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T.C. 

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

2022 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI II. BĠRLEġĠMĠ 

MECLĠS GÜNDEMĠNE ĠLĠġKĠN TOPLANTI TUTANAĞI 

 

                                                                    1. BÖLÜM 

     MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

  

Gündem No   : 97509404-301.03-8/2                                                Toplantı Tarihi   : 10/08/2022  

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. Belediyemizce, Ġzmir’in KurtuluĢunun 100. yılı kapsamında, 100 yıllık barıĢı ebediyete taĢıma 

gayesiyle, kurtuluĢ güzergâhı boyunca sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleĢtirilmesi 

planlanmakta olup, önerge ekinde yer alan tabloda belirtilen etkinlikler için Stratejik Planımız ve mevcut 

bütçe olanakları kapsamında Daire BaĢkanlıkları ve ilgili Müdürlükler tarafından çalıĢmaların 

yürütülmesi amacıyla Meclisimizce karar alınması hususunun görüĢülmesi. (Kültür ve Sanat 

Dai.BĢk.E.893029) 

 

 2.Yürürlükteki Otopark Yönetmeliğinin 16/06/2022 tarihinde yayımlanan değiĢik hükümleri 

doğrultusunda hazırlanan, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarında 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Esaslar Taslağının görüĢülmesi. (Yapı Kon.Dai.BĢk.E.889511) 

 

 3. Belediyemizce verilecek hizmetlerin aksamadan sorunsuz ve daha kısa sürede yerine getirilebilmesi 

amacıyla PTT A.ġ mülkiyetindeki Beydağ ilçesi, Beydağ Mahallesi, 3565 no’lu (1126,00 m²) taĢınmazın 

toplam 1.475.000,00-TL bedel ile Belediyemiz adına satın alınması hususunun görüĢülmesi. (Emlak 

Yön.Dai.BĢk.E.890676) 

 

 4. Belediyemizce yapılacak Kentsel DönüĢüm Alanlarında yapım aĢamasına geçen etaplarda, dönüĢüm 

alanındaki bağımsız birimlerin tahliye edilmesi aĢamasında hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi 

ve projelerin süresi içinde yapılmasını temin etmek üzere önergede yer alan maddeler doğrultusunda 

gerekli kararın alınması hususunun görüĢülmesi. (Kentsel DönüĢüm Dai.BĢk.E.892612) 

 

 5. Ġzmir Kent Konseyinin 18'inci Olağan Seçimsiz Genel Kurulunda; Ġzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi 

tarafından, önergede yer alan önerilerin değerlendirilmesi talebinin görüĢülmesi. (Sosyal Projeler 

Dai.BĢk.E.893462) 

 

 6. Ġzmir Kent Konseyinin 18'inci Olağan Seçimsiz Genel Kurulunda; Ġzmir Kent Konseyi Engelli 

Meclisi tarafından, Belediye Meclisimizin 12.01.2022 tarihli ve 05.71 sayılı Kararı ile kurulan “Engelli 

Kısa Süreli Bakım Merkezleri”nin tüm Ġlçe Belediyelerinde de gerçekleĢtirilmesi talebinin görüĢülmesi. 

(Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.893806) 

 

 7. Ġzmir Kent Konseyinin 18'inci Olağan Seçimsiz Genel Kurulunda; Ġzmir Kent Konseyi Engelli 

Meclisi tarafından, EĢrefpaĢa Belediye Hastanesinde zihinsel engelli bireylerin diĢ tedavilerinin anestezi 

altında yapılabilmesi için birim oluĢturulması talebinin görüĢülmesi. (Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.893043) 
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 8. Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk, Gümüldür Fevzi Çakmak, Gümüldür Ġnönü Mahalleleri sınırları 

içerisinde yer alan 50 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Teklifi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.891071) 

 

 9. UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; MürselpaĢa Caddesi Zafer Payzın Köprülü 

KavĢağı Arası Karayolu, Bağlantı Yolları ve Büyük Sanat Yapıları Uygulama ve Güçlendirme Projeleri 

doğrultusunda "Yeni Ege Mahallesi Meles Deresi Karayolu Köprüsü Uygulama Projesine” yönelik 

hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.868232) 

 

 10. Bornova Belediye Meclisinin 10/05/2022 tarihli ve 179 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi 

bölgesinde 30J-IIIb,30J-IIIc paftalarda, 701 no’lu parselasyon planının kapsadığı alandaki parsellerin 

isabet ettiği B-4 nizamlı imar adası ile güneybatısındaki 6481, 6482, 6483, 6484 parselleri kapsayan B-4 

nizamlı imar adasında çekme mesafelerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.889399) 

 

 11. Bornova Belediye Meclisinin 10/05/2022 tarihli ve 181 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi 

Mahallesi 15095 ve 9704 no’lu parsellerin bulunduğu imar adasının yeniden düzenlenerek iki ayrı imar 

adası oluĢturulması, imar adalarında ön bahçe çekme mesafesinin "0" olarak belirlenmesi ve "T2" 

fonksiyon kararının getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan DeğiĢikliği 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.889557) 

 

 12. Menderes Belediye Meclisinin 06/04/2022 tarihli ve 99 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüldür 

Ġnönü, Özdere Orta ve Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar 

Planındaki maddi hataların, imar hatlarının ve yapılaĢma koĢullarının düzenlenmesine yönelik 

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

Dai.BĢk.E.889901) 

 

 13. "Uluslararası Seramik Festivali ve Çömlek YarıĢması" kapsamında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile 

Menemen Çömlekçiler Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

Protokol’ün görüĢülmesi.(Kültür ve Sanat Dai. BĢk. E.890149) 

 

 14. Ġzmir Kent Konseyinin 18'inci Olağan Seçimsiz Genel Kurulunda; Ġzmir Kent Konseyi UlaĢım 

ÇalıĢma Grubu tarafından, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin toplu taĢıma aktarma istasyonlarındaki 

(METRO, ĠZBAN ve vapur vb.) yaya yoğunluğu sebebiyle oluĢan kargaĢayı önlemek ve önemli 

noktaların vurgulanmasına yönelik tabela düzenlenmesi talebinin görüĢülmesi. (Sosyal Proj. Dai. 

BĢk.894057) 

 

 15. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin önerge eki listede (1 sayfa) 20 kalemde 

kaynağını belirttiği 30.550.000,00-TL tutarındaki ek bütçe talebine yönelik 05/08/2022 tarihli ve 54 

sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk. E.895062) 

 

 16. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesinin 2022 yılı Gider Bütçesine toplam 24.500.000,00-TL 

tutarında önerge ekinde yer alan tabloya göre ek ödenek verilmesine yönelik, 03/08/2022 tarihli ve 110 

sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk. E.895082) 

 

 17. 2022 yılında Urla Belediyesince uygulanacak olan ücret tarifeleri belirlenmiĢ, günümüz ekonomik 

koĢulları göz önünde bulundurularak "Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmetlerinden Alınacak Ücretler" 

bölümünde Urla Belediye Meclisinin 07/07/2022 tarihli ve 193 sayılı Kararı ile düzeltme yapılmıĢtır. 
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Ancak; söz konusu bu tablodaki “Bir arada yapılan iĢlemler (ihdas vb.) ücret tarifesinde 0.25 x m2+ 

1000” olarak alınması gereken ücret, sehven"... 0.15 x m2+ 1000" olarak yapılmıĢ olup, düzeltme 

sonucu, bu ücretlendirmenin önergede yer aldığı Ģekliyle uygulanması hususunun görüĢülmesi.  (Yazı 

ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk. E.895415) 

 

 18. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesinde ekonomik 

sınıflandırmaya göre Önergede yer alan ilgili tertiblere 6.900.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 

05/08/2022 tarihli ve 53 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk. E.895068)  

 

 19. Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaĢık 5 hektar büyüklüğündeki 

alanın "Tercihli Kullanım Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25.000 ölçekli Ġzmir 

BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.895073) 

 

 20. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.295 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek 

08/06/2022 tarihinde BaĢkanlık Makamınca onaylanan ve 07/07/2022 – 05/08/2022 tarihleri arasında 

askıya çıkarılan, ÇeĢme Ġlçesi, Ovacık Mahallesinde Atıksu Arıtma Tesisi Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı DeğiĢikliğine askı süresi içerisinde yapılan 48 adet itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk. E.893738) 

 

 21. Karabağlar ilçesi, Peker, Ġhsan Alyanak ve Abdi Ġpekçi Mahallelerini kapsayan, batıda ve güneyde 

Karabağlar ilçesi 540 ha.'lık 1-A no'lu Riskli Alan sınırı, doğuda Sırrı Atalay Caddesi, kuzeyde 4240 ve 

4951 Sokak ile sınırlanan yaklaĢık 113 ha.'lık alanda; söz konusu mahallelere iliĢkin ilgili mahkemelerce 

verilen plan iptal kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak üst ölçekli Çevre Düzeni Planları 

doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. 

E.892544) 

 

 22. Bornova ilçesi, IĢıklar Mahallesi, 34960 ada, 1, 5 ve 6 parsellerin üst ölçekli imar planı kararı 

doğrultusunda "Ticaret Alanı" ve "YeĢil Alan" olarak belirlenmesine iliĢkin parsel malikince hazırlanan 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk.892555) 

 

 23. Seferihisar Ġlçesi, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesi 

Ġzmir 6. Ġdare Mahkemesinin E:2021/463 K:2022/1253 sayılı Kararı ile iptal edilmiĢ olup; Mahkeme 

Kararı ile planların iptal olması sonrası plansız kalan alanda, Mahkemenin iptal gerekçeleri ve güncel 

mevzuat hükümleri doğrultusunda yeniden hazırlanan Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca 

Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk.895074) 

 

 24. Seferihisar Ġlçesi, 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 Ġlavesi Ġzmir 6. Ġdare 

Mahkemesinin E:2021/462 K:2022/1254 sayılı Kararı ile iptal edilmiĢ olup; Mahkeme Kararı ile 

planların iptal olması sonrası plansız kalan alanda, Mahkemenin iptal gerekçeleri ve güncel mevzuat 

hükümleri doğrultusunda yeniden hazırlanan Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama 

Bölgesi, 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 

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

yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk.895064) 

 

 25. Belediyemiz mülkiyetindeki Buca ilçesi, Ġnönü Mahallesi 8304 ada 1 parsel ve çevresinde, Park ve 

Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı talebi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

DeğiĢikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerileri. (Ġmar ve ġehircilik Dai. 

BĢk.890678) 
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 26. Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda, ÖdemiĢ Belediyesi mülkiyetindeki 

Yeniceköy Mahallesi, 829 no’lu parselin bulunduğu alanın, "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine 

yönelik hazırlanan, 1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.893176) 

 

 27. Beydağ Ġlçesi, Halıköy Mahallesi, tarla vasıflı 528 nolu parsel ve mezarlık/tarla vasıflı 883 nolu 

parselin bulunduğu alanın Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığımızın talebi doğrultusunda, "Mezarlık Alanı" 

olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk.893395) 

  

28. MaviĢehir-Yenikale arasında yer alan sahil Ģeridi bütününü kapsayan alanda; Ġzmirlilerin denizle 

iliĢkisini güçlendirmek amacıyla Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığımızca yürütülen "Ġzmirdeniz 

Projesi" kapsamında, Ġzmirdeniz Projesi (2.Bölge) Alaybey-Alsancak Limanı Kıyı Kesimi 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi ve Plan Açıklama 

Raporlarının; 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında iĢlem yapılması hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai. BĢk.895381) 

 

 29. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 74 sayılı Kararı ile uygun görülen; Peker, 

Ġhsan Alyanak ve Abdi Ġpekçi Mahallelerini kapsayan, batıda ve güneyde Karabağlar Ġlçesi 540 ha.'lık 1-

A no'lu Riskli Alan sınırı, doğuda Sırrı Atalay Caddesi, kuzeyde 4240 ve 4951 Sokak ile sınırlanan 

yaklaĢık 113 ha.'lık alanda; söz konusu mahallelere iliĢkin ilgili mahkemelerce verilen plan iptal 

kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak üst ölçekli Çevre Düzeni Planları doğrultusunda hazırlanan, 

1/1000 ölçekli 3. Etap Peker, Ġhsan Alyanak ve Abdi Ġpekçi Mahalleleri Uygulama Ġmar Planı önerisi.  

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.892316) 

 

 30. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 140 sayılı Kararı ile uygun görülen; DedebaĢı 

Mahallesi, 6131/2 Sokak ile Ordu Bulvarının birleĢtiği yeĢil alanda yer alan mevcut trafonun 6,00 m x 

4,00 m ebatlarında büyütülmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.894062) 

 

 31. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesince Engelsizmir Kongresi çalıĢmalarını yürütmek üzere oluĢturulan 

Yürütme Kurulunun çalıĢmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, E-46907367-020-874595 

sayılı BaĢkanlık Olur'una istinaden, Engelsiz Ġzmir Komisyonu BaĢkanı Dolunay BAYER'in Yürütme 

Kurulu Üyesi olarak görev alması hususunun görüĢülmesi. (Sosyal Prj. Dai. BĢk. E.894993) 

  

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.518 sayılı Kararı ile uygun görülerek  07/06/2022-

06/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak ilçesi sınırları içinde Kocakapı, Yenidoğan, 

Akarcalı, YeĢildere, Vezirağa, Küçükada, Lale ve 19 Mayıs Mahalleleri, Buca ilçesi sınırları içinde 

Çaldıran Mahallesini kapsayan YeĢildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik, 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine; önerge eki listede yer alan 70 adet dilekçe ile yapılan itirazın 

oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.861830) 

 

 2. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.518 sayılı Kararı ile uygun görülerek                          

07/06/2022-06/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak ilçesi sınırları içinde Kocakapı, 

Yenidoğan, Akarcalı, YeĢildere, Vezirağa, Küçükada, Lale ve 19 Mayıs Mahalleleri, Buca ilçesi sınırları 

içinde Çaldıran Mahallesini kapsayan YeĢildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik, 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine; önerge eki listede yer alan 90 adet dilekçe ile yapılan itirazın 
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oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.861868) 

 

 3. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.518 sayılı Kararı ile uygun görülerek 07/06/2022-

06/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak Ġlçesi sınırları içinde Kocakapı, Yenidoğan, 

Akarcalı, YeĢildere, Vezirağa, Küçükada, Lale ve 19 Mayıs Mahalleleri, Buca ilçesi sınırları içinde 

Çaldıran Mahallesini kapsayan YeĢildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik, 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine; önerge eki listede yer alan 30 adet dilekçe ile yapılan itirazın 

oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.861890) 

 

 4. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.518 sayılı Kararı ile uygun görülerek 07/06/2022-

06/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak ilçesi sınırları içinde Kocakapı, Yenidoğan, 

Akarcalı, YeĢildere, Vezirağa, Küçükada, Lale ve 19 Mayıs Mahalleleri, Buca ilçesi sınırları içinde 

Çaldıran Mahallesini kapsayan YeĢildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik, 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine; YaĢar KÜÇÜKKAYA tarafından 29/06/2022 tarihli ve 841013 sayılı 

Yazı ile yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu 

Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.861914) 

 

 5. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.518 sayılı Kararı ile uygun görülerek 07/06/2022-

06/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak ilçesi sınırları içinde Kocakapı, Yenidoğan, 

Akarcalı, YeĢildere, Vezirağa, Küçükada, Lale ve 19 Mayıs Mahalleleri, Buca ilçesi sınırları içinde 

Çaldıran Mahallesini kapsayan YeĢildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik, 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine; Ġzmir Valiliği Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu 

Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.861927) 

 

 6. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.519 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan ve 

09/06/2022-08/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, YeĢildere Bölgesi EXPO 2026 

Organizasyonuna yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğine; önerge eki listede yer alan 

75 adet dilekçe ile Konak Belediye BaĢkanlığına itiraz edilmiĢ ve Konak Belediye BaĢkanlığının 

21/07/2022 tarihli ve 866088 sayılı Yazısı ile iletilen itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.874259) 

 

 7. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.519 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan ve 

09/06/2022-08/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, YeĢildere Bölgesi EXPO 2026 

Organizasyonuna yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğine; önerge eki listede yer alan 

78 adet dilekçe ile Konak Belediye BaĢkanlığına itiraz edilmiĢ ve Konak Belediye BaĢkanlığının 

21/07/2022 tarihli ve 866088 sayılı Yazısı ile iletilen itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.874282) 

 

 8. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.519 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan ve 

09/06/2022-08/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, YeĢildere Bölgesi EXPO 2026 

Organizasyonuna yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğine; önerge eki listede yer alan 

8 adet dilekçe ile Konak Belediye BaĢkanlığına itiraz edilmiĢ ve Konak Belediye BaĢkanlığının 

21/07/2022 tarihli ve 866088 sayılı Yazısı ile iletilen itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.874385) 
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9. 30 Ekim 2020 tarihinde yaĢanan deprem sonucunda, önergede yer alan hususlar doğrultusunda 

deprem ve kur’a mağduru 25 hak sahibi adına gerekenin ivedilikle yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin 

oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (BüyükĢehir 

Belediye Meclis Üyeleri Özgür HIZAL, Hakan YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE.E.893115) 

 

 10. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZFAġ A.ġ’nin 04/08/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 

alınan, Ģirket sermayesinin 177.509.360,00-TL’den 30.000.000,00-TL arttırılarak; 207.509.360,00-TL’ 

ye çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin ĠZFAġ A.ġ’nin içerisindeki sermaye payının 

korunabilmesi için, payına düĢen (%99,95704’üne tekabül eden) 29.987.112,00-TL’lik rüçhan hakkının 

kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe - ġirketler Komisyonları Raporu. (Destek Hiz.Dai.BĢk.E.887349) 

 

 11. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZULAġ A.ġ’nin 02/08/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında Ģirket sermayesinin 820.500.000,00-TL’den 120.000.000,00-TL arttırılarak 

940.500.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin ĠZULAġ A.ġ içerisindeki 

sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%89,80'ne tekabül eden) 107.760.000,00-TL'lik 

rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe - ġirketler Komisyonları Raporu. (Destek Hiz.Dai.BĢk.E.883302) 

 

 12. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı ĠZULAġ A.ġ’nin 02/08/2022 tarihli Olağanüstü Genel 

Kurul Toplantısında Ģirket ana sözleĢmesinin sermaye baĢlıklı 6. maddesi tadil edilerek, Ģirket 

sermayesinin 820.500.000,00-TL'den 120.000.000,00-TL sermaye artıĢıyla                        

940.500.000,00-TL’ye çıkartılmasını içeren tadil kararı doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün 

ĠZULAġ A.ġ içerisindeki payına düĢen (%9,6'sına tekabül eden) 78.768.000,00-TL olan sermaye 

miktarının 11.520.000,00-TL arttırılmak suretiyle 90.288.000,00-TL'ye arttırılmasının oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - ġirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT-Mali 

Hiz.Dai.BĢk.E.88757/E.886643) 

 

 13. Belediyemiz “BütünleĢik Afet Yönetim” vizyonu kapsamında orman yangınlarıyla mücadele 

alanında faaliyet gösteren ve kamu yararına hizmet veren, Ġzmir ilinde Ģubesi bulunan Sivil Toplum 

KuruluĢlarının da plan içerisinde güçlü ve etkin bir Ģekilde yer almasını sağlamak, var olan müdahale 

gücünü verimli kullanmak ve ilimizin müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla “Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi-Türkiye Ormancılar Derneği” ile “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi-Ege Orman Vakfı” arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokollerin kabulü ile söz konusu 

Protokollerin imzalanabilmesi için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER’e yetki 

verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Deprem ve Afet – 

Çevre ve Sağlık – Ġklim DeğiĢikliği ve Uyum – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Ġtfaiye 

Dai.BĢk.E.774524) 

 

 14. Ġzmir Ġtfaiye Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi (ĠYDEM) sınırları içerisinde Ġtfaiye Dairesi 

BaĢkanlığımızın gerçekleĢtireceği eğitimler doğrultusunda Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile 

Makina Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer 

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

BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – 

Plan ve Bütçe – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (Ġtfaiye Dai.BĢk.E.789791) 

 

 15. UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan Terminal ĠĢletmeleri ÇalıĢma, Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - UlaĢım Komisyonları 

Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.783203) 
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 16. Konak ilçesi, BeĢtepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonundaki bölge ve 

genel otopark alanları dikkate alınarak; Konak ilçesi KN-16, KN-22 ve KN-26 no’lu Bölgesel Otopark 

Alan Sınırları ve Birim Otopark Bedelleri yürürlükteki Otopark Yönetmeliği hükümleri gereği 

hesaplanmıĢ ve yürürlükteki Otopark Yönetmeliği ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 

Uygulama Esaslarına göre düzenlenecek yapı ruhsatı iĢlemlerinde uygulanmak üzere söz konusu 

Bölgesel Otopark Bedellerine ĠliĢkin Mevcut Durum ve Gruplama Oranları Tabloları ile Otopark 

Bölgeleme Haritasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - UlaĢım – Tüketiciyi 

Koruma Komisyonları Raporu. (Yapı Kont.Dai.BĢk.E.783919) 

 

 17. 2022 Mali Yılı Bütçesinin bazı kodlarında ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaĢılmıĢ olup, 2022 

Yılı Bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.BĢk.E.881815) 

 

 18. Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçesine önerge ekinde yer alan listede gösterildiği Ģekilde ek ödenek 

verilebilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali 

Hiz.Dai.BĢk.E.881518) 

 

 19. ESHOT Genel Müdürlüğünün görev ve hizmetlerinin kesintisiz olarak yerine getirilebilmesi için, 

personel, akaryakıt, güvenlik, temizlik ve diğer mal ve hizmet alımları ile önerge ekinde yer alan tabloda 

gösterilen gelir kaynağı toplamı 1.116.000.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesinin oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Mali Hiz. 

Dai.BĢk.E.88988/E.885166) 

 

 20. Konak Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin önerge eki listelerde 

belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 04/08/2022 tarihli ve 169 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.890453) 

 

 21. Konak Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan cetvellerde belirtilen Ģekliyle toplam                    

110.000.000,00-TL'lik ek ödenek verilmesine yönelik, 04/08/2022 tarihli ve 168 sayılı Kararının 

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

Dai.BĢk.E.890747) 

 

 22. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir Belediyesinin 2022 Mali Yılına ait Ek Bütçe Gelir Cetveli 

2022 yılı ile Ek Bütçe Gider Cetveli 2022 yılı dökümü yapılan bütçe tertiplerine toplam 74.219.000,00-

TL ödenek eklenerek, Gaziemir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin 359.219.000,00-

TL'ye yükseltilmesi hususunda hazırlanan ve önerge ekinde yer alan tablolarda belirtilen ek ödenek 

teklifine yönelik, 03/08/2022 tarihli ve 75 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.889586) 

 

 23. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; Emlak Ġstimlak Müdürlüğü ve ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü 

bütçelerinde önerge ekinde yer alan tablodaki Ģekliyle Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri 

arasında toplam 450.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 06/07/2022 tarihli ve 186 sayılı Kararının 

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

Kar.Dai.BĢk.E.868010) 

 

 24. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; Emlak Ġstimlak Müdürlüğü, Belediye Orkestra Müdürlüğü, Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü bütçelerinde önerge ekinde yer alan tablodaki 

Ģekliyle Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında toplam 3.800.000,00-TL aktarma 

yapılmasına yönelik, 06/07/2022 tarihli ve 187 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.867991) 
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 25. Buca Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tabloda belirtilen toplam 35.000.000,00-TL                        

ek ödenek verilmesine yönelik,  05/07/2022 tarihli ve 119 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.863443) 

 

 26. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; 2022 yılı için Ücret Tarifelerinde yer alan "Zemin Açım Birim 

Bedelleri"nin önerge ekinde belirtildiği Ģekilde belirlenmesine yönelik, 06/06/2022 tarihli ve 127 sayılı 

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

Kar.Dai.BĢk.E.852465)  

 

 27. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin;  2022 Yılı Bütçesinin önerge ekinde yer alan tablolarda ayrıntılı olarak 

belirtilen gider tertiplerine toplam 123.000.000,00-TL'nin ek ödenek olarak verilmesine yönelik, 

04/07/2022 ve 141 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.868316) 

 

 28. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; 01/01/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmasına karar verilen 

ücret tarifesinin "Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü" baĢlıklı bölümünde güncel fiyat artıĢları sebebi ile 

düzenleme yapılması ve "Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ücret Tarifeleri" baĢlıklı bölümde belirtilen 

tarifelerin önerge ekinde yer alan tabloda gösterildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 04/07/2022 tarihli 

ve 139 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.861413) 

 

 29. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğünün 2022 Yılı 

Bütçesinden 250.000,00-TL ödeneğin önergede yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde yine aynı Sosyal 

Yardım ĠĢleri Müdürlüğünün (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımına-150.000,00-TL) ve (Mamul 

Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım Onarım Giderine 100.000,00-TL) aktarma yapılmasına yönelik, 

01/06/2022 tarihli ve 68 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.852503) 

 

 30. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen 

hizmetlerde kullanılmak üzere, Bergama Belediyesi 2022 Mali Yılı bütçesindeki T-l cetveline 1 adet 

binek, 1 adet panelvan ve 1 adet minibüsün eklenmesi; 1 adet binek, 1 adet panelvan ve 1 adet 

minibüsün satın alınması, önergede yer alan T-1 Cetvelinin onaylanması ve bu konudaki iĢ ve iĢlemler 

için Belediye BaĢkanına yetki verilmesine yönelik, 01/06/2022 tarihli ve 62 sayılı Kararının oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.852575) 

 

 31. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 2022 Yılı Bütçesinden 

toplam 1.400.000,00-TL ödeneğin önergede yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde Fen ĠĢleri 

Müdürlüğünün Bütçesine aktarma yapılmasına yönelik, 01/06/2022 tarihli ve 67 sayılı Kararının 

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

Kar.Dai.BĢk.E.852634) 

 

 32. Menderes Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tabloda hazırlanmıĢ olan Gelir Tarife 

Cetvelinin uygulanmasına yönelik, 06/07/2022 tarihli ve 165 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.861347) 

 

 33. Menderes Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde toplam 

116.568.000,00-TL ek ödenek talebinin uygulanmasına yönelik, 06/07/2022 tarihli ve 175 sayılı 

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

Kar.Dai.BĢk.E.861334) 
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 34. Urla Belediyesinin "2022 Mali Yılında Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmetlerinden Alınacak 

Ücretler"in revize edilerek önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde ücretlendirilmesinin 

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

Kar.Dai.BĢk.E.868263) 

 

 35. Urla Belediyesinin “2022 Mali Yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetlerinden Alınacak 

Ücretler” den, “Sepetli Araç (Bom) ġoför ve Budamacı saat ücretinin” ve “Traktör (3 kiĢi) sefer 

ücretinin” revize edilmesi ve “Çilek Dikim Makinası Günlük Ücretinin” önergede yer alan tabloda 

belirtildiği Ģekilde ücretlendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu.  (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.868238) 

 

 36. Narlıdere Belediye Meclisinin; önerge eki tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği Ģekliyle toplam 

20.650.000,00-TL denk olarak hazırlanan ek ödeneğin uygulanmasına yönelik, 05/07/2022 tarihli ve 63 

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

ve Kar.Dai.BĢk.E.868348) 

 

 37. Seferihisar Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde toplam 

80.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 04/07/2022 tarihli ve 82 sayılı Kararının oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.861503) 

 

 38. Seferihisar Belediye Meclisinin; Seferihisar Belediyesinin ilçe sınırları içerisinde kurulan gece pazarı 

ve seyyar iĢgaliye harçları ile belediyeye ait haftalık ve aylık reklam ücretlerinin yeniden tespit 

edilmesine iliĢkin olarak söz konusu gelir kalemlerine iliĢkin ücretlerin önergede yer alan tabloda 

belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 04/07/2022 tarihli ve 81 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.862145) 

 

 39. Seferihisar Belediye Meclisinin; Seferihisar Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi Gelir Tarife 

Cetveline Ġmar ĠĢlemleri ÇeĢitli Ücretler Tablosuna önergede yer alan tabloda belirtilen Ģekliyle "ĠĢ 

Deneyim Belgesi / ĠĢ Bitirme Belgesi" gelir kaleminin eklenmesine yönelik, 04/07/2022 tarihli ve 79 

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

ve Kar.Dai.BĢk.E.861482) 

 

 40. Seferihisar Belediye Meclisinin; önergede yer alan tabloda belirtilen gelir kalemlerinde fiyat 

değiĢikliği yapılmasına yönelik, 04/07/2022 tarihli ve 78 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.862171) 

 

 41. Selçuk Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan Ek Ödenek Tablosuna göre 36.000.000,00-TL 

Gider Bütçesi tablosuna karĢılık gösterilen Gelir Bütçesi Tablosu ve değiĢiklikler yapılan Tarife 

Cetvelinin uygulanmasına yönelik, 02/08/2022 tarihli ve 99 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.890538) 

 

 42. Kınık Belediye Meclisinin; 2022 Yılı Ek Gelir- Gider denk olarak önerge ekinde yer alan cetvellerde 

belirtilen Ģekliyle 58.520.000,00-TL'lik ek bütçe yapılmasına yönelik, 06/07/2022 tarihli ve 7/32 sayılı 

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

Kararlar Dai.BĢk.E.890437) 

 

 43. Beydağ Belediye Meclisinin; Beydağ Belediyesine ait iĢletmelerde 2022 Mali Yılında uygulanacak 

olan tarifelerin önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 01/07/2022 

tarihli ve 34 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.861524) 
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 44. Beydağ Belediye Meclisinin; Beydağ Belediyesinin 2022 Mali Yılında uygulanacak olan Altyapı Ve 

Kazı Ġzni Harçlarının önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 

01/07/2022 tarihli ve 31 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.861540) 

 

 45. Karaburun Belediye Meclisinin; Fen ĠĢleri Müdürlüğünün Gayrimenkul Sermaye Üretim 

Giderlerinin bir kısmını karĢılamak üzere ek finansman kaynağı olarak iç borçlanma ile 2.000.000,00-TL 

kredi kullanılması ve muhasebe hesaplarında bulunan "300 hesap kodu diğer bankalardan alınan 

krediler" hesaplarına alınmasına yönelik, 05/07/2022 tarihli 96 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.870319) 

 

 46. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine önergede yer alan 

tabloda belirtildiği Ģekliyle 5.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 05/07/2022 tarihli ve 95 

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

ve Kar. Dai.BĢk.E.870166) 

 

 47. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 518 sayılı Kararı ile uygun görülerek                     

07/06/2022 – 06/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak ilçesi sınırları içinde Kocakapı, 

Yenidoğan, Akarcalı, YeĢildere, Vezirağa, Küçükada, Lale ve 19 Mayıs Mahalleleri, Buca ilçesi sınırları 

içinde Çaldıran Mahallesini kapsayan YeĢildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik, 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine; önerge eki listede yer alan 181 adet dilekçe ile yapılan itirazın 

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

Dai.BĢk.E.861738) 

 

 48. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.519 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan ve 

09/06/2022-08/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan; YeĢildere Bölgesi EXPO 2026 

Organizasyonuna yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğine; önerge eki listede yer alan 

26 adet dilekçe ile Konak Belediye BaĢkanlığına itiraz edilmiĢ ve Konak Belediye BaĢkanlığının 

21/07/2022 tarihli ve 866088 sayılı Yazısı ile iletilen itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.874235) 

  

 IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

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

2022 YILI AĞUSTOS AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Tutanak No   : 97509404-301.04-8/2                                                    Toplantı Tarihi  : 10/08/2022  

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

                          No:1087 Konak/ĠZMĠR                      

                          (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)                         

 

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

KALMAZ, Ġlhan DAL, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar 

GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, 

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

ÖZUSLU, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, 

Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Burhan Suat 

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

Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel 

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

GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Oğuzhan 

ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Erkan ÖZKAN (Menderes Belediye BaĢkan Vekili), Gürsel RÜZGAR, 

Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk 

YÖRÜK, Murat CĠHAN, Bülent KÖKLÜ, Onur YĠĞĠT, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, 

Fikriye ARSLAN, Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan 

PARLAK, Sefer TOPÇU, Fayıka ÖNER, Nuri CAFEROĞLU, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Alp 

ATAY, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, 

Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, 

Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser SEVĠL, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, 

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

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

DĠNÇER, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Okan BĠLDĠRĠCĠ, 

Çile ÖZKUL, Mümin BAYRAM, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih 

YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema 

YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Sedat SARI, Salih Atakan 

DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Nezih ÖZUYAR, Hasan 

ÜNAL, Alpaslan KOPARAL. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Fikret AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, 

Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Selim Utku 

GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Mithat TEKĠN, Halil ARDA, Rıdvan 

KARAKAYALI, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Seda ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Ertan 

CERTEL, Ali ENGĠN, Dolunay BAYER, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, Aybars 

YILDIRIM, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, 

Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), Metin YAġAR, 

Galip ATAR, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN 

TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, 

Tarkan Fikret ÇALIK, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Turgut 

PINAR, Serdar AKSOY, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili). 
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(SREBRENĠCKĠ ĠNFERNO 2020 ĠSĠMLĠ MÜZĠK DĠNLETĠSĠ YAPILDI.) 

 

 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Sayın Meclis Üyeleri Srebrenica Soykırımının, Katliamının çığlığını duyduğumuz bu 

müzikle Gündemi açıyorum. BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi. 

Pardon affedersiniz, geçen Oturumda hatırlayacaksınız; “Filmimizi ikiye bölerek gösterelim.” 

demiĢtik, 7 dakikalık ikinci bölüm kalmıĢ. Önce onu… Dereçine Belediye BaĢkanımız burada hoĢ 

geldiniz BaĢkan’ım, merhabalar. Evet, filmimizi gösterelim lütfen.  

 

 

(ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠNĠN FAALĠYETLERĠ HAKKINDA SUNUM YAPILDI.) 

 

 

BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin tüm çalıĢanlarına bir kere daha 

teĢekkür ediyorum. Bu sıkıntılı dönemlerde bile canla baĢla çalıĢıp güzel iĢler ortaya çıkardıkları için 

hepsine teĢekkür ediyorum. Evet, Gündem’e geçeceğim. (Salondan ses kayıtlarında 

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

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Gündemi hele bir açalım Hakan Beyciğim. Her 

zaman kullanabilirsiniz.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ  

BAġKAN: Evet, BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan’ım, madde baĢlıklarıyla görüĢülerek okunsun ve değerlendirilerek 

karara bağlansın Gündem Maddeleri.  

BAġKAN: Evet,  Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey yok galiba Burçin Hanım? Evet, Değerli 

ArkadaĢlar, Gündem dağıtılmıĢ olduğu için Gündem baĢlıklarının madde numaraları okunarak 

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

TeĢekkür ediyorum, 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde acil kaydıyla Bütçe.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Burçin Hanım? Değerli ArkadaĢlar, 1 no’lu Önergenin acil 

kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Gündemin 2. maddesine geçmeden bu 1 no’lu 

Önerge ile ilgili geçen Oturumda da söylemiĢtim sizinle bazı bilgileri paylaĢmak istiyorum, yaptığımız 

hazırlıklar konusunda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Değerli ArkadaĢlar, 9 Eylül 1922 ile 29 Ekim 

1923 tarihleri arası 13 ay 20 günlük zaman dilimi Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok önemli bir 

kilometre taĢıdır, çok önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü 9 Eylül 1922’de Ġzmir kurtulmuĢtur ve 

aslında bu sadece Ġzmir’in KurtuluĢu değil, Türkiye’nin kurtuluĢuna tekabül eder. Aynı Ģekilde 29 

Ekim 2023’e giderken, yani Cumhuriyet henüz kurulmadan önce Türkiye Ġktisat Kongresi Ġzmir’de 

düzenlenmiĢti, 17 ġubat – 4 Mart tarihleri arasında. Henüz daha Lozan Müzakereleri devam ederken, 

henüz daha Cumhuriyet kurulmamıĢken Mustafa Kemal ATATÜRK ve arkadaĢları kuracakları yeni 

devletin iktisat politikalarını ortaya çıkartmak için Ġzmir’de büyük bir kongre düzenlemiĢlerdir. Bu 

kongre 1135 delegenin katılımıyla gerçekleĢmiĢtir ve bu kongrede iĢçiler, çiftçiler, tüccarlar ve 

sanayiciler temsil edilmiĢlerdir. Kongreye Manisa Temsilcisi Kazım KARABEKĠR PaĢa baĢkanlık 

etmiĢtir ve bu kongreye Asım ve Fevzi PaĢalar da katılmıĢtır. Ayrıca Rus Büyükelçisi ve Azerbaycan 

Büyükelçisi Ġbrahim ABĠLOF da katılmıĢlardır. Bu Kongre’de hem çiftçiler, hem iĢçiler, hem tüccarlar 

ve sanayiciler ayrı ayrı kurulacak yeni devletin, Cumhuriyet’in iktisat politikaları neler olmalıdır? 

Bunun üzerinde müzakere etmiĢlerdir ve nihayet 4 Mart günü 12 maddelik bir Misak-ı Ġktisadi ortaya 

konmuĢtur. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, bu kadar önemli iki olay yani Ġzmir’in KurtuluĢu ve Ġzmir 
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Ġktisat Kongresi’ne Ġzmir ev sahipliği yapmıĢ. Kısacası, Ġzmir 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kaderinin belirlenmesinde çok önemli bir tarihsel rol oynamıĢ. Bugünün Türkiye’sinde, bugünün 

Dünya’sında 100 yıl sonra yine Ġzmir’in çok önemli sorumlulukları olduğunu düĢündük ve global 

iklim krizi, gıda krizi, enerji krizi, yoksulluk, burnumuzun dibinde savaĢ… Bütün bu olumsuz 

koĢullara rağmen, Ġzmir yine böyle büyük bir Kongreye ev sahipliği yapmalı diye düĢündük ve bunun 

üzerine de çalıĢmaya baĢladık. 8 aylık bir kurgu oluĢturduk. Bu 8 ayın ilk adımını bugün attık. 3 ay 

boyunca Ağustos, Eylül, Ekim aylarında yine bu 4 grubun temsilcilerini bir araya getiriyoruz. Onlar 

için hazırladığımız sorular var. O soruları onların takdirine bırakıyoruz ve 3 ay boyunca bu soruları 

müzakere etmelerini, gerekiyorsa yeni sorular ortaya koymalarını, onları tartıĢmalarını, bildikleri, 

hazırlatmak istedikleri raporları, dokümanları, belgeleri ne varsa oluĢturduğumuz sekretaryanın 

havuzuna aktarmalarını bekliyoruz. 3 ay boyunca devam edecek, ayrı gruplarla devam edecek bu 

çalıĢmalardan sonra 2 ay, Kasım ve Aralık aylarında her grubun yaptığı çalıĢmalar sonucunda ortaya 

çıkardıkları dokümanları dört ayrı masaya sunuyoruz. Demokrasi Masası, Doğa Masası, Tarih Masası 

ve Gelecek Masası. Kısaca böyle özetleyebileceğim masalar. Bu masaların her birinde çok farklı 

bilimsel disiplinlerden akademisyenler var. Hukukçular, iktisatçılar, psikologlar,  sosyologlar, 

fütüristler… Her bir gruptan gelen sonuç bildirgelerini bu akademisyenlerin ve bilim insanların önüne 

sunuyoruz. 2 ay boyunca da onların bu gelen taleplerini, değerlendirmelerini, beklentilerini, tespitlerini 

bilimsel zeminde iktisat politikalarına dönüĢtürmeleri için onlardan 2 aylık bir zaman içinde 

sonuçlarını hazırlamalarını istiyoruz. Ve nihayet 17 ġubat - 4 Mart arasında hem dünyanın her 

yerinden çeĢitli katılımcıların konuĢmacı olarak yer alacakları, hem akademisyenlerin, bilim 

insanlarının bu ayrı ayrı masalarda yaptıkları çalıĢmaların değerlendirileceği kongre sürecini 

baĢlatıyoruz. 17 ġubat - 4 Mart tarihleri arasında da yapılacak nihai kongre ile nihai sonuç 

bildirgesinin ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Sonuçta ne olacak? Türkiye’nin her yerinden 

katılımcılarla beraber oluĢturulan bu Ortak Akıl Toplantıları sonucunda Siyasal Partilere,  Sendikalara, 

Meslek Odalarına, isteyen herkese bütün bu toplantıların kitapçıklarını, videolarını, belgesellerini 

sunacağız. “Ġsteyen istediğini alsın.” diyeceğiz. Yani isteyen istediği uygulamayı alır, istediği sonuçtan 

ilham alır. Onları herkesin takdirine bırakacağız. Ama biz Ġzmir olarak hem Türkiye’nin her yerinden 

katılımcılarla Ģekillenen bir ortak akıl buluĢmalarını gerçekleĢtirmiĢ olacağız, hem bunları yeni değiĢen 

parametreler ıĢığında Türkiye’nin geleceğinin Ģekillenmesine katkı vereceğini umduğumuz bilimsel bir 

zemine taĢımıĢ olacağız. Kısacası; bu son derece heyecanlı sürecin bugün ilk adımını attık, önce 

çiftçilerimizle, sonra da iĢçilerimizle buluĢtuk. Çiftçilerimiz ve iĢçilerimiz derken bunlar Türkiye’nin 7 

bölgesinden en geniĢ anlamda eriĢebildiğimiz temsilci sıfatını taĢıdığını düĢündüğümüz kurumsal 

katılımlar oldu. Çok verimli geçti ve diliyorum ki, bundan sonra düzenleyeceğimiz tüccar ve 

sanayiciler buluĢmasında da aynı Ģeyleri yakalayabiliriz. Eylül ayında ikinci etap görüĢmeler devam 

edecek, müzakereler devam edecek. Bu çalıĢmalarda ortaya çıkan dediğim gibi bütün veriler, 

istatistikler, raporlar, belgeler ikinci toplantıya ıĢık tutacak. Diliyorum ki; Türkiye için çok hayırlı bir 

iĢe Ġzmir olarak imza atmıĢ olacağız. Bu Ġktisat Kongresi kısmıydı. Biraz da 100. yıldan bahsetmek 

istiyorum. 100. yılda dediğim gibi yine Ġzmir’in, Türkiye’nin kaderinde çok önemli bir rol oynadığı 

Ġzmir’in KurtuluĢu. Onun da 100. yılını idrak ediyoruz. Bu da son derece anlamlı, son derece kıymetli 

bir tarihsel an ve çok Ģükür bu bize nasip oldu. Gelecek kuĢaklara Cumhuriyet’in ikinci 100 yılını, 

KurtuluĢun ikinci 100 yılını devrederken bunu en güçlü bir biçimde hem tanıtmak, hem kutlamak, hem 

de bunun coĢkusunu tüm kente yaymak istiyoruz. Bu nedenle de yine aylardır süren çalıĢmalar 

sonucunda az önce sizlere de arkadaĢlarımızın dağıttığı bir Taslak Program çıktı ve bu kesinleĢti 

bugün. Meclisimizde de iĢte Plan ve Bütçe Komisyonuna da havale etmiĢ olduk az önce. 

Meclisimizin… Komisyondan yapılan değerlendirme sonucunda Meclisimize gelecek ve diliyorum ki 

böylece kesinleĢmiĢ ve yola çıkmamızın da önü açılmıĢ olacak. Burada en önemli… Çok sayıda 

etkinlik var kitapçıkta göreceksiniz. Her birini Ģimdi vaktinizi almak istemem. Ama iki tanesinden, 2-3 

tanesinden bahsedeyim. Öncelikle tekrar Dereçine Belediye BaĢkanımıza hoĢ geldiniz demek 

istiyorum. En önemli etkinliklerimizden biri onun ilçesinden baĢlayacak. Dereçine’den baĢlayacak ve 

ordumuzun 100 sene önce geçtiği güzergâhı yürüyerek kat edeceğiz. Dağcılık federasyonları, çeĢitli 
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sporcu kuruluĢlar,  birçok sivil toplum kuruluĢu bu yürüyüĢe katılacak. Ġlk adımı Dereçine’den 

atacağız ve o akĢam Haluk LEVENT konseriydi galiba Haluk LEVENT konseri ile de bir coĢkulu 

kutlama yapmayı hedefliyoruz. Fikir onundu, ondan geldi ve biz de çok, çok beğendik fikri doğrusu ve 

üzerimize ne düĢüyorsa yapacağımızı o gün söylemiĢtik. Çok Ģükür bugüne geldik artık iyice 

olgunlaĢtırmıĢ olduk. Çok anlamlı bir yürüyüĢ olacak. Küçük de bir bununla ilgili hem harita, hem 

güzergâh üzerinde yapılacak çalıĢmaları anlatan bir doküman var. Buna da baktığınız zaman 

göreceksiniz. O gün, 100 yıl önce yaĢanan o büyük heyecanı bugüne taĢımak arzusundayız. Yani 

çocuklarımıza, gelecek kuĢaklara da bunu aktarmak istiyoruz. Ġkinci büyük organizasyonumuz, 9 Eylül 

günü olacak. 9 Eylül günü Gündoğdu Meydanı’nda olağanüstü büyük bir görsel Ģölen hazırlıyoruz. 

Ġddiamız o ki; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en görkemli, en büyük organizasyonu olacak. Ortaya 

büyük bir kule kurulacak, 6 tane artı ayrı kule kurulacak, bunlarda led ekranlar olacak. Çok anlamlı 

canlandırmalar gerçekleĢecek. ĠĢte atları göreceğiz, ordumuzu göreceğiz birçok Ģey canlandırılacak. 

Ama asıl önemlisi; bu böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir organizasyon olup sonra buharlaĢsın istemiyoruz. O 

nedenle de bunun filmini çekiyoruz. Yani asıl yapmak istediğimiz Ģey; bu organizasyonu bir dekor gibi 

kullanıp, bunun filmini çekip, asıl geleceğe bu filmi miras bırakmak istiyoruz. Ġzmir 100. Yılını nasıl 

kutladı? Bunun filmini Ġzmirliye hediye etmek istiyoruz. Aynı gecede, öncesinde bir hava gösterileri 

var, Valiliğimizle beraber organize ediyoruz. AkĢam saat: 20.00 civarı onu bitireceğiz, çok olağanüstü 

bir hava gösterisi izleyecek Ġzmir. Ve nihayet Gündoğdu Meydanı’ndaki büyük organizasyondan sonra 

da Cumhuriyet Meydanı’na yakın noktada bir Tarkan konseri gerçekleĢecek. Kısacası Cumhuriyet 

Meydanı’ndan baĢlayıp, limana kadar uzanan bütün o sahilde olağanüstü bir gece yaĢayacağız, gün ve 

gece yaĢayacağız. Kültür ve Turizm Bakanımızla da bugün ona da arz ettik, onun da onayını aldık. 

Özetle; çok heyecanlıyız. Ġkinci büyük dev organizasyonumuz da bu olacak. Onu da 10 Eylül’de 

bildiğiniz gibi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Ġzmir’e geliĢinin yıl dönümüdür aslında. O nedenle biz 

bundan sonra Ġzmir’de hem 9 Eylül’ü hem, 10 Eylül’ü birlikte kutlamak gerektiğini düĢünüyoruz. 10 

Eylül akĢamı da Ġzmir türkü ve Ģarkılarını seslendiren 11 sanatçı… Bu sanatçılar Prag Senfoni 

Orkestrasıyla kayıtlarını yaptılar. Onlar sahne alacaklar ve 10 akĢamı da olağanüstü bir konser yine 

Ġzmirlileri bekliyor olacak. Özetle, büyük bir heyecanla ve büyük bir itinayla bütün bu 

organizasyonları Ġzmirliye ve gelecek Ġzmirlilere gençlerimize, çocuklarımıza hediye etmek istiyoruz. 

Evet, daha anlatmak istediğim çok Ģey var ama daha fazla zamanınızı almak istemem.  

ÖZGÜR HIZAL: YaĢayacağız BaĢkan’ım.  

BAġKAN: Efendim? 

ÖZGÜR HIZAL: YaĢayacağız anlatarak olmaz, göreceğiz, yaĢayacağız… 

BAġKAN: YaĢayacağız doğrusu o. Hep beraber inĢallah çok görkemli bir 9 Eylül kutlamasını hep 

beraber yaĢayacağız. Mutlaka çoluk çocuk ailece orada olunuz. Tarihsel bir an’a tanıklık edeceğiz hep 

beraber. Evet, ben dikkatiniz için teĢekkür ediyorum ve hepinizi tekrar davet ediyoruz. Gündemimizin 

2 no’lu Önergesine geçelim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Burçin Hanım? 2 no’lu Önergemizin Hukuk Komisyonuna 

havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, teĢekkür 

ediyorum, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Bütçe.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Burçin Hanım? 3 no’lu Önergemizin acil kaydıyla Plan ve 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe - Kentsel DönüĢüm - Hukuk.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Burçin Hanım? 4 no’lu Önergemizin Plan ve Bütçe – 

Kentsel DönüĢüm – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Kent Konseyi – Aile ve Çocuk – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği.   
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BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Burçin Hanım? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kadın Meclisi ama yine de gönderebiliriz.  

BAġKAN: Olur. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani Göç’te de kadın var sonuçta.  

BAġKAN: Peki. Uygun mudur Kemal Bey? Salahattin Bey? 5 no’lu Önergemizin Hukuk – Kent 

Konseyi – Aile ve Çocuk – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Göç ve Uyum Komisyonlarına havalesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum, 

6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Kent Konseyi – Engelsiz Ġzmir.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Burçin Hanım? 6 no’lu Önergenin Hukuk – Kent Konseyi 

– Engelsiz Ġzmir Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Kent Konseyi – Engelsiz Ġzmir – Çevre Sağlık.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Burçin Hanım? 7 no’lu Önergenin Hukuk – Kent Konseyi 

– Engelsiz Ġzmir – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 8, 9, 10, 11, 12 Ġmar.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Burçin Hanım? 8, 9, 10, 11, 12 no’lu Önergelerin Ġmar ve 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe – Kültür, Eğitim.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Burçin Hanım? 13 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe 

– Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Kent Konseyi – UlaĢım.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Burçin Hanım? 14 no’lu Önergenin Hukuk – Kent Konseyi 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15, 16 acil kaydıyla Bütçe, 17, 18 pardon beraber. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Burçin Hanım? 15, 16, 17, 18 no’lu Önergelerin acil 

kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 19? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 19, 30 ve aradaki maddeler Ġmar.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Burçin Hanım? 19 ve 30 dâhil Önergelerin Ġmar ve 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 31? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Burçin Hanım? 31 no’lu Önergenin doğrudan kabulünü 

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

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: III. BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi, 

buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan’ım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 EXPO’yla ilgili, EXPO 2026’yla ilgili. 

Oyçokluğuyla uygun görülmemiĢ planlara yapılan itirazlar. Komisyonlarından geldiği Ģekliyle 

oylansın.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Buyurun, Hakan Bey buyurun.  
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HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Malumunuz bu EXPO alanı dediğimiz yer; Ġzmir’in, herkesin çok iyi bildiği YeĢildere Alanı. Bu 

kararlar, ki aynı zamanda Konak Belediyesinin de bir Meclis Üyesi olduğum için hem Grubumuz 

adına, hem de kendi bulunduğum bölgem adına da takip ettiğimiz bir alan. Bu planlar geldiğinde 

buranın planları normalde 2000’li yıllara ait. 2000’li yıllarda yapılmıĢ “Y” koĢullu olan zayiatları 

%60’ları bulmuĢ, bir türlü uygulaması tamamlanmamıĢ bir plan üzerinde, sadece ada bazında ve parsel 

bazında değiĢiklikler yaprak bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemenin daha plan taslağı geldiğinde 

Komisyonlarda da birtakım problemlerini, uygulamaya esas problemlerini, doğabilecek dava 

sorunlarını tüm detayları esasında aktardık. Ancak tüm bu aktarımlarımıza rağmen sorduğumuz bazı 

sorulara net cevap alamamamıza rağmen bu klasik bir anlayıĢla maalesef hızlı bir Ģekilde geçti. Peki, 

vatandaĢlarımızın itirazları oldu. Bakınız bizim tam 9 mahallemiz buradan etkileniyor. Siz bu 9 

mahalle muhtarıyla zaten iki kere toplantı yaptınız Sayın BaĢkan. Kaygıları çok net. Ve dönüp 

baktığımız zaman biz o zaman planla ilgili neleri eleĢtirmiĢtik? DemiĢtik ki; “Bu planın otopark 

analizleri yok, ulaĢım, bölgesel ulaĢım analizleri yok. Altyapı kentsel dönüĢüm anlamında baktığınız 

zaman bu anlamda kentsel teknik altyapı analizleri eksik. Bütün bunlara baktığımızda YeĢildere 

dediğimiz bir alanın DSĠ görüĢleri yok, bütün bunlara baktığımız zaman parsellerdeki “M” koĢullarını 

Fuar’a dönüyoruz. YeĢil alanlarla ciddi bir kamulaĢma yükümlükleri getiriyoruz. Bütün planlama 

hiyerarĢisi anlamında üst ölçekli 1/25000’lik planlara uyumsuzluğu var. “Y” koĢullu emsallerden 

geliyor, mahkeme kararları var. Yani bütün bu bahsettiğim sıralamaya artık teknik olarak girmek 

istemiyorum. Çünkü bunların hepsini biz çok net hem Ġmar Komisyonu’nda o gün geldiğimizde biz 

Meclis Üyesi olarak katılarak hepsini aktardık ve bunların hiçbirinde bir değiĢiklik olmadı. Ancak asıl 

meselemizi bir tarafa bırakalım. Orada yaĢayan vatandaĢlarımızın yaĢadıkları büyük bir üzüntü ve 

sıkıntı var. Bu anlamda baktığımızda sizinle yapılan toplantılarda taleplerini aldınız sonra 400 konut 

yaklaĢık Uzundere’de, yine bugün Belediyemizin kullandığı Trafik ġube’nin olduğu yerde bir bina 

yapımından bahsediliyor. Planlara baktığımızda orası BYZ. Ġçerisinde özel mülkiyetler var, 

kamulaĢtırma sorunları var. Yani hazırlığımız eksik ve bu anlamda buradaki insanların tek bir 

beklentisi var. Yıllarca savunduğunuz bir model var. Dediniz ki; “Biz yerinden dönüĢüm yapacağız.” 

Dediniz ki; “Biz, bir tane vatandaĢı yerinden etmeyeceğiz.” Burada 1300 tane aile mağdur durumda 

Sayın BaĢkan ve bu anlamda baktığımızda acı olanı söyleyelim bakın, bu itirazları toptan reddettik 

hiçbirini dikkate alıp değerlendirmedik. Bu itirazların sonucuna dava yolunu açtınız ve burada ciddi bir 

davalar gelecek. Ġzmir in en kıymetli projesini davalarla kitler hale geleceğiz ve bu anlamda Adalet ve 

Kalkınma Partisi olarak tüm samimiyetimizle bu planların revizyonunun yapılmasını bütünsel 

yaklaĢılması gerektiğini bu yerin maalesef ve maalesef yanlıĢ bir nokta olduğunu… YeĢildere’yi 

düzeltelim. Bakınız sizin açıklamanızdan çok daha önce Sayın Çevre Bakanımızın da oradaki çarpık 

ve kötü yapılaĢmayı ortadan kaldırmak adına açıklamaları olmuĢtu. ÇalıĢmalar baĢlamıĢtı. Ancak siz 

bu açıklamayı yapınca kurumsal iletiĢim noktasında sizin sorumluluk sahanızda olduğu için size 

bırakılmıĢ bir alan. Ancak orada 60 yıldır, 40 yıldır dere yatağında yaĢayan insanlar, yıllarca bitmeyen 

planlarla bir eve, bir mülkiyete dönüĢmeyi beklerken, nereye gidecekleri belli olmayan, nasıl 

oturacakları belli olmayan, hak sahipliklerini nasıl alacağını bilmeyen bir düzeni zorluyoruz. Bu 

tamamen Konak’ı ve oradaki yaĢayan 9 mahalleye yapılmıĢ büyük bir haksızlıktır. YeĢildere’nin 

sorunu, evet Ġzmir’in sorunudur, el birliği ile çözelim. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak Bakanlık 

nezdinde yapacağımız ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu tekrar tekrar, tekrar ediyoruz. Ancak; bu 

planın bu Ģekilde hayata geçmesi Ģimdiden ilan edelim; çok ciddi problemleri getirecek Sayın BaĢkan. 

EXPO yeri bu anlamda yanlıĢ bir noktada seçilmiĢtir. Evet, YeĢildere sorun mudur? Sorundur. Bu 

sorunu çözmek, 30 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapılması gerekiyordu. Bugüne kadar 

çivi çakılmadı. Geçtiğimiz 2 yıl önce sel felaketinden Lale Mahallemiz seller altında kaldı. 

YeĢildere’deki pislikler yüzünden yıkıldı. Bizim burada fotoğrafları ortaya koymamızın karĢılığında o 

dere ıslah edilip yapılabildi. Sonuç itibarıyla karneniz sıkıntılı ve bu karneyle EXPO maalesef hayata 

geçemeyecek. Çok dar bir süreçte iĢ yapıyoruz. Planın teknik bir sürü problemi var, bunları bu 

Meclis’te kesinlikle konuĢmak artık istemiyorum.  Çünkü her seferinde anlattığımızda maalesef bizim 
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söylediklerimiz havada kalıyor. Bizim yaptığımız bu eleĢtiriler dikkate alınmıyor. Bunu geçtim, 9 

mahallede yaĢayan sosyal bir denge tamamen ortada ve muhtarların size geldiği toplantıda ne 

konuĢtuğunu biliyorsunuz. Biz de mahallelerdeyiz, Sayın Abdül BaĢkan burada, eminim ki ona da 

gidiyorlardır. Buradaki beklenti çok daha karmaĢık hale döndü. Ġnsanlar mutsuz, evleri yıkılıp nereye 

gideceğini bilmiyor. O mahalleyle ilgilenen Meclis Üyelerimiz var; Cenap Bey burada biliyordur o 

mahalleleri, o da bu sorunun ne olduğunu biliyor, oradaki vatandaĢ da ne olduğunu biliyor. Yani bir… 

Bırakın partimi, bir Konak Meclis Üyesi olarak bu plana evet demeyi uygun bulmam. Ben Cumhuriyet 

Halk Partili ArkadaĢlarımdan da, Konak Meclis Üyesi ArkadaĢlarımdan da bu eleĢtirilere katılmayı 

beklerim. Bu plan acele geçiyor, yanlıĢlarla geçiyor ve bir mağduriyeti büyüterek geçiyor, teĢekkür 

ederim. (5 dakika 44 saniye)  

BAġKAN: Nilay Hanım buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım EXPO 2026 Ġzmir için çok değerli bir kazanım, bu da sizin 

çabalarınızla gelmiĢ bir organizasyon, uluslararası organizasyon. YeĢildere çok uzun yıllardır bütün 

Ġzmirlilerin Ġzmir’e dıĢarıdan gelen herkesin çok rahatsız bir Ģekilde gördüğü görünüme sahip ve orada 

yaĢayan insanlar da gerçekten insan haklarına da uygun standartlarda ne yazık ki yaĢayamıyorlar. 

Oranın dönüĢüme, Ģiddetle en hızlı Ģekilde dönüĢüme ihtiyacı var. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak 

biz zaten kentsel dönüĢüm çalıĢmalarımızda yerinde yaĢamı öngördük, hak sahipleriyle uzlaĢmayı 

öngördük. Burada da farklı bir Ģey yapılmayacak, hak sahipleriyle uzlaĢılarak yerinde dönüĢüm 

yapılacak. 35 hektar kadar alan dönüĢüme tabii. 100 hektar kadar alan da yeĢil alan olarak 

kazandırılacak. Plan tekniğine tamamen uygun yapıldı. Dolayısıyla itirazlar teknik yönden plan tekniği 

yönünden uygun görülmedi. Ġvedi bir Ģekilde Meclisimizden bu yolda karar alınması doğru olur, 

teĢekkür ederim. (1 dakika 4 saniye) 

BAġKAN: BaĢka söz almak isteyen? Yok. Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hakan 

Bey tabii Grup Sözcümüz birtakım açıklamalarda bulundu. Teknik meselelere imar tekniği açısından 

çok uzatmak adına, meseleyi imar tekniği hususuna sokmadı ama oradaki iĢin sosyolojik kısmından 

bahsetti. Bir kere Ģunun altını çizmek istiyorum; yapılacak olan organizasyon yani EXPO 2026 

Organizasyonuna bir karĢı duruĢumuz yok. Elbette ki, Ġzmir’e değer katacak, Ġzmir için kıymetli 

olduğunu bizim de düĢündüğümüz bir organizasyona hep beraber imza atalım, bu konuda hiçbir 

sorunumuz yok. Ġzmir için kangren bir mesele haline gelmiĢ YeĢildere yani hem görsel anlamda, hem 

Ģehircilik anlamında çukur olmuĢ bir alanın dönüĢtürülmesine de karĢı değiliz, bunda da bir sorun yok. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin yapmak istediği bu tarz dönüĢüm ve organizasyonlar ile alakalı Ģöyle 

bir algıya da asla müsaade etmeyiz, izin vermeyiz. AK Parti Grubu ya da Cumhur Ġttifakı Grubu “Biz 

yapmak istiyoruz” yani iktidar kanadı olarak sizden bahsediyorum “Biz yapmak istiyoruz ama siz 

engel oluyorsunuz.” gibi bir algı, manipülasyon ve ifadeleri de asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Biz 

diyoruz ki; “Burada birtakım teknik sorunlar var. Bir; bu teknik sorunlar süreci uzatacak. Ġki; burada 

sizin yerinde dönüĢüm ilkenize ters olan bir durum var. Yerinde dönüĢüm ilkenize ki, bu dönüĢüm 

karneniz maalesef zayıflarla dolu. Bunu siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz. Tüm Ġzmirliler de biliyor. 

Bu ikinci meselemiz. Üç, üç; yapılacak olan EXPO 2026 Organizasyonu için bu alanda yapacağınız bu 

çalıĢma takvimsel anlamda çok kısa bir süre ve burada çok ciddi bir kamulaĢtırma bedeliyle Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi’ni karĢı karĢıya bırakıyorsunuz. Bizim temel üç itirazımız var ve bu temel üç 

itirazımızın neticesinde elbette ki, geleceği okuyamıyoruz elbette ki niyet okuması yapmıyoruz ama 

geçmiĢteki performansınızdan bugünü ya da geleceği bir Ģekilde kurgulayabiliyoruz ve sonuç itibarıyla 

2026’ya geldiğimizde muhtemelen Ģöyle bir tabloyla karĢılaĢacağız Sayın BaĢkan; yetiĢmeyecek, 

olmayacak. Sonra birileri çıkacak; “Engelleniyoruz, bizi AK Parti engelliyor, bizi Hükümet engelliyor, 

bizi Ankara engelliyor.” gibi birtakım manipülatif açıklamalarla karĢı karĢıya kalacağız. Bu doğru bir 

yaklaĢım değil. Burada 200’ye yakın itiraz vardı zannedersem. Bazıları toplu Ģekilde yapılmıĢ itirazlar. 

Bu itirazların hepsi kıymetli ve değerli. Çünkü vatandaĢ burada sorun yaĢıyor, sorun yaĢamak 

istemiyor. Dolayısıyla bu itirazları biz herhalde dün Ġmar Komisyonundaki Komisyon Üyesi olarak 

Komisyonumu elbette ki eleĢtirmeyeceğim, bu konuda da böyle bir hadsizlik yapmayacağım. Ama çok 
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kısa süre içerisinde bunlar geçti dolayısıyla burada hem bu planın hazırlanma sürecinde, hem bu 

itirazların değerlendirilmesi süreci çok hızlı oldubittiye getirilerek adeta yangından mal kaçırırcasına 

bir iĢlem yapılarak bu noktaya gelindi. Bu doğru bir yaklaĢım değil, bu o bölgenin dönüĢümünün de 

önüne engel olacak. EXPO’nun yapılmasına da emin olun engel olacak, sorun çıkartacak o bölgedeki 

1000’e yakın ailenin de ciddi mağduriyetler yaĢamasına sebebiyet verecek. Bu anlamda itirazlarımızı 

devam ettiriyoruz, hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. (4 dakika 4 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkürler. Ġrfan Bey buyurun.  

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

yaklaĢımların siyasi olduğu kanaatindeyiz. Teknik açıdan arkadaĢlarla beraber oturduk, plan yapma 

sürecinde birlikte değerlendirdik. O dönemde de iddia ettikleri birçok noktasının aslında bizler 

tarafından değil de dıĢarıda birilerinin yaptığı iĢler üzerinden ve Bakanlığa dayanarak bir uğraĢ 

içerisinde olduğunu hep beraber gördük. O gün de bir endiĢemiz vardı. 2026’ya yetiĢmeyeceği ile ilgili 

Ģunu söylemiĢtik; “Evet eğer art niyetli, bu insanları körükleyecek ya da gidip de bu planları 

engelleyecek noktada durursanız yetiĢmeme ihtimali de var.” Ancak bu sizinle aramızda çok temelde 

bir anlayıĢ ve vizyon farkı. Biz gidip de BaĢkan’ım… KamulaĢtırmaya yaklaĢık 700 milyon civarında 

bir kamulaĢtırma maliyeti öngörülüyordu. BoĢ bir alana da harcayabilirdik ama vizyonunuz ve hayata 

bakıĢınız açısından Ġzmir’in en azından bir sorununu kaldırmak noktasında, Ġzmir’e kalıcı bir EXPO 

kazandırma noktasında bu 700 milyonu yıllardır dedikleri gibi 2000 yılından bu yana dönüĢememiĢ 

mezbelelik bir alanı dönüĢtürme noktasında kullanıyorsunuz. Yani bizler gidip de bazı yerlere 

birilerinden 800 milyon Dolarlar harcayıp iĢ yapmıyoruz. Harcayacağımız her bir kuruĢu Ġzmir’in 

kalıcı bir Ģekilde bir sorunu çözme noktasında irade gösteriyoruz. ġimdi bunlarla ilgili vatandaĢların 

talepleri var. VatandaĢı mağdur edecek olan Belediye mi olacak? VatandaĢın bir metrekaresi bile… 

BaĢkan’ım, Belediye gidip buralara mı çökecek? KamulaĢtırarak vatandaĢın mağduriyetini zaten 

çözecek. Fuar Alanı yapıp az önce Hakan Bey’in dediği 9 mahallenin dönüĢümünü sağlayacak. Orada 

büyük alanlar EXPO geldiğinde… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)  Evet, oradaki dönüĢüm yavaĢlanacak mı hızlanacak mı? 2000 yılında yapılan 

planları iĢlenmediyse BaĢkan’ım, burada bir problem vardır, bu problemi giderme noktasında da 

EXPO bir katalizör olacaktır. Oradaki dönüĢümü hızlandıracaktır. Ötesinde de BaĢkan’ım, 2026’yla 

ilgili de evet ben bir önceki Meclis’te bu planlar geçerken konuĢmamı hatırlayacaklardır. Bütün her 

Ģeye rağmen engelleyecekleri iddiasında bulunmuĢtum. Ġtirazları olmuĢtu, tartıĢmalarımız olmuĢtu. 

Her Ģeye rağmen görüyorum aynı Ģekilde insanları yeterince bilgilendiremediğimiz, belki insanları 

körükleyerek bu noktada bu planların önüne geçmeye çalıĢıyorlardı BaĢkan’ım. Ama merak etmesinler 

2026’ya kalmayacakları için en fazla burada diretecekleri Ankara’yla beraber de gidip bazılarına arsa 

toplamaktan bahsetmiĢtiniz, Bakanlık eliyle plan değiĢikliğine girseler bile en fazla BaĢkan’ım 1 yıl 

kalmadı, müsterih olalım EXPO’ya inĢallah yetiĢtireceğiz, saygılar sunuyorum. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) (2 dakika 40 saniye) 
BAġKAN: Çok kısa yeni bir Ģey… ġöyle söyleyeyim yani yeni bir Ģey söyleyecekseniz lütfen söz 

alın.  

ÖZGÜR HIZAL: Yeni bir Ģey söyleyeceğim Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Tamam.   

ÖZGÜR HIZAL: Çünkü Sayın Komisyon BaĢkanı’nın birtakım ithamları var. Bizim, bizim bazı 

sanki bu itirazların arkasında bizim olduğumuz yönünde biz varmıĢız gibi, yasal olan bazı itiraz 

haklarının bizler tarafından yapılıyormuĢ gibi. Böyle bir kabul edilmeyen bir itham var. Biz itirazımızı 

yaparken biz bu konudaki hassasiyetimizi dile getirirken esasında en doğrusunu bir önceki Meclis 

Toplantısında siz söylediniz. ġüpheyle yaklaĢıyoruz Sayın BaĢkan. Siyaset Ģüpheyle yapılır. Sizin 

doğru söylediğiniz bir ifadenin altını tekrar çiziyorum, Ģüpheyle yaklaĢıyoruz. Neden Ģüpheyle 

yaklaĢıyoruz biliyor musunuz? 700 milyon diyorsunuz iĢte bugünün kur’uyla ya da bugünün 

fiyatlarıyla belki 1 milyar olacak, belki 1,5 milyar olacak. ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan, ey Ġzmirliler 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, kentsel dönüĢümü kendi bütçesiyle yapamıyor. Kendi bütçesiyle kentsel 

dönüĢümü yapamayan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nden bahsediyoruz. Siz 700 milyonluk, 1 
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milyarlık bir kamulaĢtırmadan bahsediyorsunuz. Bugün yaptığınız kentsel dönüĢüm çalıĢması nerede 

görülmüĢ? Çayın taĢıyla çayın kuĢunu vuruyorsunuz siz. VatandaĢın parasıyla kentsel dönüĢüm 

yapmaya çalıĢıyorsunuz. Elbette ki Ģüpheyle yaklaĢırım, elbette ki Ģüpheyle yaklaĢırım, Ģüphe duyarım 

çünkü sizin performansınız ortada, çünkü sizin yapmadıklarınız ortada. Yapmadıklarınız 

yapmayacaklarınızın teminatıdır derler arkadaĢlar, bunu, bu sözü çok iyi biliyorsunuz. O yüzden, o 

yüzden hiç körükleme vesaire falan yok. ĠĢte Konak Belediye BaĢkanımız orada, iĢte Konak Meclis 

Üyeleri orada. Buyurun Belediye BaĢkanlarımızla Meclis Üyelerimizle birlikte çıkın gezin, saygılar 

sunuyorum. (1 dakika 42 saniye) 

BAġKAN: Özgür Bey, tamam, teĢekkür ediyorum. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar bir dakika. ArkadaĢlar… (Salondan 

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

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Mikrofon yeteri kadar güçlü yani ses 

yükseltmeye gerek yok, hepimiz duyuyoruz. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Hakan Bey yok, bir dakika, arkadaĢlar.  

HAKAN YILDIZ: Konu gündem konusu onun için söz talep ediyorum.  

BAġKAN: Efendim? 

HAKAN YILDIZ: Konu gündem konusu bu konuyla alakalı… 

BAġKAN: Bir kere daha veriyorum söz, bir daha da vermeyeceğim söyleyeyim.  

HAKAN YILDIZ: Sorun değil… 

BAġKAN: Ben bir daha vermeyeceğim, evet.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, derdimiz bir Ģeyi germek falan değil. Ben Ģimdi Ġrfan Bey dedi ki; 

“Teknik gerekçeleri olmayan, sırf siyasi gerekçelerle” dedi. ġimdi ben… Ġster Ģimdi cevap versin 

kendileri, ister bir dahaki Meclis’e versin, isterse gönlü ne zaman arzu ediyorsa o zaman versin. Bir; 

1/25.000’lik planlarda Ġkinci ve Üçüncü Derece Ticaret Alanı olarak koyduğumuz bir yeri Fuar 

Alanı’na döndürüyorsunuz, üst ölçekli planlarda değiĢiklik yaptınız mı? Ġki; 6. Daire ve 5. Dairenin 

verdiği “Y” koĢullarındaki emsal artıĢlarıyla ilgili getiremeyeceğiniz hükümleri bu planda düzelttiniz 

mi? Üç; yine altyapı ile bahsettiğim Kurum GörüĢleri DSĠ, Altyapı UlaĢtırma Etüt Değerleri bunları 

koydunuz mu? Dört; siz bu planın zayiatıyla ilgili meseleyi çözdünüz mü? 2000 yılında yapılmıĢ 22 

yıldır çözülmeyen bir konuyu Sayın BaĢkan, ben bu Meclis’te Ģahsım her zaman teknik verilere ve 

bilgiye önem verdim. Bir Komisyon Üyesi olarak değil Konak Belediyesi’nin bir Meclis Üyesi olarak 

bu planlar yapılırken bu sorularımı sordum, bu sorularıma ben cevap alamadım. Ve aynı Ģekilde lütfen 

siyaseti Ġrfan Bey’in kendisi yapıyor Sayın BaĢkan. Biz siyaset yapmıyoruz, çok net söylüyoruz. 

Diyoruz ki; “Yaptığınız plan problemli, üst ölçeğe uymuyor, Mahkeme Kararlarına uymuyor, açık 

vererek gidiyorsunuz, yapmayın.” Dokuz mahalle, sokağa lütfen Ġrfan Bey gel beraber gidelim. 

Oradaki vatandaĢın derdini… Madem Grup Sözcümüz diyor; “Yerinde dönüĢüm yapacağız.” Gel 

Nilay Abla beraber gidelim, bu mahalleleri beraber gezelim Abdül BaĢkan’ım burada, gelin birlikte 

dolaĢalım. Eğer bir tane siyasi söylemle konuĢursa AK Parti, ben Belediye Meclis Üyeliğimden bu 

dakika istifa edeceğim, bu kadar açık konuĢuyorum. 

BAġKAN: Peki.  

HAKAN YILDIZ: Biz burada vatandaĢ mağduriyeti büyüyor ve büyüyecek ve Ġzmir’in kıymetli 

EXPO’sunu buraya hedeflersek Ġrfan Bey KardeĢim, sıkıntı yaĢayacağız saygılar sunuyorum. (1 

dakika 58 saniye) 
BAġKAN: Peki, Murat Bey, sonra da Abdül Bey ve bitiriyorum, Abdül BaĢkanla bitireceğim. Evet.  

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii 

dün, Pazartesi günü Çevre Bakanının sözlerine Ģüphe duymayan arkadaĢlarımızın, bugün siyasetin 

Ģüphe üzerinden yapılması konusunda sizinle hemfikir olması iyi bir Ģey. Demek ki siyaseten de, 

fikren de ilerliyoruz, bu Meclis hepimizi ilerletiyor. Elbette ki Ģüphe duyacaklar ve elbette ki 

yaptıklarımızın doğru olup olmadığını Ģehir adına denetleyecekler. Görevleri bu zaten çünkü muhalefet 

bunu yapar. Ama bunu yaparken bir kere; akıl, mantık, bilim. Ġkincisi; samimiyet. Üçüncüsü; eylem ve 

söylem tutarlılığını aramak da bizim hakkımız olsa gerekir. ġimdi bugüne kadar bu Ģehrin kentsel 
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dönüĢümünün, yerinde dönüĢümüne burun kıvıranlar bugün yerinde dönüĢüm meselesinin burada 

uygulanıp uygulanmayacağını tartıĢıyorlar. ArkadaĢlarımız hâlâ anlayamamıĢlar. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi’nin bütçesinden kentsel dönüĢüme para ayrılmamasının… Hani dediler; “Kentsel 

dönüĢümü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bütçesiyle yapamıyorlar.” Yapamıyorlar değil, yöntemimiz bu 

değil. Çünkü arkadaĢların anladığı iĢ, kamu hizmeti onların anladığını göre ihaleye çıkarılır, 

mümkünse belli grup bir müteahhide, değilse artık kime denk gelirse ona verilir, kamu bütçesinden bu 

para harcanır ve iĢ yaptırılır. Biz bu yöntemi benimsemediğimizi söylüyoruz hâlâ bunu 

anlayamamıĢlarsa söyleyecek bir Ģey yok. Bu yöntemin yanlıĢ olduğunu söyleyebilirler, yavaĢ 

olduğunu söyleyebilirler, eksik olduğunu söyleyebilir ama bunun bir tercih olduğunu gözden 

kaçırmasınlar. Diğer durum Ģu; Ģimdi bir Ģeye evet derken hayır demenin örneklerini 3 yıldır bu 

Meclis’te defalarca sergilediler, defalarca; “Biz Ģuna karĢı değiliz, buna karĢı değiliz, buna karĢı 

değiliz.” Evet, Ģimdi diyorlar ki; “2026’ya çok az kaldı yetiĢir mi?” Bu Önergeyi geçiriyoruz, büyük 

bir gayretle çalıĢtık Komisyonda hep beraber. ġimdi diyorlar ki; “Çok hızlı geçirdiniz.” Hangisini 

yapacağız biz? Yani hangisi meselemiz? ġimdi bu kadar, bu kadar bu Ģehrin insanının aklıyla, izan 

kabiliyetiyle, düĢünce yeteneğiyle bu kadar da oynanmaz. Yani burada ne olduğu çok açık. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi, bu Ģehrin en temel sorunlarıyla ilgili bir konuda tavır almıĢ. Bu konuyu 

çözmek için ve çok iyi bir çalıĢmayı bu Ģehre kazandırmak için gayret gösteriyor, gayret gösteriyor. Bu 

gayretin, çabanın karĢılığında yapılacak tartıĢma bu. ġimdi Sayın BaĢkan’ım, bir meseleyi tartıĢırken, 

bir konuyu konuĢurken iki Ģeyi yapmaktan ısrarla kaçınmaya çalıĢıyorum, arkadaĢlar da ısrarla bunu 

yapmaya çalıĢıyorlar. O da Ģu; bir kere dediğiniz gibi bu mikrofon benim sesimi buradaki herkese 

duyuracak güce sahip, benim ayrıca bağırmama gerek yok, sesimi yükseltme ya parmağımı sallamaya 

gerek yok. Ama tabii birileri… Bağırmak, birilerine tepeden bakmak, kibirle siyaset yapmak 

anlayıĢının yereldeki tezahürüyle karĢı karĢıyayız. Ġki; bir konuĢmanın içerisinde araya koydukları bir 

sürü Ģeyle orada bu oluyormuĢ, burada bu oluyormuĢ tartıĢmasını yapmanın anlamı yok. Dört tane, beĢ 

tane konuyu iç içe geçirip, bu tartıĢtığımız konuyla bağlantısı olmayan meseleleri konuĢmanın bize bir 

faydası yok. Ġstiyorlarsa konuĢuruz, sorun değil ama anlamsız. Burada tartıĢtığımız konu EXPO’nun 

yapılacağı alan. Bakın dinlemek konusunda bile sorun yaĢıyoruz. Burada arkadaĢımızın sürekli Ģeyiyle 

karĢı karĢıya kalıyorum. ġimdi, kendisi Grup BaĢkan Vekili ben Grup BaĢkan Vekiliyim söz söyledi, 

cevap veriyorum. ġimdi ne yapalım? Biz Ġzmir gibi kültürün, medeniyetin, modern yaĢamın hâkim 

olduğu bu Ģehirde birbirimize buradan had mi bildirelim yani? Bunu mu yapalım? Buna gerek yok. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi YeĢildere sorununu EXPO gibi büyük bir projeyle çözmek için bir 

insiyatif kullanmıĢ ve bununla ilgili de projeye koymuĢ. Çabuk geçtiklerini söyledikleri Ģey önceki 

tartıĢmada bu defalarca tartıĢılan bir konuyu biz itirazen incelediğimiz için durum bundan ibarettir.  

BAġKAN: Peki. 

MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim. (4 dakika 27 saniye) 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum evet son sözü Abdül BaĢkan’a veriyorum.  

ABDÜL BATUR: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım. ġimdi bu alan Konak 

Belediyesi sınırları içinde olduğu için arkadaĢlarımız da Konak Belediyesi, Konak Belediyesi Ģeklinde 

Gündeme getirdikleri için söz aldım. Özellikle bu bölge, geçmiĢten bu yana Ġzmir’in en çok görünen 

alanı. Özellikle Protokol Caddesi olarak YeĢildere Caddesi herkes tarafından bilinir ve devamlı 

eleĢtirilen bir noktadır. Bu konuda BüyükĢehir Belediyesi, bir vizyon ortaya koyarak 2026 yılında bu 

alanda bir EXPO düzenleme noktasında çalıĢma kararı aldı. Biz de buna hem Konak Belediye BaĢkanı 

olarak, hem Konak’taki o bölgedeki insanlar adına ve o yapılaĢma adına sevindik. Neden? Gerçekten 

göze hoĢ gelmeyen ve orada yaĢayan insanların mutlu bir yaĢam tarzı sürmedikleri bir alan. Burada 

yapılan çalıĢmayı arkadaĢlarımız teknik konularda bazı gerekçeler ortaya koydular ama bu çalıĢmanın 

gerçekten desteklenmesi gerekir. Desteklenmesi gerekir ki o alan 2026 yılında Ġzmir’in gözbebeği 

olan, merkezi olan, kalbi olan Konak’ta yeni bir Kültürpark da yaratılmıĢ olacak aynı zamanda. Yani 

burada teknik sorunlar olabilir. Kentsel dönüĢümler… DönüĢümden önce sancılı baĢlar ama onları 

ikna etmek, orada yaĢayanları bu projenin içine almak, anlatarak projenin hem onlara getireceği, 

projenin onlara getirdiği avantajları ve yaĢadıkları ortamın değiĢeceğini, bazı yerlerde kamulaĢtırmalar 
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olacak. Yani Ģu anda ham bir plan var zaten ortada. Bu plan 1/1000’likleri ve diğer uygulama planları 

ortaya çıktığında zaten oradaki 9 tane Muhtarımız, diğer oradaki yaĢayan 1300 mağdurla bir araya 

gelinip, onları da mağdur etmemeye çalıĢan bir Belediyecilik anlayıĢı zaten BüyükĢehir’de var. ĠĢte 

biliyorsunuz depremde sıkıntı yaĢayan vatandaĢlarımızın yanında oldu, Bayraklı’da oldu, diğer yerde 

oldu. Diğer mağdur vatandaĢlarımızın da her zaman yanında oldu. Kentsel dönüĢümü de Ģu anda en iyi 

Ģekilde götürüyor. Biz de Gültepe’de sıkıntılar yaĢıyoruz ama gidiyoruz, anlatıyoruz mahalleliyle 

beraber bu konuları tartıĢarak, uzlaĢarak %100 uzlaĢarak bu noktaya getirmeye çalıĢıyorsunuz. Ben, 

biraz daha bu konuda temkinli bu planlar geçtikten sonra da en iyi Ģekilde oradaki insanların hiç burnu 

kanamadan, bu problemin çözüleceğine inanıyorum, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (3 

dakika 1 saniye) 
BAġKAN: Ben de teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, ifade edilen hususlar ile ilgili birkaç cümle 

de ben söylemek istiyorum. Birincisi; Ģunu netleĢtirmek lazım; EXPO yapmak değildir mesele. Yani 

bir Ģehir EXPO’yu alabilir, 6 aylık bir süre içinde para da kazanabilir, sonra da kapatır dükkânı gider. 

ġimdi dünyada baĢarılı EXPO’lar baĢarısız EXPO’lar kategorisi var. BaĢarılı olanlar kenti için 

EXPO’yu aynı zamanda bir dönüĢüm aracı olarak kullananlardır. Örneğin; Sevilla. Sevilla, EXPO 

alanını EXPO bittikten sonra yerli teknolojinin geliĢimi için bir Teknoparka dönüĢtürmüĢ. BaĢarısız 

olanlar var. Örneğin IEC milyonlarca dolar yatırdıkları bir EXPO alanını EXPO bitti, söktüler 

kaldırdılar, inanılır gibi değil. ġimdi biz EXPO’ya talibiz. Aldık, 6 ay boyunca Ġzmir’in bütçesine, 

esnafına, para kazandıracağız eyvallah. Ama asıl mesele o değil. Bizim EXPO’ya talip olmamızın 

sebebi; bu Ģehrin bir çıbanbaĢını, bu Ģehrin… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Doğru söyledi Özgür Bey, bir yangın yerini… 

Yangından mal kaçırıyor gibi değil, yangını söndürmek telaĢındayız. On yıllardır çürüyen, dökülen ve 

gerçekten insanları periĢan olmuĢ, Ġzmir’in dediği gibi Protokol Caddesi, Ġzmir’in kalbi. Yani 2 bin 

500 yıl önce Homeros, Ġlyada’yı Odessa’yı yazmıĢ kenarında. ġimdi böyle bir alandan bahsediyoruz 

ve tam da Abdül BaĢkan’ın da söylediği gibi ikinci bir Kültürpark kazanacağız biz. Yani bu o kadar 

kıymetli bir Ģey ki ve bence plan tekniği açısından bilmem Hakan Bey bu konulara çok hâkim ama 

mutlaka Komisyonda bütün bunlar konuĢuluyordur. Ben sadece Ģunu söyleyeceğim. Bir; gerçekten 

yeĢil alan artıyor, bence benim anladığım plan sonucundan anladım Ģey bu. Ġki; sosyolojik olarak çok 

önemli bir Ģey yapıyoruz. ġimdi muhtarlarla iki toplantı yaptığımdan bahsetti Hakan Bey, doğru. 

Ġlkinde çok ciddi Ģikâyetlerle gelmiĢlerdi, ikinci toplantı alkıĢlarla bitti Hakan Beyciğim net 

söyleyeyim. 9 muhtarımız da son derece mutlu, son derece memnun, öyle ayrıldılar. Ve elbette biz 

onların mağduriyeti üzerinde bir Ģey yapmak istemeyiz, bunu onlara da söyledim. Özetle biz orada 

kimseyi de mağdur etmeyeceğiz ve bu Ģehre ikinci bir Kültürpark kazandıracağız ve Ģehrin gerçekten 

çıbanbaĢı diyebileceğim bir noktadaki bir kangrenini bir kanserli hücreyi temizleyip atacağız. ġimdi 

tabii ki süre kısa, tabii ki zorluklar var. Yani buna girmemek o yüzden çok mümkündü. Niye risk 

alıyoruz? Niye böyle bir iĢe soyunuyoruz? Cillop gibi baĢka yerler bulabilirdik EXPO 

düzenleyebileceğimiz, pürüzsüz, tertemiz. Düzenlerdik EXPO’yu, alkıĢı da toplardık biterdi. Ama 

derdimiz o değil, derdimiz; bu Ģehre gerçekten sorununu çözecek ve bu Ģehri ileriye taĢıyacak bir 

kaldıraç olarak kullanabilir miyiz EXPO’yu? Derdimiz bu. O nedenle bu kısa süreye rağmen, yol 

almaya koĢar adım devam edeceğiz. Öyle mi arkadaĢlar? Size bakarak soruyorum. Yani sizin bu iĢe 

çok angaje olmanız, çok emek vermeniz, çok ter dökmeniz lazım. Ben size inanıyorum. Bunu hep 

beraber götüreceğiz. Değeli Meclisimizin de takdiriyle hızla sonlandıracağız diyorum. Evet, oylamayı 

yapmıĢ mıydık, yapmamıĢ mıydık?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yapmadık.  

BAġKAN: Yapmadık, peki. 1 ve 8 mi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Komisyonlardan gelen 1 no’lu Komisyon Raporundan baĢlayarak 8 

no’lu Komisyon Raporu dâhil Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.  TeĢekkür ediyorum. 9’a mı geldik? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: 9, 10 ve 11. maddeler Komisyonlarında oyçokluğuyla değerlendirilmiĢ, 

Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Kemal Bey?  

ÖZGÜR HIZAL: Ayrı ayrı oylarsak… 

BAġKAN: Ayrı ayrı, 9’u 10’u ayrı ayrı görüĢeceğiz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam.  

BAġKAN: 9? Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Buyurun Hüsnü Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 

Diliyorum ki 2026 yılında yine inĢallah siz o kürsüde oturursunuz ve o günkü EXPO’yu da yetiĢtirmiĢ 

oluruz bu kent için.  

BAġKAN: Hep beraber.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Gerçi ama bizim esasen demin hem Grup Sözcümüz, hem Grup BaĢkanvekilim 

de bu konuyla ilgili konuĢtu. Kimse kimseyi suçlamamıĢ oldu çünkü siz tekrar olursanız hiç olmazsa… 

Olmazsınız ben kalsaydım bitirirdim dersiniz, neyse. Değerli BaĢkan’ım, Değerli ArkadaĢlar, biz 

Pazartesi günü Grup BaĢkan Vekilim ve Grup Sözcümüzle beraber bir Önerge verdik, bu 

depremzedelerle ilgili. Hatta vermeden önce de geldim ayaküstü sizinle de 1-2 cümle konuĢtuk. Fakat 

biz Önerge sahibi olarak bir aciliyetinin olmadığını da burada dile getirmeden, hemen acele dün 

Gündeme getirilerek ve derhal, anında reddedildi ve biz buna bir anlam veremedik ve söyledik 

arkadaĢlarımıza da, Cumhuriyet Halk Partisi’nden arkadaĢlarımıza da “Bunun aciliyeti var mı?” diye. 

Dediler ki; Meclis’e acil koduyla geldi. Biz de “hayır” dedik. Hatta ben Nilay Hanım’ı, Nilay Hanım’ı 

aradım ben “hayır” dedi Nilay Hanım da. Fakat buna rağmen gene her ne hikmetse bu verdiğimiz 

tamamen iyi niyetli bir Önergeyi dün alelacele reddetmeyi biz anlamıĢ değiliz. Bu Önerge 

reddedilebilirdi de ama bir çalıĢma yapardık, Bayraklı Belediyesi gelirdi, konu konuĢulurdu ve çok 

güzel çok doğru ayağı yere basan bir rapor hazırlayarak hem buradaki depremzedelere de ikinci bir 

acıyı yaĢatmamıĢ oluruz ve nedenlerini, niçinlerini ortaya dökerek reddedilebilirdi de. Yani konu 

anlatılırdı; “ġu, Ģu, Ģu Ģekilde” diye.  Fakat dün ne hikmetse bu reddedildi, bu konuyu da biz anlamıĢ 

değiliz. Komisyonda da sorduk. Komisyonda da;  “Bizim kararımız bu.” dendi. Bu konuyu bu 

Meclis’e ve Tutanaklara geçmesi için dile getirdim. Konuyla ilgili Grup Sözcümüz, Grup BaĢkan 

Vekilimiz de muhakkak bir Ģeyler söyleyecektir. Tekrar söylüyorum, Sayın BaĢkan’ım, biz anlamıĢ 

değiliz. Bu reddedilecekse bile tekrar söylüyorum özellikle.  

BAġKAN: Anladım. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bir… Güzel bir rapor hazırlardık, nedenleri, niçinlerini ortaya koyardık. Bu 

konuyu Sayın BaĢkan’ım, tekrar ele alırsanız sevinirim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. (2 dakika 29 

saniye) 

BAġKAN: Buyurun Hakan Bey. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, biraz önce EXPO’yu tartıĢtık. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

Grup BaĢkan Vekili dedi ki; “Burun kıvırıyorlar kentsel dönüĢümlerde ve sorunları çözmelerde ve 

kamu hizmetleriyle ilgili meselelerde de bol keseden istediklerine ihale vermeyi hizmet 

zannediyorlar.” dediler. Tabii biz Buca Metrosu gibi 529 milyon fark bedelle kimseye de ihale 

vermiyoruz ama Ģimdi bu mesele, bir kanayan yara, bir problem var. Bayraklı Belediye BaĢkanımız da 

burada. Problemin kendileri içinde ve biliyorlar. Mesele siyaset değil. Burada bir çözüm geliĢtirmek. 

ġimdi biraz önce siz Muhtarlarla yaptığınız toplantıda finalin alkıĢla bittiğini söylediniz. Dün 

muhtarlar da bunu söylüyor ama bugün gidin o muhtarlar baĢka Ģeyler de söylüyor hiç önemli değil. 

Sayın BaĢkan, Ģöyle bir sorunumuz var bizim. Artık 4. yıla geldik. ġimdi bazı meselelere 

yaklaĢımınızdaki iyi niyetinizden samimiyetle söylüyorum hiç Ģüphe duymuyorum. Bir Tunç SOYER 

Belediye BaĢkanımız var. Ġyi niyetli çıkıĢ yapıyorlar, iyi niyetle bulundukları ortamlarda vatandaĢların 

sorunlarının çözümü için bir irade ortaya koyuyorlar ancak eyleme döküldüğünde gerçekleĢmiyor. 

Niye? 

BAġKAN: Hakan Bey, Gündemle alakası ne? Affedersiniz.  

HAKAN YILDIZ: Geleceğim Sayın BaĢkan.  
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BAġKAN: Evet.  

HAKAN YILDIZ: Dernek Üyeleri’yle ilgili yaptığınız toplantıda bu meseleyle ilgili; “Siz istiyorsanız 

çözeriz.” dediniz. “Bu sorunu hallederiz.” dediniz, “Gündeme gelsin.” dediniz. Bu sohbeti yaptınız 

Sayın BaĢkan. Dernek Üyeleri’yle bu vatandaĢlarla yaptığınız toplantıda trafo yeri gündeme geldi ve 

bu konuda siz de bu görüĢü o üyelere bildirdiniz. ġimdi biz o üyelerden geri dönüĢümün karĢılığında, o 

üyelerin Sayın Grup BaĢkan Vekilim aynı zamanda Bayraklı Belediyesi’nin de Meclis Üyesi, ona 

geliĢler karĢılığında buna benzer yaklaĢımlar zaten Belediye BaĢkanı Sayın Serdar Bey’e de geliyor. 

Biz iyi niyet çerçevesinde bu Önergeyi verdik. Pazartesi verdik. ġimdi biz Grupta sorduk, iki Ġmar 

Komisyonu arkadaĢlarımıza. Ayrıntılı bir Ģey mi oldu? Yok. Konu müzakere mi edildi? Hayır. Bu 

sorunun çözümü için hayır olmasıyla ilgili Hüsnü Bey çok net güzel açıkladı. Uzun bir tartıĢma mı 

yürüttünüz? Hayır. ArkadaĢlar bir sorun var ve bu sorunu çözmek adına adım atıyoruz ve 

kıvırmıyoruz, yok saymıyoruz, ötelemiyoruz. EXPO Alanını da ötelemedik, biz EXPO’yu istiyoruz. 

PınarbaĢı’ndaydı, açıklamalarınız vardı Sayın BaĢkan, bugün buraya döndünüz. Aynı noktalarda lütfen 

söylemlerimiz ve eylemlerimiz noktasında bu sorunu çözelim ve bu meseleyi samimiyetle Dernek’te 

yaptığınız konuĢmadan aldığımız cesaretle, gelin, tekrar Komisyonlara geri yollayalım, müzakere 

edelim, tartıĢalım, uzmanlarımız baksın, burada bir takas Gündemde, bu sorunu çözmeye çalıĢıyoruz, 

Milletvekillerimiz devrede, herkes devrede. Trafoların ciddi bir sorun olduğu noktasında adımlar atıldı. 

Ġyi niyetten eminim, AK Parti Grubu’nun bugüne kadar Vekilleriyle Genel BaĢkanınıza gösterdiği iyi 

niyetten Serdar Bey tanıktır, bu sürecin değiĢimiyle, trafonun yerinin takasıyla ilgili. Bu iyi niyeti 

somut bir eylemde görmek istiyoruz. Bu karar maalesef eyleme dökülmemiĢ bir karardır, saygılar 

sunuyorum. (3 dakika 17 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum.  

MURAT AYDIN: Bir soru soracağım BaĢkan’ım, bir soru soracağım sonra zaten söyleyeceklerim… 

Bir soru soracağım.  

BAġKAN: Tabii sorun.  

MURAT AYDIN: Efendim tek soru soracağım. Kura mağduru 25 hak sahibi deniyor. Bu 25 kiĢi 

neden mağdur olmuĢlar? Ġzah edebilirler mi? TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Tamam, teĢekkür ederiz. Buyurun. Özgür Bey buyurun. Buyurun Ġrfan Bey. Bir dakika 

mikrofon.  

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan’ım, AK Parti Grubu’nun bu konuyla ilgili soruları bittiyse cevap 

vereceğim. Önce… BaĢka konuĢacak arkadaĢımız var mı?  

ÖZGÜR HIZAL: Böyle bir üslup mu var Sayın BaĢkan? 

ĠRFAN ÖNAL: Evet üslup var BaĢkan’ım, sorulara toplu olarak cevap vereceğim.  

BAġKAN: “Sorunuz varsa cevap vereceğim.” dedi.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan’ım usul… 

ĠRFAN ÖNAL: BaĢkan’ım, bir Gündem Maddesiyle ilgili bir kere bir söz alabiliyoruz. Yani AK 

Parti… 

BAġKAN: Ben de o yüzden söylüyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bir usul, usul tartıĢması açmak istiyorum.     

BAġKAN: Tabii ki.  

ÖZGÜR HIZAL: Usul tartıĢması açmak istiyorum. Eğer bir cevap verme durumu söz konusu olursa 

bir Önerge… Biz burada bir Önergeyi tartıĢıyoruz. Elbette ki ikinci defa, üçüncü defa söz 

verebilirsiniz, bunda bir problem yok. Dolayısıyla az önce Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan 

Vekili bir soru sordu. Cevabımızı vereceğiz elbette ki. Ama Komisyon BaĢkanı söz aldı. ġöyle bir usul 

yok. “Ben konuĢmayacağım, bir AK Parti Grubu’ndaki arkadaĢlar konuĢsun, ondan sonra ben de cevap 

vereceğim.” Böyle bir Ģey yok.  

BAġKAN: Ama öyle demedi zaten. 

ÖZGÜR HIZAL: Ben kendine cevap verecek sorular vesaire falan değil, benim konuĢmama cevap 

vermek isterse elbette ki verir daha sonrasında, buyursun. (41 saniye) 



24 
 

 
 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan’ım, yani Meclis’te diğer arkadaĢlarımıza olan saygımızdan soru-cevap 

Ģeklinde o sordu ben cevap verdim, o sordu ben cevap verdim yapmamak için… Burada arkadaĢlar 

yaklaĢık 180 arkadaĢ var. Herkes bir defa konuĢsa BaĢkan’ım 3 saat ediyor. 

BAġKAN: Ben bir Ģey hatırlatayım. 

ĠRFAN ÖNAL: Kaç kere konuĢmuĢ olacak? 

BAġKAN: Ben bir Ģey hatırlatayım, siz devam edin. Prensip olarak Gündem Maddeleri ile ilgili bir 

kez söz veriyoruz, istisnai durumlarda ikinci kere daha söz veriyoruz. Bunda bir beis yok. Çok istisnai 

durumlarda üç de veririz ama bu karĢılıklı sohbete dönecek, karĢılıklı atıĢmaya dönecek bir noktaya 

gelemez, buna da izin vermem. Yani dolayısıyla ben sorunuzun iyi niyetli olduğunu anladım. Yani 

hepsini bir kere de cevap vermek istediğiniz için bunu söylediniz.  

ĠRFAN ÖNAL: Evet BaĢkan’ım. 

BAġKAN:  Buyurun, baĢka soru gelirse ona da bir daha cevap verirsiniz. 

ĠRFAN ÖNAL: BaĢkan’ım, Önerge gelirken de siz yine iyi niyetinizle aldınız Komisyonlara havale 

ettiniz. Komisyonlara gelirken Özgür Bey gibi Bayraklı Meclis Üyesi olan bir arkadaĢınızım. Yani 

konu Bayraklı’dan geldiği için ikimiz de aslında konuya hâkimiz. Bayraklı’da 25 hak mağduru 

dedikleri vatandaĢlarımız niye mağdur olmuĢlar önce onu bir konuĢalım. Bakanlık depremden sonra 

BaĢkan’ım, 7 Proje Alanı ilan etti. Proje alanları ilan ettikleri yerlerde projenin yapımından inĢaatına 

kadar, anahtar teslimine kadar sadece onlar sorumluydu. Bizler, en azından Ģahsım iki kere gittim, 

içeriye bakmaya bile almadılar. Çünkü yetkili olan Bakanlıktı, henüz projelerini Belediye’ye bile 

getirmediler. Yani bahsettiğimiz yerde Belediye bile bu projelerin detaylarına hâkim değil. Devamına 

gelelim BaĢkan’ım, en azından içeriyi bilmezsek bile dıĢarıdan gördüğümüz herkesin, bütün 

Ġzmirlilerin tanık olduğu bir durum. Orada 8-9 kat, 10 katlar var iken, her ne hikmetse nereden 

geldiğini biliyoruz ama bir kere de 5 kata indi. ġimdi 5 kata inerken belli tereddütlerimiz oldu 

arkadaĢlar. 5 kata düĢerken aradaki 4 katı azalttınız. Burada yaĢayan insanlar vardı. ġimdi o gün o 4 

katı düĢürüp 5 katı yapacağız derlerken aynı zamanda da dıĢarıda ayrı bir popülizmle de bize Ģu baskı 

yapılıyordu. ArkadaĢlar bunlar ruhsatlı 8 kat ama yerinde 10 kat. Siz bunu nasıl çözeceksiniz? 

“Aradaki iki katı nasıl vermezsiniz?” diye ayrı bir yaygara kopuyordu ve biz oturduk aylarca çalıĢtık 

“K” denilen plan notlarıyla biz vatandaĢın mevcut katını korumak için BaĢkan’ım günlerce toplantılar 

yaptık. Bunların neticesinde kimseyi mağdur etmeden, üstüne de artan bu enflasyonun ve paranın 

değer kaybını gidermek üzere ayrıca da bir emsal artıĢı yaptık. ġimdi bütün bunları yaparken de bir 

yandan Ģunu da gözettik BaĢkan’ım. Bu getirdiğimiz nüfus, buradaki artıĢ buradaki vatandaĢlarımızın 

yeĢil alanını korumak, yolları geniĢletmek gibi ayrıca vazifelerimiz vardı. Ama 5 kata inerken, aslında 

5 kata kendileri de inanmazken sadece itiraz ve muhakeme noktasından maalesef uzaklaĢmıĢlar. Yani, 

yanlıĢın nereden geldiğini bilmelerine rağmen tek kelime edemediler. 5 kata inerken vatandaĢ yarın 

karĢılarına çıkacaktı, biliyorlardı bu mağduriyetin oluĢacağını. Ne yaptılar BaĢkan’ım? Sitelerin yeĢil 

alanlarını kullandılar, sitelerin oyun alanlarını kullandılar, sitelerin kendilerine ayırdıkları otoparkları 

kullandılar. Yani sitelerde daha önce o boĢ alanların neredeyse %70’i kullanılmasına rağmen, o kayıp 

olan 4 kattan evet yeterince daire çıkmadı.1569 konut yıkıldı BaĢkan’ım bu proje alanlarında.1434 

tane yapıldı. Arada 135 tane vatandaĢımızın mağduriyeti var. ġimdi dönüldü, 135 kiĢiye ne 

söylenecek? Ya da 135 konut kayıpken nasıl giderilecek? Tamam, biz ġehir Hastanesi’nin arka 

tarafında deprem mağduriyeti söz konusu olmuĢ,  yaklaĢık 3500 dönümlük bir yeri imara açacağız 

dediler. Ne ilçe Belediyesi, ne BüyükĢehir, ne de burada STK’lar ve Odalar kimse itiraz etmedi. Çünkü 

mevzubahis deprem ve depremzedeler. Bunlarla ilgili bir planlama süreci iĢledi BaĢkan’ım. Bizler 

sadece değiĢiklikleri askıda görüp, askılarda bile neredeyse göremeyecek hızla geçirdiler. Buralarda 

ticari alanlar, petrol ofisi alanları ve ayrıca konut alanları yapıldı ve bu arada geçenlerde Çevre ve 

ġehircilik bu iki yeri de satıĢa çıkarmıĢtı. Hem ticari alanı 28 milyona, petrol ofisini yerini sıfırdan 

imara açtıkları yerden tekrar ihaleyle satıĢa çıkarmıĢtı. Bunların da akıbetini bilmiyoruz, takip 

ediyorlardır umarım ve umarım depremzedeler için açılan bu yerlerdeki bu gelirleri de depremzedelere 

verirler diye temennide bulunuyorum. ġimdi burada BaĢkan’ım yukarıya gitmek istemeyen 

vatandaĢlarımızın doğal olarak talebi; benim arsamı aldın, benim yerimi aldın, ben 9 katlı bir 
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apartmanın 8. katında otururken, o apartman Ģu an 5 katlı. Benim dairem ne olacak? Dairemi verin. 

ġimdi bununla ilgili Bakanlığın bu katı düĢürmesinden kaynaklı vatandaĢı mağdur ederken, gidip ayrı 

bir yerde BaĢkan’ım, yeri alması lazım ya da onunla ilgili bir çözüm geliĢtirmesi lazım. Bütün bunların 

aslında önlerine geleceklerini bilirken sadece itiraz edemediklerinden bugün bir tabloyla karĢı karĢıya 

geleceklerini biliyorlardı. En nihayetinde bugün Önerge olarak verdikleri ve üzerinde bu konuĢmayı da 

yapmayacaktım, o sebeple teknik açıdan konu varsa konuĢalım. Yoksa arkadaĢlar usulen bir önermede 

bulundunuz, o önermeye de geleceğim BaĢkan’ım. O önerme de BaĢkan’ım Gündemimizde Komisyon 

BaĢkanı olarak Gündem’e alma yetkim var. Bunu da niye aldım? Zaten Bayraklı da ikimiz de biliyoruz 

Özgür Bey konunun ne olduğunu ve konuyla ilgili Bayraklı Belediyesi’nin almıĢ olduğu bir Karar var 

BaĢkan’ım. ġöyle; Bayraklı Belediyesi de BaĢkan’ım, biz 2 ay önce Adalet Mahallesi’nin 

revizyonlarını yaparken TEĠAġ’ın 2020 yılında kamulaĢtırdığı ve orada bir trafo alanı yapacakken 

depremde BaĢkan’ım, BarıĢ Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi’nde yıkımlar ve çökmeler oluĢurken, ki BarıĢ 

Sitesi’nde 13 vatandaĢımızı kaybettik. Allahtan rahmet diliyorum. Bunların toplandığı alan TEĠAġ’a 

aitmiĢ ve vatandaĢlarımız o travmayı, o boĢ alanda, o yeĢil alanda yaĢarken buranın daha sonrasında da 

yeĢil kalmasıyla ilgili Belediyemize 47 dilekçe verdiler. Bu dilekçelerde BaĢkan’ım, 47 dilekçede 

TEĠAġ’a ait olan bu yerde Park, YeĢil Alan ve Deprem Toplanma Alanı olmasıyla ilgili dilekçeler 

verildi. Bunu kim değerlendirdi BaĢkan’ım? Bayraklı Belediyesi Ġmar Komisyonu. Ġçinde Özgür 

Bey’in de olduğu Komisyon bu 47 dilekçenin Ģu sözleri haklı bulundu. YeĢil alan, deprem toplanma 

alanı ilan edin dedikleri yeri biz kabul ettik BaĢkan’ım, BüyükĢehir’e gönderdik. ġimdi Cuma günü 

veya önümüzdeki hafta BüyükĢehir’e gelecek. Bu itirazları kabul ettiğimiz alanla ilgili bazı 

arkadaĢlarımız çok hafif geçiyorum buraları BaĢkan’ım, siyaset de yapmıyorum. Hemen bir 

Önerge’yle BüyükĢehir Gündemine baĢvurdular. Biz buranın Konut Adası olmasını talep ediyoruz. 

Niye? Mağdur ettiğimiz vatandaĢlar var ya. Evet, bu TEĠAġ’ın alanının konuta dönüĢmesini istiyoruz. 

BaĢkan’ım, Ģu an istesek bile, hani Gündeme almayın diyorlar ya, Ģu an istesek bile zaten 

yapamıyoruz. Mülkiyeti Resmi Kurum Alanı olan bir yerin, TEĠAġ’a ait olan bir yeri mülkiyetini gasp 

edip ben konuta dönüĢtüremem, onu istiyorlar. Daha Bayraklı Belediyesinin Kaymakamlığa gönderip 

gelecek bu itiraz kabullerinden sonra karar merci BüyükĢehir BaĢkan’ım. Ve iadenizle siz ve yönetim 

Ģayet dilerse TEĠAġ’a kendi yeĢil alanını verecek. Henüz görüĢmediğimiz bir alanın hemen önünü 

alıp, önce gelip popülist bir Ģekilde biz buraya da bunu istiyoruz. Daha yok ki. ġu an hali hazırda ki yer 

TEĠAġ’ a ait. Ve BaĢkan’ım Ģu an tartıĢtığımız maalesef akıllara zarar bu, TEĠAġ’ın yerinin konuta 

dönüĢmesi. 

BAġKAN: Tamam. 

ĠRFAN ÖNAL: TeĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (6 dakika 55 saniye)  

BAġKAN: Evet, Özgür Bey söz alacak. Mustafa Bey iki dakika gelebilir misiniz?  

ÖZGÜR HIZAL: Sizi bekleyelim mi BaĢkan’ım? Beklemeyelim tamam. Sayın BaĢkan yerine geçsin 

baĢlayacağım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın... 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan’ım hoĢ geldiniz. Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri Ģimdi… 

Evet, aramızda bazı ilkesel, bazı düĢünsel, bazı mantıksal farklılıklar var. ġimdi bir kere her Ģeyden 

önce meseleyi elbette ki kiĢiselleĢtirmeksizin Ģahsımla alakalı birtakım eleĢtiriler olduğu için, önceki 

Önerge konuĢmalarında önce onlara cevap vermek isterim. Tabii ben yaklaĢık 20 yıldır bu iĢi yapan bir 

arkadaĢınızım. Çok yerde bu tarz konuĢmaları yaptım. Nerede sesimi yükselteceğimi, nerede sesimi 

alçaltacağımı, el hareketimin ne manaya geldiğini, yüz ve vücut hareketlerimin ne manaya geldiğini 

çok iyi bilirim. Sayın Grup BaĢkan Vekili uzun yıllar yargıçlık yaptı. Elbette ki yargıçlık konusunda 

kendisine bir ders verecek değilim. Ama siyaset konusunda da bana en son ve konuĢma konusunda da 

bana en son ders verme yeterliliğine sahip olan kiĢi Sayın Grup BaĢkan Vekilidir. ġimdi biz siyaseti 

muhalefet grubu olarak, Meclis Üyeleri olarak siyaseti sadece bu salonda yapmıyoruz arkadaĢlar ya da 

Meclis Üyeliğini sadece bu salonda yapmıyoruz. Birileri Meclis Üyeliğini sadece ayın 3 günü Meclis 
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Toplantısına gelmekle ya da Komisyon Toplantılarına gidip oradaki teknik tartıĢmaları yapmakla, 

Meclis Üyeliğini, bu görevi yapabileceklerini düĢünüyorlarsa yanlıĢ düĢünüyorlar arkadaĢlar. Biz hep 

sizin eleĢtirdiğiniz var ya, “algı yapıyorsunuz, engelliyorsunuz, biz yapmak istiyoruz ama siz, bizi 

engellemek için bu tarz konuĢmalar yapıp, Ģunu, Ģunu yapıyorsunuz” diyorsunuz ya. ġimdi size birkaç 

örnek vereceğim, ondan sonra da Önerge’yle ilgili konuĢacağım ve sorunuzun cevabını da vereceğim. 

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

konuĢmuyorum. Tam Gündem’e geleceğim arkadaĢlar. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, bağlayacağım, bağlayacağım merak 

etmeyin. ġimdi Sayın BaĢkan, Grup BaĢkan Vekilim, Meclislerde ve siyasette bu tarz laf atmalar olur, 

cevap verebilmek önemlidir diye düĢünüyorum. ġimdi… Arada çünkü biz birbirimize de laf atıyoruz. 

ġimdi, hatırlarsınız, Ġstanbul da bir arsa satıĢınız vardı. Grup Sözcümüz Ġstanbul’a gitti, o arsanın 

fotoğraflarını çekti, geldi bu Meclis Salonu’nda “Bu arsayı satmayın.” dedi. Hiçbiriniz yerini bile 

bilmiyordunuz. Yerini dahi bilmiyordunuz. Ne olduğunu dahi bilmiyordunuz. O arsa ne oldu? O arsa 

bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi için çok kıymetli bir arsa haline geldi, çok kıymetli bir arsa haline 

geldi. Detaylarını Sayın BaĢkan muhtemelen ilerleyen günlerde verecek. ġimdi, biz körfeze gittik. 

Arkamızdan dediniz ki, yat gezisi yapıyorsunuz. Kokunun yerine gittik, siz klimalı ortamlarda bizi 

eleĢtirirken, biz 40 derece sıcakta 30 santim suyun olduğu, kol gücüyle çekilen bir alana gittik, siz 

bizle adeta dalga geçtiniz, Ġzmirlilerin aklıyla dalga geçer gibi, sonra döndünüz dediniz ki; “Evet koku 

bundan kaynaklanıyor.” Neden kaynaklanıyor? Bizim söylediklerimizden kaynaklanıyor. Biz 

muhalefeti alanda, sahada vatandaĢın yanında yapıyoruz, bugün olduğu gibi. Arkada arkadaĢlar, 

BüyükĢehir Belediyesi çalıĢanlarına, zabıta ekibine teĢekkürlerimi sunuyorum. Salona da aldılar 

arkadaĢları, bizleri de dinliyorlar. Hiç popülizm falan yapmayacağım, hiç popülizm falan 

yapmayacağım. Ben bu arkadaĢlarla defalarca görüĢtüm deprem mağduru arkadaĢlarımızla. Ben 

Bayraklı’lıyım, ben Bayraklı’da yaĢıyorum. Sorunuzun cevabına gelelim. Evet, siyaset cesaret iĢidir, 

siyaset cesur insanların iĢidir. Eğer bir mağduriyet varsa, bir yanlıĢ ve eksik varsa onun müsebbibi de 

bensem onu düzeltmek için cesaretle, cesurca bu Önerge’yi veririm, veririm tamam mı? Bakın sıfır 

mağduriyet için yapılmıĢ bir organizasyon ama birtakım eksiklikler elbette ki var oldu. Bu 

eksikliklerin giderilmesi için uzunca bir süredir arkadaĢlarla oturuyoruz, konuĢuyoruz, toplantı 

yapıyoruz. Bunların ortadan kaldırılması için de diyoruz ki; ey Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, elinizi 

taĢın altına sokun, hep beraber yapalım bu iĢi. Nasıl sizin “K” bölgelerini belirlerken, ey AK Partililer, 

ey Bakanlık elini taĢın altına sokun dediğiniz gibi ve biz elimizi taĢın altına nasıl soktuysak, ki Ġrfan 

Bey bilmez. Sayın BaĢkan, siz Bürokrat arkadaĢlarla ne kadar iyi niyetle o toplantılarım yaptığınızı 

ben biliyorum, ben çünkü o toplantıdaydım. KeĢke Ġrfan Beyde o toplantılar da olsaydı da ama yoktu. 

O yüzden siyaset cesaretle yapılır arkadaĢlar. Eksiğini de, hatanı da, yanlıĢını da görerek yapabilmektir 

tamam mı? Yoksa her eleĢtirinin altında, her eleĢtirinin altında bir Ģey arayarak bu noktaya gelirseniz 

ve bu Ģehri yönetmeye kalkarsanız problem çıkar. Çünkü bizim bugüne kadar yaptığımız bütün 

eleĢtirilerde günün sonunda ne kadar haklı olduğumuzu siz de gördünüz, siz de gördünüz. Muhtemelen 

bir ĠZSU görüĢmesinde olur ya da baĢka bir görüĢme de olur. Onları periyodik olarak, kronolojik 

olarak, benim açıklamalarım, Tunç Bey’in açıklamaları, Sayın BaĢkan’ın açıklamalarını ortaya 

koyduğumuzda siz de göreceksiniz. Gelelim bu konuya, bu konuda Bakanlık bir çalıĢma yaptı. Bu 

çalıĢmanın neticesinde Bayraklı’da deprem bölgelerinde proje alanında yaklaĢık 1700 konut üretildi 1 

yılda, 1 yılda 1700 konut üretildi. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 1 yılda 1700 konut üretildi. Elazığ’da ikinci deprem oldu Sayın BaĢkan. (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bakın bu iĢi popülizm yapmayın, 
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Elazığ’da deprem sonrasında ikinci bir deprem oldu ve hasar durumu oldu, Elazığ’da bizim 

memleketimiz, Elazığ’da bizim memleketimiz Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Özgür Bey, tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Elazığ’da, Elazığ’da kaç tane konut… 9000 bin konut üretildi. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Ama Elazığ, Elazığ’da bizim memleketimiz. 

SERDAR SANDAL: Ben Türkiyeliyim. 

BAġKAN: Bir dakika. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan Elazığ... (Salondan ses kayıtlarından 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

BAġKAN: Evet, tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan siz Tuncelilisiniz, Elazığ sizin komĢunuz. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Elazığ sizin komĢunuz. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Elazığ sizin komĢunuz, Elazığ sizin komĢunuz 

Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Evet arkadaĢlar, bir dakika… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Serdar Bey Elazığ sizin komĢunuz. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: KomĢunuz, komĢunuz, siz Tuncelilisiniz. 

BAġKAN: Özgür Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: Elazığ’da ne kadar üretildi deyip Ģimdi bunun tartıĢmasını mı yapacaksınız? 

BAġKAN: Özgür Bey, Özgür Bey, bir Ģey söyleyeceğim. Bana anlatın lütfen siz devam edin. 

ÖZGÜR HIZAL: Tamam size anlatıyorum Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Siz buyurun…  

ÖZGÜR HIZAL: Evet. 

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

ArkadaĢlar söyledim. Söyledik arkadaĢlar, söylüyoruz siz müdahale etmeyin lütfen. Evet, Özgür Bey 

buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, evet popülizm böyle yapılır. Elazığ’da ne kadar üretildi? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ya verirsiniz Sayın BaĢkan tamam 

mı? 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Ama Elazığ sizin komĢunuz, Elazığlı HemĢerilerimizi de üzmeyelim. Elbette ki 

Ġzmir’deki… 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Deprem mağduru vatandaĢlarımızın mağduriyetini sıfıra indirmek için, bakın 

mağduriyetlerini sıfıra indirmek için bir çalıĢma yapıyoruz. 1700 konut nerede üretildi arkadaĢlar, 

nerede üretildi 1700 konut? Depremin sonucunda hasar görmüĢ, ağır hasarlı proje alanlarında 

üretilmiĢ. Sayın BaĢkan sabırla dinleseydi burada da ne kadar üretilip ne kadar üretileceğini 

anlatacaktım da, anlatacağım yine. ġimdi bu 1700 konutta birtakım problemler yaĢanmıĢ mı? 
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YaĢanmıĢ, kabul ediyoruz. Eksikler var mı? Var, bunu da kabul ediyoruz. Ne diyorum? Sıfır, sıfır 

sorun diyoruz, sıfır mağduriyet diyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Samimiyetle, cesurca bunun 

altını çiziyorum arkadaĢlar. Bazı depremzede arkadaĢlarımız bir üst kattan kur’a çıkmamıĢtır alttan 

çıkmıĢtır, zemin kattan çıkmıĢtır. Dolayısıyla haklı olarak, çok haklı olarak rezerv alanındaki hak 

sahipliğini kabul etmeyerek bu Ģekilde bir çözüm önerisi ortaya koymuĢlardır. Onların çözüm 

önerisinin ben sözcüsü olarak buraya getirdim. Yukarıda 3500’e yakın ne yapıldı? Konut üretildi, 

üretilmeye devam edecek. Ama Elazığ’da herhalde Cumhuriyet Halk Partili bir Meclis Üyesi ya da bir 

Belediye BaĢkanımız çıkıp Ģunu söylemiyordur. Elazığ’da 25000 konut ürettiniz, bu konutları 

depremzedelere vermeyeceksiniz, Ģuralara, Ģuralara satacaksınız gibi bir eleĢtiri getirmiyorlardır. Sayın 

BaĢkan siz bunu çok sıklıkla yapıyorsunuz, çok sıklıkla yapıyorsunuz Sayın BaĢkan ve yanlıĢ 

yapıyorsunuz… 

BAġKAN: Özgür Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: Ve yanlıĢ yapıyorsunuz Sayın BaĢkan. ġimdi… 

BAġKAN: Özgür Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, bu konuya geliyorum Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Evet yani bu…  Göstererek yapma. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi yaĢanan birtakım sorunlar oldu. Biz bu sorunları sıfıra indirmek için 

samimiyetle bir Önerge hazırladık 3 arkadaĢımızla birlikte ve bu Önergeyi size sunduk, Divan’a 

sunduk. Ve siz de çok iyi niyetle bu Ģehrin Belediye BaĢkanı olarak dediniz ki; Nilay Hanım’ın bütün 

itirazlarına rağmen dediniz ki, Komisyona gitsin. Siz herhalde bu Önergeyi Komisyona gönderirken 

öylesine göndermediniz değil mi Sayın BaĢkan? Öylesine bugüne kadar hiç bir Önergeyi 

göndermediğinizden ben eminim. AraĢtırılsın, tartıĢılsın, görüĢülsün, Önergede bir eksik varsa bunlar 

değerlendirilsin, yanlıĢ varsa üstü çizilsin, BaĢkanlık olarak yeni bir Önerge hazırlansın, bu yapılsın. 

Ben imar profesörü değilim arkadaĢlar, Ġmar Uzmanı da değilim. Dilim döndüğünce Hukukçu olarak 

bir Önerge hazırladım verdim. Eksikler vardır, yanlıĢlar vardır ama samimiyetsizlik Ģudur; bu Ģehrin 

Belediye BaĢkanı Önergeyi Meclis BaĢkanı sıfatıyla sevk edilmesini istiyor, arada toplantı yapılıp acil 

gündemle geldi. Hayır efendim acil gündemle gelmedi. Aciliyeti siz doğuruyorsunuz, siz ortaya 

koyuyorsunuz. Eksikler varsa elbette ki düzelir. Ama dün yine aynı Komisyona sevk ettiğiniz baĢka bir 

Önergeyi bekletiyorsunuz, Gaziemir Önergesi’ni. Niye reddetmiyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Neyi 

bekliyorsunuz arkadaĢlar? Grup BaĢkan Vekillerine ve Sayın Ġmar Komisyonu BaĢkanına da ben soru 

soruyorum. Dün iade ettiğimiz, pardon Pazartesi iade ettiğimiz Gaziemir’deki Önergeyi niye 

bekletiyorsunuz arkadaĢlar? Bunun izahını ve açıklamasını yapın. Çok daha sağlıklı bir sonuç ortaya 

çıkar diye düĢünüyorum. Ama, ama herhalde Serdar Bey söz alacak. Cesaretle eksiklerini benim 

burada Özgür HIZAL olarak, AK Parti Grup BaĢkan Vekili olarak nasıl eksikliklerimizi cesaretle 

söyleyebiliyorsam, kendisi de çıkar eleĢtirmeden, Elazığ’ı, Tunceli’yi, Diyarbakır’ı, Van’ı, Sinop’u 

karıĢtırmadan, bakın karıĢtırmadan, ki karıĢtırırsa bir sonraki gün yapılacak Sinop Önergesinde de 

yüzü kızarır diye de düĢünüyorum. KarıĢtırmadan Bayraklı’yı anlatmasını talep ediyorum, hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. (12 dakika 34 saniye) 

BAġKAN: Önce Ġrfan Bey, sonra Murat Bey sonra da sizlere vereceğim. 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan’ım, siyasete girmeden aslında teknik açıdan da iĢin niye olmayacağını, 

olmadığını söyledim. Biz bir Önergeyle Valilik yerini Belediyeye çevirebilir miyiz? Biz daha dün boĢ 

bir alanda parselleri Emniyet’e verirken, Resmi Kurum Alanı olan bir yerin planını yaparken Belediye 

diye kafamıza göre yapabilir miyiz? ġu an TEĠAġ’a ait olan bir yerin konut olarak değiĢtirilmesini 

talep ediyor. Yani hukuken de mümkün değil, kendi biliyor, Ġmar Mevzuatına göre de imkânsız. Yani 
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hiçbir açıdan değerlendiremeyeceğimiz bir durum ve üzücü tarafı bununla ilgili gelecekte olabilecek 

bir değiĢikliği bildiği için öne aldığını söyledim. Bu da siyaseten bir ön alma ama etik bulmadığım bir 

yol olduğunu söyledim. Ama Özgür Bey öyle bir yerlere götürdü ki ve üzülerek söylüyorum o 

detaylara da girmeyeceğim. Bunun gibi benzer birkaç kere BaĢkan’ım bu sözler geçti. Biz Ġzmir’de 

yaĢıyorsak, Ġzmirli olarak kendimizi kabul ediyorsak kimsenin bunu sorgulamaya hakkı da yok, haddi 

de yok. Yani iki de bir memleketlerimizi, iĢte gerilimler üzerinden Ģuralı, buralı ya da Ģu ilin Ģu 

komĢusu demek de ben doğru bulmuyorum. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bundan da samimiyetle ben üzüldüğümü 

söylüyorum… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yani, 

teĢekkür ediyorum BaĢkan’ım.  

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen. 

ĠRFAN ÖNAL: Teknik açıdan imkânsız bir konu olduğu için Gündem’e aldık. Gaziemir’le ilgili de 

BaĢkan’ım Ģunu söylemek istiyorum. ġimdi bilmediklerinden… Biz evvelinde BaĢkan’ım Gaziemir’le 

ilgili, ĠZSU’yla ilgili bir görüĢ doğrultusunda iade ettiğimizi söyledik. Ve ĠZSU ile görüĢmelerimiz 

neticesinde yol alabileceğimiz için Ģu an bekliyoruz. Belediyemiz ĠZSU’yla görüĢmeleri neticesinde 

yeni bir öneri getirecek. Ona göre değerlendireceğiz, bu kadar basit. 

BAġKAN: Evet, peki. 

ĠRFAN ÖNAL: TeĢekkürler. (1 dakika 41 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, Murat Bey buyurun. Sonra size de vereceğim. 

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Siyasetin bir iĢ olarak tanımlanmasını ilk kez duyuyorum. “20 yıldır bu iĢi yapıyorum” dedi ya Sayın 

Grup BaĢkan Vekili. Benim bildiğim siyaset bir görev ve halk bize kendi iĢimizin dıĢında, 

mesleğimizin dıĢında bir görev tevdi eder ve biz bu görevi geçici olarak yapar sonra hayatımızı yine 

sürdürürüz. Yani 20 yıldır siyaseti bir iĢ olarak yapmasına ĢaĢırdım. “Ben bu iĢi 20 yıldır yapıyorum” 

dedi de, ona cevap veriyorum…  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, iĢ… 

BAġKAN: Evet, evet. 

MURAT AYDIN: Tamam sizin için iĢ olabilir. 

BAġKAN: Evet. 

MURAT AYDIN: Siyaset sizin için bir iĢ olabilir… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Siz devam edin, evet. 

MURAT AYDIN: Ben… 

BAġKAN: Evet Özgür Bey lütfen, evet. 

MURAT AYDIN: Siyaseti sadece Meclis Salonlarında filan yapıp yapmadığını da burada herkes neyi 

ne kadar çalıĢtığını bilir. Sayın BaĢkan, meselenin özü Ģu. ġimdi diyorlar ki; biz hata yaptık, bir 

mağduriyete yol açtık. Hayır, hata falan yapmadınız, bile isteye yaptınız. Genel BaĢkanınız 8 katlı 

binaların 5 kattan fazla olmayacağını emretti, siz de bunu yerine getirdiniz. 8 katlı binanın 5 kata 

indirilmesi sonucu da bir sürü insanın evsiz kalacağını bile isteye buna yol açtınız. Ġki; kendi yaptığınız 

bu hatayı, yine kendi imkânlarınızla… Çünkü bu Merkezi Hükümetin, Siyasi Ġktidarın yerli ya da 

yersiz, haklı ya da haksız tercihinden kaynaklandıysa bu durum bunu çözmekte onlara düĢecekken, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi’ne bu Önerge’yi getirip, bir sürü acılı insana bakın biz sizin için 

çalıĢıyoruz, bunlar sizin derdinizi çözmüyor demek en hafif deyimiyle popülizmdir. Herkes neyi neden 

yaptığını bilsin. Siz o zaman 8 katın 5 kata indirildiği zaman bu Meclis Salonunda da, Ġlçe Meclis 
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Salonlarında da, yurttaĢlar da depremzede dernekleri de size defalarca söyledi. Bu kadar azalttığınız 

yerde bazıları konutsuz kalacak ne olacak? “Hayır” dediler, “Kimseyi mağdur etmeyeceğiz, kimseyi 

mağdur etmeyeceğiz.” dediler. Nasıl yaptılar? Metrekareleri düĢürdüler mi? Evet. Ġrfan Bey’in 

söylediği gibi yeĢil alanlarını, oyun alanlarını, park alanlarını sitenin kullandılar mı?  Kullandılar. Yine 

de 135 kiĢi kendi yerinde yer bulamadı. Çünkü 135 bağımsız bölüm eksik yaptılar. Siz yaptınız eksiği. 

Çünkü o proje alanının tamamının yetkisi ve sorumluluğu sizdedir. Bu 135 kiĢinin 25’i harici, 

25’ten… 25 kiĢi dıĢındakiler yani 115, 110 kiĢi dedi ki tamam, ben rezerv alanından yer alırım, onlar 

kendi sorunlarını mecburen böyle çözdüler. Ama 25 kiĢi hakkını istiyor, sizden istiyor. Sizin yaptığınız 

haksızlığı sizin gidermenizi istiyor. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yapmadı bunu. Kendi yaptığınız 

haksızlığı bu Meclis Salonuna getirip burada bir mağduriyet vardı diye, “Ben hata yaptım” deyip iĢin 

içinden çıkamazsınız.  

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

Vereceğim. 

MURAT AYDIN: Buna hata denmez, buna bile isteye bir sonucu göre göre sırf Genel BaĢkanınıza 

itiraz edemediğiniz için yaptığınız bir iĢlemden bahsediyoruz burada. Kusura bakmasınlar. Bu 

Ģehirdeki herkes, matematik bilen, sayı saymayı bilen herkes, orada yıkılan binalardan çıkacak daire 

sayısının yapılandan az olacağını söyledi, bunu söyledik hepimiz. BaĢka? Ġrfan Bey söyledi. Bu 

Önerge’nin teknik olarak yapılabilir bir yanı olduğu, olmadığını gayet iyi biliyorlar, gayet iyi 

biliyorlar. Çünkü Resmi Tesis Alanı olarak Ģu an halen görünen bir yeri, konut imarı açıp, bu 25 

kiĢinin konut alanını, ihtiyacını çözmek istiyorlar. ġimdi Sayın BaĢkan’ım sormak gerekir o zaman. 

Ġmar mevzuatını apaçık aykırı olduğunu bildiğiniz bu Önerge’yi neden buraya getirdiniz? Bu 

Önerge’nin biricik amacının kendinizin yol açtığı mağduriyet yüzünden yüzüne bakamadığınız 25 

insanın hedefini ĢaĢırtıp, sizin mağduriyetinizi biz çözmek istedik ama Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

Meclisi bunu kabul etmedi demek için yaptığınızı anlamak için belli bir seviyede zekâya ihtiyaç yok 

ki. Buradaki herkes bunu anlar. Ve son olarak Ģunu söyleyeyim; istediğiniz tarzda siyaset 

yapabilirsiniz, istediğiniz tarzda da konuĢabilirsiniz. Kimsenin size bir Ģey öğretecek hali yok. 

Öğrenmek isteyen, öğretmek isteyen de yok. Ama Ģu açık; burası Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi’nin Meclis Üyelerinden asgari saygı ve nezaketi beklemek hem 

yurttaĢların, hem de bizim hakkımızdır. Siz bu nezaketi ve saygıyı gösterirsiniz, göstermezsiniz bu da 

kiĢisel tercihinizdir. (5 dakika 23 saniye)  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, Serdar BaĢkan buyurun. 

SERDAR SANDAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, Çok Kıymetli Bürokratlar ben de 

hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tabii ki ben Tunceli doğumluyum. Bununla ilgili bir 

sıkıntı yok. Ben Tunceli doğumlu olmama rağmen 30 yıldır Bayraklı’da yaĢıyorum. Benim temel 

önceliğim 30 yıl yaĢadığım bu kentte asli görevlerimi yerine getirmek. Kaldı ki, Tunceli’de, Elazığ’da, 

Bingöl’de, Erzincan’da ilgili mevkidaĢlarımız görevlerini zaten yapıyorlar. Bizim temel 

sorumluluğumuz yönettiğimiz kentlerin temel sorunlarıyla ilgili dertlerde aktif rol alabilmek. Burada, 

daha önce de ben defalarca söyledim. Türkiye’nin birçok bölgesinde birçok afet oldu. Karadeniz 

Bölgesinde oldu, Van’da oldu, Elazığ’da oldu, Malatya’da oldu. Ben kamu hizmetlerinin her tarafa 

adil ve Ģeffaf olarak gittiğini düĢünmüyorum, düĢünmem de yetmiyor, böyle bir gerçeklik yok. Siz de 

Rizelisiniz. Bölgenizdeki afet daha resmi karar alınmadan gece açıklandı. Sabah afet bölgesi olarak 

ilan edeceğiz dendi. Buna da itirazımız yok. Çünkü devlet Karadeniz’de olur, Van’ da olur, Elazığ’da 

olur, Malatya’da olur. Türkiye’nin herhangi bir yerinde, herhangi bir doğal afet olduğunda, yıkılan 

evleri, harap edilen iĢ yerlerini devlet çözer. Afet bölgesi ilan eder, oradaki mağduriyetleriyle ilgili 
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temel sorunu çözer, biz de bundan memnuniyet duyarız. Karadeniz’deki afet bölgesiyle ilan edilen 

bölgelerle ilgili bir itirazımız yok. Afet Bölgesi ilan edilmesi bizi de mutlu etmiĢtir, vatandaĢlarımızın 

mağduriyetleri çözülmüĢtür. Ama Türkiye’de son dönemlerde en büyük afetin yaĢandığı bölge 

Ġzmir’de, 117 canımızın gittiği, 20 bin insanımızın sokakta kaldığı bir alanda bu tür uygulamaların 

tamamının bir kenara bırakılarak siyaset uğruna depremi yönetmek biraz akıl ve vicdan dıĢı bir 

iĢlemdir. Niye bunları söylüyorum? Depremzedelerin dertlerini çözmek oldukça kolay. Bir kredi 

bilmecemiz var bizim. ġimdi de depremzede derneğimiz ile beraber vatandaĢlardan dilekçeler 

toplanıyor. Bugün depremzede derneğimiz sanıyorum Halkbank’la görüĢecek. Kredi iĢi bir top olarak 

Kurumlar arasında bir sağa bir sola kaybedilen bir top haline dönüĢüyor. Bu çok açık değil mi? 

Depremzede vatandaĢın derdini çözeceksek, evin maliyeti belli iken, kredi miktarı belli iken, 

vatandaĢın ödeme kabiliyeti belli iken bunu uzun süredir ertelemenin depremzedenin derdine derman 

oluyoruz ile ilgisi nedir? Kaldı ki, Elazığ tabii ki benim memleketim. Elazığ’da 25000 konut 

yapılırken, hatta 18 bini tamamlanmıĢken bunun en azından yarıya yakınını da Bayraklı’da yapın bu 

mağduriyetler bitsin. TOKĠ… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Nasıl yaptırmıyoruz? 

BAġKAN: Evet baĢkası… 

SERDAR SANDAL: Rezerv alanını destekleyen bir Belediye BaĢkanıyım ben.  

BAġKAN: Evet. 

SERDAR SANDAL: Çevre ġehircilik’ten gelen her iĢi hızlandırmakla ilgili elimizden ne geliyorsa 

sonuna kadar yaptık. Bu düĢüncemizi Sayın Bakan’a da arz ettik. Üzerimize düĢen ne varsa sonuna 

kadar üzerimize düĢeni yapacağımızı Sayın Bakanımıza da biz arz ettik. Ama geldiğimiz noktada 

baĢka bir iĢlem ile karĢı karĢıyayız. Bu sadece yapılan konutlarla ilgili değil. Çevre ġehirciliğin, 

AFAD’ın bölgelere yaptığı maddi yardımlar, altyapı yatırımları da iĢin ayrı bir cabası. Siyaset nasıl 

yapılır? Arama kurtarma esnasında bile siyaset yapanlar, bugün bu konuda bizi eleĢtirme hakkını 

kendilerinde nasıl buluyorlar anlamıĢ değilim. Bir diğer mesele BaĢkan’ım Ģu; Bir önceki Önergelerde 

EXPO Alanı’nı konuĢurken ilgili arkadaĢlarımız hukuki mevzuatlardan, vesairelerden süreçlerden söz 

ettiler. ġimdi o meseleyi o boyutuyla ele alanlar Bayraklı meselesinde de, aslında iĢin mevzuata ne 

kadar uygun olup olmadığını bilmelerine rağmen, siyaset uğruna bazı tartıĢmalara giriyorlar. Bunu 

vatandaĢlarımız da bizi dinleyenler de biliyorlar. Özgür Beyler arkadaĢlar geldiğinde de biz bu 

mevzuyu bu boyutuyla konuĢtuk. Söz konusu alan arkadaĢlarımın da belirttiği gibi Ģu an TEĠAġ’ın 

resmi alanı. TEĠAġ’ın resmi alanını bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisinden alınan bir kararla 

konut alanına çevirme iĢi Yasalara ve Mevzuata uygun değil. Bir diğeri; arkadaĢlarımız Ģunu çok açık 

ve net iyi biliyorlar ki, oradaki o alanın dönüĢmesiyle ilgili uygun yeĢil alanın terk edilmesi lazım. Siz 

bu konuda büyük bir fedakârlık yaptınız ve bir yeĢil alanı hatta Bayraklı Belediyesi’nde bir proje 

alanını arkadaĢlarımıza tahsis ettiniz ve biz de buna olumlu baktık. Ama bu iĢin genel seyrine bir 

dönersek, tarihçesine dönersek, trafo alanıyla ilgili sorun olduğunda önce Turan Bölgesi’nde biz bir 

yer önerdik, bize ait. Ġlgili firma bunu kabul etmedi. Sonra Bornova’da bir alanı önerdik, sonra plan 

tadilatları oldu buradan geçtik, firma tekrar “Hayır” dedi. Ve iĢin aslında en ilginç yanı, iĢin en ilginç 

yanı Adalet Bakanlığı’na ait ĠZKA’nın yan tarafındaki parselde hem TEĠAġ “Evet” dedi, hem de 

oradaki süreç bir Ģekilde iĢlemeye baĢladı. Sonra Kamu Kurumlarımız, yani Adalet Bakanlığı bu 

araziyi vermekten vazgeçti. ġimdi kamu kendi iĢini yaparken ödün verdiği noktalarda her açığında 

ilgili Belediyeler imdada yetiĢiyor. Burada da bu mesele yine çözülebilir Sayın BaĢkan’ım, çok rahat 

çözülür. Sonuç itibarıyla Yasalara uygun bir iĢ yapacaksak o alana ait yeĢil bir alanı oluĢturmamız 

lazım, öyle bir yeĢil alan var Sayın BaĢkan’ım. ĠZKA konutlarının yanındaki alan bu iĢ için biçilmiĢ 
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kaftan. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Değerli Meclis Üyelerine iĢin çözümünü söylüyoruz. 

Adalet Bakanlığı ĠZKA konutlarının olduğu bölgedeki alanı bu sorunun çözümü için, çözümüyle ilgili 

vereceğini taahhüt ettiğinde bu sorun çözülmüĢ olur. Onun dıĢındaki iĢlerin tamamı burada boĢ bir 

siyasettir. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. (6 dakika 42 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum BaĢkan’ım, buyurun. Özgür Bey bir Ģey rica edeceğim. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan buyurun lütfen. 

BAġKAN: Sözü size veriyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Tamam. 

BAġKAN: Ama bir Ģey rica edeceğim. 

ÖZGÜR HIZAL: Tabii, buyurun. 

BAġKAN: Biliyorsunuz Smyrna programımızda var. 

ÖZGÜR HIZAL: Tabii tabii.  

BAġKAN: Zaten konu yeterince anlaĢıldı. 

ÖZGÜR HIZAL: Bende katılmaya çalıĢacağım Sayın BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Yani mümkün olduğu kadar kısa tutarsanız… 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. 

BAġKAN: Sonra çok kısaca Nilay Hanım'a vereceğim ve bitireceğim. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Ģimdi Serdar Bey'e tabii cevap vermeyeceğim, cevabı ben sıklıkla Bayraklı 

Meclisi’nde veriyorum ama yine vereceğim, sabırla vereceğim Sayın BaĢkan. Hükümetimiz bir yerde 

bir doğal afet meydana geldiğinde mevzuat gereği genel hayata etkililik afet bölgesi diye ilan eder, 

Ġzmir’de de böyledir, Sinop'ta da böyledir, Kastamonu'nda da böyledir, diğer Ģehirlerimizde de 

böyledir. Bunun mevzuatsal anlamda da ben çok anlattım ama bir daha anlatacağım, herhalde ben 

anlatamadım diye düĢünüyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) ġimdi tabii tabii Bayraklı Meclisi’nde anlatacağım. ġimdi biz az önce bir Önergeyi 

tartıĢıyorduk. Bu Önerge farklı noktalara gitti, olabilir onunla ilgili de Ģey yaparız. ġimdi bu alanda bir 

kere 25000 metrekare fazla inĢaat alanı var. Yani katın azaltılmasının bir Ģeyi yok, anlamı yok, bir 

sorunu da yok. 25 bin metrekare fazla inĢaat alanı var. Dolayısıyla burada bir kez daha altını çizerek 

söylüyorum, bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Mağduriyet eksiklik, hata, en minimuma 

indirilmesi, sıfıra indirilmesi adına iyi niyetle ama iyi niyetle biz bir Önerge verdik. Siyaseti, 

popülizmin dik alasını Ģu anda maalesef ki siz yapıyorsunuz. O zaman ben AK Parti Grup BaĢkan 

Vekili olarak Ģunu söylüyorum; nasıl o 1700 konutu 1 yılda Bakanlığımız yaptıysa, nasıl yaptıysa 

yukarıda sizin aslında istemediğiniz ama istiyormuĢ gibi göründüğünüz o 3500 konut’u o nasıl 

yaptıysa, deprem mağduru vatandaĢlarımızın depremzede vatandaĢlarımızın, bu 25 vatandaĢımızın 

sorununu da Bakanlığımız çözer. Hiç endiĢe buyurmayın, hiç endiĢe buyurmayın. Biz sadece… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Çözer hiç endiĢe 

buyurmayın… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Biz, 

biz sadece… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın 

BaĢkan müdahale edecek misiniz?  Ben mi edeyim? Ben mi edeyim Sayın BaĢkan?  

MURAT AYDIN: Demin diyordun ya olur böyle… 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Cevap vereyim, cevap vereyim, cevap vereyim. Hiç endiĢe etmeyin… 

BAġKAN: Murat Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: Hiç endiĢe etmeyin. 

BAġKAN: Tamam. 
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ÖZGÜR HIZAL: Biz… 

BAġKAN: Murat Bey rica…  

ÖZGÜR HIZAL: Biz… ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Murat Bey sakin. Evet, evet buyurun Özgür Bey... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

ÖZGÜR HIZAL: Biz, biz Bakanlığımız… 

BAġKAN: Bir dakika… 

ÖZGÜR HIZAL:  TOKĠ, Çevre Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, TOKĠ, o inĢaatları yaparken o sizin 

eleĢtirdiğiniz o konutları yaparken, siz, siz Murat Bey baĢta olmak üzere, Sayın BaĢkan siz baĢta 

olmak üzere, iĢ yapmıĢ gibi, iĢ yapmıĢ gibi, iĢ yapmıĢ gibi Mansuroğlu Mahallesi’nde… 

BAġKAN: Lütfen… 

ÖZGÜR HIZAL: Mansuroğlu Mahallesi’nde, anıt açtınız anıt, onun reklamını yaptınız. Geçin o iĢleri 

artık arkadaĢlar, geçiniz o iĢleri.  

BAġKAN:  Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Hiç endiĢe buyurmayın, biz yaparız. 

BAġKAN: Özgür Bey, Özgür Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi… 

BAġKAN: ArkadaĢlar yani Özgür Bey…  

ÖZGÜR HIZAL: Buyurun Sayın BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Bu tartıĢma biraz seviyesiz… 

ÖZGÜR HIZAL: Tabii, tabii, tamam. 

BAġKAN: Bir hale gelmeye baĢladı. 

ÖZGÜR HIZAL: Hayır hayır ne seviyesiz…  

BAġKAN: Ama yok yani… 

ÖZGÜR HIZAL: Ne münasebet Sayın BaĢkan... 

BAġKAN: Lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: Bakın Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Rica ediyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Burada seviye ve üslup konusunda ve Meclis Üyesi ArkadaĢlarımıza nezaket 

konusunda yapılan eleĢtirileri kabul etmiyorum yani en azından Ģahsım ve Grubum adına yapılan 

eleĢtirileri asla kabul etmiyorum. Dolayısıyla biz Sayın CumhurbaĢkanımızın, Genel BaĢkanımızın 

emirleri bizim için önemlidir, talimatları bizim için önemlidir.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL Nasıl sizin Genel BaĢkanınızın çıkıp, nasıl sizin Genel BaĢkanınızın çıkıp “Emsal 

artıĢını vereceksiniz” deyip orada talimat verdiyse, aynı Ģekilde bizim Genel BaĢkanımızın da 

talimatları da bizim için kıymetlidir ve önemlidir. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Ģimdi biz, biz orada bunları yaptığımızda siz anıt açıyordunuz. Biz yine de 

yaparız. Ama biz gönül isterdi ki, depremzede vatandaĢlarımızla birlikte geldik, dedik ki burada,  Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi de elini taĢın altına koysun. Teknik bir hata mı var,  bir takas mı olacak, 

TEDAġ’ın yeri mi orası?  ġu anda… Biliyorum, evet biliyorum.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Süreci senden iyi biliyorum, biliyorum. Bu takas olacak mı arkadaĢlar? Olacak 

değil mi? Bu takasın olması noktasında Sayın BaĢkan’a ben teĢekkür ediyorum, Muhalefet Grubu 
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Grup BaĢkan Vekili olarak teĢekkür ediyorum. Bak cesaretle teĢekkür ediyorum, teĢekkür ediyorum. 

ġimdi o takas olacak. O takasın olacağını siz de biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. 

BAġKAN: Lütfen, lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: O zaman cesaret… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)  Olacak olacak. O zaman… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Olacak, olacak bekleyin. 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen… 

ÖZGÜR HIZAL: O zaman cesaretle bu Önergeyi Gaziemir'de, Gaziemir'de nasıl, nasıl ĠZSU’yla ve 

Belediye’yle bir hazırlık çalıĢması yapacaksınız ya, onu bekliyorsunuz ya, neyi beklediğinizi ben 

biliyorum. Onu da baĢka zaman açıklarım, hiç endiĢe buyurmayın, onu bekliyorsunuz ya, onu nasıl 

bekliyorsanız bunu da bekletin. 1 ay bekletin, 2 ay bekletin, 3 ay bekletin. Ama çıkıp acil geldi, acil 

kaydı… Sizin Grup Sözcünüz acil olmadığını söyledi.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Nereden çıkardınız acili? ĠĢte popülizmi siz yapıyorsunuz, siyaseti siz 

yapıyorsunuz. Ama hiç endiĢe etmeyin, hiç endiĢe etmeyin… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

BAġKAN: Tamam, lütfen, evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Bakanlığımız bu iĢi çözecek. 

BAġKAN: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Çözecek, çözecek. (5 dakika 36 saniye) 

BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyoruz, son söz Nilay Hanım ve kapatacağım, evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan’ım evet, acil kaydıyla gelmedi belki ama bizim Ġmar Komisyonu 

BaĢkanımızın zaten Gündeme alma yetkisi var. Bu yetkisine dayanarak ve Bayraklı Belediye Meclis 

Üyesi aynı zamanda, oranın üyesi. Dolayısıyla bu Ģekilde acil alınmıĢ, görüĢülmüĢ ve 

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

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündemine almıĢ, sorun değil. 

BAġKAN: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani sonuçta görüĢülmüĢ. Ben Ģunu söylemek istiyorum aslında burada bütün 

yapılan konuĢmalardan, Özgür Bey'in anlatımlarından AK Parti Grubu’nun samimiyetsiz bir Ģekilde bu 

Önergeyi hazırlayıp getirdiği anlaĢılıyor. Burada, depremzede vatandaĢlarımız buradalar…(Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Evet, bir dakika arkadaĢlar lütfen. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bizleri izliyorlar. 

BAġKAN: Lütfen, evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Burada söz alan arkadaĢlarımız anlattılar zaten. ġimdi, buraya Meclis Üyesi 

Önergesi olarak getireceklerine, Bakanlıklarına dilekçe vereceklerdi ve Bakanlık düzeyinde bu konuyu 

derhal hızlı bir Ģekilde çözeceklerdi. Olamayacağını bildikleri bir konuda sadece deprem üzerinden 

siyaset üreterek ki, bu çok yanlıĢ bir Ģey, siyaset üstü olması lazım depremzede vatandaĢlarımızın 

mağduriyetleri. Buradan popülizmle siyaseten bir menfaat elde etme noktasında hareket ettiklerini 

görüyoruz. Biz uzun bir zamandır, deprem olduğu günden itibaren öncelikle bir kere “K” sınırlarının 

belirlenmesine yönelik ve aynı zamanda kat kazanılmasına yönelik çok önemli çalıĢmalar yaptık, 

önemli bir bütçe ayırdık. Depremzede vatandaĢlarımıza yardım konusunda, destek konusunda Çevre 

Bakanımızdan ve diğer Meclisimizdeki Parti Gruplarından teĢekkür aldık. Uluslararası bir deprem 
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kredisi temin ettik. Bunu da CumhurbaĢkanı’nın önüne getiremediler… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Esasına bakarsanız, esasına bakarsanız… 

BAġKAN:  Evet, lütfen. Ben de söyleyeceğim, merak etmeyin, evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Depremle, depremde yapısını kaybeden vatandaĢların vatandaĢlarının yapıları 

1999 öncesi yapılardı, ruhsatlı yapılardı. Devlet’in burada onların cebinden bir kuruĢ çıkmadan, 

onların bağımsız taĢınmazlarını vermesi gerekirdi. Krediyi aramalarına bile ihtiyaç olmaması 

gerekirdi, sosyal devletsek eğer biz. Deprem için vergiler toplandı, yine o vergilerden de 

depremzedelerimiz yararlanamadılar. Ben teknik olarak Ģunu söylemek istiyorum; depremzede 

vatandaĢlarımızla ve ĠZDEDA’yla, Belediye BaĢkanımız olarak siz, Bayraklı Belediye Meclis 

Üyelerimiz sürekli görüĢmeler yaptılar, toplantılar yaptılar. Eğer bu Önergede samimi olsalardı,  gelir 

sizinle paylaĢırlardı, diğer parti gruplarıyla paylaĢırlardı, olabilecek bir Ģekilde bu sunulurdu Meclis’e. 

Ya da sizin ĠZDEDA’yla ve diğer derneklerle ve diğer depremzede vatandaĢlarımızla yapmıĢ 

olduğunuz toplantılara bağlı olarak, olabilecek bir Ģey varsa zaten biz canı gönülden yaptık. Gene 

getirirdik, gene çözerdik ve biz bunu hep dile getirdik. Ben Ģunu söylemek istiyorum. Evet, bakın daha 

takas olmamıĢ TEĠAġ’ın mülkiyetinde olan bir yerle ilgili daha takas olmadan buraya bir Önergeyle 

bir yeĢil alanla trafo alanın değiĢimi konusunda geliyorlar. Peki, takas olsa ne olacak? Hani yeĢil alan 

olduğunda ne olacak? Ġmar Mevzuatı’na göre yeĢil alana eĢ değer bir yer ayırmanız gerekiyor yine bu 

alanına çevirebilmeniz için. Ben bugün ben bu konunun oyçokluğuyla Meclis’e geldiğini görünce 

acaba “Grup olarak tekrar Komisyona iade etme imkânımız olur mu, üzerinde tekrar çalıĢır mıyız?” 

noktasında Daire BaĢkanlığımızdan arkadaĢlarımızla görüĢtüm. Onlar bana dediler ki; bu takas olsa 

bile, bu takas olsa bile yeĢil alanın konut alanına çevirebilmesi için mutlaka eĢ değer bir yerin olması 

gerekiyor. Bugün Bayraklı Belediye BaĢkanımız söylüyor. Adalet Bakanlığı’nın bir yeri varmıĢ. 

Adalet Bakanlığı'nın taĢınmazıyla bu konu mağdur vatandaĢlarımızın problemi çözülebilecekken 

böylesine yine Cumhuriyet Halk Partili Belediye BaĢkanı’nın, Belediye Meclis Üyelerinin Belediye 

BaĢkanlarının üzerinden kötü niyetle siyaset yapıldığını düĢünüyorum ve kendilerine yakıĢtırmıyorum, 

depremzede vatandaĢlarımızdan da özür diliyorum bu Ģekilde çirkin bir tartıĢmaya tanık oldukları için. 

(4 dakika 12 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Vermiyorum söz. Sizin sataĢma dediğiniz Ģeyi siz 

defalarca yaptınız. Hakan Bey söz vermeyeceğim, söz vermeyeceğim… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Susar mısınız? Lütfen. 

HAKAN YILDIZ: Hakaret var. 

BAġKAN: Hayır, hakaret falan yok. “Samimiyetsiz” dedi. Siz çok daha fazlasını söylüyorsunuz. Biz 

hiçbirine cevap vermiyoruz, lütfen. Hakan Bey, lütfen susun, söz vermeyeceğim, söz vermeyeceğim… 

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

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, 

bu meseleyle ilgili yeteri kadar anlaĢıldı mesele, yeteri kadar konuĢuldu mesele. Ama bir Ģey çok 

ağrıma gitti, ona cevap vermem lazım. “Heykel açtınız” dedi Özgür Bey, “Anıt açtınız” dedi. Değerli 

ArkadaĢlar, ben hayal görmedim. 344 milyon Dolar, 30 yıl vadeli, 5 yıl ödemesiz, bir faizli krediyi 

Dünya Bankası’ndan onaylattım.  

HAKAN YILDIZ: Onaylatmadınız. 

BAġKAN: Bunu tek baĢına ben yapmadım. Dünya Bankası'nı söylüyorum, Dünya Bankası'nı 

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

TartıĢırsınız… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Benim 
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sözümü kesmeyin, benim sözümü kesmeyin, siz benim sözümü kesmeyin… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)   

HAKAN YILDIZ: Murat Bey’in… 

BAġKAN: Siz benim sözümü kesmeyin Hakan Bey. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bana cevap vermeyin. Burası mahalle kahvesi 

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

konuĢacağım. Siz defalarca konuĢtunuz dinlemeyi de bileceksiniz.  

HAKAN YILDIZ: Biz biliyoruz dinlemeyi… 

BAġKAN: Dinleyeceksiniz. Değerli ArkadaĢlar, bunu ben tek baĢıma görüĢmedim. Ġller Bankası'nın 

Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığının uzmanlarıyla 4 ay Dünya Bankasının yetkilileri ile 

görüĢtük. ġubat 2021'de, 1,5 sene önce. Sayın CumhurbaĢkanına gittim. Dedim ki; 6 bin orta hasarlı 

binanın %1 faizli, 30 yıl vadeli kredi sorununu çözecek bir kaynak bulduk. Anlattım kendisine, dinledi. 

“Döner dönmez arkadaĢlarımla görüĢeceğim.” dedi. Değerli ArkadaĢlar, 1,5 yıl geçti, o kredi yok. 5 

il’e dağıtıldı. Ġzmir oradan ne gelecek belli değil. Ġzmir’in çıkarttığı 344 milyon Dolar kredi, onay 

verilmediği için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından getirilemedi. Bu kadar net. Biz sadece anıt 

açmadık. Ben vicdanen çok rahatım Değerli ArkadaĢlar. Biz depremin olduğu andan itibaren, 

depremzede vatandaĢlarımızın her derdine koĢtuk. Hilton’u açtık, Uzundere’yi açtık, yaptıklarımızı 

sıralayacak değilim, övünmek gibi bir derdim yok. Sadece vicdanım rahat. “Siz anıt açtınız, siz klimalı 

odalarınızda otururken bir siyaset yaptık…” Bunlar çok ayıp Ģeyler. Herkes gereğini yaptı, herkes 

çalıĢtı, herkes üzerine düĢen neyse yaptı. ġimdi yine ne gerekiyorsa o yapılır. Değerli ArkadaĢlar bu 

Gündem Maddesini, 9 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir, 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 10 ve 11. maddeler, pardon 10. madde Komisyondan oyçokluğuyla gelmiĢ, 

geldiği Ģekliyle oylansın. 

BAġKAN:  Kemal Bey? Salahattin Bey? 

HAKAN YILDIZ: Erhan Bey söz alacak Grubumuz adına. 

BAġKAN: Buyurun Erhan Bey. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, biz ĠZFAġ’la ilgili 

daha önce de Ģirketlerle ilgili pek çok konuda söz aldık. Gelen sermaye artıĢlarının büyük bir 

bölümüne de evet diyoruz. Ama ĠZFAġ farklı bir Ģirketimiz. Yani bir kamu hizmeti veren Ģirket değil 

de, Türkiye'de de bir Belediye’nin iĢlettiği tek fuarcılık Ģirketi. Bu nedenle burada bazı eksiklikler 

olduğunu zaman zaman dilimizin döndüğünce anlattık. ġimdi çalıĢtıkça, biz de bilgi edindikçe 

Komisyonlarda ĠZFAġ'ın yılda 32 tane fuar programı olduğunu görüyoruz ve bunun da 6 tanesini yani 

bir deyimle kendisi 17 dolardan, Ģey 17 liradan bir aracı Ģirketlere satması için kiralıyor, o Ģirkette 

uygulamada biz geçen sene sormuĢtuk 35 Euro'ya katılımcılara o Ģirkette satıyordu. O Ģirkette hizmet 

veriyor katılanlara, ama hizmetlere baktık, fuara da baktık, çok müthiĢ bir kâr marjı oluyor Ģirketlerin, 

verdiğiniz Ģirketlerin. ġimdi 30 milyon lira sermaye artıĢı yapacağımıza, o 6 fuarı ĠZFAġ kendisi 

düzenlese, o aradaki fark çok ciddi anlamda ĠZFAġ’a kalacak BaĢkan’ım. Ve biz, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi’nin Bütçesinden bu parayı vermek zorunda kalmayacağız. Bu konuda dikkatinizi çekmek 

istedim, bu konuyla ilgili söyledim. Ancak müsaade ederseniz bir daha söz almayacağım, bir dakika 

sürecek bir Ģey söylemek istiyorum.  

BAġKAN: Buyurun.  

ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi siz oturduğunuz makamda Meclis BaĢkanısınız. Artık bir CHP'li Grubu 

temsil etmiyorsunuz. Kızgınlık, kırgınlık, hata ya da yapılan yanlıĢlar Meclis Üyelerimize, sağduyu 
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size. Hadlerini aĢanlar olabilir arkadaĢlarımız içinde, ama bu dengeyi sağlamak yine size. Biz sizi 

tanıdığımızdan beri, kiĢilik olarak hep dikkat ederseniz iyi niyetiniz, davranıĢlarınız bu konuda hiçbir 

kimsenin bu Meclis’te Ģüphesi olmadı. Yani bu konuda da takdirimizi kazanmıĢ bir insansınız. Ancak 

biraz önce sizin sözünüze müdahale edildiğinde çok sinirlendiniz. Burada konuĢurken de zaten 

çoğunluktasınız. Biz mutlak bir azınlıktayız burada. Değerli ArkadaĢlarımız, hele bazı mesleklerden 

gelen arkadaĢlarımızın bu konulara çok dikkat etmesi gerekir. Söylemler birbirimizi kırıyor ve 

konunun özünden ve usulden uzaklaĢıyoruz BaĢkan’ım. Konunun özü burada konuĢulması gerekirken, 

yani siz bizim hatalarımızı ifade ettiniz, ama mesela iki tane çok ciddi hakaret içeren sözcük vardı. 

Tutanaklara bakarsanız dedi ki; Sayın Grup BaĢkan Vekiliniz, belirli gruplara, yani düzeltiyorum 

Komisyon BaĢkanımız da demiĢ olabilir, gruplara belirli ihaleler veriliyor.  Aynı gruplara ve bu da… 

Onlar olmazsa da baĢkasına veriliyor. ġimdi bakın bu tip sözler buranın konuları değil BaĢkan’ım. 

Eğer bu tip sözlere siz müsaade ederseniz, ben bunu hepimiz için söylüyorum yani o A değil, B değil 

bu sefer bulunduğumuz Kurumun ve oturduğunuz yerin saygınlığının ortadan kalktığını düĢünüyorum. 

Bu benim Ģahsi düĢüncem ve ondan sonra da bu Meclis’te otururken yani ilk girerken aldığım haz, 

burada bir Ģeyler üretmek için, katkı da bulunmak için, Ġzmir için bir Ģeyler yapabilmek için içimizde 

olan heves de kırılıyor BaĢkan’ım. Bu konuda vazifenin size düĢtüğünü düĢünüyorum. Benim 

arkadaĢlarıma müdahale ettiğiniz kadar diğer arkadaĢlara da müdahale ederseniz, bizim de daha adil 

olduğuna inanacağımızı, yani böyle bir kanatta azınlıkta olduğumuzdan da olabilir böyle bir inancımız.  

Ben böyle oluyor demiyorum, kastetmiyorum. TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan’ım. (5 dakika 12 

saniye) 

BAġKAN: Erhan Bey teĢekkür ediyorum ama çok algıda seçicilik diye bir Ģey var ya, ben Levent 

Bey'den rica ettim. Dedim ki; Parti Gruplarında Meclis Üyeleri’nin konuĢma sürelerini bir çıkartın 

bana. Sizi temin ederim ki, Adalet Kalkınma Partisi Grup Üyelerinin konuĢma süresi Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin kahir ekseriyetinden daha fazla… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Müsaade edin, müsaade edin…  

SALONDAN: Demokrasi… 

BAġKAN: Demokrasi. Ġkincisi; bakın Erhan Bey, hiç konuyla alakası yoktu. YeĢildere EXPO alanını 

konuĢuyorduk. Hakan Bey ne dedi? “Buca Metrosu gibi 529 milyon lira aĢağıdaki bir teklife…” dedi. 

ġimdi bu doğrudan doğruya Belediye BaĢkanlığına bir atıf, hakaret. Siz diyorsunuz ya. Bu hakaret 

değil mi? ġimdi bakın, ben… 3,5 seneyi devirdik beraber.  Herhalde bu kadar sinirlendiğim çok nadir 

olmuĢtur. Onun da bir sebebi var. Yani yeteri kadar konuĢuldu mesele. Herkesi dinledim, dakikalardır 

dinliyorum. Üç cümle de ben edeceğim, müsaade edin de o üç cümleyi de edeyim. Ama ona da 

müdahale edildiği zaman insanın sabrı taĢabiliyor. Yoksa ben hiç kuĢkunuz olmasın ilk günden beri 

bildiğiniz insanım ve böyle olmaya da devam edeceğim. Ama ben de sizlerden bu anlayıĢı bekliyorum. 

Biz bu konuda ne CHP'li diye ayırdık, ne AK Partili diye ayırdık, yani ayırmadık. Kim müdahale 

ediyorsa ona rica ediyorum, lütfen diyorum. Onlar konuĢuyor da sizi susturuyor değilim ki. Yapmadım 

bunu. BaĢından beri yapıyorum bunu çünkü herkese aynı Ģekilde davranmaya çalıĢıyorum. Neyse yani 

burada bir aĢırı hassasiyet göstermiĢsiniz, emin olun ki böyle bir durum yok yani bunu ben temin 

ederim size bu konuda netim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Müsaade edin bitireceğim. Değerli arkadaĢlar ĠZFAġ ile ilgili söz almak isteyen arkadaĢ 

olmadığına göre 10 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir, 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 11 ve en sondaki madde dâhil, yani 48 dâhil Komisyonlardan                    

oybirliğiyle gelmiĢ, geldiği Ģekliyle oylansın. 
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BAġKAN: Kemal Bey? Selahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 11’den itibaren, pardon 12 

dâhil, değil mi? 12’den itibaren. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 11, 11 BaĢkan’ım. O da oybirliği evet. 48 dâhil… 

BAġKAN: 11 no’lu Komisyon Raporundan 48 no’lu Komisyon Raporu dâhil Komisyonlardan 

geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum. 

 

IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 

 

V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

BAġKAN: Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri. Hakan Bey buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, Çok Kıymetli Ġzmirliler hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Aramızdaki, aramızda bulunan Dereçine Belediye BaĢkanına da… 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, çok affedersiniz araçlar benzin istasyonunun orada bekliyor, 

Smyrna'ya gitmek için, oradan çıkabilirsiniz. Evet, buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Peki tekrarlıyorum o zaman. Dereçine Belediye BaĢkanına da “HoĢ geldin.” 

diyorum. Her zaman böyle olmuyor, ürkmeyin lütfen ama bu toplantılar, bu tartıĢmalar hep Ġzmir’in ve 

Türkiye'nin geleceği için doğru karar almak adına. Bu arada bir hareketlenme olduğu için yavaĢ 

ilerleyeyim. Bu arada “Anadolu'nun kurtuluĢunun son hamlesi olan Büyük Taarruz'un baĢlangıcından 

bir hamleyle 100. yıl kutlamalarımızı hep beraber bu 100. yılı layıkıyla eda etmeyi, layıkıyla yerine 

getirmeyi inĢallah yaparız.” diye düĢünüyorum. Herhalde çok incelikle hazırlanmıĢ bir program, bu 

konuda da sizi tebrik etmek isterim.  

BAġKAN: Sağ olun. 

HAKAN ġĠMġEK: ĠnĢallah daha güzel bir programda sonuçlanır. Bu konuĢmamı siz de daha iyi 

biliyorsunuz Sayın Basın Mensupları, Pazartesi günü Sayın BaĢkan son konuĢmayı yaptığı için biz 

usulen hem Meclis gerilmesin, hem de cevap hakkımızı tekrar tekrar kullanmamak için ben ÇarĢamba 

günü cevap hakkımı kullanırım diye iletmiĢtim. Toplantı baĢlamadan önce BaĢkan’ıma cevap hakkımı 

kullanayım mı dedim? Herhalde bu 100. yıl etkinliklerini anlatacağı için insicam bozulmasın istediniz. 

Ben… 

BAġKAN: Hakan Bey ben bir Ģey söyleyeceğim.  

HAKAN ġĠMġEK: Buyurun.  

BAġKAN: Eğer incittiysem özür diliyorum, helalleĢelim. 

HAKAN ġĠMġEK: Yok, yok sorun yok. Sorun… Benim için hiç sorun yok. 

BAġKAN: O zaman… 

HAKAN ġĠMġEK: BaĢında, sonunda hiç sorun yok. 

BAġKAN: Tamam. 

HAKAN ġĠMġEK: Lütfen. 

BAġKAN: Yani ben çünkü sizin incitmek istemem. 

HAKAN ġĠMġEK: Hayır, hayır asla. 

BAġKAN: Tamam. 
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HAKAN ġĠMġEK: Ben de hiçbir arkadaĢımı, hiçbir burada yetkili olan arkadaĢımızı rencide etmek, 

zor duruma düĢürmek istemem. Ama doğruyu bulmak adına da fikirlerimi her daim her zaman da 

söylediğimi de bilirsiniz. 

BAġKAN: Peki. 

HAKAN ġĠMġEK: Efendim Pazartesi günü akĢamı, ben bir Ģey izah ettim. Benim duruĢumu, dünya 

görüĢümü ve Devlet anlayıĢımı içeren ve anlatan bir Ģey izah ettim. Dedim ki; “Her kim olursa olsun 

Devletimi kim yönetiyorsa, kim temsil ediyor ise onun yapmıĢ olduğu, onların yapmıĢ olduğu resmi 

açıklamayı resmiyi söylememiĢtim ama yazılı bir açıklamayı doğru kabul ederim ve bunun için baĢka 

bir Ģüphelenme yoluna gitmem. Ve hiçbir kimsenin bu Meclisin de dâhil olmak üzere bu güzel 

ülkemizin aleyhine bir Ģey düĢüneceğini bir saniye bile aklımdan geçirmem, geçirmek dahi bile 

istemem” dedim. Dolayısıyla siz de cevaben, Ģahsıma yönelik sanırım hukukçu kimliğinizden olsa 

gerek diye düĢünüyorum yani öyle tahmin ediyorum. “KuĢkucu bir yaklaĢımın aksine” dediniz, 

“EĢyanın tabiatına aykırı.” Aksine “Devlet’in yapmıĢ olduğu, Devlet Kurumlarının yapmıĢ olduğu 

bütün açıklamalara kuĢkuyla bakmak lazım, doğru olduğunu düĢünmemek lazım.” dediniz. Ben 

Ģahsen… Siz de bir Kamu Kurumunu yönetiyorsunuz ve ülkenin üçüncü büyük Ģehrini yöneten bir 

konumdasınız. Ben sizin her söylediğinizi kuĢkuyla düĢünmek dahi istemem, her yaptığınız eyleme 

kuĢkuyla bakmak dahi istemem, böyle olduğunu düĢünmek dahi istemem. Sanırım bu söylediğiniz, 

sizin hukukçu kimliğinizden gelen bir mesleki bir alıĢkanlık olarak değerlendiriyorum. Zira buradaki 

Grup Sözcüleri ya da Grup BaĢkan Vekilleri’nin de kimlikleri hep hukukçu. Hukukçular evet, tabii ki 

de mahkemelerde savunma esaslı Ģeyler söylediği için, Türkçemizi ve konuĢmayı bizim gibi teknik 

personelden ya da teknik elemanlardan çok çok daha iyi kullanırlar. Kendilerini daha iyi ifade ederler. 

Biz bazen konuĢurken söylediklerimiz tam olarak karĢıya geçemeyebiliyor. Ama benim gördüğüm 

burada sapla saman birbirine karıĢmıĢ. Benim pazartesi söylediklerimle burada bazı konuĢmalar 

geçtiğinde bunu algıladım. Tabii ki o günkü konuĢtuğumuz ülke gündemiyle ilgili, Aliağa’yla ilgili 

çok önemli konular. Sizi çok iyi takip ettim. 8.500 yıldır tertemiz gelen “Aliağa'nın denizi, nehiri, 

ağacı, ormanı, havası baĢka bir yere gidiyor.” derken herhalde bu ifadeniz kötü bir noktaya gidiyor 

anlamında söylenmiĢ bir ifadeydi. Bunu epey değerlendirdim ve bana ve Belediye BaĢkanıma atıfla 

Ģunu söylediniz; “Öncelikle sizler ön planda olmalısınız, öncelikle sizler bunu çokça 

dillendirmelisiniz.” Ben dikkat ederseniz Pazartesi akĢamı… Ben 35 yıldır Aliağa'da yaĢıyorum. Daha 

önce KarĢıyaka'da oturdum, orada büyüdüm. Evvelki konuĢmalarımızda anlatmıĢtık. Çoluğum 

çocuğum orada büyüdü. Ben yaĢadığım yerde, böyle bir pozisyonun olmasını arzu eder miyim? 

Bırakın beni, herhangi bir vatandaĢımız böyle bir pozisyonda olmayı arzu eder mi? 8.500 yıldır 

insanlık tarihinden beri orada bir yaĢam var. Haklısınız Ġzmir’le birlikte orada Aliağa’nın etrafında 5 

tane antik kent var ve ticaretin önemli merkezlerinden bir tanesi. Biliyorum sabrınızı zorlamayacağım 

ama birkaç Ģeyi ifade etmeme lütfen müsaade buyurun çünkü sabırla her konuĢmayı dinliyorum. ġimdi 

bazen içeriden baktığınızda neler yaptığınızı göremeyebilirsiniz. Ama ben size bir Ģey göstermek 

istiyorum müsaadenizle. Biz Pazartesi günü de dedim. “MıĢ gibi yapmakla yapmak arasında fark 

vardır.” ĠĢte biz Aliağa’nın çok önceden beri iĢte sanayiden ve bacalardan ve dumanlardan ibaret 

olduğu algısını yıkmak için büyük çaba içerisindeyiz ve hep onu söylerim. Ben bardağın öbür tarafına 

bakarım. Bazıları baĢka tarafına bakar, ben dolu tarafına bakarım. Ve o olumsuz yönleri de 

iyileĢtirmek için çaba gösteririz ve bunu da etkin bir Ģekilde yaparız. Ancak 2 aydır 2 Temmuz’da 

baĢlayıp 31 Ağustos'a kadar Aliağa sanat günleri adı altında bir program baĢlattık. Niye? “Aliağa 

bacalardan ibaret değil,  Aliağa öyle sanıldığı gibi çevre felaketlerinden ibaret değildir.” dedik. Her 

gün, Pazartesi günleri hariç, Salı ve PerĢembe günleri açık hava sinemaları, ÇarĢamba günleri çocuk 
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tiyatroları, Cuma günü tiyatro, Cumartesi günleri konserler olmak kaydıyla 2 ay boyunca 31 Ağustos'a 

kadar programımız var. Bilmeyen Ġzmirlileri de Aliağa’mıza davet etmek istiyoruz, bütün 

programlarda ücretsizdir, halka açık programlardır. Burada bunu niye söyledim? Biliyorum, Sayın 

BaĢkan’ım biliyorum, sabrınıza sığınarak ben de çok bekledim. Bir Ģeyi göstermek istiyorum, 

kanıtlamak adına. Niye? Ġçeriden göremeyebiliyoruz. Biz Aliağa'da yaĢıyoruz ama çok iyi yaptık mı, 

çok kötü yaptık mı göremeyebiliyoruz. Ama gelen bir sanatçımızın Aliağa’yla ile ilgili bir tespiti var, 

hiç haberimiz yokken kendi sosyal medyasında paylaĢmıĢ. Ben Ģimdi size, eğer becerebilirsem ki 

yapacağım. ġimdi onun paylaĢımını mikrofona vermek istiyorum. 

 

(HAKAN ġĠMġEK TARAFINDAN VĠDEO DĠNLETĠSĠ GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ.) 

 

ġimdi sabrınız için teĢekkür ediyorum. Sebebi Ģu, Aliağa o bahsettiğiniz Aliağa değil. Aliağa sanatıyla, 

doğasıyla, deniziyle ülkemizin en önde Ģehirlerinden bir tanesi. Ġki tane mavi bayraklı plaj tesisimiz 

var. O çevre kirliliğine sebebiyet veren algısını yaratmaya çalıĢılan Aliağa'nın bu tesisler. Ve açık ve 

net Ģunu ifade edeyim; biz Aliağa'yı yöneten kiĢiler olarak, halkımızın bu kadim milletimizin, 

halkımızın istemediği, halkımızın onaylamadığı hiçbir olayın, hiçbir karĢı duruĢun içerisinde olmayız. 

Sizlerin bazen siyasi arkadaĢların… Geçen PerĢembe günü Aliağa’yla ilgili yapmıĢ olduğunuz çevreye 

yürüyüĢüyle ilgili, neden Aliağa’dan kimse yok? Bütün Ege Bölgesi buraya geldi ama Aliağa'dan 

kimse yok söylemine karĢılıkla, Aliağa ve Türk Milleti doğru söylediğinizde, haklı olduğunuzda sizin 

hiçbir ilanınıza gerek kalmadan arkanızda yürür hiç merak etmeyin teĢekkür ediyorum sabrınız için. 

(11 dakika 24 saniye) 

BAġKAN: Ben de teĢekkür ediyorum. Salahattin Bey kimse kalmadı boĢa konuĢacaksınız yazık 

olacak, haftaya. Hakan Bey… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)  Yahu konu mu kaldı, kimse kalmadı. 

HAKAN YILDIZ: Cuma’ya saklasınlar BaĢkan’ım, Cuma’ya, Cuma’ya saklasınlar.  

BAġKAN: Cumaya daha iyi olur valla Ģimdi gerek yok… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki, haydi iki cümle. 

HAKAN BARÇIN: ġimdi bir de bizim Aliağa’mızı dinlemek lazım. Notlar varmıĢ yanımda 

tesadüfen. Bu gemi sökümün vesairenin iĢte onlara hiç girmeden, hiç girmeden bir de ben                        

2-3 kelime edeceğim Aliağa’yla ilgili. 2 adet rafinerimiz var Aliağa'da. Petrol Kimya Tesisleri, 22 adet 

Tehlikeli Gemi Söküm Tesisi ki, bunlardan 5 merkezden biri yani Hindistan, Pakistan, BangladeĢ ve 

artık Çin bıraktı, sadece biz kaldık. Bu 3 ülkeyle birlikte. LPG Dolum Tesisleri, dünyanın hiçbir 

yerinde bu kadar sık olmayan, geri kalmıĢ ülkelerde dayatılan katma değer değeri çok düĢük olan arp 

ocaklı, indüksiyon ocaklı, demir çelik tesisleri, haddehaneler, ithal ve yerli hurda depoları, ithal kömür 

depoları, demir çelik yan sanayi iĢletmeleri, kimya sanayi, gübre ve yem sanayi tesisleri, doğal gazlı ve 

ithal kömürlü termik santraller, denizde meydana gelen kaza ve ihmallerden oluĢan petrol kirliliği ve 

bunu kaç kere yaĢadık Yenifoça'da. Foça sınırları içine kadar gelmiĢ dökülen cüruf dağları. Bu da 

bizim Aliağa’mızdan anladığımızdır. ġöyle söyleyeyim, Cuma’ya Ģöyle bir Ģey söyleyeyim; bizim 

Meclisimizden geçen bir envanter, Aliağa envanteri bitti geçen günlerde. Bununla ilgili de 

TÜBĠTAK'ın ve Ege Üniversitesi'nin tamamen bilimsel olarak hazırladığı raporu da, onunla ilgili de 

Cuma’ya görüĢmek isterim. (1 dakika 47 saniye) 

BAġKAN: Peki. 
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HAKAN BARÇIN: TeĢekkürler. 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Salahattin Bey Cuma’ya söz alın. Kimse kalmadı kendi kendinize 

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

Gerek yok yani kimse yok diyorum. Yani kimse yok. Kime konuĢacaksınız? 10 kiĢi kalmadı.  

 

 

 

VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar bir sonraki Meclis BirleĢimi 12 Ağustos Cuma saat 18.00'da. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Mustafa Tunç SOYER 
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