ĠRFAN ÖNAL: Yönetmelik, %5‟i tarifliyor.  

MECLĠS BAġKANI: Tamam.   

ĠRFAN ÖNAL: ġimdi, arkadaĢlarımız gidip de iĢin siyasetine giriyorlar. Siyasete de girmek 

istemiyorum; ancak ucundan değineyim. ArkadaĢlar, siz Konak‟ta, oybirliği ile bir öneride 

bulundunuz. Bulunduğunuz öneri, 20 bin m² orada bir inĢaat alanının oluĢuydu. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Evet, daha cesurca; ama 

arkadaĢlarınız, sizden oybirliği gelirken, siz gelip oybirliğinizin arkasında bile durmadınız. Biz, 

bunu konuĢamadık bile BaĢkan‟ım. Önemli değil. Bu, kendi Ġmar Komisyonumuzda görüĢülen bir 

konu. Bunun siyasetine girmeyi ben, ucuz siyaset olarak görüyorum; yani gelip de bir yeri deĢip, 

oradan bir malzeme bulacağınızı düĢünüyorsunuz. 

MECLĠS BAġKANI: Evet. 

ĠRFAN ÖNAL: Ancak emin olun, bu alınan karar, Konak Belediyesi‟yle birlikte alınmıĢtır. 

MECLĠS BAġKANI: Evet. 

ĠRFAN ÖNAL: Burada Sayın BaĢkan‟ım, vatandaĢların mağduriyeti evet, giderilmeye çalıĢılıyor. 
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Bu vatandaĢlarımız belki mahkemeye gideceklerdir; ancak en nihayetinde bölgeyi bütünlüklü 

düĢünmek durumundayız. TeĢekkürler.  

MECLĠS BAġKANI: Evet. Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

HAKAN YILDIZ: Dikili Meclis Üyemiz…  

MECLĠS BAġKANI: Grup BaĢkan Vekili söz istiyor, Sözcüsü, pardon, söz istiyor, vermeyeyim 

mi? Buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi, Sayın BaĢkan‟ım, Ġmar Komisyonu BaĢkanı olan arkadaĢımız zaten 

açıkladı; ama AK Parti Grubu‟ndan, hem AK Parti Grup BaĢkan Vekili, hem Sözcü ve hem de 

Hüsnü Bey aynı Ģekilde, yanılmıyorsam söz aldılar. Dolayısıyla Grubumuz adına da… 

MECLĠS BAġKANI: Bir sıkıntı yok. Hayır, hayır, sıkıntı yok.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Söz almak durumundayız ve açıklamak durumundayız. Burası, 1984 

senesinde, Ġrfan Bey‟in de söylediği gibi Bakanlık Kararı‟yla park alanı ilan edilmiĢ; yani üzerinden 

30 yıldan fazla bir zaman geçmiĢ. Bugün ise biz, Ġmar Mevzuatı‟nın çeliĢkilerinden, 

karmaĢıklığından, yetkisel karmaĢıklıklardan dolayı vatandaĢlarımızın mağduriyetini kabul 

ediyoruz; ama bunun sorumlusu, ne yazık ki ne Konak Belediyesi, ne de BüyükĢehir Belediyesi.  

MECLĠS BAġKANI: Doğru, doğru.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu konuda eğer Bakanlık, 1984 senesinde yapmıĢsa, kamulaĢtırma 

yükümlülüğünde de Bakanlığın da ortak bir payının olması lazım o halde. Bu açıdan bakalım. 

ġimdi yapacağımız yeni yasal düzenlemelerde, bunları da dikkate alalım. Burada, ben de o bölgeyi 

çok iyi biliyorum; ama ne yazık ki park alanından konut alanına çevrilmesi, orada çok daha geniĢ 

bir menfaati ihlal edecek. Çok daha yüksek bir vatandaĢımızın tepkisine sebebiyet verecek. 

Dolayısıyla biz, park alanından rekreasyon alanına çevirmekle, zaten oradaki vatandaĢa da, Ġrfan 

arkadaĢımızın söylediği gibi bir iĢletme, bir tesis kurma gibi birtakım haklar tanımıĢ oluyoruz. Bu 

da çok değerli. Bu sebeple Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, 26. maddeyi… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 26. maddeyi oylarınıza sunuyorum arkadaĢlar; 

kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir arkadaĢlar.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Muhalefet Ģerhimizi söylüyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Koydunuz zaten Ģerhinizi.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Yok orada, bırakmıyorsunuz ki… Bizim önerimiz var… 

MECLĠS BAġKANI: Zaten Komisyonda koymuĢsun onu. ArkadaĢlar, Komisyonda koymamıĢınız 

mı? Anlamadım ben yani… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Böyle yaparsanız ĠZSU‟yu yapamayacaksınız.  

MECLĠS BAġKANI: Böyle tehditle hiçbir Ģey yönetilmez. “ĠZSU‟yu yapamayacaksın, bilmem 

neyi yapamayacaksın.” Böyle iĢ mi olur yahu? Ne demek arkadaĢlar? Kayıtlara geçti. Bakın, 

kayıtlara geçti. “ĠZSU‟yu yapamayacaksın.” ne demek arkadaĢlar yahu? 

(SALONDAN): Konu uzar demek istiyor, konu uzar…  

MECLĠS BAġKANI: Bunu kim açıklayacak bana? Bana biri bunu açıklar mı? “ĠZSU‟yu 

yapamayacaksın.” demek… ġu anda ĠZSU‟yu konuĢmuyoruz, Ģu anda ĠZSU‟yu konuĢmuyoruz 

bakın, arkadaĢlar…  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan, duyuyoruz, ses çok yüksek.   

MECLĠS BAġKANI: ġu anda ĠZSU‟yu konuĢmuyoruz bakın, arkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, duyuyorum.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, zaten tutanaklara geçti. Oylayalım, devam edelim. 

ÖZGÜR HIZAL: Duyuyoruz Sayın BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, arkadaĢlar, yani, ben, ben burayı yönetmekle görevliyim ve sağ 

salim de bu Meclis‟i bitirmekle görevliyim. Benim… Bana verilen, Ġzmir‟in bana verdiği, bu 

Meclis‟in de bana verdiği görev bu. Siz verdiniz bu görevi bana. Allah Allah… Yani, Ģimdi… Siz 

verdiniz bana bu görevi. Yani bırakın da iĢimi yapayım yahu. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Sen de verdin yahu. Bırak da iĢimi yapayım, 

yani Allah aĢkına. Hayır, yoksa hak edemeyeceğiz çok… Yoksa hak edemeyeceğiz yani… Evet, 

Değerli ArkadaĢlar… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Devam edelim, evet.   
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MECLĠS BAġKANI: 27, buyurun. Sayın KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 26‟yı oyladık mı? Ben fark edemedim.  

MECLĠS BAġKANI: Oyladık, oyladık. 27.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oyladık, tamam. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Komisyonlardan oybirliği ile 

gelmiĢ, geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  no’lu Komisyon 

Raporları  Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Komisyonlardan geldiği Ģekliyle 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 34? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan oyçokluğu ile gelmiĢ, geldiği Ģekliyle…   

MECLĠS BAġKANI: Oyçokluğu ile gelmiĢ Komisyondan. Buyurun Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, aslında Nilay Hanım bu konuya gülüyor; ama Nilay Hanım, bu 

konuyla alakalı bir mesai de harcadı. Gerçi bu, oyçokluğu ile gelen bir konu ve Güzelbahçe için 

önemli bir konu.  

MECLĠS BAġKANI: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Güzelbahçe‟de, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılması planlanan bir okul 

alanından bahsediliyor; 60. Yıl Anadolu Lisesi, Ġzmir‟in önemli okullarından bir tanesi. Ali Bey, 

çok dikkatli dinliyor. Ali Bey, o okulun mezunlarından. Ġzmir‟in, dediğim gibi önemli okullarından 

biri. Deprem nedeniyle hasar görmüĢ bir okul ve okulun yenilenmesi gerekiyor. Bir bütçe ayrıldı; 45 

milyon. Güzelbahçe Belediyesi‟nin bütçesinden daha fazla bir bütçe arkadaĢlar, dikkatinizi çekerim. 

Güzelbahçe Belediyesi‟nin bütçesi 37-38 milyon, okulun bütçesi, yapım bütçesi 45 milyon 

arkadaĢlar ve dıĢ kaynaklı, dıĢ kaynaklı bir bütçe. DıĢı, içi yok artık; yani dıĢ kaynaklı. Sonuç 

itibarıyla Güzelbahçe‟ye yapılacak bir yatırımdan bahsediyoruz. ġimdi… Ve aciliyet gerektiren bir 

konu, bir an önce bitirilmesi gerekiyor ve önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine yetiĢmesi 

gerekiyor. Ne olacak? Bu kaynak, bu yatırım ülkenin dıĢına çıkmayacak. ġehrin dıĢına da 

çıkmayacak, emin olun. ġehrin içerisinde, baĢka bir ilçede bu yatırım yapılacak; bizim gönlümüz 

isterdi ki, Güzelbahçe‟de, 60. Yıl Anadolu Lisesi‟nin binasının yenilenmesini isterdik. Ġtiraz ne? 

Güzelbahçe‟de, bu kadar yüksek bir yapı yok. Burası bir kamu alanı, bir okul. YaklaĢık 800 öğrenci 

okuyor bu okulda, 800 öğrenci. Spor salonu yapılacak, konferans salonları yapılacak. Birtakım 

teknik meselelerden dolayı itirazlar geldi. Ben, gönül isterdi ki, Nilay Hanım‟la bir Güzelbahçeli 

olarak bizim gibi düĢünmesini; ama herhalde farklı düĢünüyor. Güzelbahçe‟nin Belediyesinin 

bütçesinden çok daha fazla bir bütçeye sahip okul yatırımı, maalesef Güzelbahçe gibi güzel bir 

ilçemizden uzaklaĢacak, baĢka bir ilçeye gidecek. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Evet. TeĢekkür ederim. Güzelbahçe Meclis Üyesi, buyurun. 

ÖZAN PARLAR: Evet BaĢkan‟ım. BaĢkan‟ım müsaadenizle kürsüden konuĢma yapacağım. 

MECLĠS BAġKANI: Özan Bey, kürsüden uzun sürmeyecek değil mi? Yani… 

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan‟ım, çok kısa; ancak birkaç görsel var. Konuya direkt gireyim; 60. 

Yıl Lisesi, kentimizin en mutena okullarından birisi. Çok değerli arkadaĢlar, çok değerli insanlar 

yetiĢtirmiĢ. Güzelbahçe zaten bir eğitim kampüsü. Güzelbahçe‟de 20 küsur tane özel okul var. 

Bakın, arkadaĢlar, Güzelbahçe‟de verilmiĢ olan imar nedir, okullarda? Emsal 1‟dir ve de H 

yükseklik 9.80‟dir. Güzelbahçe Belediyesi‟nin mülkü olan, geçmiĢte Martı Koleji olan, Ģu an 

DüĢünür Koleji olan okul, Güzelbahçe‟nin kendi mülküdür, 9.80‟dir imarı. Biz ne yapmıĢız burada? 

1 emsali vermiĢiz, hiçbir kayıp yok. Güzelbahçe Milli Eğitim Müdürlüğü müracaat etmiĢ ve de 1 

emsali vermiĢiz. Bakın arkadaĢlar, Güzelbahçe sahili, bir altın gerdanlık. Bu gerdanlıkta en yüksek 

bina, 15 metre yüksekliğinde. Milli Eğitim‟in bizden talep ettiği ne? 21.20 yükseklik istiyor. Hiçbir 

kayıpları yok. 9039 m²‟lik bir alanda, bir emsalde 9039 m² inĢaat yapma hakkınız var. Milli 

Eğitim‟in bize getirdiği proje 7000 m²; ancak yükseklik olarak 21.20. Hani Uzundere‟de TOKĠ 

Konutları var ya, Erzurum‟da da aynı, Ġzmir‟de de aynı, Tire‟de de aynı, iĢte onun gibi tip proje var 

ellerinde, o tip projeyi getirmek istiyorlar. Biz orada, kent estetiği anlamında böyle bir Ģeye izin 

vermiyoruz; ancak biz, Güzelbahçe‟ye böyle bir yatırımın yapılması tabii ki önemlidir. Belediye 

BaĢkanımız biraz önce ayrılmak zorunda kaldı, nikâh kıyacak, söz vermiĢ vatandaĢa. Kendisi de bir 

veli 60. Yıl‟da. Ali BOR arkadaĢımız Güzelbahçe‟de okumuĢ, 60. Yıl‟da okumuĢ, mezun bir 

arkadaĢımız. Bakın, deniz cephesinden gösteriyorum size Ģu görseli. Bu görmüĢ olduğunuz görselde 

sağdaki, mevcut hali buranın. Soldaki ise sarı olarak görülen, yeni yapılacak olan binanın 

yüksekliği. Mevcut binanın Ģu anki yüksekliği 13.60 iken, 21.20 yükseklik isteniyor ve de mahya 
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yüksekliği olarak da 25.10 olarak bir yükseklik geliyor burada. Yani mevcut binaya göre 10 misli 

daha fazla yükseliyor. Bakın, Ekonomi Üniversitesi dâhi, Güzelbahçe‟de bina yapmak istedi. 

Dönemin Ticaret Odası BaĢkanı dedi ki; “Biz…” dedi, “Uzaya mekik göndereceğiz.” dedi, “H 

serbest istiyoruz.” dedi. Güzelbahçe‟de 5 kattan yüksek bina yok. “15 metreden fazladan fazla 

gabari veremeyiz.” dedik. Hiçbir kaybınız yok. Bakın arkadaĢlar, hiçbir kaybınız yok yükseklik 

olarak 21.20, neye eĢit biliyor musunuz? Siz mimar değilsiniz, mühendis değilsiniz. Bakın 

arkadaĢlar, lütfen. Bu 21.20… 

MECLĠS BAġKANI: Özan Bey… 

ÖZAN PARLAR: MithatpaĢa‟daki sahil bulvarındaki…  

MECLĠS BAġKANI: Özan Bey… 

ÖZAN PARLAR: 8 katlı binalara emsaldir. 8 katlı bir bina yüksekliği hayal edin. Teknik eleman 

olarak bunu sizinle paylaĢmak zorundayım. Bu, Güzelbahçe‟ye yapılacak bir kötülük olur. Lütfen, 

biz, yatırıma karĢı değiliz. Yatırımdan yanayız; ancak biz, Milli Eğitim değiliz, biz, Güzelbahçe‟yi 

yönetiyoruz. Biz, Güzelbahçe halkına hesap vermek zorundayız. Güzelbahçe‟de böyle bir Ģeyi 

yapmak, biraz önce Özgür Bey söyledi; Güzelbahçe‟yi hançerlemektir bu. Güzelbahçe‟nin silüetine, 

kent estetiğine yakıĢmayacak bir Ģeydir bu. Ayrıca son olarak Ģunu paylaĢayım Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Lütfen. 

ÖZAN PARLAR: Güzelbahçe Belediyesi‟nde, Ġmar Komisyonu‟nda, Adalet Kalkınma Partili yine 

bir mimar ağabeyimiz de bulunmakta; Sadık SOYKAN. Kendisi de oybirliği ile Güzelbahçe 

Meclisi‟nden geçmiĢtir bu karar. Çünkü o kentte yaĢayanlar, o kentin sorunlarını, sıkıntılarını, 

problemlerini ve çözüm önerilerini bildiğinden dolayı, oradan oybirliği ile geçtiğinden dolayı ben, 

dilerim ki, burada da Adalet ve Kalkınma Partili ArkadaĢlarımız, bizim doğrumuza gelsinler, onlar 

da oybirliği ile geçirsinler. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Sağ olun. TeĢekkür ederim, Değerli ArkadaĢlar. Evet, 34 no’lu Komisyon 

Raporunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 35?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 35. maddede, 2 Komisyonun oyçokluğu ile iradesi vardı. Ancak…  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… Buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 35. maddede 2 Komisyonun oyçokluğu ile iradesi vardı; ancak Plan Bütçe 

Komisyonu‟nda değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğundan, diğer Komisyonlar da oybirliğine 

döndüklerini ifade ettiler. Komisyondan geldiği Ģekliyle… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ?  

HAKAN YILDIZ: 35. maddeyle ilgili Erhan Bey bir söz almak istiyor, Plan Bütçe Komisyon 

Üyesi olarak.   

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  

ERHAN ÇALIġKAN: Bu geç saatte çok uzatmayacağım. Ġki konu var bununla ilgili, herkesin 

bilmesi gerektiğini düĢündüğüm; bir tanesi, bu sistem 2012 yılında ihalesi yapıldı, 2014 yılında 

ihaleyi yer teslimi yapıldı. 2017 yılına kadar bu iĢin yapımı sürdü. Türkiye‟de en büyük bütçeli bu 

iĢlerden bir tanesidir. ġimdi, bu iĢ yapılırken 2015 yılına gelindiğinde, mevcut Yönetmelik değiĢti, 

dolayısıyla Emniyet Müdürlüğü‟ne burası teslim edilemedi. ġimdi, sorduğumuz zaman Bürokrat 

ArkadaĢlar Ģunu ifade ediyorlar, iĢte “Biz bu iĢe baĢladıktan sonra Yönetmelik değiĢti.” Ancak bu 

iĢ, daha baĢındayken Emniyet Müdürlüğü‟yle bir ön protokol imzalanması gerekiyordu. Maalesef o 

dönemin Bürokrat ArkadaĢları, bunu hazırlayıp Emniyet Müdürlüğü‟ne yollamadılar. Yollasalardı, 

Emniyet Müdürlüğü‟nün kriterlerine göre elimizde bir ön protokol olacaktı ve Emniyet 

Müdürlüğü‟nün kriterlerine göre bu iĢ yapılmıĢ olacak ve bugüne gelmeyecekti. ġimdi, bu geçmiĢle 

ilgili kısmı uzatmayacağım; ancak burada önergenin geliĢ Ģeklini iyi incelemenizi rica ediyorum. 

Bakın, diyor ki önergede, ben yıllardır Bürokratlık yaparım, Bürokratlık yapan bir ihale usulünün, 

bir Belediye Meclisi‟nden, Bürokratın önerge olarak geldiğini, ben hayatımda ilk defa görüyorum. 

ġimdi, burada diyor ki, bakın, cümle net; “4734 sayılı Ġhale Kanunu‟na pazarlık usulü ile yapılması 

ve 18 ay süreyle gerçekleĢtirme.” Bizden isteyecekleri yetki, süre içindir. Bir yılı geçtiği için ihale 

süresiyle yetki istemeleri gayet doğal; ama bunu neden pazarlık usulü istediklerini ben, ifade etmek 

istiyorum arkadaĢlar. 21/b, kanunu okuduğunuz zaman çok nettir. 21/b‟de, pazarlık usulünde 

istediğinizi çağırırsınız, istediğiniz fiyatı verir, istediğiniz Ģekilde geçirirsiniz. Kanunen bir kiĢiyi 

çağırmanızı, iki, üç, beĢ… Böyle bir sınırlama yoktur; ancak bu ihalenin yapılabileceği kanun 

hükmü, 20. maddede tarif edilmiĢtir, belli isteklilerle ilgili. Eğer biz bunu, bu Ģekilde, biz de ret oku 
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kullanmıĢtık, 3 Komisyon bunu, bizim ret oyumuza rağmen oyçokluğu ile geçirseydiniz, size 

kanuna uymayan bir ihale yolunu oyçokluğu ile geçirmiĢ olacaktı arkadaĢlar ve bununla ilgili 

sorumluluğu da Belediye Meclisi‟nin kararının üstüne bırakacaklardı ve biz bunu, CHP‟li 

Komisyon Üyesi ArkadaĢlarıma da teĢekkür ediyorum. Onlar da gerekli hassasiyeti gösterdiler. 

Hukuk Komisyonu da inceledi. Bu konuda herkes gerekli hassasiyeti gösterdi ve bunu düzeltme 

ihtiyacı hissettik; ancak ben, buradan kayda geçmesi için söylüyorum, bu iĢ çok su götürür ve bu 

konuyla ilgili ben, Sayın Tunç SOYER‟i ve idarenizi de uyarmak istiyorum. Bu, 21/b ile yapılabilir 

bir ihale değildir. Yapılırsa da idareniz açısından sıkıntı yaratacaktır. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Bunu neye göre oyluyoruz arkadaĢlar? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oybirliği… 

MECLĠS BAġKANI: Oybirliği. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: O zaman 35 no’lu Komisyon Raporunu oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Gündem DıĢı KonuĢma Taleplerimiz… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Okunarak alınması gereken… 

MECLĠS BAġKANI: Pardon, pardon… Okunarak Ģey yapacağız. 36 ve 37 var, özür dilerim 

arkadaĢlar. Buyurun, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – 

UlaĢım Komisyonları Raporu. Belediye Meclisimizin 10/05/2021 tarihli toplantısında 

Komisyonlarımıza havale edilen, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Uygulama Ġmar 

Planlama ġube Müdürlüğünün, 30/04/2021 gün, E.167740 sayılı BaĢkanlık Önergesi, Hukuk 

Komisyonumuzun 13/07/2021, Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 13/07/2021, Çevre ve 

Sağlık Komisyonumuzun 13/07/2021, Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonumuzun 13/07/2021, 

UlaĢım Komisyonumuzun 13/07/2021 tarihli toplantılarında incelendi. Konak Belediye 

Meclisinin 08/01/2021 tarih, 19/2021 sayılı Kararıyla uygun görülen, Konak ilçesi, Yenidoğan 

Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında Belediye Hizmet Alanı 

kullanımında kalan, 8055 ada, 1 parselin Gaziler Caddesinden cephe alan kısmının Akaryakıt 

ve Servis Ġstasyonu, kalan kısmının ise Belediye Hizmet Alanı, idari, sosyal, kültürel spor 

tesisi olarak belirlenmesine iliĢkin, Bakanlığın UĠP:35019252 plan iĢlem numaralı, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi, BüyükĢehir Belediye Meclisinin 25/10/2013 

tarih, 05.1291 sayılı Kararıyla uygun görülen, Akaryakıt LPG Servis Ġstasyonlarının yer 

seçimi ve imar planlarında belirlenmesine iliĢkin uyulacak ilke ve esaslar kapsamında söz 

konusu parselin, 40 metrelik minimum cephe geniĢliğini ve kavĢaktan istasyon giriĢine olması 

gereken 40 metre mesafe koĢulunu sağlamadığı, binaların yangından korunması hakkında 

Yönetmeliğin Ek-13 çizelgesinde belirtilen emniyet mesafelerini, parselin doğusunda yer alan, 

Özel Sağlık Tesisiyle arasında olması gereken 50 metrelik mesafeyi sağlamadığı ve ayrıca 

yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında söz konusu parselin Belediye Hizmet Alanı 

kullanımında kaldığı gerekçeleriyle Komisyonlarımızca oybirliği ile uygun görülmemiĢtir. 

Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur.  

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Komisyon Raporu okundu. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 36 no’lu Komisyon 

Raporunu Komisyon Raporunu Komisyon geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Evet, 1 tane daha var galiba. Okuyalım onu da. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık 

Komisyonları Raporu. Belediye Meclisimizin 24/05/2021 tarihli toplantısında 

Komisyonlarımıza havale edilen, 20/05/2021 tarihi ve 176242 sayılı BaĢkanlık önergesi, Ġmar 

ve Bayındırlık Komisyonumuzun 15/06/2021 tarihli, Tarım, Orman ve Hayvancılık 

Komisyonumuzun 02/07/2021 tarihli, Çevre ve Sağlık Komisyonumuzun 13/07/2021 tarihli 

toplantısında incelenmiĢ olup, Ġmar ve Çevre Komisyonlarımızca söz konusu Urla ilçesi, 

Yenice Mahallesi, 282 ada, 45 parsele iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi plan notu, bu alanda “E:007 Yençok:2 Kat olacaktır.” Ģeklinde 

düzenlenmesi kaydıyla değiĢiklikle oybirliği ile; Tarım, Orman ve Hayvancılık 

Komisyonunca, Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu görüĢü doğrultusunda oyçokluğu ile uygun 
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bulunmuĢtur. Sayın Meclisimizi onayına sunulur.  

MECLĠS BAġKANI: Evet, Sayın KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 37 no’lu Komisyon 

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir Değerli ArkadaĢlar.  

 

IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS BAġKANI: Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri olmadığı için… 

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ  

MECLĠS BAġKANI: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin GörüĢülmesi. 

Mazeretlerin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiĢtir.  

 

VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS BAġKANI: III. BirleĢim, 16 Temmuz Cuma, Saat:18:00‟da, Ahmed Adnan Saygun 

Sanat Merkezinde, yine burada bulunmak üzere BirleĢimi kapatıyorum. TeĢekkür ederim. 
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