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                                                                1. BÖLÜM 

                                                       MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

 Gündem No   : 97509404-301.03-07/3                                                    Toplantı Tarihi    : 16/07/2021  

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

                           No:1087 Konak/ĠZMĠR 

                           (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 
 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġlçe Belediyelerimize ve Ġlçelerimizde yaĢayan vatandaĢlarımıza spor yapılabilecek alanlar 

kazandırılması hedefi doğrultusunda; Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Çiğli Belediye 

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

konusu Protokol’ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususunun 

görüĢülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz. Dai.BĢk.E.267115) 

 

 2. Menemen Belediye Meclisinin; Menemen Ġlçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi 

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

olup; belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 02/07/2021 tarihli ve 78 sayılı Kararının, 

Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Harita ve 

Cbs Dai.BĢk.E.272139) 

 

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

Uğur Mumcu Parkı Kafe, Nergiz Unlu Mamüller, Zübeyde Hanım Kafe, Fikri Altay Kiosk Kafe, Zühtü 

IĢıl Büfe, Hizmet Binası Çay Ocağı, Mustafa Kemal Kafe, Medical Kafe, ġantiye Çay Ocağı, Latife 

Hanım KöĢkü Kafeteryası, Yamanlar Gençlik Merkezi, Yamanlar Piknik Alanına ait tarife cetvelinin 

önerge ekinde belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 07/07/2021 tarihli ve 172 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.272085) 

 

 4. Yürürlükteki 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Bölge Parkı/Büyük 

Kentsel YeĢil Alan" ve "Kentsel YerleĢik (Meskun) Alan" kullanımında kalan KarĢıyaka ilçesi, ġemikler 

Mahallesi, 33374 ada, 1 parseli kapsayan yaklaĢık 6.8 hektar büyüklüğündeki alana iliĢkin hazırlanan, 

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerileri 

ve Plan Raporunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.272425) 

 

 5. ÖdemiĢ ilçesi, Gölcük Mahallesi, Ġzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planında ''Tarım 

Alanı'' kullanım kararında, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları içerisinde yer 

alan 347 ada, 1 parselin (eski 1432 parsel) "Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Arıtma Tesisi)" olarak 

belirlenmesine iliĢkin ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli 

Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı önerilerinin, 

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

görüĢülmesi. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.272315) 

 

 6. Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 1634 ada 36 ve 16 no’lu parsellerde, Ġçme Suyu Arıtma Tesisi ve 

Atıksu Arıtma Tesisi Amaçlı Belediye Hizmet Alanı belirlenmesine iliĢkin ĠZSU Genel Müdürlüğünün 

talebi doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 
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Planı önerileri. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.266578) 

 

 7. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 101 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                

ÖdemiĢ Ġlçe GiriĢi Ġzmir Yolu Çevresi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planının görüĢülmesi. 

(Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.268519) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. 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 karĢılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin                           

Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Yapı ĠĢleri Dai.BĢk.E.265406) 

 

 2. "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 

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

Raporu. (Kent Tarihi ve Tanıtımı Dai.BĢk.E.263785) 

 3. 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 Plan ve Bütçe 

Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna,  Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonlarınca “Protokolün 7. Uyuşmazlık ve Çözüm maddesinde ‘Tire’ kelimesinin değiştirilerek 

‘İZMİR’ şekliyle” değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Kent Tarihi 

ve Tanıtımı Dai.BĢk.E.232529) 

 

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

Kararlar Dai.BĢk.E.267496) 

 

 5. Konak Belediye Meclisinin; önerge ekindeki tablolarda gösterildiği Ģekilde toplamda 60.000.000,00-

TL finansman karĢılığında ek ödenek verilmesine yönelik, 05/07/2021 tarihli ve 132 sayılı Kararının 

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

Kar.Dai.BĢk.E.260828)  

 

 IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 
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2. BÖLÜM 

   2021 YILI TEMMUZ AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

 Tutanak No   : 97509404-301.04-07/3                                                  Toplantı Tarihi    : 16/07/2021  

 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, Bülent SÖZÜPEK,  Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ 

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

Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Birgül SURAL ÜNER, 

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

KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, 

Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim 

ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, 

Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, 

Mehmet TÜRKMEN, Ali BOR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Halil ÇULHAOĞLU, ġerif SÜRÜCÜ, Bülent 

KÖKLÜ, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Fikriye 

ARSLAN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Fayıka 

ÖNER, RaĢit DĠRĠM, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Ahmet ĠNANLI, Feridun 

YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Alpaslan BĠLEN, 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, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Okan 

BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR,  Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ 

BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Uğur DEMĠREZEN, 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, Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Abdül BATUR, ġamil Sinan AN, Cemil 

TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, 

Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Mithat TEKĠN, Muharrem BAYRAKTAR, Oğuzhan 

ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Mustafa KAYALAR, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Fatma 

ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Murtaza DAYANÇ 

(Urla Belediye BaĢkan Vekili), Seda ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Adil 

KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Sefer TOPÇU, Muammer Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, ġükrü 

SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih 

GÜRBÜZ, Hakan BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Kazım ÇAM, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, 

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

PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), ġevket HASIRCI, Galip ATAR, Hakan KOġTU, 

AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin 

BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, 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 Meclisi’nin, Temmuz 

Ayı Olağan Toplantısı’nın III. BirleĢimini açıyorum. Toplantı yeter çoğunluğumuz mevcuttur. 

Dolayısıyla Gündem’e geçiyorum.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi 

maddesi, 2. madde. Sayın KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Madde baĢlıklarıyla okunarak görüĢülsün ve oylansın.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın KÖKKILINÇ der ki; 

“Madde baĢlıklarıyla okunup oylansın.” Önergeyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun Sayın KÖKKILINÇ, 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde Hukuk – Bütçe – Eğitim Gençlik Komisyonu. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 1. maddemiz,                      

1 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına 

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

2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 2 no’lu Önergenin Hukuk 

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

kabul edilmiĢtir, 3?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk… Pardon, 3, Bütçe - Tüketici… 

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

ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 4?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4, Ġmar - Çevre… 

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

ve Bayındırlık  – Çevre ve Sağlık Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 5?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 5, Ġmar – Tarım – Kültür… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 5 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor -  Tarım, Orman ve Hayvancılık 

Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir, 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Çevre…  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 6 no’lu Önergenin Ġmar 

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

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 7?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 7 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Bir Ek Önergemiz var arkadaĢlar, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. 9-11 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek UCLG Ġzmir 

Kültür Zirvesi kapsamında, 6-10 Eylül 2021 tarihlerinde Ġzmir Kültür Sanat ve Eğitim 

Vakfı’na ait Müziksev binasında düzenlenmesi planlanan Zamanın Ġçinden Antik Tanılar 

Atölye ve Sergisi için Belediyemizin Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi bulunduğu, Bakanlar 

Kurulunca vergi muafiyeti tanınmıĢ olan, Ġzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile Belediyemiz 

arasında karĢılıklı yükümlülükler ile Belediyemizin katkı ve desteklerine iliĢkin koĢulları 

belirleyen ekli Protokol’ün görüĢülerek, 5393 sayılı Kanunun 14/a ve 75/c, 5216 sayılı 

Kanunun 7/v maddeleri doğrultusunda imzalanması için Belediye BaĢkanı olarak Ģahsıma 

yetki verilmesi hususunda Meclis Heyetimizce karar alınmasını tensiplerinize arz ederim. 

Mustafa ÖZUSLU. (Kültür ve Sanat Dai.BĢk.E.269456) 
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MECLĠS BAġKANI: Evet Değerli ArkadaĢlar, bu 7. Önergemiz oluyor. Özür dilerim, 8. 

Önergemiz oluyor. Okunan Önergenin, Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: DıĢ ĠliĢkiler – Turizm – Hukuk…  

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

Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler – Hukuk ve… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Turizm.  

MECLĠS BAġKANI: Turizm ve Fuarcılık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza 

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

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: ġimdi, Gündemimizin 3. maddesine geçebiliriz. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesi faslında, 1. ve 2. 

maddenin Komisyondan geldiği Ģekliyle oylanmasını istiyoruz, oybirliği…  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 1 ve 2 no’lu Komisyon 

Raporlarının Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 3?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 3. maddenin Hukuk ve Eğitim Komisyonlarına göre oylanmasını istiyoruz. 

Burada bir değiĢiklik kaydı var. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 3 no’lu Komisyon 

Raporunun Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarından geldiği Ģekilde 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4 ve 5. maddeler de Komisyonlardan oybirliği ile gelmiĢ, geldiği Ģekliyle 

oylansın.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 4 ve 5 no’lu Komisyon 

Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. ġimdi Değerli Meclis Üyeleri, hızlı bir Meclis oluyor, onu 

söyleyeyim.  

 

IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS BAġKANI: ġimdi geldik Gündem DıĢı KonuĢmalara. Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri 

olan arkadaĢlarımız var mı? Gündem DıĢı KonuĢma Talebi olan arkadaĢımız… Salahattin Bey, 

buyurun, buyurun.  

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

Temsilcileri hepinizi… Ġzmirliler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bir önceki 

günkü Meclis Toplantımızda, Genel Sekreterimiz Buğra Bey, yine Genel Sekreter Yardımcımız 

burada bir sunum yaptı, Ġzmir’in trafiğiyle ya da genel durumuyla ilgili. Kendilerine teĢekkür 

ediyorum, güzel bir sunumdu. ĠnĢallah Ġzmir’imiz için iĢte yaklaĢık projeler; kısa vadede, orta 

vadede, uzun vadede diye anlattılar, izah ettiler. ĠnĢallah Ġzmir’imiz için hayırlı olsun diyorum, 

teĢekkür ediyorum kendilerine. Evet, Sayın BaĢkan’ım, bugün 16 Temmuz, dün 15 Temmuz’du. 

Burada 15 Temmuz, inancın iĢgale karĢı kahramanca direniĢidir. 15 Temmuz, selaların vicdanlarda 

oluĢturduğu inĢirahtır. 15 Temmuz, milli birlik ve dayanıĢma hissiyatıyla, Türkiye’nin, dibi zehirli 

haĢeratlarla dolu karanlık bir uçurumun karĢısından çekip alındığı tarihtir. 15 Temmuz, bu nedenle 

demokrasi, milli birlik günüdür. Elbette bugün, elbette Türkiye için aynı zamanda bir eĢik, aynı 

zamanda bir dönüm noktasıdır. Yıllarca TSK’ya yasa dıĢı yollarla sirayet eden FETÖ’cüler, en 

sonunda Türk Milleti’ne silah doğrultmuĢ, mermi ve bomba yağdırmıĢlardır. Bir defa Ģu gerçeği 

yalın bir dille netleĢtirmemiz gerekmektedir. 15 Temmuz FETÖ kalkıĢmasına karıĢan kim varsa, bu 

hain teĢebbüse kim ortak olmuĢsa, ismi, unvanı, mevkii en olursa olsun Türk Askeri değildir, asla da 

olmamıĢtır. Türk Askeri Ģereflidir, Türk Askeri onur sahibidir, vatan ve millet sevgisinin bedelini de 

gerektiği zaman canıyla, kanıyla ödemektedir. DıĢı vaiz, içi vandal olan bu terörist Türkiye 

düĢmanlığı konusunda eğitilmiĢ Ģakirtleri, maklube yiyerek IĢık Evleri ismiyle açılan, karanlık 

meskenlerde örgütlenerek melanet gergefinde vatana ihaneti dokumuĢlardır. FETÖ’cü teröristler,              

3. bin yılda Asya’nın HristiyanlaĢtırılmasına hizmetle görevlendirilmiĢ, Kürdistan’ın doğumunu 

hızlandırmak için tembihlenmiĢ, insanlığın ve inancımızın silinmeyecek yüz karalarıdır. Kim, hangi 
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karanlık senaryodan ilhamını alırsa alsın, üzerinde yaĢadığımız vatan toprakları, tarih boyunca Türk 

Milleti’nin kanıyla mühürlenmiĢtir. Mensup olduğumuz, imrenilecek bir kaynaĢma ve kucaklaĢma 

zirvesi olan Aziz Milletimiz, asırlardan beri bağımsızlık onuruna düĢkün, egemenlik haklarına bağlı 

halde var olagelmiĢtir. Bu tarihi gerçeği hem öveceğiz, hem bununla övüneceğiz, hem de milli ömre 

kastetmek için pusuya yatan cinayet Ģebekelerini doğduklarına, doğacaklarına bin piĢman edeceğiz. 

KardeĢçe yaĢayacağız, birbirimize saygı duyup hoĢgörü ve uzlaĢmayı her daim canlı tutacağız. 

Bizim bizden baĢka dostumuz yoktur. Bunu bilecek ve hatırımızdan çıkarmayacağız. Bakınız,                      

15 Temmuz darbe teĢebbüsüne batılı ülkeler kesin bir tepki koymamıĢlardır. 15 Temmuz, hain 

tebessümünün dıĢ bağlantıları konusunda yaygın söylenti ve yorumlar, aslında malumun bir nevi 

ilanı, saklanmak istenen iliĢki ağlarının ifĢasıdır. Bu darbe mekaniğinin arkasında Türkiye’ye kin ve 

nefret besleyen odakların olduğu, artık tartıĢma götürmeyen bir gerçektir. FETÖ ile kıran kırana bir 

mücadele yapılıyorsa da bu, terör örgütünü eğiten, yöneten, yönlendiren, teĢvik eden, hedef 

gösteren zalimlerle yüzleĢme ve hesaplaĢma sağlanmadan, tehditlerin geçtiğini bir daha 15 Temmuz 

benzeri felaketlerin yaĢanmayacağını söylemek, akıl ve mantık iĢi değildir. Lütfen dikkat ediniz,                  

15 Temmuz’un sis bulutu henüz dağılmamıĢtır. Çünkü ihanet ve iĢgal planlarının merkez üssü hâlâ 

aktiftir. Kripto damar henüz kurumamıĢtır. FETÖ elebaĢıları ABD’de ve Avrupa ülkelerinde cirit 

atmaktadır. Demokrasi, hukuk, insan hakları, özgürlük konularında mangalda kül bırakmayan ama 

bu değerlerden de zerre miskal nasiplenmedikleri açıkta olan kuĢkulu ülkeler darbecilere sahip 

çıkmaktadır, teröristlere kol kanat germektedir, katilleri besleyip doyurmaktadır. Bu olacak iĢ midir? 

Bu durum, makul ve maruz görülecek bir hâl midir? Pensilvanya’daki terör inleri dağıtılmadıktan 

sonra, terörist baĢı GÜLEN ve çetesi, Türk Adaleti önünde hesap vermedikten sonra, milli 

yüreklerdeki alev sönmeyecek, Türk Milleti rahat bir nefes almayacaktır. Ġmralı canisi, nasıl baĢına 

çuval geçirilip Türkiye’ye getirilmiĢse, Fethullah Gülen de aynı Ģekilde derdest edilip ülkemize 

getirilmelidir. BaĢka çare yoktur, baĢka çözüm yoktur, baĢka seçenek yoktur. Ġhanetin bedeli baĢka 

türlü ödenmemiĢ olmayacaktır. Eğer ABD, FETÖ’yü Türkiye aleyhine imal etmiĢse, Fethullah 

Gülen’i derhal Türkiye’ye iade etmelidir. Bu müttefiklik hukukuna saygı gereği yapmak zorundadır. 

Bu tarihi görevi, terörizmle mücadeleye destek vermek, nerede durduğunu ispat etmek için yerine 

getirmekle mükelleftir. 15 Temmuz gecesi, 251 Ģehidimizin dökülen kanları hâlâ yerdedir. 2194 

gazimizin sorulacak hesabı da mahĢere bırakılmamalıdır. 15 Temmuz’da Ģehit olan vatan 

evlatlarımıza, terörle mücadelede Ģehit düĢen kahramanlarımıza, Covid-19 hastalığından dolayı 

hayatlarını kaybetmiĢ vatandaĢlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize 

uzun ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. ġu anda tedavi altında olan tüm kardeĢlerimize Ģifalar 

diliyorum. Evet, 15 Temmuz, ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olmuĢtur, 15 Temmuz, 

Cumhur Ġttifakı 15 Temmuz’dan sonra oluĢmuĢtur. Cumhur Ġttifakı, dini kisveye bürünen 

FETÖ’cülere karĢı, meydanlarda, köprülerde, yol ağızlarında, havaalanlarında, caddelerde, 

sokaklarda, kısacası vatanın her karıĢında “Ya istiklâl, ya ölüm.” inancıyla teĢekkül etti. 7 Ağustos 

Yenikapı kucaklaĢmasıyla yol haritasını çizdi. Evet, bu bakımdan Cumhur Ġttifakı da önemli bir 

görev ifa etmekte. AK Parti hükümeti ülkemizi yönetmekte. Adalet… AK Parti ve Milliyetçi 

Hareket Partisi de Cumhur Ġttifakı olarak yürütmeyi sürdürmekte efendim. Evet, teĢekkür ederim. 

Cumhur Ġttifakı adına bu metni okuduğumu belirtmek isterim. Yine Konak ilçemizle ilgili, 

EĢrefpaĢa GüneĢli Mahallesi’nde 2 katlı yer altı otopark ve pazar yerinin projelendirilmesi 

yapılmıĢtı. Son durumu nedir? Yapım çalıĢmalarına ne zaman baĢlanacak? ġu anki pazar yeri, Antik 

Roma döneminden kalan, 2000 yıllık tarihi yol üzerinde bulunmakta, bayram yeri, Öğretmen Evi 

yanı. Bu tarihi yolun turizme kazandırılması, tarihi, kültürel varlıkların korunması için ne gibi bir 

çalıĢmalar yapılmaktadır? Bu çalıĢmalar ne zaman baĢlayacaktır? Tarihi varlıklarımız tahrip 

olmadan, bir an evvel bu çalıĢmaların yapılması gerekmektedir. Bunları da daha önceden 

GündemindeymiĢ BüyükĢehirimizin, ne durumda diye… Efendim bir de Kemeraltı’nda 

BüyükĢehir’imizin çalıĢmaları var, tabii ki restorasyon, güzelleĢtirme yani her anlamda alt yapı… 

Güzel bir çalıĢma baĢladı ama Kemeraltı’mızda sokak lambalarında sorun olduğu söyleniyor. 

Geceleri karanlık yerler, hani gözükmeyen yerler olduğu da söyleniyor Sayın BaĢkan’ım. Evet, yine 

önümüzde bayram var, bayramdan önce toplanmayacağız. ġimdiden mübarek Kurban Bayramınızı 

tebrik eder, Cenab-ı Allah’tan sizlere, ailenize, Türk Ġslâm Alemi’ne huzur ve esenlikler getirmesini 

dilerim. Saygılar efendim.  
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MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederiz Sayın ġAHĠN. Evet, buyurun Sayın arkadaĢım.                 

AK Parti Grubu’ndan Konak Meclis Üyesi arkadaĢımız söz istemiĢti, buyurun.  

HIDIR ALPTEKĠN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Sayın Bürokratlarımız, Sayın 

Müdürlerimiz, Kıymetli Basın Mensupları hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 

Kurban Bayramı mevsimi içindeyiz. Bildiğiniz gibi kurban, bütün dinlerde farklı fonlarda da olsa, 

günümüze kadar uygulanmıĢ bir ibadettir. Kurban Bayramı’nda bir açıdan, muhtaç kardeĢlerimize 

ikramda bulunarak yardımlaĢma duygusunu pekiĢtiririz. Diğer açıdan da fedakârlık ve vefayı 

hatırlarız. Kurban’da, Allah’a teslimiyet ve diğerkâmlığı, birbirimizi hatırlamayı yeniden 

düĢünürüz. ĠnĢallah bu bayramda, dünya ölçeğinde sevginin, insanlığın, vicdanın güçlendiği bir 

ortama vesile olur. Dünyadaki tüm mazlumların ve tüm mağdurların acılarının dindiğini görürüz. 

Adilce paylaĢma zeminine ulaĢmasını Yüce Yaratıcımızdan nasip etsin. ġimdiden hepinizin Kurban 

Bayramını kutlarım. Saygılarımla, sağlıkla kalın. 

MECLĠS BAġKANI: Çok teĢekkür ederim Değerli ArkadaĢım. Biz de tüm Meclisimizin ve 

sizlerin Kurban Bayramı’nı kutlarız. Evet, söz almak isteyen baĢka arkadaĢımız? Sayın BOZTEPE 

buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, ben bugün hizmet binamızla ilgili, 12’sinde yapılan 

sunumla ilgili birkaç cümle söyleyeceğim ve ondan sonra da yerime oturacağım. Değerli 

ArkadaĢlar, Ġstanbul Teknik Üniversitesi ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, 24 Haziran 2021 

tarihinde, hizmet binasına yönelik bir Protokol imzalamıĢtır. Bu Protokol, yani bize sunum yapıldığı 

gün, o güne göre demek ki 15-16 gün önce yapılmıĢ ve bize burada bir sunum yapıldı, bir rapor 

yayınlandı. Oysa görüyoruz ki, ĠTÜ Üniversitesi, herhangi bir raporun, kendilerinde olmadığını 

bugün hem basında, hem de Ġstanbul Teknik Üniversitesi’nin, Mimar Odası Ġzmir ġubesine 

yolladığı bir yazıyla öğrenmiĢ bulunuyoruz. Bu Protokolde ne var? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

ana hizmet binası hasar raporları ve mevcut taĢıyıcı sistemin değerlendirilmesi, daha önce yapılan 

çalıĢmaların değerlendirilmesi, yapının son halinin güçlendirilmesi uygunluğu hakkında görüĢ 

oluĢturulması, deprem sonrası yapılan gözlenmiĢ hasarlarla ilgili gözlemlerin değerlendirilmesi ve 

değerlendirmeleri, önerileri içeren raporun Belediyeye sunulması. Yine Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi, yolladığı yazıda Ģunu da açıklamıĢ, diyor ki; Doktor BarıĢ ERKUġ, ĠTÜ Afet 

Yönetimi Enstitüsü Deprem Mühendisi Programında hizmet vermiĢ ve 20 Nisan 2020 tarihinde 

kendi isteğiyle ĠTÜ’den ayrılmıĢtır. Değerli ArkadaĢlar, bu, Ġstanbul Teknik Üniversitesi’nin yazısı, 

altında da Profesör Doktor Ercan YÜKSEL’in, Hocamızın imzası var. Peki, binamızla ilgili 

herhangi bir karot tespiti yapılmıĢ mı? YapılmamıĢ. Yine o gün burada, bize kolonlarla kiriĢlerin 

gösterdiği zaman, orada gördük ki hakikaten de gösterilen yerlerde etre sıklaĢtırmasının 

yapılmadığını gördük. Hakikaten de biz de baktık, beraber dedik; “Yahu bu ne?” dedik hakikaten. 

Fakat bakıyoruz ki burada Ġzmir Mimarlar Odası’na uygun yapıldığını etre sıkıĢtırmasının ve nevru 

demir kullanıldığını ki o zamanlar mecburiyet yoktu. Daha sonra bu 2000 depreminden sonra 

mecburiyet bırakıldı. Herhangi bir karot tespiti yapılmamıĢ. Ne diyor burada? “Sayın Profesör…” 

diyor, “Doktor Ercan YÜKSEL’in Ģubemize yaptığı yazılı açıklamada henüz yayınlanmadığı 

Protokol’e öngörülen takvime uygun bir Ģekilde tamamlayıp yayınlanacağı bilgisi tarafımıza 

aktarılmıĢtır.” Bu yazı ne zaman geliyor? Bugün geliyor. Demek ki ortada arkadaĢlar herhangi bir 

rapor yok. O gün bize burada sunum yapıldı, ĠTÜ’yle yapılan bir Protokol gereği. Oysa bakıyoruz 

ki, oradaki hocanın ĠTÜ’den ayrılmıĢ olduğunu gördük. Bu raporda belirtiliyor. Ne yapıyoruz biz 

burada o zaman? Demek ki hem o gün Meclis’e, hem de tüm Ġzmirliye yanlıĢ bilgi vermiĢ olduk, bu 

doğuyor. Bu bilgi bir saat önce falan geldi bana. Binayla ilgili söyleyeceklerim Ģimdilik bu kadar. 

Tabii ki uzun bir rapor burada, 4 sayfalık Ġzmir Mimarlar Odası’nın açıklaması var. Burada binanın 

yıkılmaması gerektiğini, korunması gerektiğini açıklamıĢtır. Onu daha sonra uzun uzun okuruz ama 

Ģunu görüyoruz ki, yani ĠTÜ’nün elinde olmayan bir rapor, o gün de burada bize sunum yapıldı. 

Bunu hepinizin bilgisine sunuyorum. Değerli ArkadaĢlar, bir alıĢkanlık oldu artık, Belediye 

BaĢkanı’nın da zaten esasen bir asli görevi de Belediye Meclisi’ne BaĢkanlık yapmak ama Belediye 

BaĢkanımız, ama Belediye BaĢkanımız artık alıĢkanlık haline getirdi; Pazartesi günleri geliyor, 

diğer günler de artık bu Meclis’e BaĢkanlık yapmıyor. BaĢkan da gelmeyince de bizim Belediye 

Meclis Üyelerimiz de tembellik yapıyor, onlar da gelmiyor. Neyse iyi oluyor, bizim Grup kalabalık 

gözüküyor böyle olunca da bakıyoruz böyle, hemen hemen eĢdeğer gözüküyor. Kütahya’da bir 

program yapmıĢ, 4 günlük bir program yapmıĢ. Bunları hafta sonuna denk getirebilir. Kendisinin 
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bileceği bir Ģey ama gelip burada Meclis BaĢkanlığı yapmasını beklerdik. Sayın BaĢkan’ım, daha 

önce de Burdur’a, Salda Gölü’ne gitti. Eskiden köy ağaları pavyon kapatırdı, Belediye 

BaĢkanı’mızsa orada mekân kapatıp sabahlara kadar eğlenmiĢler. Eğlensinler, bir Ģey dediğimiz yok 

da... Ama esas görevi olan, bunu hep söyleyeceğiz, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı yapsın. 

Değerli ArkadaĢlar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün baĢka da söz almayacağım. Sevgiler, 

saygılar.  

MECLĠS BAġKANI: Evet, Sayın BOZTEPE’ye teĢekkür ediyoruz. Sayın KÖKKILINÇ buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Ģimdi, Ġzmir, pardon… Ġstanbul Teknik Üniversitesi’yle 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi arasında yapılan Protokol, resmi bir Protokol. Dolayısıyla bu resmi 

Protokol çerçevesinde yapılan çalıĢmanın sonucu olarak bir rapor söz konusu. Üniversite hocası, 

üniversiteden ayrılmıĢ olabilir ama o tarihte iki üniversite hocamızın çalıĢmasına bağlı olarak 

gerçekleĢtirilmiĢ. Üniversitelerde olsun, devlette olsun, istikrar esastır. Görevden ayrılmıĢ olabilir 

ama o tarihe kadar yapmıĢ olduğu çalıĢmalar geçerlidir, resmi sonucu vardır. Rapor, bizim 

Belediyemize resmi olarak giriĢ yapıldıktan sonra açıklanacak. Hem basında, hem de Meclisimize 

bu konuda bilgi verilecektir. Herhangi bir Ģekilde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi gibi Türkiye’nin                

3. büyük kentinin, kimseye yalan söylemek gibi bir durumu olamaz. Ben ayıplarım bu Ģekilde yalan 

sözcüğüyle itham edilmesini. Genel Sekreterimiz Buğra Bey de burada, hani sürecin içinde. Eğer 

AK Parti Meclis Üyelerimiz ve diğer Meclis Üyelerimiz uygun görürlerse o da bir yanıt verebilir. 

Ġkinci konuya da hemen geçeyim; gene hoĢ olmayan bir üslupla, kiĢisel haklara saldırı olarak da 

benim Ģu anda değerlendirdiğim bir üslupla, yine Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımıza karĢı bir 

ithamda bulunuldu. ġunu söylemek istiyorum; Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Tunç 

SOYER, Ġzmir BüyükĢehir’in BaĢkanı, Ġzmir’in BaĢkanı olduğu gibi aynı zamanda Ege Bölgesi’nin 

de, Ege Belediyeler Birliği’nin BaĢkanı olarak çalıĢmakta. Dolayısıyla Gediz Nehri’ne yönelik 

çevresel çalıĢmaları, Ege Belediyeler Birliği BaĢkanı sıfatıyla yapılan çalıĢmaları. Burada da son 

derece değerli çalıĢmalar kaydettiler. Zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaĢtılar. Basında, 

televizyonlarda verdikleri röportajlarla da bilgiler verdiler. Özellikle OSB’lerden derelere akan, 

Gediz Nehri’ne akan atıkların ne denli nehri kirlettiği ve o Ģekilde de Ġzmir Körfezi’ne yansıdığını 

gösterdiler fiili olarak. Dolayısıyla burada da Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımıza ve Ege 

Belediyeler BaĢkanı Sayın Tunç SOYER’e yapılan saygısızlığı iade ediyorum kendisine, Meclis 

Üyemize, teĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. Sayın HIZAL, buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinizi saygı ve 

hürmetle selamlıyorum. Tabii ben bir bugün, dün yapmıĢ olduğum hem Grup Sözcüsü ArkadaĢımız 

Hakan Bey’le, hem de Tire Meclis Üyesi, ÖdemiĢ Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızla, Murat Bey ve Ali 

Bey’le dün Tire’de yapmıĢ olduğum bir ziyaret ve programla alakalı konuĢacağım ama eğer izniniz 

olursa öncesinde bir videomuz var, 2 dakika kadar, 2-2.5 dakika kadar, o videomuzu yayınlarsak 

Sayın BaĢkan’ım, onun üzerine bir konuĢma yapmak isterim.   

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet.  

 

(ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ AK PARTĠ GRUP BAġKAN VEKĠLĠ  

ÖZGÜR HIZAL TARAFINDAN VĠDEO GÖSTERĠMĠ YAPILDI.) 

 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan’ım, Çok Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, bu gösterim 

için de arkadaĢlara teĢekkür ediyorum, teknik personele. ġimdi, burası dün ve ondan önceki Meclis 

Toplantılarımızda, Pazartesi yapılan BirleĢimdeki tartıĢmaya sebebiyet veren alan; Tire’deki çöp 

toplama alanı arkadaĢlar. Ve biz o gün diyorduk ki; evet, ÖdemiĢ’te bir çöp tesisi kuruldu, faaliyete 

geçti, geçecek. Birtakım problemlerin olduğundan bahsettik ama siz bize, bizim yalan söylediğimizi 

iddia ederek bir video gösterisi yaptınız. ÖdemiĢ’teki tesise de gittim, Meclis Üyesi ArkadaĢlarla. 

Oradaki teknolojiyi de gördüm. Onunla ilgili de birazdan bilgi vereceğim sizlere arkadaĢlar. Ama 

asıl problem, asıl sorun Ģu; hep söylüyoruz, Ġzmir gibi bir Ģehir, 4.5 milyonluk bir Ģehir, dünya kenti 

olma iddiasında bulunan bir Ģehir ve tarihsel kimliği olan bir Ģehir algılarla, maalesef ki 

yönetilemez. Algılarla yönetirsek, sonuç bu. Algıları, olguların önüne, yani gerçeklerin önüne 

geçirmeye çalıĢırsanız, sonuç bu. ġimdi, orada dikkat etmiĢsinizdir; etrafında zeytin ağaçları vesaire 
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falan var. Orası çok geniĢ bir alan esasında ve hâlâ vahĢi depolama yöntemiyle çöplerin 

döküldüğünü gördünüz ve hâlâ el yordamıyla orada çöplerin ayrıĢtığını gördünüz. ġimdi, o çöpler,     

o kamyonlarla, o tırlarla gelen çöpler nereye gitmesi gerekiyor? ÖdemiĢ’teki çöp tesisine gitmesi 

gerekiyor, öyle değil mi? Nereye geliyor? Tire’deki alana geliyor. Biz orada ne kadar kaldık? 

Zannedersem 15 dakika falan kaldık. 10 ya da 15 dakika kaldık. Bu süre içerisinde oraya 2 tır çöp 

geldi arkadaĢlar. Bizden sonra da muhtemelen gelen çöpler var. Bizden önce de gelen çöpler var. 

ġimdi, orayı rehabilite ettiğinizi iddia ettiniz ama rehabilitasyon noktasında da ciddi problemlerin 

olduğunu gördük. Ġki tane baca borusu vardı, onu da zaten arkadaĢlar fotoğrafını çektiler ve orada 

keçi seslerini de duymuĢsunuzdur, hayvan seslerini de duymuĢsunuzdur. Hemen yanında çok ciddi 

bir otlak alanı var. ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan’ım, Sayın Belediye BaĢkanımız, az önce Hüsnü Bey 

dile getirdi, keĢke burada olsaydı, samimiyetle söylüyorum. Hiçbir polemik, hiçbir tartıĢma 

malzemesi yapmaksızın, keĢke bu görüntüleri kendisi de görseydi, isterdim. Dün, Sayın BaĢkan, 

ister Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak, ister Ege Belediyeler Birliği BaĢkanı olarak, hangi 

sıfatla giderse gitsin, hiçbir önemi yok ama tabii ki önceliği Ġzmir olan bir Belediye BaĢkanı’ndan 

bahsediyoruz. Dün bir açıklama yaptı, dedi ki; “Kula Peribacaları ve Jeopark Alanının yanındaki 

çöp döküm sahasını inceledik. Coğrafyamıza zarar veren yanlıĢ politikaları çalıĢarak değiĢtireceğiz. 

DehĢetle izledik.” diyor arkadaĢlar. Ben de dün, Tire’de dehĢetle izledim arkadaĢlar. Gerçekten 

dehĢetle izledim. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER, Kula’da, Manisa’da, 

Kütahya’da… Oraya hep beraber gidelim. Gediz, Türkiye’nin bir sorunuysa, Sayın Hüsnü Bey’in 

de dediği gibi biz de gidelim, Türkiye’nin sorununu orada ele alalım ama bizim önceliğimiz,        

4.5 milyonluk bir kentte, bize oy verenlerin bizden talebi, Ġzmir’in sorunlarını ortadan kaldırmak 

arkadaĢlar. Bu alana, zannedersem Sayın SOYER hiç gitmedi. Harmandalı’ya Sayın SOYER hiç 

gitmedi. Gitti mi? Gitmediğini düĢünüyorum. Harmandalı’ya açılıĢa gitmiĢtir, evet. Ben açılıĢ 

öncesinde de gittim, açılıĢ sonrasında da gittim. Hep beraber gidelim arkadaĢlar. Ben iyi 

yapmayayım birlikte iyi yapalım. Evet, bir de Meclis yapacaktık. Umarım bu önümüzdeki günlerde 

yaparız. ġimdi ArkadaĢlar, bu Ģehirde tesis açmak, tesis yapmak maalesef ki birtakım sorunların 

ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Evet, orada özel sektör eliyle yap-iĢlet-devret modeliyle ki sizin 

çok eleĢtirdiğiniz bir model ama doğru bir modelle bir tesis yapıldı. Ne kadar sürede yapıldı? 

Tesisin inĢa süresi, 14 ay gibi bir sürede yapıldı. Ama tesisin öncesindeki tüm faaliyetleri ÇED 

Raporu ve benzeri raporların alınma süreci tabii çok eskiye dayanıyor. Açıkçası özel sektörün hızına 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yetiĢemedi arkadaĢlar. Alanın ÇED’i alınmadı. Çöp toplama alanının 

ÇED’i alınmadı. Eskiden gelen bir çöp toplama alanı ama etrafı hâlâ mera. Çok yakın çevresinde 

zeytin alanları var arkadaĢlar. BaĢka bir tarım, baĢka bir hayvancılık, baĢka bir Ġzmir iĢte baĢka bir 

tarım ve baĢka bir hayvancılığı ve baĢka bir Ġzmir’i ben dün orada gördüm. Dilerim siz de 

görürsünüz. Dilerim Sayın SOYER de görür. Bir an önce Kula’dan çıkıp, Gediz’den çıkıp, 

Kütahya’dan çıkıp, Ġzmir’in gerçekleriyle yüzleĢmek zorunda. Ġzmir’in gerçeklerinden kaçarak ve 

buradaki sorunu baĢka yerlerde arayarak bu sorunlar çözülmeyecek arkadaĢlar. Sorunun temel 

kaynağı burası. Burada bir çevre sorunu varsa Ġzmir’de, Tire’de var, ÖdemiĢ’te var, Harmandalı’da 

var, Körfez’de var, bizim derelerimizde var. Biz daha kendi sorunlarımızı çözmemiĢiz. Kendi 

evimizin içerisini düzenleyememiĢiz. Çıkıyoruz sorunu baĢka kaynaklarda arıyoruz. Böyle bir Ģey 

var mı? ġimdi Tire, Millet Ġttifakı’nın bir Belediye BaĢkanınca Sayın BaĢkanca yönetiliyor. Tire 

çanakta olan bir Ģehir arkadaĢlar, çanakta. Burası oldukça yukarıda bir yer. ÇED Raporu almadan 

ben hala burnumda çöp kokusu var,  arkadaĢların da burnunda var, oradan esecek olan ters bir 

rüzgâr Tire’yi mahvedecek. ÖdemiĢ’in de çöpleri tesise gidiyordu, gördük nereye gittiğini. 

Bayındır’ın çöpleri tesise gidiyordu, gördük nereye gittiğini. ArkadaĢlar, bu Ġzmir’in sorunu,                 

bu hepimizin sorunu. Ġzmir Meclis Üyeleri olarak, Ġzmir BüyükĢehir Meclis Üyeleri olarak, Ġzmir 

Belediye BaĢkanları olarak, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak Sayın BaĢkan, Sayın 

SOYER ben buradan kendisine tekrar söylüyorum. Bırakın sorunu baĢka yerde aramayı.  Bırakın 

sorunları Ardahan’da, Salda Gölü’nde, Kütahya’da, Kula’da aramayı. Sorunun kaynağı burada 

Ġzmir’de. Ġzmir’de çok ciddi bir çevre problemi ve sorunu var. Bunun müsebbibi sebebi de Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi dolayısıyla Tunç SOYER. ĠĢte algı yaratmanın hiçbir anlamı yok. Algı 

yaratmanın hiçbir anlamı yok. Buradan ne çıkartıyoruz arkadaĢlar? Buradan Ģunu çıkartıyoruz. Ben 

Ġzmir’de bu sorunları çözmek adına bir adım atmayacağım ya da attığım adımlar oldukça yetersiz. 

Önümüzdeki günlerde de bunları yapmam neredeyse imkânsız. O yüzden ben gideyim. Kula’ya 
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gözleri dikeyim. Burdur’a gözleri dikeyim. Algıyı o tarafa yönlendireyim. Çevre Bakanı değil 

kendisinin ifadesiyle. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

gelecek Tire’deki çöp tesisini gezecek. Gidecek Harmandalı’daki çöp tesisini gezecek. 

Harmandalı’nın yanında yaĢanan problemleri gezecek arkadaĢlar. Hüsnü Bey, o çizmeyi gerçekten 

Tunç Bey bugün orada giysin diye vermedi elbette ki. Sembolik bir anlamı vardı bu çizmenin. O 

mandalın da sembolik bir anlamı vardı. Elbette ki tüm Ġzmirliler burnumuza mandal takarak 

gezmeyeceğiz. Elbette ki Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, bütün mesaisini çizme giyerek 

geçirmeyecek. Ama söylemiyle eylemini eĢitlemek zorunda. “Dünya Kenti” diyoruz. Böyle mi 

“Dünya Kenti” olacağız? “Marka Kent” diyoruz. Böyle mi “Marka Kent” olacağız? Tarımın en 

yoğun olduğu bir bölgede yaĢanan süreci gördük. Böyle mi “BaĢka Bir Tarım Mümkün” diyeceğiz? 

Böyle mi “BaĢka Bir Hayvancılık Mümkün” diyeceğiz? O zaman kafamızda gerçekten çok ciddi 

soru iĢaretleri doğuyor arkadaĢlar. Çok ciddi soru iĢaretleri doğuyor. “BaĢka Bir Tarım” derken 

baĢka Ģeyler aklımıza geliyor arkadaĢlar. “BaĢka Bir Tarım” diyen bir Belediye BaĢkanı, o bölgede 

böyle bir çöp alanını iki buçuk yıl içerisinde bitirmesi gerekiyordu, temizlemesi gerekiyordu. Genel 

BaĢkan’ınıza açtırdığınız bir tesis, biz “ÇalıĢmıyor” dedik evet çalıĢmıyor. ÇalıĢıyor mu? 

ÇalıĢmıyor. Tesise de gittim. Ama çalıĢmıyor. Evet, Kıymetli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan’ım, 

gerçekten Ġzmir’in acınası hâli diyeceğim ama bir Ġzmirli olarak bunu söylemek istemiyorum. 

Ġzmir’in durumu ortada. Gelin hep beraber, gelin hep beraber bakın burada bir “Ortak Akıl”dan 

bahsediyoruz gelin hep beraber bu sorunları birlikte çözelim. Bakanlık düzeyinde, Ankara 

düzeyinde, Hükümet düzeyinde bizim üzerimize ne düĢüyorsa birlikte yapalım. Ama siz özellikle 

Sayın BaĢkan Tunç SOYER, kendi üzerine düĢeni yapmak zorunda. Yapmadığı takdirde bu masanın 

bir ayağı hep sakat kalacak arkadaĢlar ve bu sorunlarla bugün de, yarın da dün olduğu gibi karĢı 

karĢıya kalacağız. ġimdi az önce Hüsnü Bey, konuya biraz değindi ama genel itibarıyla aslında 

benim de konuĢmamın özünde olan mesele; algıların, olguların önüne geçmesi meselesi. Tesis 

açıldı, çöp sorunu bitti, bitmedi. Derenin temizliği yapıldı, körfez temizliği sorunu bitti, bitmedi 

arkadaĢlar ve biz diyoruz ki; Ġzmirlilere yanlıĢ bilgi vermeyin. Ġzmirlilere doğru ve net bilgi verin 

arkadaĢlar. ÇarĢamba Günü Meclisinde karĢılaĢtık. ÇarĢamba Günü Meclisinde bambaĢka bir metin 

Sayın ÖZUSLU tarafından bizlere okundu. 9 Eylül Üniversitesince gönderilmiĢ bir metin. O gün de 

söyledik. Dedik ki; “Siz yanlıĢ bilgi veriyorsunuz.” Biz, size “Siz yanlıĢ bilgi veriyorsunuz.” 

deyince siz, bizi yalancılıkla suçluyorsunuz. Biz doğru söylüyoruz. Belgelerle konuĢuyoruz. Yerine 

gidiyoruz, yerinde görüntü alıyoruz arkadaĢlar. Buyurun birlikte gidelim. Buyurun birlikte gezelim. 

Bizi seçen insanlar, bunları yapmamız için seçtiler. Biz bunları söylerken Ġzmirlilerin menfaati için 

söylüyoruz. Sizin de doğruları yapmanız için söylüyoruz. Biz trafik, trafik, trafik dedik iki gün önce 

bir trafik sunumu yapıldı ve o trafik sunumunda ne çıktı ortaya? Aynen Ģu çıktı arkadaĢlar; buradaki 

trafik probleminin ana kaynağı demek ki araçların çok fazla trafiğe çıkması değilmiĢ. Eğer öyle 

olmuĢ olsaydı, onlarca proje ile karĢımıza çıkmayacaktınız. Demek ki öyle değilmiĢ. Demek ki 

baĢka bir yerde problem var. Demek ki Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi üzerine düĢen görevi yerine 

getirememiĢ. Gönül isterdi ki o sunumda, iki buçuk yıllık süreç boyunca yapılanları da 

göstermenizdi. Ama maalesef yine yapılacakları gösterdiniz. Tabii bu vesileyle sunumu hazırlayan 

ve sunumu bizlere yapan Sayın Genel Sekreterim ve Genel Sekreter Yardımcımıza da teĢekkür 

ediyorum. O gün teĢekkür edecektik ama yoğunluktan atladık. ġimdi kısacası arkadaĢlar, artık 

çalıĢma vakti. Zaman gerçekten sizin açınızdan daralıyor. Ġki buçuk yıl bitti, önünüzde iki buçuk yıl 

kaldı. Zaman çok hızlı ilerliyor. Ġzmir’in sorunları çok fazla. Böyle kısa süre içerisinde ortadan 

kaldırılacak sorunlar değil. Milyonlar harcanıyor. Ama durum ortada. 200 milyon para harcanmıĢ, 

300 milyon para harcanmıĢ. Hâlâ elle insanlar orada çöp ayrıĢtırıyor. O çöpler tesise gitmesi 

gerekirken niye gitmiyor? Niye gitmiyor? Tesis arızalı ya da baĢka bir problem var. Siz aynı 

performansı,  aynı performansı muhtemelen Menderes’te de göstereceksiniz arkadaĢlar. Dolayısıyla,  

Menderes’teki, Menderesli HemĢehrilerimiz boĢuna bağırmıyorlar, boĢuna istemiyorlar. Çünkü 

görüyorlar. Harmandalı’yı gördüler, Tire’yi görüyorlar, baĢka bölgeleri görüyorlar. Ama bu 

performansı düzeltin, çöp tesislerinin yapılması konusunda ilk desteği verecek olan kiĢi biz olacağız 

arkadaĢlar. Ama performansın düzeltilmesi gerekiyor. Evet, Kıymetli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan’ım 

durum bu. Artık herhalde sözün bittiği noktadayız, kapatıyorum. Bunun üzerine çok da fazla bir Ģey 

söyleyebilir miyiz? Söylenmesi gerekiyor mu? Gerçekten bilemiyorum. Ama durum bu. Bu 

vesileyle… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
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Siyaset falan yapmadım arkadaĢlar hiç, hiç siyaset falan yapmadım, hiç siyaset yapmadım.  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… Özgür Bey devam edin. 

ÖZGÜR HIZAL: Gerçekleri söyledim, gerçekleri söyledim. Görüntüleri gittim, çektim. Ben 

kendim, Hakan Bey,  Ali Bey ve Murat Bey’le birlikte gittim. Orada insanların ne koĢullarda 

çalıĢtığını da gördüm. Öyle hiç siyaset falan yapmadım. Dün tatil günüydü. Dün gittik, çektik 

geldik arkadaĢlar, Ģimdi de size yayınladık. Evet, Sayın BaĢkan’ım, bu vesileyle tüm Ġzmirli 

HemĢehrilerimin, tüm HemĢehrilerimizin birkaç gün sonra idrak edeceğimiz, mübarek Ramazan…  

Kurban Bayramı’nı da kutluyorum, tebrik ediyorum ve sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Evet, Sayın HIZAL teĢekkür ederiz. Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi bizim 

geleneklerimizde, göreneklerimizde, teamüllerimizde birtakım iĢler var değil mi? Birinin evine veya 

birinin Ģeyine gidecekseniz izin alırsınız. Değil mi? ġimdi üstelik ÇarĢamba Günü de ben bu 

Değerli KardeĢlerime dedim ki; “Haydi gelin beraber tesise birlikte gidelim.” teklifini yaptığım 

halde bu teklif sanki hiç yapılmamıĢ gibi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin hiçbir kurumundan ve 

kiĢisinden izin alınmadı. O kapıya gidildi, oradaki özel sektör görevlisi bir Ģekilde ikna edildi. Yani 

bize… Ben BaĢkan Vekiliyim burada ve BaĢkan burada yok, benden bir izin alınmadı. Sayın Genel 

Sekreter burada. Sizden izin aldılar mı Sayın Genel Sekreterim? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Ġzin alınmadı. ġimdi bir tesise gideceksiniz… 

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

musunuz? BaĢkan konuĢuyor burada. Bir tesise gideceksiniz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 5393’ü anlatırım sana… 5393’ü anlatırım sana 

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

BOZTEPE, 5393’ü anlatırım sana. Ver 5393’ü okuyalım, ne yazıyor orada? BaĢkan Vekilinin ne 

anlama geldiğini, BaĢkan Vekilinin ne anlama geldiğini, 5393’ü sana hatırlatırım BOZTEPE. 

“BaĢkanın sahip olduğu tüm yetkilere haizdir.” diyor. Açık… Bak burada Meclis’i yönetiyoruz. 

Orada Vali’yle beraber dün akĢam Sayın HIZAL da gördü Vali’nin yanındaydım ben yanında 

protokolde. Bugün bayramlaĢmada yanındaydım Vali’nin. ġehitlere gittiğinde yanındaydım. Ben bu 

yetkiyi kendim almıyorum. Vekillikten ne anlıyorsun? 5393 veriyor size bunu. Türkiye Cumhuriyeti 

Yasaları veriyor bana bu hakkı. Onun için ne anlama geldiğini herkes biliyor… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Herkes biliyor,  herkes biliyor. 

Hüsnü BOZTEPE de biliyor, cevabını almıĢ oldu. Ama Değerli ArkadaĢlar,  bakın Ģimdi bir engel 

var mı? Biz davet ediyoruz. “Hadi beraber gidelim.” dese biz gitmeyecek miyiz? Gidelim, yarın bir 

daha gidelim, öbür gün bir daha gidelim. Burada Meclis’in huzurunda, Meclis’in huzurunda 

söylüyorum ki, o tesis çalıĢıyor. Bu görüntüler ÖdemiĢ görüntüleri değil, bu görüntüler Tire 

görüntüleri arkadaĢlar. Mademki çalıĢmıyor,  mademki çalıĢmıyor,  diyelim ki çalıĢmıyor. ArkadaĢ, 

Tire’de oraya gittiniz, gördünüz. Sordu biraz önce Sayın HIZAL dedi ki; “O gelen maddeler 

hangisi? Kaç tır geldi? ġu kadar geldi, sekiz tır,  Ģu kadar geldi.” ÇalıĢmayan bir tesisten oraya nasıl 

malzeme geliyor? ÇalıĢmayan tesisten oraya nasıl malzeme geliyor? ġimdi Değerli ArkadaĢlar,  

bakın eğri oturacağız doğru konuĢacağız. Orada çok açık söylüyorum, 450 milyon TL yatırım 

yapıldı oraya. Neden yapıldı biliyor musunuz? Neden yapıldı? ĠĢte Tire’deki o depolama tesisinin,  

o görüntülerinin, oradaki o düzensiz depolamanın yapılmaması için, orada çöpün birikmemesi için 

ÖdemiĢ’te bu tesis yapıldı. O rakamları geçen gün de verdim. 350 ton/gün Değerli ArkadaĢlar,              

350 ton/gün. Bayındır, Tire, ÖdemiĢ, Kiraz,  Beydağ’ın çöpü ÖdemiĢ’teki o tesise gidiyor.               

350 ton/gün. ġimdi tesisimiz açılalı bir ay oldu değil mi? Burada birçok tesis çalıĢtırmıĢ, birçok 

fabrika çalıĢtırmıĢ tecrübeli iĢletme sahibi ve deneyimi olan insanlarımız da var. Tam kapasite 

denen bir usul var. Yani bir tesisin bir yerden alıp bir noktaya tam kapasite ile çalıĢabilmesi için bir 

zamana ihtiyacı var. Oranın kapasitesi 350 ton değil, 1650 ton kapasitesi var. ġu anda kullanıyor 

mu? Hayır. Ama kullanacak mı? Evet. Meclis’in huzurunda ve Ġzmirlilerin huzurunda bir kez daha 

söylüyorum ki, yarın Sayın HIZAL’la bir daha gidelim ÖdemiĢ’e. ÖdemiĢ Meclis Üyelerimiz 

burada. Orada yaĢıyorlar Ģimdi onlar da bir iki kelam bir Ģey ederler yaĢadıkları Ģehirdeki o fabrika 

tesisiyle ilgili. O tesis çalıĢıyor arkadaĢlar. O tesis, o tesis Kula’daki çöp yığınları Ġzmir’de 

oluĢmasın diye yapıldı. Kula’da o tesisi gösteremiyorsunuz. Kula’da Ģimdi Sayın BaĢkan’ımız dedi 

ki; “Burada çöp yığınları var, çöp dağları oluĢmuĢ, tesis var mı? Tesis yok.” Biz de, biz de tesis var. 

Ġzmir’in bir problemi bu, önemli problemi, yıllardan beri önemli problemi Değerli ArkadaĢlar. Son 
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iki yılda alınan mesafeyi görmezseniz vicdansızlık yaparsınız. Son iki yılda Harmandalı, tırnak 

içinde konuĢuyorum, o deyimi sevmiyorum çünkü ama öyledir. “VahĢi depolama” deniyor ya 

yıllardan beri Ġzmir’in bütün çöpü, Ġzmir’in bütün çöpü kamyonlarla, tırlarla Harmandalı’ya 

geliyordu. ġimdi Harmandalı’nda ne oldu? Harmandalı’nda böyle bir tesis kurmak mümkün mü? 

Hayır. Harmandalı’nda baĢka bir sistemle tesis kuruldu. Orada mademki bir gaz üretiliyor metan. O 

metanı alıp elektrik enerjisine çevirelim ve orayı da üst örtüsüyle ağaçlandıralım, orada bir orman 

yaratalım. Orman bir günde yaratılmıyor. Ama burada herkesin huzurunda Ģunu söylüyorum; 10 yıl 

sonra Allah uzun ömürler versin herkese Sayın HIZAL’a da. 20 sene sonra oradaki ormanı 

göreceğiz. Çünkü onlar yükselecek. Öyle kalmayacak o ağaçlar. Eğer Bergama… Açacağız 

Bergama tesisini de arkadaĢlar. Açacağız Bergama tesisini de. Yardımcı olun, açacağız Menderes 

tesisini de, açacağız Menderes tesisini de. ĠYTE… Yani Karaburun bölgesi, ÇeĢme, Karaburun, 

Seferihisar, Urla için oluĢturduğumuz Katı Atık Giderme Tesisini Entegre Tesisiyle ĠYTE’den bir 

yer istemiĢtik olmadı. UğraĢıyoruz bir yer için. Kolay değil yer bulmak. Yer bulmakta yardımcı 

olacaklarsa bulsunlar, onu da açacağız. Böylelikle Ġzmir’in katı atık sistemini, çöp sistemini, entegre 

sistemini çözeceğiz. Bergama, ÖdemiĢ, Menderes ve Karaburun tesislerine her gün, herkesin Sayın 

HIZAL’ın da ürettiği iki buçuk kilo çöp meselesini bitireceğiz. Peki ne yapacağız? Oradan enerji 

üretiyoruz. ÖdemiĢ tesisinde elektrik üretiminden bahsetmedi arkadaĢlarımız. Üretiliyor. Onu da 

gider görürüz. O üretilen elektrikle para kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Bu para oradaki 

ÖdemiĢ’teki insanların refahı için oradaki istihdamı için kullanılıyor mu?  Kullanılacak. Özel sektör 

yatırım yapıyor mu? Yapacak. ġimdi bütün bunları görmezden geleceğiz.  Bütün bunları görmezden 

geleceğiz, ÇED’i yok diyoruz. Evet, ÇED… Yardım edin o zaman, hızlandıralım, ÇED baĢvurumuz 

var. Bakanlıkta da ÇED onaylanması için belli bir aĢamaya geldik. Tire’deki o biraz önce gösterilen 

alanla ilgili olarak… Peki, orada yine tırnak içinde kullanıyorum ama kendileri kullandı. O vahĢi 

depolama bugün mü yapılıyor arkadaĢlar?  O vahĢi depolama orada 30 yıldır yapılıyor, 30 yıldır 

arkadaĢlar. Peki, niye Ģimdiye kadar kimse “Niye burada bu depolanıyor?” dememiĢ. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok, siz yoktunuz zaten ama siz 

yoktunuz ama olanlara da söylüyorum 20 yıldır da orada insanlar var iĢte. Peki, nerede? Neden, 

neden ses çıkmamıĢ? ġimdi Sayın Tunç SOYER ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi orada, orada, 

Tire’nin, Tire’nin çöpünü, Tire’nin çöpünü, Tire’nin çöpünü alıp, ÖdemiĢ’e götürüp ayrıĢtırıp orada 

inert maddesiyle, elektriğiyle, kompostuyla, katı atık, plastiğiyle, kâğıdıyla, çöpü bir katma değer 

haline getirip bir ürün haline getirip kullandığında mı yanlıĢ bir iĢ yapmıĢ oluyoruz?  ġimdi bu ara 

videolarla yarıĢıyoruz, bir video da ben Ģimdi koyacağım. O tesisin nasıl çalıĢtığını gösterin, koyun 

arkadaĢlar videoyu. Anlık görüntü buyurun. Ġzmirli de seyretsin, Ġzmirli seyretsin, anlık görüntü 

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

HAKAN YILDIZ: Dün gezdik tesisi BaĢkan’ım… 

MECLĠS BAġKANI: Anlık… Hayır, Ģimdi, Ģimdi yeni gelen görüntüyü söylüyorum. Dünkü değil, 

Yeni gelen görüntüyü, buyurun. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Susun arkadaĢlar, lütfen Allah AĢkına. ArkadaĢlar bir dinle… Bakın Değerli 

ArkadaĢlar, Ģimdi Özgür Bey’in videosunu izledik, buyurun. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Lütfen, söz alırsın konuĢursun. Buyurun. Bakın 

arkadaĢlar.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Tarih yazıyor zaten.  

MECLĠS BAġKANI: Bak yukarıda yukarıda tarih yazıyor görüyorsunuz değil mi? Ġzmirli görsün 

arkadaĢlar Ġzmirli, Ġzmirli… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sabah çalıĢıyormuĢ iĢte.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: O paletten akanı görüyor musunuz paletten akanı?  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, devam edin, devam edin.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…  

MECLĠS BAġKANI: Sayın Meclis seyreder misiniz?  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, görüntüyle ilgili sizi tamamlayan bir Ģey anlatabilir miyim? Ben 

oradaydım dün çünkü. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 
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sözler.) Hayır hayır görüntüyle ilgili.  

MECLĠS BAġKANI: Sonra, sonra, sonra Ģimdi değil.  

ÖZGÜR HIZAL: Peki, peki.  

MECLĠS BAġKANI: Birazdan, birazdan.  

(SALONDAN: Tarih ve saat var mı orada?)  

MECLĠS BAġKANI: Yukarı bakın. Ne yazıyor orada? 16/07/2021 bugün. Saat: 11.00 yani öğlene 

doğru 11.00, saat 11.00, öğleden önce 11.00 yani bugün, bugün arkadaĢlar. Bakın bu ne? Bu çöp. 

Nereden geliyor paletlere? O paletlere nereden geliyor? Gittiler, gördüler o paletlere o tırlar geliyor. 

O tırlarla o paletlere gidiyor o değil mi? Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan müsaade buyurursanız… 

MECLĠS BAġKANI: Vereceğim, vereceğim müsaade buyuracağım önce bir… 

ÖZGÜR HIZAL: Ama bu sürekli aynı görüntü olacak.  

MECLĠS BAġKANI: Bir bitirelim önce buyurun.   

ÖZGÜR HIZAL: Tamam anladık çalıĢıyor, 11.00’da çalıĢmıĢ Sayın BaĢkan.   

MECLĠS BAġKANI: Kayıtlara geçsin.  

ÖZGÜR HIZAL: Tamam, kayıtlara geçmiĢ… 

MECLĠS BAġKANI: Kayıtlara geçsin. “ÇalıĢıyor” dedi Sayın HIZAL, “ÇalıĢıyor” dedi. Evet. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan müsaade… 

MECLĠS BAġKANI: Vereceğim söz vereceğim, söz vereceğim arkadaĢlar… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar söz vereceğim. Ben 

dinledim. Değerli ArkadaĢlar bakın, Değerli Meclis, arkadaĢlar Sayın HIZAL’ı 18 dakika ben gık 

demeden dinledim. Tabii ki dinleyeceğim, tabii ki dinleyeceğim, sıkıntı yok. Yani bir lütuf değil, 

dinleyeceğim çünkü öğrenmek istiyorum. Ama o da beni dinleyecek, ben Ģimdi bir Ģey söylüyorum 

ondan sonra vereceğim söz yine. KonuĢacağız bu konuyu. ġimdi, görüntüleri gördük. Bakın niye bu 

polemiği yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Bir tesis var Değerli ArkadaĢlar, tesis var. Tebrik 

edeceğinize, kutlayacağınıza “çalıĢmıyor” diyerek, “yok Ģöyle yapıyor yok böyle diyerek”… Biz 

Tire’nin, Tire’nin günlük 150 ton çöpünü, günlük 150 ton çöpünü orada depolamayalım diye, orada 

dağ yığını o mera olarak adlandırılan yerde daha fazla birikmesine meydan vermeyelim diye tırlarla 

oradan alıyoruz ÖdemiĢ’e götürüyoruz ve orada bu hale geliyor, iĢliyoruz. Elektriğe, gübreye, 

tarımda kullanılacak diğer maddeyi inert maddeyi ona çeviriyoruz yani. Bunu… Değerli ArkadaĢlar 

bunu Sayın HIZAL’ın partisi de inĢallah iktidar olduğu kentlerimizde, çöp sorunu olan 

kentlerimizde bu tür… Bu en modern Ģekilde burada bir yakma yok, Ģey yok. Gerçekten çöpün en 

doğru ayrıĢtırılarak, kullanılarak geldiği bir yerde kullanmak nasip eder. ġimdi Ġzmir’de biz bunu 

yapıyoruz. Evet, kıskanılmak güzel bir Ģey. Kıskanın bizi sorun değil. Ama yapıyoruz arkadaĢlar. 

Yani biz yaptık bunları. Ġzmirliler bu çöp meselesinden kurtulsunlar diye biz yaptık. ġimdi 

dolayısıyla eğer, eğer Ġzmir için, Ġzmir için bir Ģey yapacaksak, Ġzmir için bir Ģey yapacaksak, diyor 

ya Sayın HIZAL; “Hep beraber yapalım.” Yapıyoruz zaten arkadaĢ. Burada bunun neyi eksik? 

YanlıĢ varsa söyleyin, düzeltelim. Ama çalıĢan bir tesis var, Tire’nin çöpü gidiyor oraya. BaĢkan’ım 

da burada, Ģimdi BaĢkan’ıma söz vereceğim BaĢkan’ıma da. Gidiyor oraya bu çöp. Değerli 

ArkadaĢlar, yani neyi konuĢuyoruz anlamadım ki yani? Ġlla biz bir Ģey söyledik diye, bir tesis yaptık 

diye bu çalıĢmayacak… Söyledim size tam kapasite 1650 ton, Ģu anda oraya maksimum gidecek 

çöp 350 ton Değerli ArkadaĢlar.  Bu kadar açık. Sayın Tire Belediye BaĢkan’ımıza söz vereceğim. 

Buyurun BaĢkan’ım.  

ÖZGÜR HIZAL: Söz hakkı doğduğunu düĢünüyorum, bir iki cümle… 

SALĠH ATAKAN DURAN: Sayın BaĢkan’ım, Sayın Meclis Üyelerimiz hepinize iyi akĢamlar 

diliyorum. Özgür Bey, Ģehrimizi ziyaret etmiĢ haberimiz olsaydı kendilerini ağırlamak Ģerefine 

eriĢirdik. Hatta ziyaretlerine de birlikte katılım gösterirdik. Bir dahaki sefere haber verirlerse 

ağırlamaktan mutluluk duyarız.  

ÖZGÜR HIZAL: ĠnĢallah Sayın BaĢkan’ım.  

SALĠH ATAKAN DURAN: ġimdi bölgemizde, ilçemizde bahsi geçen yerde Sayın BaĢkan’ımızın 

da bahsettikleri gibi 30 yıldır maalesef kötü bir tabir olmakla birlikte vahĢi bir depolama 

yapılmakta. Bölgemizde yapılmıĢ olan bu tesis, bölgemiz Küçük Menderes Havzasındaki 5 ilçenin 

tüm çöpünün bahsedildiği Ģekilde ekonomiye kazandırılmasını sağlayan çok verimli bir tesis. Bu 
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noktada çöplüğün olduğu bölgedeki mahallemizin sakinlerinin haklı bir talepleri vardı. Haklı 

serzeniĢleri ve bilgisizliğe… Bizim de bir noktada bilmediğimiz bir Ģeye bağlı olarak yanlıĢ 

anlaĢılmalardan kaynaklı farklı düĢünceleri vardı. Onu da geçenlerde Sayın BaĢkan’ımızın 

baĢkanlığında bir toplantı yaparak çözdük. Orada Ģehrimize çok yakın bir noktada bir rampa 

yapılması söz konusuydu. Talebimizi dikkate aldı Sayın BaĢkan’ımız köy muhtarımızla birlikte 

toplantıya katıldık ve rampayı Ģu andaki mevcut çöplük alanının olduğu bir noktaya aktarılması 

konusunda uzlaĢtık. Ve ayriyeten her ne kadar ÖdemiĢ ilçemizdeki bu tesisin bütün iĢlemlerini 

yaptıktan sonra çıkacak olan ve vahĢi depolama alanına Ģu anda dökülen ürünlerin çok çok çok daha 

az miktarda zararlı bir vaziyette bir sonucu olmasına rağmen bu çıkacak ürünün de bu mevcut 

Tire’deki çöplüğe dökülmemesi ya da en kısa sürede baĢka bir alternatif alan bulunarak bu ürünlerin 

oraya dökülmesi konusunda uzlaĢtık. Hatta ÇED Raporu’yla ilgili Ġlçe Belediyemizden görüĢ 

soruldu. “Biz Ġlçe Belediyesi olarak bu Ģerhli ÇED Raporuna olur.” dedik. Bu Ģerhi de ÇED 

Raporuna yazdık. Bu vesileyle Ģu anda rampa yapılmamıĢ olması münasebetiyle bildiğim kadarıyla 

arkadaĢların bana bildirdiği kadarıyla, Ġlçe Belediyelerimizin Tire Ġlçe Belediyesinin çöp araçları bu 

alana çöplerini dökmektedirler. Ama rampa daha oluĢmadığı için üst tarafta yapılacak olması 

münasebetiyle BüyükĢehir Belediyemizin tırlarına Ġlçe Belediyemizin getirdiği küçük araçların 

çöpleri yere dökülerek oradan yükleniciler vasıtasıyla aktarılarak ÖdemiĢ ilçesine götürülmektedir. 

Sizin dün görmüĢ olduğunuz tırlarla ilgili tabii yeni açılan tesislerde tabii ki ilk günlerde aksaklıklar 

olabilir düĢüncesindeyim. Zamanla bunlar da giderilir ve tam randımanlı çalıĢma sistemine 

geçildiğinde bölgenin tüm çöp sorununu çözeceği kanaatindeyim.  Hepinize çok teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Sayın Atakan.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Vereceğim sonra, Ġrfan Bey. Vereceğim. 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan,  Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. BaĢkan’ım, gidilen 

yere aslında Özgür Bey, hani keĢke bizi de çağırsaydınız, sizinle beraber gelseydik, biz de 

görseydik. Israrla BaĢkan’ım, Ġzmir’deki çöp sorununun çözülmesiyle ilgili endiĢelerini 

görebiliyorum ve ben bir önceki Meclis’te de söylemiĢtim. Eğer ki, hiçbir yere bunun popülizmini 

yapıp hiçbir yere tesis kurmazsak evet Harmandalı da çözülmeyecek ve bana göre halen 

Harmandalı’ndaki sorunun oraya fazlaca çöpün gitmesinin temelinde yatan sebep de                        

Özgür Bey’lerin iki yıldır bu tesislerin kurulmasının önündeki engelleridir BaĢkan’ım. Menderes 

geldi,  Menderes’te, Menderes Havzası’na bu bir ihanet. Böyle tesis kurulur mu? Böyle tesis yapılır 

mı? Daha iyi yeri biliyorsanız söyleyin. Burada tarım yapılıyor. Ġzmir’in hangi noktasında tarım 

yapılamıyor? Hangi çorak toprağımız var ki, evet oraya tesisi kurmadık da tarım… Hani ekilebilir 

biçilebilir ya da meraya düĢen bir alanda tesis yapıyoruz. Sayın BaĢkan’ım, Ġzmir’in her alanında, 

her alanında ot biter tarım yapılır, öyle verimli topraklarda yaĢıyoruz.  

ÖZGÜR HIZAL: KarĢıyaka, KarĢıyaka… 

ĠRFAN ÖNAL: Böylelikle biz tesis kurmayacağız. Menderes’e kurmayacağız,  Tire’ye 

kurmayacağız, Bergama’ya kurmayacağız, ÖdemiĢ’e kurmayacağız. Bütün bu dediğim yerlerde 

geçmiĢ dönemlerde aynı muhalefetler yapılmıĢ. Niye? CHP iktidarında, CHP’nin yerel iktidarındaki 

Ģu hizmetlerin önüne geçip, gelip bir öncekinde bize gösterdiği videoyu izletmek için. Biz 

Harmandalı’ndaki vahĢi depolamayı bir an önce sonlandırmak üzere bu ilçelere bu tesisleri istiyoruz 

ve bu ilçelerdeki tesislerden sonra BaĢkan’ım, Harmandalı’daki sorun da bitecek. ġimdi bunun 

popülizmi kolay bir Ģey BaĢkan’ım. Ġlçeye gidiyor Menderes’e, biz Menderes’teki tesise karĢıyız, 

çöpler  Menderes’e gelmesin. Çöpler Tire’ye gitmesin, hiçbir ilçeye gitmesin. Her evden çöp 

üretiliyor, her ilçenin bir çöpü var. En son geldikleri bizi itmeye çalıĢtıkları nokta Ģu; evlerin 

önünden çöpler toplanmasın. Kaç gün toplanamayacak BaĢkan’ım? ĠĢte “çöp dağları” dediniz. 

Çöpler birikiyor dediğiniz mesele de buradan geliyor, engellemelerle bunun önüne geçilecek. Yani 

bunu yapmaya çalıĢıyorsunuz. Bu noktada Sayın BaĢkan’ım, bana göre kıskandıklarından bu kadar 

bağırıyorlar, bu kadar tepki gösteriyorlar. Gediz Nehri’ne gelelim. BaĢkan’ımızın evet “Temiz 

Körfez” düĢüncesi ve iddiasıyla çıktığı Ģu yolda kirliliği göstermesinden rahatsızlar. Çünkü 

kirliliğin sebebi yine Ġzmir değil. Ġzmir’deki Belediyeler de değil. Ve maalesef Gediz Nehri, körfez 

meselesi sadece Ġzmirlileri de ilgilendiren bir mesele değil. Yani bütün Türkiye’nin bana göre 

ilgilenmesi gereken, Türkiye’yi ilgilendiren bir konuda BaĢkan’ımızın duyarlılığından 

rahatsızlıkları da anlayabiliyorum. Çünkü iddia ettiği bir Ģeyi gerçekleĢtirmek üzere. Bütün 
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ekiplerimizle,  bürokratlarımızla, teknik kurullarımızla Ģu an üç gündür orada o çalıĢma yapılıyor. 

Yarın burada olacak. Gediz geliyor Gediz. Körfez’i de etkiliyor. ġuna geliyorum Sayın BaĢkan’ım; 

yani Ġzmir BüyükĢehir’i çalıĢtırmamaya yeminli kiĢilerden maalesef ki demokrasi adına da, 

hizmetler adına da alacağımız çok bir Ģey olmadığını görüyoruz ve bu noktada da üzülüyoruz Özgür 

Bey. Bunu sizlere söylüyorum. Yani keĢke… ÇED’den bahsediyor Sayın BaĢkan’ım. 

ArkadaĢlarımız geldi. Sunumu, bilgiyi birlikte Komisyonumuza verdiler. Biz plan değiĢikliği 

yapmadan ÇED Raporu alamıyoruz, ÇED’e gidemiyoruz. En nihayetinde uygun bir planın olması 

gerektiğini söylediler. Bir Mera Komisyonu karar vermemiĢ. Bu noktada anlatıldı bize. 

ÖZGÜR HIZAL: YanlıĢ anlatıldı… 

ĠRFAN ÖNAL: Biz plan değiĢikliği yaptıktan sonra Mera’ya baĢvuracağız.  

ÖZGÜR HIZAL: YanlıĢ,  yanlıĢ… 

ĠRFAN ÖNAL: Haydi olmadı Sayın BaĢkan’ım, daha iyi bir yeri biliyorsa… Bu iddiadır, “Hani 

yanlıĢ yere yaptınız.” Eğer öyle bir yer varsa gösterin. Tire’de ekilip sürülmeyen bir yer var mı 

Sayın BaĢkan’ım?  

(SALONDAN: Var.) 

ĠRFAN ÖNAL: Her tarafı… Hayır, yok arkadaĢlar. Bu çalıĢma aylarca yapılmıĢ. Belediye 

BaĢkanımız var. Belediye BaĢkanımıza sorduk.  Bu çalıĢmalar fazlasıyla yapılmıĢ, birçok teknik 

ekipçe Sayın BaĢkan’ım, bir yılı aĢkın süre yapılan çalıĢmalar neticesinde alanlar belirleniyor ve 

vahĢi depolamaların yapıldığı yerler 20 yıl, 30 yıl öncesinden yapılmıĢ bunun da önüne geçmek için 

bu hizmetler bu çalıĢmalar yapılıyor. Yani bu saha düzenlemeleri yapıldıktan sonra tesisler 

kurulacak. VahĢi depolamanın önüne geçilecek. Yani buradaki bu kadar sert muhalefetin sebebini de 

anlamıyorum. Evet, çalıĢtırmayacaksınız ama vatandaĢın yararına.  

MECLĠS BAġKANI: Evet.  

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan’ım teĢekkür ediyorum saygılar.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan’ım, Mustafa Bey söz istiyor.  

MECLĠS BAġKANI: Hakan Bey’e vereceğim söz. Buyurun Hakan Bey, buyurun Hakan Bey, 

buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan…  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın Meclis. Yani ben Ģimdi bir Ģey söyleyeceğim, belki benim mizacıma 

uymayacak. 

MECLĠS BAġKANI: Söyle söyle.  

HAKAN ġĠMġEK: Sevgili Ġzmirliler. ġimdi Özgür Bey bir tespitte bulundu. GitmiĢ Tire’de anlık 

bir ziyarette bulunmuĢ. Siz de dediniz ki; “Ev sahibine bir sorulur, bir izin alınır.” Ben orada Ģunu 

düĢündüm yani komple Ġzmir’in yöneticisi Meclis değil mi? Komple Ġzmir’in sorununu bu Meclis 

konuĢmuyor mu? Biz misafiri miyiz Ġzmir’in de ev sahibinden izin alacağız? Dediğiniz doğru. Bir 

Ģirketin güvenliğinden girmek için haklısınız oradaki güvenlikten izin alırsınız, kapalı bir yerdir. 

Çünkü özel bir iĢ yapıyordur. Ama oradaki, oradaki… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Nezaketen de olsa gidersiniz, müsaade 

istersiniz. Ama oradaki görüntü… ġunu diyebilirsiniz; “1 ay önce açıldı, bazı aksaklıklar var, bunlar 

da giderildiğinde bu tesis bizim dediğimiz manada çalıĢacaktır.” Bunu… Yine teknik olduğum için 

ben bunu tolere edemem ama bir mazeret olarak görebilirim. Yani bir mazerettir bu, bir kenarda 

durur. Ama bozuk plak gibi bizi çalıĢtırmıyorsunuz. ġimdi onu da düĢündüm, geçen akĢam bir 

arkadaĢımız çıktı burada dedi ki;  “Oybirliği yapıyoruz dedik, eğer Meclisi düĢünüyorsak, Ġzmir 

Meclisini. Size ne ihtiyacımız var ki, biz her Ģeyimizi yapıyoruz.” dedi.  

MECLĠS BAġKANI: Onun cevabını verdik ama. 

HAKAN ġĠMġEK: Verdiniz. “Hayır, bizi çalıĢtırmıyorsunuz sert muhalefet yapıyorsunuz.” Yani 

buna biraz kargalar da güler. Öbür tarafta “Hükümet size yardım etmiyor.” gibi… Bunu sürekli dile 

getiriyorsunuz. Bütün projelerde engel oluyor gibi Ģeyler geliyor. Ġzmirliye bunu sürekli 

anlatıyorsunuz, dert yanıyorsunuz. Ama ben Ģu görüntülerde Sayın BaĢkan, orada 7-8 tane naylon 

baraka gördüm.  

MECLĠS BAġKANI: Ne gördünüz pardon? 

HAKAN ġĠMġEK: Naylon baraka gördüm.  

MECLĠS BAġKANI: Evet. 
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HAKAN YILDIZ: ĠĢçiler yaĢıyor…   

HAKAN ġĠMġEK: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) O videoda, o videoda… ġimdi her anlamda, her demde insan haklarından, çalıĢma 

hayatından bahsederken, orada öyle bir tesisin içerisinde ama vahĢi dökün ama normal en modern 

tesisi yapın. O barakaları görünce o naylon barakaları ben insanlık adına kendimden utandım. 

ġimdi, o görüntüyü keĢke görmeseydim. Bunun sorumlusuyuz, hep beraber sorumlusuyuz. Ne adı 

altında olursa olsun orada plastik ayrıĢtırıyordur, o ayrıĢtırıyordur, bu ayrıĢtırıyordur ne ama… Eğer 

ki bir de orada çalıĢansa, bu durum daha da vahim, bu durum daha da vahim. Ama Ģunu da lütfen… 

Bunu çok sert bir muhalefet olarak değerlendirmeyin, bir ikaz olarak değerlendirin. Çünkü 

etkilendiğinizi hissettim. Bir görüntü geldi. Yani ayaktaki nasıra basma gibi bir tepki geldi. Orada 

acilen bir görüntü gösterdiniz. Teknoloji müsaittir. ġu anda anlık çalıĢıp çalıĢmadığını hemen anlık 

online bağlanabilirsiniz. ÇalıĢıyordur da… 

MECLĠS BAġKANI: ÇalıĢıyor. 

HAKAN ġĠMġEK: Ama 1 konteyner geliyordur, 1 konteyner boĢaltıyordur, belki tesiste bir sıkıntı 

vardır, öbür konteyner vahĢi depolamaya gidiyordur. Bunda gocunacak bir Ģey yok. Bunu gidermek 

hep beraber bizim elimizde. Ama Ģu var ise; yaptığınız proje doğruysa ve savunuyorsanız ki ben 

daha ileri teknolojilerin olması gerektiğini 2 sene önce söylemiĢtim, eski binada. Çok iyi projeler 

var, çok iyi teknolojiler var. Hiç vahĢi depolamaya gerek duyulmayan… Dünya üzerinde çok yakın 

çevrelerimizde, yakın ülkelerde bu teknolojiler kullanılıyor. Ama siz bunu tercih etmiĢsiniz. 450 

küsur milyon da buna harcamıĢsınız. Hep beraber göreceğiz. Nasıl çalıĢacak? Nasıl iĢleyecek? Ne 

kadarını yok edecek? Ne kadarını aktif kullanacak? Ne kadarını vahĢi depolayacak? O yüzden 

bizim bu eleĢtirilerimizi sakın ola ki baĢka türlü değerlendirmeyin, teĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Evet, peki. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, bir düzeltme yapmak 

mecburiyetindeyim. Hakan Bey de söyledi, siz bunu tercih ediyorsunuz vahĢi depolama. ġu anda 

Ġzmir’deki Harmandalı dâhil, bakın Harmandalı dâhil hiçbir tesiste vahĢi depolama yapılmıyor. Bir 

kere Ģu… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır 

Harmandalı’nda da yapılmıyor, düzenli depolama yapılıyor. VahĢi depolama yok. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok, hayır standartları var 

Bakanlıktaki… ArkadaĢlar yapmayın Çevre ve ġehircilik Bakanlığımız düzenli depolama nedir? 

Düzensiz depolama nedir? Bunları söylüyor. Yani onun için bir kere hakkı teslim edelim. ġu anda 

Ġzmir’in hiçbir depolama tesisinde vahĢi depolama yok, o eskidendi, geçti gitti. Biz yapmıyoruz. 

Önemli bir Ģey gördünüz, benim de dikkatimi çekti ama onu notlarımı almıĢtım. Haklısınız, eğer, 

eğer sizin çalıĢanların hakkı, hukuku ve yaĢamı hakkında bu samimi düĢünceleriniz için de sizi 

tebrik ederim. Yani tabii ki insan hakkıyla vardır, insan onuruna yakıĢır bir Ģekilde çalıĢacaktır, 

insan onuruna yakıĢır bir Ģekilde çalıĢacaktır. Biz kendi sorumluluk alanımızdaki tesislerde… Bunu 

ben kendim bizzat araĢtıracağım ve soracağım. Ama bugün Türkiye’nin birçok yerinde de aynı Ģeyi 

soruyoruz. Hem özel sektörün, hem de kamu sektöründe insanların çalıĢma koĢullarının 

iyileĢtirilmesi için sendikaların nasıl mücadele verdiğini de biliyoruz. Bu konuda beraber 

çalıĢmaktan da son derece memnuniyet duyarım. Çünkü emek, en yüce değerse, emeği üreten 

insanların da hangi türde, nerede, ne Ģekilde çalıĢıyorlarsa en insani Ģekilde çalıĢıp, en doğru ücret 

ve bazal ihtiyaçlarının karĢılanması gerekir. Doğru yerlerde barınacaklar, doğru yemek yiyecekler, 

doğru bir Ģekilde istihdam edilecekler. Bunların hepsinde varım hepsinde. Zaten bütün hayatım… 

“BaĢka Bir Hayat Mümkün” derken ne diyoruz? Bunu söylüyoruz zaten, baĢka bir Ģey 

söylemiyoruz ki. Herkes… Ġyi Ģekilde yaĢamaya hakkı var, hepimizin hakkı var yani. Dolayısıyla 

bu konudaki hassasiyetiniz için ayrıca teĢekkür ederim. (Salondan ses kayıtlarında 

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

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Gördüm, buyurun. Osman Bey size sonra 

vereceğim buyurun. 

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Sayın BaĢkan, Ģimdi burada konuĢulanlarla ilgili benim çöp 

tesisi, çöp vesaire bunlarla ilgili eleĢtiriler sert muhalefet önümüzü kestiniz… Tabii ki bunlar da 

ilgilendiriyor ama ben üçüncü dönem Meclis Üyeliğini yapan bir kardeĢinizim. ġimdi… 

MECLĠS BAġKANI: BüyükĢehir mi? 

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Ġki dönem BüyükĢehir, bir dönem de Ġl Genel Meclis Üyeliği 

yaptım. 
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MECLĠS BAġKANI: Güzel. 

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: ġimdi söyleyeceklerimi lütfen hiç kimse yanlıĢ anlamasın. Ben 

bir eleĢtiri yapmak için söz almadım. Bir rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum. ġimdi özellikle bu 

dönemde, 2019’dan sonraki seçim döneminden sonra, biz burada Meclisimizde sizin özellikle 

tansiyonu arttırarak ve Meclis Üyelerini birazcık aĢağıda bırakma gibi gözüken… Belki bilerek 

yapmıyorsunuz ama ben rahatsız oldum bu konudan artık dayanamadım, bugün konuĢmak 

istiyorum. ġimdi biraz evvel söylediğiniz bir cümle var; “Özgür Bey, Hakan Bey bizim tesisimize 

giderken bizden bir müsaade isteseydiniz.” ġimdi Özgür ve Hakan Bey bir Partinin Grup Yönetimi. 

Haydi, geçtik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi bu insanlar. ġimdi biz bugüne kadar Sayın 

Genel Sekreterimizden bize güler yüzüyle hizmet eden çayımızı önümüze getiren çaycı 

kardeĢlerimize kadar saygıda kusur etmedim. ġahsım adına da söz aldığımı belirtmek istiyorum, 

partimle bir ilgisi yok, Ģahsım adına konuĢuyorum. Bütün herkese saygıda kusur etmemeye çalıĢtım 

ve etmedim. Her ne kadar sert görünüĢlüsün deseler de çok naif, dinleyen, anlayan, anlamak 

zorunda kalan da bir kardeĢinizimdir. Ama bazı zamanlarda, bazı Ģeyleri de hazmetmek zor oluyor. 

ġimdi söylediğiniz Ģu cümle var; “Bir BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesinin bu saatten sonra artık 

bizim yönetimimizde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ne ait tesislere giderken müsaade alacak.” 

Buradan Bürokrat ArkadaĢlarıma ve ilgililere Ģunu söylüyorum; “Sakın ola bu lafa aldanıp               

veya altından bir Ģey çıkarıp nezaketinizi lütfen bozmayınız.” Çünkü biz de o zaman saygımızı 

bozmak zorunda kalırız. Böyle bir ayrıĢtırma, böyle bir cümlenin Meclisimize, Bürokratlarımıza ve 

Meclis Üyelerimize, seçilmiĢ Meclis Üyelerimize kendi evinde yapılmaması gereken bir cümleydi. 

Bunu düzeltmenizi rica ediyorum ısrarla, teĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: Düzeltecek bir Ģey yok Değerli ArkadaĢlar. 

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Yani devam edecek böyle olacak diyorsunuz. 

MECLĠS BAġKANI: Siz oturur musunuz?  

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Ama… 

MECLĠS BAġKANI: KonuĢtunuz, lütfen… Yani ben… ArkadaĢlar yapmayın Allah aĢkına.  

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Sayın BaĢkan’ım, bu eleĢtirilere bir açık olun yahu, konuĢurken 

beraber konuĢuyoruz, ben konuĢtum… 

MECLĠS BAġKANI: Sözünüz bitti mi? 

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Bitti ama hemen arkasından cevap hakkı doğdu. 

MECLĠS BAġKANI: Ne doğdu? 

MUSTAFA ALPER GÜLDALI: DeğiĢecek bir Ģey yok dediniz, bu böyle. 

MECLĠS BAġKANI: Tamam yok. Yani siz söylediğiniz zaman değiĢtirmek zorunda mıyım ben 

yani, böyle bir zorunluluk yok. ġimdi Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, ben konuĢmayı, 

konuĢmayı… KonuĢmayı baĢa alıyoruz. Ben ne dedim? Dikkat ederseniz onu kaçırıyorsunuz. Örf, 

adet, gelenekten bahsettim değil mi arkadaĢlar? Örf, adet, gelenek ve teamüllerden bahsettim. Yani 

Ģimdi Değerli ArkadaĢlar, yani bunları bilecek kadar, hepimizin bilecek kadar… Ben mesela… 

Haydi, teorik olarak Ģunu konuĢalım. ġimdi mesela ben buradan çıksam Orman Genel Müdürlüğü… 

Orman Bölge Müdürlüğüne gitsem, girsem kapıdan, girsem kapıdan alsam elime bir kamera 

diyelim bir Ģey çeksem ya da Karayolları Genel Müdürlüğüne çıksam ya da DSĠ - Devlet Su ĠĢlerine 

çıksam, alsam bir kamera çeksem. ġimdi bakın arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ne baĢka? Orası da bir devlet kurumu, orası da 

bir devlet kurumu… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) ġimdi bakın arkadaĢlar, burada bizim herhangi bir Ģekilde Ġzmirliden, Ġzmir’den Meclis 

Üyelerimizden herhangi bir Ģeyde bir Ģeyi saklamamızı gerektiren bir Ģey var mı? Övünüyoruz, 

“Çöp tesisi yapmıĢız diyoruz.” oraya. Çöp tesisinden katma değer yaratıyoruz diyoruz. Oradan daha 

zengin, daha müreffeh bir çevre yaratmak, Ġzmir’in çöpünü katma değerle elektriğe dönüĢtürmek, 

gübreye dönüĢtürmek gibi bir hayırlı bir iĢ için yapıyoruz yani. Bunu niye saklayalım? Bunda 

saklanacak bir Ģey yok ki arkadaĢlar. Burada saklanacak bir Ģey yok. Ama Özgür Bey de, Hakan 

Bey de o heyet de… Pekala, pekala biraz önce BaĢkan’ımın da söylediği gibi “Biz Ģu tesisinize 

gitmek, Ģu tesisle ilgili inceleme yapmak istiyoruz, burada birtakım görüĢmeler yapmak istiyoruz.” 

Denildiğinde… Denmemesine, bu konuda her Ģeye temas ettiğimiz bir yerde, en azından yani 

hukuken bu imkân varken ve istediğiniz anda, istediğimiz kiĢiyle görüĢme imkânı varken ve bir gün 
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önce de “Haydi beraber gidelim.” teklifi bizim tarafımızdan yapılmıĢken… Benim eleĢtirdiğim Ģey 

bu arkadaĢlar. Yoksa bizim kimseden bir Ģey sakladığımız, ettiğimiz falan yok. Yani her Ģey, her Ģey 

açık, ortada. ÇalıĢan bir tesis yapmıĢız, tam kapasiteye gelecek o inĢallah… Oradaki ÇED 

onaylarımız da gelecek, düzenli depolama ÇED onaylarımız da gelecek, orada bir daha asla çöp de 

birikmeyecek. Sayın BaĢkan’ımın dediği gibi alternatif bir inert maddeyi dökeceğimiz bir alan 

bulunduğunda orayla… Geçen gün o bilgiyi de verdim. ÖdemiĢ’te aradık, bulduk sit çıktı 

arkadaĢlar. ġimdi ne yapacağız? Sit’e dökecek halimiz yok. BaĢka da bir alan bulamadık. ġimdi onu 

da BaĢkan’ımın söylediği gibi çözeceğiz. Yani Ġzmir’in önemli bir meselesi bu, Ġzmir’in önemli bir 

meselesi bu. Bu Ġzmir’in önemli meselesini çözmeye çalıĢıyoruz ve bununla ilgili ciddi yol aldık, 

ciddi yol aldık arkadaĢlar. Onun için takdir edilmeyi beklemiyoruz tabi, muhalefet takdir 

etmeyebilir, yani “ne iyi yaptınız.” demeyebilir. Ben bunu beklemiyorum muhalefetten ama insaflı 

ve vicdanlı olmak lazım Değerli ArkadaĢlar, söylemek istediğimiz Ģey bu. Buyurun Sayın 

KÖKKILINÇ.  

HAKAN YILDIZ: Tire Meclis Üyemiz söz istiyor Sayın BaĢkan. 

MECLĠS BAġKANI: Vereceğim, vereceğim. Sayın KÖKKILINÇ buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi Değerli Meclis Üyelerimiz aslında bayram öncesi son Meclis 

günündeyiz. O yüzden hani bu kadar sert bir Meclis olmamasını dilerdim ben. Öncelikle Ģunu 

söyleyelim; az önce bahsedilen barakaların, bizim orada çalıĢan personelimizin hani barınmasıyla 

bir alakası olmadığı bilgisini aldım, öncelikle bunu paylaĢmak istiyorum. Her Ģeyden önce 

Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir partidir, emekten, emekçiden yanadır. Bugüne kadar 

sendika sözleĢmelerimizde de iĢçinin yararına hep iĢ ve iĢlemler yapılmıĢtır, hani böyle bir Ģeye 

hiçbir Ģekilde izin verilmez, önce onu açıklayalım. Bir ikinci konu; burası Tire’de zaten döküm 

yapılan düzensiz depolama alanı. 1992 yılından beri burası Düzensiz Çöp Depolama Alanı olarak 

zaten kullanılıyor ve biz bundan kurtulmak için Tire’de 2 Transfer Ġstasyonu ve Düzenli Depolama 

Alanı yapıyoruz. ġu anda zaten düzensiz çöp tesislerinden kurtulmak birinci hedefimiz bizim. 

Dolayısıyla daha 1 ay önce açılmıĢ ÖdemiĢ’teki Katı Entegre Atık Tesisimiz daha 1 aylık bir tesis. 

Onun da bilgisini aldık. “Böyle bir durum söz konusu mudur?” diye. Bir reaktörün boĢaltılması 

gerekmiĢ, bundan dolayı mevcut olan ve halen… Az önce de Tire Belediye BaĢkan’ımız söyledi. 

Düzensiz depolama alanının kullanılması gerekmiĢ. ġu anda halen son derece güzel bir Ģekilde 

çalıĢan bir tesis. Sayılarının arttırılması gerekiyor. Bizim VahĢi Depolama Alanlarından bir an önce 

kurtulmamız gerekiyor. Düzenli Depolama Alanı’na da Ģundan dolayı ihtiyaç var; çöp tesislerinde 

esasında enerji üretiyoruz, geri dönüĢüm maddelerini, ham maddeleri sağlıyoruz ve aynı zamanda 

gübre üretiyoruz. Yani çok fonksiyonlu tesisler bunlar. Dolayısıyla Düzenli Depolama Alanı’na da 

mutlak suretle ihtiyaç var. Bence bu konuda Ģunu söyleyelim; kötü niyetli yaklaĢmamak gerekiyor. 

Bizim atık su tesislerimizde bile 68 atık su ve 23 biyo atık su tesislerimizle Türkiye’de birinci 

derecede gelen bir kentiz. Yani altyapıya en fazla yatırımı yapan bir Ģehiriz. Dolayısıyla önünü 

açalım, hep beraber çalıĢalım. “Bu konuda bence baĢkaca söylenecek bir Ģey yok, her Ģey söylendi.” 

diye düĢünüyorum. Belediye Meclis Üyelerinin gidip orada kendiliklerinden bir iĢlem yapması… 

Az önce Mustafa Alper ArkadaĢımız, Meclis Üyemiz beraber de çalıĢtık Hukuk Komisyonunda. 

Daha önce de hatırlarsanız Belediye Meclis Üyeleri kendilerine yetki verilmesini istemiĢlerdi ilk 

günlerde. Belediye Meclisinin böyle bir yetki verme durumunun olmadığını Belediye Kanunu’na 

göre açıklamıĢtık, söylemiĢtik.  

MECLĠS BAġKANI: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Belediye Meclis Üyelerimiz her ay Meclis Toplantılarında gelirler, 

toplantılara katılırlar. Belediye Meclisinden Ġhtisas Komisyonlarına giden konularda çalıĢırlar, 

tekrar bir sonraki Meclis için. Onun dıĢında da sadece kendi gözlemlerine dayanarak BüyükĢehir 

Belediyesi’ne bilgi sorma yetkileri vardır. Nitekim hani en çok da Erhan ÇALIġKAN arkadaĢımız 

bu yetkiyi kullanıyor biliyorsunuz. “ġu Ģu Ģu konularda BüyükĢehir Belediyesi’nden cevap 

istiyorum.” diyor. Dolayısıyla bu konuda da yanlıĢ anlaĢılmasın, gereksiz yere birbirimizi 

üzmeyelim, kırmayalım. Belediye Meclis Üyelerinin kendiliğinden resmi bir kurumun, resmi bir 

birimine gidip de bu Ģekilde denetleme yapma yetkisi yok. “Zaten beraber gidelim.” denildi. KeĢke 

o anda, o saatte herhangi bir Meclis Üyemizle Ġyi Parti’den olsun, Cumhuriyet Halk Partisi’nden 

olsun, Milliyetçi Hareket Partisi’nden olsun hep beraber gitseydik, o anda gitseydik, istedikleri gibi 

gitseydik ama o Ģekilde olsaydı. Bundan sonraki Meclis çalıĢmalarımızda da belki ona dikkat 
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edersek daha yararlı, daha yapıcı çalıĢmalar gerçekleĢtiririz. Trafik konusunda Özgür Bey dedi ki; 

“Hiçbir Ģey yapmıyor Belediye, sadece araçlarınızla trafiğe çıkmayın.” Ama söyleminde Ģunu 

söyledi; “Onlarca projeyi anlatmazlardı.” dedi, buradaki Bürokratlar. Demek ki onlarca projemiz 

olduğunu görmüĢler, kabul etmiĢler, teĢekkür ederiz. Yani onlarca projemiz var ve biz çalıĢmıyoruz 

algısını yaratmak bilemiyorum yani çok küçücük bir çocuk bile buradaki çeliĢkiyi, buradaki tezadı 

görür diye düĢünüyorum. Ben de trafikle ilgili anlatımdan dolayı Bürokratlarımıza çok çok teĢekkür 

ediyorum. Bir baĢka açıdan Dokuz Eylül Üniversitesi’yle ilgili, bizim kapımız her zaman açık 

üniversitemize. Hep BüyükĢehir Belediyesi’nden talep gidecek değil. Daha önce gitmiĢ, iki sefer 

refüze olunmuĢ. Bu sefer de Dokuz Eylül Üniversitesi bize bir teklifte bulunsun, iĢbirliği teklif 

etsin, hep beraber gönül rahatlığıyla yapalım. Ben Ģunu da söyleyeyim; “Tire’de 30 yıldır bu sorun 

yaĢanıyor.” diyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, 30 ilçemiz ve 12 bin kilometrekare alanda 2012 

yılından itibaren yetkilendirildi, BüyükĢehir Belediye Kanunu 6030 sayılı Kanunla yetki sahibi 

oldu. Yani dolayısıyla 2012’den sonra bu ilçelerde iĢ yapabiliyor, hizmet üretebiliyor. Dolayısıyla 

bugün gelinen noktada, yapmıĢ olduğumuz tüm çalıĢmaların, verimliliğin, hızın görülmesi lazım. 

En önemlisi samimiyetin, iyi niyetin görülmesi lazım. Son olarak da Ģunu söyleyeceğim. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkan’ımız gibi tüm Meclis Üyelerimiz sadece Ġzmirle ilgili değil, Ege 

Bölgesi ve Türkiye’nin tamamıyla ilgili hatta yaĢadığımız evrenle ilgili bizim sorumluluklarımız 

var. En baĢta ne var? Çöp atmamak, kirletmemek. Hepimizin bunu dile getirmesi gerekiyor, her 

yerde dile getirmesi gerekiyor. Ben son kez söz almak istedim aslında, kendi adıma. Tüm Meclis 

Üyelerimizin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına bayramını kutluyorum Ġzmirlilerin, 

Bürokratlarımızın ve Basın Mensuplarımızın. TeĢekkür ediyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Peki. Osman Bey Buyurun. 

OSMAN MERT: Sayın BaĢkan’ım, Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım. Bu çöp tesisi olayını 

Ģu Ģekilde kapatayım istiyorum, ondan sonra baĢka bir konuyu dile getireceğim. Bir tarafıyla çok 

güzel bir yatırım, teĢekkür ediyoruz. Diğer taraftan arkadaĢlar hassasiyetle takip ediyorlar. Onlara 

da teĢekkür etmek lazım. Onlar da bu iĢin devamını, takibini yapıyorlar. Böyle bir uyum içerisinde 

bu tesis eksiksiz bir Ģekilde çalıĢsın ve bölgeye hizmet etsin. Bunun haricinde çok fazla bir Ģey 

söylenmesine gerek yok. Zaten nihayetinde bir aylık bir tesis. YaklaĢık olarak ÇarĢamba Gününden 

beri vicdanlarımı korkunç bir Ģekilde rahatsız eden… Birkaç defa Ģeye de kayıtlara da baktım. Belki 

Sayın Genel Sekreterimiz bize bununla ilgili bir cevap verebilir. Evet, gerçekten ben de Sosyal 

Demokrasi içerisinde ve hayata bakıĢı içerisinde çalıĢanların haklarının, çalıĢanların 

güvenliklerinin, çalıĢanlarının çalıĢtığı ortamdaki sıkıntılarının ya da risklerinin hayatım boyu 

dikkatini etmiĢ, üzerinde durmuĢ bir insanım. 2-3 bin kiĢinin çalıĢtığı BüyükĢehir Belediyesi 

Binasının 2016 yılındaki… Ġsmi yanlıĢ hatırlayabilirim Ülker Mimarlık tarafından 2016 yılında 

yapılan tespitinde; zemin ve bina tadilatı, talep ve ihtiyacı varken, bundan evvel ki Belediye 

BaĢkanı’nın 2016 ile 2019 yılları arasındaki bu 3 yıl içerisinde o Belediye binasında o 2-3 bin kiĢiyi 

çalıĢtırmıĢ olması bir risk teĢkil eder miydi? Seferihisar’ın 74 kilometre açığında Konak merkezli 

olan deprem 30 kilometre yakınında olmuĢ olsa idi ya da geçmiĢte böyle bir Ģey olsa idi bu 2016-

2019 yılında bu bina o 2-3 bin kiĢiyle beraber, o rapora rağmen bir sıkıntı yaĢar mıydı? Bunu 

açıkçası korkunç bir Ģekilde 2-3 aydır, Ģey 2-3 gündür böyle bir sıkıntıyla düĢündüm. Bunu dile 

getirmek istedim. Bir arkadaĢ selam veriyor galiba Ģey… Tamam o zaman… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
ÖZAN PARLAR:  O Rapor öncesinde bütün binaların yıkılması lazım. 

OSMAN MERT: Rapor var ya, rapordan… Hani size bir rapor verildi. KarĢılıklı konuĢuyoruz,  

özür dilerim. 

MECLĠS BAġKANI: Lütfen, lütfen, konuĢmayın. Değerli arkadaĢlar, buyurun. 

OSMAN MERT: KarĢılıklı konuĢmayalım. Bir rapor olmasaydı tespit Ģansımız yoktu. Ama bir 

rapor varsa, bu rapor sizin önünüze geldiyse, bu raporun bir anlamı vardır diye düĢünerek bunu 

söylüyorum. TeĢekkür ediyorum, sağ olun. 

MECLĠS BAġKANI: Peki, çok teĢekkür ederim, sağ olun. Buyurun. Özür dilerim. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır yok. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Peki buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Bizim Meclis Üyemizi de unutmazsanız… 
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ĠBRAHĠM ÖZKARA: Sayın BaĢkan’ım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

HÜSNÜ BOZTEPE: Divan düĢmüĢtür. 

MECLĠS BAġKANI: Ne? (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

Pardon. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Divan, Divan…(SALONDAN: Lavaboya gittiler.) 

MECLĠS BAġKANI: O Zaman Divanda iki kiĢi olması lazım. Yedek kim var? Yedek kim var 

arkadaĢlar? Yedek Üye gelsin, bir dakika… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar…  

GAMZE GÜL ÇAMUR: ġimdi mi aklınıza geldi?  

HAKAN YILDIZ: Evet, bak, Ģimdi gördük, Ģimdi gördük, gördük Ģimdi… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Gamze Hanım, tamam, geldi. Var var, sorun değil. 

HAKAN YILDIZ: Uyarıyoruz Ģimdi. 

MECLĠS BAġKANI: Divan… Divan, teĢekkül, etmiĢtir Değerli ArkadaĢlar. Hiç kimse merak 

buyurmasın. Kemal Bey, buyurun. 

ĠBRAHĠM ÖZKARA: BaĢkan’ım bana söz vermiĢtiniz. 

MECLĠS BAġKANI: Kemal Bey’e vereceğim, sonra size vereceğim. Buyurun Kemal Bey. Çünkü 

Sayın Grup BaĢkan Vekilini görmemiĢ olmayayım yani, buyurun. 

KEMAL SEVĠNÇ: BaĢkan’ım, en son uygun görürseniz olmaz mı? 

MECLĠS BAġKANI: Peki en son… Evet Ġbrahim Bey, buyurun. 

ĠBRAHĠM ÖZKARA: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Özgür Bey’in hassasiyetinden ötürü, çevreye duyarlılığından ötürü, yapmıĢ olduğu 

çalıĢmadan ötürü kendilerini tebrik ediyorum. Çevreye duyarlılık konusunda hassasiyet 

göstermesini de takdirle karĢılıyorum. Ama Ģöyle bir Ģey söylemek istiyorum; Gaziemir Belediye 

BaĢkanımız Sayın Halil ARDA’nın Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıklarla ilgili yapmıĢ olduğu 

“Duran Adam Eylemi” ve farkındalık yaratması konusunda, keĢke Emrez Bölgesi’ndeki nükleer 

atıkların olduğu bölge için de bir hassasiyet gösterselerdi. ġimdi nükleer tesisi olmayan ülkemizin, 

Türkiye Atom Kurulu tarafından 2007 yılında incelenip, nükleer atıkların gömülü olduğu, çevreye 

zararlı olan bir bölgede… Ġzmir’in Vali Bey’in de içinde olduğu, Halil BaĢkanım’ın toplumsal 

duyarlılığı her Cuma orada bir “Duran Adam Eylemi” baĢlattığını, halkın, kamuoyunun oraya 

ilgisini çekmek istediğini hepimiz biliyoruz. Bugün de günlerden Cuma. Bugün de orda Sivil 

Toplum Örgütleri, Meclis Üyelerimiz, BaĢkan Yardımcılarımız, Sayın BaĢkanımız Halil ARDA, 

Narlıdere Belediye BaĢkanımız oradalardı. Ali YĠĞĠT BaĢkanımıza buradan geldiği için teĢekkür 

ediyorum. Daha… Ali ENGĠN BaĢkanımıza teĢekkür ediyorum. Daha önce de Milletvekillerimiz, 

Belediye BaĢkanlarımız sağ olsunlar, bize destek verdiler. ġuna dikkatinizi çekmek istiyorum 

arkadaĢlar; nükleer atıkların olduğu bölge Gaziemir’de olabilir. Karabağlar da sınır bir bölge; fakat 

yağmur sularından bunların körfeze aktığı da biliniyor. Yani Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, bu 

konuda 20 yıldır ülkeyi yöneten parti, bu konuda herhangi bir giriĢimde bulunmuyor, orada 

güvenlik tedbiri almıyor, bu konuda bir çalıĢma yapmıyor. Sanki ölü taklidi yapıyorlar. Bu konuda 

bilgilendirmek istedim arkadaĢları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Çok teĢekkür ediyorum. 

ĠBRAHĠM ÖZKARA: Bu konuda da Hükümetin buraya daha duyarlı olmasını Meclis 

Üyelerimizin, arkadaĢlarımızın da bu konuya sahip çıkmalarını istiyorum, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum, teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Çok teĢekkür ediyorum. 

HAKAN YILDIZ: Tire ve Ģey… 

MECLĠS BAġKANI: Tire, evet. Evet, KemalpaĢa Meclis Üyesi ArkadaĢım… 

HAKAN YILDIZ: Tire’ye verelim mi? 

MECLĠS BAġKANI: Vereceğim, vereceğim, buradayız zaten. Ġsterseniz önce Tire… Evet, Metin 

Bey, Tire Meclis Üyemize verelim, sonra… Sizin çünkü konunuz baĢka. Buyurun, Tire Meclis 

Üyesi ArkadaĢımız. 

ALĠ AYYILDIZ: Sayın BaĢkan’ım, Sayın Meclis Üyeleri... 

MECLĠS BAġKANI: Hatibi dinleyebilir miyiz? 
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ALĠ AYYILDIZ: Çok kısa bir hikâye anlatayım. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

ALĠ AYYILDIZ: Yakın zamanda geçmiĢ, gerçek bir hikâye. Bir köĢe baĢında emniyet, o zaman 

kask mecburiyeti var motorlu araçlar için. Emniyet çevirme yapıyor. YaĢlı bir amca da emniyete 

aracıyla yakalanıyor. Soruyorlar; “Amca ehliyetin var mı?” “Evladım yok.” “Ruhsatın var mı?” 

“Yok.” “Amca plakan?” “Yok.” “Amca ters yönden geliyorsun.” “Ama oğlum benim kaskım var.” 

demiĢ, sen kaska bakıyorsun. ġimdi aynen BüyükĢehir Belediyesinin yaptığı olay da buna benzedi. 

Çöp için üç ayaklı bir iĢlem lazım en az. Evet, tesis var, kimse inkâr etmiyor bunu ve özellikle siz 

bunu vurguluyorsunuz. Evet, ÖdemiĢ’te bir tesis var. Aktarma istasyonumuz var mı? Yok. Atık 

depolama sahanız var mı? Yok. 

MECLĠS BAġKANI: Var. 

ALĠ AYYILDIZ: Benim… Sayın BaĢkan’ım alınmıĢ, izni alınmıĢ yüzyıllardan beri Tireli insanları 

burada izin almak zorunda bıraktırdınız. Oraya giderken bundan sonra sizden izin alacağım. Bundan 

sonra önümüzdeki Meclise kadar da 1 ay boyunca BüyükĢehir Belediyesinin Tire’deki bütün yolları 

yapması için onlar da izin istiyor Ģimdiden. 1 ay sonra size rapor vereceğim BaĢkan’ım, eğer 

müsaade ederseniz… 

MECLĠS BAġKANI:  Peki. 

ALĠ AYYILDIZ: Tire’deki bütün yolları denetlemek için sizden izin istiyorum, Nilay Hanım 

sizden de izin istiyorum. Eğer müsaade ederseniz 1 ay sonra onun raporu size vereceğim. 

BaĢkan’ım, burada, burada hiçbir olay yok burada. Yaptığımız iĢlem, Ģu an tamamen zaman 

geçirmek. Depolama tesisimiz yok, aktarma tesisimiz yok. “2012’den beri BüyükĢehir’in 

sorumluluğunda.” diyorsunuz. Bu sorun daha önce var, haklısınız, buna sığınıyorsunuz; ama olay 

bu değil ki. Daha alan bulamadınız. 2019 yılında söz verdiniz, “Bu problemi çözeceğiz.” diye. 2 

sene geçti. Burada bunu, bazı Meclis Üyeleri ArkadaĢlarımız farklı yorumluyor; ama bu problem 

Tire’nin gerçek bir problemidir, Ġzmir’in gerçek problemidir, teĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… Yani, Ģimdi Tire’nin, Tire’nin... 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Vereceğim hocam, 

hocam vereceğim. Tire’nin çöp meselesini çözüyoruz, çözmeye çalıĢıyoruz, çözmek için iĢ 

yapıyoruz. Tire Meclis Üyesi ArkadaĢımız buna karĢı çıkıyor. AnlaĢılır gibi değil yani. Halil Bey 

Buyurun. Halil Bey buyurun. 

HALĠL ÇULHAOĞLU: Sayın BaĢkan’ım… 

MECLĠS BAġKANI: Tire Meclis Üyemiz Halil Bey. 

HALĠL ÇULHAOĞLU: Sayın BaĢkan’ım, Ģimdi Özgür Bey söyledi; “3 gün önce, 5 gün önce 

gittim oraya.” dedi. 

MECLĠS BAġKANI: Dün gitti, dün. 

HALĠL ÇULHAOĞLU: Dün gitmiĢler. 1 sene önce de gitseydiniz aynıydı, 2 sene önce de aynıydı, 

15 sene önce de aynıydı Sayın BaĢkan’ım. 15 senede görüntü öyleydi. 1992 yılında burası çöp 

depolanmaya baĢlandı. BüyükĢehir olunca 2014 yılında BüyükĢehir Belediyesi kullanmaya baĢladı. 

Bu kez de 5-6 ilçenin çöpü gitmeye baĢladı. Siz söylediniz, 150 ton Tire’nin çöpü gidiyor oraya, 

150 ton. Diğer ilçelere de baktığımız zaman 400 ton civarında bir çöp gidiyor oraya. Sevgili 

ArkadaĢlar, bunu gören, bunu gören devlet, bu iĢi çözmeye çalıĢmıĢ, sadece BüyükĢehir Belediyesi 

değil. Çevre Bakanlığı girmiĢ iĢin içine, Köy Hizmetleri girmiĢ iĢin içine, yetkili, yetkili daireler, 

yetkili birimler girmiĢ, yer tespiti yapmıĢ. Yer tespiti ne zaman yapılmıĢ? 5-6 sene önce yapıldı. 

Valilik yapmıĢ. Kamu Kurumları bunlara destek vermiĢ. ĠĢte ÇED Kararı… ÇED’i gitmiĢler köyde 

anlatmıĢlar. 5-10 gün önce anlattılar. ġimdi, imar değiĢiklikleri yapıyoruz. Bütün bu projeyi 

oluĢturmaya çalıĢıyoruz. Ne yapacağız? Oradaki bu vahĢi depolamayı kaldıracağız. VahĢi depolama 

bitecek, orası insanların özgürce, tertemiz tarım yaptığı bir yer haline gelecek. ġimdi, ben 

anlamıyorum, dün sizi dinlerken, ÇarĢamba günü dinlerken, sanki “Burası mera yeri, o nedenle 

olmasın.” diyordunuz. Bugün “Çevre duyarlılığı içinde.” diyorsunuz, “Çevre duyarlılığı içinde.” 

diyorsunuz; ama dün bu projeye “Hayır.” dediniz. Madem çevre duyarlılığınız vardı, niye “Hayır.” 

dediniz? Bu projenin uygulanması için safhaları var. Bakın, arkadaĢlar, 1/100.000’lik planı buranın, 

lekesi 2004 yılında ve 2019 yılında onaylanmıĢ. Hem 2004’te hem 2019’da onaylanmıĢ. ĠĢte mera 

kapsamından çıkması... Bir zamanlar mera kapsamından çıkması için karar alınmıĢ. Belediye ise bir 

para yatırılmadığı için mera kapsamında kalmıĢ. O gün, o para yatsaydı mera kapsamı iĢi bugün 
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bitecekti. Yani yıllardır bu mesele devam ediyor. Birileri gelmiĢ, “Bu meseleyi çözeceğiz.” diyor. 

Müsaade edin çözelim arkadaĢlar. Müsaade edin 3-5 ay... Evet, rampamız yok, evet depolama 

alanımız yok. Hepsi yapılacak bunların, hepsi yapılacak, birkaç ay sabredin. Orası… Sayın Muhtar 

bize, sizinle yaptığımız toplantıda teĢekkür etmedi mi Sayın BaĢkan? 

MECLĠS BAġKANI: Etti, evet. 

HALĠL ÇULHAOĞLU: TeĢekkür etti. Burası önceden hangi hâldeydi, Ģimdi hangi hâle geldi diye. 

ġimdi ben anlamak istiyorum. Hangi hâlde bırakalım? Bu sizin gördüğünüz, göstermeye çalıĢtığınız 

o duyarlılığınıza teĢekkür ederim. Ama böyle mi kalsın, yoksa alternatif alanları da aranmıĢ, 

depolama alanları da baĢka ilçelerde de aranmıĢ bir projeyle mi devam edelim? Buna karar verin 

lütfen. Hepinize saygı sunuyorum. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Metin Bey, buyurun. 

METĠN YAġAR: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis iyi akĢamlar diliyorum. Tabii ben bir fıkrayla 

baĢlamak istiyorum; ama uzatmayacağım. Anadolu’da fakir bir ailenin bir oğlu askerden geliyor, 

evlenmek istiyor ve evlenmek için de türlü türlü huysuzluklar yapıyor. Aile fakir, yapacağı hiçbir 

Ģey yok. Bir tane affedersiniz eĢekleri var. Kendi aralarında konuĢurken diyorlar ki; “Bu eĢeği satıp 

bu çocuğu everelim, evlendirelim.” Aylar geçiyor çocuk bunu duyup seviniyor tabii ama aylar 

geçiyor bir hareket yok. Oğlan iki de bir anasına yanaĢıyor. “Ana bizim eĢek meselesi ne oldu?” 

diyor ve dürtüp duruyor. ġimdi, Pazartesi günü hoĢuma giden bir Ģey olmuĢtu. Milliyetçi Hareket 

Partisi Grup BaĢkan Vekili Salahattin Bey bir Önerge verdi. Meclis de Komisyonlara havale etti. Bir 

hekim olarak ve Sağlık Komisyonu Üyesi olarak Ġzmir’deki sağlık emekçilerinin, sağlık 

çalıĢanlarını da temsil eden birisi olarak kendimi öyle görüyorum kusura bakmayın.  Bu yoğun 

dönemde çok çalıĢtılar, gerçekten çok çalıĢtılar. Hepsine, herkese çok teĢekkür ediyorum ama 

Temmuz Ayında bunların toplu taĢımadan faydalanması sona erdi. ġimdi, Salahattin BaĢkan’ım, 

Önergeyi verdi. Hepimiz de çok iyi hatırlıyoruz, birçok Önerge acil kaydıyla… Ben beklemiĢtim ki 

mesela ÇarĢamba günü ya da Cuma günü bugünkü Gündeme gelir diye; ama gelmedi. BaĢka bir 

sürü Önergeler acil kaydıyla gelirken, sağlık çalıĢanları için de bu Önergenin Gündeme gelmesini 

isterdim. Hani bu bayram döneminde sağlık emekçilerinin bu haktan faydalanmasını beklerdim. 

Saygılarımla, iyi akĢamlar diliyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Çok teĢekkür ederim, Metin Bey sağ olun. Hakan Bey buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın 

BaĢkan, Grubumuza hitaben söz aldım. Öncelikle, 5393 sayılı Belediye Kanunu açık ve net bizim 

görev tanımlarımız net. Yani bir Belediye Meclisi bütçesini yaptı, Stratejik Planı hazırladı, 

sözleĢmelerini imzaladı, Ġhtisas Komisyonları değerlenmesini yaptı, Belediyesine ait olan bir tesis 

için gittiğinde inceleme yaptığında izin almaya tabi değildir. Nezaket ve kuralları bilen insanlarız. 

Dün biz Tire’deki çöp sahasına… Zaten orada bir sürü gariban insan çöp toplamak için 

bulunuyordu. Herhalde bu noktada atların, keçilerin, ineklerin girdiği yere de iki Meclis Üyesinin 

girmesi için herhalde bir nezaket kuralı iĢlemezdi. Tesise gitmeden önce de ÖdemiĢ Meclis Üyemiz, 

ÖdemiĢ Meclis Üyemiz tesisi aradı, geleceğimizi bildirdi. Biz nezaket kurallarımızı orada iĢlettik, 

davet üzerine katıldık. ġimdi anlık geliĢen bir noktaydı. ġimdi biz burada Ġrfan Bey’in bahsettiği 

gibi engellemeler üzerine maalesef Ġrfan Bey’in tabii geldiği siyasi rejim, siyasi iklim, engellemeler 

üzerine kurulu olduğu için fikri ve zikri o noktada bizi öyle değerlendiriyor ama biz hiçbir zaman 

burada AK Parti Grubu ve Cumhur Ġttifakı olarak engellemeler üzerine siyaset yapmadık. Biz Yap-

ĠĢlet-Devret Modelini yıllarca savunduk. Bugün, Yap-ĠĢlet-Devret Modeliyle yapılmıĢ olan bu tesisi 

dün inceledik. Tesis üzerinde de bir eleĢtiri getirmedik. Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz, geçtiğimiz 

günlerde basın aracılığıyla bu tesisle ilgili sadece %15 kapasiteyle çalıĢtığını söyledi. Dün, 

gittiğimizde tesis zaten 5 gündür çalıĢmıyordu. Bir ekip ekipman arızası nedeniyle, parça nedeniyle 

bekliyordu ve mevcut kapasitesinin de %15’inde altında çalıĢtığını tespit ettik. Bu tesisin tam 

kapasiteyle çalıĢmasını biz de arzu ediyoruz. ġimdi, bizim eleĢtirdiğimiz nokta neydi; tesis 15 ayda 

bitti ama tesisin geriye dönük çok uzun bir hikâyesi var. AK Parti döneminde Mahmut BADEM’in 

ÖdemiĢ Belediye BaĢkanı olduğu dönemde imzalanmıĢ bir tesis. Sonraki dönemlerde BüyükĢehir’e 

devir olmuĢ, süreçler uzamıĢ, o ilgili firma tesisi bitirememiĢ, bunları biz Mecliste tartıĢtık. Sonra, 

bir yatırımcı çıkmıĢ yaklaĢık 350-400 milyon lira gibi bir kaynakla, bu tesisi 15 ay gibi hızlı bir 

süreçte bitirmiĢ. Tesisin ortaya koyduğu bioenerji sistemini destekliyoruz. Ama Sayın BaĢkan’ım, 

biz orada Ģunu da gördük; 20 yıldır Tire’nin bu sorununu orada yaĢadık ve gördük. Bizim orada 
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baktığımız husus Ģuydu; orada çıkan son atığın nasıl bertaraf edileceği noktasında bir düzenlemenin 

daha hâlâ orada hayata geçmediği gördük. Biz orada neyi gördük? Birçok gariban insanın o pislikler 

içerisinde, o barakalarda yaĢadığını gördük. Tabii ki orası Belediyenin bir çalıĢma alanı değil. 

Ancak; daha hâlâ Tire’de bir firmanın orada çöp topladığını gördük. Oysa bu tesisi yapan, firmanın 

çöp toplaması lazım ki yatırımı geriye dönüĢsün ve firmanın da bundan haberi yok. Biz bu 

çeliĢkileri ortaya koymaya çalıĢıyoruz. Biz karĢı dağdaki zeytin ağaçlarını gördüğümüzde dün 

tesiste Ģu soruyu sorduk; “En son kalan bu atık geriye dönüĢüm anlamında sıfır atığa dönmesi 

gübrelemeye dönmesi için nasıl bir süreç lazım?” diye sorduk. Bizim bu anlamda eleĢtirimiz Ģu; 

tesis olmuĢ 15 ayda bitmiĢ. 1600 ton kapasitesi var ancak; maalesef tesisin tesise gelmesi gereken 

çöpler daha hâlâ Tire’ye dökülmeye devam ediyor. ġimdi, orada bir fotoğraf çektik Sayın BaĢkan, o 

da ilginçtir. Tesisin giriĢinde diyor ki; Ġzmir Ġli Bölgesel Entegre Atık Ģöyle gösterelim BaĢkan’ım, 

Katı Atık Yönetim Tesisi Haritası. Bir haritamız var. Bu haritada ilginç bir Ģey dikkatimizi çekti. 

Planlanan düzenleme deposu ÖdemiĢ’te planlanmıĢ. Sonra ne olmuĢ? Bu ÖdemiĢ’te planlanan 

haritalara bile konu olan depolama Tire’ye intikal etmiĢ. ġimdi buradaki bizim baktığımız AK Parti 

Grubunun bugüne kadar ortaya koyduğu eleĢtirilerinin en temelinde yatan Ģu; bir, bizim muhalefet 

gibi asli bir görevimiz var. Sayın Ģuan Meclisi yöneten BaĢkan Vekili sıfatıyla ÖZUSLU her 

seferinde söyler; “Muhalefet demokrasinin olmazsa olmazıdır.” Biz bazı Cumhuriyet Halk Partili 

arkadaĢların iddia ettiği gibi engelleme üzerine siyaset üretmedik. Biz, millete hizmeti kendisini ilke 

edilmiĢ bir siyasi hareketin mensuplarıyız ve 20 yıldır hamdolsun ki girdiğimiz her seçimde iktidar 

görevini üstlenmiĢ, kesintisiz 20 yıldır bu ülkenin tarihinde iktidar olmuĢ bir partinin mensuplarıyız. 

Bugün ittifak ortağımıza da yarınlara da bu umutla bakıyoruz. TaĢ üstüne taĢ koyanın bizim 

gönlümüzde yeri vardır. Bunu ne CHP’li diye ayırırız ne de AK Partili diye ayırırız. Bizim 

durduğumuz nokta Ģu Sayın BaĢkan; ortaya koyduğunuz faaliyetlerdeki, iddia ettiğiniz hususların 

çalıĢıp çalıĢmadığını denetlemek gibi bizim bir görevimiz var. Biz 1 milyon oyla seçilip buralara 

geldik. Doğal olarak geçtiğimiz Pazartesi günü ġehir Tiyatrolarıyla ilgili eleĢtiri yaparken biz Ģu 

eleĢtiriyi yaptık; Cumhuriyet Gazetesi’nde aynı gün tarihte tesadüf, Cumhuriyet Gazetesi’nde bir 

köĢe yazarı bizim kurduğumuz cümlelerin aynısını köĢesine taĢımıĢ. Bir yandaĢ medya değil sizin 

tabirinizle, Cumhuriyet Gazetesi’nde. ġimdi bu eleĢtiriyi yaptığımız zaman, biz suçlanıyoruz 

engellenen oluyoruz, engelleyen oluyoruz. Dönüyoruz ODTÜ ile ilgili sözleĢmede, biz 19 milyon 

liralık sözleĢmeyle ilgili, 19 milyonluk sözleĢmeyle ilgili aceleyle getirilmiĢ, bize saat:15.00’da 

dayatılmıĢ. Çok net söylüyorum Sayın BaĢkan, tüm Meclis Üyelerimize, Cumhuriyet Halk Partililer 

de dâhil olmak üzere hepimize dayatılmıĢ bir metni biz saat 15.00’dan ertesi güne kadar çalıĢtık ve 

ortaya birtakım belgeler koyduk ve dedik ki; “Gelin bunu geri yollayın. Yine ODTÜ ile yapın ama 

bu 19 milyona değil bu 5-6 milyona bitecek durumda. TÜBĠTAK’ın açıkladığı projeler bunun 

içinde değil.” ġimdi buranın neresinde yanlıĢlık var? Aradaki 14-15 milyonluk bir zarar kamu zararı 

değil midir? Bu kaynağın, Tire'deki ya da baĢka bölgedeki alanlara kullanılması, bırakın onu 

depremzedelere harcanması gerekebilir. Biz, bunu söyleyince engelleme oluyor Sayın BaĢkan. Yine 

Sayın Grup Sözcünüz dedi ki; “Yazı yazmıĢız…” Bakın algıyla itham ediliyoruz. Algı öyle değil, 

algıyı siz yapıyorsunuz. Bir yazı okudunuz ĠnĢaat Mühendisleri Odasıyla yapılan Protokole 

katılmayacaklarını bildiren bir yazıyı depremle ilgili bir yazıymıĢ gibi anlattınız. ġimdi bunu 

söyleyince biz… Sizi hiçbir zaman yalanla itham etmedik, algıyla da itham etmedik, eksik bir bilgi 

olarak sunduk. ġimdi diyor ki; “Biz iki kere yazmıĢız, iki kere olumsuz gelmiĢ öneri gelsin.” ġimdi 

öneriyi de getireceğiz. Deprem AraĢtırma Merkezi’nden öneriyi de Ģifahi yolla MHP Meclis 

Üyemiz Alparslan Bey ifade etti. Hocalarla görüĢüldü, “gelin” dedik. Öneri iĢte böyle olur. 

“Komisyonlara geri yollayalım, gelin bir daha değerleyelim. Ġzmir’in tek bir kuruĢunu bile heba 

etmeyelim.” dedik. Ama yine karĢılığında engelleyen ve sizi engellemek üzerine çalıĢan, 

baĢarılarınızı engellemeye çalıĢan Meclis Grubu olduk. Sayın Tunç SOYER, bugün Kütahya'da. 

Kütahya'yı gezerken herhangi bir izin aldı mı? Biz niye iznin peĢinde koĢuyoruz onu anlamadık. 

Biraz önce, Mustafa Bey'in ortaya koyduğu eleĢtiri, son derece haklıydı Sayın BaĢkan. Sizin naif 

üslubunuza, ona naif bir üslup vermenizi ben çok beklerdim. Biz, nezaketleri bilen ama kuralları da 

bilen insanlarız. Eğer siz bir devletin kurumuna, parlamentonun bir mensubu olarak gidersiniz, 

orada sizi karĢılarlar ilgili Genel Müdürler bilgiler verirler. Biz de; Belediyemizin mülkleri 

içerisinde olan yerlere gittik ve giderken nezaket kurallarını çiğnemedik. Biz, o sahadaydık. 

Gitmeden önce telefon açtık. “Gelebilir miyiz?” dedik, davet edildik ve geldik. Bu sorunun 
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sorgulanacağı mecralar biz değiliz. Bizim hareketimizi sorgulayacaksanız, aradığımız telefon 

üzerine; “Davetimize gelin” diyen ilgili kiĢileri sorgulayınız.                 

MECLĠS BAġKANI: Kimdir onlar?  

HAKAN YILDIZ: Onu siz bulun. Biz gittik, aradık ve çağırıldık ve gayet nezaketli karĢılandık 

gayette… 

MECLĠS BAġKANI: Her Ģeyi söylüyorsunuz da… Hayır, bunu söyleyebilirsiniz burada bir sıkıntı 

yok ki yani.  

HAKAN YILDIZ: Söylenebilir Murat Bey. 

MECLĠS BAġKANI: Kiminle görüĢtüğünüzü söyleyebilirsiniz. 

HAKAN YILDIZ: Biz Yönetim Kurulu BaĢkanıyla görüĢtük. 

MECLĠS BAġKANI: Kim efendim? 

HAKAN YILDIZ: Tesisin, tesisin yatırımcı olan Yönetim Kurulu BaĢkanı Murat Bey, bizi 

ağırladılar. Tesisi gezdirdiler. Bize orada çay ikram ettiler. Ben Ģunu söylüyorum; bakınız bu tesis 

doğru bir tesistir. Yap-ĠĢlet-Devret Modeliyle yapılmıĢ doğrudur. Bizim eleĢtirdiğimiz tesisin, bir; 

tam kapasitesiyle daha hâlâ çalıĢamıyor olması. Burayı besleyecek olan BüyükĢehir Belediyesi. 

Çöpleri oraya taĢıyacak, besleyecek olan BüyükĢehir Belediyesi. Maalesef bunları tam kapasiteyle 

oraya taĢıyamıyor. Ġki; oradan çıkan son atığın bertarafı konusundaki Tire'deki maalesef vahĢi duran 

sistemi eleĢtiriyoruz. Bu sistemin bir an önce normalleĢmesi… ÇED gerekliyse, ÇED raporunun 

alınmasıyla ilgili. Son kez Ģunu söyleyeyim; Gaziemir'deki meseleyle ilgili Sayın Meclis Üyemiz 

bir AK Parti Grubuyla, Grup BaĢkan Vekilimizle de bir görev misyonu üstlendirdiler. Bir bakınız; 

Gaziemir'deki mesele 2007 yılına ait Sayın Meclis Üyem ve 2007 yılında… Bakanlık, 2008'de 

buraya 321 bin lira, 2013 yılında da o günün değerleriyle, 6 milyon lira ceza kesmiĢ. Üzerine 

“Satılmaz” kaydını koymuĢ. Yine 2011 yılında Sayın BaĢkan,  temizliğe baĢlamıĢ ve ÇED gerekli 

değildir raporuyla baĢlamıĢ. Maalesef Ġzmir'in Odaları, yine bir dava açarak yürütmeyi durdurma 

kararı almıĢlar ve 2017 yılına kadar da davalar süreci sürmüĢ. Bugün ise gelinen noktada hem 

Milletvekillerimiz nezdinde, hem Bakanlık nezdinde, burasıyla ilgili çalıĢmalar devam ediyor. 

Maalesef burada bahsedilen gibi… Bakın, burada rapor açık 33 bin 500 ton burada aykırı mal var 

ve bununla ilgili de toplam toplama bedelleri üzerinde de duruyor. Ve bununla ilgili acil 

kamulaĢtırma yani yaptığınız eğer siz özel mülkiyet alanındaki bu… 2011’de bakın her Ģeye rağmen 

baĢlanmıĢ. Tam burada temizleme belli bir aĢamaya gelmiĢken yürütmeyi durdurma kararı, ÇED 

gerekli raporu istenmesi 2017’de bu sürecin tamamlanmasıyla gelinen bir noktada meseleye 

duyarsız değiliz. AK Parti Ġktidarları, çevrede duyarsız değildir. AK Parti Ġktidarları, halka hizmet 

olan hiçbir noktada duyarsız kalmamıĢtır. Her ne kadar Meclis Üyeleriniz bizim oyumuzu kabul 

etse de etmese de. Her ne kadar bazı Meclis Üyeleriniz bizi engelliyor dese de demese de… Biz 

yönetim tarzında Grup BaĢkan Vekilleri, Grup Sözcüleri tarzında nelerin oybirliği olması 

gerektiğinde mutabakatlarımızı, hangi dosyaların Özgür Bey'e gidip, Ankara'da takip edilme 

noktasında kurduğumuz uyumu, Genel Sekreterimizle yaptığımız görüĢmeleri biz de hala aynı 

duruĢumuzu, Ġzmir adına olan duruĢumuzu Cumhur Ġttifakı ortağımızla devam ettirmeye devam 

ediyoruz. Bugün de gelen tüm kararları oybirliği yaptığımız gibi. Ġster bizim oyumuzu kıymetli 

görsünler, ister görmesinler. Biz, Ġzmirliye karĢı borcumuz var ve Ġzmirli adına bitmeyen, siz 

söylediniz 30 yıldır bitmeyen bir sorun burası. 30 yıldır bu kenti de biz yönetmiyoruz. Doğal olarak 

eleĢtireceğiz. Yani Ģunu mu anlamamız lazım Sayın BaĢkan’ım? Bu sorun, 30 yıldır var. Aziz Bey 

döneminden mi geliyor? GeçmiĢten mi geliyor? Biz bunu eleĢtirdiğimizde; Sayın Tunç SOYER bu 

makamda, “Burada bir gariplik var.” demiĢti. Çünkü ilgili iddia makamı burada cevap veremiyor 

demiĢti. “Benim dönemimle, onun dönemini ayrıĢtırın.” demiĢti. Trafik sorununu biz söylemiyoruz, 

ses kayıtlarını Ģimdi açmayayım. Tunç SOYER'in bir sürü televizyon programında var. Birinci 

cemre, ikinci cemre de duyduk. “Körfez kokuyor”u biz söylemedik. Tunç SOYER'in cümleleri var 

videolarını atmak istemem, burada var. ġimdi biz bunları dile getirirken ortaya koyulan çalıĢmaları 

eleĢtiriyoruz, eksik gördüklerimizi söylüyoruz, daha iyi olsun adına adımlar atıyoruz. Bu anlamda 

AK Parti'nin tutumu ve davranıĢı değiĢmeyecektir. Mesele, Ġzmir olan her noktada biz siyaset 

yapmayacağız, yaptığımızı da görmeyeceksiniz. Eğer biz o anlayıĢa siyaset yapıyor olsaydık çok 

daha farklı bir siyasi alan izlerdik ama bizim kültürümüzde bu yok. Bizim kültürümüzde millete 

hizmet var, teĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: Peki, Değerli ArkadaĢlar teĢekkür ederim.  
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HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan bir duyuru yapabilir miyim sadece? 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Vereceğim, vereceğim buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame bir açıklama yaparak; “Ġzmir depremi 

sonrası depremle ilgili herhangi bir kredi anlaĢmamız yoktur.” dedi.  

MECLĠS BAġKANI: Peki.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu kadar. 

MECLĠS BAġKANI: Tamam, teĢekkür ederim. Buyurun, Cenap Bey buyurun. 

CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Kıymetli 

Bürokratlarımız, Basınımızın Değerli Temsilcileri hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aslında 

ÖdemiĢ'teki çöp fabrikamıza yeni kurulan tesisimize ve Tire'deki gayri nizami düzenlenen çöp 

meselesi ile ilgili söylenen çok Ģey oldu. Ben kısaltacağım tekrara kaçmak istemiyorum. Birkaç Ģey 

söyleyeceğim sadece BaĢkan’ım. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun, buyurun. 

CENAP BÖRÜHAN: ġimdi söylenenler eğer tesisin açılıĢından 6 ay sonra, 8 ay sonra, 10 ay sonra 

söylenmiĢ olsaydı; “Bugünkü konuĢulanlar burada bizim bir kusurumuz var mı? Bir hatamız var 

mı? Acaba bir yerde bir yanlıĢ mı yaptık?” diye düĢünebilirdik ama daha 1 aylık bir tesisten 

bahsediyoruz. Bu tesis sadece orayı değil, bölgeyi kurtaracak olan bir tesis. 350 ton Ģu an gelen çöp 

miktarı 1600 tona kadar iĢlenir kapasitesi var. Tesiste bir makine bozulabilir 5 gün, 6 gün, 7 gün 

çalıĢamayabilir bunları kusur olarak da görmek doğru değil. Ġzleyelim bir süre sonra tesisin katacağı 

değeri ve yaratacağı, ortadan kaldıracağı sıkıntıyı hep birlikte görelim. Ondan sonra bu konu 

üzerinde konuĢalım derim. Benim asıl söylemek istediğim mesele; demin Adalet ve Kalkınma 

Partili ArkadaĢlarımızın, BaĢkanımız Tunç SOYER'in Kütahya’daki ziyaretini eleĢtirmelerini ve 

bunu uygun bulmamalarına dair konu Ģudur; tam tersi BaĢkan’ımızın, oraya gitmesinin sebebi, 

Gediz Nehri'nin tüm kollarıyla tüm varlığıyla, Kütahya’dan baĢlayıp UĢak’tan devam eden, 

Manisa’dan geçerek körfeze getirdiği kirli atığın ve körfezimizin bu atıktan son derece olumsuz 

etkilenmesinin sebeplerini yerinde görüp bunları bertaraf etmeye yönelik, çalıĢmalar yürütebilmek 

adına idi. Yani biz her Mecliste hemen hemen körfez kirliliğinden, körfez etrafındaki kokudan ya da 

buna benzer konulardan dem vuruyoruz ve bunlardan bahisle tartıĢıyoruz. Birtakım kritikler ortaya 

koyuyoruz. Bu nehir 401 kilometre uzunluğu olan ve 17 bin 500 kilometrekare havzası olan 

Muratdağı, Eğrigöz ve ġaphane Dağı’ndan doğarak demin bahsettiğim Kütahya, UĢak, Manisa’yı 

izleyip güçlenen… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

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

MECLĠS BAġKANI: Cenap Bey, Cenap Bey… 

CENAP BÖRÜHAN: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Hayır, ama ben bir anlatayım. ArkadaĢlar denize döküldüğü… 

MECLĠS BAġKANI: Cenap Bey devam edin siz lütfen. 

CENAP BÖRÜHAN: Pekâlâ. Sorduğu sorunun cevabını vereyim o anlamda. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Hayır gerek yok, karĢılıklı konuĢmayalım siz devam edin. 

CENAP BÖRÜHAN: Peki, pekâlâ. Selendi, DeliniĢ, Devrek Çayları ve Kula’daki irili ufaklı 

derelerle bütünleĢip hatta Nif Çayı ile buluĢan ve üzerinde bir de baraj barındıran, sahil hudutları 

içerisinde, Demirköprü Barajını barındıran, barajdan önce kirlenen… Örneğin; UĢak’ta dericilerin, 

deri atölyelerinin, deri fabrikalarının atıklarıyla kirlenen. Kula’da sanayi atıklarıyla kirlenen, daha 

sonra, barajdan sonra Salihli’de yine Nif Çayı’nın getirdiği kirlerle iyiden iyiye kirlenen bir nehir. 

Dolayısıyla BaĢkanımızın, buraya gidip bir araĢtırma yapması… Sonuçta üç tane ilden kirlenip 

gelen bizim körfezimize akıyor ve biz bu körfezi temiz tutmak için kanal yolu ile gelen atıkları ve 

Gediz yolu ile gelen kirli atığı engellememiz lazım. Nerede, ne yapılabilir? Nerede nasıl tedbir 

alınabilir? O illerin ilgili idareleriyle ne görüĢülebilir? Bir birliktelik sağlanabilir mi? Bunların 

peĢinde BaĢkanımız. Bundan daha doğal bir Ģey olmaz. Yani bunun eleĢtirilmesi çok samimi 

gelmedi bana. Eğer katkı verebilecek bir eleĢtiri varsa öyle değil de böyle yapalım deniyorsa eğer 

ondan yarar göreceksek… Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak bunları da dinlemeye talibiz, bunları 

da dinleyebiliriz. Bizim, yarın Belediye BaĢkanımızın, Foça’da karĢılanmasıyla ilgili bir 

https://www.worldbank.org/tr/about/people/a/auguste-tano-kouame#:~:text=T%C3%BCrkiye%20%C3%9Clke%20Direkt%C3%B6r%C3%BC%20D%C3%BCnya%20Bankas%C4%B1,Bankas%C4%B1'n%C4%B1n%20T%C3%BCrkiye%20%C3%9Clke%20Direkt%C3%B6r%C3%BCd%C3%BCr.
https://www.worldbank.org/tr/about/people/a/auguste-tano-kouame#:~:text=T%C3%BCrkiye%20%C3%9Clke%20Direkt%C3%B6r%C3%BC%20D%C3%BCnya%20Bankas%C4%B1,Bankas%C4%B1'n%C4%B1n%20T%C3%BCrkiye%20%C3%9Clke%20Direkt%C3%B6r%C3%BCd%C3%BCr.
https://www.worldbank.org/tr/about/people/a/auguste-tano-kouame#:~:text=T%C3%BCrkiye%20%C3%9Clke%20Direkt%C3%B6r%C3%BC%20D%C3%BCnya%20Bankas%C4%B1,Bankas%C4%B1'n%C4%B1n%20T%C3%BCrkiye%20%C3%9Clke%20Direkt%C3%B6r%C3%BCd%C3%BCr.
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programımız var, oraya gideceğiz. Değerli ArkadaĢlarımız da arzu ederlerse oradaki bu programa 

katılsınlar, gelsinler. BaĢkanımız anlatsın ya da daha sonra mutlaka bilgisini de verecektir zaten. 

Eğer Gediz’deki kirliliği aĢamazsak, Gediz Ergene’ye dönerse, bilim adamlarının söylediği bir Ģey 

var; 3 yıl daha eğer bu sorunun sonu gelmezse ya da ciddi adım atılmazsa, Bırakınız kirliliği 

önlemeyi, çölleĢmeyle karĢı karĢıya kalacağız ve bundan en büyük payı da Ġzmir alacak. 

Dolayısıyla BaĢkanımızın, bu gezisiyle ilgili yapılan eleĢtirinin çok samimi olmadığını 

düĢünüyorum. Buradan da BaĢkanımız geldiğinde faydalanacağımızı… 

MECLĠS BAġKANI: Peki. 

CENAP BÖRÜHAN: Birtakım bilgilerini alacağımızı ve bunların üzerinden çözüme yönelik 

tedbirlerimizi artıracağımızı düĢünüyorum. Bunu söylemek istedim, teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, bir ayağa kalkıp Meclise bakar mısınız 

Allah aĢkına? Yani, Ģimdi Değerli ArkadaĢlar, bakın herkese söylüyorum bunu. ġimdi kamera 

sadece bizleri gösteriyor. ġu Meclisin hâlini göstersin de ne olduğunu görelim yani. ġimdi 

göstermesin değil mi yani? Göstermesin yani. Yani Ģimdi, 15 kiĢiyle 20 kiĢiyle Meclis bitiriyoruz. 

Dolayısıyla Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi önemli birkaç konu konuĢuldu, önemli 

birkaç konu var. Yani teknik ve idari bilgiye ihtiyaç var. Yani bunların hiçbiri bizde yok Ģu anda ama 

Sayın Genel Sekreter burada… Binayla ilgili söylenen Ģeyler var teknik birtakım raporla ilgili 

söylenen Ģeyler var, Protokolle ilgili söylenen Ģeyler var. Yani hani bazı Ģeyler siyasetin üzerinde 

olan Ģeyler. O açıdan Bürokratların burada bulunma nedeni de bu yani. Biz gerektiğinde 

kendilerinin bu konuyla ilgili objektif, elimizdeki veriler neyse onları Ġzmir Halkına, Meclise 

söylemelerini de talep edebiliriz. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) ġeyle ilgili mi? Binayla ilgili mi? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam bunu aldım, çok doğru bir… Çok doğru 

bir Ģey. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġimdi bu 

yapılabilir ama burada konuĢulan Ģeylerle ilgili de ben Sayın Genel Sekreter’e sormak istiyorum. 

Yani binayla ilgili verilen bir rapor var. Bu konuyla ilgili sonra en son sen Kemal Ağabey sen 

kapatacaksın Ģeyi yani o Ģey değil. Sen bana öyle dediğin için yani ben toparlayıp kapatacağım. 

Sayın Genel Sekreterim bu iki husus var onları bir Ģey yaparsanız, teknik bilgi olarak söylerseniz 

biz de aydınlanmıĢ oluruz. 

BUĞRA GÖKCE (GENEL SEKRETER): Evet, Sayın BaĢkan’ım Kıymetli Meclis Üyelerimiz… 

Birincisi; Hüsnü Bey’in biraz evvel bahsettiği Dünya Bankasıyla ilgili, Ģeyle ilgili bilgi vereyim. 

BüyükĢehir Belediyemiz Ġller Bankası Genel Müdürlüğü nezaretinde Dünya Bankasıyla yaklaĢık üç 

ay süren bir müzakere süreci yürüttü. Bu müzakerelerin kapsamı, depremde hasar gören az ve orta 

hasarlı konutların yeniden yapılandırılabilmesi için, dönüĢümü için bir finansman ile ÇarĢamba 

günü Mecliste ifade ettiğimiz, Ġzmir’deki deprem sırasında birinci derece de öncelik arz eden 

yolların mukavemeti ve depreme dayanıklılığının artırılmasına iliĢkin bir miktar da kamu binasının, 

aynı Ģekilde deprem sırasında vazife görecek kamu binasının, güçlendirilmesi, yeniden 

yapılandırılması için. Bu görüĢmelerin tamamında Ġller Bankası Genel Müdürlüğü’nün en az Daire 

BaĢkanı düzeyinde yöneticileri bulunmuĢtur. Dünya Bankası’nın da görevlendirilmiĢ Türkiye’deki 

tüm sorumluları içerisinde yer almıĢtır. Büyük ölçüde bir mutabakat oluĢmuĢ ve sonuçlanma 

aĢamasına gelmiĢtir. Ancak, Dünya Bankası’nın onaylanmıĢ bir kredisinin olması için belli Ģartlar 

var, Ģekil Ģartları. Çünkü bu kredi için Dünya Bankası, Ġller Bankası üstünden kullandırmayı ve 

hazine garantisini ön Ģart olarak koĢuyor. Hazine garantisinin olabilmesi için de ülkenin yatırım 

programına girmesi ve CumhurbaĢkanımızın bunu onaylaması gerekiyor. Zaten bizim daha önceki 

finansmanlarımızın tamamında da yatırım garantisi, hazine garantisi olmamasına rağmen, yatırım 

programına girme Ģartı var idi. Dolayısıyla, CumhurbaĢkanımızın bunu yatırım programına alması, 

bunun onaylanması CumhurbaĢkanlığınca ve yatırım programına girmiĢ yatırımın, hazine 

garantisinin verilmesi halinde, mutabakata teknik olarak varılmıĢ hususlar, belki o aĢamada tadat da 

edilir, bilemiyorum, sonuçlanabilecektir. Tabii ki, Ģu tarih itibarıyla Dünya Bankası’nın açtığı 

onaylamıĢ bir kredisi yok; ama süreç de bu. Arzu edilirse bu sürece iliĢkin tutanakları, yapılan 

görüĢmeleri, görüĢmeye katılan Dünya Bankası ve Ġller Bankası yetkililerini Meclisimizin bilgisine 

arz ederiz.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.   

BUĞRA GÖKCE (GENEL SEKRETER): Binamızla ilgili de Ģöyle bir durum var; Ġzmir 
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BüyükĢehir Belediye Binası, daha önceki yıllarda da çeĢitli kereler depreme dayanıklılığı anlamında 

test edilmiĢ. Pazartesi günkü sunuĢta da ifade edildiği üzere, özellikle 2005’teki depremden sonra 

yapılan raporlarda binanın beton kalitesinin C15 düzeyinde olduğu görülmüĢ, alınan karot 

numuneleriyle. Bu, son derece dayanıksız bir beton türüne iĢaret ediyor. Dolayısıyla, bu biçimiyle 

binanın o tarihten sonra içinde bulunulması, esasında o haliyle çok da mümkün olmayabilir. 

“Güçlendirme ihtiyacı var.” denmiĢ; ama o tarihten itibaren Ġzmir’deki, Türkiye’deki deprem bilgisi 

de Ġzmir’de 7.0, 7.1 bu düzeyde deprem olacağı yönünde bir bilgi yok. Türkiye Deprem Bölgeleri 

Haritasında, Ġzmir’deki depremin, Ġzmir civarında olabilecek bir depremin en fazla 6.0 düzeyinde 

olabileceğine dair bir bilgi var idi. Zaten biz, 30 Ekim Depremi’ni yaĢayana kadar da Ġzmir’de o 

düzeyde bir deprem olmuĢ ya da beklenmiĢ değildi. Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı, 

Bakanlığın yayınladığı Deprem Bölgeleri Haritalarında da böyle bir Ģey yoktu. 2016’da, Meclis 

Üyemiz Osman Bey’in bahsettiği rapor da yine özellikli bir firmadan. “Binanın içinde yaĢam 

sürerken güçlendirme yapılabilir mi?” diye alınmıĢ bir rapor idi. Çünkü bizim, binamızı 

taĢıyabileceğimiz bir baĢka yer olmadığı için, Belediye hizmetlerini sürdürebileceğimiz bir baĢka 

yer olmadığı için, “Ġçinde yaĢam sürerken güçlendirme yapılabilir mi, sismik izolatör kullanılabilir 

mi, baĢka güçlendirme teknikleri kullanılabilir mi?” diye o raporda da yine aynı Ģekilde, öncelikli 

olarak tabii ki mümkünse binanın baĢka bir binaya taĢınması ve güçlendirilmesi seçenekleri 

araĢtırıldı. Ġçindeyken, güçlendirilmesinin mümkün olmadığı görüldü. Ġçindeyken, böyle bir 

güçlendirme yapılamayacağı görüldü. Ancak, binamızı taĢıyabileceğimiz herhangi bir tesis de 

olmadığı için, o tarihte çeĢitli baĢvurularda da bulunduk. Zaman zaman bu Mecliste de konusu oldu. 

Vilayet tarafından kullanılan tesislerimiz var, salonlarımız var. Bunların kullanılabilmesi anlamında 

da baĢvurularımız oldu. Ancak, olumlu yanıt alamadığımız için binada yaĢam sürmek zorundaydı. 

Kültürpark da hiç konu edinebilecek bir yer değildi. Çünkü, oranın böyle bir amaçla kullanılması, 

kimsenin aklının ucundan geçmezdi. Ancak, binanın boĢaltılma zorunluluğu olunca, zorunlu olarak 

Kültürpark Hollerine Belediyemiz hızlıca yerleĢti ve burada faaliyetlerine eksiksiz devam ediyor. 

Pazartesi günü, sunulan raporla ilgili konu da Ģudur; biz, binamızın depremden sonra birkaç firma 

ile özellikli olarak, gözlemsel anlamda testlerini yaptırdık. Bunlar, daha önce binamıza güçlendirme 

amacıyla hizmet veren ya da Ġzmir’e çeĢitli Ģekillerde proje hizmeti veren, ülkemizde tanınmıĢ 

firmalar. Bu binayla ilgili yapılan gözlemsel etütlerde, arka bloklarda orta, az-orta hasar olduğu 

yönünde tespit yapıldı. Ancak denize bakan bloklarda, hasarın daha büyük olabileceği, bunun ayrıca 

etüt edilmesi gerektiği ifade edildi. Bunun üzerine biz, daha öncesinden Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi ile bir temasta bulunduk. OluĢmuĢ bir altlık var. Belediye Meclisimizin, huzuruna da o 

Haziran Meclisinde onaylanmak üzere geldi. Onaylandıktan sonra da imzalandı. Bahsedilen tarihten 

çok daha önce bu çalıĢma baĢlamıĢ idi. Ġki tane de üniversitenin öğretim üyesi içerisinde. Bir tanesi 

üniversiteden ayrılmıĢ ancak bir tanesi kürsünün öğretim üyesi. Daha önce o üniversitede çalıĢan. 

Bunların daha önce de binamızla ilgili çalıĢmaları var. 2016 yılında, bu binayla ilgili çalıĢmayı 

yapan heyet de bunlardan danıĢmanlık almıĢtı. Dolayısıyla bir süreklilik içerisinde Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi’nin kurumsal yapısı üstünden de bu yapıyı, bu kararı sürdürmeye çalıĢtık. Raporu, 

nihai raporu… Meclisimize de nihai rapor oluĢmadan önce hocalarımız, içeriye rapor sunulduğu 

anda, bunlar hızlıca yayılabileceği için spekülasyona konu olmasın diye Sayın BaĢkanımız, 

Belediye Meclisimizin öncelikle raporla ilgili temel bulgular ortaya çıktığında, bilgilendirilmesinin 

doğru olacağına karar verdiği için nihai rapor elimize gelmeden hocalarımızın ön tespitini Belediye 

Meclisimize kendilerinin sunmalarına karar verildi. Bayramın sonunda, nihai rapor elimize ulaĢacak 

tahmin ediyoruz. Çünkü öyle bir süresi var zaten çalıĢmanın. Bunun içerisindeki etütlerin, bilimsel 

raporların tamamını kamuoyuyla detaylı olarak paylaĢırız. Meclisimizin bilgilerine saygıyla 

sunuyorum. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Peki, Sayın Genel Sekreter’e teĢekkür ederim. Sayın SEVĠNÇ, son artık 

toparlamayı siz yapın. Meclisi ondan sonra da kapatalım arkadaĢlar. Buyurun.  

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

Birim Amirleri, Basınımızın Saygın Temsilcileri, hepinizi Ġyi Parti Grubu adına saygıyla 

selamlıyorum. Açıklamalarıma geçmeden önce, baĢta BaĢkanımızın, tüm Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımın, Belediyemizin her kademesinde görev yapan arkadaĢlarımın, Ġzmirli 

hemĢehrilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum, sağlık, huzur içerisinde nice bayramlar 

geçirmelerini diliyorum. Değerli ArkadaĢlarım, bu çöp konusunda, tabii bütün Meclis Üyelerimiz 
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duyarlı. Ġzmir’imizin çöpü, 80’li yıllar öncesine kadar Bostanlı’ya dökülürdü Değerli ArkadaĢlarım. 

80’li yıllardan sonra Harmandalı bölgesinde bulunan alana, önce vahĢi çöp dökülmeye baĢladı, daha 

sonra o zaman ülkemizde tam Çevre Mühendisliği bölümleri oluĢmadığı için Ġstanbul 

Üniversitesi’nden destek alınarak, Çevre Mühendisliği bölümünden, Harmandalı’ndaki alan, 

Düzenli Atık Depolama Alanı’na dönüĢtürüldü. O dönüĢtürmeyi yapan kiĢilerden birisi de bendim 

Değerli ArkadaĢlarım. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı olarak o tesisi yapmaya baĢladık. Hatta 

Türkiye’mizin diğer illerinden, Ġstanbul dâhil, bu tesisin ne Ģekilde Düzenli Depolama Alanı 

yapıldığı konusunda incelemeye gelirdi Belediyedeki yetkili arkadaĢlarımız. Bunları niye 

anlatıyorum? Geriye dönük bilginiz olsun diye Değerli ArkadaĢlarım. ġimdi, bir diğer tesis de o 

dönemde, Almanlar tarafından Uzundere’ye günde 500 ton/saat kapasiteli kompost bir tesis yapıldı. 

GAMA Firmamız yaptı, Türkiye’nin önemli mühendislik firmaları, müteahhit firması, ihaleyi o 

kazandı daha doğrusu. ġu anda, daha ileri bir noktalara geldi artık kentimiz, ülkemizdeki diğer 

illerde olduğu gibi, dünyanın geliĢmiĢ ülkelerinde olduğu gibi. Daha çöpleri tesislerde iĢlemeye 

baĢladık. Ne bileyim, aktarma istasyonları yapmaya baĢladık; ama bütün Ģehir olmadan önce de, 30 

ilçemizde, Ġlçe Belediyelerimiz çöplerini, kendi ilçelerinde belirlediği bir noktaya vahĢice dökmek 

durumunda, bu bir gerçek bu. VahĢi dökülen çöpler de Ģu an, ÖdemiĢ bölgemiz için orada, Ģu an 

300 ton/gün kapasiteli bir tesis, daha sonra 1000 küsur tesis, gün/ton kapasiteli bir tesis haline 

dönecek, tesise gidip iĢlenecek. Tesis yapıldı, takdir edersiniz ki burada bir sürü iĢletmeci 

arkadaĢımız var. Hatası olabilir, iĢletme kusuru olabilir. Bu Ģey bir Ģey değil arkadaĢlar, bu normal 

bir süreç; ama bu tesis bir altı ay sonra, bir yıl sonra gerçekten dediğiniz gibi böyle bir dur, bir kalk 

yapıyorsa, yapımında bir hata var demektir. Yine bu tesise çöp aktaran Belediyelerimizin, vahĢi 

depolama alanlarında, rampa istasyonları, aktarma istasyonları yapılıyor. Bu da bittikten sonra, bu 

aktarmalar daha sağlıklı olacak. ġimdi, Tire’de, tabii o vahĢi dökmeden dolayı çevresinde nahoĢ 

durumlar da var, arkadaĢlarım dile getirdi. Bu ülkenin bir gerçeği; ama hiçbirimiz bunun bu Ģekilde 

olmasını da arzu etmiyoruz. Rampa, aktarma istasyonuna gelen çöp bundan sonra düzenli ÖdemiĢ’e 

gidecek, bu sorun da kalkacak. ÖdemiĢ’te iĢlenen tesisten çıkan, az bir miktardaki o katı atık da 

geçici olarak Tire’ye gelecek, daha sonra bulunacak depolama alanına aktarılacak. Bu aktarılacak 

malzeme de tehlike saçan bir malzeme değil Değerli ArkadaĢlar. Bunu dolguda kullanırsın, değiĢik 

bir amaçlı kullanırsın. Yarın, öbür gün yine bir çalıĢmalar geliĢir, bu malzemeyi daha farklı bir amaç 

için kullanırsın. Yani bu çöp konusu böyle, Belediyemizin güney aksında, kuzey aksında, değiĢik 

bölgelerde, Harmandalı’ndaki tesisin elektrik enerjisine dönüĢtürmesindeki çalıĢmalar, gerçekten 

Ġzmir’imiz için olumlu çalıĢmalar. Bunların iĢletmesinde sıkıntılar olabilir zaman zaman bu 

doğaldır. Bunları normal karĢılamamız lazım; ama çevresine yaptığı sıkıntılardan dolayı da Meclis 

Üyelerimizin zaman zaman duyarlı davranmasını da saygıyla karĢılamamız gerekiyor. Ben, bir 

Gediz’le Menderes Havzası konusunda da bilgi arz edeyim, Değerli ArkadaĢlarım. Manisa’ya da 

hizmet etmiĢ bir teknograt olarak dile getiriyorum. Gediz Havzası, Kütahya, UĢak, Manisa, Ġzmir’i 

içeren bir havza. Bu havzada maalesef Ġzmir’imiz, burada gerçekçi olalım, arıtmalar konusunda 

Türkiye’ye örnek olacak çalıĢmalar üretmekte. Manisa’mız, Ģu an artık etap etap bu arıtma 

tesislerini ele aldı. UĢak da maalesef istenen seviyede değil, gerçekçi olalım. Kütahya da istenen 

seviyede değil. BaĢkanımız da Ege Belediyeler BaĢkanı olarak havza bazında inceleme yapıp, bu 

BaĢkanlarımızla istiĢare yapması, gelinen noktayı değerlendirmesi kadar bir normal durum… Bu 

güzel bir durum Değerli ArkadaĢım. Bunu hep takdirle karĢılamamız lazım. Aynı çalıĢma 

tahminime, Menderes Havzası’nda da devam ediyor bu çalıĢma. Dolayısıyla bu iki nehrimize akan 

kirliliği, ne kadar kısa zamanda önlersek, hem içme suyu açısından, hem sulama suyu açısından, 

hem çevre açısından daha mutlu bir Ģehir yaratmıĢ olacağız. Bu çöp konusunda, Değerli 

ArkadaĢlarım, ben hiç siyasi parti ayrımı gözetmeksizin söylüyorum, gerek Belediyemizin 

birimleri, gerek kamunun yetkili birimleri üstüne düĢen görevleri yapmakta, yeter ki birbirimize 

olan samimi desteğimizi, kurumlar arası iletiĢimi bozmayalım. Bu çerçevede çalıĢırsak, bu 

güzellikleri en kısa sürede gideririz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Peki, çok TeĢekkür ederim.  

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Gündemimizin diğer maddesine geçiyoruz. 
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Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin GörüĢülmesi ve kabul edilmesini 

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

 

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, bir sonraki Meclis Toplantımız 9 Ağustos 2021 

Pazartesi günü, saat 18:00’da, yine Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki salonumuzda 

yapılacaktır. TeĢekkür ederim, sağ olun.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Mustafa ÖZUSLU                                                                                                                            

                                                                                               Belediye BaĢkan Vekili    

                                                                                Meclis BaĢkanı 
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