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2021 YILI MART AYI TOPLANTISI III. BĠRLEġĠMĠ 

MECLĠS GÜNDEMĠNE ĠLĠġKĠN TOPLANTI TUTANAĞI  

 

1. BÖLÜM 

   MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

 

 Gündem No   : 97509404-301.03-3/3                                                      Toplantı Tarihi   : 12/03/2021  

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

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

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

Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki 

evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eğit. Dai.BĢk.E.91638) 

 

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

Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde                 

23 Mayıs 2021 Pazar günü "19 Mayıs Yol KoĢusu" düzenlenecek olup; düzenlenecek olan 10 km'lik yol 

koĢusunda dereceye girecek baĢarılı sporculara önerge ekinde detayları bulunan para ödüllerinin Gençlik 

ve Spor ġube Müdürlüğü bütçesinin (864.03.4.2.05) kodlu Ödül Ġkramiye ve Benzeri Ödemeler 

tertibinden ödenmesi hususunun görüĢülmesi. (Gençlik ve Spor Dai.BĢk.E.91984) 

 

 3. “Torbalı ilçesi, Haluk Alpsu Bulvarı Yaya Üst Geçidi Uygulama Projelerinin Yaptırılması ĠĢi” 

kapsamında proje alanında bulunan Ģebeke altyapısının deplase edilmesine yönelik, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer 

alan Protokol’ün görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.82706) 

 

 4. ÖdemiĢ Mursallı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı 

ihtiyacının karĢılanması belediye Meclisimizin 08/02/2021 tarihli ve 05.122 sayılı Kararı ile onaylanmıĢ, 

ancak 06/09/2020 tarihinde Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Kooperatif BaĢkanı 

değiĢtiğinden ve söz konusu Meclis Kararı daha sonraki bir tarihte alındığından, Protokol’ün revize 

edilmesine duyulan ihtiyaca yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. Mursallı 

Halkapınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer 

alan Protokol’ün görüĢülmesi. (Tarımsal Hizmetler Dai.BĢk.E.91311) 

 

 5. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır Belediyesi kayıtlarında mevcut olarak bulunan,  Fen ĠĢleri 

Müdürlüğünce kullanılmakta olan, Paletli Ekskavatör için saat ücretinin 500,00-TL + KDV, yeni alınan 

Mini Ekskavatör için saat ücretinin 350,00-TL + KDV olarak belirlenmesi, belirlenen ücretlerin 

31/12/2021 tarihine kadar uygulanmasına yönelik, 05/03/2021 tarihli ve 2021/94 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.91515) 

 

 6. Bayındır Belediye Meclisinin; Fen ĠĢleri Müdürlüğü tarafından Bayındır Belediyesi sorumluluğundaki 

ve ilçe sınırları içindeki sokaklarda özel ve resmi kuruluĢlarca yapılacak veya yaptırılacak her türlü 

altyapı kazıları için ilgilisince kazı ruhsatı müracaatlarının Bayındır Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğünce 

değerlendirilmek üzere hazırlanan, Fen ĠĢleri Müdürlüğü Altyapı Kazı Ruhsatı ÇalıĢma ve Usulleri 
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Yönetmeliği ve birim fiyat cetvelinin, önerge ekindeki listede belirtildiği Ģekilde aynen kabul edilmesi, 

yönetmeliğin Bayındır Belediyesi web sayfasında yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulması ve birim 

fiyat cetvelinin de 31/12/2021 tarihine kadar uygulanmasına yönelik, 05/03/2021 tarihli ve 2021/97 

sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.93479) 

 

 7. Buca Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Resmi Tesis Alanı" 

Kullanım Kararında kalan, Tınaztepe Mahallesi, 21N3C pafta, 7323 ada, 1 parselin zemin 

kamulaĢtırılma iĢlemlerinin yapılabilmesi için Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan                   

VII. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, 04/01/2021 tarihli ve 2021/3 sayılı 

Kararının; Ġlçe Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan Belediye Meclisinin 14/06/2013 

tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.52962) 

 

 8. Bornova Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planına göre                           

"Yol ve Otopark Alan”ında kalmakta olan; Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 474 ada, 213 parselde 

kayıtlı 168.79 m²’lik taĢınmazın kamulaĢtırılmasının, 2019-2023 yıllarını kapsayan 5. BeĢ Yıllık Ġmar 

Programına ek olarak alınmasına yönelik, 05/01/2021 tarihli ve 06 sayılı Kararıyla uygun görülmüĢ 

olup; konunun Ġlçe Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan Belediye Meclisinin 

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

Dai.BĢk.E.77148) 

 

 9. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının 08/02/2021 tarihli ve 47113 sayılı Yazısı doğrultusunda; 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında MithatpaĢa Caddesinde kalması nedeniyle 

taĢınmaz malikleri tarafından Belediyemize uzlaĢma baĢvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Salhane 

Mahallesi, 680 ada, 11 parselin kısmen kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını 

kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.52793) 

 

 10. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının 05/02/2021 tarihli ve 43704 sayılı Yazısı doğrultusunda; 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında MithatpaĢa Caddesinde kalması nedeniyle 

taĢınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaĢma baĢvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Köprü 

Mahallesi, 793 ada, 4 parselin kısmen kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını 

kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.76825) 

 

 11. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının 05/02/2021 tarihli ve 43625 sayılı Yazısı doğrultusunda; 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında MithatpaĢa Caddesinde kalması nedeniyle 

taĢınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaĢma baĢvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Göztepe 

Mahallesi, 845 ada, 34 parselin kısmen kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını 

kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.76997) 

 

 12. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının 05/02/2021 tarihli ve 43772 sayılı Yazısı doğrultusunda; 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında MithatpaĢa Caddesinde kalması nedeniyle 

taĢınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaĢma baĢvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Göztepe 

Mahallesi, 848 ada, 9 parselin kısmen kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını 

kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.76902) 

 

 13. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının 17/02/2021 tarihli ve 59255 sayılı Yazısı doğrultusunda; 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında MithatpaĢa Caddesinde kalması nedeniyle 

taĢınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaĢma baĢvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Göztepe 

Mahallesi, 848 ada, 36 parselin kısmen kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını 

kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.76960) 
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 14. Menderes ilçesi, Ataköy Mahallesi, 127 ada, 3 parselin “Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı” olarak 

belirlenmesine yönelik, parsel malikince hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.59546) 

 

 15.  Torbalı Ġlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklikleri ile Plan Açıklama Raporu ve 

Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen Torbalı Ġlçe 

Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ile Plan Açıklama Raporu, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı Kararı ile değiĢiklikle onaylanmıĢ olup;  

08/01/2021-08/02/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Torbalı Ġlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı DeğiĢikliklerine; Torbalı Mahallesi, 394 ada 1 parsel maliki Mehmet Zafer ALPSÜ tarafından 

yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.93113) 

 

 16. Torbalı Ġlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklikleri ile Plan Açıklama Raporu ve 

Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen, Torbalı Ġlçe 

Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ile Plan Açıklama Raporu, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı Kararı ile değiĢiklikle onaylanmıĢ olup;  

08/01/2021-08/02/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Torbalı Ġlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı DeğiĢikliklerine; Tepeköy Mahallesi, 167 ada 18 parsel maliki Yusuf ġAHĠN tarafından 

yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.93141) 

 

 17. Torbalı Ġlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklikleri ile Plan Açıklama Raporu ve 

Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen, Torbalı Ġlçe 

Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ile Plan Açıklama Raporu, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı Kararı ile değiĢiklikle onaylanmıĢ olup;  

08/01/2021-08/02/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Torbalı Ġlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı DeğiĢikliklerine; Torbalı Mahallesi, 833 ada 8 parsel maliki Hüseyin KILIÇ tarafından 

yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.93095) 

 

 18. Torbalı Ġlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklikleri ile Plan Açıklama Raporu ve 

Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen Torbalı Ġlçe 

Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ile Plan Açıklama Raporu, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı Kararı ile değiĢiklikle onaylanmıĢ olup; 

08/01/2021-08/02/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Torbalı Ġlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı DeğiĢikliklerine TMMOB ġehir Plancıları Odası Ġzmir ġubesi tarafından yapılan itirazın 

incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.93163) 

 

 19. Torbalı Ġlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklikleri ile Plan Açıklama Raporu ve 

Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen, Torbalı Ġlçe 

Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ile Plan Açıklama Raporu, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı Kararı ile değiĢiklikle onaylanmıĢ olup; 

08/01/2021-08/02/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Torbalı Ġlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı DeğiĢikliklerine; Torbalı Mahallesi, 334 ada 8 parsel maliki Uçar Plastik Ham Madde 

Pazarlama San. ve Tic. Ltd. ġti. adına Vekaleten Erkan ULAġ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.93150) 

 

 20. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 109/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen;                 

Basınsitesi Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Ayrık Nizam 4 Kat YapılaĢma KoĢullu 

Konut Alanı" kullanımında kalan 6446 ada, 8 parselin yapılaĢma koĢulları aynı kalacak Ģekilde "Resmi 

Kurum Alanı (Karakol)" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.63891) 
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 21. ÇeĢme Belediye Meclisinin 02/02/2021 tarihli ve 2021/3-26 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sakarya, 

Dalyan, Musalla, Ġnönü, Reisdere Mahallelerinde 7 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik 

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

Dai.BĢk.E.76807) 

 

 22. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarihli ve 8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk, 

Yelki ve Mustafa Kemal PaĢa Mahallelerinde 4 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerileri (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.76544) 

 

 23. Menderes Belediye Meclisinin 08/01/2021 tarihli ve 16 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüldür, 

Özdere, Ahmetbeyli Mahallelerinde, 22V-4A, 22V-4C, 22Ü-2A, 22Ü-3B, 23U-2B, 24U-3D, 25T-3C, 

L18D-24C-1B ve M18A-04B-4A paftalarında 11 adet “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerileri. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.69394) 

 

 24. Menderes Belediye Meclisinin; Gölcükler, KemalpaĢa, KasımpaĢa, MithatpaĢa, Cüneytbey, 

Altıntepe, Barbaros ve GazipaĢa Mahallelerinde belirlenen cadde ve sokakların Planlı Alanlar Ġmar 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda 

yer alabilmesine yönelik, 08/01/2021 tarihli ve 11 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.69792) 

 

 25. Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezi'nde 20.08.2020 tarih ve 765259 sayı ile kayıtlı baĢvuruda 

özetle; KarĢıyaka Ġlçesi, Demirköprü, Goncalar, DedebaĢı, Fikri Altay, ġemikler Mahallerinin 

ortakbulvarı olan mevcut Ordu Bulvarı isminin "Mustafa Necati" olarak değiĢtirilmesi ve ayrıca 

Tersane, Yalı, Bahriye Üçok, Tuna, ġemikler, Aksoy, Donanmacı, Goncalar, Bostanlı, Bahariye, 

Demirköprü, Bahçelievler, Alaybey ve Nergiz Mahallerinin ortak sokağı olan 1671 nolu sokağın ve 

Donanmacı, Bostanlı ve Aksoy Mahallelerinin ortak sokağı olan 1735 nolu sokağın da Behiç Erkin, 

Ġsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali Yücel ve ReĢat Çiğiltepe isimleri ile değiĢtirilmesi talep 

edilmektedir. Talebin Belediyemiz Meclisi'nin 15.11.2019 tarih ve 05.1014 sayılı kararı doğrultusunda 

değerlendirilebilmesi için 14.09.2020 tarih ve 201572 sayılı yazımız ile KarĢıyaka Belediye 

BaĢkanlığı'ndan görüĢ istenmiĢ olup, alınan 14.10.2020 tarih ve 15422 sayılı cevabi yazıda özetle; talep 

edilen isimlerin yeni açılacak sokaklarda değerlendirilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiĢtir. Konunun 

5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesi doğrultusunda görüĢülmesi. (Harita Cbs 

Dai.BĢk.E.89564)  

 

 26. Narlıdere Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih, 2021/10 sayılı kararı ile uygun görülen 

vedeğerlendirilmek üzere 25.02.2021 tarih, 2029 sayılı yazısı ile Belediye BaĢkanlığımıza iletilen; 

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

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13.07.2020 tarih ve 05.434 sayılı kararı ile uygun bulunarak 

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

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

değiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.91241) 

 

 27. Ġzmir Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih, 380 sayılı yazısı doğrultusunda, 

Karabağlar Ġlçesi, YaĢar Kemal Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında, 

"Belediye Hizmet Alanı" kullanımında kalan 11257 ada 1 parselin bir kısmının, "Kamu Hizmet Alanı" 

olarak belirlenmesine iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik Önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.91664) 

 

 28. Ġzmir ili, Bornova Ġlçesi, Erzene mahallesi, 25 Ö pafta, 477 ada, 21 ve 22 parsel numaralarında 

kayıtlı taĢınmazlara iliĢkin olarak parsel maliklerince hazırlatılarak Belediye BaĢkanlığımıza sunulan 

1/5000 ölçekli Ġlave Nazım Ġmar Planı ve plan açıklama raporunun incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.86042) 
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 29. Belediye Meclisimizin 14.07.2014 tarih, 05.665 sayılı kararı ile uygun görülerek, BaĢkanlık 

Makamınca 06.08.2014 tarihinde onaylanan, Konak Ġlçesi, Mersinli Mahallesi, 8623 ada, 6 parselin 

yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında "Yönetim Merkezleri" kullanım kararının, "Belediye 

Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine 

Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, Ġzmir 3. Ġdare Mahkemesinin 2019/389 esasına kayden 

açılan davada, 18.12.2020 tarih, 2020/711 Esas, 2020/1026 sayılı mahkeme kararı ile davaya konu 

iĢlemin iptaline verildiğinden, 8623 ada, 6 parselin "Kamu Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine iliĢkin, 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.91642) 

 

 30. Gaziemir Ġlçesi, YeĢil Mahallesi, 188 ada 10, 19, 23, 24, 25, 28, 31, 32 parseller ile 1850 ada 3, 4, 6 

parselleri kapsayan alanda, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında "Depolama Alanı", 

"Park", "Otopark" ve "TaĢıt Yolu" kullanımlarının yeniden düzenlenmesine iliĢkin, parsel malikince 

iletilen 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.93072) 

 

 31. Gaziemir Ġlçesi, Sakarya Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında, "Trafo 

Alanı" kullanımda kalan 2083 ada 3 parselin, "Ticaret Alanı" olarak belirlenmesine iliĢkin parsel 

malikince iletilen 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik Önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.93677) 

 

 32. Urla Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarihli ve 495 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Urla Belediye 

BaĢkanlığı'nın 14.01.2021 tarihli ve E.1040 sayılı yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Urla Ġlçesi, 

Hacıisa Mahallesi, 880 ada 41 parselin "YeĢil Alan", 1297 ada 45 parselin bir kısmının "Resmi Kurum 

Alanı (SGK)" olarak belirlenmesine iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi ile bu 

kapsamda 1297 ada 45 parselde yer alan "Belediye Hizmet Alanı" kullanımının "Kamu Hizmet Alanı" 

olarak belirlenmesine iliĢkin sunulan1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.89446) 

 

 33. Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı'nın talebi doğrultusunda, Torbalı ilçesi, Özbey Mahallesinde fiilen 

mezarlık alanı olarak kullanılan tescil harici alanda Mezarlık Alanı olarak belirlenmesine iliĢkin 

hazırlanan 1/5.000 ölçekli Ġlave Nazım Ġmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Ġlave Uygulama Ġmar Planı 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.92866) 

 

 34. Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı'nın talebi doğrultusunda; Menderes Ġlçesi, Görece Mahallesi, Pirce 

Mevkii, 807 ada 4 parsel ve 921 ada 4, 5 ve 8 parsellerin "Mezarlık Alanı" belirlenmesine iliĢkin 

hazırlanan 1/5000 ölçekli Ġlave Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Ġlave Uygulama Ġmar Planı önerisi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.87548) 

 

 35. Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı'nın talebi doğrultusunda, ÖdemiĢ Ġlçesi, ĠlkkurĢun Mahallesinde, 

mezarlık olarak kullanılan BüyükĢehir Belediyemiz mülkiyetindeki 343 no'lu parsel ile Kamu Orta Malı 

olarak kayıtlı 508 ve 511 parsellerin bir kısmının Mezarlık Alanı belirlenmesine iliĢkin hazırlanan 

1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Ġlave Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.92651) 

 

 36. Buca Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarih ve 145 kararı ile kabul edilen ve Buca Belediye 

BaĢkanlığının 13.01.2021 tarihli ve E.108036 sayılı yazısı ekinde değerlendirilmek üzere Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı Ġmar 

Kanunu'nun 8.maddesinde yapılan değiĢiklik nedeniyle, Buca ilçe sınırları içerisinde kalan ve 

Hmax=Serbest olarak belirlenmiĢ imar adaları ile serbest yükseklik yapılaĢma koĢullarını sağlayan plan 

notlarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine iliĢkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

Revizyonu önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.90766) 
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 37. Ġzmir Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih, 380 sayılı yazısı doğrultusunda, 

Karabağlar Ġlçesi, YaĢar Kemal Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında, 

11257 ada 1 parselin "Belediye Hizmet Alanı (Telekominikasyon Tesisi)" kullanımında kalan kısmının 

"Resmi Kurum Alanı" olarak belirlenmesine iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik 

Önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.91683) 

 

 38. Karabağlar Belediye Meclisi'nin 01.12.2020 tarih ve 108/2020 kararı ile kabul edilen ve Karabağlar 

Belediye BaĢkanlığı'nın 08.02.2021 tarihli ve 5987 sayılı yazısı ekinde Belediye BaĢkanlığımıza iletilen; 

Karabağlar Ġlçesi, Uzundere Toplu Konut Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Ġmar Planında konut 

alanlarında belirlenen "Yençok:Serbest" koĢulunun, 20.02.2020 tarih ve 31054 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik 

Yapılması Hakkında Kanun"un 6.maddesi ile 13.maddesi kapsamında 3194 sayılı Ġmar Kanunu'na ilave 

edilen 8.maddesindeki "Ġmar planlarında bina yükseklikleri yençok:serbest olarak belirlenemez." hükmü 

ile Geçici 20.maddesindeki hükmü uyarınca, "Yençok: 15 Kat" olarak düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan, 

Bakanlığın UĠP-3504080 plan iĢlem numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.87038) 

 

 39. Bayraklı Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen ve Bayraklı 

Belediye BaĢkanlığının 19.02.2021 tarih ve E.64008364-301.05.03-290/2909 sayılı yazısı ekinde 

değerlendirilmek üzere Belediye BaĢkanlığımıza iletilen; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8.maddesinde yapılan değiĢiklik nedeniyle, Bayraklı 

Ġlçesi, 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet ve Tepekule Mahallerinde 

yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında kat adedi ya da gabarisi belirtilmemiĢ 

veya Hmax:serbest olarak belirlenmiĢ olan parselleri kapsayan imar adalarında kat yüksekliklerinin 

belirlenmesine iliĢkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notu önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.91905) 

 

 40. Bayraklı Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen ve Bayraklı 

Belediye BaĢkanlığının 19.02.2021 tarih ve E.64008364-301.05.03-289/2907 sayılı yazısı ekinde 

değerlendirilmek üzere Belediye BaĢkanlığımıza iletilen; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8.maddesinde yapılan değiĢiklik nedeniyle, Bayraklı 

Ġlçesi, Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ve Org. Nafiz Gürman Mahallerinde yer alan ve 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında kat adedi ya da gabarisi belirtilmemiĢ veya 

Hmax:serbest olarak belirlenmiĢ olan parselleri kapsayan imar adalarında kat yüksekliklerinin 

belirlenmesine iliĢkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notu önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.91579) 

 

 41. Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı'nın talebi doğrultusunda, Torbalı ilçesi, Atalan Mahallesinde, fiilen 

mezarlık olarak kullanılan 14 nolu parsel ve 349 nolu parselin bir kısmının Mezarlık Alanı olarak 

belirlenmesine iliĢkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.92593) 

 

 42. KemalpaĢa Belediye Meclisi'nin 07.12.2020 tarih 05/186 sayılı kararı ile kabul edilen ve KemalpaĢa 

Belediye BaĢkanlığı'nın 11.01.2021 tarih ve 38564308-310.01-111/186 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen, KemalpaĢa ilçesi, Bağyurdu Mahallesi, 327 ada 1 ve 2 parsellerin Belediye 

Hizmet Alanı (Zeminaltı Otopark, Pazar Yeri, Ġdari, Teknik, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları yer 

alabilir.) olarak belirlenmesi talebine iliĢkin UĠP–35453417 plan iĢlem numaralı 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.90349) 
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 43. KemalpaĢa Belediye Meclisi'nin 07.12.2020 tarih 05.187 sayılı kararı ile kabul edilen ve KemalpaĢa 

Belediye BaĢkanlığı'nın 11.01.2021 tarih ve 38564308-310.01-110/185 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen, KemalpaĢa ilçesi, Armutlu Mahallesi, 375 ada 1 parsel ve 228 ada 1 parselde yer 

alan "Ġlkokul" ve "Ortaokul" kullanımlarının yapı yaklaĢma mesafelerinin Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü'nün 19.10.2020 tarih ve 33555697-602.07.01-E.15073267 sayılı yazısı doğrultusunda 

yeniden düzenlenmesi talebine iliĢkin UĠP–35039997 plan iĢlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.90410) 

 

 44. Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı'nın talebi doğrultusunda, Bergama Ġlçesi, Muratlar Mahallesinde, 107 

ada 46 nolu parselin Mezarlık Alanı olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.92774) 

 

 45. Aliağa Belediye Meclisinin 08.09.2020 tarih ve 156 sayılı kararı ile kabul edilen ve 31.12.2020 tarih, 

E-85087588-115.01.06-14308 sayılı yazı ekinde Belediyemize iletilen; Aliağa Ġlçesi Bozköy Mahallesi 

Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı ve Revizyonu Önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.91191) 

 

 46. Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı'nın talebi doğrultusunda, Menderes Ġlçesi, Görece Mahallesi, 

Sürmenli Mevkii, 882 ada 7 nolu parselin Mezarlık Alanı olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan 

1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.92717) 

 

 47. Dikili Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih, 32 sayılı kararı ile kabul edilen ve 20.01.2021 tarih, 

86396801-115.01.06- 872 sayılı yazı ekinde Belediyemize iletilen; Dikili Belediyesi tarafından 

01.08.2012 tarih ve 57 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Ġmar Planı, Plan 

Notlarının 2.30 maddesinde "Meyilli arazilerde oluĢan üçüncü bodrum katlar iskan edilemez" ibaresinin; 

"Su taĢkın alanlarında ve taĢkın riski olan yerlerde , meyilli arazilerde oluĢan 3. bodrum katlar iskan 

edilemez. Su taĢkın riski bulunmayan meyilli arazilerde oluĢan bodrum katlardaki iskan koĢulları, Planlı 

Alanlar Ġmar Yönetmeliği Hükümlerine göre değerlendirilir." Ģeklinde düzenlenmesi yönünde hazırlanan 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢiklik Önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.91094) 

 

 48. Urla Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarihli ve 519 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Urla Belediye 

BaĢkanlığı'nın 18.01.2021 tarihli ve E.1188 sayılı yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Urla Ġlçesi, 

Rüstem Mahallesi, 4187 ada 21, 22, 23, 24 ve 25 parsellerdeki imar planı sınırının, söz konusu 

taĢınmazlarda yapılan kadastro yenilemesi sonrasında oluĢan değiĢiklikler kapsamında yeniden 

düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.89058) 

 

 49. Urla Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarihli ve 520 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Urla Belediye 

BaĢkanlığı'nın 08.12.2020 tarihli ve E.30862 sayılı yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Urla Ġlçesi, 

Yelaltı Mahallesi, 3185 ada 1 parselde (eski 650 ada 33 parsel) yer alan imar planı onama sınırının, 

yapılan kadastro yenilemesi kapsamında, taĢınmazın kuzeyinde yer alan ve 650 ada 25 parsele dahil 

edilen kısmın onama sınırı dıĢında kalacak Ģekilde yeniden düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.89620) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

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

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

01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında Sosyal Denge Tazminatının ödenmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Ġnsan Kay. ve Eğit.Dai.BĢk. 

E.74267) 
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 2. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZFAġ A.ġ.’nin 04/03/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 

Ģirket sermayesinin 162.509.360,00-TL'den 45.000.000,00-TL arttırılarak; 207.509.360,00-TL’ye 

çıkarılmasına karar verilmiĢ olup, alınan karar doğrultusunda, Belediyemizin ĠZFAġ A.ġ. içerisindeki 

sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%99,95704'üne tekabül eden) 44.980.668,00-TL’lik 

rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler – Turizm ve Fuarcılık Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve 

Des.Hiz.Dai.BĢk.E.84563) 

 

 3. Ġzmir Kahveciler Odası'nın 03/03/2021 tarihli ve 82042 sayılı dilekçesine konu, 20/11/2020 tarihinde 

ĠçiĢleri Bakanlığı genelgesi ile iĢyerlerinin kapatıldığı ve birçok esnafın zarar görmesi nedeniyle 

Belediyemizce nakdi yardım yapılması talep edilmiĢ olup; 699 esnafımızın her birinin adına 1.250,00- 

TL nakdi yardım yapılması ve yapılacak bu desteğin Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığına bağlı Sosyal 

Yardımlar ġube Müdürlüğüne ait ilgili bütçe kodundan karĢılanmasının; “Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi içeriğinde zorunlu olarak fiili kapalı olduğu dönem dikkate alınarak İBB Sosyal Yardım 

Yönetmeliğinin 4. madde (m) fıkrası, 6. madde (c) ve (d) fıkrası içeriğinde hukuken bir sakınca 

görülmemekle” Ģeklindeki MüĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan 

ve Bütçe – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Sosyal Hiz.Dai.BĢk.E.82043) 

 

 4. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Antik Smyrna Agorası Kazı Alanı içinde yer alan, Ziyaretçi GiriĢ 

Yapısının Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesine yönelik Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanmak üzere ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün 

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

Komisyonları Raporu. (Kent Tarihi ve Tanıtımı Dai.BĢk.E.53216) 

 

 5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve bu bayram kapsamında düzenlenen etkinliklerinin 

ülkemiz açısından önemi nedeniyle farklı illerden ve çeĢitli ülkelerden ilimize gelecek olan öğrencilerin 

(06 - 15 yaĢ arası) ücretsiz giriĢlerden yararlanabilmeleri için 4736 sayılı Kanunun 28/01/2002 tarihli ve 

2002-3654 sayılı kararnamesine istinaden 17 - 25 Nisan 2021 (dahil) tarihleri arasında Ġzmir Doğal 

YaĢam Parkı'na ücretsiz giriĢ yapabilmelerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – 

Aile ve Çocuk Komisyonları Raporu. (Park ve Bahçeler Dai.BĢk.E.89175) 

 

 6. Gaziemir Belediye Meclisinin; “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin 

Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik” kapsamında tarifeler, Koronavirüs 

(Covid-19) salgını nedeniyle, bazı iĢletmeler, CumhurbaĢkanlığı Genelgesi ile zorunlu olarak kapalı 

tutulduğundan ekonomik olarak zorluk yaĢamakta olup, pandemi nedeniyle zorunlu olarak kapalı tutulan 

Kahvehaneler, Kıraathaneler, Kafe/Kafeteryalar, Oyun ve Ġnternet Salonlarından 01/03/2021 tarihinden 

itibaren, kapalı oldukları süre boyunca Katı Atık Toplama Bedellerinin 1,00-TL (iz bedel) olarak 

alınması, ayrıca tekrar kısıtlama olduğu takdirde kısıtlamaya uğrayan iĢletmelerde de aynı uygulamanın 

yapılmasına yönelik, 01/03/2021 tarihli ve 25/2021 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Hukuk Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. 

Dai.BĢk.E.88353) 

 

 7. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesinin 23/10/2020 tarihli ve 107 sayılı Meclis Kararıyla 

onaylanan ve Belediyemiz Meclisinin 13/11/2020 tarihli ve 1030 sayılı Meclis Kararıyla 01/01/2021 

tarihinde yürürlüğe giren 2021 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin, yaĢanan pandemi koĢulları nedeniyle ve 

günümüzün ekonomik Ģartlarından dolayı güncellenmesine ihtiyaç duyulmuĢ olup, önerge eki listede 

belirtilen ücret tarifelerinin uygulanmasına yönelik, 01/03/2021 tarihli ve 2021-34 sayılı Kararının 

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

(Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai. BĢk.E.86027) 

 

 8. Karabağlar Belediyesi kullanımında olan, Vatan Mahallesi, 9151 Sokak, No:2 adresinde bulunan Ġhsan 

Alyanak Kapalı Spor Salonunun zemin kaplama malzemesinin deforme olduğu bildirilmiĢ ve 

yenilenmesi talep edilmiĢ olup; söz konusu spor salonunun zemin yenileme iĢinin yapılabilmesi 

amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan 
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ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Yapı ĠĢleri Dai.BĢk.E.83035) 

 

 9. Konak ilçesi, Namazgah Mahallesinde bulunan ve tapunun Maliye Hazinesi ve Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi mülkiyetinde bulunan muhtelif parselleri içeren, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer 

alan Agora Ören Yerine iliĢkin olarak Kazı BaĢkanlığı tarafından projelendirilen ve “Smyrna Agorası 

Gezi Güzergahı Projesi Yapım ĠĢi”nin yenileme alanında kalması sebebiyle "Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe” 

istinaden ihaleye çıkılabilmesi için “Smyrna Agorası Gezi Güzergâhı Projesi”nin onaylanmasının 

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

Raporu. (Kent Tar. ve Tan.Dai.BĢk.E.13179) 

 

 10. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce Latife Hanım KöĢkü Kafeteryası 

ve Girne Yer Altı Otoparkının iĢletilmesi amacıyla hazırlanan ve önerge ekinde yer alan tarife 

cetvellerinin uygulanmasına yönelik, 04/01/2021 tarihli ve 72458193/5 sayılı Kararının oybirliği ile 

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

Kararlar Dai.BĢk.E.17149)  

 

 11. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinde yer almak üzere ''Bölgesel Otopark 

Alanı Birim Otopark Bedelleri''nin önerge eki listede belirtildiği Ģekilde belirlenmesine yönelik, 

01/02/2021 tarihli ve 301.05-23 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

– Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.51310) 

 

 12. Bayraklı Belediye Meclisinin; 2021 yılı için mesken ve iĢ yerlerine tahakkuk ettirilen Evsel Katı Atık 

Bedellerinin önerge ekinde belirtilen tarife cetveline göre güncellenmesine yönelik, 07/01/2021 tarihli ve 

13 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma 

Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.31458)   

 

 13. Bitkilendirme çalıĢmalarında dikilecek ağaçların köklerinin alt yapıya ve bina temellerine zarar 

vermeyecek bitkilerin tercih edilmesi, kullanılan bitkilerin alerjik olmayan ve insan sağlığını olumsuz 

etkileyemeyecek bitkilerin tercih edilmesi, ithal bitkilerin yerine yerel bitkilerin tercih edilmesi, otopark 

alanlarının yer altında yapılacak Ģekilde düzenlenmesi, ilçede sıcaklık artıĢını engelleyecek hava 

koridorlarının oluĢturulmasına yönelik Yazılı Önergenin; Hukuk-UlaĢım Komisyonlarımızca “Önerge 

içeriğinde ifade olunan hususların yerindeliğinin kabulü ile gereğinin yasal çerçevede ilgili daire 

başkanlıklarınca değerlendirilmesi, ayrıca bir Meclis Kararına ihtiyaç duyulmaması gerekçesiyle” 

oybirliği ile uygun bulunmadığına; Çevre ve Sağlık Komisyonumuzca “önerge içeriğindeki 

başlıkların ilgili daire başkanlıklarınca takip ve devamlılığının sağlanabileceği düşünülerek bir meclis 

kararına gerek olmadığı” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin 

MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN.E.47891) 

 

 14. 5216 sayılı BüyükĢehir Kanunu ve 6360 sayılı Onüç Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmialtı Ġlçe 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunu 

kapsamında, Ġlimizde bulunan mezarlık hizmetleri ve defin iĢlemleri Belediyemize devredilmiĢ olup; 

30/10/2020 tarihinde ilimizde meydana gelen depremde vefat eden vatandaĢlarımızın mezarlarının 

yanında veya aynı mezarlıkta uygun görülen noktada iki kiĢilik mezar yerinin, cenazenin birinci derece 

yakınlarına (anne, baba, eĢ ve çocukları) ücretsiz olarak tahsis edilebilmesinin; Sosyal Hizmetler – Kent 

Konseyi Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe - Aile ve Çocuk 

Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. (Mezarlıklar 

Dai.BĢk.E.251) 

 

 15. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 66 ada 4 parselin parsel maliki Ergin AYDEMĠR tarafından askı süresi 
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içerisinde yapılan itirazın “05/03/2021 tarihli dilekçe ve ekinde iletilen plan önerisi dikkate alınarak söz 

konusu alanda „Gelişme Konut Alanı‟ ayrılarak bölgenin yeniden düzenlenmesinin” oybirliği ile uygun 

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

Dai.BĢk.E.50459) 

 

 16. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesine; Camikebir Mahallesi, 106 ada, 81 ve 99 parsellerin maliki Mehmet ġani ġATIROĞLU, 106 

ada 83 parselin maliki Halim TEMESE, 106 ada 84 parselin maliki vekili Av. Devrim KIRLANGIÇ 

tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların “Söz konusu parsellerin bulunduğu bölgenin 

Seferihisar Belediye Başkanlığının 04/07/2019 tarihli ve E.6452 sayılı yazısı ekinde belediye 

başkanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi 

önerisinde belirlendiği şekliyle düzenlenmesinin”  oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50384) 

 

 17. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile  değiĢiklikle 

uygun görülerek 30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Sığacık ve 

Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesine; Seferihisar ilçesi, Camiikebir Mahallesi 855 ada 

4 parselin maliki Zeliha TÜRK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun 

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

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50403) 

 

 18. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 64 ada 8 parselin malikleri Nilgül ĠNCE, Murat ĠNCE, Mehmet ĠNCE 

tarafından parselin tamamının, 64 ada 39 parselin maliki Sedat ÖZĠNAN tarafından askı süresi içerisinde 

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

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50436) 

 

 19. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 65 ada 2, 3, 4, 5, 6, 11 ve 12 parsellerin maliki vekili Av. Haydar SEYFĠ 

tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50425) 

 

 20. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 64 ada 1, 2, 3, 4, 5, 71 parsellerin bulunduğu bölgede Otopark Alanı 

ayrılmasına iliĢkin, Muharrem ECER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile 

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

Dai.BĢk.E.50445) 

 

 21. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 1150 ada 16, 17 ve 18 parsellerin maliki Ġsmail ECER, 1150 ada 15 

parselin maliki Muharrem ECER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun 

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

E.50465) 
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 22. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

15/08/2019 tarihli ve 669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 tarihleri 

arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve 

Ġlavesine; 809 ada 7 ve 8 parselin maliki Muharrem ECER, 809 ada 9 parselin maliki Mehmet ECER 

tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50472) 

 

 23. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

Meclisinin15/08/2019 tarihli ve 669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 

28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı 

Revizyonu ve Ġlavesine; 647 ada, 1 ve 2 parsellerin maliki vekili Hakkı GÜNEY, 807 ada 1 parselin 

maliki Muharrem ECER, 40 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellerin malikleri Ġpek BAYKAN, Hatice CEKĠ, Elmas 

ĠÇÖZ, Ahmet Atilla BAYKAN ve Adnan Adil BAYKAN, 40 ada 8 parselin maliki Mesut KÖSE 

tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50484) 

 

 24. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. 

Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı 

Revizyonu ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 91 ada, 12 parselin maliki Ömer TÜRER, 91 ada, 11 parselin 

maliki vekili Muharrem ECER, Hıdırlık Mahallesi 272 ada 31, 35 ve 36 parsellerin maliki Ġbrahim 

EVĠN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin 

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

ġehircilik Dai.BĢk. E.50230)  

 

 25. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. 

Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı 

Revizyonu ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 91 ada, 24 parselin maliki Mehmet Özgür ÖZĠNAN 

tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

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

Dai.BĢk. E.50158) 

 

 26. Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 987 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan,  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; 3033 ada, 5 parselin maliki Ümit AKSU, 3021 ada, 21 parselin maliki 

Leyla YEKDANE TOKMAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun 

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

Dai.BĢk.E.50148) 

 

 27. Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 987 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; 1258 ada, 1 parsel, 87 ada 16 parsel ve 1260 ada 1 parselin arasında kalan 

mevcut ulaĢım bağlantısının iĢlenmesine iliĢkin, Umur Kemal OZANOĞULLARI tarafından askı süresi 

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

Komisyonları Raporu.   (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50132) 

 

 28.  Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 987 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; 3049 ada 1 parsel, 3025 ada 1 parsel ve 3026 ada 3 parselin maliki Neptün 

Turizm ve Ticaret A.ġ. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun 
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bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.   (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk. E.50114) 

 

 29. Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 987 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar 

Planı Revizyonu ve Ġlavesine; 3018 ada, 1 parselin kıyı kenar çizgisinden itibaren ikinci 50 metrelik 

sahil Ģeridinde belirlenen “Park ve YeĢil Alan” kullanım kararına iliĢkin, parselin maliki KALE KÖMÜR 

Limited ġirketi adına Mehmet SEYHAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın “Parselin kıyı 

kenar çizgisinden itibaren ikinci 50 metrelik sahil şeridinde kalan kısmının 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik uyarınca plan bütünlüğü gözetilerek “Günübirlik 

Tesis Alanı” olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu gereği uygun görüş alınmak üzere İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kuruluna gönderilmesi koşuluyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – 

Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.50100) 

 

 30. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. 

Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı 

Revizyonu ve Ġlavesine; Hıdırlık Mahallesi, 272 ada, 152, 40 ve 41 parselin malikleri Seyhan 

CANBULUT, Mehmet Ali ĠġLER, Tahsin AR, Mimteha Asuman UÇAN, Aysın GÖKDENĠZ, Halil 

AYDANAL AR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50254) 

 

 31. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. 

Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı 

Revizyonu ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 3204 ada, 1 parselin maliki Tuncay MISIRLIOĞLU, Hıdırlık 

Mahallesi 1063 ada, 1 parselin maliki Ayla EġĠYOK tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazların 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.50239) 

 

 

 

32.  Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. 

Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı 

Revizyonu ve Ġlavesine; Sığacık Mahallesi, 775 ada, 1 ve 2 parsellerin maliki JJK Otelcilik ve 

Gayrimenkul Tic. A.ġ. adına Mahmut Ferhan OSKAY tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.50249) 

 

 33. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. 

Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı 

Revizyonu ve Ġlavesine; önerge eki listede isimleri bulunan parsel malikleri tarafından, askı süresi 

içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50090) 

 

 34. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 

tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu 

ve Ġlavesine; Camikebir Mahallesi, 106 ada 87 parselin maliki Murat CELĠLOĞLU, Sığacık Mahallesi, 

62 ada 4 parselin maliki Murat AġKINOL, 62 ada 12 parselin maliki Muharrem ĠNCE, 62 ada 11 

parselin maliki Osman ÖZKAN, 64 ada 9 ve 35 parsellerin maliki Ayhan KARAKUġ tarafından 

parsellerin tamamının, 97 ada 13 parselin maliki Umur Kemal OZANOĞULLARI tarafından ise parselin 



 13 

bir kısmının plan onama sınırı dıĢında bırakılmasına iliĢkin askı süresi içerisinde yapılan itirazların 

“Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, 106 ada 87 parselin itiraza konu kısmının İzmir-Manisa Planlama 

Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Orman Alanı" olarak belirlenen bölgede, 1/25000 

ölçekli Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanlar" 

olarak belirlenen bölgede kaldığı, itiraza konu 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı 

Revizyonu ve İlavesi onama sınırının bu kapsamda belirlendiği anlaşıldığından oybirliği ile uygun 

olmadığına, Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesi, 106 ada 87 parselin, Sığacık Mahallesi 62 ada 4, 

11 ve 12 parsellerin, 1/25000 ölçekli Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Kararları dikkate 

alınarak itiraza konu 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi 

onama sınırının belirlendiği anlaşıldığından, oyçokluğu ile uygun olmadığına, Seferihisar İlçesi, 

Sığacık Mahallesi, 64 ada 9 ve 35 parsellerin ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda mevcut 

ağaçlık doku ve bölge bütünlüğü gözetilerek itiraza konu 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım 

İmar Planı Revizyonu ve İlavesi onama sınırının belirlendiği anlaşıldığından, oybirliği ile uygun 

olmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. 

E.50416) 

 

 35. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek                        

01/12/2020-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile 

Ġnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

Revizyonuna, söz konusu planın nüfus projeksiyonunun, emsal ve yoğunluk kabullerinin ve imar 

planının genel ilke, hedef ve stratejilerinin imar planı uygulama araçları ile birlikte yeniden 

değerlendirilmesi talebiyle TMMOB ġehir Plancıları Odası Ġzmir ġubesi tarafından yapılan itirazın 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.48972) 

 

 36. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek                         

01/12/2020-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile 

Ġnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

Revizyonuna, Cumhuriyet Mahallesi 45 pafta, 4182 parselin mülkiyet hakkının baĢvuru sahibine 

devredilmesi talebiyle Ġmam CAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.48956) 

 

 37. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek 01/12/2020/-

30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile Ġnönü ve 

Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonuna, imar 

planının genel ilke ve stratejilerinin, ada bazlı uygulamalar, Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintileri 

ve emsal kararları açısından yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki listede yer alan 321 adet 

dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık –  Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.47193) 

 

 38. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek                          

01/12/2020-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile 

Ġnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

Revizyonuna, 26277 ada, 1 parselin kullanım kararlarının yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki 

listede yer alan 6 adet dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.48922) 

 

 39. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek                          

01/12/2020-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, KarĢıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile 

Ġnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

Revizyonuna, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3197, 3202, 3203, 3167, 3170, 3177, 3178, 3179, 3180, 

3181, 3182 no’lu parsellerin imar planında belirlenen kullanım kararlarının ve Düzenleme Ortaklık Payı 

(DOP) oranının yeniden değerlendirilmesi talebiyle Hayati ERÖZ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile 

uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.(Ġmar ve ġehircilik 
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Dai.BĢk.E.48989) 

 

 40. Belediye Meclisimizin 18/09/2020 tarihli ve 05.765 sayılı Kararı ile kabul edilerek 11/12/2020-

11/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar Mevkii 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine; 416 ada, 15 parselin maliki Alayittin ELSIKMA 

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

Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.23522) 

 

 41. Belediye Meclisimizin 11/11/2019 tarihli ve 05.954 sayılı Kararı ile kabul edilen; 1/5000 ölçekli 

Ġzmir Yeni Kent Merkezi Nazım Ġmar Planı Turizm+Ticaret+Kültür Plan Notunun yürürlüğe girmesinin 

ardından, Mülga 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Plan Notuna iliĢkin istinaf baĢvurusunun kabulüne 

yönelik, Ġzmir 3. Ġdare Mahkemesinin 10/02/2020 tarihli ve 2019/1151 sayılı Kararı dikkate alınarak 

yeniden hazırlanan, 1/5000 ölçekli Ġzmir Yeni Kent Merkezi Nazım Ġmar Planı Turizm+Ticaret+Kültür 

Plan Notu DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk 

– Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.28909) 

 

 42. KemalpaĢa ilçesi, 75. Yıl Cumhuriyet ve Egemen Mahallelerinde, 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir 

Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan; Ören Merkez YerleĢimi 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı ve Plan Raporunun “Söz konusu plan onama sınırı içerisinde kalan ve Mülga Ören Belediye 

Meclisinin 06/04/2004 tarih 10 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı bulunan 

yaklaşık 25 hektar büyüklüğündeki bölgenin detaylı inceleme ve araştırma sonucunda 

değerlendirilebileceği anlaşılmış olup, bu kapsamda söz konusu bölgenin plan onama sınırı dışına 

çıkartılarak öneri planın yeniden düzenlendiği şekliyle” değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.204471) 

 

 43. Aliağa ilçesi, Yeni Mahallede bulunan 25 m'lik yolun bir kısmının kaydırılarak yeniden 

düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile 

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

Dai.BĢk.E.275526) 

 

 44. KemalpaĢa ilçesi, 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesinde; Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 17/07/2019 tarihli, 11493 sayılı ve 12/06/2013 tarihli, 2368 sayılı Kararları ile ilan 

edilen 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre 

Düzeni Planına iĢlenmesi ile KemalpaĢa-Turgutlu Kara Yolunun kuzeyinde yer alan ve yürürlükteki 

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Küçük Sanayi Alanları, Ağaçlandırılacak Alanlar” olarak 

belirlenen alanlarda ve “Sanayi Bölgesi, Bölge Parkı/Büyük Kentsel YeĢil Alan” belirlenen alanların bir 

kısmında, Ören Merkez YerleĢimi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi dikkate alınarak “Tarımsal 

Sanayi Alanları” ve “Mezarlıklar” kullanımı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Ġzmir 

BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

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

Dai.BĢk.E.241093) 

 

 45. Bornova Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 309 sayılı Kararı ile uygun görülen; Erzene 

Mahallesi, L18A05D2B (25O2B) pafta, 14221 ada, 1 parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planında “Blok Nizam 6 Kat (BL-6)” YapılaĢma KoĢullu “Konut Alanı”nın imar hattı ve 

yapılaĢma koĢulu değiĢtirilmeden çekme mesafelerinin belirlenmesi ve TAKS:0.40 koĢulunun 

getirilmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin “kuzeydeki 

(26. Sokak) cephesinden 5 metre çekilmek kaydıyla” değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.60663) 

 

 46. Bornova Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 308 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene 

Mahallesi, 31K II a (25 O II b) pafta, 456 Sokak üzerinde yer alan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planında Bl-6 (Blok Nizam, 6 kat) YapılaĢma KoĢullu Konut Alanı olarak belirlenen 8128 ada, 1 ve 

2 parsellerin yer aldığı imar adasının imar hatlarının yeniden düzenlenmesi, çekme mesafelerinin 
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yeniden belirlenmesi, TAKS:0.40 oranının getirilmesi ve dere cephesinden 5 m geniĢliğinde servis yolu 

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

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.33103) 

 

 47. Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığının 28/08/2020 tarihli, 187508 sayılı ve 01/09/2020 tarihli, 

190133 sayılı Yazıları doğrultusunda; Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8547 ada, 1 parselde “Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Entegrasyon ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Uygulama Projelerinin 

Yaptırılması ĠĢi”ne ait projeler doğrultusunda parsele ait kat adedinin 8 kat olarak belirlenmesine yönelik 

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

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.54593) 

 

 48. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 141/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; Murat 

Reis Mahallesinde Konak Belediyesinin mülkiyetindeki 6798 ada, 8, 9 ve 10 parsellerde belirlenmiĢ 

"Park Alanı"nda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 

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

Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.76140) 

 

 49. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 135/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Kahramanlar Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Özel Sağlık Tesisi” kullanımında 

kalan 1904 ada, 39 parsel ile 1905 ada, 29 parsel üzerindeki yapılar arasında geçit  (tüp geçit) 

belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin; Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna,  UlaĢım Komisyonunca oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.50670)  

 

 50.  Bayraklı Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 41 sayılı Kararı ve Belediye Meclisimizin 

01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde 

meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit 

edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 

Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmıĢ yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı 

olarak belirlenen yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak plan ve uygulama çalıĢmalarında uyulacak 

usul ve esaslar kapsamında tespit edilen “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve bu 

alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve iĢlemleri belirleyen, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Deprem ve 

Afet – Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.89408) 

 

 51. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ege ġehir Planlaması Enerji ve Teknolojik ĠĢbirliği Merkezi A.ġ'nin 

22/02/2021 tarihli ve 56 sayılı Yazısına konu; Çiğli ilçesi, Küçükçiğli, 1056 ada 1 parsel ve 1061 ada 1 

parselde kat yüksekliği belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisinin; “Çevredeki imar planı kararları göz önünde bulundurularak talep doğrultusunda               

12 kat belirlenmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.90395) 

 52. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 05.28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk ve 

Ocaklı Mahallelerinde,  Trafo Alanlarının belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

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

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38701) 

 

 53. Aliağa Belediye Meclisinin 09/07/2020 tarihli ve 125 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli 

Aliağa Merkez Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesi önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.252496) 
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 54. Tire Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarihli ve 05.76 sayılı Kararı ile uygun görülen; Duatepe 

Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ile Mezarlık arasında yer alan 1648-1659 adaları kapsayan alanın, 

DanıĢtay 6. Dairesinin 21/03/2018 tarihli, 2015/1363 Esas, 2018/2466 no’lu Karar doğrultusunda 

yeniden düzenlenmesi talebine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile 

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

Dai.BĢk.E.48722) 

 

 55. Tire Belediye Meclisinin 09/10/2020 tarihli ve 05.100 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fatih 

Mahallesinde Molla Arap Deresi güzergâhının, “Park ve TaĢıt Yolu” ile birlikte yeniden düzenlenmesine 

yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, plan değiĢikliğinin “Söz konusu 

derenin İZSU tarafından yapılacak ıslah çalışmaları görüşü doğrultusunda ilçe belediyesince 

hazırlandığı anlaşıldığından” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve 

Sağlık – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.48803) 

 

 56. Balçova Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 61 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balçova ilçesi 

sınırları içerisinde bulunan 2002 yılında kaldırılan plan notu ile yönetmelik hükümleri doğrultusunda 

ruhsatlandırıldığı ve kat mülkiyetine konu olduğu tespit edilen muhtelif parsellere iliĢkin hazırlanan, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.47277) 

 

 57. Urla Belediye BaĢkanlığının 23/10/2020 tarihli ve E.26780 sayılı yazısı ekinde Belediyemize 

iletilen; Bademler Mahallesi, 240 ada, 11 parselin “Blok Nizam, 2 Kat” olan YapılaĢma KoĢulunun 

“Ayrık Nizam, 2 Kat” olarak düzenlenmesine ve mevzii imar planının plan notlarında yer alan, “Blok 

boyu 40 m’dir.” ibaresinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Mevzii Ġmar Planı 

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.23470) 

 

 58. Dikili Belediye Meclisinin 17/06/2020 tarihli ve 96 sayılı Kararı ile uygun görülen; ĠsmetpaĢa 

Mahallesinde Dikili Belediye Meclisinin 03/08/2011 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile Konut Alanından 

Ticaret Alanına dönüĢtürülen 2018 ada, 6 parselin, 05/02/1993 yılı onaylı plandaki kullanım kararına 

dönülerek yeniden TAKS:0.20 KAKS:0.30, Ayrık Nizam, 2 Kat, Ön Bahçe;5 m, Yan Bahçe; 3 m 

YapılaĢma KoĢullu Konut Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38208) 

 

 59. Foça Belediye Meclisinin 04/12/2020 tarihli ve 201 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenifoça 

Mahallesi, Kentsel Sit Alanında kalan 2. Grup Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli 

yapı ve müĢtemilatını içeren 2336 parsele, Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 08/01/2020 tarihli ve 12329 sayılı Kararı doğrultusunda tescil gösterimi iĢlenmesine yönelik 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin 

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

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.73960) 

 

 60. Foça Belediye Meclisinin; Kozbeyli Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli GeliĢme Alanı Uygulama 

Ġmar Planında konut koĢullu imar adasına isabet eden parsellerde Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin 

ilgili maddeleri kapsamında Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine 

yönelik, 04/12/2020 tarihli ve 198 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve  

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.38197) 

 

 61. Bornova Belediye Meclisinin; 03/11/2020 tarihli ve 285 sayılı Kararı ile uygun görülen; Pınar 

Caddesi, Okul Sokak, 1410 Sokak ve 4. Sanayi Bölgesi içerisindeki bisiklet yolu güzergâhının projesi 

doğrultusunda uygulama imar planına iĢlenmesi ve plan notu eklenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna 
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2. BÖLÜM 

2021 YILI MART AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Tutanak No   : 97509404-301.04-3/3                                                         Toplantı Tarihi   : 12/03/2021 

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, ġamil Sinan AN, 

Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Mehmet Atilla BAYSAK, 

Birgül SURAL ÜNER, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, 

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

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

Hasan ÜNAL, 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, Muharrem 

BAYRAKTAR, Ali BOR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma 

ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Seda 

ÖZTÜRE, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Ayhan KAYA, 

Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Nuri 

CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, 

Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Ruhi SELEK, Raife 

KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat 

EROĞLU, Selma KISA, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, 

Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Ali GÖNEN, ġevket 

HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Ali AYYILDIZ, Mehmet 

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

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

AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, 

Hakan ġĠMġEK, Nafiz KÜKLER, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Muhittin SELVĠTOPU, 

Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Abdül BATUR, Cemil TUGAY, Murat AYDIN, Selim Utku 

GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ramazan Ġsmail UYGUR, Mustafa KAYALAR, Fatma 

EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili), 

Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Haydar GÜLTEKĠN, Adil KIRGÖZ, 

Ġsmail YETĠġKĠN, Berkhan PARLAK, Muammer Ekrem ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz 

CERĠTOĞLU SENGEL, Fatih GÜRBÜZ, Refik SÜREN, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, 

Burçin Kevser TOURCHIAN, Fatih TAġTAN, Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), 

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Galip ATAR, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül 

ALTUĞ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları Raporu (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.13180)   

 

 IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 
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Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Sedat SARI, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, 

Eda KILIÇ, Serdar AKSOY. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, arkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri, yerlerimizi alırsak Oturumu 

açacağım. Değerli Meclis Üyeleri, Değerli Meclis Üyeleri, sizleri bir dakikalık saygı duruĢuna ve 

ardından Ġstiklal MarĢımızı okumaya davet ediyorum.  

 

(1 DAKĠKALIK SAYGI DURUġUNDA BULUNULDU VE ARDINDAN  

ĠSTĠKLAL MARġI OKUNDU.) 

 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyeleri, bağımsızlığımızın ve millet olmamızın 

simgesi Ġstiklal MarĢımızın 100. yaĢını kutluyoruz bugün. Bu, öyle bir Ģiir ki, KurtuluĢ SavaĢımızın 

atmosferinde birliği, beraberliği ve iĢgalcilere karĢı mücadele azmini kıtalarında buram buram 

hissettiğimiz, nefes nefes söylediğimiz bir Ģiirdir. “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. /Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

/Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.” derken, bu son derece veciz ifade ile bağımsızlığın, 

özgürlüğün bir millet için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir Ģiirdir Ġstiklal MarĢı. Ve Ġstiklal 

MarĢı kendi içinde bağımsızlığa ve Ulusal KurtuluĢ SavaĢı için mücadeleye sonsuz bir inancı, tüm 

kalbiyle nakĢetmiĢ bir Ģairin eseridir Ġstiklal MarĢı. “Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın 

hürriyet;/Hakkıdır, Hakk‟a tapan, milletimin istiklal.” diyerek, bağımsızlık sembolümüz olmuĢ bir 

Ģiirdir Ġstiklal MarĢı. ĠĢte o Ġstiklal MarĢımızın bugün 100. yaĢını kutluyoruz. Onu aynı onur ve gururla 

ebediyete kadar seslendireceğimize, bu ülkenin üzerinden bayrağın ve Ġstiklal MarĢı’nın hiçbir zaman 

eksilmeyeceğine, buradan, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi’nden söz veriyoruz. Ulusal KurtuluĢ 

SavaĢımızın BaĢkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ü 

ve “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.”diyen Ġstiklal MarĢımızın Ģairi Mehmet Akif 

ERSOY’u ve tüm Ģehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün, bu anma aynı zamanda Sayın 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız tarafından Konak Meydanı’nda da aynı Ģekilde icra edilmektedir. 

Orada halkımızla beraber, her Cuma olduğu gibi Ġstiklal MarĢımızı da hep birlikte Konak Meydanı’nda 

söyleyerek, Ġstiklal MarĢımıza saygıyı bir kere daha göstermiĢ oluyoruz Değerli Meclis Üyeleri. Değerli 

Meclis Üyeleri, bugün 12 Mart. Belki yaĢı bizden küçük olanlar hatırlamayabilir, normaldir ama 

okurlarsa tarihi görürler. 12 Mart 1971 Askeri Darbesi’ni buradan bir kere daha kınıyorum. Değerli 

Meclis Üyeleri, herkes Ģunu bilsin; hakikaten bu ülkedeki yaĢayan herkesin… Artık darbenin iyisi, 

kötüsü, senin darben, benim darbem olmaz. Darbe, darbedir. Darbenin karĢısında yekvücut demokrasiyi 

savunmak için buradayız. Bu Ģiarla Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi’nden de tüm darbelere karĢı 

kararlılıkla karĢı duracağımızı buradan bir kere daha vurgulamak isterim. Ayrıca, Pazartesi günü idrak 

edeceğimiz 14 Mart tarihi de… Aramızda Doktor Meclis Üyelerimiz de var. Onların da baĢta olmak 

üzere, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Covid Pandemisi dolayısıyla cansiperane bir Ģekilde 

halkımızın sağlığını korumak üzere, en önde Covid’le savaĢan tüm sağlık emekçilerine, doktorlarımıza 

da bu gururla, onurla ve inançla sürdürdükleri mücadele için minnetlerimizi Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

Meclisi olarak bildirmek istiyorum. Evet, Değerli ArkadaĢlar, bu üç anmayı ve günü hatırladıktan sonra 

Meclisimizin kendi Gündemine geçebiliriz. Tabii ki söylemek… Kayıtlara geçmesi açısından 

söyleyeceğim. Yeterli çoğunluğumuz vardır. AçmıĢ bulunuyoruz. 

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

    MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin 

GörüĢülmesi maddesine geldik. Sayın KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Gündem dağıtıldığı için madde baĢlıklarıyla okunarak 

görüĢülsün, oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Evet, madde 

baĢlıklarıyla görüĢülmesi… 

HAKAN YILDIZ: Hüsnü Bey bir söz istiyor Sayın BaĢkan’ım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Hüsnü Bey.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 
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Biliyorsunuz Ġstiklal MarĢı, “Korkma” ile baĢlar ve bu Mecliste de bizler korkmayarak konuĢacağız. 

Bugün aynı zamanda 12 Eylül… 12 Mart siz de söylediniz, lanetlediniz. Ama görüyoruz ki ÇarĢamba 

günü burada ben söz istememe rağmen, tıpkı 12 Eylül Cuntasında yaĢanan olaylar gibi, tıpkı 12 Mart’ta 

yaĢanan olaylar gibi siz burada duymamazlıktan geldiniz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli… Bir dakika.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika, bir dakika…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben size mesaj da yazdım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika. Hüsnü Bey… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Özellikle sesimi duyuyorsunuz. Ben ÇarĢamba günü sadece… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hüsnü Bey bir dakika… Hüsnü Bey… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sadece… Bir saniye. Sadece… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yahu bir dakika… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Buyurun.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hatibin insicamı bozulmasın ve söyledikleri anlaĢılsın diye sessizliğe 

ve sükûnete davet ediyorum. Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Zaten siz araya girerek yapıyorsunuz sıkıntı yok. Sayın BaĢkan, ÇarĢamba günü 

sadece Miraç Kandili ile ilgili Hıdır ArkadaĢımız, günün özelliğine göre bir konuĢma yapacak idi. Ben 

de kalkıp onunla ilgili sadece iki-üç cümle konuĢacaktım. Fakat siz duymanıza rağmen, duymanıza 

rağmen bana söz vermediniz. Sayın BaĢkan, biz çocukken top oynardık. Mahalledeki çocukların bir 

tanesinin topu olurdu. 20-30 tanesinin olmazdı. Top kimin elindeyse kuralları o koyardı. Burası, o kürsü 

ne sizin mülkünüz, ne de burada hepimiz oradaki çocuklarız. Burada ben Meclis Üyesiyim. Siz de 

Meclis Üyesisiniz ve bana söz vermeniz gerekirdi. Hiç olmazsa bugün buradan çıkıp görmedim, 

duymadım demenizi beklerdim. Biz burada bütün Gündem Maddelerini sadece Gündemde yazıldığı 

Ģekilde değil, Gündeme geldiği Ģekilde. Geldiği ne? Önergenin geldiği Ģekilde. Yani o belki üç sayfadır, 

beĢ sayfadır. Esasen öyle okunması lazım. Fakat daha önce biz oturduk, konuĢtuk buna anlaĢtık. Fakat 

siz burada benim söz istememe rağmen, siz bana söz vermediniz. Bunu ben size yakıĢtırmadım. Ben 

bunu sizin geçmiĢteki siyaset yaptığınız alanlara da yakıĢtırmadım. Burada sadece benden değil, bu 

Meclisteki bütün arkadaĢlardan özür dilemenizi bekliyorum. Bu… Kimse “haha” demesin arkadaĢlar, 

hiç kimse. Bu bana yapıldı bugün, yarın sana yapılır, öbürüne yapılır, baĢkasına yapılır. Bu ayıptır. Bu 

ayıbı da ben size yakıĢtırmıyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. ġimdi Hüsnü Bey konuĢtu, bana burada 

izafeten Ģeyler olduğu için söyleyeceğim. Bir kere bir, böyle parmak sallayarak Mecliste konuĢursanız, 

bunu kabul etmem. Yapmayın bunu, bunu bir koyalım bir kenara.  

HÜSNÜ BOZTEPE: O parmak sallamak değil. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Parmak marmak sallamak yok arkadaĢlar, bir dakika Ģimdi. Bir; 

müsaade buyur konuĢtun, müsaade buyur, konuĢtun. Ġki; iki Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi hatırlarsanız, 

hatırlarsanız Tutanakları da gösteririm, o gün biz aslında Gündem DıĢı KonuĢma Taleplerimizi baĢa 

aldık değil mi? 8 Mart görüĢmelerini hatırlayın. ġimdi, görüĢülen konulardan sonra hatırlayın dedim ki, 

bakın kayıtlarda var. “Sayın HIZAL’a söz vereceğim, Sayın Bülent KÖKLÜ’ye, Komisyon BaĢkanı’na 

söz vereceğim. Sayın HIZAL’a söz vereceğim, Sayın Grup BaĢkan Vekillerine söyleyeceğim, söz 

isteyenler varsa konuĢacaklar ondan sonra oylayacağım.” dedim, oyladım ve bitirdim. Ondan sonrasını, 

ondan sonrasını… Yani kayıtlar orada, bakın arkadaĢlar, kayıtlar orada, kayıtlar orada. Bir de Ģuna bakın 

arkadaĢlar, eğer yapılan görüĢmelerde, eğer yapılan görüĢmelerde bir eksiklik hasıl olmuĢsa ben o 

sorumluluğu üzerime almaya hazırım. O konu yeterince… Zaten bir madde tartıĢıldı. Büyük tartıĢmayı 

da o madde aldı. Yeterince tartıĢıldı, fazlasıyla tartıĢıldı, konuĢuldu. Zaten o arada eğer Gündem dıĢı bir 

madde ile ilgili konuĢma yapmayı düĢünen Meclis Üyesi ArkadaĢımız, önceden bana bunu söylemiĢ 

olsaydı ben o kargaĢada duymamıĢ olabilirim. Ama Ģimdi Ģunu söylemek mesela bundan hicap ederim, 

çok üzülürüm ve aynen iade ederim. Yani ben kandil kutlayacaktım siz… Öyle Ģey yok. Sözünü baĢtan 

da… Bak bugün nasıl oldu aldı sözü, o gün de alsaydı. Kandilimizi kutlasaydı, ben de memnun 

olurdum. ġimdi dolayısıyla… 
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HÜSNÜ BOZTEPE: ġu görüntüyü koyar mısınız Ģu görüntüyü… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ĠĢi oralara çekmeye gerek yok, iĢi oralara çekmeye gerek yok. Değerli 

ArkadaĢlar, bakın demokratik teamüllere uygun olarak, demokratik teamüllere uygun olarak bir Meclis 

yönetmeye çalıĢıyoruz. Yönetmeliklerimize mümkün olduğu kadar uymaya ama aynı zamanda özgürlük 

alanlarımızı da geniĢletmeye ve sözü kısıtlamamaya, sözün tamamıyla tüketilmesi ve tartıĢmaların 

gerçekten demokratik teamüllere göre yapılması konusunda gereken azami çabayı gösteriyoruz. Eksikler 

her zaman olabilir, mümkündür, insanız çünkü. Ama bütüne bakarsak, bütüne bakarsak iĢin bence kendi 

“K Boyutu”nu görebiliriz. Ben o açıdan müsterihim. Ben rahatım. Ben ne yaptığımı biliyorum. 

Demokratik bir Ģekilde davranmaya da devam edeceğim. Çünkü ben demokrat bir adamım. Demokrat 

olarak davranmaya devam edeceğim. O açıdan zaman zaman bu tip meselelerle karĢılaĢabiliriz. Bu 

genel olarak bütün Meclis Müktesebatını ipotek altına alacak itham ve iddialara bir yol açmaz, 

açmamalıdır. En azından haksızlık olur. O açıdan tabii ki söz kutsaldır. Söz söyleyecek insanlar, ben de 

dinleyeceğim ama ben de görüĢlerimi söyleyeceğim. Bu konuda, birazdan bu konuyla ilgili söz almak 

isteyen arkadaĢlar varsa onlara da vereceğim, Sayın HIZAL söz istiyor vereceğim. Ama ben daha fazla 

da bu konuyu da uzatmak istemiyorum. Sayın HIZAL buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Tabii burada yeni bir usulü tartıĢma açma niyetinde elbette ki değiliz. Biz bunları uzun uzun bu Meclis 

Salonunda Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızla ve sizlerle de tartıĢtık. Aslında burada birini suçlamak ya da 

suçlamamak adına da bir konuĢma yapılmadı. Ama usulü bir yol kazası diyebiliriz belki. Çünkü o gün 

biz bir Gündem maddesiyle ilgili bir konuĢma yaptık. Arkasından Meclisin bitiminde yine Gündem 

maddelerinin içerisinde olan Gündem DıĢı KonuĢma maddesine geldiğimizde o maddenin çok hızlı 

geçtiğini gördük.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Bu noktada bir uyarı yapıldı.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biraz hızlı geçtik, doğru.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet biraz hızlı geçti, onunla ilgili uyarı yapıldı. Hüsnü Bey, Hıdır Bey bununla ilgili 

söz almak istedi. Yoksa buradaki bütün Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın, demokrasi adına ne kadar hassas 

davrandığını, en azından hepimiz Ģahidiz, görüyoruz, dönem dönem çok sert tartıĢmalar olmasına 

rağmen. Dediğim gibi yeni bir usulü tartıĢmanın açılması gibi bir niyetimiz elbette ki yok. Ama burada 

her Meclis Üyesi ArkadaĢımızın, az ya da çok her konuyla ilgili bir söz alma ihtiyacı duyduğunda bunu 

zamana bakılmaksızın, günün anlam ve önemine bakılmaksızın, bu sözün verilebileceğini düĢünüyoruz, 

verilmesi gerektiğini düĢünüyoruz. Çünkü biz Meclis Üyeleri olarak Ġzmirlilerin oylarıyla seçilmiĢ ve 

Ġzmirlileri temsil eden onların adına burada söz alan ve konuĢan siyasetçileriz, Meclis Üyeleriyiz. O gün 

Hüsnü Bey de bu amaçla, bu niyetle söz istedi. Hıdır Bey de bu amaçla, niyetle söz istedi. Usulü 

anlamda öncesinde bir konuĢma yapılmıyor her zaman… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru.  

ÖZGÜR HIZAL: Dönem dönem yapılıyor.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru.  

ÖZGÜR HIZAL: Gündem DıĢı KonuĢmayı biz Meclis’in son maddesi olarak ele alıyoruz. Dolayısıyla 

bu tarz yol kazaları diyelim, bundan sonraki süreçte olmayacağı kanaatindeyiz, saygılar sunuyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, teĢekkür ederim Özgür Bey’e. Yani bir Meclisi 

tabii ki suhuletle, hakkaniyetle Meclisin gerektirdiği demokratik tavır, edayla yönetmek önemli bir konu 

ve buna hassas olarak dikkat ediyoruz. Benim en fazla dikkat ettiğim konulardan bir tanesi bu. Bir 

konuyla da ilgili, bir içimdeki Ģeyi söylemek isterim. Sanıyorum o zaman yine Hıdır Beydi galiba. 

ġehitlerle ilgili bir Ģey vardı. Onun için… 

HIDIR ALPTEKĠN: O bir ay evveldi BaĢkan’ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ĠĢte, iĢte yine ama… Bak iĢte onu söylemeye çalıĢıyorum ben Değerli 

ArkadaĢım yani bu tür hassas konularda Ģey de uyarılabilir yani hepimiz insanız yani. 1 saat 25 dakika 

bir maddeyi tartıĢtıktan sonra buna girdik. Yani dolayısıyla mesela o benim içimde hep kalmıĢtır.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan çok özür diliyorum. Burada tabii, bu salon sizin de o gün dile 

getirdiğiniz gibi sanatsal gösteriler için dizayn edilmiĢ bir salon, gerçekten o anlamda Ģık bir salon. Ama 

Meclis Salonu olma niteliğini taĢıyan bir salon değil.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ĠnĢallah olacak.  

ÖZGÜR HIZAL: Gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla ıĢıklardan salona çok hâkim 
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olamıyorsunuz bazen. Sesle alakalı yaĢanan birtakım sorunlar var. Herhalde bu salon meselesi de 

önümüzdeki günlerde…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ĠnĢallah. 

ÖZGÜR HIZAL: Çözülecek diye düĢünüyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çözülecek, çözülecek. 

ÖZGÜR HIZAL: Umuyorum çözülecek. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çözülecek, çözülecek. 

ÖZGÜR HIZAL: Bu tarz problemler ve sorunlar… Çünkü gerçekten Hıdır Bey iki önemli konuda söz 

almak istemesine rağmen söz verilmedi. Burada elbette ki bir art niyet aramıyoruz. Ama bu sorunların 

da ortadan kalkması, fiziksel anlamda sorunların da ortadan kalkması adına bir adım atılmasını 

bekliyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Zaten üzerinden en azından iki ay, iki meclis, üç meclis geçtikten 

sonra bu içimdeki Ģeyi belirtmem de bunu açık olarak ortaya koyuyor, aynı hassasiyet devam ediyor. 

Sayın KÖKKILINÇ siz söz istemiĢtiniz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Peki, Ģimdi Sayın BaĢkan’ım, Erdoğan TEZĠÇ’in güzel bir sözü var. 

“Demokrasi yalnızca çoğunluk düĢüncesine dayandırılamaz. Demokrasi aynı zamanda katılma, tolerans, 

hürriyet ve muhalefet demektir.” Biz iki senedir Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi gerçekten çok örnek bir 

tavır sergiliyor. Katılımcı ve çoğulcu demokrasinin de örneğini gösteriyor. Evet bazen kazalar olabilir, 

herkesin de birbirini hoĢ görmesi gerekir ama iyi niyet de çok önemli. Ben sadece bir tek Ģeyi 

söyleyeyim hani dikkat eden birisi olarak ve Grup Sözcüsü olarak da Önergeler hakkında söz alan bir 

kiĢi olarak o gün tartıĢılan Gündem Maddesi birinci maddedeydi Komisyon Raporu. O gün, o maddeyi 

hepimiz salonda konuĢtuk, tartıĢtık ve siz dediniz ki; “Grup BaĢkan Vekillerine söz vereceğim bu 

konuyu kapatacağım.” Bu konu kapandıktan sonra arkada daha altı-yedi konu vardı. Yani gündem dıĢı 

konuĢma talebi değildi bu. Belki burada bir karıĢıklık oldu. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben yeni bir Ģey açmak istemiyorum yani sadece o 

günkü akıĢı hatırlatmak istedim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben Afrika’dan bahsediyorum, o Amerika’dan bahsediyor. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, tamam.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani biz hani demokrasiyi önemsiyoruz gerçekten.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika, tamam. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sadece o günün akıĢını aktarmak istedim. Yani niyet önemli olan. Tabii ki 

Gündem DıĢı KonuĢmalara söz verilecek, herkese söz verilecek. Bununda bir usulü var. Bu konuda bir 

centilmenlik anlaĢmamız da var. Ben bu konuda söz alayım istedim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim Değerli ArkadaĢlar.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Buyurun Sayın Hatip. 

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan, bir Meclis Üyesi olarak, Cumhuriyet Halk Partili bir Meclis Üyesi 

olarak ben de mağdurum. Benim partimdeki diğer Meclis Üyeleri de mağdur. Burada usule gelirsek 

Adalet Kalkınma Partisinden bir arkadaĢ konuĢtuğunda Cumhuriyet Halk Partisinden de en az üç 

arkadaĢa söz vermeniz gerekiyor. Yapmıyorsunuz. Ancak bakıyorum siz ne kadar iyi niyetli 

davranırsanız Hüsnü Bey mahallenin Ģımarık çocuğu gibi çıkıyor kendiliğinden bir Ģeyler üretmeye 

çalıĢıyor. Lütfen Meclise ve Meclis Heyetine saygı gösterelim, saygılı olalım. Biz de mağduruz en az 

sizin kadar, teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Böylelikle, böylelikle… Salahattin Bey buyurun.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın Temsilcileri, Ġzmirliler 

hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hani bazen böyle oluyor bu konuyu da çok uzatmamak lazım. 

Hüsnü Bey’e söz verilmedi. Bana da verilmedi, hep ben de söz istedim yani doğru ama oldu yani sorun 

değil inĢallah bir daha olmaz. Evet, teĢekkür ederim. Ben de Ġstiklal MarĢı’mızın yazarı Akif’imizle 

ilgili sözler söyleyeceğim. Ġstiklal MarĢı’mızın kabul ediliĢinin 100. yıl dönümünde asla 

korkmayacağımızı, hiçbir çılgının da bu aziz milleti zincire vuramayacağını haykırıyor, büyük vatan 

Ģairimiz Mehmet Akif ERSOY’u rahmetle, minnetle yad ediyorum, ruhu Ģad, mekânı cennet olsun. 

Akif’i yakından tanıyan M. Cemal KUTAY bir defasında Ģunları söylemiĢti. “Ġlk tanıdığım zaman ona 
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inanamadım, bir insan bu kadar temiz olmazdı. Onun yanında insan kendi günahlarından muzdaripti.” 

Üstelik din, milliyet bağlamında Ġslamiyet ile Türklüğü de eklemlemiĢtir. Evet, Akif vatansever bir 

yürek, milletperver bir kükreyiĢti. Dört lisanı, edebiyatıyla bilirdi. Nitekim Türk olarak yazdı, Türk 

olarak düĢündü, Türk olarak yaĢadı, Türk olarak ruhunu teslim etti. Türk Milleti ona Ģükran duydu, 

engin bir sevgi besledi. Hafızasından hiç çıkarmadı. KıĢ aylarında giyecek bir paltosu bile olmamasına 

rağmen Ġstiklal MarĢı’nı yazmayı para almamak Ģartıyla kabul etmiĢti. Fazilet, feraset ve fedakârlık 

onunla mündemiçti. Kalemi Türk Milletinin varlığıyla ve ebediyen var oluĢ hedefiyle sivrilmiĢ ve 

serpilmiĢti. Öylesine bir ahlakla dolup taĢmıĢtı ki ona “Ahlak Kahramanı” demek yanlıĢ olmayacaktır. 

Akif, “Ben bir yüzlü ve bir sözlü olmayı her Ģeye tercih ederim.” sözüyle sarsılmaz duruĢunu imanla 

kırılmıĢ ve Ģahsiyetiyle bezenmiĢ hayatını özetlemiĢti. Akif, Milli Mücadelenin temel taĢlarındandı. O 

yalnızca eserleriyle değil, bütün varlığıyla milletin,  vatanın ve mukaddesatın hizmetkârıydı. Dahası 

Milli Mücadelenin üniformasız neferi olarak esaretin hasmı, zilletin karĢı cephesi Ġstiklalin de ahlak ve 

haysiyet kalemiydi. Hamdullah Suphi Bey’in tok ve gür sesiyle okunan Ġstiklal MarĢımız, satırdan 

satıra, kıta kıta döküldü. Her mısrasında özlem vardı, iman vardı. Türk-Ġslam Ruhunun mübarek ve 

müstesna hislerine hakimdi. Akif, Türk Milletinin istiklal aĢkını önce hissedip sonra yazdı. 12 Mart 

1921’de yani tam 100 yıl önce istiklalimizin muazzam sesleniĢi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de 

coĢku ve heyecan dalgası eĢliğinde bütün Mebusların ayakta alkıĢlarıyla kabul ve tasdik edildi. Merhum 

Akif’in, kaleminden dökülenler gerçekte Türk Milletinin kalbinden geçenlerdi. Ġstiklal MarĢımızın 

kabulünün 100. yılı kutlu olsun.  Saygılarımla efendim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Buyurun Kemal Bey.  

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Bu ülkeyi bize armağan eden Ulu Önder ATATÜRK’ümüz ve silah arkadaĢları yine bu 

ülkenin milli marĢını, sembolünü yazan Ģairimiz, milli Ģairimiz Mehmet Akif ERSOY’u rahmetle, 

minnetle anıyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederiz. Evet, Gündem Maddelerine geçiyorum 

arkadaĢlar. ġeyi oylamıĢtık değil mi arkadaĢlar?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tekrar oylayalım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tekrar oylayalım. Maddeler halinde görüĢülüp oylanmasını oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde doğrudan oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 1 no’lu Önergeyi 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe ve Eğitim Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 2 no’lu Önergenin 

Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe ve Hukuk Komisyonu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 3 no’lu Önergenin 

Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk – Kooperatifler.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 4 no’lu Önergenin 

Plan ve Bütçe – Hukuk – Kooperatifler Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: 5 ve 6 Bütçe Komisyonu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 5 ve 6 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmesini, Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ġmar Komisyonu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum… Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın 

SEVĠNÇ? Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 5’li Komisyon.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Ġmar 
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ve Bayındırlık Komisyonları.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğru.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 14 no’lu Önergenin Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım – Hukuk – 

Çevre ve Sağlık – Ġmar ve Bayındırlık Komisyonlarına havale edilmesini, Sayın YILDIZ? Sayın 

ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir, 15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15, 16, 17, 18, 19 Ġmar - Hukuk.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 15, 16, 17, 18, 19 no’lu Önergelerin Ġmar ve                              

Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına havale edilmesini Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın 

SEVĠNÇ? Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 20? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 20 no’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 21? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 21, 22, 23 Ġmar – Çevre.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  21, 22 ve 23 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve 

Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 24? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 24 no’lu Önergenin 

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 25? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk ve Kent Konseyi.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 25 no’lu Önergenin 

Hukuk – Kent Konseyi Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 26? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Hukuk – Esnaf – UlaĢım – Çevre. 5’li Komisyon.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  26 no’lu Önergenin 5’li Komisyon yani Ġmar ve                 

Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Sayın 

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 27? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 27, 28 Ġmar.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  27 ve 28 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 29? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Hukuk.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  29 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk 

Komisyonlarına Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Gönderilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 30? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları 30 no’lu Önerge. Sayın 

YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 30 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım 

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

edilmiĢtir, 31? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 31 no’lu Önergenin 

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

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 32?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 32 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık 

Komisyonlarına gönderilmesini, Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 33?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 33, 34, 35, 36 Ġmar. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 Ġmar Komisyonu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 36 dâhil, 36 dâhil 49 dâhil doğru mu efendim? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: 33 dâhil, 33, 33. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 33. Özür dilerim 33 dâhil, 46 dâhil. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğru. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 no’lu 

Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini, Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın 

SEVĠNÇ? Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 47?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 47 no’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 48?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 48, 49 Ġmar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 48 ve 49 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

gönderilmesini, Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  Okunacak bir Ek Gündem… Kimde? Okuyup Gündeme 

alacağız.  

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Mülkiyeti Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret 

(TARKEM) Anonim Şirketine ait Konak ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 204 ada, 45 parselde kayıtlı ve 

Havra Sokağı, 937 Sokak cepheli konumuyla bölgenin ticari ve kültürel hayatına önemli katkılar 

sağlayacak olan Albayrak Pasajına ait ilgili müracaatla hazırlanan Ortak Hizmet Protokolünün 

onaylanması hususunu tensiplerinize arz ederim. (Kent Tar. ve Tan. Dai.Bşk.E.96281) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kentsel DönüĢüm – Ġmar – Hukuk.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bu Önergenin Kentsel DönüĢüm – Ġmar – Hukuk Komisyonlarına 

gönderilmesini Sayın YILDIZ? Buyurun, buyurun efendim.  

SEMA YEġĠLÇĠMEN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlar hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. ġimdi Sayın BaĢkan’ım, biraz önce okunan konu bugün Gündeme eklenen bir konu. 

Benim ilçemde de Selçuk’ta da bir sıkıntımız var. 12 derslikli bir ilköğretim okulumuz var. Bir vakıf 

tarafından 30 milyon lira bir nakdi yardımla bu vakıf yapacak bunu. ġu an mevcutta 12 derslikli fakat 

biz 32 derslikli olarak planladığımız için küçük bir plan tadilatımız vardı. Selçuk Belediyesi, 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri, AK Partili Meclis Üyeleri ve MHP Meclis Üyeleriyle birlikte 

emin olun ki Meclisimizin II. Gündemine bu konuyu getirdik. Komisyona ara verildi Meclise, 

Toplantımızı yaptık. Geçen hafta Cuma günü de bu evraklar Selçuk Belediyesi ilgilileri tarafından 

BüyükĢehir Belediyesi’ne teslim edildi. O günden beri evet Cuma günü mutlaka Meclis Gündeminiz 

hazırlanmıĢtır, gelmeyebilir. Fakat birçok BaĢkanlık Önergesi ya da Ek Gündem olarak getirilebilirdi. 

Bugün de saat:17.00 itibarıyla yolda gelirken bugünkü Gündemimizi öğrenmiĢ bulunuyoruz. 

Öğrendikten sonra sizi aradık, ki sizi bu konuyla ilgili olarak Grup BaĢkan Vekilimiz Sayın Özgür 

HIZAL Bey, ÇarĢamba günü bu konuda bir ricada bulunmuĢtuk. Konunun acil olması için. Siz de 

unutulduğunu Bürokrasiden geç geldiğini bugün yapılacak herhangi bir Ģey olmadığını beyan ettiniz. 

ġimdi Sayın BaĢkan’ım, biliyorsunuz hemen Ģimdi bir Ek Gündem geldi. Selçuk’ta da çok acil 

çözümlenmesi gerekli olan bu okulumuzla ilgili bu Ek Gündem yapılamaz mıydı? Selçuk halkında da 

Ģöyle bir kanaat var. Burada hiçbir arkadaĢımın bu konuyu bir polemik ya da herhangi bir Ģeye çekmek 

için söz almadım. Asla böyle bir niyetim yok. Tamamen Selçuklu Meclis Üyeleri olarak sizlere sitemimi 

dile getiriyorum. Yani Selçuk’ta Ģöyle bir kanı var. BüyükĢehir Belediyesi ile Selçuk Belediyesi arasında 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özcan PURÇU’nun da desteklediği bir roman köyü ile ilgili 

bir ihtilaf yaĢanıyor ve emin olun bizim telefonlarımız durmuyor. ġu an “Mecliste görüĢmüyorsunuz 

acaba BüyükĢehir Belediyesi yine bunu Gündeme getirip Selçuk Belediyesi’nden gelen bu konuları 

Meclise getirmiyor, taĢımıyor mu?” diye. Bu konuda üzüntülerimi ve sitemlerimi belirtmek istiyorum 

Meclisinize.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, keĢke gerçekten gelebilseydi Meclis’e ama her Mecliste 

aĢağı-yukarı yüzden fazla konuyu tartıĢıyoruz, görüĢüyoruz. Belediyeler, Ġlçe Belediyelerimizden gelen 

konular da Belediye Meclisi’nin Yazı ĠĢlerinden Ġmar Dairesi’ne gidiyor, bir sürü havaleleri var ve 

üzerinde de çalıĢılması gerekiyor. En sonunda da BaĢkanlık Makamınca Meclis’e sunuluyor. Yani 

aslında Cuma günü gelmiĢ. KeĢke Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız daha önce Bürokraside takip etselerdi 
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belki daha hızlı olurdu. Bugün 17:00’da öğrenince, biz gerçekten hemen aradık. Hemen hemen Selçuk 

Belediyesi’nin, Selçuk Belediyesi’nin AK Parti’li, CHP’li tüm Meclis Üyeleri aradı saat 17:00’da. Biz 

de hemen Bürokrasimizi aradık. “YetiĢtirebilir miyiz? Alabilir miyiz? Ek Gündeme alabilir miyiz?” 

dedik. “Mümkün değil.” dediler. “Çünkü teknik elemanlar artık ayrıldı.” dediler. Yani bir Komisyon 

Raporu olsa gerçekten ara verirdik, hemen çalıĢılırdı, bağlanırdı. Fakat daha yeni Meclis’e gelecek olan 

bir Önerge olduğu için bu tabii Komisyonlara havale olacaktı. Dolayısıyla mümkün olduğunca en hızlı 

Ģekilde bugün de burada, Bürokrasimiz buradalar. Bunu en hızlı Ģekilde hazırlayıp, çalıĢıp gelecek 

Mecliste… Yani bugün girseydi belki gelecek Mecliste karara bağlanacaktı. Bunu Ģöyle telafi edebiliriz; 

Bürokrasi çalıĢır, gelecek Mecliste Pazartesi günü Gündeme girer acil kaydı deriz, ÇarĢamba günü 

karara bağlanır, yine bir kayıp olmaz. Her Ģekilde biz bu zamanı telafi ederiz. Ama Ģu önemli. Bütün ilçe 

belediyelerimizin hep herkes için söylüyoruz. Kendilerinden gelen tüm dosyaları mutlaka Ġmar 

bölümünden veya ilgili hangi bölümse mutlaka oradan takip etsinler, daha kolay yol alırız. Burada 

kesinlikle bir kasıt yok, inanın yok. Sonuçta yani AK Parti de olsa, CHP de olsa ki Selçuk CHP’li bir 

Belediye üstelik. Yani hiç kimseye karĢı bir ayrımcılık yok, bir baĢka niyet yok. Bunu açıklayalım. Bu 

telafi olur, olmayacak bir Ģey değil, hiç merak etmesinler. TeĢekkürler.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi, bir kere, bir kere… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz vereceğim. Bir kere teknik olarak bir Ģey 

söylemek gerekirse yani bana izafe edilen herhangi bir Ģeyi kabul etmek mecburiyetinde değilim. Çünkü 

Ģey değil yani Gündemi yapan ben değilim. Gündemle… ġimdi 5 Mart’ta ben sordum öğrendim Ģimdi 

açıkladılar arkadaĢlar. 5 Mart’ta gelmiĢ bir Ġlçe Belediyemizden gelen bir Önerge. Açıkladılar 

arkadaĢlar, ben Buğra Bey’e söz vereceğim. Çünkü teknik bir konu. Yani bunun Meclis’e gelebilmesi 

için birtakım geçmesi gereken melhaneler var, onları kendileri anlatırlar ama ben siyaseten bir Ģey 

söylemek istiyorum. Çünkü orada bir Değerli KardeĢimiz, bir ithamda bulundu. Bunu kabul etmek 

mümkün değil. Yani bir milletvekilinin ismini, milletvekilinin ismini söyleyerek. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Duydum sıkıntı yok. “Selçuk 

Belediyesi ile orada yaĢanan baĢka bir problemden dolayı mı acaba?” dedi. Hiçbir alakası yok. Yani 

konunun onunla bununla ne alakası olabilir. Gelen Ģey Önerge baĢka, Ģey baĢka. Yani dolayısıyla böyle 

bir beise kapılmanın hiç anlamı yok, gerçekten anlamı yok, buna ihtiyaç da yok. Onun için bunu bir kere 

bir izafe edip, bunu bir kenara koyalım yani bu olmaz, bu doğru bir Ģey değil. Yani iĢleyiĢler var onları 

da birazdan Ģimdi Buğra Bey’e söz vereceğim. Teknik olarak bize bir açıklama yapsın çünkü ihtiyacımız 

var anladığım kadarıyla. Buğra Bey buyurun. Nedir mesele yani buna bakalım. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Vereceğim, sana da söz vereceğim, 

vereceğim.  

BUĞRA GÖKCE (GENEL SEKRETER): Sayın BaĢkan’ım, Çok Kıymetli… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir açıklamayı dinleyelim.  

BUĞRA GÖKCE (GENEL SEKRETER): Çok Kıymetli Meclis Üyelerimiz, biliyorsunuz 

Meclisimize gelen konuların %80’i imar konuları ve Ġmar ve ġehircilik Dairemizin bunların hepsiyle 

ilgili bir teknik görüĢ oluĢturup, bunu bir rapora bağlayıp Meclisimize iletmesi Yasa gereği de zorunlu 

iĢlerimizden bir tanesi. 5 Mart’ta Belediye Meclisimizin, Belediyemize evrak olarak girmiĢ Selçuk 

Belediyesinden gelen bu konu. Kaldı ki, okullarla ilgili konu olduğunda bizzat Ġl Milli Eğitim 

Müdürümüz de beni arıyor. Zaman zaman Hakan Bey aramıĢtır. Özgür Bey’in aradığını biliyorum. Parti 

kendi Belediyelerimizin, Belediye BaĢkanlarının da aradığı çok oldu. Bunların tümünü mümkün 

mertebe en kısa süre içerisinde Belediye Meclisimizin Gündemine getiriyoruz. Ama 5 Mart’ta 

Gündemimize gelmiĢ, Meclis duyurusunun da daha o tarihlerle yapılmıĢ olduğu bir Meclisimize bunun 

yetiĢmesi teknik olarak mümkün değil. En iyi ihtimal bugünkü Meclisimize yetiĢebilirdi. Bugünkü 

Meclisimize yetiĢse bile Ġmar Komisyonuna havale olacağı için önümüzdeki ay Belediye Meclisimizce 

karara bağlanabilirdi. Yani önümüzdeki Meclisin, Nisan Meclisinin Pazartesi günü karara 

bağlanabilecek bir Ģey. Biraz evvel Nilay Hanım’ın ifade ettiği gibi ÇarĢamba ya da Cuma Meclisinde 

karara bağlanabilir. Dolayısıyla “BüyükĢehir Belediye Meclisinden Ġmar Komisyonuna iliĢkin bir Ģeyin 

Cuma günü Gündeme girip, Cuma günü Gündemden çıkmasını beklemek Ġmar Komisyonuna da 

haksızlık olabilir.” diye düĢünüyorum.  Dolayısıyla böyle bir kasıt da olmaz, aksine Milli Eğitim 

konularını Milli Eğitim Müdürümüzden de, tüm Siyasi Partilerimizin Grup BaĢkan Vekillerinden de 

teyit edebilirsiniz. En kısa süre içerisinde Meclis’e getirmeye çalıĢıyoruz. Bizim Belediyemizin arsaları 

varsa tahsis etmeye çalıĢıyoruz. “Bunda baĢka türlü bir kasıt aramaya çalıĢmak doğru olmaz.” diye 
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düĢünüyorum, saygılar sunuyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, teĢekkür ederiz Değerli Genel Sekreterimize. Hüsnü Bey 

buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, aslında söyleyeceklerimin birçoğunu yaptınız. Doğrusunu yeni 

yeni yapıyorsunuz. Burada Meclis Üyemiz konuĢtuğu zaman onun cevabını Cumhuriyet Halk Partili 

Sözcüsü değil, bunun cevabını ya orada Meclis’i yöneten siz, ya da demin yaptığınız doğru olan Genel 

Sekreterdir, Genel Sekreter Yardımcısıdır ya da ilgili kim bakıyorsa o konuyla ilgili onların cevap 

vermesi lazım. Sayın BaĢkan, Ģimdi biz burada Belediyenin iĢlevi ile ilgili bir konu konuĢuyoruz. Meclis 

Üyemiz bunu soruyor. Bunu kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi’nin  Sözcüsü’nün cevap vermesi kadar 

yanlıĢ bir Ģey olamaz. Yani bu Belediyenin çalıĢanı mı? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika arkadaĢlar, bir dakika. Belediyenin… 

Bakın biraz okuyun o zaman. Bu Belediyenin bir çalıĢanı mı? Belediyenin Bürokratı mı? Belediyenin 

nesi? Aynı hepiniz gibi arkadaĢlar, benim gibi, sizin gibi Meclis Üyesi. Bakın cevabı o değil, demin 

doğrusunu yaptınız. Genel Sekreterimize söz verdiniz. Doğrusu o.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğrusunu yapıyoruz zaten yani Sayın BOZTEPE.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Doğrusunu yaptınız ama… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben dedim ki ilk önce ben konuĢayım neyse yaptınız. Ama bundan sonra hep 

yapın artık bundan sonra.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yaparız.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Lütfen, bizim sorduğumuz sorulara… O zaman arkadaĢlar sadece Nilay Hanım’a 

niye bu bilgileri veriyorsunuz? Niye bizim Meclis Üyelerine bu bilgiler verilmiyor? Biz de bilgilenelim 

o zaman, biz de bilgi sahibi olalım, bizim Grup BaĢkan Vekilimiz de, Grup Sözcümüz de bilgi sahibi 

olsun. Biz de Meclis Üyelerimize anlatalım konuları. Böyle olmaz, bu yanlıĢ bir yöntem. Bunu daha 

önce gene, bir sene önce gene söyledim, bugün bir daha söylüyorum, demin doğrusunu yaptınız 

teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Değerli ArkadaĢlar söz vereceğim. Ġsteyen herkese söz 

vereceğim. Öncelikle Ģunu söyleyeyim. Bir Grup BaĢkan Vekili söz istediği zaman Değerli ArkadaĢlar, 

Hüsnü Bey, bir Grup BaĢkan Vekili söz istediği zaman ben Meclis’i yöneten yönettiğim zamanlardaki 

bir arkadaĢınız olarak; “Ben Grup BaĢkan Vekiline söz vermem, vermeyeceğim.” demem. Dolayısıyla 

Nilay Hanım söz istediği için verdim. Ama sizin, sizin kendi görüĢünüze göre bu konulara Nilay Hanım 

cevap veremez. Siz Nilay Hanım’ın ne yapması gerektiğini söylüyorsunuz, bırakın onu Nilay Hanım 

yapsın. O açıdan siz beğenmemiĢ olabilirsiniz, bunun yanlıĢ olduğunu düĢünebilirsiniz, yanlıĢ olduğunu 

düĢünebilirsiniz ama ben ilgili Grup BaĢkan Vekili arkadaĢımıza söz veririm ve konuĢur herkes de 

görüĢünü dile getirir. Tekrar söz istedi buyurun, tekrar söz veriyorum.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, ben Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu temsil ediyorum. 

Burada da Meclis Üyemiz, yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin Milletvekilinden ve Belediye BaĢkanından 

bir yola çıkarak söz alıyor. Dolayısıyla bir itham söz konusuydu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubunun Sözcüsünün söz alması kadar doğal bir Ģey yok. Ayrıca Meclis Üyelerimizin sözlerinin, söz 

almasının kısıtlanması… Hani demokrasiden bahsediyorduk? Hani az önce bahsediyorduk 

demokrasiden? Kim söz almak isterse söz alır. Grup BaĢkan Vekillerinin, Grup Sözcülerinin de önceliği 

vardır, bir.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġkincisi; ben bu Mecliste her konuyu çalıĢıyorum. Her konuyu da biliyorum. 

Mevzuata da yerel yönetimler alanında uzman bir hukukçu olduğum için son derece yetkinim. Grup 

baĢlamadan önce Belediye Meclis Üyelerimizle de bizim hepimizin arasında güzel bir hukuk var. AK 

Partililer, ĠYĠ Partililer, MHP’liler bir saygı içerisinde çalıĢıyoruz her zaman. Grup baĢlamadan önce 

Sema Hanım beni aradı. “Nilay Hanım bu Ģekilde alma imkânımız var mı? Çaba sarf edebilir miyiz?” 

dedi. Hakan ArkadaĢım, Grup Sözcüsü aradı beni, beni aradı beni. “Yapabilir miyiz, çaba sarf…” Ben 

elimden geleni yaptım, siz elinizden geleni yaptınız.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yaptık tabii. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Birlikteydik. Aradık Bürokrasiyi Ġmardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısını 

aradık. “Bir Ģey yapabilir miyiz? Alalım, gayret edelim. Mesai bitti yapamayız.” dediler. “Teknik olarak 

mümkün değil.” dediler. Yani Hüsnü Bey beni sevmiyor olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 
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saygı göstermek zorunda, Sözcüsüne saygı göstermek zorunda. Söz alma hakkı olduğunu kabul etmek 

durumunda, teĢekkür ederim. Bir yanlıĢ yok yani burada, bu Meclisin yönetiminde Ģu anda. TeĢekkürler.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz isteyen vardı Ģimdi yok mu? Hakan Bey buyurun.  

(SALONDAN: Yeter yahu.) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġyi ama yani söz isteyen vardı Sayın BaĢkan. Yani buyurun. 

HAKAN YILDIZ: ġimdi söz alınca yeter olmasın, Sayın BaĢkan, demokrasiden bahsediyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yeter demiyoruz Hakan Bey buyurun yani. 

HAKAN YILDIZ: Siz demiyorsunuz, ben Meclis Üyesi ArkadaĢlarıma söylüyorum. ġimdi burada 

Hüsnü Bey’in belirttiği konu Ģu; Tabii ki Nilay Hanım söz alacak, ben de söz alıyorum, tabii ki 

konuĢacağız. Ama teknik gerekçeler noktasında bizi aydınlatacak olan biraz önce Sayın Genel 

Sekreterimizin yaptığı gibi ilgili Bürokrasi ya da Meclisi yöneten BaĢkanlık Divanı. Burada her 

seferinde biz bir eleĢtiri getirdiğimizde bilgi notları tabii gidiyor Grup Sözcüsüne. Buradaki yaptığımız 

eleĢtirinin temelinde yatan konu bu. Ancak Nilay Hanım dedi ki; “Ben konuma tabii çalıĢıyorum.” Biz 

Ģimdi… Ben kendisiyle evet bugün saat beĢ gibi aradık, bu krizi çözmek ve yönetmek adına AK Parti 

Grubu olarak ciddi bir çaba sarf ettik. Bilmiyorum Cumhuriyet Halk Partinin Selçuk Meclis Üyeleri ne 

yaptı? Bilmiyorum o konuda belki bize Nilay Hanım bilgi verirler, biz de bilgileniriz. Ancak Ģunu 

gördük ki, mesela 50. maddede, ki önemli bir konu, Bayraklı'dan gelen K maddesi 05/03’te Meclise 

gelmiĢ, yani aynı Önergenin geldiği tarihte gelmiĢ. Demek ki, burada bir teknik olarak bir sıkıntı 

oluĢmuĢ. Burada bir eleĢtiriden çok bir durum saptaması yapmaya çalıĢıyoruz. Selçuk için bu kadar 

önemli ve değerli bir konu, ki Sayın Meclis Üyemiz bu konuda ciddi bir efor sarf ediyor. Bu anlamda 

demek ki Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcümüz dedi ya; “Ben yetkin ve bu konuda dersimi 

çalıĢıyorum.” KeĢke buna da baksaydı, yani 05/03’te gelen bir maddeyi değerli ve önemli ve geçirmek 

zorundayız. Demek ki bu maddede Gündeme alınabilirdi, gelebilirdi. Ġmar Dairesi nasıl K Bölgeleriyle 

ilgili Raporu yazdıysa, bununla da ilgili bir Rapor yazabilirdi. Ama burada ben Sayın Cumhuriyet Halk 

Partisinin Grup Sözcüsünden bu konulara biraz daha hassasiyetle çalıĢmasını istirham ediyorum, kendi 

ifadesi olduğu için, teĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: SataĢma var diye. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz vereceğim ama söylemek istediğim Ģey Ģu; Ģimdi bir kere Selçuk 

Belediyemizin, Selçuk Belediyemizin bu Önergesinin biraz önce bahsettiğiniz gibi “Aynı tarihte gelen 

baĢka bir önerge giriyor da bu girmiyor.” Ģeklinde getirdiğiniz tespiti, eğer tersine çevirebilmek için 

yapmamız gereken Ģudur. Herkesin bir aynaya bakması lazım o zaman. “Ben üzerime düĢeni yaptım 

mı?” diye. Yani tabii ki hepimiz insanız ve birtakım kanallarla bazı iĢleri hızlandırabiliriz, bu mümkün, 

olabilir… Ama Ģunu söyleyeyim yani bunu mesela 3 gün önce konuĢuyor olsaydık. 5 Mart'ta gelmiĢ 

değil mi mesela? Yani biz sonuçta bizim sempatik kanallarımız açık, müdahale ederdik, hızlandırırdık, 

bir Ģey yapabilirdik yani. Ben bunu öğrendim beĢi iki geçe. Yani Ģimdi…(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Hayır, arkadaĢlar Ģunu söylemeye çalıĢıyorum yani 

Selçuk Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın da aslında burada kendilerini değerlendirmesi gerekir, bizim de 

değerlendirmemiz gerekir, herkesin değerlendirilmesi gerekir. Yani Ģunu söylemeye çalıĢıyorum; bu 

Mecliste herhangi bir arkadaĢımıza, bir Önergenin daha çabuklaĢtırılması, hızlandırılması ve aciliyeti 

konusu Gündeme geldiğinde gerekeni yapıyoruz, yapmaya amadeyiz, yapmaya da devam edeceğiz. 

Bürokraside bunu talep edebiliyoruz, burada bir sıkıntı yok, onun için bir kasıt da yok. Benim söylemek 

istediğim nokta Ģu; bir kasıt aramanın gereği yok. Burada hepimizin aslında dönüp hani kendimize 

bakmamız lazım. Herkes acaba görevini yaptı mı da bu kadar gecikti. Yoksa Selçuk Belediyesi ya da 

Kiraz Belediyesi ya da Bergama ya da Aliağa Belediyesi gibi bir ayrım gözetmenin düĢünmek dahi 

doğru bir Ģey değil. Yani bunu aklımızdan bile geçirmiyoruz yani. Onun için, siz sataĢma var diye 

aldınız, buyurun Ģey yapın ondan sonra devam edelim yani çünkü… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet ben kısaca cevap vereyim, çok uzatmayayım, sadece cevap vereyim. Ben 

Ģunu bütün Meclis Üyelerimizin bilmesini isterim. Bürokrasiden benim telefonuma gelen hiçbir bilgi 

notu yok, hiçbir bilgi notu yok. Bunu çok açık bir Ģekilde söylüyorum, bugün de Selçukla ilgili gelmiĢ 

hiçbir bilgi notu yok. Ben bu konudan nasıl muttali oldum, Sema Hanım’ın araması, sonra sonra Hakan 

Bey’in araması biz birlikte çalıĢırken sizinle bütün Meclis Üyelerimizin CHP'li, AK Partili hepsinin 

araması, bürokrasi ile iletiĢim kurmamız bu Ģekilde muttali oldum.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Aynen öyle.  
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 NĠLAY KÖKKILINÇ: Dolayısıyla yani bu konuda biraz haksızlık edildiği düĢüncesindeyim. Ben 50. 

madde, 50. madde bakın hangi madde okuyayım Ģuradan; “Bayraklı Belediye Meclisi’nin 5 Mart 2021 

tarihli 41 sayılı Kararı ve Belediye Meclisimizin 1 Mart 2021 tarihli, 196 sayılı Kararı ile uygun 

görülen, İzmir ili genelinde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda, 7269 sayılı 

Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1 Ocak 1998 tarihinde 

yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik öncesinde ruhsat alarak 

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

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

edilen… ki bunun için biliyorsunuz Belediye Meclisi 4 ay, 5 ay çalıĢtı neredeyse, hep beraber bütün 

Meclis Üyeleri hep birlikte çalıĢtılar. Bakanlıkla istiĢare edildi, deprem sebebiyle zarar gören 

vatandaĢlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla… Esaslar kapsamında tespit edilen mevcut 

planındaki durumu korunacak alanlar (K) sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş 

ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Deprem ve Afet – Kentsel Dönüşüm 

Komisyonları Raporu.” Yani bu Rapor zaten takip edilen, bütün Meclisin takip ettiği bütün 

Komisyonların acil olarak toplanıp karar aldığı bir dosya. Yani Selçuk Belediyesinden bugün gelmesi 

beklenen Önergeyle bu konunun birbiriyle hiç alakası yok. Bu zaten mümkün olan en hızlı Ģekilde 

yürümesi gereken bir konu. Ġlçe Belediyelere de 5 ay gibi bir süre verilmiĢ, Bayraklı çok hızlı bir Ģekilde 

mağdur, en mağdur olduğu ilçe olduğu için hareket etmiĢ, çok yakından da takip edilmiĢ bu, konu bu. 

Yani haksızlık yapmamak lazım gerçekten. Bence kifayet-i müzakeredir diyorum ve Gündemin diğer 

maddelerine geçelim diyorum, teĢekkürler.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Kemal Bey söz istedi, buyurun Sayın SEVĠNÇ. 

KEMAL SEVĠNÇ: Özgür Bey bir Ģey yapsın ondan sonra… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, size hakkını verdi. 

ÖZGÜR HIZAL: Yani, Sayın BaĢkan tabii Sema Hanım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben “Söz büyüğün su küçüğün” demiĢtim ama. 

ÖZGÜR HIZAL: Estağfurullah. ġimdi Ģöyle; Sema Hanım burada ya da Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız 

burada Elbette ki bir suçlu vesaire falan aramadı. Yani bürokrasinin bir hatası olduğundan bahsedilmedi. 

ġimdi Hakan Bey bir örnek verdi. Bence doğru bir örnekti. Neden? Aciliyeti gerektiren bir konu, 

Bayraklı Belediyesinden geldi ve çok kısa bir süre içerisinde deprem nedeniyle, depremde yaĢanan 

mağduriyetlerin ortadan kaldırılması nedeniyle öne çekildi. Selçuk’ta da yapılacak olan bir okul, aslında 

burada da bir aciliyet var. Hangimiz garanti verebiliriz yarın Selçuk’ta ya da çevresinde bir depremin 

olmayacağını. Orada da bir deprem gerçeği var, orada da yeni bir okul yapılacak, okul inĢa edilecek. 

Ama gönül isterdi ki, esasında Ģu; Sema Hanım sonuç itibarıyla Selçuk’ta muhalefeti temsilen bir 

Meclis Üyesi ve gerçekten yaklaĢık bir haftadır burada bir mücadele veriyor. Gönül isterdi ki, Selçuk 

Belediye BaĢkanımız burada kendisinin vermiĢ olduğu bir mücadele var ise bununla alakalı sonuçta 

Selçuk’a kazandırılacak bir eserden bahsediyoruz. Çıkıp bugün burada bunun açıklamasını detayını, 

çalıĢmanın ne manaya geldiğini ne anlam taĢıdığını anlatmasını beklerdik. Maalesef kendisi herhalde bir 

baĢka program nedeniyle aramızda yok, ama sonuç itibarıyla biz Ģunu söylemek istiyoruz; Muhalefet 

Grubu dahi olsak, ilçede ya da BüyükĢehirde bulunduğumuz Meclislerin ya da bulunduğumuz Ģehirlerin 

menfaati neyi gerektiriyorsa ki bugün olduğu gibi onun mücadelesini veriyoruz, vermeye de devam 

edeceğiz. Ġktidar kanadı olarak hangi ilçede kim iktidarda ise yerel anlamda, onun da aynı mücadeleyi 

vermesini temenni ediyoruz, istiyoruz. Asıl eleĢtirimiz de bu. Yoksa dönem dönem gecikebilir, bazı 

sorunlar teknik anlamda yaĢanabilir. Evet söylenen doğru Buğra Bey’in bahsettiği gibi. Bugün de geçse 

en iyi ihtimalle önümüzdeki Nisan Ayının ilk Meclisinden geçecekti, ikinci Meclisinden geçecek. Gönül 

isterdi ki bugün bunu geçirelim, problem tamamen ortadan kalksın. Ama asıl sorun, burada madem 

böyle bir ittifak kurulmuĢ Selçuk adına, o ittifakın diğer kanadı olan Belediye BaĢkanımızın da burada 

bu mücadeleyi Sema Hanımla birlikte vermesini isterdik, teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Kemal Bey buyurun. 

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, bugün tabii Meclis Üyesi 

KardeĢimin dile getirdiği bu hassas konu, okul konusu hepimizin ortak değeri. Ama Meclisin akıĢı 

yönünden, çalıĢma esasları yönünden takdir edersiniz ki bunun yetiĢmesi mümkün değil. OlmamıĢ yani 

ama bu Bayraklı, Bornova, Ġzmirimizin diğer ilçeleri ile ilgili deprem sonrası çalıĢılan konularda ayrı bir 

hassasiyet. Onu zaten uzun bir müddet içerisinde hep birlikte çalıĢtık, oybirliği ile de geçirdik, Ġzmir’in 
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onuru oldu. Bu Ģeyde sıkıntı olan bir durum yok, sonuçta önümüzdeki ay bu konuyu oybirliğiyle 

geçireceğiz. Aynı yöne koĢuyoruz hep birlikte ama elde olmayarak ayaklarımız dolaĢtı bu konuda. ġey 

bir konu yok bunda yani sorun bir konu yok bunun önümüzdeki Mecliste gereği yapılır, hepinize 

saygılar sunarım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ederim. Buyurun Nuri Bey. 

NURĠ CAFEROĞLU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri bugün konuĢtuğumuz konu Selçuk, ben 

de Selçuk Meclis Üyesi olarak ve bu konuda biraz bilgilendirmek istiyorum Meclisi. Sema Hanım’la 

birlikte aynı araçta geldik, aynı dakikalarda Sema Hanım Nilay Hanım’ı ararken ben de Mustafa Bey ile 

görüĢtüm, Sayın ÖZUSLU’yla. Konunun bizim için çok acil olduğunu, konu Selçuk Belediye 

Meclisinde oybirliğiyle alınmıĢ bir karar. Bütün Meclis Üyeleri bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdi. 

Selçuk Belediye BaĢkanı da çok hızlı bir Ģekilde yazıyı yazdırdı, ivedilikle bizim Ġmar Müdürümüz, 

Belediyenin Ġmar Müdürü, BüyükĢehirin Ġmar Müdürü ile konuyu yüz yüze telefonla görüĢtü ve ertesi 

gün evrak, Ģoförümüz ile tembihlenerek gönderildi. Bu arada bizim Ġmar Müdürlüğümüzle muhtemelen 

Yazı ĠĢleri arasında bir koordinasyon eksikliği olmuĢ, konu Mustafa Bey’e de intikal etmemiĢ. Meclis 

Gündemi çok daha erken yayımlanmıĢ olaydı, bunu ben çok daha erken fark ederdim. Veya 1 gün önce 

geleydi elimize gerekli uyarılarda bulurdum. Ama bundan sonra bu da bize bir ders olsun Selçuk’un bir 

konusu olduğu zaman bizim mutlaka bürokrasinin yapabileceği bir hatayı da göz önüne alarak, mutlaka 

Grup BaĢkanımızla bir temas kuralım, teĢekkür ederim. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bence burada sorun bürokratik değil, tamamen siyasi. Siyasiler 

yaĢanan birtakım hataları bürokrasi üzerinden değil. Selçuk Belediye BaĢkanımız BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanımızı aradı mı? Bilmiyorum tabii bir Ģey söyleyemeyeceğim. Bu kadar hassas bir konuda araması 

gerektiğini düĢünüyorum. Yoksa bürokratik bir meselenin olmadığını düĢünüyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar yani meselenin siyasi olduğu kanısına hiç 

katılmıyorum, Sayın HIZAL’ın söylediği Ģeyin de. Yani… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Anladım ama hakikaten yani bu Ģey de hasıl oldu 

aslında. Yani burada benim söylediğim gibi hepimizin bu kadar madem aciliyeti olan bir konu için biraz 

daha, hepimiz diyorum bakın hassasiyet göstermesinde fayda olan bir konuydu. Biraz önce Sayın Genel 

Sekreterimiz bir Önergenin sürecini anlattı. Yani 5’inde gelmiĢ, 5’inde gelmiĢ bir de o anda, aynı anda 

gelip baĢka bir Önerge daha önce değerlendirilmiĢ olabilir ama sonuçta bir süre var, bir süreç var ve bir 

filtreler var. Yani sonuçta bürokrasi de kendisine gelen Önergeleri bir değerlendiriyor, görüĢ alıyor, 

BaĢkan onayı alıyor, bir süreci var onun yani biraz önce anlattı kendileri. Dolayısıyla burada, burada bir 

kasıt yok. Onun için bence artık bu konuyu eğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız kifayet görüyorlarsa 

bence gerek yok. Ben BaĢkan olarak bunun amaca hasıl olduğunu görüyorum, amacın hasıl olduğunu 

görüyorum. AnlaĢılmıĢtır daha dikkatli olmamız gereklidir, ayrıca bütün gecikmenin de, bütün 

gecikmenin de eğer bu Önerge Selçuk tarafından 5 Mart’ta değil de 5 ġubat’ta gelebilseydi, eğer 

gelebilseydi o zaman bir ay önce zaman kazanmıĢ olurduk. Eğer 5 Kasım’da gelseydi 3 ay, 4 ay 

kazanırdık. ġimdi bütün kaybettiğimiz Ģey de nedir arkadaĢlar? Gelecek ayın Pazartesi Meclisinden 

geçer, ÇarĢamba da Meclisimizin onayına sunarız. Dolayısıyla burada gecikilen konu Pazartesi ve 

Salıdır, 2 gün gecikmiĢtir. Eğer bir gecikmeden bahsediyorsak. Onun için teĢekkür ediyorum, ben bu 

konuyu artık… Yeterli kapatıyorum, okuduk bu öneriyi. ġimdi yeni bir Ģey vardı Sayın… Bunlar 

okundu değil mi? Peki, bu okunan Önergenin…  

HAKAN YILDIZ: Oyladık, Komisyonlara da yolladık BaĢkan’ım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Havale etmiĢtik, Ġmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Havale ettik, oyladık mı? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: OylamıĢtık. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, bir daha oylayalım diyorlar da o açıdan, anlaĢılmadı herhalde. 

Hangi Komisyona gönderiyoruz ilgili Önergeyi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonuna, Kentsel DönüĢüm, aklımda kalan galiba Ġmar’dı. 

HAKAN YILDIZ: Ġmar, Hukuk, Kentsel DönüĢüm’müĢ. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kentsel DönüĢüm Komisyonlarına, 

Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Ġlgili Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kentsel DönüĢüm…  

HAKAN YILDIZ: Bir de deprem, deprem konusu herhalde anladığımız kadarıyla.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Deprem mi?  

HAKAN YILDIZ: Ġçerik, Önergenin içeriği.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir daha okutalım mı, ister misiniz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Onur Bey bir daha okur musunuz? Bir daha 

okuyorum arkadaĢlar, bir yanlıĢlık olmasın.  

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine, mülkiyeti Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret 

(TARKEM) Anonim Şirketine ait Konak ilçesi, Güzelyurt Mahallesi, 204 ada, 45 parselde kayıtlı ve 

Havra Sokağı, 937 Sokak cepheli konumuyla bölgenin ticari ve kültürel hayatına önemli katkılar 

sağlayacak olan Albayrak Pasajına ait ilgili müracaatla hazırlanan, ortak hizmet protokolünün 

onaylanması hususunun tensiplerinize arz ederim. (Kent Tar. ve Tan. Dai.Bşk.E.96281) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım ben yeni Komisyon önerisinde bulunmak istiyorum. Az önce 

karambolden de tam anlayamamıĢız aslında. Kentsel DönüĢümle ilgisi yok, Ġmarla da gördüğüm 

kadarıyla ilgisi yok. Bütçe ve Hukuk Komisyonu olmalı. 

HAKAN YILDIZ: Bir de Tarihi eser yanılmıyorsam, Kültür’e yollayabiliriz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sit evet, Eğitim, Kültür, üç Komisyon. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Plan ve Bütçe… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe ve Hukuk. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hukuk? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 50 no’lu Önergenin 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, doğru. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Ģimdi Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesi 

maddesine geçiyoruz arkadaĢlar. Sayın KÖKKILINÇ buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Komisyonlardan Gelen Raporların 1’den 14’e kadar oybirliği 

ile gelmiĢ, Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14 no’lu Komisyon Raporlarının Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylarınıza 

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

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun,  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Komisyon Raporuyla ilgili… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kaç numaralıyla? 3. Buyurun ġerif Bey. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Daha aĢı da olmadık ne olur ne olmaz. Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarım, öncelikle Meclisi saygıyla selamlıyorum. 3 numaralı, yani Kahveciler Odasının müracaatı 

ile ilgili söz almıĢ bulunmaktayım. Buna geçmeden önce Hüsnü KardeĢimi ben çok severim, çok 

tecrübelidir. Bugün ama çok gergin ve sinirli gördüm, demin konuya çok girmedim ki uzamasın diye 

ama burada baĢtan da söylemekte fayda görüyorum. Ama Hüsnü talimat vererek, Meclis BaĢkanına 

talimat verecek noktaya gelmiĢ. Ama burada yaptığı hatayı Hakan gördü, sağ olsun Hakan Bey. Hakan 

Bey’i ben hakikaten hem dersine iyi çalıĢıyor, hem de burada keyifle kendisini dinliyorum, 

konuĢmalarını da izliyorum. Ama burada Hüsnü Bey'in yani tecrübeli bir arkadaĢım olarak ben de uzun 

yıllar bu Mecliste görev yapıyorum. Yani o talimat verir gibi konuĢmasının sonradan düzeltilmesine çok 

sevindim, önce onu bir belirteyim. Evet, teknik konuda tabii ki Bürokrasiye, Meclis BaĢkanı arzu ettiği 

zaman tabii ki söz verecektir. Bu Meclisin genel Ģeyinde de vardır, öncelikle bunu belirteyim.       

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Zaten öyle yaptık ġerif Bey.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan öncelikle bu Kahveciler Odasının yani bu Belediye, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi esnaf dostu bir Belediye olduğunu her esnafın konusu geldiğinde burada 

oybirliği ile geçirdiğimizi hep birlikte burada yaĢıyoruz. Bu Kahveciler Odasının 2000 küsur civarındaki 

esnafın 699 tanesine hiç geliri olmayanlar tespit edilerek ve büyük bir emek var burada, burada bir emek 

sarf edilerek oybirliği ile karar verildi, hem de Mecliste de oybirliği ile karar verildi. Bu anlamıyla 

üstümde kalmasın, Zekeriya MUTLU'nun, Zekeriya BaĢkan’ın, Selahattin BaĢkan’ın ve Hakkı 
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BaĢkan’ın yani Kahveciler Odası BaĢkanı bunlar beni aradılar. Öncelikle Tunç BaĢkan’a teĢekkürlerini 

bildirdiler ve ardından da Meclisin tamamından oybirliğiyle geçtiği için tüm Meclise selamlarını ve 

saygılarını ilettiler, üstümde kalmasın, saygılarımla BaĢkan’ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Evet, buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım oyladık herhalde değil mi? Bugün böyle gidiyoruz. Tamam, 

14. madde Hukuk Komisyonuna havale edilsin. Bu daha çok hassas bir konu olduğu için Hukuk 

Komisyonunun görüĢü alındıktan sonra yine ilgili Komisyonlarına iade edilsin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Komisyonlardan 

gelen 14. maddenin Hukuk Komisyonuna havale edilmesini, Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Hukuk Komisyonuna havalesi, diğer Komisyonlara iadesi. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 14 no’lu Komisyon Raporunun Hukuk Komisyonuna havalesi, 

diğer Komisyonlara iadesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15’ten itibaren 34. maddeye kadar Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın, 

hepsi oybirliği. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 15 dâhil 33 dâhil doğru mu? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, doğru.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Komisyonlardan 

gelen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 no’lu Komisyon 

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 34? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 34. maddede Komisyon Raporunda sehven bir hata yapılmıĢ, önce onu 

düzeltelim. 106 ada 87 parsel, ifadesi 97 ada 13 parsel olarak düzeltilmesi gerekiyor. Düzelttiğimiz 

Ģekliyle Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? 

HAKAN YILDIZ: Söz almak istiyorum Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan buradaki bir maddede oyçokluğumuz var. Bu Ġmar ve Hukuk 

Komisyonuna gelmiĢ bir dosyaydı ve buradaki oyçokluğumuzun temelinde yatan Ģey, bir durumun Ġzmir 

genelini etkileyen bir durumun, farkındalığını oluĢturmak içindi. Bu da malum Sayın… KeĢke 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız bugün BaĢkanlık etseydi çünkü kendisinin iki dönem önce, bir dönem 

önce iki dönem Belediye BaĢkanlığı yaptığı Seferihisar'ın Sığacık planlarıydı. Burada Komisyonda 

itirazın ne olduğuna baktığımızda; vatandaĢlar planlama sahasının dıĢında kaldığını söylüyordu. Biz de 

bu planlama sahasının niye dıĢında kaldığını konu yaptığımızda ilgili bürokrat arkadaĢlarımız 1/25000 

Planlarda buranın “Tarım Alanı” olduğunu söylediler. Biz de 1/100.000 Planlar da “Burası nedir?” diye 

sorduğumuzda 1/100.000 Planlarda da GeliĢme Konut Alanında kaldığını gördük. Tabii ki 1/100.000 

Planlar daha geniĢ ölçekli planlar olduğu için lekenin geniĢliği 25000’lik de daralabilir ama buranın 

kendine özel bir durumu vardı o da Ģu; buranın tarımın yanında ağaçlandırılacak alan, sağ tarafında 

Orman Alanıyla zaten bu alan daraltılmıĢ bir alandı. Ve aynı 25000’lik ve 100000 de bu daraltılmıĢlarda 

zaten mevcuttu. Yani bu alanın çok fazla bir lekenin daraltılacak bir noktası kalmadığı ve mevcut 

planladığımız Sığacıktaki planladığımız bu yerinde takriben 3'te 1'ine denk gelecek kadar dar ve küçük 

bir alanda kaldığını gördük. Ve dedik ki; ĠĢte temel sorun burada baĢlıyor. Hatta orada baĢka bir 

konumuz daha vardı. Bir vatandaĢımızın yaklaĢık 20-25 dönümlük bir arazisinin yarısı, yarısı Tarım 

Alanında kalmıĢ. Yani daha doğrusu planlama sahası dıĢında. Yarısı planlamada kalmıĢ ve yine aynı 

vatandaĢımızın planlamada kalan yerinin yerindelik ilkesi bakımından baktığınızda Belediye Hizmet 

Alanı, Teknik Alan koymuĢuz ve vatandaĢımızı da en yakın parsel olan turizm aktarmıĢız ve vatandaĢın 

içinde de bir evi var. Yani tamamen planlama tekniği gereği de adamın evi de yan tarafa kaydığı ve 

Konut Alanı dıĢında kaldığı için de mağduriyeti oldu. Hatta tüm arkadaĢlarımızla bu mağduriyet 

noktasında hemfikir de oluĢturduk. “Burada ki iddiam, oyçokluğunun temelinde yatan konu Ģu, bir 

farkındalıktır” diye baĢladım söze, o da Ģu; Ġzmir'de 30 Ekim’den sonra bir ortak akıl geliĢtirdik ve 

dirençli Ģehirler kurma noktasında Sayın BaĢkanın çok net bir ifadeleri var. Peki, biz bu dirençli Ģehirleri 

nasıl kuracağız? Eminim ki, Belediye Bürokratlarımızın da, bizlerin de deprem sonrası geliĢtirdiğimiz 

plan notlarının yarattığı birtakım çekinceleri, birtakım mevzuat aykırılıklarına rağmen zaruriyet arz 

ettiği için bu konuda ne yaptık? K Bölgelerini geliĢtirdik. Bugün Bayraklı'yı acil oyluyoruz, dün… Ben 
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Konak Meclis Üyesiyim Olağanüstü Meclis yaptık, Konak’ta geçirdik. Ve o madde üzerinde geldiğinde 

de söz söyleyeceğiz ama Ġzmir'in artık bütünsel planlanması ve bu planın 100.000’lik ve 25000’lik 

uyumu sağlanması kaçırılmaz bir hal aldı. Ve geçtiğimiz dönem, bu Meclis açıkçası çok tarihi kararlara 

bir uyum içerisinde imza atıyor. Bu depremle 30 Ekim’de aldığımız Karar gibi. Ancak 07/08/2018 

tarihinde Çevre Bakanlığımızla ilgili Bürokratlarımızla bir Protokol imzalanıyor, ben bunu Faaliyet 

Raporunda da dile getirmiĢtim. O Protokol neydi? 25000 ve 100.000’lik uyum sorununun giderilmesi 

noktasında yapılmıĢ bir Protokol’dü. Bu protokolün 104 maddesinin, 104 maddesinin 100’ünde bir 

mutabakat sağlandı ve Bakanlık BüyükĢehir'in talep ettiği 100 maddeyi de 100000’lik de düzeltti. 17 

tane dava konusunun 16'sında mutabakat sağlandı. ġimdi “Ama dava çekildi mi?” Dava’dan çekilmedik, 

davada daha halen BüyükĢehir davasını sürdürüyor. Hangi konularda? ĠĢte Buca'da, Kaynaklar’da Ġller 

Bankası’nın bir yerinde Kentsel GeliĢme Alanında bir uzlaĢı sağlanamadı, KemalpaĢa'da bir noktada 

sağlanamadı, Torbalı’da bir noktada sağlanamadı ve Menderes’te bir noktada sağlanamadı. Artık bizim 

2018’den bugüne kadar uzlaĢı sağlayamadığımız DanıĢtay 6. Dairesi’nin geçtiğimiz 2019'un, 2019 

yılında aldığı Kararda bu 104 maddenin 16'sı içerisinde bile artık “Bakanlık, BüyükĢehirin dediklerini 

yapmıĢtır.” görüĢü olmasına rağmen bizim bu 100.000’lik ve 25000’lik farkı artık ortadan kaldırmamız 

lazım. Ve baĢka bir Ģey söyleyeyim; bu Seferihisar’daki yer, BüyükĢehrimizin itiraz koyduğu yerlerde 

de değil. Yani BüyükĢehir buradaki GeliĢme Konut’a bir itirazı da yok. Demek ki 25000’liği ki, Ģu an 

aldığım bilgi belki Genel Sekreterimiz de doğrular, Batı Bölgesinin 1/25000’lik Planlarının iptal olduğu 

bilgisi var. Jeolojik Etütlerin olmadığı kaynaklı, Batı Bölgesi dediğimiz; ÇeĢme, Urla, Seferihisar 

boğazını kapsıyor. Demek ki biz burada o küçücük kalan yeri 100.000’liğe uygun 25000’liğimizi 

yapmıĢ olsak ve o planın Sığacık Planına, bunun bütününe doğru getirmiĢ olsak… Bakın 

yoğunluklardan konuĢmuyorum, emsallerden konuĢmuyorum planlama hiyerarĢisi bakımından bunu 

düzenleyebiliriz. Yoğunluklarımızı 0.5-0.10 daha da düĢük de verebilirsiniz. 0.15’e bitirebilirsiniz ama 

önemli olan 25000 ve 100.000’likteki bu fark ve yürüyen bu dava, ortaya koyduğumuz ortak akıla, 

iradeye ciddi bir problem haline geliyor. Kentin tamamını artık planlamak zorundayız. Kentin sıkıĢmıĢ 

nüfusunu banliyö tarzı ki, Torbalı bölgesinde Ģimdi bir örnek de vereceğim, bu bölgeye doğru bir göç 

var, insanlar daha düĢük yoğunluklu daha alçak konutlara ihtiyaç duyuyor. Bizim bu kentin bu 25000 ve 

100000’lik problemini ortadan kaldırmak artık zaruret haline geldi. Ortak akıl iĢte burada baĢlıyor. 

ġimdi yine bu 100000’liğin yarattığı problem yani 25000 ve 100.000 uyumsuzluğunun yarattığı temel 

problem Torbalı'da bir sorunumuz var mesela. Nedir? Torbalı'da bir önceki dönem malumunuz AK Parti 

Belediye BaĢkanımız vardı. Ayrancılar'da 2002 yılında o zaman Belde Belediyesi iken 1/1000’likte bir 

Plan yapıyor ve planda bir bölgeyi konuta açıyor. Bir emsal ile 24.50 yükseklikle bir plan yapıyor.                    

5000’liği yok, 1000’liği var ve burada tarla vasfından, arsa vasfında dönüĢümünü yapıyor, Torbalı 

Belediyemiz de bu arsaları satıyor. Tamam, peki, “Bizimkiler bu anlamda hata yaptı.” diyelim. Peki, 

Cumhuriyet Halk Partili Belediye Ģu an satıyor mu? O da satıyor. Ve bunu satın alan insanlar var ve 

bunun üzerine bir mağduriyet artık oluĢmuĢ. Esaslı bir Planı var, 1000’liği var, bölgenin konut ihtiyacı 

var, o bölgenin planlaması zorunlu. Torbalı dediğiniz yere, ĠZBAN’la buraya bir hat getirmiĢ 

durumdayız, Selçuk'a kadar. Artık Ģehir trafiğini insan akıĢını rahatlatacak Ģekilde yeni kentleri inĢa 

etmemiz lazım. Peki, ne yapıyoruz burada? Ġlk önce Bakanlık “Ağaçlanacak Alan” diyor BüyükĢehrimiz 

ona uygun olarak 100.000’liği revize ediyor. Ama bu sorundan habersiz tabii bu yerleri satın alanlar, 

bugün bile satın alanlar yani Cumhuriyet Halk Partili Belediyenin yönettiği Torbalı'dan da yer alan, 

Adalet ve Kalkınma Partili Belediyenin yönettiği dönemde de yer alan bir sürü vatandaĢ, doğal olarak 

Bakanlığın kapısına dayanmıĢ.  DemiĢ ki: “Ben burada Belediyenin arsa vasfındaki yerlerini satın 

aldım.” Ama 100.000’likte ve 25000’likte buranın GeliĢme Konut Lekesi yok. Bunun üzerine Çevre 

ġehircilik Bakanlığı Torbalı Belediyesi’ne bir görüĢ soruyor ve 09/02/2021 tarihinde Sayın Belediye 

BaĢkanı imzalı Torbalı Belediyesinden gelen görüĢte; “Buranın mağduriyetlerin oluĢmaması, kentin 

ihtiyacı ve bu anlamdaki gereksinimlerle 100.000’likle GeliĢme Konut olarak belirlenmesinin uygun 

olduğunu bildiriyor,” Bu yazıya ek tutuyor Sayın Bakanlık ve diyor ki, Çevre ġehircilik Bakanlığı 

BüyükĢehire diyor ki: “Torbalı’nın da görüĢü olumlu, bu anlamda gelin burada bir mağduriyet oluĢacak, 

geçmiĢ dönemde Ġlçe Belediyenin yapmıĢ satıĢ faaliyetleri var, farklı dava konuları oluĢacak, bu sorunu 

çözelim sizin içinde uygunsa 100000’lik lekeye ekleyelim.” Peki, BüyükĢehrimiz üç hususta reddediyor 

görüĢü. Bir; diyor ki “talep konusu” diyor. “Yerlerle ilgili biz 1/100.000’lik planlara açtığımız davalar 

var.” Davalarda diyor. “Davaya ait bilirkiĢi değerlendirmesine aykırı iĢlem tesis edilmiĢ olacağından.” 

Biraz önce 2018'de imzaladığımız Protokol’e de bilirkiĢi diyor ki; “Evet Bakanlık bu 100.000’liklerde 
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BüyükĢehirin dediklerini harfiyen yerine getirmiĢtir. Burada edimlerini yerine getirmiĢtir.” ġimdi orada 

bilirkiĢinin görüĢü; “Artık bu 100.000’liği onaylayın noktasına dururken, ne hikmetse burada biz 

bilirkiĢinin görüĢüne aykırı hareket etmeyelim.” diyoruz. Yine diyoruz ki; “Biraz ilerisinde TOKĠ'nin” 

Bunu da çok anlamıĢ değiliz Sayın BaĢkan, Karabağlar'da da bu sorunu yaĢıyoruz. Bir TOKĠ alerjisi 

oluĢtu maalesef. Bunu da ortadan kaldırmamız lazım, ortak akıl irademizin hayata geçmesi için. 

TOKĠ'nin orada yürüyen planlamada 100.000’likdeki Kentsel GeniĢleme Alanı ile ilgili de davalarımız 

sürüyor diyor ki: “Bahsettiğim Protokol yaptığımız 2018'de evet bu davalardan tekrar konuĢarak 

kaldıralım.” dediğimiz noktada yürüyor ve 3.’üncüsünde de koruma havzası ki, Koruma havzasında 

kalmayan bir nokta. ġimdi bizim artık bu yakaladığımız Meclis uyumunda, bakınız burada 45 madde 

geliyor sadece iki noktada oyçokluğu yapmıĢ durumdayız, biri bu, biri baĢka madde ve bu noktada 

yakaladığımız bu uyumun karĢılığında artık bu 25000’lik ve 100.000’lik çeliĢkileri ortadan kaldırmamız 

lazım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.    

 HAKAN YILDIZ: Ve 100.000’e uygun 25000’likleri yapmak zorundayız. Sığacık'taki hiç o 

tanımadığımız insanları mağdur etmekten kurtarmak zorundayız. Kenti artık nüfus yoğunluğu 

bakımından daha az emsaller vererek, daha az kat yükseklikleri vererek yeniden planlayabiliriz. Ama bu 

planı Bayraklı’da yapamıyoruz. Niye? Bir yoğunluk var, Meclis Üyesi olduğum Konak'ta hiç 

yapamıyoruz. Çünkü BeĢtepeler Planlarını geçiriyoruz, 3 Emsal 10 Kat, anca çözebiliyoruz. Gültepe'yi 

geçirdik, dün Gültepe’deydim. 2,5 emsal, iyi bir emsal diyorum. VatandaĢ mutlu değil, çünkü yapılaĢma 

yıllardır o kadar kötü hale gelmiĢ ki. Peki ne yapmamız lazım?  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.    

HAKAN YILDIZ: Kentin doğusunda, batısında yeni Uydukentler inĢa etmemiz lazım. DüĢük 

yoğunluklu yeni kentler koymamız lazım. UlaĢım ağlarımızı ĠZBAN’la Çevreyollarıyla buralara 

getirdik. UlaĢım bir değer unsuru bakımından en önemli noktadadır artık ve Çevreyolu ÇeĢme’ye kadar 

gidiyor. Geçen Çandarlı'da yapmıĢ olduğumuz toplantıda Dikili Belediye BaĢkanımız Çandarlı’nın 

geliĢimi ile ilgili 6 madde saydı, hepsi Hükümet Projesi. Ġnanın ben çocukken gitmiĢtim Çandarlı'ya, o 

yol çekilmezdi. Çevreyoluyla Çandarlı'ya gitmenin ne kadar kolay olduğunu gördük.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ toparlayın artık.     

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan bu yakaladığımız uyumu lütfen 100.000’lik ve 25000’lik uyumda 

yakalayalım. Bakanlık Bürokratlarımız bunda hazır. Biz AK Parti Grubu olarak depremde olduğu gibi, 

Grup BaĢkan Vekilimizin gösterdiği performans gibi hepimiz bu performans içerisinde bu davanın artık 

ortadan kalkmasını istiyoruz…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. 

HAKAN YILDIZ: Ve kentin Yenikent Merkezleri inĢası anlamında sorun olan bu noktanın acil olarak 

değiĢmesini talep ediyoruz, saygılarımla. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. ġimdi, bu ilgili maddenin görüĢmesinde Sayın 

YILDIZ, hep bir Protokol’e referans gösterdi ve atıfta bulundu. ġimdi, Sayın Meclisimizin bu Protokolle 

ilgili belki bilgilendirilmesi gerekebilir, bu bilgi de yine Genel Sekreterimizde mevcut. Dolayısıyla ben 

Meclisimizin izni olursa, Genel Sekreterimize bu Protokolle ilgili, Sayın Hatibin referans gösterdiği 

Protokolle ilgili bize bir, Meclisimize bilgi vermesini talep ediyorum, buyurun. 

BUĞRA GÖKCE (GENEL SEKRETER): Sayın BaĢkan’ım, Çok Kıymetli Meclisimiz Hakan Bey’in 

bahsettiği Protokol doğru. Bundan yaklaĢık 3 yıl önce Mekânsal Planlama Genel Müdürümüz Sayın 

Erdal KAYAPINAR ve beraberindeki Daire BaĢkanların olduğu bir heyetle bizim de BüyükĢehir 

Belediyesi adına benim baĢkanlık ettiğim, Genel Sekreter Yardımcımız, Daire BaĢkanımız yanımda 

Zeliha Hanım ve ilgili Müdürlerimizin olduğu toplantıyla yapıldı. Bu çok doğru. Bizim Bakanlığın 

yaptığı 1/100.000 ölçekli Plana 104 noktada itirazımız vardı. Bu toplantıda tamda Hakan Bey’in 

bahsettiği gibi 100 noktada mutabakat sağlandı, 4 noktada sağlanamadı. Buraya kadar anlattıklarımızda 

bir çeliĢen bir durum yok ama böyle bir durumumuz var. Sonra Bakanlığımızın bu 100 maddenin Ģimdi 

hatırlamıyorum ama bir bölümünü yaptığı düzenlemelerle uygulamaya geçirmedi. Yani kısmen o 

mutabakatı onayladı. Onayladığımız zapturaptla altına aldığımız mutabakatın bir bölümü onaylanan 

plan değiĢikliğinde, revizyonun da 1/100.000’inin tekrar revizyonunda hayat bulmadı, bir bölümünü. 

Bunları da tek tek Hakan Bey’e takdim etmek isterim. Öyle olunca davalarımız devam etti. Biz de dava 

etmek istemiyoruz. Dava olsun istemiyoruz ama o dönemde BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız böyle bir 

Protokol olduğunda dava etsin kararı vermiĢti. ġimdi de BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız… Bunlar 
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nihayeten BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın Kararlarıdır. Biz bunları tek baĢımıza da dava etme 

hakkına da sahip değiliz. O tarihte de sormuĢtuk, Ģimdi de sorduk. Üstüne Bakanlık arkasından plan 

değiĢiklikleri diye 1/100.000 ölçekli ilave değiĢiklikler yaptı. Mutabakat sağladığımız maddelerin bir 

bölümünü de ilave ederek yeniden imara açtı. Dolayısıyla mutabakat metninin zedelendiği ona 

uyulabilir bir zemin kalmadı. Tabii ki biz buna uymak isteriz. Ama imzaladığımız Ģeyin muhatabımız 

tarafından tam anlamıyla hayata geçirilmeyince, davaların sürme zorunluluğu hasıl oldu. Buna da 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı böyle karar verdi. Ġlave değiĢiklikler yapıldı ve değiĢiklikte de bazı alanlar 

da imara açıldı. Seferihisar Bölgesi Hakan Bey’in bahsettiği Batı Planlama Bölgesinde değil, Merkez 

Planlama Bölgemizde ve herhangi bir iptal kararı yok. Torbalı Bölgesinde bahsettiği arazi de… Bunları 

nereden biliyorsunuz diye merak ediyor olabilirsiniz. Ben de ġehir Plancısıyım, mesleğimdir bu ve 

birebir bu konuları takip ediyorum. Dolayısıyla Bakanlık Genel Müdürü de benim meslektaĢım, 

müzakereyi de birebir yürütüyoruz. Bahsettiği Torbalı’daki arazi de çok yoğun ağaçlık, bitki varlığı çok 

yüksek olan Hazine ve Belediyenin ortak mülkiyetinde bir arazi. Bizim planımızda da ağaçlandırılacak 

doğal karakteri korunacak nitelik taĢıyor. Bakanlıkta 1/100.000’ini bu Ģekilde düzenledi. Ancak 

Belediye BaĢkanları, Belediyenin mülkü bu alanda olduğu için, bu alanı ekonomik getiriye konu etmek, 

değerlendirmek istiyorlar. Biz de bu kadar yoğun ağaçlık bir alanın imara açılması konusunda öteden 

beri olumlu görüĢ vermiyoruz. Bizim açımızdan konu budan ibarettir. Tabii ki biz de 1/100.000 ölçekli 

Planla 1/25000 ölçekli Planla hiçbir uyumsuzluk olmamasını tercih ederiz. Bizim açımızdan Bakanlık 

Bürokrasisinin böyle hazır olduğunu duymak çok mutluluk verici. Kısa sürede tekrar bir araya geliriz, 

bir huzursuzluk, eksiklik var ise de bunları gideririz. Meclisimizin bilgilerine saygılarımla sunuyorum.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Erhan Bey’e vereceğim. Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu BaĢkanımız arkadaĢımıza Erhan Bey buyurun.  

ERHAN UZUNOĞLU: Sayın BaĢkan, Değeri Meclis Üyeleri bu kesinlikle bir yanıt değil, sadece bu 

çok sağlıklı giden bu tartıĢmaya katkıda olsun diye söz aldım. Öncelikli olarak Seferihisar Sığacıktaki 

oyçokluğu kararımız… Ben o esnada da zaten durumu kavramıĢtım, arkadaĢlarımızın kararı bu Ģekilde 

gerçekleĢtiğinde kendileri de ifade ettiler. Bir farkındalık yaratmak ve bir dikkat çekmek istediler. ġimdi 

25000 – 100.000 Plan Uyumsuzlukları ciddi bir sorun. Biraz evvel Genel Sekreterimizin de ifade ettiği 

gibi oldukça da eskiye dayanan, geçmiĢi olan hatta Hakan Bey “Orada bir itiraz yok.” dedi ama bu 

oyçokluğu verdiğimiz yerde devam eden bir mahkeme var. Ve hatta ne kadar önemi var bilmiyorum 

sizler için ama BilirkiĢinin de orada BüyükĢehir Belediyesinin açtığı davada BüyükĢehir’in lehine 

vermiĢ olduğu bir rapor var. ġimdi bu karardan öte 25000 ve 100.000 meseleleri hakikatten ele alınması, 

bu Ģehir için çözülmesi gereken önemli konu. Ama Ģu yaklaĢım doğru değil. Lütfen 1/100.000 Planlara, 

1/25000 Planlarınızı uydurun. Bu Ģunu söylüyor bize, diyor ki; “Yani 100.000 Plan Bakanlığımızın 

yapmıĢ olduğu planlar tek doğrudur ve siz de bunlara tabi olun.” Bunu sanıyorum, bu Ģekliyle ifade 

etmek de istemedi arkadaĢlar derler ki, benim anladığım “Müzakere edilsin, doğrusu bulunsun ve 

vatandaĢın hayrına iĢler yapılsın.” Torbalı konusunda benimde bildiklerim var. Geçen, hatta Komisyon 

Üyeliği yaptığım dönemde, BaĢkan olmadan önce bile YazıbaĢı Belediyesinin zamanında fabrika 

yaptırıp, yanında adam fabrikasını büyütecek diye ayrı bir parsel satın alıp, Ģimdi fabrikasını Tarım 

Alanı olması dolayısıyla yapamadığı yerler var. VatandaĢ çok mağdur oralarda bunları biliyoruz. Size 

Ģunu söylemek isterim Sevgili Meclis Üyeleri; geçtiğimiz günlerde aldığımız bu Deprem Plan Notu diye 

baĢlayıp daha sonra usul ve esaslara dönüĢtürdüğümüz o çok önemsediğimiz ve hakikatten de çok Ġzmir 

için hayırlı olacak bu kararda, benim çok önemsediğim bir husus var. O da Ģudur; geçmiĢ Komisyon 

dönemlerini bilmiyorum, içinde bulunmadım ama bu dönem bizim Komisyonlarımızın çalıĢma 

biçimlerinde Ģu arkadaĢlarımızın, Ģu serzeniĢini hep duymuĢumdur, ben de hissettim. “Hep rutin iĢlerle 

uğraĢıyoruz. Getirilen konuların, mevzuat uygunlukları vesairesi açısından bakıyoruz. Ama temel 

çözülmesi gereken konularda fikir üretmek, çözüm üretmek yani halkın dertleriyle ilgili bir Ģeyler, bir 

fikirler geliĢtirerek bir Ģeyler kararlaĢtırmak adına geri kalıyoruz.” diye düĢünüyor idik. Bence bu Plan 

Notu meselesinde Komisyonlar, Ġmar Komisyonunun öncülüğünde diyelim, bunu baĢardılar. Ġzmir’in bir 

sorununu, bizim BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın iradesiyle Gündeme getirdiği bu konuyu, 

Bürokrasimizin çok büyük desteğiyle Komisyonlar bunu aldılar, bir yere getirdiler ve Ġzmir’in önünde 

bir çözüm umudu olarak Ģu anda koydular. Bu çok büyük bir geliĢmedir, baĢarıdır. Bu 25000 – 100.000 

meselesiyle bu yaklaĢımla eğer gider isek, çözüm arayıcı bir yöntem ararsak, bulursak bence bunlar 

çözülecektir ve Ġzmir’in önünde çözülmesi gereken devasa sorunlardan da kurtulacağız, en kısa 

zamanda diye düĢünüyorum, teĢekkür ediyorum.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, teĢekkür ederim. Nilay Hanım buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi gerçekten söz alan arkadaĢlarımız hem Ġmar Komisyonunda görev yapan 

arkadaĢlarımız, iĢte Hakan Bey de zaten sektörel olarak da bildiğim kadarıyla bu alanda çalıĢıyor, 

Hukuk Komisyonunda da itiraz bir ve mahkemelerden gelen konularda birlikte değerlendirme 

yapıyorlar. Genel Sekreterimiz çok güzel bir Ģeye iĢaret etti. Yıllar önce 1/100.000’lik Plan, Çevre 

Düzeni Planı için ilçeler iptal davalar açmıĢlardı. Orada üniversitelerden BilirkiĢiler geldiler, öyle bir 

değerlendirme yaptılar ki bakın Güzelbahçe’de Ankara’dan bakıldığında fundalık makilik görünen yer 

esasında orman tarımı yapılan bir yerdi. BilirkiĢiler yerinde gidip tespit yaptıklarında 1/100.000’lik 

Planlarda buradaki orman tarımının ortadan kaldırıldığını söylediler. Yine Güzelbahçe’de bir altın 

madeni vardır ama aynı zamanda yarımada için çok değerli bir su kaynağı vardır. Bugün orada baraj 

yapılmak isteniyor ama aynı zamanda altın madeni içinde birtakım çalıĢmalar var. BilirkiĢilerin 

söylediği Ģey Ģuydu, “1/100.000’lik Planda eğer burada bir maden var ise bunun gösterilmesi gerekir ya 

da bir yarımada için çok değerli su kaynağı var ise bunun da gösterilmesi”  noktasındaydı. 1/100000’lik 

Planda bunlar görülmüyordu. Yine Ġzmir için bu Çevre Düzeni Planında Manisa-Kütahya-Ġzmir aynı 

coğrafi bölgede bulunuyor diye, aynı ölçüde değerlendirilmiĢ. Hâlbuki Kütahya çok farklı, Manisa çok 

farklı, Ġzmir birbirinden yine çok farklı. Bu özelliklerini de gösterilmediği söyleniyordu ve 1/100.000’lik 

Plan bu noktalarda iptal edildi. ġimdi Genel Sekreterimiz dedi ki; “Biz mutabakata vardık.” Gerçekten 

mutabakata varmak çok değerli. Ama bunun uygulanması gerekir. Bu uygulanmadıktan sonra yerelde 

hâkim olan, yerel seçmenin seçtiği Ġdarenin görüĢmelerine dikkat edilmesi gerekir. Yani nedir bu? 

BüyükĢehir Ġlçe Belediyelerinin görüĢlerini dikkate almalı, Merkezi Ġdarede Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi gibi BüyükĢehirlerin Yerel Ġdarelerin görüĢlerine itibar etmeli. Onların görüĢlerini 

kolaylaĢtıracak Ģekilde planlama yapmalı. Dolayısıyla 1/100.000’lik Planlara uyun demek, yereli yok 

saymak demek. Ne yapacaksınız? Biz BüyükĢehir olarak Ġlçe Belediyelerinin görüĢlerine göre plan 

yapacağız. ġehirlerin, illerin görüĢlerine göre de Bakanlık en büyük planı yapacak. Sonuçta bir hiyerarĢi 

var. 100.000’lik, 25000’lik, 5000’lik, 1000’lik diye gider. Burada önemli olan Ģey, Bakanlığın Merkezi 

Ġdarenin Yerel Yönetimlerin önünü açacak, onların görüĢlerini dikkate alacak Ģekilde çalıĢmasıdır. Erhan 

Bey’in söylediği bir Ģey de çok değerli, biz burada gerçekten gelen Önergeler üzerinde çalıĢıyoruz 

Meclis Üyeleri olarak, yaratıcı iĢ çok zor çıkıyor. Yani iĢte en son bu Deprem Plan Notuyla ilgili yapılan 

çalıĢma gerçekten yaratıcı bir çalıĢma, Yasa düzeyinde kıymetli bir çalıĢma, olması gereken Ģey bugün 

Anayasa değiĢikliğinden bahsediyorsak, Yerel Yönetimler Yasasını da değiĢtirmemiz gerekiyor. Yerel 

Yönetimleri daha güçlü kılmamız gerekiyor. Yerelden yukarı doğru çıkacak Ģekilde bir Yerel Yönetim 

Sistemi, Yerel Yönetim Reformu getirmemiz gerekiyor. Anayasanın 127. maddesinde var Ġdare Vesayet, 

Anayasayı değiĢtiriyorsak önce Anayasanın 127. maddesinden baĢlayarak, bu çalıĢmayı Parlamentonun 

yapması gerekiyor.  Meclis Üyeleri olarak da her birimizin katkı koyacaksak, bürokrasi alanının içinde, 

uygulamanın içinde hangi katkıyı koyacaksa el birliğiyle çalıĢmak ancak bu Ģekilde olur. VatandaĢ 

yararına yapılacak olan çalıĢma budur. Bu konuda söz aldım, teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim. Buyurun Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Ģimdi esasında tabii burada çok teknik meseleler konuĢuldu. Hakan 

Bey, Komisyon BaĢkanımız, Sayın Genel Sekreterimiz, Nilay Hanım… Ben meseleye çok teknik 

yaklaĢmayacağım. Meseleye çok daha farklı bir yaklaĢım getirmek istiyorum. Meseleye biraz daha 

ilkesel yaklaĢmak istiyorum. Burada aslında mesele biraz inatlaĢmak, bu Ģehrin en temel sorunu. Bir gün 

bakıyorsunuz TOKĠ kentsel dönüĢüm adına Karabağlar’da bir dönüĢüm hamlesi yapmak istiyor. Bir 

davayla karĢılaĢıyor, önü engelleniyor. Bir plan yapılıyor, bir dava açılıyor, önü engelleniyor. ġimdi 

buradaki mesele Yargı Kararının ötesinde… Bunu daha öncede söylemiĢtim ve yine söyleyeceğim, 

burada tekrar edeceğim. Aslında BilirkiĢi Heyetinin, Ġzmir’deki bazı BilirkiĢi Heyetlerinin vermiĢ 

olduğu bazı siyasal kararlar neticesinde, bu Ģehrin önü kesiliyor ve inatlaĢılıyor. ġimdi Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi 1/100.000, 1/25000’lik uyumsuzluğu üzerinde bu Ģehrin önünde dönem dönem bazı sorunlar 

yaĢattı mı? Evet yaĢattı. Ama aynı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, aynı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bizim 

dönemimizde de dâhil olmak üzere Ģunu yaptı mesela; “Özel bir 1/25000 değiĢikliği yaptı.” Nerede 

yaptı? Selçuk’ta yaptı. Nerede yaptı? Matematik Köyünde yaptı. 1/25000 değiĢimi yaptı. Orada da bazı 

sorunlar vardı ama özel bir değiĢim yaptı. Yine aynı BüyükĢehir Belediyesi, yine aynı bölgede Belevi’de 

hiç bugüne kadar karĢılaĢmadığımız bir Ģekilde 100.000’liğin değiĢmesi konusunda, Bakanlığa bir yazı 

gönderdi ve itiraz ettik. “Bugüne kadar böyle bir uygulama yok.” dedik, “Neden bunu yapıyorsunuz?” 

dedik. “Burada siyasi bir niyet mi var?” dedik. Siz itiraz ettiniz, ama bizce vardı. ġimdi Kıymetli 
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ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan’ım aynı zamanda bir Komisyon Üyesi olarak önümüze geldi, biz bunu 

reddettik. Ama bir vakadan bahsedeceğim; çok hassas davranıyoruz ya, çok dikkat ediyor ya Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi, aslında hassas davranmıyor, çok da dikkat etmiyor. Önümüze bir fotoğraf geldi. 

Bilmiyorum bunu kameraman arkadaĢlarımız zoom yapabilirler mi? Yaparlarsa gerçekten çok mutlu 

olacağım, memnun olacağım. Bakın görebiliyorsanız burası bir tarım arazisi arkadaĢlar. Burası bomboĢ 

bir tarım arazisi, bu fotoğrafta iki yıl önce çekilmiĢ bir fotoğraf, hava fotoğrafı. Burası aynı alan. 

Gösterebilirsek… Benim gözlüğüm yok göremiyorum ama herhalde görüyorsunuzdur. Burada bazı 

yapılar var, hobi bahçeleri adı altında yapılmıĢ yapılar var arkadaĢlar. Ruhsatlı değil, imar değiĢikliği 

yapılmamıĢ ama bu Ģehri Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yönetiyor. Orası Seferihisar, orayı da Seferihisar 

Belediye BaĢkanı yönetiyor. 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde yapılmıĢ bütün bunlar. 1/25000’liği 

1/100.000’liğe göre değiĢtirmiyorsunuz, sonra da çıkıyorsunuz tarım arazilerini koruyoruz diyorsunuz. 

Buyurun tarım arazilerini nasıl koruduğunuzu ben size gösterdim. Tarım arazileri nasıl korunur? Fiili 

durum bu. Bu olmasın elbette ki, bunun karĢısında biz de duracağız. Ama biz, 30 Ekim’de bir deprem 

yaĢandı, bir mutabakat sağlandı bu Ģehirde, bu mutabakatın devam etmesini istiyoruz. Hakan Bey çok 

güzel söyledi. “K Sınırları”nı belirledik, Bayraklı’da 2 mahallede, 3 mahallede, 3 mahalle etrafında 

dönüp duruyoruz. Konak’ta 2 mahalle etrafında dönüp duruyoruz. KarĢıyaka’da 4 mahalle etrafında 

dönüp duracağız. Katını yükseltelim, alçaltalım. SıkılaĢtırılmıĢ kat var, onu halledelim. Bu Ģehir plansız 

bir Ģehir, bunu kabul edelim artık. Bu Ģehir 1/25000’liği, 1/100.000’liğe uygun değil, 1/5000’liklere 

uygun değil, 1/1000’lik Revizyonları doğru değil, ben bunu daha öncede söyledim, yine söylüyorum. Bu 

Ģehir plansız bir Ģehir ve bu Ģehrin plansız olmasının sebebi temel müsebbibi bu Ģehrin yöneticileri Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi, Ġlçe Belediyeleri… Ve zaman içerisinde inatlaĢmayla ortaya tam manasıyla 

ilkeler koymaksızın istediğinizde istediğiniz değiĢiklikleri yaparak, kiĢiye göre, duruma göre özel 

değiĢiklikler yaparak bu Ģehrin önü açılmaz. Evet, buyurun Ģimdi “K Sınırları”yla ilgili davalar açılacak. 

Kim açacak? O Odalar açacak. Gelin hep beraber bu Mecliste o Odalara bir duruĢ gösterelim. Ne için? 

Bu Ģehrin önünü açmak için. Buyurun 1/100.000’lik, 1/25000’lik uyumsuzluğu olduğunu iddia ettiniz 

durumları, Hakan Bey de söyledi, ben de Grup BaĢkan Vekili olarak söylüyorum, bunu var ise 

bürokratik anlamda çözelim. “K Sınırları”nı belirledik, bir haftada geldi. Bayraklı’da, bir Bayraklı 

Meclis Üyesi olarak Sayın Bayraklı Belediye BaĢkanımızla da istiĢare ettik, BüyükĢehirle de istiĢare 

ettik. Ne için geçirdik? Çünkü insanlar orada bekliyor. Tabut gibi evlerden kurtulmak istiyorlar, temel 

görev bize düĢüyor, yerel yöneticilere düĢüyor. Ama 3 gün sonra onun davaları açılacak, Odalar açacak 

o davaları. Ben AK Parti Grup BaĢkan Vekili olarak o davalar açıldığında, o Odaların karĢısında 

duracağım. O davalarda verilecek olan BilirkiĢi Raporlarının karĢısında duracağım, BilirkiĢi Heyetinin 

karĢısında duracağım. Siz benim gibi o davaların karĢısında, o Odaların karĢısında duracaksanız 

samimiyetinize inanacağım. Ama durmazsanız o zaman samimiyetinize bu anlamda gerçekten 

inanmayacağım. TeĢekkür ederim, saygılar sunarım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. ArkadaĢlar hepinize söz vereceğim rahat olun. 

Buyurun Bülent Bey. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, Özgür Bey tatlı su balığı gibi farklı yerlere 

çekiyor sürekli. Karabağlarla ilgili de ben BüyükĢehir Karabağlar Meclis Üyesi olarak söz aldım. 

Karabağlar’da bizim kentsel dönüĢümüze karĢı çıktığımızı söylüyor. Öncelikle bu konuda bilgi sahibi 

olmasını ondan rica ediyorum. Sonra fikir üretirse burada daha çok mutlu oluruz. Bizim orada karĢı 

çıktığımız kentsel dönüĢüm değil, Demokrasi Üniversitesi adı altında, Demokrasi Üniversitesine ayrılan 

alanın tamamını biz Üniversite Alanı olarak kullanılmasını istiyoruz. Fakat orada konut ihtiyacı 

olmadığı hâlde Konut Alanı da ayrılmasından dolayı bizim itirazımız buna. Bizim Cumhuriyet Halk 

Partisi Belediyesi olarak kentsel dönüĢüme bakıĢ açımız belli. Onları yarın Örnekköy’de örnek bir proje 

olan kentsel dönüĢüm temel atma törenimiz var, orada yerinde dönüĢümün nasıl olduğunu, Uzundere’de 

yapıldığı gibi Örnekköy’de de yerinde dönüĢümün nasıl olduğunu görmeleri için yarın oraya davet 

ediyorum. Buradan da bu ilanı duyurmak istiyorum. Öncelikle bir konu hakkında lütfen bilgi sahibi 

olsunlar. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Buyurun Değerli KardeĢim, buyurun. Nilay Hanım vereceğim 

size söz, evet. 

SEFER TOPÇU: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri Seferihisar Meclis Üyesi olarak, Özgür 

ArkadaĢımın bu hobi bahçeleriyle ilgili söylediği söze cevap vermek için söz almıĢ bulunuyorum. ġimdi 

hobi bahçeleri genelde tarım arazilerine yapılan imarı arkadan dolanma adına bazı üçkağıtçıların yeni 
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icat ettikleri bir yöntem ve bu hobi bahçelerinin Belediyeyle kesinlikle hiçbir Ģeyi yok. Belediyeler 

ruhsat vermiyor hobi bahçelerine. Sadece burada Belediyelerin yaptığı iĢlem Ģu; hobi bahçeleriyle ilgili 

olarak bunlara iĢlem yapmak; kaçak yapılaĢma iĢlemi ve Savcılığa suç duyurusunda bulunma iĢlemi. 

Seferihisar Belediyesi de bu hobi bahçeleriyle de ilgili bu iĢlemleri yapmıĢtır. Bilgilerinize arz ederim.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Nilay Hanım vereceğim söz. ArkadaĢlarıma… 

Buyurun Cenap Bey. 

CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan’ım, Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Kıymetli 

Bürokratlarımız hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Özgür HIZAL ArkadaĢımızın Konak’la 

ilgili demin söylediği “2 mahallede kat sıkıĢtırmasıyla ilgili dönüp dolaĢıp çalıĢıyorlar.” dediği konuya 

gelmek istiyorum. Bu 2 mahallenin neresi olduğunu öğrenmek istiyorum; bir. Ayrıca biz Konak’ta neler 

yaptık onu da isterseniz Meclisimize arz edeyim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Arz edin, Buyurun. 

CENAP BÖRÜHAN: 2 mahalleyle değil de kaç mahalleyle nasıl uğraĢtık, neler yaptık. En yakın 

tanığımız Hakan Bey’dir. Aynı Mecliste çalıĢıyoruz bir oybirliğimiz de var. Gültepe Mahallesi’nde 

koruma imar planlarımızı devreye aldık. 13… Gültepe Semtinde, mahallemizde demeyeyim çünkü 13 

mahalle var orada ve orada bir kentsel dönüĢümün birinci ayağına varmıĢ bulunuyoruz. Orada çok kısa 

bir süre içerisinde parselasyon planları yaĢam bulacak ve ardından ihale süreci baĢlayacak ve 13 

mahallemizi dönüĢtüreceğiz. Ardından BeĢtepelerde 14 mahallemiz için aynı uygulamaya gideceğiz. 14 

mahallenin planı hazır, Meclisimizden oybirliği ile geçti. ġu anda Mersinli Mahallesiyle ilgili 

çalıĢmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük Stadyumun yani Atatürk Stadyumunun arkasında kalan bölgede 

bir çalıĢmamız var. Büyük bir olasılıkla 3 ay içerisinde sonlanacak. Orada da 5 civarında bir mahallemiz 

var. Yani toplarsak 13, 14, 17, 5 daha 22 mahalle ve gerisi de var. Ayrıca “K Bölgesi” olarak ilan 

ettiğimiz çok geniĢ bir alan var. Bu alan Alsancak Bölgesini kapsıyor. BeĢtepelerle de Gültepeleyde 

iliĢiği olmayan aradaki yaklaĢık 10 mahalleyi kapsıyor ve yine Konak’tan baĢlayıp, Turgut Reis, 

Çankaya, ondan bir önce MithatpaĢa, ondan sonra Göztepe, Güzelyalı ve Mehmet Ali Akman 

Mahalleleriyle Fahrettin Altay bölgesine varıyor. Bir ucu da Ġnönü Caddesinde, yani zaten öbür taraf 

Karabağlar. Biz bütün bölgeyi kapsayacak çok ciddi, çok meĢakkatli ve çok büyük bir çalıĢmayı hızla 

sona erdirdik. Burada Adalet ve Kalkınma Partisinin Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız, Milliyetçi Hareket 

Partisinin Üyesi olan arkadaĢlar ve ĠYĠ Parti elbette Millet Ġttifakı olarak yan yana durduk, tartıĢtık, 

konuĢtuk, iyilikler, güzellikler peĢinde olduğumuzu söyledik ve konuyu bugünkü noktaya taĢıdık, 

yaptıklarımız bunlar. Bu 2 mahallede kat sıkıĢtırma konusunda Konak iliĢkilendirilirse… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. 

CENAP BÖRÜHAN: Peki, bir kez daha söyleyin ben anlayım Sayın HIZAL.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen Sayın, Sayın BÖRÜHAN. 

CENAP BÖRÜHAN: Hayır hayır onun için dedim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: KarĢılıklı konuĢma olmaz Mecliste. 

CENAP BÖRÜHAN: Pekâlâ. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Siz lütfen bana hitaben konuĢur musunuz?  

CENAP BÖRÜHAN: Size hitaben konuĢuyorum. Ben Özgür HIZAL bir latife yapmıĢ olabilir, 

anlamamıĢ olabilirim. Eğer değilse bu 2 mahallenin ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. TeĢekkür 

ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ederim. Buyurun Sayın PARLAR. 

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, TOKĠ Toplu Konut Ġdaresi 

Kurumu ancak yaptığı uygulamalar olarak baktığımızda, ticaret yapan bir müteahhit kurum Ģeklinde 

çalıĢmakta. Hiçbir yerde dar gelirli vatandaĢın ev sahibi olması için projeler üretmemiĢ, hiçbir yerde 

kârlılığı olmayan bir projeye imza atmamıĢ. Türkiye’de bir Belde Belediyesi dahi SayıĢtay tarafından 

denetlenirken TOKĠ denetimden uzak bir kurum-kuruluĢ. Ondan dolayı TOKĠ’den gerçekten  

korkuyoruz. “Aman diyoruz gelmesin bizim arazimize, bizim bölgemize, bizim ilçemize, bizim ilimize 

yatırım yapmasın” diyoruz, ondan dolayı korkuyoruz. Bakın eğer TOKĠ gerçekten kentsel dönüĢüme 

destek veren bir kurum olmuĢ olsaydı, yerinde çözüm oluĢturacak, bizim Ģu çıkardığımız plan notları 

konusunda destek olurdu, halka destek olurdu. Ancak orada rant yok, kâr yok. Neden gelsin TOKĠ? 

Onun için gelmiyor arkadaĢlar, ondan dolayı TOKĠ’den korkuyoruz. Hobi bahçeleri sadece Ġzmir’in 

ilçelerinin sorunu değil, tüm Türkiye’nin sorunu. Bir de bu hobi bahçelerinin gündeme geldiği dönemde 

Ġmar BarıĢı diye bir ucube çıktı. Ġmar barıĢına müracaat ettiler hobi bahçesinde kaçak yapı yapanlar, 
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Yerel Yönetimler olarak eğer ki Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Ġmar BarıĢı Belgesini iptal etmediği 

takdirde hobi bahçelerinde, Yerel Yönetimler bir Ģey yapamıyor. Çünkü Yapı Kayıt Belgesi varsa, 

geçerliliğini koruyorsa o durumda yapılmıyor. Burada beklenen neydi? Eğer kamu menfaati, toplum 

menfaati, toplum çıkarları düĢünülüyorsa Bakanlık tarafından tüm Türkiye’deki hobi bahçelerinin iptal 

edilmesi, yıkılması kararı verilirdi ve de devlet nezaretinde bunlar yapılabilirdi. Değerli ArkadaĢlarım 

toplumsal muhalefet nedir biliyor musunuz? Toplumsal muhalefet Ģudur; sizlerin, bizlerin göremediğini 

görebilen tarafsız yapılardır. Kimdir bunlar? Akademik meslek örgütleridir, bunlar Türk Mühendis 

Mimar Odalarına bağlı olan Odalardır. ĠĢte Tabip Odasıdır, Baro’dur, bunlardır. Bunlar itiraz edebilirler, 

halkın, toplumun çıkarları menfaatinde ve de bilim temelli olarak bilimsel yaklaĢımlardan 

uzaklaĢtığımız an Meslek Odaları tabii ki hukuka gidecektir. Bu bir dengedir, bunları olgunlukla 

karĢılamamız ve de bu tür itirazlar olursa, bu itirazların sonunda uzlaĢıyla bir araya gelmemiz gerekir. 

Çünkü Meslek Odaları rant peĢinde koĢan yapılar değildir, toplumsal muhalefet örgütleridir, altını tekrar 

çiziyorum. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Sayın KÖKKILINÇ buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ArkadaĢlarımız çok güzel ifade ettiler esasında ben de kalanları tamamlayım, 

Grubumuz adına. (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen müdahale etmeyin, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġzmir kenti bir kere planlı bir kent. Zaten Ġmar Komisyonu da o Plan 

Yönetmelikleriyle çalıĢıyorlar. Dolayısıyla hani bu konuda Ġzmir’e plansız bir kent demek çok haksızlık 

olur. GeçmiĢ yıllardan bu yana, 1950’lerden, 1960’lardan bu yana gecekondulaĢmaya izin verilmiĢ, 

dolayısıyla gecekondulaĢmaya izin verildikten sonra çıkarılan imar afları da dönem dönem bu yapıların 

ne yazık ki yasal olmasına sebep olmuĢ. Bugün kentsel dönüĢüm yapmaya çalıĢıyoruz, ne kadar çok 

çaba sarf ediyoruz. Ama son yapılan çalıĢmada da görüldü ki pek çok Mevzuatın yine birbiriyle çeliĢkili 

noktaları, vatandaĢı da kentsel dönüĢüm yapmaktan uzaklaĢtırıyor. Dolayısıyla az önce arkadaĢlarım da 

söyledi, hobi bahçeleri Ġmar BarıĢıyla Yapı Kayıt Belgelerine bağlanmıĢ. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı o 

Yapı Kayıt Belgelerini iptal etmediği sürece yine Belediyelerin yapabileceği hiçbir Ģey yok. Belediyeler 

ruhsat vermiĢ de yapılmıĢ yapılar değil ne yazık ki. Aslında söylenen her Ģey söylendi ama ben bir Ģey 

söylemek istiyorum. Biz ülke olarak hukuka saygılı olmak zorundayız, hukukun kararlarını uygulamak 

durumundayız. BilirkiĢi dediğiniz müessese hukuka ait bir müessese, Yargıç denetiminde çalıĢır. Cezai 

ve maddi sorumluluğu vardır BilirkiĢilerin. Dolayısıyla bir BilirkiĢinin vermiĢ olduğu rapor, o rapora 

göre verilmiĢ olan mahkeme kararlarını saymamak yahut onlarla ilgili birtakım ithamlarda bulunmak, 

çok da hukuk anlayıĢına yakıĢır bir durum değildir. Eğer varsa birtakım ithamlar, bununla ilgili 

Hâkimler Savcılar Yüksek Kuruluna baĢvurulur, eğer Yargıçlarla ilgili bir durum varsa. BilirkiĢilerle 

ilgili bir durum varsa Savcılığa suç duyurusunda bulunulur, eğer siyaseten tarafki bir davranıĢ varsa. 

Bizim hukukumuz evet eksikleri var, iyileĢtirilmesi gerekir, tarafsız ve bağımsız bir Yargının olması 

mutlaktır, herkesin güven duyacağı. Ama bugün burada eğer BilirkiĢiye bağlı bir itham var ise bu da 

Belediye Meclisimizin konusu değildir. BaĢka alanlara taĢınması gerekir. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben kifayeti müzakere diyorum. Oylansın diyorum, çok söz alındı, çok görüĢ 

belirtildi. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar bakın sabaha kadar da uzatabiliriz ama bence 

amaç hasıl oldu, Allah aĢkına… Bakın amaç hasıl oldu.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ama Grup adına bir saat konuĢtun kardeĢim, 1 saat konuĢtu.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Böyle Ģey olur mu yahu… (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar konuĢun sorun değil, ben Meclisi yönetirim konuĢun hiç 

itirazım yok. Yani buyurun konuĢun, herkese söz vereceğim, bakalım kaç kiĢi kalacak salonda, buyurun 

konuĢun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani bir dakika Özgür Bey. ġimdi kifayeti müzakere oylarım geçerim. 

Ama bunu yapmak… Gerek yok Ģimdiye kadar böyle bir Ģey yapmadık ki. Yani biz kendimiz kifayeti 

müzakereye uygun görmüyorsak, ben ne yapayım daha fazla yani.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Elbette ki… (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hakan Bey çıkartırım ne kadar konuĢtuğunuzu iki kere konuĢmak  

değil, süreye bakalım, 1 saat konuĢtun Değerli KardeĢim canım… 

HÜSNÜ BOZTEPE: 7 dakika konuĢtu... (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 7 dakika mı konuĢtu? Çıkarın kayıtlardan bakalım, kaç dakika 

konuĢtu, çıkarın kayıtlardan bakalım… Hüsnü Bey, hayır. Özgür bir dakika… (Ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

HAKAN YILDIZ: Yönetmelik açık, Komisyon Üyesi olarak… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tabii ki konuĢabilirsin, tabii ki konuĢabilirsin bir Ģey demiyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon, özür dilerim vereceğim. Yönetmelik açık diyor değil mi? 

Yönetmelik baĢka bir Ģey de söylüyor, kifayeti müzakere istedi Sayın Grup BaĢkan Vekili. Oylayacağım 

Ģimdi ne yapacağız? (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır hayır 

özür dilerim bir dakika. ġimdi Yönetmeliği, Yönetmeliği referans gösteriyorsunuz ya Yönetmelik bana 

bu hakkı vermiyor mu? Veriyor. (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Tamam. Buyurun Sayın HIZAL buyurun, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan’ım, müsaade buyurursanız. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Kimse kimsenin elbette ki vaktini çalma niyetinde değiliz. Hiçbir Meclis Üyesi 

ArkadaĢımızın vaktini elbette ki çalmayacağız ama sizde takdir edersiniz ki, ben burada birtakım 

eleĢtiriler getirdim, birtakım suçlamalar getirdim. Ve bu suçlamaların cevabını ve eleĢtirilerin 

cevaplarını Nilay Hanım ve diğer Meclis Üyesi arkadaĢlar yaptı. ġimdi sonuç itibarıyla benim Ģahsımla 

alakalı da birtakım eleĢtiriler yapıldı. Ne dendi? “Bilgi sahibi değilseniz konuĢmayın.” gibi bir eleĢtiri 

getirildi.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sadece buna cevap verin o zaman, tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Bunun cevabını, bunun cevabını Grup Sözcümüz verecek. Ne kadar Grubumuzun bu 

konuda bilgi sahibi olduğunu söylemek istiyoruz. Elbette ki kararı siz vereceksiniz. Biz Dilek ve 

Temenniler ya da Gündem DıĢında da söz alabiliriz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tabii ki. 

ÖZGÜR HIZAL: Orada da söz alabiliriz. Ama hem bir taraftan demokrasiden bahsedeceğiz, bir 

taraftan Ģeffaflıktan bahsedeceğiz ki, sizin demokratik duruĢunuz konusunda hiçbir elbette ki 

tereddüdümüz yok. Ama Ģu demek değildir, bir Grubun üye sayısı fazladır, dolayısıyla o Gruba daha 

fazla verilecek. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır öyle bir Ģey söylemedim ben.  

ÖZGÜR HIZAL: Siz söylemediniz Sayın BaĢkan,  size böyle bir ithamda bulunmuyoruz ya da biz çok 

konuĢtuk, söz aldık Cumhuriyet Halk Partisi Grubundaki Meclis Üyesi ArkadaĢların söz almasına mani 

olmuyoruz. Buna siz karar veriyorsunuz ya da Meclis BaĢkanı kim ise buna o karar veriyor. Dolayısıyla 

burada bir Önergenin sona gelmesinin kararını elbette ki siz vereceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup 

Sözcüsünün vereceği bir karar değil ya da benim vereceğim bir karar değil ya da baĢka bir Grup BaĢkan 

Vekilinin vereceği bir karar değil. Ama bizim eleĢtirimize nasıl cevap verildiyse, bizimle ilgili 

eleĢtirilere, bizimle ilgili suçlamalara da cevap verilmesi gerektiğini düĢünüyorum. Bu anlamda da 

Gruptaki Grup Sözcüsü ArkadaĢımız ya da Hüsnü Bey’in en azından söz alması gerektiğini 

düĢünüyorum. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Hüsnü Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, ilk önce demin BaĢkanın gösterdiği fotoğrafları size yolladım. 

Değerli ArkadaĢlar, belki hatırlarsınız 2019 yılında daha deprem olmamıĢtı. Eski Meclis Salonumuzda 

ben bu hobi bahçeleri değil, sadece Tarımsal Depolama Alanları Menemen’de, Menderes’te, Torbalı’da, 

Seferihisar’da, Bornova’nın birçok yerinde, böyle konutların yapıldığını hobi bahçesi adı altında, hatta 

villaların yapıldığını defaten söyledim. 2018 yılında bunlarla ilgili biz Ġzmir AK Parti Ġl BaĢkan 

Yardımcısı olarak basın toplantılarında söyledim. Bütün Belediyelerin hepsini göreve çağırdım. Demin 

diyor ki bir arkadaĢımız, Seferihisar Meclis Üyemiz galiba söyledi. Geçen gün Belediye BaĢkanı 

Komisyona geldi biz bu fotoğrafları gösterdik, sadece kafasını eğdi, “Niye yıkmıyorsunuz?” dedik. 
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“Bütçemiz yok.” dediler. Sayın BaĢkan, bir köy kurmuĢlar. Bakın resim orada. Bu… O resimlere bakın, 

hepinizin içi sızlayacak. Kemal Ağabeyde gördü resimleri, Komisyon Üyeleri hepsi gördü resimleri 

arkadaĢlar. Bunu biz defaten, devamlı uyardık. “Lütfen, yıkın bunları.” Engel olunmaz diye bir Ģey yok. 

Ne demek? Belediyenin iĢi bu, kaçak bina yapılıyor. Belediye bunlara engel olacak Sayın BaĢkan. ġimdi 

kalkıp burada hobi bahçelerini, arkadan dolanıp bir Ģekilde getirip de Ġmar BarıĢına bağlamanın hiçbir 

anlamı yok, hiçbir anlamı. Yıllardan beri yapılmıĢ Belediyeler izin vermiĢ. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

lütfen, 1973 yılından beri ben bu kentte yaĢıyorum. Bir bakın bakalım gecekondular hangi dönemlerde 

yapıldı? Ki ben 33 sene CHP’de solcu siyaset yapmıĢım, sol da siyaset yapmıĢım. Bütün gecekondular o 

dönemlerde yapıldı arkadaĢlar. Yapmayın bunu. Birbirimizi suçlayarak değil, bu ülkemizin gerçeği 

bunlar maalesef. Öyle kalkıp da Ģu yaptı, bu yaptı demenin hiçbir anlamı yok. Bunlar bu kentin sorunu 

mu... Demin ne güzel Erhan Bey söyledi, yine arkadaĢlarımız söyledi. Bu kentin sorunu var. Bu sorunu 

bu Meclis çözecek, biz çözeceğiz. Birbirimizi suçlamak için bir Ģey söylemedik. Burada Hakan 

KardeĢimin söylediği gayet uyumlu; “100.000’liklerle, 25000’likleri örtüĢtürelim arkadaĢlar” dedi,  “Bu 

sorunları ortadan kaldıralım” dedi. Hiçbir Ģey söylemedik ki, gayet uyumlu bir konuĢma yaptı. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam dinledik zaten onu. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Buradan Grup BaĢkan Vekilimiz fotoğrafları gösterdi, Seferihisar Belediyesinde 

yaĢanmıĢ bunlar. Yani BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın daha önce Belediye BaĢkanı olduğu ilçede 

yaĢanmıĢ bunlar ve biz bu fotoğrafları göstermek zorundayız burada. Bu kadar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gösterdi zaten evet. Buyurun. Erhan Bey, Erhan Bey. 

ERHAN UZUNOĞLU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Ģimdi siyaset tabii böyle bir Ģey, 

anladığımız bu. Toplantının baĢında yaklaĢık bir saat kadar bir konu tartıĢıldı. TartıĢtığımız konu Ģuydu; 

Selçuk’tan bir Önerge girmesi gerekiyor, arkadaĢlar çok çabalamıĢlar. Biz bunu arkadaĢların dile 

getirmesinden önce CHP’li arkadaĢlarımızdan da bizzat dinledik, çok çabalamıĢlar olmamıĢ. Ve buna 

karĢı burada birçok çare üretildi. Siz söylediniz, Nilay Hanım söyledi, Genel Sekreterimiz söyledi, 

Kemal Bey çıktı söyledi. Ne söylediler? Çözüm önerdiler. Dediler ki; “Yahu bunu bir sonraki Mecliste 

halledelim. Bu böyle olmuĢ, bunu, bir türlü gideremedik bu sorunu varsa bir hata, eksiklik kabul ama 

gelin bu iĢi en kısa zamanda önümüzdeki Mecliste çözelim.” ġimdi iĢ yapmaya odaklı mıyız? Öyle 

miyiz? Öyleyiz değil mi? Peki neden bunun sonunda, bu tartıĢmaların en sonunda, en altında, 

mühendisler bir çizgi çeker ve altında toplama bir Ģey görür. Çıktı Özgür Bey dedi ki; “Bu siyasi bir 

karar” dedi. Yapmayın yahu. Bunun siyasetle falan ne alakası var? Bakın, gösterdiğiniz fotoğraflar, 

Özgür Bey gösterdiğiniz fotoğraflar, sizin bulup çıkardığınız fotoğraflar değil. Bu, bizim Komisyon 

Toplantımız esnasında ilgili müdür arkadaĢımızın, burayla ilgili, burayla ilgili gerçeklerin görünmesi 

adına bize sunduğu fotoğraflardır ve biz bu ve burada vatandaĢ burayı bu hale getirmiĢ. Nedenleriyle 

ilgili hiçbir tartıĢmamız yok, zaten katılıyoruz. Bu problemin ne olduğunu da herkes biliyor. Bu adamın 

istediği ne biliyor musunuz? Buraya konut istiyor bu adam Ģimdi, bu hale getirmiĢ Ģimdi de konut 

istiyor. Hep beraber reddettik, hiçbirimiz siyaset yapmadık. Bir tek AK Partili ArkadaĢım da siyaset 

yapmadı, biz de yapmadık. Çünkü teknik bir konuydu, kabul edilmesi söz konusu olamazdı. ġimdi, bu 

problem çözülecek değil mi? ġimdi bunun altına çizgiyi çekip, siyasi bir davranıĢ biçimi üretirseniz, 

buradan gene bu Meclisten bir Ģey çıkmayacak. Burada biz her konuĢmada bir skor falan almıyoruz. 1-0, 

1-1, 2-1 falan olmuyor. Bunu seyredenler çözüm bekliyor. Biraz evvel anlatmaya çalıĢtığım oydu. 

Komisyonlar vesaire çalıĢtığımız zaman; “Gelin bu Ģehir için kararlar üretelim.” dedim. Hobi bahçeleri 

mi? Hadi üretelim, üstüne gidelim tamam. Reddettik iĢte daha ne yapardık ki? Seferihisar Belediye 

BaĢkanıyla da konuĢtuk, kendisi de gördü, yıkım kararı olduğundan da bahsetti. Hadi gidelim üstüne, 

tamam. Buradan Ģimdi… Yani birbirimizi daha ne kadar döveceğiz? Ne yapacağız ki? Bir Ģey daha 

söyleyeyim, bitiriyorum. Belevi’nde olup bitenler… 100.000lik plan değiĢsin diye Bakanlığa yazdık 

değil mi? Neden yazdık? Ayetin yarısını söylediğiniz zaman yanlıĢ anlaĢılıyor tabii. Yazmamızın nedeni 

Ģuydu; elimizde bir, Ģu anda burada değil olmasına gerek de yok, böyle bir spekülasyona da ben girmek 

istemezdim ama burada Sayın Çevre Bakanının imzasıyla bir evrak var. Bu evrak diyor ki; “Burada 

kamu yararı var”. Kamu yararı dolayısıyla da bu iĢin yapılması isteniyor. Biz de diyoruz ki; “Eğer bu 

kamu yararı Bakanlık tarafından çıkarıldıysa, senin 100.000’lik Planına aykırı. DeğiĢtiriyor musun, 

değiĢtirmiyor musun?” bunu soruyoruz. Biz 100.000’lik plana falan, hayır falan da demiyoruz. Buradaki 

bilgi meselesi değil belki bu ama eksik anlatırsanız, eksik de anlaĢılıyor. Bunu neden yapıyorlar 

biliyorum. Buradan bir siyaset üretmeye çalıĢmak gibi bir neden olduğunu düĢünüyorum. Bunu 

yapmayın, bunun hiç kimseye bir faydası yok. TeĢekkür ederim. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, teĢekkür ederim arkadaĢım. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, çünkü söz hakkı doğduğunu düĢünüyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Ģöyle söyleyeceğim yani bu Ģekilde 

gidersek, her konuĢmanın bir cevabı vardır ve her konuĢmada bir Ģey çıkartılabilir. Büyük Millet 

Meclisini izliyor musunuz bilmiyorum, ben izliyorum. Öğrenmeye çalıĢıyorum. Orada BaĢkan Ģöyle 

yapar; bir sataĢma varsa ancak söz verebilir diğer Hatibe. Herkes sırasıyla konuĢur, süresiyle konuĢur 

hatta mikrofon kesilir, 1 dakika sürer verir devam eder. Herkesin; Bakan da olsa, ĠçiĢleri Bakanı da olsa 

herkesin süresi vardır. Bizim bu Mecliste kimsenin süresi yok. Tamam, bu daha iyi diyelim ama Ģimdi 

bir söz, bir söz... Söz çıkacak… Benim açımdan sorun yok arkadaĢlar, ben sabaha kadar otururum ve en 

çok eleĢtiriyi de bundan dolayı alıyoruz. Çok fazla demokrat olduğumuzdan dolayı, çok fazla demokrat 

olmaktan da vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. Devam edeceğim ama Ģunu da görüyoruz yani amaç 

hasıl olduğunda, amaç hasıl olduğunda Değerli ArkadaĢlar, amaç hasıl olduğunda bunu bir… 

ÖZGÜR HIZAL: O zaman Sayın BaĢkan, bir düzeltme yapmak için küçük bir süre istiyorum sizden. 

“Yani siyasidir” meselesi yüzünden. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Aslında oradaki söylemim Ģuydu; siyasidir derken, siyasete malzeme yapılıyor 

anlamında söylemedim. “Bürokrasinin hatası yok, siyasilerin hatası var.” demiĢtim. Bunu da neden 

demiĢtim onu da kısaca açmak istiyorum. Madem bir Ģehrin, bir beldenin, bir ilçenin sorunu ise ben 

isterdim ki, o ilçenin Belediye BaĢkanı da… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Ki Dönem dönem Ģahit oluyoruz, o ilçenin Belediye BaĢkanı da Yerel Ġdarecisi de 

gelsin burada bunun mücadelesini versin anlamında söylemiĢtim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, anlaĢıldı. 

ÖZGÜR HIZAL: Yoksa Bürokrasi üzerinden bir eleĢtiri elbette ki yapmak niyetimiz yoktu. Çünkü 

orada haksız bir Ģekilde belki bürokrasi eleĢtirildi. “Suç bürokraside değil, suç siyasilerdeydi” anlamında 

söyledim. Yoksa siyasi bir karardı anlamında buradan böyle bir sonuç çıkmasın. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, teĢekkür ederim. Buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani… Filiz Hanım, Selçuk Belediye BaĢkanımız 2 senedir sürekli takip eden, 

Meclise gelen bir Belediye BaĢkanımız. Kiraz Belediye BaĢkanımızı hiç gördük mü? Kiraz Belediye 

BaĢkanımızı hiç gördük mü burada? Bir kere, bir kere bütçe konusunda o da binbir rica ile geldi, belki 

de gelmedi. Benim aklımda hiçbir Ģekilde geldiğine dair bir Ģey yok. Dolayısıyla yani birisini 

eleĢtirirken; “Biz kendimiz ne yapıyoruz?” diye kendimize de sormamız lazım. Söylediklerimiz değil, 

yaptıklarımız esas.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: O yüzden burada Selçuk Belediye BaĢkanına haksızlık etmek çok yanlıĢ. Ayrıca 

Selçuk Belediye Meclis Üyeleri; AK Partilisi, Cumhuriyet Halk Partisi hepsi bir olmuĢlar, bu konu için 

çaba sarf ettiler bugün Meclise gelsin diye. Mecliste temsiliyetleri var mı? Var. Bugün bu konu gelseydi 

ne olacaktı, karar mı verilecekti? Hayır, Komisyona gönderilecekti, bir sonraki Mecliste karar 

verilecekti. Öyleyse; Belediye BaĢkanının burada olmasını gerektiren çok da önemli bir Ģey yok. Ki 1. 

gün gelmiĢ, bu ayki toplantılara katılmıĢ. Bugün Ġstiklal MarĢımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

kabulünün 100. yılı. Selçuk Belediye BaĢkanının, Selçuk’da Programları olabilir, sonuçta icraatında 

baĢı. Dolayısıyla böyle küçücük Ģeylerden yola çıkıp da polemik yaratmak, siyaset üretmek çok yanlıĢ. 

TeĢekkürler. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, 34. maddeyi oylamak istiyorum. 

Peki, neye göre oylayacağız arkadaĢlar? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle diyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hangi Komisyondan? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hepsi birlikte karar vermiĢ… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Komisyonlarından geldiği Ģekilde mi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyeleri, 34 no’lu Komisyon Raporunu Ģu 

değiĢiklikle; 97 ada, 13 parsel olarak… Doğru mu?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, düzelterek. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 97 ada, 13 parsel olarak düzelterek, Komisyonlarından geldiği 
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Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Evet 35? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 35’den itibaren 49’a kadar Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın. Hepsi 

oybirliği. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 no’lu Komisyon 

Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde, Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 

Meclisin oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 49. madde. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 49 evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 49. madde Ġmar… Pardon Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna göre oylansın. 

Oyçokluğuyla uygun bulunmuĢ çünkü burada. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 49 no’lu Komisyon 

Raporunu Ġmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Komisyondan geldiği Ģekilde dediğim için oybirliği ile, orada 

bir yanlıĢ bir Ģey söylemiyorum. Komisyondan geldiği Ģekliyle, Komisyondan oyçokluğuyla geldiği 

için, burada oybirliği ile. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonuna göre oylansın dedik. Orada oyçokluğu olduğu için… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon, Nilay Hanım duyamadım. Özgür Bey buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan burada iki farklı Komisyondan, iki farklı karar çıkmıĢ. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Nilay Hanım bence burada doğru bir teklif sunuyor. Oyçokluğu olduğu için bizim 

Grubumuz adına, Grubumuz olarak biz burada bir oyçokluğu veriyoruz. Ġmar Komisyonu oyçokluğu 

olduğu için Ġmar Komisyonu doğrultusunda, Ġmar Komisyonu Kararı doğrultusunda oylanmasını rica 

ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Zaten bende öyle yaptım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tutanaklara bakabilirsiniz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğru, biz de öyle verdik. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Dedim ki, dedim ki; Ġmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği 

Ģekilde oylarınıza sunuyorum, oybirliği ile kabul edilmiĢtir dediğim zaman oyçokluğu ile geçmiĢ 

demektir bu yani. Tamam, peki. Devam edelim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam. 50’den itibaren 60’a kadar Komisyonlardan oybirliği ile gelmiĢ, 

geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 50 dâhil, 60 dâhil Komisyon… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 60 değil efendim, 59 dâhil. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 59 dâhil. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, 50 ile ilgili söz almak istiyoruz? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kaç ile? 

HAKAN YILDIZ: 50. madde. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 50? 

HAKAN YILDIZ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Bayraklının “K Bölgeleri”yle ilgili. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 50. maddeyle ilgili söz veriyorum, buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Evet Sayın BaĢkan, önemli bir kararı geçiyoruz. Çünkü burada ciddi Ģekilde 

depremzedelerimiz bu uygulamanın bir an önce geçmesini bekliyor. Bayraklı bu konuda en ağır hasarsı 

alan bir ilçe olduğu içinde çok hızlı bir Ģekilde kararı aldı ve bu anlamda da dönüp baktığımızda 

bugünkü Mecliste geçiriyoruz. Burada söz almamızın temel nedeni Ģu; bu Meclis, samimiyetle bu 

konuda tarihi bir karara oybirliği ile imza attı ve ciddi anlamda baĢta Genel Sekreterimiz ve Genel 

Sekreter Yardımcımız olmak üzere ciddi de bir, bürokratikte bir çalıĢma yürütüldü ve karĢılığında da çok 

samimi bir Ģekilde ortada bir sonuç ortaya çıktı. Ancak bir duruma tekrar farkındalığı oluĢturmak için, 

söz almıĢ bulunuyorum. O da; Odalarımızın bu plan notları, geliĢtirdiğimiz plan notları üzerindeki 

ortaya koyacakları ilerideki eylemler üzerine. Çünkü bir platform kurdu depremzedeler, Ġzmir 

Depremzedeler DayanıĢma Derneği’ne dönüĢtü. YaklaĢık 5000 – 6000 üyesi var. Bu toplumun felaketler 
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karĢısında ne kadar hızlı sürede birleĢtiğini 30 Ekim’de gördük. Bu da bunun bir sorunu ve buradaki 

insanların beklediği tek bir Ģey var; depremde hasar görmüĢ ağır binalarını, orta hasarlarını belki az 

hasarlarını 6306 kapsamına da sokaraktan aynı metrekareler içerisinde yeni ve sağlam yapmak. Doğal 

olarak belki eski reflekslerimiz olsa BüyükĢehir Bürokratlarımız geliĢtirdiğimiz bu plan notlarına baĢtan 

reddederlerdi. Onlar da kendilerini bu anlamda öne koydular, taĢın altına ellerini koydular ve bir çalıĢma 

hazırladılar. Bizler Meclis Üyeleri olarak bu çalıĢmaların her birine katkı koyduk, ortaya koyduk. Ancak 

Odalarımız ne hikmetse bu planla ilgili bir dava hazırlığı içerisindeler. Bizim ortaya koyduğumuz bir 

birlik ve beraberliği kamuoyu nezdinde taĢımak zorundayız. Özan Bey ifade etti, Özgür Bey dedi ki; 

“Biz bu anlamda dava açıldıklarında bir hukukçu olarak o davanın karĢı cephesinde yer alacağım.” dedi. 

Mevzuatlar belki birtakım eksiklikleri getirebilir ama bizim bununla ilgili çıkan konuda Özan 

Ağabeyden de ricam, omuz omuza durmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu insanların acil Ģekilde 

evlerini yenileme zorunluluğu var. ġimdi ġehir Plancıları Odamız sağ olsun bununla ilgili bir hazırlıkta 

olduğunu duyuyoruz. Ümit ederim duyumdan öteye geçmez. Ancak Ģu soruyu bir vatandaĢ olarak da 

soruyorum; Plancılar Odamızın bir önceki BaĢkanı Ģimdiki Yönetim Kurulu Üyesi hanımefendi, Konak 

ilçesinde benim ilçemde, bir vakfa ait plan tadilatında 22000 metrekare inĢaat hakkını 33000 

metrekareye çıkarırken, kamu yararı gerekçesiyle bir rapor yazdı. Orada hiçbir emsal artıĢı aramadı, 

hiçbir gerekçe görmedi. ġimdi aynı Odanın yönetim kurulundalar ve aynı oda üyelerine ben buradan 

seslenmek istiyorum. “Orada bir kamu yararı varsa burada üstün üstün kamu yararı vardır. Çünkü kamu 

dediğiniz Ģey; depremzedelerimizin mağduriyetidir. Bu anlamda bu dava hazırlıklarının önünde net bir 

duruĢ koymak zorundayız Meclis olarak. Odalarımızı uyarmak zorundayız ya da alacağı kararlar 

noktasında kınamak zorundayız.” Aynı Ģekilde Mimarlar Odasından benim bir beklentim var. Sadece bu 

beklenti benim Ģahsımın değil, depremzede vatandaĢlarımızın beklentisi. O da Ģudur; her biri kıt kanaat 

ekonomik koĢullar içerisinde binalarını yenilemek istiyorlar. Peki, Mimarlar Odası yer eleĢtirileri 

yapıncaya kadar Ģu açıklamayı yapsın; “Projesini hazırlayan, ruhsatını almak için çalıĢanlara gelsin 

mimari destek vereceğim.” desin, “Ekonomik katkı koyacağım.” desin. Bu bir giderdir. Yine ĠnĢaat 

Mühendisleri Odasına burada oybirliği ile Bayraklı bölgesindeki 30000 metrekare binanın envanteri 

çıkarması için 13 milyon liralık bir kaynağı, biz ki bunu bir rakamı yüksek bulmamıza rağmen deprem 

meselesi noktasında oybirliği yaptık. Ben aynı Ģekilde ĠnĢaat Mühendisleri Odasından bu binaların 

denetlenmesi konusunda destek verici açıklamasını bekliyoruz Grup olarak. Yani Odaların bu 

vatandaĢların nasıl deprem sonrası örgütlenip 5000 - 6000 kiĢiye ulaĢtıysa onları yok görmemesi lazım. 

Evet, içerisinde Mevzuata aykırı olabileceğini düĢündüğümüz noktalar var mıdır? Vardır. Ġçimize 

sinmeyen, özellikle söylüyorum Konak Meclis Üyesi olarak; iki bölgeyi kast etmiĢti Sayın BaĢkan’ım. 

Biz Hatay Bölgesi olarak genel bir bölgeyi, Alsancak Bölgesi olarak bir genel bölgeyi belirledik. 

1950’lerden, 1955’lerden, 1980’lerden gelen planlarla yapılaĢmaların neredeyse %90’ı bulduğu 

yerlerde, böyle bir plan notuyla geçirmekten kent adına kaygılanan biri olarak mutlu muyum? Evet 

değilim, planlama açısından. Ama, ama zaruret midir? Evet. O binaların yenilenmesi mi gerekir? Evet. 

Ben kendi Bakanlığımı eleĢtiren ifadeler de kullandım bu Mecliste. Bahsettiğiniz Selçuk meselesinde 

olan kamu yararını eleĢtirdiğimiz gibi. Biz o iradeyi koyabiliyoruz çünkü biz bu kentte siyaset 

üretiyoruz. Ben kentsel dönüĢümün bir bina yenileme olduğunu söyledim geçtiğimiz Meclislerde ama 

Ģunu gördük; evet o sokaklarda, o mahallelerde 2 katlı, 3 katlı evleri yıkarak 5 - 6 katlı evler yaptık 

mevcut imar planlarına uygun. Binaları yeniledik ama sokakları, otoparkları düzenleyemedik ama Ģunu 

da gördük 30 Ekim’de; en azından o binalar yıkılmadı, can kayıpları olmadı. Sırf bu duyguyla hepimiz 

“K Bölgeleri”ni kabul ettik. Sırf bu duyguyla hepimiz bu kentin en azından içinde bulunduğu koĢullarda 

yenilenmesini de kabul ettik. En son Ģunu söyleyeyim; Bayraklı’nın bugün iki tane noktası geçiyor, 

inanın Ġzmir’de en iyi planlı yerler neresi derseniz o iki bölgedir. Yani ġehir Plancıları Odasını 

anlamakta inanın zorlanıyorum. Neden zorlanıyorum? Donatı anlamında, yollar anlamında, yeĢiller 

anlamında bizim Hatay Bölgemizden daha iyidir, bizim Alsancak Bölgemizden daha iyidir. Mükemmel 

midir? Değildir. ĠĢte mükemmelliği biraz önce söyledim 25000, 100.000’lik uyumları yakalayalım, ben 

DanıĢtay’ın almıĢ olduğu 2019’daki Kararı Sayın Grup Sözcüsüne atacağım. Oradaki Bakanlık 

Protokolü’nü aynen iĢlemiĢler kararlarına, savunmalarına. Dedikleri noktaların tamamını 

değiĢtirdiklerini söylüyorlar bir çeliĢki de varsa Bürokratlarla oturup bunu müzakere etmeye de hazırız. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Buna aracılık etmeye de hazırız. Bizim bu kentin bütününü planlama 

zorunluluğumuz var. Ben Odalara karĢı bu birlikteliğimizi sürdürmemiz gerektiğini farkındalık 
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anlamında söz aldım. Odalardan ricamız; “K Bölgeleri”yle ilgili davalar noktasında hazırlık yerine, 

lütfen bunun çözümüne katkı koyacak öneriler getirsinler, teĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Serdar BaĢkanımız… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Serdar BaĢkan’ım, buyurun Serdar BaĢkan’ım. 

SERDAR SANDAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Öncelikle deprem sürecinin, enkaz süreci dâhil olmak üzere çadır süreci, sonra geçici konutlara geçiĢ 

sürecini BüyükĢehir Belediyemizin önderliğinde dostlarımızın katkılarıyla çok da örnek olabilecek bir 

Ģekilde atlattık. ġimdi asıl mesele gerçekten yurttaĢlarımızın kalıcı konutlara geçmesiyle ilgili süreçti ve 

bu anlamda da gerek Bayraklı Belediyesi Bürokratları, BüyükĢehir Belediyemizin Değerli Bürokratları 

asıl yük BüyükĢehir de olmak üzere, çabalarıyla birlikte bugün bu kararı almıĢ bulunuyoruz. Burada 

emeği geçen bütün Bürokratlarımıza baĢta BüyükĢehirimize, BaĢkanımıza teĢekkür ediyorum ve bu 

kararı gerek Bayraklı Meclisinde, gerek BüyükĢehir Meclisimizde oybirliği ile bütün siyasi partilerle 

birlikte geçirdik ve ben buradaki tüm Meclis Üyelerimize, bütün siyasi partilere de Bayraklı 

yurttaĢlarımız adına teĢekkürü bir borç biliyorum. Yalnız burada bir noktanın altını çizmekte fayda 

görüyorum. Odalarımızın tavrıyla ilgili, Odaların karĢısında bir duruĢ sergilemekle ilgili, kendimizi 

bugünden kurgulamanın bir anlamı yok. Biz, geçen haftada Odalarımızla bir araya geldik, hatta 

depremzede yurttaĢlarımızla beraber bir araya geldik. Onların endiĢeleri var, onların kaygıları var. Haklı 

oldukları yerler olabilir, haksız oldukları yerler olabilir ama bir müzakere süreci içerisinde bu iĢlem 

gidiyor. Bugünden Odaları karĢımızda dava açacakmıĢ gibi, onların karĢısında bir duruĢ 

sergileyecekmiĢiz gibi karĢımıza alıp bir cephe açmanın bence çok da yararlı olabileceğini 

düĢünmüyorum. Belki de Odalarımız bu anlamda herhangi bir dava açma süreci içerisine 

girmeyeceklerdir. Ama doğal olarak kentle ilgili bir sorunla ilgili Odaların bu konuda bilgi almaları, 

araĢtırma yapmaları, bununla ilgili tedbir almalarından da daha doğal bir durum yok. Ġnanıyorum ki, 

önümüzdeki süreçte herhangi bir askı sürecinde de herhangi bir sıkıntı yaĢamadan, yurttaĢlarımızın 

sorunlarını çözmekle ilgili daha büyük meselelerimiz var. VatandaĢlarımızın kredi sorunları var, proje 

aĢaması var, müĢavirlik hizmetleri var. Bu anlamlarda da yurttaĢlarımızın yanında olacağımızı 

BüyükĢehirimizle beraber bütün Bürokratlarımızla beraber yanlarında duracağımızı buradan beyan 

ediyorum. Yine tüm Meclis Üyesi ArkadaĢlarımıza, tüm dostlarımıza teĢekkür ediyor, saygılarımı 

sunuyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederiz Serdar BaĢkan. Buyurun.  

ALĠ BOR: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyelerim, Ģimdi ben bir ġehir Plancısı olarak söz aldım 

Değerli BaĢkan’ım. Öncelikle önceki sözlerde belirtildiği üzere meslektaĢlarımın teknik ve etik 

sorumlulukları hakkında, yani plan müelliflerinin teknik ve etik sorumlulukları vardır yaptıkları 

dosyalarda. Dolayısıyla karar alan birimler, planı hazırlayan plan müellifleri değil, bugünde içinde 

bulunduğumuz gibi Belediye Meclisleridir, Ġlçe Belediye Meclisleri ve Ġl Belediye Meclisleridir. 

Dolayısıyla plan müelliflerinin plan kararları üzerindeki sorumlulukları sınırlıdır. Bu konuda da Oda 

Yöneticilerini veya meslektaĢlarımı suçlayıcı ifadelerde bulunulmasını kınıyorum. Açıkça bunu 

belirtmek istiyorum. Geri kalan odalarla alakalı hani bu “Dava açarlar mı, dava açılabilir mi, dava 

açmasınlar, karĢılarında duralım.” bu konuyu Değerli Serdar BaĢkan’ım çok net bir Ģekilde ifade etti. 

Burada korkulacak, çekinecek bir Ģey yok. Yapılan Ģeyden emin olunduktan sonra hukuken, hukuka 

aykırılık olmadıktan sonra verilen kararın arkasında hepimizin durabileceğine inanıyorum. Saygılarımı 

sunuyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. Değerli ArkadaĢlar 50 no’lu Komisyon Raporunu, 50 no’lu 

Komisyon Raporunu Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 51? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 51’den 60’a kadar da Komisyonlardan oybirliği ile gelmiĢ, geldiği Ģekliyle. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 51 ve 60? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 60 yok efendim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 60 dâhil? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 60’a kadar, 60’a kadar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 60’a kadar. O zaman 51 - 59 diyorum. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 59 dâhil. 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 no’lu Komisyon Raporlarının 
Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. 60? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 60. maddede de bir eksik evrakla karar vermiĢ Komisyonumuz. Sadece de Ġmar 

Komisyonu görmüĢ. Bu evrakın tamamlandığı noktasında bir talebi olmuĢ Belediyenin. Dolayısıyla 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine, aynı zamanda Hukuk Komisyonuna da gönderilmesine. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 60 no’lu Komisyon Raporunun Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

iadesini, Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. 61?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan oybirliği ile gelmiĢ, geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 61 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Değerli ArkadaĢlar, bu 

Ġmar Mevzuatı ve imarla ilgili konularda Meclisimizin muhalefetiyle, iktidarıyla göstermiĢ olduğu 

hassasiyet daha yaĢanabilir, daha güzel bir Ġzmir için son derece sevindirici bir tablo. Yani istiyoruz ki, 

Sayın Tunç SOYER de aynı Ģeyi istiyor ki; Ġzmir’in yapı stoğu değiĢsin, Ġzmir de gerçekten istenilen, 

yerinde anahtar teslim kentsel dönüĢüm modeli yani Ġzmir modeli hayata geçin. Herkes, her 

vatandaĢımız kendi yaĢadığı, doğduğu, büyüdüğü mahallede evini değiĢtirerek, daha yaĢanabilir temel 

ihtiyaçları karĢılanmıĢ, ısınma, barınma, çevre donatısıyla, yeĢil alanlarıyla insan gibi bir kentte yaĢama 

hakkını elde etmiĢ ve kendi sahip olduğu hakkından, hukukundan da bir Ģey kaybetmemiĢ, bir Ģey gasp 

edilmemiĢ. Yani bazı yerlerde yapıldığı gibi “Hadi bakalım siz buradan gelin kardeĢim, sizi götürelim bu 

tarafa, buraya da Ģuraya Ģunları yapalım, villa yapalım oralara da baĢkalarını getirelim.” diye bir kentsel 

dönüĢüm modeli uygulanmadan Ġzmir’in genel olarak yapı stoğunu değiĢtirmek ve Ġzmir’in çehresini 

değiĢtirmek gibi bir vizyonla, “BaĢka Bir Ġzmir Mümkün” hayaliyle, halkın oyunu alarak gelmiĢ ve 2 

yıldır da buna uğraĢan ama bu 2 yıl içinde hep beraber baĢımıza gelmedik hiçbir Ģey kalmadığı için 

doğal felaketler… Tanrı bizi, Allah bizi bu felaketlerle sınayarak; “Dirençli misiniz? Bakalım siz bu 

Ģekilde bu kenti yönetebiliyor musunuz?” dercesine test etti ve gerçekten Ġzmir’de, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi de Meclisiyle, Bürokrasisiyle, çalıĢanlarıyla ve tabii ki BaĢkanıyla buradan alnının akıyla 

çıktığı için önümüzdeki süreçte göreceksiniz ki; “ĠĢte yarın, buyurun gelin.” dedi bir arkadaĢımız, davet 

etti, 1700 konutun temel atma töreni yapılacaktır. Bağımsız konutlar ve bölümler halinde bu inĢası 

tamamlanacaktır. Örnekköy gibi bir Roman Mahallesinde yeniden bir hayat bulacaktır. ĠĢte Ege 

Mahallesi, Ege Mahallesinde iĢ yürüyor ve bu model giderek yaygınlaĢacak. Bu neden biliyor musunuz 

Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri? ġundan dolayı; Yarın hepimiz için bu iktidarlar geçici. 

Bıraktığımızda Sayın Tunç SOYER, “Allah bizi affetsin” dememesi için bu çabaları gösteriyor. Yani 

yarın 15 sene sonra, 20 sene sonra Sayın Tunç SOYER’i Ġzmirliler yargılarken; “Nasıl bir kent bıraktın 

bize kardeĢ, ne yaptın sen?” gibi bir Ģeyi duymamak için kendine, kendine ve halkına ve Ġzmirlilere 

karĢı sorumluluğunu yerine getirmek için bu çabaları sarf ediyor. Burada 1/100.000’lerle teknik olarak 

benim anladığım konular değil ama 1/25000’lerin uyumlu hale getirilmesi, Ġlçe Belediyelerinin 

planlarıyla uyumlu hale getirilmesi bunların hepsi arkadaĢlarımızın eleĢtirilerini de bu anlamda dikkate 

alarak Ģunu söylemek isterim; “Eğer bu Ģehri bu Ģekilde beraber güzelleĢtireceksek zaten hepimiz onun 

için varız. Bu Ģehir güzelleĢecek ve böyle güzelleĢecek ve herkesin de burada emeği olacak”. ġimdi beni 

çok rahatsız eden birkaç görüntü var, hani hobi bahçelerini Ģey yaptı, görüntüyü gösterdiler. Evet, 

içimizi sızlatıyor doğru. DeğiĢtirelim, yıkalım, yapmayalım yani bizim zararımıza olan bir Ģeyi niçin 

yapalım? Ama beni, beni en çok üzen bir Ģey; Değerli KardeĢim Özgür’ün memleketinden bir manzara. 

Göstereceğim hani Ģimdi kameraya Ģey yapmayacağım, Uzungöl. Uzungöl’ü bilirsiniz değil mi 

arkadaĢlar? Ben bilirim, ben çok gittim Uzungöl’e, 10 sene yaĢadım oralarda. Uzungöl’e benim gittiğim 

tarihten, ayrılırken gittiğim tarih arasındaki fotoğrafları göstermeme gerek yok. Hele Ģimdiki hâlini ne 

olur görmeyin, ne olur görmeyin. Dolayısıyla… 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdiki halini görmenizi isterim, Uzungöl ve Ayder’in. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Beraber gideriz o zaman. 

ÖZGÜR HIZAL: Siz çok gittiniz ama ben oralıyım, çok yakın zamanda da oradaydım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Beraber gideriz. 

ÖZGÜR HIZAL: Devletin ne olduğunu Uzungöl’de ve Ayder’de Devlet gösteriyor. KeĢke 

Seferihisar’da da devletin ne olduğunu, Seferihisar Belediye BaĢkanı “Bütçemiz yok” diyerek 
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göstermemezlik yapmasaydı. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Meclis BaĢkanımızın ne kadar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi, 

Ģimdi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, kayıt 

düĢsün diye, kayıt düĢsün diye söylüyorum. Müsaade buyuralım. Bu Meclisi nasıl demokrat 

yönettiğimizin de bir ifadesi; “BaĢkan’ın sözü kesilmez.” yazar. BaĢkan’ın sözünü keserek, araya 

girerek Ģey verdik, neyse… Ama baĢka bir Ģey söyleyeyim, Ġstanbul’a gittiğimde üzerime gelir o yapılar 

benim. Bir kent bu mudur? Ġstanbul’u biz mi yönettik arkadaĢlar? “Allah bizi affetsin.” diyen… Benim 

hayatımda gördüğüm en büyük öz eleĢtirilerden biridir o. Gerçekten en büyük öz eleĢtirilerden biridir. 

Sayın CumhurbaĢkanımızın öz eleĢtirisidir. “Allah bizi affetsin.” dedi Ġstanbul için. Çünkü neden, çünkü 

neden? Baktığı… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Elbette.  Baktığı, baktığı o görüntüden memnun olmadı Değerli ArkadaĢlar. ĠĢte Ġzmir’de… Biz de yarın 

çocuklarımıza, gelecek nesillere baktığımızdan memnun olmayacak bir Ġzmir bırakmamak için, bu 

hassasiyeti gösterdiğimiz için tüm Meclis Üyesi ArkadaĢlarıma teĢekkür ediyorum. Çok önemli bir 

konudur. Mecliste bu saatlere kadar bu anlamda katkısıyla, dinleyerek, bu seviyede Ġzmirlilere hizmet 

ettiğiniz için Ġzmirliler adına da teĢekkür ediyorum. ġimdi… 

SALONDAN: Mazeret… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Mazeret… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan mazeret… 

SALAHATTĠN ġAHĠN: BaĢkan’ım… 

 

IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söyleyeceğim. Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi geldik… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Dur, acele etmeyin, Gündem DıĢı 

maddelere. Gündem dıĢı konuĢmak isteyen var mı? 

SALONDAN: Var. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Var, baĢka? BaĢka var mı arkadaĢlar? Evet, üç arkadaĢımız, üç 

arkadaĢımız Gündem DıĢı KonuĢma talebinde bulundu. Önce, önce buyurun. Önce vereyim Hüsnü 

Bey’e, sonra daha size uzun olarak biraz daha… Hüsnü Bey, “Bir üç dakika” dedi ya… Buyurun Hüsnü 

Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri… ġimdi, Nilay Hanım demin Kiraz 

Belediyesi’yle ilgili konuĢtu... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Bir dakika arkadaĢlar, durun hele bir yahu. Ne diyeceğimi bilmiyorsunuz. Değerli ArkadaĢlar, 

bugün Yenigün, Yenigün Gazetesi’nde… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bir haber var. Karaburun Belediye BaĢkanı’nı, inanın ki, belki buradaysa, 

tanımıyorum, görmedim de hiç; fakat hem Özgür HIZAL’la ilgili, Grup BaĢkan Vekilini, hem de beni… 

Özgür Bey için demiĢ ki; “Yahu Özgür HIZAL benim bölgeme hiç gelmiyor.” Özgür HIZAL Bakan 

değil. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı da değil. Yani herhangi bir Ģey de dağıtmıyor oraya gitsin. Sonra 

kalkmıĢ, dönmüĢ bana, “Hüsnü BOZTEPE de, Özgür HIZAL da BüyükĢehir’de gereksiz gereksiz Ģeyler 

konuĢuyor.” Yahu arkadaĢ, konuĢmanın yukarıdaki kısmı baĢka, aĢağı iniyor, lafı benle Özgür HIZAL’a 

getiriyor. Bakın, bu hanımefendiyi inanın ki tanımıyorum, hayatımda hiç görmedim. Belki 

karĢılaĢmıĢızdır, belki buradadır, bilmiyorum ama gelmiĢ, gelmiĢ benle Özgür HIZAL’ı eleĢtiriyor. 

Sayın BaĢkan, bakın, kendisi, kendi ilçesinin planlarıyla ilgilensin, kendi ilçesinde yaĢanan olaylarla 

ilgilensin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġöyle yapsak… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Benim ile Özgür HIZAL’la uğraĢmasın. Gitsin, orada kendi iĢine, gücüne baksın. 

Bak, bir sürü davası var, bir sürü Ģirket… Birkaç Ģirkette Genel Müdür oldu. Hani kendi kendisiyle 

uğraĢsın, bizimle uğraĢmasın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sözü bize niye getirdi, hâlâ anlamıĢ değiliz. Bu konuda çok… Çok üzgünüz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. TeĢekkür ederiz Sayın BOZTEPE. Değerli KardeĢim, buyurun, 

evet. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, Çok Kıymetli Ġzmirliler… YaklaĢık 3 saat oldu değil 
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mi baĢlayalı? Saat 9’a geldi. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, tahmin ediyorum 3 saat oldu. 

HAKAN ġĠMġEK: Yani her Ģeyi çok dikkatle, sizin gibi takip ettim. Bütün konuları zaten önemli 

ölçüde izliyorum. KonuĢmacıları da çok dikkatli dinliyorum. Ġzmirlilerin de… ġu anda kaç kiĢi kaldı? 

55-60’taydı. Kaç kiĢi kaldı bilmiyorum ama… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: DüĢtü. 

HAKAN ġĠMġEK: Bütün konuĢmacılar da, bütün siyasi konuĢmaların hepsinde… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: DüĢtü. 

HAKAN ġĠMġEK: Hiç kimsede bir tane toz yok. MaĢallah “Sen böyle, ben böyle” herkes tamam, 

herkes doğru yolda ama Ġzmirlinin sorunu çözülmüyor. Ġzmirlinin sorunu, olduğu gibi ortada duruyor. 

Evet, sizin Ģahsınızda, ne zaman yönetseniz, herkes bol bol konuĢabilme imkânı buluyor, teĢekkür 

ediyorum ve netice itibarıyla… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkanımız da aynı Ģekilde, yani… 

HAKAN ġĠMġEK: Biraz daha, biraz daha kısa olabiliyor. Tabii ki o da mümkün olduğunca söz 

veriyor. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biz de ondan öğreniyoruz yani. Evet. 

HAKAN ġĠMġEK: Burada bir sıkıntı yok ama ne zaman… Ben çok söz almıyorum ama ben 

konuĢtuğum zaman hep bir süreden bahsediliyor. On dakikayla Ģey yapılıyor. Ben Ģimdi, ÇarĢamba 

günü, 2 yıldır bu Meclisteyim. Hep beraber, hakikaten olumlu Ģeylere de imza attık. Hep katkı koymaya 

çalıĢtım; Ģahsım adına, ilçem adına, Ġzmir adına, ülkem adına. Bilgilerimi aktarmaya çalıĢtım. Siyasetten 

tamamıyla uzak bir çizgide, Ġzmir’e faydalı olabilecek Ģeyleri, bilgim doğrultusunda anlatmaya çalıĢtım. 

Ġlk defa ÇarĢamba günü, acil kaydı ile bir konuyu, Ek Bütçeyle ilgili, Aliağa Belediyesi’nin Ek 

Bütçesi’yle ilgili bir konuyu rica ettim. Eksik olmasınlar Nilay Hanımlar, hemen havale edildi. Dün 

Komisyon toplandı. Bu 50 milyonluk ek bütçe neydi? Ġzmirlinin önemle bu konu üzerinde bilgi sahibi 

olmasını istiyorum. Biz tabii ki 4 ay sonra niye 50 milyonluk bir ek bütçe getiriyoruz ki? Bütçeyi daha 

Kasım ayında yaptık, burada onaylattık. Öyle mi? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

HAKAN ġĠMġEK: Biz bu kadar acemi miyiz? Yani çok komik duruma düĢeriz. Öyle değil mi? Evet 

ama 2019 yılının Ocak ayında, Merkezi Hükümetimizin aldığı bir karar ile Ġzmir’e, Ege Bölgesi’ne, 

dolayısıyla Ġzmir’e Meslek ve Çevresel Etki Hastanesi adı altında bir hastane yapılması kararı alınmıĢtı. 

Biz bunu duyar duymaz, 2019’un Ocak ayında, hemen Meclisten, 130 dönüm araziyi tahsis ettik 9 Eylül 

Üniversitesi’ne. Orada imar yoktu, tam 2 yıl öncesinde. Ġmarı komple, Çaltılıdere’nin imarını, Bakanlık 

nezdinde resen yaptırdık. Geçen yıl, yine bir konuĢmamda, mevcut, eski, Ģu anda terk ettiğimiz 

Binamızda, BüyükĢehir’in Binasında, “BüyükĢehir Belediyesi, Bakanlığın yaptığı bu plana niye itiraz 

eder?” diye sorduğumda, Sayın SOYER dedi ki; “Biz itiraz etmedik.” Bir beĢ dakika sonra söyledi ama. 

Ben de 2 sayfalık, 5 paragraflık itiraz metnini, o dönemde Meclisin o tarafında oturuyordum, 

arkadaĢlara verdim ve kendisine ilettim. Bir hatırlatma için söylüyorum bunu. Bu hastanenin toplam 

metrekaresi, 27 bin metrekare idi. Bunu, Aliağa Belediyesi olarak yapımını biz üstlendik, gerekli 

Protokolleri yaptık. Niye? Bir Ġlçe Belediyesi bunu yapar mı? Yani BüyükĢehirlerin iĢidir ya da 

Bakanlığın iĢidir ama bölgemizde, sanayi ağırlıklı bir yapılaĢma olduğundan, elzem bir ihtiyaç 

olduğundan, biz bunun, bir an önce, bütün imkânlarımızı kullanarak, devletimiz de… Biz de bir kamu 

kurumuyuz. “Devletimiz yapmıĢ, biz yapmıĢız, fark etmez.” dedik, elimizi taĢın altına koyduk, 

taahhütlerimizi Protokolle imzaladık. Dolayısıyla geliĢen süreçte, hastanemizin daha üst bir noktada 

olabilmesi için daha iyi donanımlara sahip olabilmesi için projede geniĢlemeler oldu ve 53 bin 

metrekareye çıktı. Dolayısıyla biz, 2021 Bütçemizde, hastanenin ihalesini öngörür Ģekilde, kaba 

inĢaatını öngörür Ģekilde bunu, bütçemize ilave etmiĢtik. Çünkü “Belediye olarak biz bu hastaneyi 

yapacağız.” dedik. Hafriyatı bitti. Bugün itibarıyla Sayın Bakan’ın önündeydi ihale, son proje onayı. 

Bütün Müdürler, ilgili Genel Müdürler imzaladı. Sayın Bakan’ın önündeydi ama dün Komisyon’dan 

beni, AK Partili bir Meclis Üyesi KardeĢim aradı, hâlâ burada mı bilmiyorum, Erhan Bey. Bilgi almak 

istedi. Komisyon toplandı, bu 50 milyonluk Ek Bütçeyle ilgili, Komisyon bilgi almak istedi. Tabii ki 

teknik olarak, bir 50 milyonluk bütçe ilavesi koyuyor iseniz, karĢılığında da bunun nereden geleceğini 

ispatlamanız lazım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. 

HAKAN ġĠMġEK: Bir değer koymanız lazım. Havadan gelmeyecek, para basmayacaksınız, öyle değil 
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mi? Biz de 14 tane taĢınmazı, karĢılığında eder diye koyduk. “Bunun karĢılığı budur.” dedik. Bütçeye, 

Ek Bütçeye, 50 milyonluk bütçeye destek olsun diye. Bunun satılması, alınması gerek duyarsak diye 

teknik olarak koyduğumuz Ģey, satabiliriz de, hiç dert değil ama burada, defalarca ilçelerden gelen, sizin 

biraz evvel buyurduğunuz, “Aliağa da Bizim Belediyemiz.” diye söylediniz, “Hiçbir farkı yok.” dediniz 

değil mi? Biraz evvel söylediniz, 1 saat önce. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, aynen öyle. 

HAKAN ġĠMġEK: Ama burada ek bütçeyle ilgili gelen bütün diğer ilçelerin, oybirliği ile geçirdiğimiz 

halde, muhatabı biz olmamız gerekirken… Ben burada bir Belediye Meclis Üyesiyim. Aynı zaman 

Belediye BaĢkan Yardımcısıyım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

HAKAN ġĠMġEK: Ve burada beni, AK Partili Komisyon Üyesi arıyor, orada bunu sorgulamak ya da 

sorulması gereken ben iken ya da Belediye iken, ben, ilgili karĢılıkları kendilerine attım ama Komisyon 

Üyeleri çıkıyor, Cumhuriyet Halk Partili Aliağa Belediye Meclis Üyelerini arıyor, “Bu nedir?” diyor. 

Onlar da diyor ki: “Aliağa Belediyesi bize bu konuda pek bilgi vermedi.” Ben çünkü aradıkları 

arkadaĢla da görüĢtüm. Ağabey-kardeĢ gibiyiz biz orada, yani her… Birbirimizi bilen insanlarız. Bize 

bilgi vermedi bu konuyla ilgili, biz de dolayısıyla orada ret verdik. Oyçokluğu ile geçen bir karardır. 

“Biz herhangi bir bilgiye sahip değiliz.” gibi bir Ģey söyleyince, Komisyonda Gündemde kalmasına 

karar verdiler. Sevgili BaĢkan, bu aynen Ģuna benziyor, yani sizin bilginiz dâhilinde değil ama ben size 

hitap etmek zorundayım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. Buyurun.  

HAKAN ġĠMġEK: Bu aynen Ģuna benziyor; bir arabaya bindik biz, yürümek istiyoruz ya da menzile 

varmak istiyoruz. Bir taraftan lastiklere takoz koyuyorsunuz, bir taraftan el freni çekiyorsunuz, “Haydi, 

yürü.” diyorsunuz. Bu Ek Bütçenin onaylanıp onaylanmaması sizin kararınıza bağlı değil. Biz size 

gönderiyoruz, usul yerini bulsun diye. ġimdi, bunu istediğiniz kadar Komisyon Gündeminde 

bekletebilirsiniz. Ama Bakanlık onayladığı anda, önümüzdeki hafta Pazartesi günü gelsin, biz yine 

ihaleye çıkacağız. ġimdi, bunu neresinden anlayayım ben? Ġzmirlilere soruyorum; bu siyaset değil de 

nedir? Nedir bu?  

SALONDAN: Aynen öyle. 

HAKAN ġĠMġEK: ġimdi, sizden herhangi bir beklentimiz yok, herhangi bir maddi Ģeyimiz yok. 

Diyoruz ki: “Sadece BüyükĢehir’e gönder… Ek Bütçe olduğu için BüyükĢehir’in onayına sunmamız 

lazım.” Sağ olun, ÇarĢamba günü verdim. Acil kaydıyla ÇarĢamba günü Gündeme alındı. Acil kaydıyla 

Komisyona hemen gitti. Olması gereken Ģu değil mi? Siyaset bile yapsanız, ben olsam, siyaset bile 

yapsam, haydi marifetinizi göreyim. Madem hastane için istiyorsun, al, ben onayladım, yap da göreyim. 

Yapamazsan ununu pazara çıkartırım. Aynı bu, geçen sene benim yine, Ġsmet Ġnönü Merkezi’nde, 

“Meydanı da yapmak istiyoruz, yetki sizde, sizden bir kuruĢ istemiyoruz, bize yetkiyi verin.” dediğim 

gibi. Aynı, “Aliağa’ya hafif raylı sistemi yapacağız, 15 duraklı. Yetki sizde, yetkiyi bize verin.” dediğim 

gibi. Sizden bir kuruĢ istemiyoruz. Biz, kendi imkânlarımızla biz bunları yaparız. Biz, bu memlekete taĢ 

üstüne taĢ koymaya geldik. Biz, gecelere, sabahlara kadar çalıĢıyoruz. Ben ÇarĢamba günü gittim, 

1:30’da evime. Buradan 20:00’da gidildi. Pazartesi öyle, bütün hafta öyle. Netice itibarıyla biz, hizmet 

için varız. Ama Aliağa, ama Ġzmir, ama baĢka yer. Hepimizin böyle bir sorumluluğu var. Sizden 

istirhamım, hiç böyle bir Ģey de beklemiyordum iĢin açıkçası. Bu konuĢmayı da hiç yapmak istemezdim. 

Çünkü hiç aklımın ucundan geçmedi böyle bir Ģey. Nasıl olur yahu? Bu ilçe hastane yapmak istiyor. 

Hem de öyle hastane değil. Meslek ve Çevresel Etkileri Hastanesi ve burada, çevresel etkilerden 

oluĢabilecek hastalıkları araĢtıran bir hastane. Bütün altyapısı oluĢturulmuĢ, Resmi Gazetede 

yayımlanmıĢ, 90 milyonluk ihalenin bütçesi çıkmıĢ. Yani Resmi Gazetede de yayımlanmıĢ. Peki, 

BüyükĢehir Belediyesi’ne bu mu yakıĢırdı? Çok üzüldüm, inĢallah bu karardan dönersiniz. Böyle bir 

Ģeyi hakikaten beklemiyordum. Dün son derece üzüldüğüm için bu konuĢmayı yapma zorunluluğu 

duydum. Kusura bakmayın ama bu iĢ, siyaset böyle yapılacaksa, yere batsın bu siyaset.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Sayın ġAHĠN.  

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

Temsilcileri, Ġzmirliler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, ben, 2 tane önerge olarak 

hazırlamıĢtım. Bunları iki Toplantı önce, “Bize iletin. Bürokratlarımızın yapabileceği konular bunlar.” 

diye. Bunların bir tanesi, Menderes ilçemizde bulunan, ilçemizin simgesi TaĢ Köprü. Ġlgisizlik ve 

bakımsızlıktan içler acısı bir hale gelmiĢtir. Etrafı çöplük haline getirilmiĢ, kazılar, asfalt molozları dâhil 
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buraya dökülmüĢtür. Geceleri uyuĢturucu bağımlılarının ve define avcılarının yuvası haline gelmiĢtir. 

Altıntepe Mahallesi, TaĢ Köprü. Evet, bu tarihi bir köprü, bunun restore edilmesi isteniyor Sayın 

BaĢkan’ım. Menderes ilçemizin simgesi, Belediye logosu içinde olan bu ata yadigârı TaĢ Köprü’nün, 

aslına uygun olarak restore edilmesi, çevresinin de Menderes halkının faydalanabileceği mesire alanına 

dönüĢtürülmesini istiyor Menderesli KardeĢlerimiz. Evet, yine afetlerde alınması gereken önlemler 

hakkında bir yazımız, yine Urla’da doğal gaz, elektrik çalıĢmaları nedeniyle yol kapatılmamıĢ. Burası da 

BüyükĢehir Belediyesi’nin baĢlatmıĢ olduğu asfalt ve kaldırım çalıĢmaları içinde ġehit Murat Aslantürk 

Caddesi’nde bulunan bir yer. Buranın da asfaltının yapılmasıyla ilgili… Bunları, efendim size teslim 

ediyorum. Çok teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Alalım. Tamam, peki, sağ olun, teĢekkür ederim. Buyurun Nilay 

Hanım. Nilay Hanım… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, önce Ġhtisas Komisyonu Üyesi ve arkadaĢlarımız söz 

istediler. Ġsterseniz ben en son genel olarak gelen eleĢtirilere yanıt vereyim, Sözcü olarak.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Buyurun arkadaĢlar.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis… ArkadaĢımız bağıra bağıra bizim siyasi bir 

karar aldığımızı anlattı burada. Ben, tane tane anlatayım Komisyona gelen Önergeyle ilgili sorunu. Dün 

bize acil koduyla Aliağa’dan gelen Önergede, 50 milyonluk bir satıĢ iĢlemi vardı. Hatta Komisyon Üyesi 

arkadaĢlarla biz aramızda konuĢtuğumuzda, herhalde sahil kenarında kupon bir yer kadar değerli bir yer 

diye konuĢtuk. Fikret Bey de burada Ģahit, Gamze Hanım da burada. Sonra altında, arandığında bu 

arsaların ada parseli yok, bilgisi yok, kaç adet aldığı yok, değer tespiti yok, hiçbir, yani ne için 

yapılacağı yok, hiçbir konuyla ilgili bilgi yoktu Önergenin ekinde. Ondan dolayı dedik ki: “Bu büyük 

bir meblağ, yüksek bir meblağ. Ne olduğunu Aliağa Belediyesi’nden öğrenelim. Ona göre yanlıĢ bir 

karar almayalım, yerinde bir karar alalım.” dedik. Burada, uygulamada art niyetli bir karar veya Aliağa 

Belediyesi’nin önünü kesecek bir karar alınmadı. Bundan önce gelen bütün Önergelerde, hepsi de, 

Aliağa Belediyesi’nden gelen bütün Önergelerimiz geçti. Yani burada farklı bir yerlere çekmenin, 

siyaset yapmanın veya siyasete alet etmenin bir anlamı yok bunu. Komisyon Üyesi ArkadaĢlarımızın 

hepsi burada. Olan budur. Kamuoyunu yanlıĢ bilgilendirmenin de bir anlamı yok. Biz yatırımlara karĢı 

çıkan bir Belediye değiliz. MHP’nin, Millet Ġttifakı’nın ortağı olan arkadaĢlarımız, ilçelerden oyçokluğu 

ile gelen bütün Önergelere, sermaye artırımlarını, yatırımlar için ayırdığımız paraların hepsine ret 

veriyorlar. Biz de, Aliağa’dan oyçokluğu ile gelmiĢti. Bunu bir sorgulayalım, detaylı bir inceleyelim, 

ona göre bir karar verelim. Yine söylüyorum, Önergenin ekinde hiçbir bilgi yoktu. ġifahen telefonla 

bilgi öğrendik. Yani Ģifahen bilgiyle de karar alamayacağımız için Önergeyi Gündemde tuttuk ki, daha 

sağlıklı bir karar alalım. Hem Ġzmirli vatandaĢlarımıza yapılacaksa yatırım hakkaniyetli olsun, nere 

satılıyorsa bilinsin diye… Bundan dolayı biz karar almadık. Kamuoyunun da bilgisine sunuyorum. 

TeĢekkürler. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. BaĢka söz almak isteyen? Buyurun, evet. Aliağa Meclis Üyesi 

arkadaĢımız. Kim? Ġkinize de söz vereceğim, buyurun.  

OĞUZHAN ÖZġAHĠN: BaĢkan’ım, herkese iyi akĢamlar dilerim. Hakan Bey’in bahsettiği kiĢi de 

bendim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben de onu tahmin ettim zaten.  

OĞUZHAN ÖZġAHĠN: Kendisine ağabey olarak da hitap ederim, hiçbir sorun yoktur. Öncelikle, 

yaptığı konuĢmadaki en doğru söze atıfta bulunarak baĢlayayım. “Biz acemi değiliz.” dedi, “Bütçeden 

sonra, 4 ay sonra bir ek bütçe getirecek kadar.” dedi. Evet, acemi değiller. Ġlk senede biz yaĢadık bunu. 

Ceplerinde Gündem DıĢı Önergeyle gezip, Meclis Grubumuzda eksik olduğunda, 59 tane Belediye 

malını ama borç karĢılığı, ama hazineye, ama Ģahıslara devretme peĢinde koĢan bir Belediyedir. Bu 

bahsedilen 50 milyonluk borçlanmayla ilgili Ģunu söyleyeyim; Meclise geldiğinde hiçbir bilgi yoktu. 

Komisyona geldiğinde yine hiçbir bilgi yoktu. Aynı Komisyon Üyelerimizin söylediği gibi. Dahasına, 

Ģimdi burada atıfta bulunuyorlar, “Meslek Hastalıkları Hastanesi içindi.” diye. Meslek Hastalıkları 

Hastanesi’yle ilgili Protokol, Meclisimizden oybirliği ile geçmiĢtir. Asla karĢı olma gibi bir durum söz 

konusu dahi değildir. Tamamen de destekçisiyiz ama hani Komisyon Üyesi arkadaĢımızın dediği gibi, 

“Bir bilgi alamadık, telefonda Ģifahen aldık.” Diyorlar ya, bunu Gündemde bırakmasalar Ģifaheni de 

alamazlar. Gündemde kaldı, detaylarını alabilecekler mi, çok da merak ediyorum. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Musa Bey, buyurun.  

MUSA ÖZCAN: BaĢkan’ım, selamlar. Bütün Meclis ArkadaĢlarıma selamlar. Önce Komisyondaki 
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arkadaĢıma çok teĢekkür ediyorum. Çok… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Mikrofonu yakın tutar mısınız?  

MUSA ÖZCAN: Çok yerinde bir karar vermiĢler. Dediği gibi detayları olmayan bir Ģeyi onaylaması 

mümkün değil zaten. O açıdan teĢekkür ediyorum. Demin Oğuzhan ArkadaĢımın dediği gibi, Hakan… 

Öncelikle Ģunu söyleyeyim, Hakan benim meslektaĢım, aynı zamanda ev arkadaĢımdır, aynı zamanda iĢ 

ortaklığı yapmıĢız ama siyaseten ayrıyız, siyaseten ayrıyız. Bunu söylemek zorundayım. Niye? ġimdi, 

ben, siyasete ilk girdiğimde 3 Temmuz’u hiç unutmam, Aliağa Meclisi’nde. Neden unutmam? Bizim 2 

tane Meclis Üyesi arkadaĢımız katılamamıĢtı o toplantıya. O toplantıda resmen Meclisin iradesi gasp 

edildi. 5 tane, ceplerinden bir Önerge çıkarıldı. Yani bizim Aliağa Meclisi’nin 200-250 milyon civarında 

bir Bütçesi var. 180 milyon, 200 milyona yakın bir borçlanmayı geçirdiler. Yani iradeyi yok saydılar. 

Niye? Ayağını yorganına uzatmayan bir Belediye. Zamanında bol bol harcamıĢlar, zamanında bol bol 

yanlıĢ yapmıĢlar ve gene Hakan ArkadaĢımız az önce bir Ģey daha söyledi. Deminden beri o 50. 

maddeyi konuĢuyorduk ya, “Size gerek yok. Biz ÇarĢamba günü Ankara’dan iĢi hallederiz, biter.” gibi. 

Zaten 100.000’likle 25.000’likleri konuĢuyoruz, örtüĢüyor, örtüĢmüyor… Yahu öyle bir Ģey çıkarmıĢlar 

ki, kamu yararına Çevre ġehircilik Bakanlığı’nın her türlü imarı çıkarıyorlar. Bizim Aliağa’da bu 

özellikle çok yaĢandı. Neyin peĢindesiniz, 1/100.000’likle 25.000’liği örtüĢtürelim? Öyle bir Ģey var ki, 

madde, Belediyeler zaten gene irade dıĢı bırakılmıĢ. Yani belediyenin iradesi gasp edilmiĢ. Dolayısıyla 

ben, o, Plan Bütçe Komisyonundaki arkadaĢlarıma çok teĢekkür ediyorum, bu dikkatlerinden dolayı ve 

Hakan ArkadaĢımızı ben seviyorum arkadaĢ olarak ama siyaseten söyledikleri her Ģeyi doğru 

bulmuyorum. Çünkü niye? Aliağa, o gün 59 parsel, Oğuzhan’ın söylediği… Aliağa halkının malı, 

100.000 kiĢilik Aliağa halkının malını, dediler ki iĢte; “Biz oraya, buraya vermiyoruz, Maliyeye 

veriyoruz, sigortaya veriyoruz.” 80 milyona ortak ettiler. ġimdi bu, bir kaçınma yoludur. Dediğim gibi 

bir iflasın ispatıydı o gün ve bugün hâlâ biz o mahkemeye verdik o kararı, o karar iptal oldu, 180 

milyon. Ondan sonra bir 90 milyon istediler, o da iptal oldu. ġimdi, Meslek Hastanesi gerekçe 

gösterilerek gene 50 milyonu kullanmak istiyorlar, Aliağa’nın malını satarak. 230 milyonu doğru 

kullanalım. Ben teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, teĢekkür ederim. Musa Bey. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Söz alacak mı arkadaĢımız?  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, isterseniz Hakan Bey’e söz vereyim, sonra size… Hakan Bey 

buyurun.  

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, tabii ki yani burası Aliağa Belediye Meclisi değil. Yani özelimiz de 

değil. Üniversitede 3 yıl beraber kaldık.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Olsun, Ġzmirliler öğrenmiĢ oluyor.  

HAKAN ġĠMġEK: Öğrensin, sorun değil. Biz, birbirimizi çok iyi tanırız. Yani “Doğru söylemiyor.” 

dediğinde, beni hakikaten tam buramdan vurdu. Çünkü benim nasıl bir insan olduğumu en iyi 

bilenlerden birisidir. Biz ortaklık da yaptık. O gün üniversitede nasıl davranıyorsam, ne düĢünüyorsam, 

Ģu anda da aynı yerdeyim. Bu ÇeĢme Otoyolu’nun ilk kazmasını ikimiz beraber vurduk, toprak üzerinde 

yattık. Biz çok Ģeyi paylaĢtık. ġimdi mevzu, anlattığı Ģeylerden kim, ne anladı bilmiyorum ama biraz o 

konuda biz zaman zaman konuĢuruz. O 59 parsel dedikleri Ģeyi, Ģimdi havada kalmasın diye söylemek 

zorundayım. Her Belediyenin… Burada Belediye BaĢkanı arkadaĢlarımız var. SSK’ya ve Vergi 

Dairesi’ne borcu yok mu, yok mu? Var. Biz ne yaptık, biz ne yaptık? Belediyeye ait olan ama üzerinde 

kamunun okulu ve camisi olan parsellerin hepsini devlete bedeli karĢılığında verdik. Dedik ki; “Siz 

bunları borcumuzdan düĢün.” 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bunu söyleseydiniz arkadaĢlara. 

HAKAN ġĠMġEK: Ama… Hayır, biliyor; ama diyor ki: “80 milyonun malı.” dediği okul ve camiyi 

“Niye veriyorsun?” Yahu kime veriyorum, kime satıyorum? Camiyi kim satın alır? Musa’ya bunu bir 

anlatamadım, bu kardeĢime bunu. Tamam mı? ġimdi, netice itibarıyla öbür Komisyon arkadaĢımızın 

söylediği, söylediği… Özür diliyorum, yani konu o olduğu için söylüyorum. Söylediği… Biz, satıĢ 

yetkisini biz size sormayız, biz kendi Meclisimizden alırız. Biz, satıĢ yetkisi olarak bir Ģey getirmedik 

BüyükĢehir Belediyesine. 50 milyonluk Ek Bütçenin karĢılığında maddi bir Ģey koymak zorundasınız 

teknik olarak. Daha onu anlamamıĢ. ġimdi ne yapayım ben? Yahu bu zaten sizin mevzunuz da değil.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.  

HAKAN ġĠMġEK: Demek istediğim benim, yine anlaĢılmamıĢ, tekrar vura vura söylüyorum, biz, bu 

ihaleyi, bu hastaneyi zaten yapacağız, sorun yok. ArkadaĢlarımız nasıl değerlendiriyorsa 
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değerlendirsinler ama bir Cumhuriyet Halk Partisi’nin Milletvekili gidip de, “Hastanenin temeli 

buradaydı, nerede hastane?” Gazetelere veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ġlçesi Meclis Üyeleri gidiyor, 

orada sembolik olarak konteynerin altına attığımız betonu, “Bak, acil giriĢi burada, hastanenin 

poliklinikleri de burada.” diye dalga geçebiliyor. Biz de o inĢaat bittiğinde, halkımız gereken cevabı 

vermiĢ olacak. Sadece bunlar.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.  

HAKAN ġĠMġEK: Özür diliyorum ben. Aliağa’nın konusu değil burası ama kusura bakmayın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok yahu. KonuĢtuğumuz madde Aliağa’ydı yani, orada sıkıntı yok 

yani. Evet, Nilay Hanım, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi, en son Aliağa’dan baĢlayalım. Aliağa, BüyükĢehir’in ilçelerinden birisi 

ve Aliağa’yı temsil eden, burada BüyükĢehir Meclis Üyelerimiz de var. Dolayısıyla Aliağa konusu, 

BüyükĢehir’in konusu. Yani tabii ki tartıĢacağız. Nasıl diğer ilçelerdeki satıĢlar çok korkunç bir Ģekilde 

konu ediliyorsa, ki pek çok ilçede de aynı Ģekilde SSK borçları, vergi borçları vaktinde ödemediğiniz 

zaman, normal bankaların uyguladığı faizden çok daha yüksek faizle kamu alacak faizleri katlanıyor da 

katlanıyor. Taksitle ödemek istediğiniz zaman 6183 sayılı Kamu Alacakları Kanunu çıkıyor karĢınıza. 

“ġu kadar aydan fazla taksit yapamazsın.” deniliyor gibi. Yani esasında yine dönüp dolaĢıyoruz, konuyu 

mevzuata getiriyoruz. ġunu söyleyelim; Aliağalı Meclis Üyelerimiz dediler ki; “Biz, buraya, bu 

hastanenin yapılmasıyla ilgili konuda destek verdik. Buradaki karar oybirliği ile çıktı.” Yani Cumhuriyet 

Halk Partili Meclis Üyeleri, Aliağa ilçesi için yararlı olan bir Meclis konusunda destek vermiĢler. Destek 

vermek istemedikleri konu ne? Bu 59 parça taĢınmazın satıĢı. Aliağa’ya, hiçbir zaman Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi üvey evlat muamelesi yapmadı. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız bizzat gitti. Aliağa 

Belediye BaĢkanımızla kendisinin birlikte, alan çalıĢmasına dair Bürokratlarla beraber pek çok fotoğrafı, 

pek çok basın haberi var, bu kayıtlara geçmiĢ durumda. Burada Aliağa BüyükĢehir Belediye Meclis 

Üyemizin, aynı zamanda BaĢkan Yardımcımızın Ģunu anlayıĢla karĢılaması gerektiğini düĢünüyorum. 

Sonuçta bu hastane, çok uzun yıllara sari olarak inĢa edilecek. Yani hemen iki günde, üç günde, “Bu 

konu Bütçe Komisyonundan geçmedi, bu konu geri kaldı, engelliyorsunuz.” noktasında düĢünülmemesi 

gerekir. 59 parça taĢınmaz, arkadaĢımız söyledi, Komisyon BaĢkanı. Nerede? Yani kayıtları, değerleri… 

Hani bunların belirsizliği sebebiyle, bunun araĢtırılması için gelecek Meclise bırakılmıĢ, aciliyetten 

çıkarılmıĢ. Eğer Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kötü niyetli olsaydı, siyaset yapıyor olsaydı, acil kaydıyla 

zaten hemen göndermezdi Komisyona. Ama bugün teknik olarak, sonuçta sorumluluk var, Komisyonun 

da sorumluluğu var. Belediye Meclisini yanıltmamak denilen bir Ģey var. Dolayısıyla bu konu eğer 

kayıtlarıyla, düzgün bir Ģekilde gelirse mutlaka hani hakkı neyse o Ģekilde sonuçlanacaktır. Ben, Ģunu 

söylemek istiyorum; Karaburun Belediye BaĢkanımızla da ilgili, burada, yokluğunda birtakım sözler 

sarf edildi. Karaburun Belediye BaĢkanımızın o açıklamasını görmedik ama ismen bir açıklama 

yaptıysa, belki AK Partili Meclis Üyelerimizin, Karaburun’la ilgili yapmıĢ olduğu açıklamalar olabilir, 

bilemiyoruz. Gelecek Mecliste mutlaka kendisi bunu yanıtlayacaktır. Sadece yine, her zamanki gibi, 

hani özele girmek çok yanlıĢ. Hani hakkında açılan davası var, Ģusu var, busu var… Bugün herkes 

hakkında, her zaman, her dava açılabilir. Sonuçta bir mahkeme kararı kesinleĢmemiĢse, 

sonuçlanmamıĢsa herkes masumdur. Ġddia ispatlanıncaya kadar kimse suçlu değildir. Bu konuda, yani 

mümkün olduğunca hoĢgörü gösterilmesi gerektiğini düĢünüyorum, teĢekkürler.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Değerli ArkadaĢlar. Buyurun Sayın BaĢkan’ım.  

HALĠL ARDA: Sayın BaĢkan’ım, Değerli ArkadaĢlar söz almayı düĢünmüyordum ama Hakan Bey’in 

açıklamalarından sonra, bu akĢam çok, imar konusunda olsun, bütçe konusunda olsun, “Siyaset 

yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz.” diye tartıĢmalar yaĢandı. Ben de kendi ilçemle ilgili yaĢadığım küçük 

bir Ģeyi anlatmak istiyorum. Aliağa’da yapılan cami arazilerinin verilmesi ve vergi borçlarından 

düĢülmesi, mahsuplaĢma iĢlemini biz, onlardan öğrendik, onlardan gördük. Biz de benzerini yaptık. Biz 

de 5 tane cami arsamızı devredip ve devredip, evet, borçlarımızdan düĢmekle ilgili biz de bir hamle 

yaptık ama Hakan Bey, “Duydun mu?” diyor. Bence Salahattin Bey’e söylesin… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok, yok.  

HALĠL ARDA: Salahattin Bey’e söylesin. Maalesef sonuçlanıp sonuçlanmaması önemli değil. 

Gaziemir Belediye Meclisi’nde, bizim bu Gündemimizle ilgili Cumhur Ġttifakı ret oyu verdi. Yani 

Aliağa’da “Evet” diyen Milliyetçi Hareket Partisi, Gaziemir’de “Hayır” dedi.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi… BaĢkan’ım, Ģimdi ben de… 
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HALĠL ARDA: Birbirlerini ikna etsinler. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hakan Bey’den “yanlıĢ” demesini bekliyorum.  

HAKAN ġĠMġEK: YanlıĢ yapmıĢlar.  

HALĠL ARDA: Yok. Yani burada Milliyetçi Hareket Partisi’nin yan yana oturan iki tane üyesi, 

Aliağa’da “evet” dediği Ģeye, Gaziemir’de “ret” dedi. Neden Gaziemir’de “ret” dedi? Çünkü 

Gaziemir’de Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye var. TeĢekkür ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim.  

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Toplantıya Katılamayan 

Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Toplantıya katılmayan ve giden arkadaĢların mazeretleri kabul edilmiĢtir. 

 

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, bir sonraki Meclis Toplantımız, 12 Nisan 2021 

Pazartesi günü, saat: 18:00’da, yine bu salonda yapılacaktır. TeĢekkür ederim, iyi akĢamlar dilerim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mustafa ÖZUSLU 

                                                                                                        Meclis I. BaĢkan Vekili                                                                                                            

                                                                                                               Meclis BaĢkanı 

                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

                

 

Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU                                                     

Divan Kâtibi 

 

 

 

Sultan ĠPEKLĠ 

Divan Kâtibi 

 

 

Onur YĠĞĠT 

Divan Kâtibi  

 

 

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU 

Divan Kâtibi 

(Bulunmadı) 

 

 


