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2021 YILI EYLÜL AYI II. BĠRLEġĠMĠ 

MECLĠS GÜNDEMĠNE ĠLĠġKĠN TOPLANTI TUTANAĞI 

 

1. BÖLÜM 

MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

 

 Gündem No   : 97509404-301.03-09/2                                                Toplantı Tarihi   : 15/09/2021  

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

                            No:1087 Konak/ĠZMĠR 

                           (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 
 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġzmir Ġl Afet Müdahale Planı (TAMP-Ġzmir) ile entegre olarak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

birimlerimizin de görüĢ ve önerileri alınarak Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan ve önerge 

ekinde sunulan “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planı 2021”in yürürlüğe 

girmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġtfaiye Dai.BĢk.345149) 

 2. Karabağlar Belediye BaĢkanlığının talebi doğrultusunda, Belediyemizce inĢaa edilen Kültür 

Merkezinin onaylı projesindeki (-4.64) kotundaki (-1) zemin katının ''Nikah Hizmetlerinde'' kullanılmak 

üzere, düzenlenen Protokol doğrultusunda, Karabağlar Belediyesine 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis 

edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.217772) 

 3. Konak Belediye Meclisinin; Konak Belediyesi Spor ĠĢleri Müdürlüğü tarafından 2021 Mali Yılı 

içerisinde uygulanmak üzere hazırlanan ve önergede yer alan tabloda belirtilen  “Kurslara Katılım 

Ücretleri” ücret tarifesinin, Konak Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe ekinde yer alan gelir tarife 

cetvellerine eklenmesi, ayrıca gazi ve engelliler ile Ģehit, gazi ve engellilerin eĢ ve çocuklarının bu 

tarifeden muaf tutulmasına yönelik, 06/09/2021 tarihli ve 169/2021 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı 

ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk.E.350637) 

 

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

"Latife Hanım Kafe", "Mustafa Kemal Kafe", "Hizmet Binası Çay Ocağı" tesislerinde verilen 

hizmetlerle ilgili güncellenen ve tarifeye eklenen fiyatları gösteren önerge ekinde yer alan Tarife 

Cetvellerinin uygulanmasına yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 211 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri 

ve Kar. Dai.BĢk.E.352727) 

 

 5. Bayraklı Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaĢılan ve önerge 

eki cetvellerde yer alan Harcama Biriminin bütçesinde ek ödenek olarak kullanılması uygun 

görüldüğünden; Bayraklı Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 351.084.000,00-TL'ye Gider 

Bütçesinin ise 351.084.000,00-TL'ye yükseltilmesine yönelik, 01/09/2021 tarihli ve 94 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk.E.352460) 

 

 6.  Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesi Bilgisayar Yazılım Alımları, Sürekli ĠĢçi Ġhbar ve 

Kıdem Tazminatları - Temsil Ağırlama Tören ve Fuar Giderleri - Tanıtma Ağırlama Tören ve Fuar 

Giderleri - Dernek Birlik Kurum KuruluĢlara ve yapılacak olan diğer ödemeleri kapsayan gider 

kalemleri için toplam 1.470.000,00-TL tutarında aktarma yapılmasına yönelik, 01/09/2021 tarihli ve 145 

sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk.E.351024) 

 



 2 

 7. ÖdemiĢ ilçesi, Gereli Mahallesi, 106 ada, 7 parselin bir bölümünde Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu 

Alanı belirlenmesi amacıyla söz konusu parsel malikince hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.351341) 

 

 8. Bornova ilçe sınırları içinde yer alan ve Bornova Çayı kuzeyinde kalan yaklaĢık 30 hektar 

büyüklüğündeki alana yönelik, 1/5000 ölçekli Kızılay Mahallesi Nazım Ġmar Planı Revizyonu önerisi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.348773)  

 

 9. Bornova Belediye Meclisinin 02/07/2021 tarihli ve 190 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bornova Çayı 

kuzeyinde kalan yaklaĢık 30 hektar büyüklüğündeki alana yönelik, 1/1000 ölçekli Kızılay Mahallesi 

Uygulama Ġmar Planı Revizyonu önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.348759) 

 

 10. Torbalı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 204 sayılı Kararı ile uygun görülen; Torbalı ve 

Tepeköy Mahallelerinde, 3 m x 6 m ebatlarında 2 adet, Ertuğrul Mahallesinde 3 m x 7 m ebatlarında 1 

adet olmak üzere toplamda 3 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.349121) 

 

 11. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 2021-71 Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 

imar planında belirlenmiĢ olan 8145 ada 1, 2 ve 3 parsellerin bulunduğu imar adasındaki "hmax:serbest" 

yükseklik koĢulunun kaldırılarak "Yençok:12 kat" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.347979) 

 

 12. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarihli ve 2021-67 Kararı ile uygun görülen; Narlıdere 

ilçesi sınırları içerisinde yer alan 8236 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.346904) 

 

 13. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 2021-72 Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 

imar planında belirlenmiĢ olan 8162 ada, 1 parseldeki "hmax:serbest" yükseklik koĢulunun kaldırılarak 

"Yençok:11 kat" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.348096) 

 

 14. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile uygun görülen; Narlıdere 

ilçesinde Maliye Hazinesine kayıtlı Milli Savunma Bakanlığına tahsisli yaklaĢık 240 hektarlık alana 

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

Dai.BĢk.E.339425) 

 

 15. ÇeĢme Belediye Meclisinin 06/07/2021 tarihli ve 2021/10-102 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Dalyan ve Ilıca Mahallelerinde 6 m x 5 m ebatlarında 4 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik 

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

Dai.BĢk.E.348427) 

 

 16. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/06/2021 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Kahramandere Mahallesi, 1616 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.345626) 

 

 17. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Bergama S.S. Karaveliler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

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

Hizmetler Dai.BĢk.E.355913) 

  

 18. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda;  mülkiyeti Belediyemize ait olan Bornova ilçesi, 

Erzene Mahallesi, 477 ada, 3 ve 152 no’lu taĢınmazların tamamının ĠZSU Genel Müdürlüğünce "Su 

Deposu" olarak kullanılmasına yönelik olarak 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi hususunun 

görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.312349) 
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 19. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait olan Karabağlar ilçesi, 

Poligon Mahallesi, 2797 ada, 141 parselin tamamının ĠZSU Genel Müdürlüğünce "Su Deposu" olarak 

kullanılmasına yönelik olarak 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Emlak 

Yön. Dai.BĢk.312416) 

 

 20. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir Belediyesinin Özel Kalem Müdürlüğünün Tüketime 

Yönelik Mal ve Malzeme Kaleminden 90.000,00-TL, Yolluklar Kaleminden 195.000,00-TL ve Hizmet 

Alımları Kaleminden de 215.000,00-TL olmak üzere toplam 500.000,00-TL ödeneğin; Mali Hizmetler 

Müdürlüğünün Yurt Ġçi Sermaye Transferleri Harcama Kalemine alınmak suretiyle aktarma yapılmasına 

yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 80 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk.E.356042) 

 

 21. Seferihisar Belediye Meclisinin; ĠZDOĞA Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma ĠyileĢtirme 

MüĢavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim ġirketindeki 390.468 pay (beheri 1 kuruĢ) ve 

3.904,68-TL'lik sermaye tutarındaki ortaklığından ayrılmasına yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 59 sayılı 

Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk.E.354843) 

 

 22. Seferihisar Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesi Gelir Tarife Cetvelinde Ġmar ĠĢlemleri 

ÇeĢitli Ücretler Tablosuna önergede yer alan gelir kalemlerinin eklenmesine yönelik, 07/09/2021 tarihli 

ve 62 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk.E.354944) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġzmirli hemĢehrilerimize kalıcı bir iyileĢmeye zemin hazırlamak adına Kriz Belediyeciliği 

kapsamında yatırımlara devam etme ihtiyacı nedeniyle Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesinde 

yatırım, kamulaĢtırma ve diğer harcamalar için nakdi veya gayri nakdi olarak, dilimler halinde 

kullanılmak üzere; bankalardan 145.000.000,00-TL'ye kadar kredinin sağlanması ve kullanılması, 

borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koĢullarının belirlenmesi, kredi sözleĢmesi üzerinde 

değiĢiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu iĢlerle 

ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname, Protokol ve temlik sözleĢmelerinin düzenlenmesi veya 

imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapılabilmesi için BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususlarının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Satınalma Dai.BĢk.E.320686) 

 2. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tablodaki Ģekliyle Fonksiyonel 

Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında toplam 2.580.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 

05/08/2021 tarihli ve 196 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.310103) 

 

 3. Menderes Belediye Meclisinin; Önergede yer alan tabloda belirtilen 2021 Mali Yılı Menderes 

Belediyesi Bütçesinde yer alan harcama kalemleri içerisinde müdürlükler arası toplam 2.860.000,00-TL 

1. düzey aktarma yapılmasına yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 197 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk.E.350500) 

 

 IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

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

2021 YILI EYLÜL AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 Tutanak No   : 97509404-301.04-09/2                                                Toplantı Tarihi  : 15/09/2021  

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

                            No:1087 Konak/ĠZMĠR 

                           (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa ÖZUSLU, Taner KAZANOĞLU, Serkan 

KALMAZ, Fikret AKTAġ, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar 

GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan 

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

AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül 

ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Ali Rıza KÖÇER, Burhan 

Suat ÇAĞLAYAN, Deniz BEKTAġ, Mithat TEKĠN, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ 

AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati 

KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay 

KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, 

Ali BOR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma 

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

ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, 

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

Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Hasan 

UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Alp ATAY, Özan PARLAR, Nilay 

KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, 

Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, 

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

HIZAL, Hüsnü BOZTEPE, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, Murat ÖNCEL, Galip ATAR, 

Çile ÖZKUL, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ 

BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul 

AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil 

AKBULUT, Sedat SARI, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, 

Cüneyt UMUTLU, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Nezih ÖZUYAR. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Ġlhan DAL, 

Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, 

Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Sabahattin UÇAR, Ali GÜL, Rıdvan KARAKAYALI, 

Musa ÖZCAN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye 

BaĢkan Vekili), Seda ÖZTÜRE, Ali ENGĠN, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem 

ORAN, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Nuri CAFEROĞLU, Özdem Mustafa ĠNCE, Alpaslan 

BĠLEN, Burçin Kevser TOURCHIAN, Mustafa Alper GÜLDALI, Fatih TAġTAN, Dilek YILDIZ, 

Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), 

ġevket HASIRCI, Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun 

ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Mümin BAYRAM, Ali AYYILDIZ, Saliha ÖZÇINAR, Uğur 

DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, 

Alpaslan KOPARAL, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 2021 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclisinin II. BileĢimini açıyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: BaĢkan’ım, Sayın BaĢkan’ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, eğer bir… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Usul hakkında mı? 

ÖZGÜR HIZAL: Hem usul hakkında, hem Pazartesi yaĢanan birtakım hadiseler hakkında, çok 
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kısa vaktinizi almak istiyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Meclisi açacağım. 

ÖZGÜR HIZAL: Buyurun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Açmadım daha. 

ÖZGÜR HIZAL: Meclisi açın daha sonra söz istiyorum sizden Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, tabii ki tamam.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, imza föyleri daha imzalanmadı. 

Yeterli çoğunluğunun olup olmadığını nerden Ģey yaptınız? Sayım da yapmadınız. O yüzden 

imzalar atılsın, bir bakalım. Yeterli çoğunluk var mı yok mu? Ondan sonra Meclisi… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Saydım, saydım, yeterli olduğunu düĢündüm ama haklısınız, imza 

föyünü… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu imza föyleri dolaĢsın ondan sonra. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, imza föylerini hemen dolaĢtıralım, hemen 

dolaĢtıralım imza föylerini. Yeterli sayı olduğu ortaya çıkacaktır. Ben saydım ama mademki Sayın 

Meclis Üyemiz bunu istiyor, bir an önce hızlıca dolaĢtıralım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Ben sayarım arkadaĢlar siz merak etmeyin, 

Divan sayar, sıkıntı yok… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) Zaman kaybı olmasında bir Ģey yok BaĢkan’ım bırakın… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Yani yani.   

HAKAN YILDIZ: Zamanımız var BaĢkan’ım, ayda üç kere Meclise geliyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. Değerli ArkadaĢlar, usul hatası yapmamak için söylüyorum, 

onun için…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Görev yapmaya geldik arkadaĢlar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar tam 95 kiĢi saydık, föy dolaĢsın Toplantıyı 

açıyorum, Özgür Bey buyurun. Ġtirazı olan varsa da söyler. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Aslında bugün çok farklı bir konuda konuĢacaktım ama gün içerisinde geliĢen 

birtakım hadiselerden dolayı, Gündemin değiĢmesinden dolayı… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündem? 

ÖZGÜR HIZAL: KonuĢmam, konuĢma konumun da değiĢtiği konusunda bilgi vermek istedim. 

Ama öncelikle Ģuna değinmek isterim; Pazartesi biliyorsunuz Ġzmir için özellikle deprem 

sonrasında, deprem mağdurlarıyla alakalı önemli bir konu konuĢuluyordu. Maalesef ki bu konuda 

taraflardan biri olan özellikle toplantılara sizlerle birlikte iĢtirak etmiĢ bir Meclis Üyesi ve Grup 

BaĢkan Vekili olarak söylememiz gereken birtakım sözcüklerimizi, ifadelerimizi söylememiz 

noktasında herhalde Sayın BaĢkan Tunç Bey de tereddütler hâsıl oldu ki, bizlere söz vermedi ama 

depremle alakalı ve krediyle alakalı konuya Dilek ve Temenniler bölümünde, Toplantının sonunda 

tekrar değineceğim. Ama bugün baĢka bir konudan bahsedeceğim, toplantı öncesinde izniniz olursa. 

Biliyorsunuz hafta sonu geçtiğimiz günlerde bir Kültür Zirvesi gerçekleĢti. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL bir Ģey söyleyeceğim, devam edeceksiniz, onun 

için söylemiyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Buyurun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Değerli ArkadaĢlar, Gündemi mi konuĢacağız? Gündem 

DıĢını mı konuĢacağız? Gündeme baktığımız zaman Sayın HIZAL’ın Ģimdi girmek istediği konuyla 

ilgili Gündem arasında bir iliĢki yok. ġöyle yapabiliriz; eğer Meclis uygun görürse Gündem DıĢı 

maddelerimiz bizim kaçıncı maddemiz arkadaĢlar gündemde? 4. maddemiz. 4. maddeyi baĢta eğer 

konuĢma imkânımız varsa, Değerli ArkadaĢlar bu mümkünse bunu konuĢabiliriz, bu ancak bu 

Meclis’in vereceği bir karardır. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündem sıralamasında değiĢiklik yapılabilir, oylamayla. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Nasıl efendim? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündem sırasında değiĢiklik yapılabilir, öne alınabilir sonraki… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın, Sayın BaĢkan burada… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Grup BaĢkan Vekillerine soralım o zaman. 
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ÖZGÜR HIZAL: Sayın, Sayın BaĢkan burada, burada Ģöyle bir durum söz konusu. Dönem dönem 

sizin yapmıĢ olduğunuz BaĢkanlık Makamı olarak Meclisin açılıĢından önce ya da açılıĢından 

hemen sonra Gündem Maddeleri içerisinde değerlendirilmeksizin yapılmıĢ birtakım açıklamalar, 

birtakım sunumlar mevcut biliyorsunuz. Ben de, ben de bu teamüller gereğince üç dakikalık, beĢ 

dakikalık Gündeme geçilmeksizin yapılacak olan bir konuĢmadan bahsediyorum. Dolayısıyla benim 

bu konuĢmamdan çıkacak olan bir cevap hakkında elbette ki arkadaĢlar ya da sizler Meclis BaĢkan 

Vekili olarak cevap hakkınızı kullanabilirsiniz aynı Ģekilde diye düĢünüyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL… 

ÖZGÜR HIZAL: Ama bunu Gündem maddeleri içerisinde değerlendirirseniz sizin bugüne kadar 

yapmıĢ olduğunuz bu tarz uygulamalar noktasında da eĢitliksiz, eĢitliksiz davrandığınızı 

düĢünürüm. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL Ģöyle söyleyeyim. Yani ben de zaten Gündeme 

uygun ve selameten Meclisin yürütülmesini sağlamaya gayret ediyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Dolayısıyla herhangi bir Ģekilde arz etmek istediğiniz bir konuyu 

engellemek, onunla ilgili o konuĢmayı geciktirmek amacında değilim. Ama bir Gündemimiz var ve 

Gündem DıĢı Maddelerde zaten bu sözü size verip… Biraz önce siz de arz ettiniz. Dediniz ki 

heyete; “Bu konudaki görüĢlerimi gündem dıĢı alanda belirteceğim.” 

ÖZGÜR HIZAL: Yok, yanlıĢ anladınız Sayın BaĢkan ya da ben ifade edemedim herhalde. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır hayır, krediyle ilgili. 

ÖZGÜR HIZAL: Gündem dıĢı… Krediyle ilgili konuda Gündem DıĢında bahsedeceğim ama… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben de onu söylüyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Bugün Ģu anda bu Ģehirde konuĢulan, hatta ülkede konuĢulan bir konu… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ĠĢte… Anladım. 

ÖZGÜR HIZAL: Belediyemizi ilgilendiren bir konu, sizleri ilgilendiren bir konu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Eğer… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Anladım, anladım. 

ÖZGÜR HIZAL: Bu konunun burada bugün konuĢulması gerektiğini düĢündüğüm için ben söz 

aldım ve Meclis açılıĢından önce bu konu hakkında… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL… 

ÖZGÜR HIZAL: GörüĢmek, görüĢlerimi bildirmek istiyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL anladım, orada sıkıntı yok zaten, orada sıkıntı yok. 

Buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım Gündemimiz zaten çok kısa, bize hani çok rahat bir 

zaman kalacak Gündem DıĢı konuĢmalar için. ArkadaĢımız hani Gündem DıĢı konuĢmalar olarak… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın, Sayın BaĢkan… 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Beyanda bulunsun. 

ÖZGÜR HIZAL: Eğer bu usuli tartıĢmayı yapmamıĢ olsaydık zaten benim konuĢmam bitmiĢti. 

Bakın bu usuli tartıĢmayı yapmasaydık benim konuĢmam bitecekti. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ama… 

ÖZGÜR HIZAL: Eğer Ģunu, Ģunu açık yüreklilikle söyleyebilirsiniz yani bu konuya girilmesini 

istemiyoruz da diyebilirsiniz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır efendim. 

ÖZGÜR HIZAL: Ama bu konuya girilmesi gerektiğini düĢündüğüm için bu konuya ısrarla, bu 

konuyla alakalı görüĢlerimizi AK Parti Grubu olarak, Cumhur Ġttifakı Grubu olarak, bir Meclis 

Üyesi olarak, bir Ġzmirli olarak bu konuyla alakalı görüĢlerimizi dile getirmek istiyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, sonuna kadar, sonuna kadar ne anlatmak 

istiyorsanız… Zaten adı üzerinde gündem dıĢında her Ģey konuĢuluyor arkadaĢlar bu Mecliste, 

konuĢulmayan bir Ģey yok, gündem dıĢı her Ģey konuĢuluyor. 

ÖZGÜR HIZAL: Bakın Sayın BaĢkan bir kez daha tekrarlıyorum, haklısınız, Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ama, ama… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bir kez daha tekrarlıyorum. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sizin, sizin… Bir bitireyim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım oylamaya sunun isterseniz. Yani biz Ģu anda usul 

hakkında konuĢuluyor, söz verdiniz… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Usul hakkında konuĢuyoruz, evet efendim zaten o. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet bana da söz verdiniz. Biz diyoruz ki… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Diğer Grup BaĢkan Vekillerinden usul hakkında konuĢacak olan 

arkadaĢımız var mı? 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bakın Sayın BaĢkan, bakın Pazartesi bu Meclis’te yapılmıĢ bir 

usul… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biliyorum, biliyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Ve teamülü hatalar söz konusu. Demokratik teamüllere uygun olmayan bir 

uygulama söz konusu. ġimdi bakın… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Onu da konuĢuruz. 

ÖZGÜR HIZAL: Onu da konuĢuruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Onu da konuĢuruz, sıkıntı yok ama… 

ÖZGÜR HIZAL: Ve ben tekrarla söylüyorum Sayın BaĢkan, tekrar ediyorum. Burada BaĢkanlık 

Makamı olarak sizler, bazen Sayın BaĢkan Tunç SOYER, bazen siz, Meclis Oturumu açılmadan 

önce Gündem Maddelerine geçilmeden önce Belediyenin… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkanlık Makamı olarak bunu yapıyoruz. 

ÖZGÜR HIZAL: Belediyenin… Sayın BaĢkan biz siz seçilmiĢ olduğunuz kadar biz de seçilmiĢ 

insanlarız. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru, doğru… 

ÖZGÜR HIZAL: Bakın bizi de Ġzmirliler seçti. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

ÖZGÜR HIZAL: Bizde Ġzmirlilerin oylarıyla buraya geldik. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

ÖZGÜR HIZAL: Biz de Ġzmirliler adına konuĢuyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru, doğru. 

ÖZGÜR HIZAL: Ve biz bu tarz bir konuĢmayı belki, belki 2,5 yılda bir ya da iki kez yaptık. Biz 

usulü, adabı bilen insanlarız. 30 Ekim depreminden sonra yaptık. Yine böyle hadiselerde yaptık ve 

bugün gerçekten bizim için önemli olduğunu düĢündüğümüz bir konuĢma için sizden müsaade 

istedik. Siz de bize bu müsaadeyi verdiniz ama sonrasında bu konunun ne olduğu konusunda bir 

fikir ortaya çıktığında anlamsız bir usuli tartıĢma ortaya koyuyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır hiç öyle yapmadık, hiç öyle yapmadık. ġunu yaptık. Ben 

size bir hatırlatma da yaptım, eğer Gündemle ilgili Hüsnü Bey çünkü önce yoklama istedi. Sizin de 

Gündemle ilgili eğer söyleyeceğiniz bir Ģey var idiyse size onun için söz verdim yani usule dair. 

Ama eğer siz, siz Gündem dıĢı konuĢmak istiyorsanız, amenna hiçbir itirazım yok. Bunun 

gündemde yeri var zaten. 4. madde sizin söylemek istediğiniz konuya cuk oturan bir konu. Yani 

Gündem dıĢında o görüĢlerinizi vaaz edebilirsiniz ve dinleriz, Sayın Meclis de dinler. Dolayısıyla 

biraz önce Sayın KÖKKILINÇ da dedi ki… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biraz önce Sayın KÖKKILINÇ da dedi ki, “Yahu dedi, zaten 

Gündem kısa, Ģunu bitirelim, Ģunu bitirelim, ondan sonra devam edelim.” Çünkü, çünkü Gündem 

DıĢı KonuĢmalarımızda biliyorsunuz, Gündem DıĢı KonuĢmalarımızda karĢılıklı konuĢmalar da söz 

konusu olabiliyor. Bu uzatabilir, bizim temel esas konuĢmamız gereken Gündem Maddelerini 

uzatabilir. Buna Ģurada… Biz burada 20 dakika da Meclis bitirdik Değerli HIZAL. Yani eğer izin 

verirseniz, izin verirseniz Ģunu bitirelim, Sayın KÖKKILINÇ’ın dediği gibi onu söylediğinden… 

Gündem bugün biraz daha hafif bir Gündemimiz var, onu bitirelim, ondan sonra çok zamanımız var. 

Yani… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Geçiyoruz 

efendim, geçiyoruz geçiyoruz. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan bu Meclis’te yeniden bir usul tartıĢması yapmak 

istemiyoruz, bu Meclis’te biz Yönetmeliklere, Kanunlara uygun olarak bir Meclis yönetilmesini her 

zaman talep eden, isteyen kiĢileriz, sizler de öylesiniz. Ama dönem dönem bu Mecliste teamüller 

gereği birtakım uygulamalar söz konusu oldu, az önce hatırlattığım gibi. Aslında çok büyültülecek 
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bir konu değil ama sizler tarafından maalesef ki, çok gereksiz ve anlamsız bir Ģekilde büyütüldü ve 

zaman noktasında da israfa kaçtık. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL… 

ÖZGÜR HIZAL: Bakın bir kez daha söylüyorum Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġçeriği konuĢmuyoruz ama, içeriği… 

ÖZGÜR HIZAL: Bakın Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan, bir kez daha, bir kez daha söylüyorum, bu, 

bu Mecliste, bu Mecliste BaĢkanlık Makamının elbette ki bazı ayrıcalıkları kanunen var. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Var. 

ÖZGÜR HIZAL: Ama demokratik anlamda, demokratik anlamda hepimiz aynı düzlemdeyiz. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı da benim gibi seçilmiĢtir, ben de Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı gibi seçilmiĢimdir. Ben de bugün Ġzmirlilerin sözcüsü olarak buraya çıkıp, elime mikrofon 

alıp… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL…  

ÖZGÜR HIZAL: KonuĢma yapmak durumundayım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL… 

ÖZGÜR HIZAL: Bakın Sayın BaĢkan eğer… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL bugün usule aykırı bak, bugün usule aykırı bir 

Ģey… 

ÖZGÜR HIZAL: Usule aykırı değil Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir Ģey yapıyor muyuz? Hayır hayır. 

ÖZGÜR HIZAL: Nasıl Tunç Bey… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Size, size izafe etmiyorum, bakın diyorum ki… 

SALONDAN: Tamam BaĢkan’ım. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bu demokratik bir uygulama değil, bu demokratik bir uygulama 

değil Sayın BaĢkan. Kabul etmiyorum. Sayın BaĢkan, bu demokratik bir uygulama değil. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar bakın… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın, Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan bu demokratik bir uygulama değil. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bu… Değerli ArkadaĢlar bakın, Sayın HIZAL, Sayın HIZAL 

bakın, Değerli ArkadaĢlar, Gündem DıĢı KonuĢmalar 4. maddede var. Ben Ģunu anlamakta 

zorlanıyorum… 

ÖZGÜR HIZAL: O zaman Sayın BaĢkan Meclisi açmadan bana söz verseydiniz, Meclisi açmadan 

bana söz verseydiniz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım kifayeti… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Böyle bir, böyle bir keyfiyet yok ama. 

ÖZGÜR HIZAL: Söz verseydiniz Meclisi açmadan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır verdim zaten. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan siz burada her türlü töreni, her türlü organizasyonu 

yapıyorsunuz… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ama verdim zaten. 

ÖZGÜR HIZAL: Ve bize geldiğinde siz böyle bir usuli tartıĢma yapıyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bakın, bakın… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan, evet… 

ÖZGÜR HIZAL: Yeniden bir usuli tartıĢma mı yapalım Sayın BaĢkan? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ buyurun. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bir dakika arkadaĢlar, bir dakika. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım Ģey ben bir Ģey söylemek istiyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz artık 3. yılımızı yaĢıyoruz Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi olarak. 

Daha çok yakın zamanda karĢılıklı olarak videolar gösterildi, siz de göstermek istediniz, derhal 

gösterildi, anlatılmak istenen her Ģey anlatıldı ama her Meclis’te yüzden fazla konumuz vardı. 

Bugün o kadar az konumuz var ki, ben iddia ediyorum 20 dakika içerisinde bitecek. Ondan sonra ilk 

sözü lütfen siz alın, dilediğiniz gibi de sunumunuzu, anlatımınızı yapın. Yani bunda bir Ģey yok. Bu 

baĢtan daha Meclisi germeye hiç gerek yok, ben çok rica ediyorum AK Parti Grubu’ndan, çok hızlı 
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bir Ģekilde geçebileceğimiz konular zaten. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben de aynı Ģeyi söylüyorum Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Bir tane oyçokluğu var, diğerlerinin hepsi oybirliği.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Lütfen kifayeti müzakere diyelim, baĢlayalım, sonra da ilk sözü hemen, 

derhal AK Parti Grup BaĢkan Vekiline verelim, anlatımını dinleyelim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın, Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Buradaki niyetimiz elbette ki Meclisi uzatmak, Meclisi germek niyetinde 

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

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Sayın 

HIZAL devam edelim. Bakın KÖKKILINÇ gerçekten, gerçekten 20 dakikada bitecek bir 

Meclis’ten bahsediyor, ondan sonra sözü zaten birinci olarak size vereceğim. 

ÖZGÜR HIZAL: Peki, peki Sayın BaĢkan, buyurun, buyurun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Çok teĢekkür ederim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Çok teĢekkür ederiz kendisine, sağ olsun. Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim Değerli ArkadaĢlar. 

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet o zaman Gündemimize devam ediyoruz, Gündemin… 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Madde baĢlıklarıyla okunarak görüĢülsün ve oylansın. Çok kısa ve herkese 

dağıtıldı Gündem. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündem dağıtıldığı için… 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Madde baĢlıklarıyla görüĢülüp oylanmasını… 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Öneriyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli 

ArkadaĢlar, Gündemimizin madde baĢlıklarıyla görüĢülüp onaylanmasını oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Evet, 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  1 numara, Hukuk - Deprem ve Afet -  Bütçe Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 1 no’lu Önergenin Hukuk - Deprem ve Afet - Plan ve Bütçe 

Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın 

SEVĠNÇ? Evet, oylarınıza sunuyorum Değerli Meclis Üyeleri, oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Madde 

2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 2 madde acil kaydıyla Hukuk ve Bütçe. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Özür dilerim yahu. Sayın YILDIZ? Sayın 

ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 2 no’lu Önergenin acil kaydı ile Hukuk - Plan ve Bütçe 

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

kabul edilmiĢtir, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 3. madde acil kaydı ile Bütçe Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 3 no’lu 

Önergenin acil kaydı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4. madde, 5. madde bütçe ve Tüketici Koruma Komisyonu acil kaydıyla. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 4 ve 5 no’lu 

Önergelerin acil kaydı ile Plan ve Bütçe - Üreticiyi Koruma Komisyonlarına havale edilmesini… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tüketiciyi Koruma, Tüketiciyi Koruma Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tüketiciyi… Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına… Üreticiyi de 

korumak lazım değil mi aslında, üreticiyi, Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havale edilmesini 

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

 



 10 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. madde acil kaydıyla Bütçe. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 6 no’lu 

Önergenin acil kaydı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 8, pardon, 7. madde BeĢli Komisyon. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 7 no’lu Önerge 

Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım 

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

kabul edilmiĢtir, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 8, 9 Ġmar Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 8 ve 9 no’lu 

Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 10. madde, Ġmar ve Çevre Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 10 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: 11,12, 13, 14 Ġmar Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 11, 12, 13 ve 14 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilmesini; Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Çevre. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 15 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarımıza havale edilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir, 16? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 16 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Bütçe - Kooperatifler. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 17 no’lu 

Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe – Kooperatifler Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 18? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 18 ve 19 Hukuk - Bütçe. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 18 ve 19 no’lu 

Önergelerin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 20? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Bütçe. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 20 no’lu 

Önergenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 21? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe ve Ģirketler, acil kaydıyla. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Acil kaydıyla, 21 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – ġirketler 

Komisyonlarına havale edilmesini; Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 22? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Bütçe. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 22 no’lu Önergenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna; 

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

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir ek gündem var değil mi? Okunarak gündeme alacağımız bir 

maddemiz var. Önergeyi okuyalım. 

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Mülkiyeti Belediyemize ait olup, imar planlarında 

kamusal kullanıma konu alanlar dışında kalan taşınmazlar için imar planı kararları, yapılaşma 

hakları, mevcut durumları göz önünde tutularak, sağlıklı çevre ve düzenli kentleşme oluşması 
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için Belediyemiz ve ilgili kurum arşivlerinde dosya taramaları gerçekleştirilmiş ve arazide yerinde 

incelemeler yapılmıştır. Bahse konu mülkiyetlerden Belediyemiz yetki alanındaki muhtelif ilçe 

sınırları içinde bulunanlar için yapılan değerlendirme sonucu; bu taşınmazların, genellikle İmar 

planı uygulamaları neticesinde oluştuğu, meskun alanda ve birbirinden farklı konumlarda 

bulunduğu, bitişiğinde ve çevresinde imar planı ile yapılaşmaların tamamlandığı, bir kısmının 

süreç içinde işgale açık hale geldiği, bir kısım taşınmaz üzerinde yine ıslah imar planı 

uygulamaları ile vatandaşa ait olan zeminüstü taşınmazlar bulunduğu ve imar planlarında 

kamusal kullanıma konu alanlar dışında kaldığından Belediyemizce herhangi bir tasarrufta 

bulunulamadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu taşınmazların, bir bölümü 

vatandaşlarla hisseli, bir bölümü tam mülkiyet olup, öncelikle sağlıklı çevre oluşturmak, düzenli 

kentleşmeyi sağlamak, işgalleri sonlandırmak ve aynı zamanda ekonomiye kazandırmak 

açısından değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda ekli listede belirtilen söz konusu 

taşınmazların satışı için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca gerekli iş ve işlemlerin 

yürütülmesi konusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre karar alınması 

hususunu tensiplerinize arz ederim. (Emlak Yön. Dai.Bşk.356105) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Önergeyi… 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Hukuk Komisyonu... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündeme alacağız önce. Gündeme alınmasını oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile Gündeme alınmıĢtır. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Hukuk Komisyonuna havale edilsin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Okunan                       

23 no’lu Önergenin Hukuk Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler? Acil kaydıyla… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Ġmar Komisyonuna da gitmesi gereken bir konu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ne dedik? 

HAKAN YILDIZ:  Ġmar Komisyonuna da… Belediyenin mülkiyetinde… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġöyle söyleyeyim. Ben bu Ġmar Kanunundan doğan fazlalıklar var, yıllardır 

hani üç senedir de yapıyoruz bunu. Kamu eline geçmiĢ olan fazla taĢınmazların hissedarlara her 

zaman Belediye Encümen Kararlarıyla satıĢı söz konusu. Bu bununla ilgili bir konu. Dolayısıyla 

hani Hukuk Komisyonu yeterli, hani gereksiz yere Ġmar meĢgul olmasın. 

HAKAN YILDIZ: Peki. Ġmar da inceleyebilir Sayın BaĢkan’ım yani gereksiz olacak bir konu yok. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Peki Ġmar yani… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani acil kaydıyla olduktan sonra yani hepsi görüĢülecek. Ġmar’da 

toplanıyor. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Peki, Ġmar’da toplansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġrfan Bey? 

ĠRFAN ÖNAL: Evet BaĢkan’ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toplanıyorsunuz galiba siz de tamam. 

ĠRFAN ÖNAL: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Acil kaydıyla Ġmar ve Hukuk Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Acil kaydıyla o zaman Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk 

Komisyonlarına, ilgili önergenin… 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Havalesi. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım satıĢ var burada bir de galiba. Plan Bütçesiz satıĢ olur mu? 

Yani… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe değil, Bütçe’ye de gönderelim, tamam, sorun yok yani Bütçe’ye de 

gitsin. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Tabi ki satıĢ var. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sorun yok, Bütçe’ye de gitsin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Bütçe’ye de gönderelim sorun değil ama… 

HÜSNÜ BOZTEPE: SatıĢ da var BaĢkan’ım satıĢ olmaz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Encümen’de, zaten Encümen’de yapılacak bu yani dolayısıyla... 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam zaman kaybetmeyelim, Bütçe’ye de gitsin, tamam evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bütçe’ye gerek yok arkadaĢlar, iki Komisyon bence yeterli. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Söz verdik 20 dakika dedik. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, devam edelim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlardan gelen Önergeler… 

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündemin III. maddesine geçtik. BaĢkanlık Makamınca 

Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde oyçokluğuyla uygun görülmüĢ, Komisyondan geldiği Ģekliyle 

oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Komisyon Üyesi ArkadaĢlarım söz almak istiyor, Fikret Bey 

baĢta olmak üzere. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. Değerli ArkadaĢlar, 1. maddeyle ilgili oyçokluğuyla 

gelen bir maddeyle ilgili oyçokluğuyla diyorum, oyçokluğuyla gelen maddeyle ilgili AK Parti 

Grubundan Fikret Bey yanılmıyorsam değil mi? Fikret Bey söz alacak. Buyurun Fikret Bey. 

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Bürokratlarımız 

hepinize iyi akĢamlar diliyorum. Tabii Komisyon Üyesi olarak söz aldım. ġimdi bugüne kadar tabii 

biz AK Parti Grubu olarak bütün yatırımlara oybirliğiyle geçirmiĢtik burada kullanılacak krediler de 

dâhil olmak üzere. Ancak bu bize tabii acil Gündem Maddesiyle geldiğinde 145 milyon lira ki, 

bunun açılımı da geldi bize nerelerde kullanılacağına yönelik, bunlara baktığımızda Ģimdi öncelikli 

olarak biz Belediyemizi 2019’un Mart ayında 4.8 milyar TL konsolide borçla aldık. Ve yıl sonunda 

bizim borcumuz 6.5 milyar TL oldu. Bunu 2020 yılında ise 9 milyar ki, bu yılda herhalde 10 milyarı 

bulacak bu vereceğimiz kredi talimatıyla birlikte. Yani bir de burada bizim Buca Metrosu 10 milyar 

ki o hariç. Yani Belediyemiz bu arada da yaklaĢık 1.400 taneye yakın da Tunç BaĢkanımızın 

geldiğinden bu yana kadar da gayrimenkul sattı. Yani bu 10 milyon TL mi? 50 milyon TL mi? Bu 

rakamları bilmiyoruz. ġimdi burada tabii borçlanma kalemlerinin içerisinde belki bunlara ayrı ayrı 

oylatsaydık belki yatırım kalemlerine gerçekten Grubumuz olarak ikna olduklarımıza oybirliği 

yapabilirdik ama mesela bir tane örnek vereyim; Özdere Çok Amaçlı Hizmet Binası bunun için 1 

milyon lira kredi yetkisi istiyor BaĢkanımız. Bu arada Behçet UZ, Dr. Behçet UZ Rekreasyon 

Alanıyla ilgili 2 milyon, bir de Portakal Vadisi’yle ilgili olarak da bir 2 milyon lira kredi 

kullanılacak. Bu rakamlar küçük ama biz geçtiğimiz ay Nurhak Belediyesi’ne 5 milyon liraya yakın 

para verdik. Yani 4 milyon liraya yakın bir ihale için, ki oradaki alt yapı hizmetlerinde kullanılacak 

iki tane de otobüs verdik, Pazartesi günü birini verdik. ġimdi biz Belediyemizin imkânlarını böyle 

dağıtırken öbür taraftan da kredi kullanmak ve Belediyemizi de mali yükün içine sokmak çok doğru 

bir yaklaĢım ve borçlanma olmadığını düĢünüyorum. Bu arada Buca Yedigöller’de bir tadilat için 5 

milyon lira bir kaynak aktarılıyor. Baktım, Buca Yedigöller’de onarım ve bakım 2020 senesinde 11 

milyon liraya ihale edilmiĢ ama Ģimdi bir daha dikkatimi çekiyor, bakıyorum ve Buca Yedigöller’le 

ilgili olarak tuvalet ve yine onarım için yeniden bir ihaleye çıkılıyor. Yani biz bu ihaleye çıkarken 

acil ihtiyaç ve bununla ilgili olarak, öncelik belirlerken tuvaleti herhalde görmedik. Yani bununla 

ilgili kalkıp biz o günlerdeki yapmıĢ olduğumuz ihalelere bunları da içine koymuyorsak yani biz 

buradaki borçlanma yetkisini Belediye BaĢkanımıza verirken ama planlamanın ve hizmetlerin eĢ 

zamanlı gitmediğini, bununla ilgili olarak belki farkındalık yaratmak için söz almıĢ bulunuyorum. 

Diğer tarafta da bizim Narlıdere Metrosu, ki yaklaĢtı. Bununla ilgili de 35 milyon lira bir kredi 

kullanılacak. Biz Mayıs ayında Meclisimizde 55 milyon Dolarlık biz iĢte Çiğli Tramvay Hattına 

yanında iĢte Narlıdere Metrosu için de 20 milyon Dolar kredi kullandık. ġimdi 35 milyon TL bir 

daha kredi kullanıyoruz. Yani burada bizim iĢaret etmeye çalıĢtığımız, bu kullanılan krediler ya iyi 

planlanmıyor, ki bunlar biliyorsunuz yıllara sari belli bir faiz oranlarıyla, belli bir pazarlılarla oluyor 

ama biz aklımıza geliyor, bir Ģeyi unutuyoruz, tekrardan bununla ilgili BaĢkanımıza bir borçlanma 

yetkisi istiyoruz tekrardan Meclis’te. Yani bunun dıĢında tabii MaviĢehir Opera Binası, Buca 



 13 

Otogar’a çıkacak olan Onat Caddesi’nden olan bu yıllardır sürüyor, bunu da bir türlü bitiremedik, 

buraya da bir kredi kullanılacak iĢte 15 milyon lira. Yani biz bu kredileri kullanırken herhalde 

yapmaya çalıĢtığımız hizmetlerde ne kadara mâl olacağını veya bizim bu yıllarda yapmıĢ 

olduğumuz bilançolarda veya iĢte sene baĢındaki bütçelemelerde bunları herhalde çok doğru 

planlayamıyoruz ki, bugün acil olaraktan Pazartesi Gündemimize geliyor ve bugün bunları 

konuĢuyoruz. Mesela biz, aynı Meclis’te 60 milyon TL ĠZBETON’a verilirken BaĢkanımıza bu 

yetkiyi hiç gözümüzü kırpmadan hep beraber yaptık. Çünkü bu bir yere yatırımdı, doğru. ĠZSU’ya 

biz 83 milyon Euro para aktardık. Yine biz AK Parti Grubu olarak buna olumlu oy kullandık. Öbür 

tarafta 460 milyon TL bundan üç ay öncesinde ESHOT’a böyle bir kaynak aktardık. Yani kısacası 

BaĢkan’ım bu kredilerin çok sağlıklı kullanılmadığını ve amaçlarına yönelik de hizmetlerin tam 

zamanında yapılamadığını ve Belediyemiz maalesef çok ciddi borç batağına gittiği için buna 

muhalefet Ģerhimizi koyduk, teĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Sayın SÖZÜPEK, Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanımız 

söz istedi, buyurun. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada 

ekonomik koĢullar Ģu anda hiç iç açıcı değil. Yani biz Hükümet olarak da borçlanmalar yapılıyor ki, 

Türkiye’de bütün Belediyeler için iç borçlanma ve dıĢ borçlanma kaçınılmaz oldu. Fikret Bey’in 

söylediği gibi öyle 10 milyar gibi borcu yok BüyükĢehir Belediyesi’nin. 2034 yılında yani yıllara 

sari olarak toplamda 7.5 milyar gibi bir borcu var. Bu yılda Belediye Kanununun verdiği Yasaya 

göre %10 borçlanma öngörülmekte. Bu yıl içinde de 852 milyon gibi bir borçlanma olmuĢ. Bunlar 

ödenmeyen borçlar değil. Bu son aldığımız borçlanma yetkisinde de 145 milyon TL gibi bir 

borçlanma var. Evet, bunun tamamı da yatırım için borçlanmadır. BüyükĢehir Belediyemiz yatırım 

dıĢında bir borçlanma yapmamaktadır. Görüldüğü gibi dünyada biraz önce de bahsettim. Hâlâ 

CumhurbaĢkanımız çıkıp biz 2002 yılının krizinden daha çıkamadık diye beyanatlarda bulunuyor. 

Bu da ülkenin bir gerçeği. Bu yatırımlarda da bazı rakamları Fikret Bey yanlıĢ söyledi. Hani 

onlardan bir tanesi hani kamuoyu aydınlansın diye söylüyorum ben, Yedi Göllerle ilgili bir çalıĢma 

yok, Buca, Onat Caddesi’yle ġehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevreyolu Arası Bağlantı Yoluna 

ayrılan miktardaki yatırım tutarı, biliyorsunuz ulaĢımla ilgili her zaman Özgür Bey, ulaĢımla ilgili 

sorunlar olduğunu söylüyor. UlaĢım sorununun çözülmesi için de bu yolların yapılması gerekiyor. 

Bizim amacımız hep birlikte bu Meclis olarak bakmamız gereken testiyi kırana değil, bu testiye su 

getirene bakmamız gerekiyor. Biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

olarak arkadaĢlarımız bu yapılan yatırımları oyçokluğu olarak karar verseler de biz Cumhuriyet 

Halk Parti ve Millet Ġttifakı olarak her zaman Ġzmir’deki vatandaĢlarımızın refahını artırıp, birlikte 

üretip, birlikte çalıĢıp ve oradaki ortak paylaĢımla kararlar almaya devam edeceğiz. Bunu da 

bilgilerinize sunuyorum, teĢekkürler.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Değerli ArkadaĢlar… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kifayeti müzakere veriyoruz. Söz verdik AK Parti Grup BaĢkan Vekiline 

20 dakikamız var... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi bakın, bakın… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Fikret Bey, Özgür Bey buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: Hayır BaĢkan’ım, benim verdiğim rakamları yalanlıyor. Ben bunları nasıl 

düzelteceğim? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: “Yalan demedi yahu, yalan demedi arkadaĢ yanlıĢ” dedi. 

ÖZGÜR HIZAL: Fikret Ağabey ben düzeltirim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Ben düzeltirim, düzeltirim, düzeltirim… Tabii tabii. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, bu düzeltme konusu… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ama Ģeyi “yalan demedi, yanlıĢ” dedi 

ÖZGÜR HIZAL: Yok yok ben, ben düzelteceğim, ben, ben düzelteceğim. Ben bu, ben bu Ģey 

konusunda düzeltme konusunda biraz açıkçası yoruldum, Bülent Bey’i çok sık düzeltiyoruz. Bu 

konuda Fikret Bey doğruyu söyledi, Buca Ġlçesi Yedigöller Parkı Onarım Tadilat ve Yenileme 
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Yapılması ĠĢi, burada tuvalet mi yapılacak ne yapılacak bilmiyorum, Fikret Bey daha detaylı bilgi 

almıĢ, 2 milyon. Neyse o düzeltmeyi yapayım bu benim süreden sayılmaz diye düĢünüyorum Sayın 

BaĢkan. ġimdi tabii biz ilkesel olarak borçlanmaya tabii ki karĢı değiliz. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi bir yatırım odaklı borçlanacaksa biz AK Parti Grubu olarak, Cumhur Ġttifakı Grubu 

olarak elbette ki bu yatırıma yönelik olarak borçlanmaya da oybirliği veririz ve vermiĢizdir de. Ama 

burada mesele bu borçlanma gerçekten yatırıma yönelik mi? Yoksa burada gösterilen Ģu anda benim 

elimde bulunan tablo, sadece göstermelik 145 milyonu nasıl bölüĢtürebiliriz ve nasıl yatırım kılıfı 

altında gösterebiliriz mi? Asıl tartıĢma konumuz bu Sayın BaĢkan. ġimdi birinci maddeyi geçmek 

üzere, bu ĠZBAN’la alakalı maddeye geçmek üzere bakıyorum. Ġzmir Ġçi UlaĢım Yollarında Asfalt 

Kaplaması Yapılması ĠĢi, 40 milyon. 2,5 milyarlık ihale yapmıĢsınız zaten, ĠZBETON’a 

vermiĢsiniz. ĠZBETON’u da unutmuĢ değiliz, oraya da geleceğiz. ĠZBETON’a geleceğiz, 

ĠZBETON’a geleceğiz. ĠZBETON’a parasını vereceksiniz, çünkü ĠZBETON’da para yok, asfalt 

üretemiyor ArkadaĢlar. Hafif Raylı Sistem 4. Etap Fahrettin Altay-Narlıdere, 35 milyon. Hani bunun 

kredisi çıkmıĢtı? Hani bunun finansmanı hazırdı? Hani bu bitiyordu? Demek ki yanlıĢ. Opera Binası 

yapılması ve çok daha enteresan bir rakamdan bahsedeceğim size arkadaĢlar. Buca Onat Caddesi 

ġehirlerarası Otobüs Terminali Yol Yapımı, 5 milyon. Bu rakam, bu gösterdiğiniz tablo Meclisle, 

Ġzmirlilerle gerçekten aklıyla dalga geçmekten baĢka bir Ģey değildir. Çıkıyorsunuz milyara yakın 

bir bütçeden bahsediyorsunuz o yatırımla ilgili… Bugün de “Bu 145 milyonun içerisinde 5 milyon 

gibi bir yatırım ayırdık, bu yolları yapacağız.” diyorsunuz. Geçeceksiniz o iĢi, geçeceksiniz o iĢi. 

ġimdi, Ģimdi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

ġimdi arkadaĢlar, bütçeden çok iyi anlarım, çok iyi anlarım, çok çok… O konuda hiç endiĢe etme. 

Seni düzeltmekten yoruldum. Bütçeden o kadar iyi anlıyorum ki, seni düzeltmekten yoruldum. 

ġimdi, Ģimdi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)  

Doğrular, doğrular senin yazdığın tabloda var. Düzeltmekten artık yoruldum, gerçekten yoruldum. 

Tavsiyem, tavsiyem eline aldığın bir belgeyi okuman yönünde, oku, oku… Evet, Ģimdi… Peki… 

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

bakıyorsunuz neyle, hangi taleple istiyorsunuz bunu? “Ġzmir’deki Kriz Belediyeciliği” diye bir ifade 

ortaya koyuyorsunuz, Kriz Belediyeciliği. Aslında mesele Ġzmir’deki Kriz Belediyeciliği mi? Krize 

girmiĢ Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi mi? ĠĢte asıl tartıĢma bu, doğrusu krize girmiĢ Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi’nden bahsediyoruz arkadaĢlar. Finansal açıdan krize girmiĢ Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi’nden bahsediyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, 2,5 yıl önce, 3 önce, 5 yıl 

önce çıkıp gerçekten finansal açıdan kredibilitesi yüksek, kredi notları yüksek, borç stoğu düĢük bir 

Belediye idi. Ama 2,5 yıl boyunca Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi toplam 15 yıllık süre boyunca 

yapılmıĢ borçlanmanın üç katı borçlanmayla bugün karĢımıza çıkıyor. O yüzden Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Ģu anda finansal açıdan krize girmiĢ bir Belediye. Hiç öyle Kriz Belediyesi falan diye 

Kriz Belediyeciliği falan diye Ġzmirlileri yanıltmayın arkadaĢlar. Hiç, hiç rakamlar sizden 

arkadaĢlar, rakamlar sizden. Rakamlar sizin, rakamlar sizin, sizin bürokratlardan arkadaĢlar, 

rakamlar… Tavsiyem gerçekten okuyun arkadaĢlar, elinize gelen Faaliyet Raporlarını, Bütçe 

Kitapçılarını ne olur okuyun. Evet, rakamlar sizden. ġimdi, Ģimdi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi krize 

girer. Neden girer? Neden girdi? Bir de buna bakmak lazım. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ekonomik 

anlamda çok ciddi faaliyetler yürüttü, yollar yaptı, köprüler yaptı, kavĢaklar yaptı, metrolar yaptı da 

mı krize girdi? Hayır, hayır, hayır... Yapılmadığını burada görüyoruz zaten, yapılmadığını burada 

görüyoruz. Siz 5 milyona bakayım o yolu nasıl yapacaksınız? Çok merak ediyorum. ġimdi Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi tarihinde hiç olmadığı kadar çok ekonomik anlamda kriz yaĢıyor. Tarihinde 

hiç görülmediği Ģekilde personel maaĢını ödemekte zorlanıyor arkadaĢlar. Bakın buradan bir kez 

daha söylüyorum, personel maaĢını ödemekte zorlanıyor. Neden peki bunlar yaĢanıyor? Onu da 

söyleyeyim size, ilk kez, tarihinde ilk kez. Neden yaĢanıyor? Bunları tek tek sırayla ben size 

söyleyeyim arkadaĢlar. ġimdi bir Kurultay yaptınız, büyük Kurultay. Genel BaĢkanınızı seçtiniz. 

Ama ne yaptınız? Siz gittiniz bu Kurultayda birilerini Parti Meclisine yerleĢtirmek için, seçtirmek 

için Ġzmir dıĢında, Ġzmir haricinde Türkiye’nin her yerinden personel aldınız binlerce… Ve bugün 

de milyonlarca lira fazladan ödeme yapıyorsunuz. Yapacaksanız da “Ġzmir evlatlarına” yapın bunu. 

Ama Türkiye genelinde, Ġzmir dıĢındaki her yerde… Neden yaptınız? Parti Meclisine birini sokmak 

için yaptınız. ġimdi, Ģimdi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler) 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar cevabını vereceğiz. Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bakın. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Ģimdi… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar, biz de siyaset yapacağız yahu Allah Allah. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bölmezlerse sevinirim… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar bir dakika... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bir dakika, tamam devam edecek. 

ÖZGÜR HIZAL: “Ġzmir evlatları” dedim, “Ġzmir’in evlatları” dedim arkadaĢ, “Ġzmirli” demedim. 

BAġKAN: Özgür Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: Ġzmir’in evlatları dedim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: “Ġzmir’in evlatları” dedim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Ģimdi ben sizi, siz kimleri bürokrat yaptığınıza gelirsem… Evet, evet, bir 

kez daha tekrarlıyorum herhalde anlaĢılmadı, arkadaĢlar o yüzden seslerini yükselttiler, ben bir kez 

daha tekrarlıyorum. Bir kurultayda Parti Meclisine birilerini yerleĢtirmek için, seçtirmek için 

Ġzmir’in dıĢında, Ġzmir evlatlarını görmezden gelerek Türkiye’nin her yerinden politik gerekçelerle 

binlerce personel aldınız ve bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi milyonlarca TL para yatırıyor. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan Gündem DıĢına çıkılıyor… 

ÖZGÜR HIZAL: Gündem dıĢına çıkmadık Sayın BaĢkan. Evet, borçlanmayı konuĢuyoruz Sayın 

BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler) 
HAKAN YILDIZ: Gündem DıĢı… 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: UlaĢ Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: UlaĢ Bey, kürsü orada. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Size söz… 

ÖZGÜR HIZAL: UlaĢ Bey kürsü, UlaĢ Bey kürsü orada. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söyleyeceğiz, saatlerce konuĢacağız bunları, ben de vereceğim 

cevabını arkadaĢlar lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: UlaĢ Bey kürsü orada, buyurun çıkın, cevap verin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey devam edin lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: Tamam, Sayın BaĢkan. 

MECLĠS BAġKANI: Tamamlayalım. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
ÖZGÜR HIZAL: Hayır tabii ki...  

HÜSNÜ BOZTEPE: UlaĢ Bey kürsüyse çıkıp konuĢursun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Sayın BOZTEPE… Buyurun buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. Sonra ne dediniz? “BaĢka Bir Tarım Mümkün” dediniz ve bizim hep 

eleĢtirdiğimiz, bizim hep eleĢtirdiğimiz doğru olmadığını söylediğimiz, eleĢtirmeye de devam 

edeceğimiz bir alım yöntemiyle Sayın BaĢkan’ın aile bireylerinden birinin baĢında bulunduğu 

kooperatiften 100 milyonlarca lira alım yaptınız arkadaĢlar. Evet... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) ġimdi, Ģimdi… Kıymetli ArkadaĢlar sonra ne 

yaptınız? Sayın BaĢkan arkadaĢları lütfen isimle uyarırsanız, Çünkü Tunç Bey beni isimle 

uyarıyordu, Ġsimle uyarırsanız çok mutlu olacağım Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, benim… 
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ÖZGÜR HIZAL: Sadece rica ediyorum Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Benim... 

ÖZGÜR HIZAL: Elbette ki yönetim tarzınıza karıĢmıyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Benim, benim nasıl görev yaptığımı biliyorsunuz. Değerli 

ArkadaĢlar, görüĢmeler gayet, görüĢmeler gayet demokratik biçimde tecelli ediyor. Sayın HIZAL 

sözlerini bitirdikten sonra tabii ki cevap verecek arkadaĢlarımın olduğunu görüyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Elbette ki. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Siz bitirin, devam edelim. 

ÖZGÜR HIZAL: Peki. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan, sonra ne yaptınız? Ġzmirlilerin gerçeğiyle örtüĢmeyen, 

Ġzmir’in gerçekleriyle örtüĢmeyen anıt, heykel projelerini, yarıĢmalarını açtınız arkadaĢlar. Bu 

yetmedi, bu heykel ve anıtları saymak için bir daha ihale yaptınız. ĠĢte Kriz Belediyeciliği dediğiniz 

ama krize girmiĢ Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin neden krize girdiğini anlatıyorum. Sonra, sonra 

yıllık bütçesi milyarlarca lirayı bulan, 1 milyarı bulan ĠZBETON’un baĢına bu iĢleri bilmeyen bir 

siyasiyi atadınız arkadaĢlar ve bugün ve bugün herhalde Ġzmir tarihin de yine ilk kez olmuĢ, ilk kez 

yaĢanmıĢ bir durum söz konusu. Yaz aylarında tabiri caizse “cayır cayır” asfalt üretmesi gereken bir 

ĠZBETON tesisleri bakıma alınmıĢ, bakıma alınmıĢ bilgisi verilmiĢ. Ve bugün ĠZBETON asfalt 

üretecek ham maddeyi alamaz duruma gelmiĢ arkadaĢlar. Ham maddeyi alamaz duruma gelmiĢ 

arkadaĢlar. Ona ayrı bir baĢlık elbette ki açacağız. “Yol yapın.” dedik, yapamadınız. “KavĢak 

yapın.” dedik, “Olmaz” dediniz. “Trafiği çözün.” dedik, insanlar trafiğine çıkmasın dediniz. 

“Körfez kokuyor.” dedik, “Körfez kendi kendini temizleyecek.” dediniz. Hani yatırım? Hani 

yaptırım? Gittiniz, bünyesinde 30 küsur bin personel bulunan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Huni 

Koyma Ġhalesi yaptı arkadaĢlar, tarihte görülmemiĢ bir ihale. Bütün bu kalemleri alt alta 

koyduğunuzda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin bütçesi açık verir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin 

borçlanmayla yatırım kılıfı altında aslında, aslında personel maaĢını ödemekte dahi zorlanan bir 

Belediye olduğunu gösteren bir tablo bu arkadaĢlar maalesef. Yoksa yatırım olsa biz eden karĢı 

çıkalım? Bize diyin ki, somut Ģuraya yol yapacağız, bu yolun bedeli Ģu kadar, bununla ilgili de bu 

kadar kredi çekeceğiz, buyurun hep beraber çekelim. Ama siz çıkıp böyle iĢ olsun diye hazırlanmıĢ 

bir tabloyla, “3 milyon oraya vereceğiz, 5 milyon buraya vereceğiz, 2 milyon Ģuraya vereceğiz, 

yatırım yapacağız.” derseniz; Ġzmirlilerin aklıyla dalga geçmekten, alay etmekten baĢka bir Ģey 

yapmıĢ olmazsınız arkadaĢlar, saygıyla hepinizi selamlıyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ediyorum arkadaĢlar. Evet, önce Sayın Grup BaĢkan, 

Grup Sözcümüze sözü vereyim, sonra diğer arkadaĢlara. Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi ne zaman AK Parti Grup BaĢkan Vekilimiz sözü alsa bir hikâye 

dinliyoruz. Demagoji konusunda Meclis ödülünü herhalde kendisi hak edecek. ġunu söyleyelim; bir 

kere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi borç batağında ya da krizine girmiĢ herhangi bir durumla karĢı 

karĢıya değil. Öncelikle Hükümetimize bakmamız gerekiyor, Hükümetimizin acaba borcu ne kadar? 

ġöyle bir araĢtırma yaptığımızda bu sene Ocak ayında açıklanmıĢ hazinenin borçlanmayla ilgili 

raporunda, hazinenin raporunda, Ocak 2021 sonu itibarıyla toplam borç; 1 trilyon 837 milyar lira. 

Biz burada 145 milyon liradan bahsediyoruz. Son üç yıldaki artıĢ boyutları ise korkunç. 2021 

yılında 403 milyar iç borç ödemesi var, dıĢ borcun haricinde. Bir konut alacağınız zaman 

imkânlarınız olur, varlığınız olur, konut kredisi çekersiniz, kredi imkânlarından yararlanır alırsınız. 

Bir araç alacağınız zaman aynı Ģekilde aynı üslupla hareket edersiniz. Bugün bakın Türkiye 

nüfusunda aklı baĢında, sağlıklı, normal hayatlarını süren insanlar kendi ekonomilerini bu Ģekilde 

sürdürürler. Kredi çekmek bizim olağan yaĢamamamız içerisinde olağan bir durumdur. Belediyeye 

baktığınız zaman, BüyükĢehir Belediyesi’ne baktığınız zaman bir kere Hükümetin çıkardığı 

kanunlarla çalıĢmak zorunda olan ve pek çok konuda da CumhurbaĢkanının onayına muhtaç olan 

kendine inisiyatif bırakılmayan bir kurumsal kimlikten bahsediyoruz ne yazık ki. Burada Yasayla 

5393 sayılı Belediye Yasasının 68. maddesiyle BüyükĢehir Belediyesi’ne bir borçlanma limiti 

gösterilmiĢ. Toplamda 18 milyar liralık borçlanma limiti varken Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin bu 

yılki borçlanma limiti de Meclis Kararına bağlı daha da üstü olabilir, o da Bakanlığın onayına 

bağlıdır, 1.2 milyar lirayken biz kaç liradan bahsediyoruz? 145 milyon liradan. Bu yıl 852 milyon 

lirasını kullanmıĢ. 1.2 milyar liranın içerisinde, 145 milyon lira daha kredi kullanmak istiyor. Peki, 
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bu krediyle ne yapacak? Az önce Bülent ArkadaĢımız saydı. Önergenin ekinde ilgili Daire 

BaĢkanlığı hangi yatırımlarda kullanılacağını saymıĢ. Burası, lütfen bir Resmi Kurum, burasını 

SayıĢtay denetliyor. Burasını Hükümetin Bakanlığı denetliyor. Meclise bir Önerge getiriyorlar, o 

Önergenin dayanağı olarak da bu krediyi nerede kullanacaklarını bildiriyorlar, bunlar resmi kayıtlar. 

Bunun dıĢında herhangi bir harcama yapması mümkün müdür Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin? Bu 

krediyi suistimal etmesi mümkün müdür? Çok büyük bir yanlıĢ. Algı yaratmak her zaman 

söylüyoruz bunu, demagoji yapmak… Ama Ġzmir halkı yanılmıyor, Ġzmir halkı Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi’ne güveniyor, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına güveniyor, çoğunluğu oluĢturan 

Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyelerine, ĠYĠ Partili Meclis Üyelerine güveniyor. Ben Ģunu 

söylemek istiyorum, diyorsunuz ki iĢte, 5 milyon lira burada yol yapımında nerde kullanacaksın? 

Aslında burada ulaĢımla ilgili çok büyük bir yatırım var ve bu yatırımın gerektirdiği ek imalatlar 

var. O imalatlarda da arkadaĢım keĢke açsa okusa Ġhale Yasasını, %30’una kadar iĢi eksiltirsiniz, iĢi 

artırırsanız bunları tamamlayıcı ihalelere çıkarsınız. Bunu yapmak için de ödenek ayırmanız gerekir, 

bütçenizi de buna göre belirlemeniz gerekir. Bu anlamda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin 

borçlanmasında herhangi bir aykırı durum, herhangi bir yanlıĢ yoktur, son derece makuldür, Meclis 

yetkisini kullanmaktadır. Öte yandan kurultayla ilgili gene çok dedikodu muhalefeti diyeceğim 

artık, ben buna bir isim koyacağım ve dedikodu muhalefeti diyeceğim Meclis’te, arkadaĢlarıma 

yakıĢtıramıyorum. Ne demek birisinin, bir üyenin Parti Meclisine girmesi için her yerden 

Belediyeye insan almak, personel almak? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin bu konuda yine kuralları 

vardır, yine Hükümetin çıkardığı Yasalar vardır. O Yasalar çerçevesinde gerekli ilanlar yapılır, 

gerekli baĢvurular alınır ve istihdam bu Ģekilde gerçekleĢtirilir. Ġlla ki bir kurultayla bunu 

bağdaĢtırmak, burada bir kötü niyet gösterilir, görürüm ben. Sonuçta herkesin kendi siyasetini 

kendisine bırakmak lazım. Biz AK Parti Grubu nasıl siyaset yapıyor bu Meclis’te bir kez bile 

konuĢmadık. Lütfen kendilerinden de saygıyı bekliyoruz. TeĢekkür ederim. Oylansın, kabul görsün. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Ġrfan ÖNAL, buyurun. 

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

bir manipülasyon yaptı BaĢkan’ım, tam bir demagoji örneği. Kendisi bu krediyle ilgili çekilen 

ödeneklerin her biri sanki total harcamasıymıĢ gibi bu Buca Onat Caddesi’yle Ģehirlerarası trafiğine 

5 milyon… 5 milyonu küçümsüyor ama bu belki bu ayki ödemesi olacak. Yani totalinde 1 milyara 

aĢkın bir yatırımı bu kadar böyle küçümseyici, alay edici bir Ģekilde konuĢuyor, bunları kabul 

etmiyoruz. Onlardan bir farkımız Ģu; çektiğimiz krediyi bile kalemi kalemine, kuruĢu kuruĢuna 

hesap verilebilirlik adına tek tek yayınlıyoruz, tek tek paylaĢıyoruz Sayın BaĢkan’ım. Yani o sebeple 

“2 milyonu buraya gitmiĢ, 3 milyonu buraya gitmiĢ.” Evet gidecek, 1 milyar paranın sadece  5 

milyonu bu ay ki ödeneği, belki de 10 günlük çalıĢma bedeli. ġuna geliyoruz, tutturamadığımız 

hedeflerden bahsediyor. Sayın BaĢkan’ım, Ģu ülkede yönetilemeyen bu ülkede evet tutturamamak 

çok normal. 5 liradan baĢlayan Dolar 8 liraya gitti, Rahip Brunson’u bıraktık, Dolar tekrar 5 liraya 

gitmedi, geri dönmedi. Demir maliyetleri 2 liradan 7 liraya geldi. Özgür Bey bütün bunlar girdiler. 

Birileri gibi bu ülkenin ekonomisini yöneten bir Bakanımız Ģunu söylüyordu; “Dolarla mı maaĢ 

alıyorsunuz ki doları soruyorsunuz?” Evet, dolarla maaĢ almıyoruz, maalesef cebimizdeki TL her 

gün değer kaybediyor. Ancak yatırımlarımız günün sonunda Dolar endeksli. Yaptığımız metroların 

maliyeti 1 milyar Doları buluyor ama biz TL’yle maaĢ alıyoruz, bize ne ki Dolardan. ĠĢte bu noktada 

hedeflerde sapmalar oluyor ama Belediye kaynaklı değil, Hükümet kaynaklı ve yönetememek 

kaynaklı Sayın BaĢkan’ım. ġimdi Ģuna geliyoruz, ĠZBETON’la ilgili az önce yani bir noktada evet, 

kendi yayın organları artık tekelleĢtirdikleri bu yayın organlarınıza zaten mesajı fazlaca 

veriyorsunuz, o Ģehirdendi, bu Ģehirdendi, oradandı, buradandı. Sayın BaĢkan’ım ne mutlu ki bize, 

Tunç Bey bu göçmenlerle yani dıĢ ülkelerden, ülkemize sığınanlarla ilgili bu kadar insanca 

yakalaĢabiliyorken kendi AK Parti Grubundan bu Ģekilde dıĢlayıcı, ayrımcı, ülkenin farklı illerini 

dıĢlayacak söylemlerden hani yan yana bulunmaktan ben hicap duyuyorum. ĠZBETON dıĢarıdan ya 

da Belediyemiz dıĢarıdan birilerini almıĢ. Nereden almıĢ? Ġzmir’in evlatları değilmiĢ. Ġzmir’in 

evlatları ya da Ġzmirliler olarak kimleri tanımlıyorsunuz? Hangi Ģehirleri? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Manisa’dan kaç kiĢi aldınız? 

ĠRFAN ÖNAL: Basında, basında fazlaca çıktı Erzurumlu bir… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Manisa’dan kaç kiĢi alındı? 

ĠRFAN ÖNAL: Erzurumlu bir… Evet. 



 18 

HÜSNÜ BOZTEPE: Manisa’dan kaç kiĢi aldınız?  

ĠRFAN ÖNAL: Partilinin çocuğu iĢe alınmıĢ. Onu zaten basına fazlaca verdiniz arkadaĢlar. 

Erzurumlu, Ġzmirli sayılmıyor mu? Erzurumlu, Türkiyeli sayılmıyor mu? Sayın BaĢkan’ım, ayrı 

illerden alınanların 3-5’inin kimliğini ifĢa edip, diğer illerden alındığını söylüyorlar, ben bunu kabul 

etmiyorum arkadaĢlar. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

ĠRFAN ÖNAL: Kurultayı… Bir dinleyin… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġrfan Bey buyurun, arkadaĢlar… 

ĠRFAN ÖNAL: Kurultayımızı gelip sizinle tartıĢmayız. ĠĢçi alırken Sayın BaĢkan’ım, Ģu 

Belediyenin halen kabul edemediklerini… O da 20 yıldır ülkeyi yönetmenin getirdiği kibirle onlara 

sormadan Ģirketlerimize nasıl birilerini atıyoruz? Yahu size mi soracağız kimi atayacağımızı? Tunç 

SOYER bunlardan mı müsaade isteyerek Ģirket müdürü atayacak? Ama Ģunu görüyorum Sayın 

BaĢkan’ım, üzülerek söylüyorum içinizdeki ayrımcılıktan aslında kininizin ne olduğunu görüyoruz. 

Görüyoruz görüyoruz arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Devam edin. 

ĠRFAN ÖNAL: Biz, biz Ģuna tanık oluyoruz, derdinizin kimlerle, derdinizin hangi memleketlerle 

olduğunu görüyoruz. Evet, sizin tanımladığınız bir tarif var. O tarif evet, “el atan, ayak öpen 

birilerinin adamı olmadan” evet, bu ülkenin vatanı, insanı olamamakmıĢ.  

HAKAN YILDIZ: Biz vatanı… 

ĠRFAN ÖNAL: Bunu görüyoruz. Diğer illerden, diğer illerden gelen insanların nasıl ayrımcılığa 

uğradığını bugün gördük. Diğer Ģehirlerden insanlar alınmıĢ. Ġzmir evlatları Ġzmirliler değilmiĢ, 

Ġzmirlileri siz mi belirleyeceksiniz?  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın, Sayın BaĢkan… 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan bizi bir kalıba sokmaya çalıĢıyorlar, bunu kabul etmiyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Devam edin Ġrfan Bey, devam edin. 

ĠRFAN ÖNAL: Ġzmirli… ĠZBETON’un yatırımlarıyla ilgili anlatıyor, Sayın BaĢkan’ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun. 

ĠRFAN ÖNAL: ĠZBETON’un kullandığı bütün, direkt Dolara endeksli. Evet, orada hedefler 

tutturulmuĢ tutturulmamıĢ. Sayın BaĢkan’ım ĠZBETON kendi sayfasından paylaĢmıĢ, hangi ilçeye 

ne kadar yatırım yaptığını. ArkadaĢlar ayrımcılıktan bahsediyor. Ayrımcılık odur değil mi? Bizde 

olmayan AK Parti’de olan bir Bergama Belediyesi’ne iki yılda 70 milyonluk yatırımlar yapılmıĢ. 

Mahalle, mahalle paylaĢılmıĢ. Detay isteyen gider yolları alır. Sayın BaĢkan’ım Aliağa’sı keza öyle. 

Yani Ģeffaf bir Ģekilde yapılan yatırımlar sayfasından açıklanmıĢ. Kredi, 60 milyonluk bir kredi 

talebinde bulundu, fazlaca paylaĢılmıĢ sayfasında… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Gönderdim, size de gönderdim. Sayfasından 

paylaĢılmıĢ. Sayın BaĢkan’ım, bir kredi talebinde bulunmuĢtu. Krediyle ilgili yine üç gün önce 

sayfalarından paylaĢtı Ģirketimiz, araç almıĢ. ġimdi 27 milyonluk araç alımı yapılmıĢ, 60 milyonun 

bütünü emin olun araca harcanacak, harcanmadığında beraber hesabını soralım BaĢkan’ım. Ve zaten 

siz sağ olsun, sizin hiçbir Belediyeniz hiçbir denetimden geçmezken CHP’nin Belediyelerine hiç 

yoksa üç tane SayıĢtay MüfettiĢi, iki Mülkiye MüfettiĢi… Yani sürekli zaten zapturapt altında. 

Bütün hesaplar kamuoyuna açık. Belediye Bürokratı diyorsunuz, Belediyenin Bürokratı devletin 

bürokratı ArkadaĢlar. Biz öyle yine bir ayrımcı bakıĢ açısıyla o bunun bürokratıydı, bu Ģu partinin 

bürokratı. Bürokrat dediğiniz, devlet memurudur Sayın BaĢkan’ım. Yani bu Ģekilde Belediyenin 

Bürokratını küçümseyerek, dıĢlayarak, ayrıĢtırarak ve ithamlarda bulunarak Sayın BaĢkan’ım 

siyaset yapılmaz, muhalefet de yapılmaz. Muhalefetin yapıcı olanı öneri olarak getireni bir yanlıĢı 

eleĢtirirken yanına doğru olanı önerdiğinizde saygı duyarız. Ama en nihayetinde kalkıp da 

ithamlarda bulunup bulunup, manipüle edip, Sayın BaĢkan’ım yanlarına kalıyor. Böyle Ģey eğer 

varsa bir iddianız gidin savcılığa verin, beraber gidelim.  Hayır yoksa da bu Ģekilde iddialarda 

bulunup, oradan alındı, buradan alındı, Ģu Ģöyle oldu, o kredi aldı buraya verildi, CHP 

Belediyesinde bu kadar borçlanma oldu… Kriz Belediyeciliği oldu yönetemiyor… Kriz 

Belediyeciliği Tunç Bey’le beraber acil çözüm ekipleri dediğiniz Ģey. Siz tabii yine manipüle ederek 

Kriz Belediyeciliği krizden çıkamayan bir Belediye olarak tanımlıyorsunuz. Ama bir manipülasyon 
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Sayın BaĢkan’ım. ġuna geliyorum Hükümetle kıyaslamayacağım zaten yönetilmeyen bir maalesef 

devlet Ģeyi, noktasından geçiyoruz... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler) Yani, Evet, liyakat noktasında Ģu… Özgür Bey lütfen ben sözünüzü kesmedim, sizi 

dinledim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Siz devam edin, Ġrfan Bey devam edin. 

HAKAN YILDIZ: Ben konuĢmadım. 

ÖZGÜR HIZAL: Allah Allah, Allah Allah. 

ĠRFAN ÖNAL: Tamam sözümü kesmesinler. Liyakattan bahsettiniz Sayın BaĢkan’ım. Kendi bütün 

yakınlarını, akrabalarını bir yerlere getirip, devletin tepesinde yani sadece bir çocuğunun sınıf 

arkadaĢları, bırakın sınıf arkadaĢlarını, o okuldan çıkan bütün mezunlar, selam verenler, yanından 

geçenleri bile devletin bugün üst kademelerinde... Damadı, kardeĢi, kardeĢinin dıdısının dıdısı Ģu 

anda devlet üst kademesinde. 

ÖZGÜR HIZAL: BAL’lılar gibi yani? 

ĠRFAN ÖNAL: Tasvip ediyor muyuz? Hayır, etmiyoruz. En nihayetinde BüyükĢehir Belediyesi de 

bizim kendi geldiğim ilçe de Bayraklı da dâhil olmak üzere… 

ÖZGÜR HIZAL: BAL’lılar gibi… 

ĠRFAN ÖNAL: Alımlar ilana çıkılır, ilan neticesinde herkes gider sınava girer, herkes niteliği 

ölçünde evet, yarıĢır, o Ģekilde iĢe alınırlar Sayın BaĢkan’ım.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bir yanlıĢı… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Kifayeti müzakere diyorum BaĢkanım. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika Bülent Bey söz istemiĢti. Bülent Bey’e söz… Buyurun 

Bülent Bey. Pardon, Nilay Hanım ne dediniz?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben efendim AK Partiden de iki arkadaĢımız konuĢtu. Bizden de iki 

arkadaĢımız konuĢtu, yeterince de konu aydınlandı. Kifayeti müzakere diyorum ve oylansın. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Grup BaĢkan Vekili kifayeti 

müzakere yani müzakerelere Yeterlilik Önergesi verdi. Önergeyi oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BitmiĢtir. 

ÖZGÜR HIZAL: KiĢisel bir suçlama var Sayın BaĢkan, kiĢisel bir suçlama var. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: KiĢisel bir suçlama falan yok. 

ÖZGÜR HIZAL: KiĢisel bir suçlama var ve ciddi bir suçlama var Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: KiĢisel bir suçlama yok. Değerli arkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Demokratik anlayıĢınız bu mu? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bu Ģekilde,  Sayın HIZAL bu Ģekilde gitmez. 

ÖZGÜR HIZAL: Hayır, olur mu böyle Ģey canım yahu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır. 

ÖZGÜR HIZAL: Olur mu böyle Ģey. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündem DıĢında söz alırsınız, söylersiniz bunu. 

ÖZGÜR HIZAL: Her Ģeyi gündem dıĢında, bir saat söz verecek misiniz bana Sayın BaĢkan? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tabii ki vereceğim. 

ÖZGÜR HIZAL: Bir saat söz verecek misiniz? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġstediğiniz kadar konuĢabilirsiniz. 

ÖZGÜR HIZAL: Peki, peki bir saat söz verecek misiniz? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġstediğiniz kadar konuĢacaksınız. 

ÖZGÜR HIZAL: Peki, peki Sayın BaĢkan. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hiç merak etmeyin, hiç merak etmeyin. Değerli ArkadaĢlar, 

bakın. Değerli ArkadaĢlar… Değerli ArkadaĢlar, 1 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan 

geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Komisyondan geldiği Ģekilde 

birinci madde geçmiĢtir. 

SALONDAN: Oyçokluğuyla… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Komisyondan oyçokluğu ile geldiği için buradaki alınan 

oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. ġimdi, Değerli ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri bakın, bu 

Meclis’te herkes Ģöyle elini vicdanına koyacak, söylenmeyen bir söz kaldı mı diye kendine soracak. 

Söyleniyor. Tabii ki muhalefet eleĢtirecek arkadaĢlar. ġimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grubundaki 

arkadaĢlarımızdan da Ģunu rica ediyorum, muhalefet eleĢtirecek, eleĢtirsin. Ama, ama muhalefet 

eleĢtirirken haksız ithamda bulunduğunda tabii ki ona herkesin bu Meclis’te bulunan özellikle 

Cumhuriyet Halk Partililerin ve Meclis Kürsüsünde benim, BaĢkanın itiraz etme hakkı var. Çünkü 

doğru söylenmeli. Ġzmir halkı dinliyor bizi. Ġzmir halkı buradan bizi dinliyor. 

HÜSNÜ BOZTEPE: YanlıĢ olan ne? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söyleyeceğim, Ģimdi söyleyeceğim. YanlıĢ olanın Ģimdi ne 

olduğunu söyleyeceğim. Kayıtlarda duruyor. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kayıtlarda duruyor, dedi ki Sayın HIZAL… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan hangi Gündem Maddesini konuĢuyoruz? Dilek ve Temennileri mi 

konuĢuyoruz? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır, ben BaĢkanım. 

ÖZGÜR HIZAL: Hangi gündem maddesini… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben BaĢkanım, ben BaĢkan’ım. 

ÖZGÜR HIZAL: Ne münasebet siz BaĢkanı… Siz BaĢkan Vekilisiniz Sayın BaĢkan. Ben de Grup 

BaĢkan Vekiliyim, Grubum adına konuĢuyorum Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok arkadaĢ öyle Ģey… 

ÖZGÜR HIZAL: Böyle bir Ģey olabilir mi? Biz bu maddeyi oylamadık mı? Oylamadık mı Sayın 

BaĢkan? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Kabul etmiyorum Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġster kabul edin… 

ÖZGÜR HIZAL: Böyle bir, böyle bir…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġster kabul etmeyin. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġster kabul edin… 

ÖZGÜR HIZAL: Böyle bir, böyle bir demokrasi yok. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bunu Ġzmirliler duyuyor. 

ÖZGÜR HIZAL: Böyle bir demokrasi yok. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yalan söylüyor. 

ÖZGÜR HIZAL: Yalan siz söylüyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yalan söylüyor. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Binlerce… 

ÖZGÜR HIZAL: Siz söylüyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Binlerce insan alınmıĢ değil mi? 

ÖZGÜR HIZAL: Sakin olun, sakin olun.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yalan söylüyor, yalan söylüyor bakın. Otur yerine. 

ÖZGÜR HIZAL: Sakin olun, sakin olun Sayın BaĢkan. Sakin olun, sakin olun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yalan söylüyor. 

ÖZGÜR HIZAL: Yalan söylüyorsam dava açın Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Otur yerine, açacağım zaten. 

ÖZGÜR HIZAL: Doğru konuĢun Sayın BaĢkan. 



 21 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Otur yerine. 

ÖZGÜR HIZAL: Sakin olun, sakin olun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Otur yerine. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan sakin olun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Otur yerine. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oturun yerinize bakın… 

ÖZGÜR HIZAL: Biz, biz bunu… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Biz bunu oyladık Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oturun yerinize, oturun yerinize. 

ÖZGÜR HIZAL: Oyladık Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oturun yerinize, oturun yerinize. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan oyladık. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oturun yerinize lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: Oyladık biz bunu Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen oturun yerinize. 

ÖZGÜR HIZAL: Oyladık, sizin Grup, sizin Grup Sözcünüzle oyladık Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Meclisin nasıl yönetileceğini siz tayin etmiyorsunuz, 

Yönetmeliğe bakın. 

ÖZGÜR HIZAL: Bilmiyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biliyoruz. 

ÖZGÜR HIZAL: Çünkü bilmiyorsunuz, çünkü bilmiyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oturun yerinize sakin olun. 

ÖZGÜR HIZAL: Çünkü bilmiyorsunuz Sayın BaĢkan, bilmiyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sakin olun ve oturun. 

ÖZGÜR HIZAL: Bilmiyorsunuz. 

NĠLAYKÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan… 

ÖZGÜR HIZAL: Onu da öğreteceğiz Sayın BaĢkan. Merak etmeyin, bilmiyorsunuz, onu da 

öğreteceğiz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Dinleyeceksiniz. 

ÖZGÜR HIZAL: Onu da öğreteceğiz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar dinleyeceksiniz. 

ÖZGÜR HIZAL: Siz de öğreneceksiniz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Öğreneceğiz. Dinleyin Ģimdi, Değerli ArkadaĢlar, Sayın 

HIZAL…  

HAKAN YILDIZ: Niye sinirleniyorsunuz? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Meclis Üyeleri…  

HAKAN YILDIZ: Niye sinirleniyorsunuz? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Meclis Üyeleri bu bir yalandır.  

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bu bir yalandır. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Kaç kiĢi aldığını ben söyleyeceğim Ģimdi sana. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bakın binlerce, binlerce… “Parti Meclis Üyesini seçtirmek için 

binlerce iĢçi alındı.” diyen ben değilim. Bunu söyleyen, bunu söyleyen AK Parti’nin Sayın Grup 

BaĢkan Vekilidir Değerli ArkadaĢlar. ġimdi kayıtlarda var, kayıtlarda var. Hukuki olarak gereğini de 

yaparız ama Ġzmirli bizden bunu dinliyor Ģimdi burada, ben bu Meclisi yöneten insan olarak eğer 

buna itiraz etmiyorsam bunun hesabını benden sorarlar. Onun için Ġzmir halkı sorar, sen böyle bir 

Ģey yokken niye bunu söyledin? 

ÖZGÜR HIZAL: Rakam verin Sayın BaĢkan, rakam verin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Rakam, rakam… 

ÖZGÜR HIZAL: ġirketlerle birlikte rakam verin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söyleyeceğim, onu da söyleyeceğim… 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Sayın BaĢkan… 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Onu da söyleyeceğim, rakam da vereceğim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Sayın baĢkan özür dilerim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben rakam da vereceğim, Sayın HIZAL, bir dakika arkadaĢlar. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Son iki maddemiz kaldı… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Gündem DıĢında hepsini konuĢsak? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bu gündem dıĢı değil yalnız. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan sinirlenmeyin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bu Gündem dıĢı... Lütfen arkadaĢlar müdahale etmeyin. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan sinirlenmeyin, sakin sakin rakam verin… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: KonuĢmuyor zaten, mikrofonlar ellerinde kardeĢim yani. 

ÖZGÜR HIZAL: Size mi soracağız? Size mi soracağız? Sana mı soracağım? Sana mı soracağım?  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
ÖZGÜR HIZAL: Sana mı soracağım, sana mı soracağım? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hakan Bey, Değerli ArkadaĢlar… 

HAKAN YILDIZ: Nilay Hanım konuĢuyor da Grup Sözcüsü olarak biz konuĢamaz mıyız? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

HAKAN YILDIZ: Mevzuatı oku, mevzuatı oku ondan sonra müdahale et. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

HAKAN YILDIZ: Lütfen, bu kadar değil, bu kadar değil. Nilay Hanım’ın konuĢtuğu kadar AK 

Parti Grubumuzun konuĢma hakkı var. Biz de biliyoruz bu iĢi. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

HAKAN YILDIZ: Nezaketin bir sınırları var. 

HAKAN ġĠMġEK:  Daha biz de konuĢacaktık, daha biz de konuĢacaktık, biz de hiç konuĢmadık. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar bakın… 

HAKAN ġĠMġEK:  Sayın BaĢkan… 

SALONDAN: Oturduğu yerden konuĢuyor, biz konuĢuyor muyuz? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri bir müsaade eder 

misiniz yahu? Bir müsaade eder misiniz Allah aĢkına yahu? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bir müsaade eder misiniz Allah aĢkına 

Muhammed aĢkına bir müsaade edin yahu Değerli ArkadaĢlar bakın, bakın Değerli ArkadaĢlar. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Allah Allah, ayıp ayıp. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, yahu arkadaĢlar bakın; ayıbın ne olduğunu 

herkes biliyor, ne ayıbı yahu? Burada bir Ģey anlatmaya çalıĢıyorum yahu, yanlıĢ ve yalan, yanlıĢ 

söylenen bir Ģey var yahu, bunu düzeltmeye çalıĢıyorum.  

HAKAN YILDIZ: Düzelt ağabey o zaman. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi bakın Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine               

9 Nisan 2019 yılından bugüne kadar alınan personel sayısı bellidir. Bunların, bunların hangi 

kriterlerle, nasıl, ne Ģekilde iĢe alındıkları da kayıtlarımızda mevcuttur. Ġnsan Kaynaklarımızın iĢe 

nasıl insan aldığı, mülakat sisteminin ne olduğunu, eğer arzu ederseniz detaylı olarak gelirsiniz, 

sizlere değiĢik zamanlarda ilgili Bürokrat ArkadaĢlarımızla anlatırız… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Burada söyleyin… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ama, ama… ġunu söylerseniz, bakın, Ģunu söylerseniz Değerli 

ArkadaĢlar Sayın MALTEPE, Sayın MALTEPE… 

MEMET MALTEPE: Yahu sus bir yahu, Allah aĢkına... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Ağabey, Sayın MALTEPE, Sayın MALTEPE… 

HAKAN YILDIZ: Bak, Sayın BaĢkan’ım, benim bir Meclis Üyeme bu ithamla konuĢamaz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın MALTEPE, Sayın MALTEPE... 

HAKAN YILDIZ: Lütfen. Biz konuĢtuğumuzda Tunç SOYER, “Özgür Bey, Hakan Bey, Hüsnü 

Bey” diye konuĢuyor. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

HAKAN YILDIZ: Lütfen sizden de Meclisi yönetme iradesini bekliyoruz. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar bakın, BaĢkan konuĢuyor. Meclisi yöneten 

sorumlulukta BaĢkan olarak bir Ģeyler söylemeye çalıĢıyoruz ama müsaade buyurun yahu. Bakın, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ne alınan, 2019 9 Nisan’dan bugüne kadar alınan personel sayısı 

bellidir.  Bu binlerce, binlerce Parti Meclisi Üyesini seçtirmek üzere binlerce insan alındı iddiası, o 

iddiayı söyleyen insana aittir, o iddiayı ispat edemeyen müfteridir. Dolayısıyla, dolayısıyla bu, 

böyle bir Ģey yok, böyle bir Ģey yok. Yani… Bu parti içine, parti içine Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

Kurultayla ilgili sürecine müdahil olmaktır. Onunla ilgili burada söz vaaz etmektir. Bu, bu ulusal bir 

politika olarak yani siyasetin, ulusal siyasetinden de farklı bir Ģeydir. Buna, buna hakkınız yok. 

Bakın, biz Ġzmir’in, Ġzmir’in evlatları, Ġzmir’in evlatları, Vanlısı da, Erzurumlusu da, Karslısı da… 

SALONDAN: Konuyu nereye çekiyor yahu… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġzmir’de yaĢayan… 

SALONDAN: Sayın BaĢkan yani… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġzmir’de yaĢayan, Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir’de yaĢayan her 

vatandaĢımızın baĢımızın üzerine yeri vardır. Ġzmir’de yaĢayan her vatandaĢımızın baĢımız üzerinde 

yeri vardır. Sayın Tunç SOYER, Sayın Tunç SOYER Ģunu dahi söylemiĢtir, biliyorsunuz bunu, ne 

demiĢtir? “Ġzmir’de yaĢayan her canlıya, sadece insanlara değil, her canlıya hizmet götüreceğim. 

Göçmene de götüreceğim…” 

HAKAN YILDIZ: Twitter’da “Flamingoların da BaĢkanıyım.” diyor. 

SALONDAN: Flamingoların… 

SALONDAN: Sayı verdi mi, sayı? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani, “Mülteciye de götüreceğim, düzensiz göçmene de 

götüreceğim, göç alana da götüreceğim. VatandaĢımıza hiçbir Ģekilde ayrım gözetmeksizin hizmet 

vereceğim.” diyen, demokrat bir Belediye BaĢkanı olarak tavrını ortaya koymuĢ bir insan eğer, eğer 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ne personel alırken onun kimliğine, mezhebine, memleketine bakarsa 

haksızlık yapar, böyle bir Ģey yoktur. 

SALONDAN: Hayır efendim... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bizde her… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Gelirsin… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Yaptığın ayıp… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Ayıbı yapan sensin. Onun için buna, buna Ġzmirli olarak, buna, 

buna Ġzmirli olarak ben Grup BaĢkan Vekili olarak ve burada Meclisi Yöneten BaĢkan Vekili olarak 

itiraz ederim ve bunun yanlıĢ olduğunu söylerim, bu doğru değil. Bunu… Zinhar ve tehlikelidir de...  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru değil çünkü, tehlikelidir de. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, çok tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Dolayısıyla, Ģimdi… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, tehlikeli noktalara götürüyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hiçbir yere gitmiyor. 

ÖZGÜR HIZAL: Ve yanlıĢ yapıyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hiçbir yere gitmiyor. 

ÖZGÜR HIZAL: Ve yanlıĢ yapıyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Siz “Ġzmir’in çocukları” derken… 

ÖZGÜR HIZAL: Benim onu, benim onu kastetmediğimi… Ben Ġzmirli demedim. Ben “Ġzmir’in 

çocukları” dedim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: O zaman… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan… 

ÖZGÜR HIZAL: Ġzmir’in çocuklarının içerisinde Vanlı da olur, Erzurumlu da olur… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ne kast ettiğini söylersin o zaman… 

ÖZGÜR HIZAL: Mardinli de olur, Diyarbakırlı da olur. Sayın BaĢkan, konuyu farklı noktalara 

çekmeyin, çekmeyin, çekmeyin, çekmeyin… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hiçbir noktaya çekmiyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Asıl yalan siz söylüyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ne kastettiğini söyler misin o zaman? 
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ÖZGÜR HIZAL: Rakam verin, rakam verin…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ne kastettiğini söyler misin o zaman? 

ÖZGÜR HIZAL: Rakam verin, rakam verin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Rakamları verdim. 

ÖZGÜR HIZAL: Siz vermezseniz Cuma günü ben vereceğim Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Cuma günü ben vereceğim, rakam verin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Merak etme ben Ģimdi vereceğim. Ben… Cuma’yı bekleme, 5000 

kiĢi alınmıĢtır, 5000’e yakın, 5000’e yakın personel alınmıĢtır. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Mustafa ÖZUSLU kaç kiĢi aldı? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Sayın BaĢkan, 6 ve 7. maddeyi oylayalım.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bak, bu soruyu soran, kayıtlarda var değil mi Ģimdi?  

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kayıtlarda var değil mi? 

HAKAN YILDIZ: Hüsnü Bey sordu size. Doğru. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir kiĢi bile almamıĢtır iĢe. Tamam mı? 

HÜSNÜ BOZTEPE:  Tamam, ben de sana bunu… Merak etme sen. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ne merak edeceğim yahu? Neyi merak edeceğim? Sayın 

BOZTEPE neyi merak edeceğiz? Cevabını aldın iĢte... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, bakın, Ģimdi, Ģimdi… Eski 

hesapları, gidip gidip konuyla ilgili olmayan iĢleri burada karıĢtırmaya kalkarsak konuĢuruz, 

konuĢmaz değiliz. Ama gereği yok, bakın gereği yok arkadaĢlar, gereği yok. Çünkü ayrıca doğru da 

değil, doğru da değil.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Gizem katıyorsunuz... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru da değil. Çünkü niçin? Yani, Ģimdi yürüyen bir Meclisi 

burada baĢka bir türlü, bir mecraya çekip ki görüyorsunuz bir gerginlik ortamına gidiyor Meclis, 

eğer müdahil olmazsak bu oraya da gidecek. Bakın, ne gerer biliyor musunuz arkadaĢlar? Söz gerer. 

Yahu sükûtla söz dinliyoruz. Biraz önce Sayın HIZAL, aĢağı yukarı ne kadar konuĢtu? 

SALONDAN: 13 dakika… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok, fazla, Allah var yani.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Zaten ses kayıtları… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Neyse, diyelim, biraz daha konuĢsaydı, biz herhangi bir Ģekilde 

Özgür HIZAL’ın sözünü kesip, onu dinlemekten vaz mı geçecektik? Hayır, dinledik. 

ÖZGÜR HIZAL: 10 dakika sonra müdahale vardı. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ama bakın, Değerli ArkadaĢlar, ben sabırla yine dinledim, 

arkadaĢlarım da dinledi. Sonra Grup BaĢkan Vekilimiz dedi ki, “Kifayeti müzakere.” Bu da usulde 

vardır, verdi, oyladık, geçtik. ġimdi, Ģunu söyleyeceğim, Değerli ArkadaĢlar, Ģunu söyleyeceğim 

bakın; Ģunu bilmek mecburiyetindeyiz arkadaĢlar, bunu biz yapmadık. Bu memlekette yaĢayan üç 

gençten, üç gençten bir tanesi iĢsiz arkadaĢlar... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bakın, Değerli ArkadaĢlar, bir dakika, bir Ģey 

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

Bakın, önemli bir rakam veriyorum Allah aĢkına yahu. Bakın Değerli ArkadaĢlar bu memlekette, 

bakın arkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Canım KardeĢlerim, bu memlekette üç gençten… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Hepinizin çoluğu çocuğu var, 

biri, biri Değerli ArkadaĢlar biri, biri iĢsiz. Biz bunun, biz bunun bakın, biz bunun nasıl ortadan 

kaldırılacağını konuĢmuyoruz da bakın, baĢka Ģey konuĢuyoruz yani. ġimdi biz bunun nasıl 

halledeceğini konuĢmuyoruz. Bugün, bugün bana bir çağrı geldi. Ġntihar edecekmiĢ, biri aramıĢ, 

intihar edecekmiĢ, “ĠĢsizim, öldüreceğim kendimi, yahu bana iĢ verin.” Yahu biz bunu, böyle 

yüzlerce alıyoruz arkadaĢlar, yahu siz de alıyorsunuz. Yani buna niye göz yumuyoruz? Bu ülkede 

ciddi, çok can yakan, gerçekten can yakan, içimizi acıtan ve toplumu bozan bir noktaya geldi 

iĢsizlik arkadaĢlar, yoksulluk da keza öyle. Yani bunlar yokmuĢ gibi yapacaksak, yapalım sorun 

değil. Sabaha kadar konuĢalım, bizim bütçeyi oraya nasıl kullanacağımızı, niye o, o Ģekilde onu 

yaptığını konuĢalım. Ama yahu Değerli ArkadaĢlar, Allah aĢkına yahu, Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir 

halkı Ģu Meclisi dinliyor. Bu memlekette bir iĢsizlik diye bir problem var. Yani üzerimize atlıyor 
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insanlar, sizin de üzerinize atlıyorlar arkadaĢlar. Yani siz de çözemiyorsunuz. Merkezi, yani 

Hükümeti Ģu anda ülkeyi yöneten iktidar AK Parti iktidarı, o da çözemiyor. Bu bir sorun olarak 

duruyor. ġimdi, BüyükĢehir Belediyesi istihdam yaratmıĢ. Bunu konuĢmayalım yahu, iyi ki 

yaratmıĢ yahu, iyi ki yaratmıĢ diyelim arkadaĢlar yahu. ġimdi, Sayın HIZAL bir noktayı söyledi, 

onu da değinmeden geçemeyeceğim, çünkü Ģeyle de ilgili… Yine kayıtlara bakarak Ģey yapacağız. 

Pazartesi günü Sayın BaĢkan benim, bana söz vermedi. ġurada söz vermedi. Kayıtlara ben yine 

baktım. Orada siz, siz… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Kendi aranızda… 

ÖZGÜR HIZAL: Sizin Grup, sizin Grup… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır hayır. 

ÖZGÜR HIZAL: Sizin Grup adına Sayın BaĢkan konuĢturmadı... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bak siz orada, siz orada o arada size Ģey yaptı, siz de dediniz… 

ÖZGÜR HIZAL: Neyse ben Dilek ve Temennilerde konuĢacağım Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bak kayıtlarda var. Dolayısıyla Sayın BaĢkan, yahu arkadaĢlar, 

Sayın BaĢkan’ın size söz vermemek, sizi herhangi bir Ģekilde engellemek gibi bir niyeti olsa bunu 

zaten baĢka yolla, baĢka türlü yapabilir ama bu yok. 

ÖZGÜR HIZAL: Çok yaptılar... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sizinle bir diyalog yaĢandı, o duruyor orada kayıtlarda. 

ÖZGÜR HIZAL: Çok yapıyorsunuz, çok çok. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi bunu söylemek zorundayız. Dolayısıyla Gündem DıĢına 

geçeceğim. ġunların da oylamasını yaptıktan sonra, zaten burada konuĢacağız. Konumuz varsa 

geçelim. Evet, Değerli ArkadaĢlar. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Evet, tabii ki. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar, BaĢkan olarak bu kadar hakkımız olsun. ġimdi 

BaĢkanlık Makamınca Güdeme Eklenen Komisyon Raporlarının 2. ve 3. maddeleri, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Komisyonlardan oybirliğiyle gelmiĢ, geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 2 ve 3 no’lu 

Komisyon Raporlarının Komisyonlarından oybirliği ile gelmiĢ. Komisyonlarından geldiği Ģekliyle 

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

 

IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündem DıĢı KonuĢma Talebiniz... Sayın HIZAL, size 

vereceğim, çünkü Sayın KÖKKILINÇ dedi ki… 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, ben lütfen… 

SALONDAN:  Hakan Bey’e daha hiç söz vermediniz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġundan dolayı, size vermekte bir imtina görmem, hani Sayın 

KÖKKILINÇ, Sayın HIZAL’a “Siz ilk konuĢursunuz.” demiĢti ama Sayın HIZAL sanıyorum Ģey… 

Buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: ġöyle, Ģöyle yani… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun Hakan Bey buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Ġki Grup da konuĢtu denildi. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Müsaade ederseniz… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. Buyurun, buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Tamam anladım. Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, Çok Değerli Ġzmirliler, bazen 

siyasetin doğası gereği böyle Oturumlar olabiliyor. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Olur. 

HAKAN ġĠMġEK: SakinleĢmeyi de bileceğiz, tartıĢmayı da bileceğiz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Aynen öyle. 

HAKAN ġĠMġEK: Bütün konuĢmalar Ġzmir’in yararına olsa gerek. Ancak Ġrfan Bey KardeĢimiz, 

Aliağa’ya yapılan yatırımlardan bahsedince, Aliağa’yla ilgili ben bir söz söyleme gereği hissettim. 

Evet, ĠZBETON Aliağa’nın Helvacı Beldesi’nin ova yollarını sathi kaplama yaptı. Bozköy 
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Mahallesi’nin de bir kısım bölümünü sathi kaplama yaptı. Bir de Karaköy Mahallesi’nde 1.3 yada 

1.350 metre, 1350 metre bir sathi kaplama daha BTM’sini döktü, sathi kaplamasını daha yapamadı. 

Onu da neden yapamadığını söyleyeyim. Bergama’ya giden yüksek basınçlı doğal gaz hattının, 

BOTAġ daha teslim almadığı için orada bir 1-1.5 metrelik bir kanal açılması gerekiyor. Onu da 

“Biz üstlendik, biz yaparız.” dedik. Yeter ki Bergama’ya ve Kınık ilçemize doğal gaz gidebilsin, 

BOTAġ da onaylasın diye. Baktığımızda… Doğru mu, bu kadar? ĠZBETON’un yapmıĢ olduğu ova 

yollarındaki sathi kaplama. Evet, Aliağa’ya da bu yapıldı. Peki Aliağa sadece bu 2.5 ay içerisinde 

BüyükĢehir’e ait olan yollara 20 bin ton, hatta bugün de dökülüyor, 21 bin ton civarı sıcak asfalt 

döktü. Bunu BüyükĢehir’in yapması gerekiyordu. Biz bunu gelip de burada eğer bu laf dönmeseydi, 

asla bunu da konuĢmayacaktık. Niye? Ben defalarca burada bunu izah ettim. Ġzmir’in 30 ilçesinde 

29 ilçeyi BüyükĢehir asfaltını döker ĠZBETON vasıtasıyla, Ģimdi Bornova’da baĢladı bir dönem 

asfalt dökmeye. Ama bu ilçelerin bir tanesinde kendi yağıyla kavrulan, kendi iĢini götürmeye 

çalıĢan bir Aliağa var. Niye? Bunu BüyükĢehir yapacak, devlet yapacak diye beklemeyen bir Aliağa 

Belediye BaĢkanı, Aliağa Belediye yönetimi var. Halkın derdini çözmek için oraya seçilmiĢiz. Bir 

Ģekilde bunu yapmak zorundayız. Biz bunu yapmak için de bütün imkânlarımızı seferber ettik. Ben 

2.5 yıldır burada 11 defa söyledim, bu da 12. Olsun; BüyükĢehir artık Ģu ġakran’ın 

kanalizasyonunu, artık bir noktaya getirsin. Çünkü; biz Aliağa’nın içerisindeki bütün yolların 

asfaltlarını 2022’de bitirmiĢ noktaya geliyoruz. Sadece ve sadece ufak tefek, ĠZSU’nun açtığı kanal 

kapamaları, TEĠAġ’ın açtığı ya da diğer Ģirketlerin açığı yol kapamalarını yapmak için sadece tamir 

yapacağız asfaltlarda. Ama 2022 yılının sonunda, yaz aylarında biz artık ġakran’ın bütün yollarını 

komple ele almak istiyoruz. Çünkü biz halkımızın daha refah yaĢaması için, daha mutlu yaĢaması 

için çaba gösteriyoruz. O kanalizasyon bitsin ki, biz de o yolları yapalım, insanlar evlerine daha 

modern, daha rahat gitsinler. Ne oldu? 2020 yılının Ekim ayında, Aliağa’da, siz de geldiniz, Sayın 

BaĢkan da geldi, Bürokratlar da geldi, hep beraber toplantı yaptık. Sadece ġakran’ın Kanalizasyon 

Projesini 2021 yılının Ekim Ayına, yani önümüzdeki aya kadar projesine süre verildi. 1 yılda sadece 

bir proje yapılacak, Kanal Projesi. Oysaki 2014 yılında BüyükĢehir Yasası’yla ġakran ayrı bir Belde 

Belediyesi’yken, Ġller Bankası eliyle zaten o proje yapılmıĢ idi. Ġlginç olan Ģudur ki, çok önemlidir, 

Ġzmirli de bunu bilsin. ĠZSU’nun yapmıĢ olduğu ihaleyi alan firma, isim vermeyeyim, o Ġller 

Bankası’na o projeyi hazırlayan aynı firma, Ģu anda yine o projeyi yapıyor ve 1 yıl süreyle, sadece 

bir proje hazırlıyor. Ve Sayın BaĢkan’ın verdiği sözü burada hatırlatmak istiyorum. En geç 2022’nin 

ġubat ayında bu kanalizasyon iĢinin baĢlatılacağı sözünü burada vermiĢ idi. Ben de o tarihi sabırla 

bekliyorum, sadece hatırlattım, Aliağa’yla ilgili soru geçtiği için. Bakın biz ne yaptık? Bu 2.5 yıl 

içerisinde… Geçen Meclisler de söylemiĢtim. ġu anda o yoldan Bergama’ya, Kınık’a, Çanakkale’ye 

gidenler, orada Meslek ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin yapımını izliyordur, iki tane kule vinç, 

orada hızla o inĢaatın bitirilmesi için uğraĢıyor. Bu 2.5 yıl içerisinde biz orada imar planını yaptık, 

projesini yaptık, BüyükĢehir’in itirazına rağmen Çevre Bakanlığı’ndan imar planları yaptık, 

tahsisleri yaptık, hafriyatını yaptık, Aralık 24’te de kaba inĢaatını sadece ve sadece Aliağa 

Belediyesi’nin imkânlarıyla bitiriyoruz. 24 Aralık’ta hep beraber oradan geçerken görürsünüz, o 

hastane 54.300 m² ve bu hastanenin maliyeti 90 milyon. 70 milyona ihale edildi, KDV’siyle 

yaklaĢık 85 milyon, hafriyatıyla beraber 100 milyonu geçiyor. Aliağa Belediyesi’nin 2020 yılındaki 

gerçekleĢen bütçesi neydi? 156 milyon. Peki, bunun üzerine bu yıl yaptığımız 33 milyonluk asfalt 

ihalesini de ilave edin, bütünü biz alıyoruz, bütün fiyatını Ġrfan Bey gayet iyi biliyordur 4 liranı 

üzerinde, 50… Kaldırımlarıyla beraber, aydınlatmasıyla beraber 50 milyon da bu. 140 milyonu 

bulan, sadece 2021 yılında yapılan, sadece iki tane iĢin proje bedeli. Park bahçeyi, maaĢları, Ģunları 

bunları hiçbirisini söylemiyorum, bunu söylememdeki maksat hiç Ģu değildir arkadaĢlar, Sevgili 

Ġzmirliler, Ģunu iyi bilin, az parayla da çok iĢ yapılabilir. Öyle 55 milyon Euro’yla, 55 milyon 

Dolar’la KarĢıyaka-Çiğli Tramvayı gibi çok afaki rakamlarla, böbürlene böbürlene yapılacak 

projeler değil. Az parayla nitelikli iĢler yapılabilir. Yetenekli, becerikli ve ehil ellerin o iĢleri 

yönetiyor olması. Yeter ki baĢta o arkadaĢlar olsun hiç sorun değil. Ama Aliağa’yla ilgili bir Ģey 

söylerken lütfen iki defa, üç defa, dört defa düĢünün. Biz, eğer yapmayacaksanız geçen 

toplantılarda da söyledim; ġakran’ın Kanalizasyonunu yapmayacaksanız, o vatandaĢımıza çile 

çektirmeyin. Orayı da biz yaparız. Yetkiyi bize verin, biz, o kanalizasyonu da biz yapalım. Geçen 

gün Çaltılıdere Muhtarı yanıma geldi. Üç yıldır… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Arıtma mı, kanalizasyon mu? 
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HAKAN ġĠMġEK: Kanalizasyon ve arıtma, ikisi beraber. Yani, zaten çünkü o beraber çalıĢıyor iki 

programda. Hemen Çaltılıdere Muhtarı… Yahu üç yıldır bir dıĢ mahallenin, küçük bir köyün arıtma, 

arıtma tesisi bitmemiĢ. Müteahhit bitirememiĢ, yeni bir ihale yapılacak, üç yıl… Muhtar da bizden 

yana değil siyasi olarak, çok açık ve net söylüyorum. Yani üç yıldır bir köyün arıtma tesisi, arıtma, 

paket arıtma, köy arıtması, minik arıtma… Sizin çok basit iĢleriniz. Bari bunları yapın, yani 

ĠZBETON lütfen bir Helvacı’nın ova yolları yapmıĢ. TeĢekkür ediyoruz. Sağ olun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, buyurun Salahattin Bey. Buyurun Salahattin Bey, buyurun 

buyurun. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın ġAHĠN. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın Temsilcileri, Ġzmirliler 

hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Ģunu belirtmek istiyorum; bu Meclis Ġzmirlinin 

seçtiği bir Meclis. Çok saygın bir Meclis. Kentimiz çok önemli bir kent, sevgiyi, saygıyı esas alan 

bir kent. Burada sanki BüyükĢehir BaĢkanımız ya da BaĢkan Vekilimiz Meclisi en iyi Ģekilde 

yönetiyor. Yani hani, tekrar konuĢmacıların susturulması ya da efendim fazla konuĢtu ya da iĢte 

gereksiz konuĢtu gibi bu, bizim tarafımızda olan Meclis Üyelerimizin çıkıĢları hiç hoĢ değil. O 

zaman geçin bu tarafa, BaĢkan’ın arkasına duralım, durun böyle hep beraber, yani bu görüntü hiç 

hoĢ değil. Meclisi yöneten BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız ya da BaĢkan Vekilimiz, muhatabıyla 

kendi arasında diyalog yeterli bana göre. Hani konuĢmaları hazmedeceğiz, birbirimizi 

hazmedeceğiz. Bu doğru değil efendim, doğru bir davranıĢ değil. Bu Ġzmir’e ve Ġzmirliye 

yakıĢmıyor. Evet, iĢte Özgür Bey’in söylediğini baĢka bir yere çekmek, Ģu memleketli, bu 

memleketli… Olmaz efendim. Bizim memleketimizin bütün bölgelerinin, bütün kentlerin ayrı bir 

güzelliği, ayrı bir önemi var, hep birlikte birbirini tamamlıyor, hep birlikte varız, hep birlikte bir 

bütünüz. Hiçbirimizin biriyle bir derdi yok, olamaz da. Sebep aramanın anlamı yok ki. Efendim 

rahat rahat dinle daha. KonuĢan konuĢsun, yöneten yönetsin. Hazmet efendim, lütfen hazmet. Yani 

Meclisi germenin kimsenin hakkı yok ki. Yani resmen Meclis’te gerginlik oluyor durduk yere. 

Sayın BaĢkan Meclisi yönetiyor, BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız ya da BaĢkan Vekili. 

Yönetebiliyor efendim, yani bu zorla geçilmiyor, bu seçimle oluyor, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

seçimle geldi. BaĢkan da seçimle geliyor, yani BüyükĢehir Belediyesi de Yasalarla yönetiliyor. 

Bence hiç hoĢ değil bakın, çok rica ediyorum kendimize gelelim. Evet, hazmedelim, istediğini 

söylesin, isteyen istediğini konuĢsun, biraz sonra ona cevap veriyor zaten bir baĢka arkadaĢımız. 

Hani efendim, doğru değil, bunu belirtmek istedim öncelikle. BağıĢlayın beni, yani hoĢ değil. Evet, 

13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahi Evran’ın Türk esnaf ve sanatkârlarına miras bıraktığı, 

ticari ve sosyal hayatta, güzel ahlak, doğruluk, kardeĢlik ve yardımseverliği esas alan, Ahilik 

Haftası kutlu olsun. AlıĢveriĢlerimizi AVM’ler yerine küçük esnaflarımızdan yapalım, kesinlikle 

yerli malı kullanmaya özen gösterelim. Evet, bu vesileyle tekrar Ahilik Haftanızı kutlar, sağlıklı ve 

bol kazançlı günler dilerim. Evet, yine… Evet, bir Önerge vermiĢtim, bizim Gaziemir ilçemiz, 

Aktepe-Emrez mahallemizin kentsel dönüĢümüyle ilgili. Ġki ay içerisinde cevap verildi, teĢekkür 

ederim. Hani verdiğim yazılı ya da Önerge olarak kabul edilmeyen durumlarda da hani Kurumların 

yapabileceği konular deniyor, onlara da ayrıca yazılı cevap veriliyor. Bu bakımdan da teĢekkür 

ederim. Evet, Temmuz ayı içerisinde vermiĢ olduğum Yazılı Soru Önergesine yaklaĢık 2 ay sonra 

cevap verildi, teĢekkür ediyorum tekrar tekrar. Önergeye verilen cevabı okurken bir sürü laf 

kalabalığı, bir sürü laf kalabalığı arasında dikkatimi çeken 2011 yılından bugüne kadar, Aktepe-

Emrez 122 hektarlık kentsel dönüĢüm alanının 1/5000’lik ve 1/1000’lik, 1000 ölçekli Ġmar Planının 

bütüncül olarak, imar planlarının bütüncül olarak yapılmadığıdır. Bu yaklaĢım ile imar planı 

yapmaktan aciz Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz Yönetiminin, bölgenin dönüĢümünü sağlaması 

mümkün görülmemektedir. 2015 yılında yapılan yarıĢmada beĢ eĢit mansiyon verilmiĢ, yarıĢmanın 

kazananı dahi belli olmamıĢtır. Ġmar planlarını, imar planları olmayan bir alanda kentsel dönüĢüm 

sadece hayalden ibarettir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz yönetimi bu olguyu kamufle etmek için 

bütüncül bir anlayıĢ yerine, parçadan bütüne gidecekleri yönünde farklı bir anlayıĢ benimsedikleri 

hayalini pazarlamaktadır. Bu olgu üzerinden halkı ve Kurumları kandırma çabası içindeki Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyemiz yönetimi Milli Emlaktan satın aldığı, eski pazar yeri 48 ada, 2 parsel, 

39.669 metre üzerinde, sadece iki adet adanın 2348 ada ve 2349 ada, 1/5000’lik ve 1/1000 ölçekli 

imar planlarını, 2018 yılında onaylamıĢtır. Bu adalarda iki kez ihaleye çıkılmasına rağmen, ihalelere 
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katılım olmamıĢtır. Katılımın olmaması, projelerin günümüz koĢullarına ve ihtiyaçlara uygun 

olmadığı gerçeğidir. Ancak önemli sebeplerden bir tanesi de altyapı eksikliğidir. Aktepe-Emrez 

Mahalleleri sakinleri uzun zamandır zaten altyapı sorunları ile mücadele ediyor. 122 hektar alanın 

imar planlarının onaylanmamıĢ olması ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz Yönetiminin yeterli sayıda 

vatandaĢımız ile sözleĢme yapmamıĢ olması sebebiyle, bölgede hiçbir altyapı çalıĢması 

yapılmamaktadır. Ġmar planların olmaması, bankaların vatandaĢın ATM taleplerine dahi olumsuz 

cevap vermesine sebep olmaktadır. Yine aynı sebeple doğal gaz yüzünden, yani doğal gazında 

gelememesi yüzünden, birçok vatandaĢımız bölgeden taĢınmıĢtır. 2021 yılı ġubat ayında meydana 

gelen dere taĢkınında, yıkılma tehlikesi yaĢanan Emrez Mahallesi, 219 Sokak üzerindeki köprü 

halen, halen daha yenilenmemiĢtir. Çünkü köprü aynı noktaya yapılırsa belki yol güzergâhında 

değil, imar adasının ortasında kalacaktır. Her fırsatta kentsel dönüĢümün önündeki engel olarak 

hazine miktar fazlalığı Ģerhini öne süren, Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz yönetimi, konu ile ilgili 

Milli Emlak Daire BaĢkanlığı nezdinde, 2021 yılı Mart Ayı içerisinde müracaatta bulunmuĢtur. 

Kentsel dönüĢümün önündeki asıl engel, Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz Yönetiminin bu alanda 

para kazanma arzusudur. 2348 ve 2349 ada üzerinde emsal=3.5 civarında bir yapılaĢma koĢulu 

belirleyen Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz Yönetimi, halk ile masaya oturduğunda emsal=1.5 

üzerinden %50 teklif etmektedir. Yani bu durum emsal=3.5 üzerinden yaklaĢık %22 civarında, 

civarına tekabül etmektedir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz yönetimi, vatandaĢın malına ortak 

olmaktadır. Arsası 120 metre olan vatandaĢımız için kaba bir hesap yaparsak,                                                    

120 metre x 3.33=396/2=198 metre daire olması gereken, vatandaĢa 120x1.50=180/2=90 metre, m² 

daire teklif edilmektedir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz yönetimi, vatandaĢın yarın, yarından fazla 

hak… Yarıdan fazla hakkını bu Ģekilde gasp etmektedir. Sürekli hazine miktar fazlalığı Ģerhi 

üzerinden, algı yaparak kendi beceriksizliklerini perdeleme gayreti içinde olanlar, adeta vatandaĢın 

malına ortak olmaya çalıĢmaktadır. Parsel baĢına ortalama 30-40 metre hazine miktarı fazlalığının 

maliyeti yaklaĢık 45 ya da 60 bin TL civarındadır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz, Belediyemizin 

vatandaĢın malından gasp ettiği miktar ise 100 m² üzerindedir ve bunun ekonomik değeri ise 600 ya 

da 700 bin TL civarındadır. YaĢadığımız 30 Ekim Depremi sonrası, ivedilikle dönüĢüm hamlesi 

baĢlatması gerek. Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz yönetimi, ĠZBETON ile yaptığı Protokol ile 2024 

seçimlerine kadar sahada dönüĢümcülük oynama gayretindedir. Kentsel dönüĢüm ciddi bir iĢtir. 

Altyapı ile üstyapı birlikte tasarlanmalı ve bütüncül olarak yürütülmelidir. Kentsel, kentsel 

altyapının çok farklı bir sistemlerden oluĢtuğu ve bu sistemlerin her birinin kentsel dönüĢüm 

üzerinde farklı etkilere sahip olduğu göz ardı edilmektedir. Altyapı sözcüğü ile tanımlanan, Ģebeke 

türü dağıtım ve hizmet sistemlerinin hemen hemen tümü farklı mühendislikler, ölçütlerine göre 

tasarlanmaktadır. Örneğin; temiz su ve doğal gaz dağıtım sistemi kapasiteleri, basınç ve boru çapı 

ile belirlenen sistem, sistemlerken, kanalizasyon sistemi doğrudan cazibe ve nüfus, elektrik, telefon, 

cep telefonu gibi Ģebekeler, daha çok teknolojik kapasite ile belirlenmektedir. Bu sistemlerin kentsel 

dönüĢüm üzerindeki etkinliği de zaman içerisinde değiĢmektedir. Örneğin; günümüzden 20 yıl 

kadar önce kentsel geliĢme için olmazsa olmaz kentsel altyapı türleri; su, kanalizasyon, elektrik 

iken, bugün bunlara doğalgaz, cep telefonu, internet gibi yenileri eklenmiĢtir. Yeni teknolojiler 

ıĢığında oluĢan, yeni Ģebekelerin kentsel dönüĢüm üzerindeki etkileri de daha tam anlamıyla 

anlaĢılabilmiĢ değildir. Aktepe-Emrez Kentsel DönüĢüm Tasarım Projelerinin 2015 yılında yapıldığı 

göz önüne alınırsa, o günkü koĢullara göre hazırlanan projeler, iĢlevselliğini ve güncelliğini 

kaybetmiĢtir. Gerek kentsel tasarım projelerinin, gerekse altyapı projelerinin gözden geçirilmesi ve 

revize edilmesi çok önemlidir. Planlama ilkesi olarak bütüncül bir planlama anlayıĢını doğru kabul 

ettiğimize göre altyapının da buna paralel dizayn edilmesi zorunluluktur. Buradan hareketle, 

parçadan bütüne doğru imalat anlayıĢı, bütüncül planlama ve altyapı imalatına uygun değildir. 112 

hektar alanda toplam 10 bin konut planladığına göre, 300 konut sadece %3’e tekabül etmektedir. Bu 

hızla 20 yıllık bir süreçte dönüĢüm tamamlanacağı aĢikârdır. Önce bina, sonra altyapı yapmak tam 

anlamıyla ilkel bir yaklaĢımdır. Altyapı için tüm hak sahipleri ile anlaĢıp, planla belirlenen ana 

arterler açılmalı, sosyal donatı alanları ile birlikte altyapı çalıĢmaları ivedilikle baĢlatılmalıdır. 

Ġnsanlara altyapısı olmayan konutlar teslim edip, sonrasında altyapı mağduriyetleri yaĢamak, çağdaĢ 

kent bilincinden uzak, doğru olmayan bir yaklaĢımdır. Özetle Aktepe-Emrez Mahallemizde, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi yönetimi tarafından, bütüncül bir çalıĢma yapılması dönüĢülmediği açıkça 

görülmektedir. Bu yüzden Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz yönetimi 122 hektar alanın tamamında ya 
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da en azından bir bölümünden çekinmelidir. Bölgede yerinde dönüĢümün önü açılmalıdır. Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Grup BaĢkan Vekilim, kesmiyorum sözünüzü ama sadece 

14.5 dakika olduğunu söylemek istiyorum. 

SELAHATTĠN ġAHĠN: Çok teĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun. 

SELAHATTĠN ġAHĠN: Tamam evet saygılar efendim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bitti mi? TeĢekkür ederiz, pardon. Peki, teĢekkür ederim. Özgür 

Bey buyurun, buyurun Özgür Bey. Bir ara vermemizi ister misiniz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
ÖZGÜR HIZAL: Ankara’dan gelenler Ankara’ya hazırlık yapar Ġrfan Bey, sen sıkma canını, onu 

sen bilirsin. Ankara’dan gelenler onu yapar. Evet, Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis, hepinizi 

tekrar saygıyla selamlıyorum. Gündem DıĢı KonuĢma konusunda söz aldım ve bu konuda da, bu 

konuya girmeden önce, asıl girmem gereken konulara girmeden önce bir meselenin düzeltilmesini 

istiyorum arkadaĢlar. Biz burada siyaseten eleĢtiriler yaptık, yapacağız, sert eleĢtiriler de yapacağız. 

Siz de bize siyaseten eleĢtiriler yaptınız, yapacaksınız ve karĢılıklı cevaplarını vereceğiz. Ama biz 

bu cevapları verirken birbirimizin siyaseten yaptığı eleĢtirileri farklı noktalara çekmeyeceğiz. Eğer 

bunu farklı noktalara çekerseniz, haksızlık yaparsınız. Haksızlık yaparsanız, bu memlekete 

haksızlık yapmıĢ olursunuz. Bu memleketin insanlarına haksızlık yapmıĢ olursunuz. Sadece bana 

kiĢisel olarak yapmıĢ, yapılmıĢ bir haksızlık olmaz, ülkenin birlik ve bütünlüğüne haksızlık yapmıĢ 

olursunuz. Ben hiçbir zaman, hiçbir zaman… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Tutanaklar çok açık ve net. Kaldı ki 1996 

yılında Rize’den kalkmıĢ, 18 yaĢında gelmiĢ Rizeli ama bugün kendisini Ġzmirli olarak kabul eden 

bir Meclis Üyesi olarak bunu söyledim. Ben o gün, o konuĢmamı yaparken, Ġzmir’de ikamet eden, 

hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın, sizin bayrağınızı asan kardeĢlerimiz de olmak üzere hiç fark 

etmez. Ama “Politik gerekçelerle, siyasi gerekçelerle, siyasi rantlarla baĢka yerlere gidip insanlar 

almayın.” dedim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Almadık. 

ÖZGÜR HIZAL: Yoksa Ġzmir içerisinde, “Oralı, buralı” demedim. Ġzmir’de Mardinli 

KardeĢlerimiz, Diyarbakırlı KardeĢlerimiz, Erzurumlu KardeĢlerimiz, Rizeli KardeĢlerimiz, 81 

ilden gelen kardeĢlerimiz, Ġzmir’de hep beraber, birlik beraberlik içerisindeyiz; ama noktayı, 

meseleyi farklı noktaya çekiyorsunuz. Demagojiyi siz yapıyorsunuz, o konuda, o konuda çok farklı 

noktalara çekmeyin. Umarım, umarım bu söylediklerimi, söylediklerimi canlı yayını kesmezseniz, 

kesmedi iseniz, az önce çünkü canlı yayın kesildi yönünde bir bilgi geldi, bütün Ġzmir kamuoyunun 

bu konuda bilgi sahibi olmasını diliyorum. ġimdi, Kıymetli ArkadaĢlar… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, bir Ģey söyleyeceğim. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, tabii. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bizden yani kaynaklanan herhangi bir kesme kesinlikle söz 

konusu bile değil, düĢülemez bile böyle bir Ģey yani… 

ÖZGÜR HIZAL: Teknik bir hata olabilir Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Onu söyleyeceğim. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, teknik bir hata olabilir. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki… 

ÖZGÜR HIZAL: Umarım teknik bir hata yoktur. Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġöyle bir Ģey bu, düzeltmek için söylüyorum, Meclisin önemli bir 

bölümünde benim de sesim çıkmamıĢ mesela. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, olabilir, teknik bir hatadır... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, yani. 

ÖZGÜR HIZAL: Diye düĢünüyorum. Umarım bundan sonra teknik bir hata olmaz. ġimdi 

arkadaĢlar, ikinci bir konu; burada Meclis BaĢkan Vekili, Meclis BaĢkanı, Belediye BaĢkanı 

sıfatıyla Meclisi yöneten Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız ya da Belediye BaĢkanlarımızın, elbette ki 

yasal anlamda bir farklılığı ve ayrıcalığı var. Ayrıcalık derken, Yasanın vermiĢ olduğu görev ve 

yükümlülükler var. Ama onun dıĢında, demokratik anlamda hepimiz aynı düzlemdeyiz. Dolayısıyla 

karĢısında bir Meclis BaĢkanı’nın, Meclisi yöneten bir BaĢkan’ın, çıkıp hiçbir Meclis Üyesine adeta 

kendi öğrencisiymiĢ gibi, ki öğretmenlerin de böyle bir tutum içinde olmadığını biliyoruz aslında 
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ama bu tutum içerisinde hareket etmesini de asla kabul etmiyoruz arkadaĢlar. ġimdi Kıymetli 

ArkadaĢlar, aslında Pazartesi konuĢacağım bir konuydu. Bugün de kısmen Meclis öncesinde 

konuĢacağım bir konuydu. Ama bazı usuli tartıĢmalardan dolayı konuĢamadım. Bu Ģehirde yaklaĢık 

iki aydır, belki üç aydır konuĢulan bir kredi mevzusu arkadaĢlar, Deprem Kredisi mevzusu. 30 

Ekim’de bir deprem yaĢandı ve 30 Ekim Depreminden sonra, depremin acılarını çok kısa sürede 

ortadan kaldırmak için ciddi bir faaliyet ortaya konuldu ve deprem sonrasında yapılmıĢ ilk Meclis 

Toplantısında aynen ben Ģunu dile getirdim; “Ben, bugün Ġzmir’de AK Parti Meclis Üyesi ve Grup 

BaĢkan Vekili olarak, hiçbir Kurumu ama hiçbir Kurumu yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı 

yarıĢtırmayacağım.” dedim ve yarıĢtırmadım. O gün Belediyenin Kurumları, Merkezi Hükümetin 

Kurumları, Bakanlıkların Kurumları, Sivil Toplum KuruluĢları, elinden gelen faaliyetin en güzelini 

ve en iyisini yapmıĢlardı. ġimdi, sonrasında ne oldu bu Ģehirde? Sonrasında Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi’nden birtakım faaliyetler beklendi. Kim tarafından? Depremde zarar görmüĢ Ġzmirli 

vatandaĢlarımız tarafından. Bununla ilgili birkaç adım atıldı, bunlardan bir tanesi de K sınırlarının 

belirlenmesiydi. K sınırlarının belirlenmesi, tabii Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin sadece salt 

kendisinin yapmıĢ olduğu bir faaliyet değildi, bütün grupların ortak çalıĢması neticesinde, içerisinde 

bulunan bir Meclis Üyesi olarak söylüyorum, çalıĢması neticesinde ortaya çıkmıĢ bir planlamaydı. 

Ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin bu K sınırlarının belirlenmesi dıĢında, olumu manada adım 

attığını görmedik. Bir ÇalıĢtay düzenledi. O ÇalıĢtayın sonuç bildirgesi dahi Meclise tam manasıyla 

verilmedi arkadaĢlar, tam manasıyla sunulmadı. Ama sonra ne oldu? Sonra Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı Tunç SOYER, bir gün kalktı, dedi ki; “Bizim bir kredimiz var.” Hayda… 

Nereden çıktı bu kredi? Hepimiz ĢaĢırdık, siz de ĢaĢırdınız, sizin de haberiniz yok. Bizim bir 

kredimiz var, Dünya Bankası’yla anlaĢtık, CumhurbaĢkanının önünde, CumhurbaĢkanı 

imzalamıyor. Mecliste görüĢtük mü bu krediyi? Hayır. Komisyonlarda görüĢtük mü? Hayır. Burada 

tartıĢtık mı? Hayır. Ne kadar kredi? 350 milyon Dolar. Nerde harcanacak? ĠĢte konutlar yapılacak. 

Sürekli 350 milyon Dolar kredi, 340 milyon Dolar kredi. Nerede? CumhurbaĢkanımızın önünde. 

Sayın CumhurbaĢkanımızın önünde, imzalanmıyor. Sonra bir anda ülkede ve Ģehirde farklı bir 

politik tartıĢma. Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĢkanı KILIÇDAROĞLU Ġzmir’e geliyor, 

“Kredimizi onaylayın.” diyor. Tunç Bey, gazetelere demeçler veriyor, “Bizim kredimizi onaylayın.” 

diyor. Ġzmir Milletvekilleri demeçler veriyor, Genel BaĢkan Yardımcılarınız demeçler veriyor, 

“Bizim kredilerimizi onaylayın.” diyor. Allah Allah, kredi nerede? Kredi yok. Sonrasında… 

Kronolojik olarak anlatıyorum arkadaĢlar, bütün Ġzmirliler duysun, bütün Meclis duysun. 

Arkasından bir gün Tunç Bey, bizlerle bir görüĢme talep ediyor, Ġzmir Ġl BaĢkanı AK Parti Ġzmir Ġl 

BaĢkanı Sayın Kerem Ali SÜREKLĠ, CHP Ġl BaĢkanı Deniz YÜCEL, ben Grup BaĢkan Vekili 

olarak, CHP Grup BaĢkan Vekili Mustafa ÖZUSLU, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Binasında bir 

görüĢme yapıyoruz ve aynen Ģunu soruyoruz; “Sayın BaĢkan, CumhurbaĢkanımızın önünde bir 

kredi var mı?” Hayır efendim, böyle bir kredi yok. “Neden böyle bir ifade kullanıyorsunuz?” Böyle 

bir ifade kullanılmıĢ değil. “Basında var.” YanlıĢ anlaĢılmıĢ. Tunç Bey’in ifadeleri. “Peki, bu kredi 

nerede?” Müzakereler devam ediyor. “Peki, biz neden toplandık?” Biz, bu devam edecek olan 

müzakerelerin siyaseten yapılacak olan birtakım söylemlerle sekteye uğramaması için. “Eyvallah, 

baĢımızın üstünde yeri var. Tamam, biz de AK Parti Grubu olarak, Ġzmir’in menfaatine olan, 

Ġzmirlilerin menfaatine olan her Ģeyin altına imza atacağımıza söz verdiğimiz için biz, sizlerle 

birlikte bu kredinin müzakerelerinde hareket edeceğiz.” dedik. Aradan bir hafta geçmeden, bakın bir 

hafta geçmeden, Sözcü Gazetesi’nde bir ifade. Kim tarafından veriliyor? Tunç SOYER tarafından. 

“Bizim kredimiz hazır, CumhurbaĢkanının önünde, onaylamıyorlar.” Doğru mu bu ifade? YanlıĢ. 

Tunç Bey’in burada bir ifadesi vardı, “Yalana yalan diyeceksiniz, yalana yalan diyeceksiniz.” Bir 

hafta önce konuĢtuğumuz konu bambaĢka, bir hafta sonra konuĢtuğumuz konu, konuĢulan konu 

bambaĢka. Arkasından tekrar bir görüĢme sağlandı ve bu görüĢmenin sonrasında bu kredinin 

CumhurbaĢkanlığı makamında, böyle bir kredi sözleĢmesinin olmadığı Tunç Bey tarafından ifade 

edildi arkadaĢlar. Tunç Bey tarafından yapılan toplantıda ifade edildi. Sonra çıkıldı, “Biz öyle 

söylemiĢtik ama bu kredi Ģu anda baĢka yerlerde, bu kredinin baĢka noktalara taĢınabilmesi için 

siyaset yapıyorsunuz.” gibi bir ifade kullanıldı. Eski hastalıklar adeta depreĢti arkadaĢlar. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin maalesef Ġzmir yöneticilerinin geçmiĢte yaĢadığı birtakım 

rahatsızlıklar depreĢti, Ġzmir cezalandırılıyor söylemi, yeniden nüksetti. Peki, gerçek bu mu? Ġzmir 

cezalandırılıyor mu? Cezalandırılmıyor mu? Ya da kim tarafından cezalandırılıyor? Bugün bunu 
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Ģimdi kamuoyu önünde Meclis’te tartıĢacağız ve kredinin nerelerde olduğunu, Dünya Bankası’nın 

Türkiye Direktörü’nün 15 Temmuz 2021 tarihli basın bülteniyle size açıklayacağım arkadaĢlar. 

Hani Tunç Bey, “Dünya Bankası Direktörünü arayın, konuĢun.” dedi. Bende telefonu yok. Tunç 

Bey’de vardır galiba o telefon, kendisi arayabilir. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Zoom’dan yapılmıĢ görüĢme, ona geleceğim 

Hakan Ağabey. Zoom’dan yapılan görüĢmelere de geleceğim, o dört ayda yapılan görüĢmeler var, 

onlara da geleceğim. ġimdi, Dünya Bankası Direktörü’nün 15 Temmuz 2021 tarihli basın 

bülteninden bahsedeceğim. Hangi krediler Türkiye’ye verildi? Hangi krediler kullanılıyor? Hangi 

krediler 2022 Mali Yılında kullandırılmayı planlanıyor vesaire falan... ġimdi arkadaĢlar, Ġzmir 

cezalandırılıyor söylemi kim tarafından söyleniyor? CHP Ġzmir Milletvekilleri ve Ġzmir Ġl BaĢkanı 

tarafından dönem dönem de Yerel Ġdareciler tarafından, arkadaĢlar. Neyin üzerinden yapılıyor bu? 

Bu kredi üzerinden yapılıyor. YanlıĢ bilgi verilerek yapılıyor. ġimdi arkadaĢlar, Sayın 

KILIÇDAROĞLU, herhalde bir 5 gün önce, bir hafta önce, tam tarihini hatırlamıyorum, Ġzmir’e 

geldi, bir açılıĢ yaptı. Herhalde hepiniz gittiniz bu açılıĢa. Konak’ta yapıldı bu açılıĢ, Ġzmir CHP Ġl 

BaĢkanı da ordaydı ve bu açılıĢta… 12-13 tane falan açılıĢ yapıldı. Bu açılıĢta, açılan bazı eserler, 

bazı eserler kim tarafından, nasıl yapıldığını Ģimdi size anlatacağım. Ġzmir’in nasıl… Sizlerin 

vatandaĢlara yanlıĢ bilgi verdiğini söyleyeceğim. Konak Engelsiz YaĢam Köyü, bunu Belediye 

yapmadı, bu ĠZKA tarafından, Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından, %75’i finanse edilerek yapıldı. 

Yenilikçi Öğrenme Merkezi, bunların isimleri farklı tabii. Siz böyle söylüyorsunuz ama isimleri 

farklı. Yine aynı Ģekilde ĠZKA tarafından yapıldı. Roman Kültür Merkezi, projenin gerçek adı 

Tepecik Semt Merkezi Restorasyon ve Hayata Geçirme Projesi. Bunların tamamının %75’lik 

finansmanı ĠZKA tarafından sağlandı. Bunu söylemekten bile aciz oldunuz ve bunun üzerinden 

siyaset yaptınız, kredi üzerinden siyaset yaptınız. ġimdi krediye geri dönecek olursak, “Dünya 

Bankası Direktörü, 2021 Mali Yılında Türkiye’de Ġnsanlar ve ġirketler Koruma ve Ġklim 

DeğiĢikliğine KarĢı Dayanıklılığı Artırma Gündemine odaklandı.” diye basın bülteni geçmiĢ 

arkadaĢlar. Dilerseniz bu bülteni size mail olarak atarım. Ve çıkmıĢ burada birkaç baĢlık da 2021 

yılı Mali Yılında hangi kredileri kullandıracağını ve kimlere kullandıracağını yazmıĢ. Biz bazen 

belge istiyoruz Mustafa Bey’den de Mustafa Bey belgeleri vermekte gecikiyor, bazen çekiniyor. 

Çünkü elindeki belge farklı bir belge oluyor ama benim elimdeki belge, bu belge arkadaĢlar, isteyen 

arkadaĢlara WhatsApp’tan da atabilirim, mail olarak da atabilirim ya da Ģimdi birazdan 

dağıtabilirim. Sonra demiĢ ki Dünya Bankası Direktörü; “2022 yılında bir kredi kullandırılabilir 

ama bunun görüĢmeleri henüz devam ediyor.” Kredinin gerçek ismini de söyleyeceğim, öyle 

Kentsel DönüĢüm Kredisi falan değil. Tamam mı? Ġzmir Deprem Sonrası YeĢil Dayanıklı ve 

Kapsayıcı Acil Yeniden ĠnĢa Projesi ve bu projeler için henüz bir kredi anlaĢması imzalanmamıĢtır 

arkadaĢlar, henüz bir kredi anlaĢması imzalanmamıĢtır. Kim diyor? Dünya Bankası Direktörü diyor 

arkadaĢlar. Evet, Ģimdi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) Ne kadar, çok mu oldu Ġrfan Bey? Kaç dakika oldu? Devam değil mi? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen devam edin. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi… Saati gösteriyor da Sayın BaĢkan, o yüzden dedim yani… Yani, yok, 

merak ettim ne kadar olduğunu sormak için Ģey yaptım. Evet, tabii konuĢmak istiyorlarsa 

konuĢabilirler. ġimdi, neymiĢ bu kredinin Ģeyi? Ġzmir Deprem Sonrası YeĢil Dayanıklı ve Kapsayıcı 

Acil Yeniden ĠnĢa Projesine iliĢkin bir kredi. ArkadaĢlar, 6 ay bu Ģehirde Ġzmirlilere yanlıĢ bilgiler 

verdiniz. Kim tarafından bu yanlıĢ bilgi verildi? Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı tarafından bu 

yanlıĢ bilgi verildi. Ne dendi? “Kredimiz hazır, kredi CumhurbaĢkanının onayında.” Sayın 

CumhurbaĢkanımızın onayında hiçbir kredi yok. Kredi müzakereleri tamamlandı mı? Hayır 

tamamlanmadı. Dünyada hiçbir kredi müzakeresi 4 ayda tamamlanmaz arkadaĢlar. Hele zoom 

üzerinde yaptığınız bir görüĢmeyle, bir iki görüĢmeyle kredi müzakereleri tamamlanmaz. 350 

milyon, 340 milyon dolar kimse kimseye vermez. Hiç kimseyi kandırmayın arkadaĢlar. Sayın 

SOYER kendini hâlâ Seferhisar’da Belediye BaĢkanı olarak düĢünüyor. Ama Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı olduğunu hatırlamak zorunda; ama maalesef ki, ama maalesef ki 2.5 yıl boyunca 

Sayın SOYER’in kendisini, kendi söylediklerini yalanlamasına Ġzmirliler artık alıĢtı, Ġzmirliler alıĢtı 

arkadaĢlar. Bir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı’nın, bir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı’nın söyleminin, 

söylemlerinin bir ağırlığı olması lazım. Pamuk gibi olmaz, o söylenen söz pamuk gibi uçup gitmez 

arkadaĢlar. Hüsnü Ağabey pamuk mu getirdin? Hüsnü Ağabey böyle Ģovları seviyor ama… ġimdi, 
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evet, evet pamuk gibi, pamuk gibi söylenen sözler havaya uçmaz, bunun bir ağırlığı olması lazım. 

Evet, bunu, bunu, bunun bir ağırlığı olması lazım, evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Ģimdi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Uçar uçar merak etmeyin bak uçtu. Evet. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan devam edebilir 

miyim? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sizi dinliyoruz ama yani Hüsnü Bey orada… 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pamuk, pamuk ipliğini… 

ÖZGÜR HIZAL: Sadece, sadece Hüsnü Bey değil, Murat Bey, Bülent Bey… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır hayır. 

ÖZGÜR HIZAL: UlaĢ Bey, Ġrfan Bey… Siz isim… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pamuk… 

ÖZGÜR HIZAL: Hayır, Sayın BaĢkan Ģöyle… Anladım, bazen, bazen ıĢıktan herhalde 

göremiyorsunuz, ben buradan görüyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır. 

ÖZGÜR HIZAL: Gözlüğü de taktığım için daha net görebiliyorum. Ben isimleri telaffuz edeyim 

Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır, hayır benim söylediğim o değil. 

ÖZGÜR HIZAL: Siz sadece Hüsnü Bey’i görüyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pamuk üfleyen… 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pamuk helvası üfleyen var mı? Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet arkadaĢlar, evet arkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Ġzmirlilere 

yalan yanlıĢ bilgiler veremez, yalan yanlıĢ bilgiler veremez. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

Tunç SOYER çok net söylüyorum, kredi meselesinde Ġzmirlilere yanlıĢ bilgiler verdi. Pazartesi de 

yanlıĢ bilgiler verdi, ondan önceki gün de yanlıĢ bilgiler verdi, kendi Genel BaĢkanına da yanlıĢ 

bilgiler verdirtti, kendi Ġl BaĢkanı’na da yanlıĢ bilgiler verdirtti arkadaĢlar. Belki bunlar kasıtlı 

yapıldı, onu bilmiyorum. Tabii Genel BaĢkan ya da Ġl BaĢkanı mutlaka Gündemi takip ediyorlardır; 

ama yanlıĢ bilgiler verdi. Ġzmir’deki CHP Yerel Siyasetçileri, Ġzmir Milletvekilleri, siyasetin, 

popülizmin ağababasını yaptılar arkadaĢlar. Ama bu, artık Ġzmir’de müĢterisi olmayan bir siyaset 

tarzı arkadaĢlar. Ġzmirli artık bunu yemiyor. Velev ki bu kredi çıktı. Çıkması için elbette ki gerekli 

destekleri bu noktada, bugüne kadar AK Parti Grubu olarak bizler yapacağız, yaptık da, yapacağız 

da. Peki bu kredi, 340 milyon Dolar krediyi nereye kullanacaksınız arkadaĢlar, bana bir bunu söyler 

misiniz? Yol mu yapacaksınız? Az önce 140 milyon TL kredi talep ettiniz, “Buca-Onat köprüsünü 

yapacağız.” dediniz. Belediye Hizmet Binasını ne kadara yapaksınız? Yıkılan, yıkılacak olan 

Belediye Hizmet Binasını kaç yüz milyon dolara yapacaksınız mesela? Yapmanız gereken bakım 

onarımları kaç yüz milyon Dolara yapacaksınız? ĠZSU binasını kaç yüz milyon dolara 

yapacaksınız? ArkadaĢlar, iĢte bu kredi o kredi arkadaĢlar, bu kredi o kredi, sizin müzakereleri 

devam ettirdiğiniz ama daha henüz, daha henüz yüz yüze görüĢmediğiniz bile, telefonla ve zoomla 

görüĢtüğünüz kredi bu. Bu iĢler böyle olmaz, bu iĢler böyle olmaz. VatandaĢa “4 ayda kredi 

çıkardık.” demeyin. Böyle bir kredi yok, yok. Çıksa bile vatandaĢın lehine kullanılacak bir durum 

yok arkadaĢlar. Gelelim depremzedelere, gelelim depremzedelere arkadaĢlar. Bayraklı Belediye 

BaĢkanımız da burada, Buca Belediye BaĢkanımız yok, KarĢıyaka Belediye BaĢkanımız yok, keĢke 

burada olsalardı. Gelelim depremzedelere. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, geçmiĢ yıllarda Kemal 

Ağabey çok iyi bilir, Kemal Ağabey iĢin içerisindeydi, binlerce konut yaptı. Öyle değil mi Kemal 

Ağabey? Kooperatifler eliyle bir takım finansman yöntemleriyle, EVKA’lar dediğimiz binlerce 

konut yaptı. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 10 yılda kentsel dönüĢüm adına yaptığı ne var? Ne var? 

2.5 yılda yaptığınız ne var arkadaĢlar? ĠZBETON’u kurtarıcı olarak görüyorsunuz. ĠZBETON daha 

yıllara asfalt atamıyor, geçin o iĢi. ĠZBETON, yollara asfalt atamıyor. ĠĢte Hakan Bey, Aliağa’daki 

durumunuzu gösterdi. Ġlerleyen günlerde ben de göstereceğim. Ben bunları söylerken, birileri benim 

hakkımda dava açmak niyetinde olduğunu söylüyor ama o dava meselesini daha henüz görmüĢ 

değilim. Açıldıysa tebligat gelir ama üç ayda gelmeyen bir tebligat… Artık tebligat biliyorsunuz e-
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tebligat üzerinde yapılıyor, çok hızlı geliyor ama gelmedi. Evet, evet arkadaĢlar, evet, evet… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL… 

ÖZGÜR HIZAL: Devam ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Devam edeceksiniz, bir Ģey söyleyeyim... 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani Ģuanda 21 dakikaya doğru gidiyorsunuz, sadece hatırlattım. 

ÖZGÜR HIZAL: Tamam. Sayın BaĢkan’ım, bir saat demiĢtiniz de ben bir saat devam 

ettirmeyeceğim yani. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söyle… 

ÖZGÜR HIZAL: Evet evet, “Bir saat” demiĢtiniz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben uyarmıĢ olayım, buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Tutanaklarda var; ama ben bir saat devam ettirmeyeceğim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Demek ki kısacası; krediyle ilgili mesele bu. Demek ki krediyle ilgili Ġzmirlileri, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER yanıltmıĢ arkadaĢlar. Bunu da bazen kendi 

ifadesiyle anladık, bazen bugün Ģu anda olduğu gibi bizim ifademizle Ġzmirliler görüyor. Dünya 

Bankası Direktörü’nün mailleriyle ya da basın bülteniyle görebiliyoruz. Ama sorun Ģu; Tunç 

SOYER’in burada konuĢtuğu bambaĢka oluyor, bizim yanımızda konuĢtuğu bambaĢka oluyor, 

Sözcü Gazetesi’nin karĢısına çıktığında, Tele 1’in karĢısına çıktığında, KRT TV’nin, Halk TV’nin 

karĢısına çıktığında bambaĢka söylemlerle karĢımıza çıkıyor. Buna ne derler biliyor musunuz 

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

Reklam olmaz, reklam olmaz, reklam olmaz. Buna ne derler biliyor musunuz arkadaĢlar? Karakolda 

doğruyu söyleyip, mahkemede ĢaĢmak derler arkadaĢlar. Tunç SOYER karakolda doğruyu söylüyor, 

mahkemede gidiyor, ĢaĢıyor arkadaĢlar. Kredi meselesi bu. Ġzmir Depremzedeleriyle alakalı evet, 

bir Ģey mi yapacaksınız? Buyurun, 1 yıl oldu, Bayraklı’da K sınırlarını belirledik. Bununla ilgili 

teknik bilgileri zaten Hakan Bey, Grup Sözcümüz de verecektir, bugün ya da Cuma günkü 

Meclis’te. Bir yılda… O toplantılarda hepimiz vardık, bir yılda Bayraklı’nın tamamı planlanırdı 

arkadaĢlar, tamamı planlanırdı. Plan revizyonu yapılırdı, BüyükĢehir’in desteğiyle. Emsal artıĢı mı? 

Yapın emsal artıĢı, biz de destek verelim size, makul seviyede. Yapın, buyurun. Yetki kimde? CHP 

Ġl BaĢkanı’nın bahsettiği gibi Bakanlıkta mı? Hayır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nde, Ġlçe 

Belediyeleri’nde, vatandaĢa yanlıĢ bilgi vermeyin. Durum bu. Depremzedelerin menfaatine bir Ģey 

yapacaksak, öyle afaki ifadelerle, öyle “Kredimiz orada, kredimiz onaylanmıyor.” deyip, insanlara 

yanlıĢ bilgiler verip, umut tacirliği yapmayalım, umut tacirliği yapmayalım arkadaĢlar. ġimdi, bir 

baĢka konuya gireceğim, kısaca hemen bunu da izninizle, izninizle arkadaĢlar… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) UlaĢ Bey bakın, bu kürsüden 

salon çok güzel görünüyor. Tavsiyem; gelin burada söyleyeceklerinizi söyleyin. Evet, evet... Sayın 

BaĢkan, Ģimdi… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, devam edelim arkadaĢlar. 

ÖZGÜR HIZAL: Bitiriyorum Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: Asıl bugün Meclis öncesinde, Meclis öncesinde yapmak istediğim bir konuĢma 

vardı. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Çok mu 

sıkıldınız? Evet. Dönüyorum, Ģimdi geliyorum, dönüp dönüp aynı yerde… Çünkü 

konuĢturmuyorsunuz böyle o yüzden. ġimdi altı oldu. Evet. ġimdi, Ġzmir’de bir gündem konuĢuldu, 

Türkiye’de bir gündem konuĢuldu arkadaĢlar. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin yapmıĢ olduğu bir 

Kültür Zirvesi ve Kültür Zirvesi sonrasında yapılan bir gala yemeği. Tabii bu gala yemeğine bizler 

davet edilmedik. Meclis Üyeleri olarak davet edilenler var mı, onu bilmiyorum ama Kültür 

Zirvesine de davet edilmedik daha doğrusu. Mesaj geldi mi? Gelmedi mi? Onu da bilmiyorum. Ama 

ben Grup BaĢkan Vekiliyim, Kemal Ağabey Grup BaĢkan Vekili, Salahattin Bey Grup BaĢkan 

Vekili, Salahattin Ağabey Grup BaĢkan Vekili herhalde sizlere de gelmemiĢtir diye düĢünüyorum, 

sizin adınıza konuĢmak istemiyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok, Grup BaĢkan Vekillerini davet edildi arkadaĢlar. 

ÖZGÜR HIZAL: Bana, bana davetiye gelmedi Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Edildi. 
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ÖZGÜR HIZAL: Telefonla, telefonla da aranmadım Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Edildi, edildi. 

ÖZGÜR HIZAL: Neyse meselemiz bu değil. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Kültür Bakanımız, Sayın Konya BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanımız da ordaydı yani, onu da söylemekte fayda var. 

ÖZGÜR HIZAL: Ben Sayın Bakanımız ve Sayın Belediye BaĢkanımız hakkında bir Ģey 

söylemedim ama biz Meclis Üyesi olarak… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Grup BaĢkan Vekilleri davet edildi arkadaĢlar. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan ben, ben davet edilmedim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kayıtlara geçsin.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Siz Grup BaĢkan Vekili değil misiniz? 

ÖZGÜR HIZAL: Ben, ben Grup BaĢkan Vekili olarak davet edilmedim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. 

ÖZGÜR HIZAL: Tamam. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Onu size gösterelim. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. ġimdi bazı grup, bazı Meclis Üyeleri gitmiĢ galiba neyse çok önemli değil, 

mesele bu değil tabii Pazartesi burada bazı Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız bazı güzellemelerde 

bulundular. Kültür Zirvesini ve Kültür Zirvesi sonrasında yapılan gala programıyla alakalı bazı 

güzellemelerde bulundular. Ben de Ģimdi bazı çirkinliklerden bahsedeceğim arkadaĢlar. ġimdi 

arkadaĢlar geçmiĢte CHP Belediyeleri özellikle de Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Belediyecilik 

anlamındaki zafiyetlerini ve yanlıĢlarını, eksiklerini kapatmak adına Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK üzerinden birtakım istismari söylemler geliĢtirerek ve birtakım ideolojik söylemlerle 

ayrıĢtırarak toplumu hem seçim kazanma refleksi ortaya koyuyorlardı, hem de o Belediyecilik 

noktasındaki baĢarısızlıklarını örtmeye çalıĢıyorlardı. Bugün baktığımızda geçmiĢi adeta mumla 

arar bir vaziyette, bugün baktığımızda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi özellikle 2.5 yıl dönemi 

içerisinde bambaĢka bir refleks gösteriyor. Ne yapıyor? Özgürlükler adı altında, demokrasi adı 

altında ve birtakım söylemler geliĢtirerek toplumun temel değerleri üzerinden birtakım faaliyetler 

içerisine giriyor. Ve dün iĢte hangi günse hatırlamıyorum Cumartesi, hafta sonuydu zannedersem, o 

gün bir gösteri yapıldı ve bu gösteri üzerinden ki, o gösteri yapılırken basın mensupları da dıĢarı 

çıkartıldı arkadaĢlar. Basın mensupları da dıĢarı çıkartıldı, basına da kapalı bir gösteriydi. Bu da çok 

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

Basına, basına… Yok bütün gösteriler basına kapalı değil, bütün gösteriler basına kapalı değil, 

bütün, bütün… Murat Bey herhalde ordaymıĢ evet, bütün gösteriler basına kapalı değil, evet, basına 

kapalı bir gösteri yapıldı. Allah’tan, Allah’tan orada tabii teknoloji geliĢti vesaire falan video çeken 

arkadaĢlar oldu ve bugün basına düĢtü. Bugün basına düĢtü. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bakan orada değildi. Galada, galada Bakan Bey 

yoktu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bakan Bey’i iyi takip ediyorlar. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: Bakın arkadaĢlar, bakın, bakın... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bakan Bey yoktu, ben söylüyorum. Ben… 

ÖZGÜR HIZAL: Bakan Bey… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben ordaydım, Bakan Bey yoktu. Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Ģimdi arkadaĢlar Türk… Ġzmir, Ġzmir Gündemini çok iyi takip ederim 

Sayın BaĢkan ve orada, orada Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bir gösteri tertipledi. Ve bu gösteriyle, 

bu gösteriyle dün Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK üzerinden yapılan istismari söylemlerle 

kapatmaya çalıĢtıkları yanlıĢ Belediyecilik anlayıĢını bugün bu tarz faaliyetlerle kapatmaya 

çalıĢıyorlar arkadaĢlar. Körfezi kirlettiniz, temizlemiyorsunuz. Biz bugün körfezi konuĢmamız 

gerekirken, bunun konuĢmanın bu konuyu konuĢmamıza müsebbip oluyorsunuz, sebep 

veriyorsunuz. Trafik diyoruz, trafiği iĢin içerisinden çıkılmaz hale soktunuz. Trafikle ilgili adım 

atamıyorsunuz, hiçbir faaliyet göstermiyorsunuz ama böyle garip garip faaliyetlerle Ġzmir 

gündemini meĢgul ediyorsunuz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL konuĢmayalım onu yani. 
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ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan kapatıyorum, bitiriyorum yani. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Ve sonrasında, sonrasında çıkıp bunu eleĢtiren Ġzmir’e ve Ġzmirlilere ve 

siyasilere en sert eleĢtiriyle cevap veriyorsunuz. Ne diyorsunuz? “Akıl sağlığını yitirmiĢ, adeta ruh 

sağlığını yitirmiĢ insanlar.” diyorsunuz. Kim diyor bunu? Tunç Bey’in tweetleriyle deniliyor 

arkadaĢlar. ArkadaĢlar, Ģu suyu görüyor musunuz Ģu suyu, Ģu suyu Buca’da, Karabağlar’da, 

Gaziemir’de insanlar musluklarından çamurlu su, pis suyu içtiklerinde çocuklarını kucaklarına 

alarak hastanelere koĢtuklarında Tunç Bey buraya gelip, Ġzmirlilere aynen Ģunu söyledi; “Bir bardak 

suda fırtına koparıyorsunuz.” dedi. Bugün de aynı Ģekilde Ġzmirliler Tunç Bey’in, Tunç Bey’in bu 

yapmıĢ olduğu faaliyeti eleĢtirdiği için Tunç Bey tarafından adeta ruh sağlığını yitirmiĢ kiĢiler 

olarak görülüyor. Biz bunu asla kabul etmiyoruz arkadaĢlar. Çıkıp, yapılan bir yanlıĢ Ġzmir’den, 

Ġzmirlilerden ve tüm Türkiye’den özür dilenmesi gerekirken hâlâ meseleyi bambaĢka noktalara 

çekiyorsunuz, çekmeye çalıĢıyorsunuz. Bunu asla ama asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Hepinizi 

saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, çok teĢekkür ederiz. MaĢallah. Sırayla vereyim o zaman 

yani en son size Ģey yapayım isterseniz. Peki, buyurun Nilay Hanım kürsüden mi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Sıcağı sıcağına yanıt olursa daha unutulmaz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun... Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz buyurun. 

ArkadaĢlar zamanımız var, zamanımız var. Meclisimiz boĢalabilir, zamanımız var. Çünkü oylanacak 

madde de kalmadı. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Değerli Meclis Üyelerimiz ben her ihtimale karĢı mikrofonumla 

geldim ama… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ÇalıĢıyor. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ÇalıĢıyor mu? Tamam. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Peki, o zaman Ģunu Ģuraya koyayım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Onu al. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. AK Parti Grup BaĢkan Vekilimiz herhalde 25 dakikadan fazla 

konuĢmuĢtur. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ne kadar konuĢmuĢ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ama ben sadece… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Nilay Hanım 30 dakika 53 saniye. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kaç? 33 dakika 50 saniye.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 30 dakika 53 saniye. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
NĠLAY KÖKKILINÇ: Anlıyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yarısı kadar doğru, doğru teĢekkür ederim, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: O yüzden ben sadece eleĢtirilere yanıt getirmek istiyorum. Öncelikle Özgür 

Bey’in bu kürsüde kullanmıĢ olduğu üslup için teĢekkür ediyorum. Çünkü Pazartesi günü 

kalpazanlık sözcüğü, sahtekârlık sözcüğü beni inanılmaz derecede rahatsız etti. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye Meclisi’nde aslında bu sözcüklerin hiç telaffuz edilmemesi lazım. Eğer telaffuz edileceği 

bir yer varsa o da yargı yerleridir. Ben en azından bu tür herkesi rahatsız edecek sözcükleri 

kullanmadığı için kendisine teĢekkür ediyorum. ġimdi UCLG bunu söyleyelim, Dünya Belediyeler 

Birliği, ben de o gece oradaydım. Benim masamda da bir Fransız Heyeti vardı, onlarla da sohbet 

ettik. O gece gerçekten olağanüstü güzel bir geceydi ve ben kendi Belediye BaĢkanımla onunla 

birlikte çalıĢan tüm arkadaĢlarıyla gurur duydum. Kendimi dünyanın bir vatandaĢı olarak gördüm 

ve Ġzmir’in de böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından büyük bir mutluluk duydum, onur 

duydum. Biz iĢte bu yüzden bu tür uluslararası organizasyonlara her zaman dâhil olmalıyız. Ġzmir 

bu tür organizasyonların ev sahipliğini her zaman üstlenmeli. Bu yatırım demek, Ġzmir’in geliĢmesi 

demek, Ġzmir’in turizmine katkı demek ve bugün sadece artık Ġzmir için siyaset yapmak değil, 

ülkemiz için siyaset yapmak kadar dünya için de siyaset yapmak, gezegenimiz için de siyaset 

yapmak çok önemli. Çevre, doğa, insan hakları gibi hepimizin, insanlığın getirdiği ortak 

değerlerimiz var. Bunların hepsine sahip çıkmakla yükümlüyüz. Kültür Bakanımızın olması çok 

güzel… 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Nilay Hanım, pardon. Teknik ekip, biraz önce Özgür Bey’in 

söylediği Ģey Nilay Hanımın da baĢına geldi. Ses çıkmıyormuĢ, bir bakarlar mı?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tahmin ettim. Evet. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok beklemeyeceğiz yani. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben kısaca kayıtlara geçmesi yönünden az önce söylediğim sözleri, Ģöylece 

özetleyeyim, UCLG Dünya Belediyeler Birliği demek ve Ġzmir pek çok güzel kentin arasında bu 

Dünya Belediyeler Birliğinin Kültür Zirvesiyle ilgili organizasyonla Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanımız Tunç SOYER sayesinde ev sahipliği yapmaya hak kazanmıĢ bir kent. Biz bununla onur 

duyduk. Gala gecesinde de o kadar güzel beraberlikler vardı ki, Kültür Bakanımızın orada olması, 

Büyükelçilik Temsilciliklerinin orada olması bizleri ayrıca mutlu etti. 65 ülkeden temsilciler vardı 

ve Dünya Belediyeler BaĢkanı Ġzmir’e bu konuda övgüler söyledi. ġunu söyleyelim, dediler ki; 

“Türkiye keĢke Ġzmir gibi olsa, dünyanın da pek çok kenti keĢke Ġzmir gibi olsa.” Biz o gece çok 

güzel sözler duyduk Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Ġzmir’in Yönetimiyle ilgili. Benim Ģu 

dikkatimi çekti; Kültür-Sanat bizim hayatımızda yok mu? Yani her yere yol yapmak, altyapı 

yapmak veya baĢkaca teknik yatırımlar yapmak mıdır Belediyecilik? Kültür sanat denen bir Ģey var. 

Kültür-sanat insan ruhunu geliĢtiren, toplum barıĢını sağlayan, ülkelerle kentlerle beraberliğimizi 

ortak değerlerimizi ortaya çıkaran çok önemli bir kavram ve bizim kültür-sanat alanında da her 

zaman çok önemli yatırımlar yapmamız gerekiyor ki, Dünya Belediyeler Birliği bile Kültür 

Zirvesi’nde, Kültür Zirvesi adıyla yola çıkmıĢ ve bu organizasyonu gerçekleĢtirmiĢ. Ben AK Parti 

Grubundan ne zaman kültür-sanatla ilgili bir Ģey, eleĢtiri görsem mutlaka diyorlar ki; “ĠĢte müzik 

yapmasın, yol yapsın.” Bir tweetine denk geldim Özgür Bey’in ve çok ĢaĢırdım twitterda. Tango 

yapan çiftleri koymuĢ, aĢağıya da gene baĢka bir kültür-sanat faaliyetini koymuĢ, ortaya da sel 

baskınıyla, ilgili bir fotoğraf koymuĢ. ĠĢte demiĢ; “Ġzmir böyle yönetiliyor.” Ġzmir, Ġzmir çok güzel 

yönetiliyor. Ġzmir’i dünya ülkeleri de takdir ediyor, sel baskınlarından bahsettiğiniz zaman bugün 

çok yakın zamanda Batı Karadeniz’de yaĢanan sel felaketini biliyoruz, 80’den fazla vatandaĢımızı 

kaybettik, dere yataklarında kurulan binaların yıkımı gördük, bunlara tanık olduk. Öyleyse kalkıp 

da hani Ġzmir’e ait olup olmadığını bilmediğimiz görüntülerle bile kültür-sanat hayatını bu kadar 

dıĢarıda bırakmak, böylesine acımazsızca eleĢtiriler getirmek gerçekten büyük haksızlık. Ben gala 

gecesinde ordaydım, ben BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızla gurur duydum, kentimizle gurur 

duydum. Kendimi Dünya VatandaĢı olarak gördüm. ĠnĢallah bundan sonra da bu organizasyonlar 

olur. Ġzmir’in turizmine, ekonomisine, tanıtımına çok büyük katkı sağlayan bir organizasyon. ġimdi 

o gece semazen gösterisi olarak sunulan gösteri, esasında hiçbir Ģekilde semazen gösterisi değildi. 

Ben benzerlerini Mısır’da da gördüm. Çok güzel bir basın açıklaması yapmıĢ Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi. Bugün basına bu haber düĢtüğü zaman da yine AK Parti Grubunun bu Ģekilde 

yaklaĢımına çok ĢaĢırdım, kendimi hapsedilmiĢ, kültür-sanat alanında bile bu kadar özgür olmamız 

gereken bir dünyada bile bu kadar hapsedilmiĢ olmayı siyaset alanında, siyasi partilerin var olması 

gerektiğini düĢünen kiĢiler olarak çok rahatsızlık duydum. Yani bu, bu düĢünce tarzının mutlaka 

tüm siyasi partilerimizin terk etmesi gerekir. Özgürlüklere hep birlikte sahip çıkmamız gerekir. Bu 

beni çok rahatsız etti. ġimdi izin verirseniz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin basın metnini özetle 

okumak istiyorum. “İzmir’in 4.’süne ev sahipliği yaptığı ve 65 ülkeden kültür üreticilerinin 

katıldığı Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi kentimize ve ülkemize önemli kazanımlar 

sağlamış, uluslararası alanda da son derece olumlu etkiler yaratmıştır. Sadece İzmir değil, tüm 

ülke adına eşsiz bir tanıtım olanağı sunan UCLG Kültür Zirvesi hakkında tek satır yayın 

yapmayan bazı grupların gala gecesindeki yaklaşık 3 saat süren sanatsal gösterilerin küçük bir 

bölümü üzerinden çağ dışı bir anlayışla, bağnazca yorumlar üretmelerini elbette şaşırtıcı 

buluyoruz. Gala gecesinde sahne alan uluslararası üne sahip dans sanatçısı Ziya AZAZİ’nin 

gösterisi bir sema ayini değildir. Altını önemle çiziyorum. Kültür Bakanlığı nezdinde ülkemizi 

defalarca yurt dışında temsil eden sanatçının eserlerinin dinî değerlere saygısızlık olarak 

değerlendirilmesi söz konusu olmayacağı gibi Kurumumuzun da böyle bir girişime asla müsaade 

etmeyeceği bilinmelidir.  Dervish in Progress adlı gösterisi semah olarak değil, çağdaş bir dans 

gösterisi olarak sunduğunun özellikle altı çizilmektedir. Sanatçı, Mevlevilik kültürünü başka bir 

platforma taşımak gibi bir iddiası olmadığını çok defa dile getirmiştir. 2011-2014…” Hüsnü Bey 

salonda olmanızı arzu ederdim. “…2011-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet 
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Opera ve Balesinde “Mevlana’nın Çağrısı” eserinde aynı gösteriyle yer almıştır. İstanbul, 

Ankara, Mersin, İzmir, Samsun Devlet Opera ve Balesi Sahnelerinde dans eden sanatçı aynı eser 

ile Kültür Bakanlığı görevlendirmesi yapılarak Çin’de ülkemizi temsil etmiştir. Yine Türkiye 

Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı görevlendirmesiyle Sultan's Sergisinin açılışında, “Sultanın 

Sergisi”nin açılışında Perküsyon Sanatçısı Burhan ÖCAL ile Danimarka, Kopenhag, Ballerup 

ve Helsingor şehirlerinde aynı gösteriyi sergilemiştir. 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Antalya Devlet Senfoni Orkestrası haftalık olağan konserinde aynı gösteriyle 

yer almıştır.” Özgür Bey ben sizi dinledim salonda, Özgür Bey, lütfen, lütfen teĢekkür ederim. 

ÖZGÜR HIZAL: Tabii tabii. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: “…2014 yılında Almanya Oldenburg Türk Festivalinde yer almıştır. 
Bitiyor. Kültür ve sanat dünyasına en uzak kişilerin bile küçük bir araştırmayla ulaşabileceği bu 

bilgiler ışığında bir kez daha ifade etmeliyiz ki, bir sanat eserinin parçası niteliğindeki dans 

figürleri üzerinden yaratılmaya çalışılan algıların gerçek hedefi tarafımızca bilinmektedir. 

Sanatı, kültürü, bilimi, demokrasiyi, özgürlüğü, kadın-erkek eşitliğini kısaca aydınlık ve güzel 

olan her şeyi savunmayı ısrarla sürdüreceğiz.” Lütfen bu konularda sizlerle de ortak noktalarımız 

olsun. Evet, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin bu konudaki eleĢtirilere yanıtı böyleydi, özetle 

geçtim. ġimdi diğer konulardaki eleĢtirilere de kısaca yanıt vermek isterim. Kaç dakika oldu acaba 

sorabilir miyim? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Devam edin lütfen, devam edin. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Peki. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 10 dakika oldu henüz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi Meclis yönetiminden bahsettik, hep 2,5-3 senedir söylüyoruz zaten. 

“Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğini esas aldık.” diyoruz. Aramızda çıkan bazı konularda birlikte bir 

konsensüs yapıyoruz, ortak bir yol belirliyoruz ve Meclisin güzel bir Ģekilde çalıĢması için 

elimizden geleni yapıyoruz ve Türkiye’de Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi bu konuda pek çok 

kente örnek bir Meclistir. Çünkü muhalefetin sesini duyuyoruz, dinliyoruz. Çoğulcu demokrasiye de 

önem veriyoruz, bu konuda da örnek olmaya gayret ediyoruz. “BaĢkanlık Yönetimi” dediğiniz 

zaman BaĢkanın söz kesmeye hakkı var, söz verip vermeme hakkı var, bugün bunun da birtakım 

kuralları var. Önemli olan Ģey, kiĢilik haklarını ihlal etmeden, Meclis düzenine kargaĢa yaratmadan 

sözlerimizi ifade edebilmek, bu üslupla çalıĢabilmek. Dolayısıyla bu konudaki haksız eleĢtirileri 

reddediyoruz. Ġstihdam konusuna zaten yanıt geldi. Hani Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin 

istihdamında da yine her Ģekilde Yasalar ve Mevzuat çerçevesinde hakkaniyete uygun bir Ģekilde bir 

çalıĢma söz konusu, bir üslup söz konusu. Evet, ben de aynı Ģeyi söyleyeceğim, ısrarla 

söyleyeceğim, altını çizerek söyleyeceğim. Ben de bir tarafı Balkanlarda, bir tarafı Azerbaycan’da, 

baĢka bir kentte de kökleri olan bir insanım, Ġzmirliyim aynı Ġzmir’deki pek çok yurttaĢımız gibi. O 

yüzden biz Ġzmirliyi tanımlarken “Doyduğun yer kentindir.” diyoruz, “Doyduğun yer Ġzmir’se 

herkes Ġzmirlidir.” diyoruz. ġimdi gelelim depremle ilgili eleĢtirilere. K sınırları konusunda 

depremle ilgili zaten Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tüm siyasi parti gruplarıyla birlikte burada 

hareket etti. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’yla birlikte hareket etti. Çok büyük bir acı geçirdik 30 

Ekim depreminde, 117 yanılmıyorsam vatandaĢımızı kaybettik, 115-117 belki daha sonra da üzerine 

eklenmiĢ olabilir. Ġnsanlar evlerini kaybettiler, orta hasarlı evler, yapılar, ağır hasarlı yapılar, 

Hükümetimizin vermiĢ olduğu ağır hasarlı yapılarla ilgili güzel kredi imkânları oldu ama orta 

hasarlı yapılarla ilgili birtakım sıkıntılar yaĢandı. Bunu da gidermek için hepimiz elbirliğiyle 

hareket ettik. Bu konudaki eleĢtiriler de haksız. Dünya Bankası kredisinden, Dünya Bankası’ndan 

temin edilen kredi bir mutabakatla gelen kredi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin dünya kredibilitesi 

yüksek, yüksek olan kentlerden birisi. Bakın, ben de bir hukukçuyum, sizler de bir hukukçusunuz. 

Sanıyorum erken seçim sözleri biraz buradaki muhalefeti de etkiliyor sanıyorum. Yani seçim, 

seçimin gündeme gelmesi biraz siyaset, biraz siyaset yapılıyor bu konuda. Hâlbuki Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi bu konuda son derce iyi niyetle hareket ediyor. Bugüne kadar pek çok 

projesi için Dünya Bankalarından kredi temin etmiĢ. Bunun için de çaba sarf etmiĢ. Orta hasarlı 

vatandaĢların, BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın gelip, dert yanmaları üzerine bu konuda 

uluslararası alanda dıĢ iliĢkilerde çalıĢan tüm ekibiyle birlikte seferber olmuĢlar ve Dünya Bankası 

340 milyon Dolara ilk beĢ yılı ödemesiz 25 yıl üzerine ilaveli yani toplam üzerine 30 yıl ve %1 

faizli kredi imkânı sunmuĢ. Bunun 4 ayda mutabakatı gerçeklemiĢ, mutabakata varılmıĢ. Burada 
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bakın Sayın CumhurbaĢkanımızın önüne konan sözleĢmeden bahsedilmiyor, bir mutabakata varıl… 

Bakın sözleĢme nedir? Yazılı SözleĢme de yaparsınız Özgür Bey, Yazılı SözleĢme de yaparsınız ama 

sözlü olarak da iradeler birbiriyle buluĢtuğu zaman Borçlar Hukuku’ndan hatırlayın icap, kabul 

yerini bulduğunda sözleĢme gerçekleĢir. Burada nedir olan? Dünya Bankası “Ben size bu krediyi 

veririm.” diyor. Bundan sonrası kimin iĢi? Artık Sayın CumhurbaĢkanına bu kredi iĢlem dosyasını 

hazırlayıp, sözleĢmesini düzenleyip, Sayın CumhurbaĢkanın önüne bu dosyayı koymakla görevli 

olan ilgili Hükümetin ilgili Bakanlıklarıdır. Yani Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın kast 

ettiği Ģey budur. Eğer sözcükler üzerinden gider yok sözleĢme CumhurbaĢkanımızın önüne… 

ÖZGÜR HIZAL: Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Geldi imzalamıyor. 

ÖZGÜR HIZAL: Nilay Hanım, Nilay Hanım çok özür diliyorum. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Ama benim sözümü kesmiĢ oluyorsunuz. 

ÖZGÜR HIZAL: Ben hayır hayır hayır. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  O zaman çünkü bakın… 

ÖZGÜR HIZAL: Hayır hayır. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Hiçbir arkadaĢımız sözünüzü kesmedi. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Ben de sözünüzü kesmedim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey devam etsin, devam etsin. Buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Ben daha önce de kesmedim, ne olur siz de kesmeyin. Burada niyet 

önemli. ġunu söyleyelim, burada bir yanlıĢ anlaĢılma olduğu fark edilince, burada yanlıĢ anlaĢılma 

olduğu fark edilince veya siyaseten bir manevra haline getirildiği de görülünce AK Parti Ġl 

BaĢkanlığına CHP Ġzmir Ġl BaĢkanımızla birlikte, Grup BaĢkan Vekilimiz de belki eĢlik etti, tam 

hatırlayamıyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ettim ettim, ben de vardım orada. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız gitti ve bu konuda doğru anlatımı 

kendilerine ifade etti, hep beraber de bir basın açıklaması yaptınız. Ve bu konunun ne olduğu 

anlaĢıldı. Pazartesi günkü toplantıda da Belediye BaĢkanımız çok net bir ifadeyle anlattı. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi’nin web sitesine bakın o metne o açıklamayı da görürsünüz. ġimdi kesinlikle 

burada kimsenin yanıltılması söz konusu değil. Sadece Sayın CumhurbaĢkanının önüne bu 

mutabakatı somut hale getirip, dosya haline getirip, bu kredinin çıkmasını sağlamak gerekiyor. Bu 

konuda halen iyi niyetimiz sürüyor. Bu konuda tüm partilerin hassasiyetle birlikte hareket etmesi 

gerektiği noktasındayız. Aynı depremle ilgili hep beraber bir Usul ve Yöntem Yönergesi çıkarıldığı 

gibi Çevre ve ġehircilik Bakanımızın da desteklediği gibi, ben sadece… Burada beni rahatsız eden 

bir Ģey daha var. Sayın Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız ekiple beraber AK Parti Ġl 

BaĢkanlığına gitti. Burada ortak açılama yaptı. Fakat sonrasında bu ziyaret o kadar suiistimal edildi 

ki, ben buna çok üzüldüm. Sanki, sanki Belediye BaĢkanımız baĢtan yanlıĢ Ģeyler söylemiĢ de 

bunları düzeltmiĢ gibi… Yani bir konuk, bilmiyorum bizim geleneklerimizde göreneklerimizde 

evinize gelen bir insanın, sizi sayan bir insanın size gelmiĢ bir insanın iradesini, bu Ģekilde kendi 

içinde çeliĢki varmıĢ gibi halka aktarmak, yansıtmak bana göre hiç etik değil. Çok insanı rahatsız 

eden yani Ģu anda söylerken bile büyük rahatsızlık duyuyorum. Evinize gelen insanın AK Parti Ġl 

BaĢkanlığı, AK Parti’nin evidir, evinize gelen bir resmi kimliği, kimliği suistimal etmektir, bir 

misafiri suistimal etmektir. Aslında bu konuda siyaset yapıyorsunuz belki, yapın tamam. Ama AK 

Parti Ġl BaĢkanlığına yapılan ziyareti bu eleĢtirilerinizde kullanmayın. Bu eleĢtirilerinizdeki ortak 

açıklamalarınızda “Bak BaĢkan böyle söyledi, geldik ortak açıklama yaptık, Ģimdi böyle söylüyor, 

sonra Ģöyle söylüyor.” Ben buna ayıp derim, ben buna ayıp derim. Ben bunda çok rahatsız oldum, 

bana göre AK Parti Ġl BaĢkanlığı’nın Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımıza bir özür borcu vardır, 

bu konuda. Ben baĢka bir… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: KonuĢuyor Nilay Hanım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢka bir konuya geçiyorum Ģimdi. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben baĢka bir konuya geçiyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun. 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız vatandaĢa yalan söylemez. Zaten eğer 

vatandaĢımız böyle söylüyorsa önümüzde yerel seçimler var, onu göreve getirmezler. Yani bugün 

seçilmiĢ bir insan en çok dikkat edeceği Ģeyler bunlar olacaktır bana göre. Yani biraz siyasete 

kurban, iyi niyeti siyasete kurban ediliyor. Ben öyle görüyorum. Yani “Siyaset dili değiĢsin.” 

diyoruz, “Siyaset üslubu değiĢsin” diyoruz, “siyaset projelerle yapılsın.” diyoruz ama hep aĢağıya 

çekmek, hep aĢağıya çekmek. Gençleri siyasete kazandıralım ama gençler bizim Meclisimizi 

seyrederlerse, siyasetçilerin dilini izlerlerse siyaset yapabilirler mi? O kadar güzel gençlerimiz var, 

kazanamıyoruz. Hangi partide siyaset yaparsa yapsın. Ben Ģimdi baĢka bir konuya geçeyim 

izninizle. ĠZKA’dan Konak Belediyemizin yatırımlarından bahsedildi. Ben burada da her zaman 

Ģunu söylerim. Zaman zaman Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ne de karĢı da bu eleĢtiriler getirilir. 

“GeçmiĢte baĢlamıĢtır, geçmiĢte yapılan bir Ģeyi Ģimdi açıyorsun.” denilir. Devlette istikrar vardır. 

Devletin de birimlerinde açılıĢlarda aynı Ģey vardır. GeçmiĢte baĢlamıĢtır, sizin döneminizde 

bitmiĢtir, açılıĢını yaparsınız, zevkle yaparsınız. ĠZKA’nın gelirinin de büyük bir bölümünü 

Belediyeler karĢılıyor yani hani ĠZKA yaptı, siz açıyorsunuz… 

HAKAN YILDIZ: YanlıĢ bilgi verme. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam. O zaman Ģöyle bir Ģey yapalım. 

ÖZGÜR HIZAL: YanlıĢ bilgi… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam. KarĢılıklı konuĢmayalım ama Cuma günü ĠZKA’nın yapısını da 

burada isterseniz… Hepimiz ders çalıĢalım. ĠZKA’nın da üyelerine bakalım. 

ÖZGÜR HIZAL: O ĠZKA’nın… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kimden ne gelir elde ediyor ona bakalım. 

ÖZGÜR HIZAL: ĠZKA’nın o konu, o konuda çok yanlıĢ bilgiye sahipsiniz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam, Cuma gününe bunu Ģey yaparız. 

ÖZGÜR HIZAL: Cuma günü onunla ilgili ben açıklama yapacağım size. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Cuma günü bu konuda yaparız, ben de böyle biliyorum. ġimdi gelelim… 

Kentsel dönüĢümden bahsettik. Kentsel dönüĢüm kredileri de hani Dünya Bankaları’ndan yurt 

dıĢından temin edilen krediler de üç kente verilmiĢ. BaĢkan’ın açıklamasında da vardı bu… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Özür dilerim, 

konuĢuyorum. Özür dilerim… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Farkındayım. Üç kente verilmiĢ, Tekirdağ, KahramanmaraĢ ve Manisa. Biz Ġzmir’in de 

içinde olması dileriz ve Ġzmir’in de kentsel dönüĢüm yaklaĢımı ve projeleri dinlenildiğinde esasında 

bunda da yepyeni bir modelinin olduğu fark edilmiĢ, bu modelin de yansıtılması ve kullanılması 

arzu edilmiĢ. Kentsel dönüĢümde birebir söylediğimiz bir Ģey var. “Rızayen yerinde dönüĢüm, 

insani dönüĢüm, tüm sosyal donatılarıyla dönüĢüm.” Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bunu yapıyor. Bu 

konuda da ben Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bürokratlarımıza çok teĢekkür ediyorum, çok büyük 

emekleri var. Uzun zaman buradaki ihalelere Pandemi sebebiyle ve ekonomik krizler sebebiyle 

müteahhitler gelememiĢti. Ġzmir’in iĢtiraki olan ĠZBETON’un bu ihalelere katılması ve bu konuya 

da elini taĢın altına koyması ayrıca çok takdire değer bir konu. Bunu da bu Ģekilde geçiyoruz. ĠZSU 

ile ilgili Aliağa’dan bir eleĢtiri gelmiĢti. YeniĢakran’da kanal projesi var. Sadece revizyonu yapılmıĢ, 

yapım ihalesine çıkılıyor. Arıtma planlamasında da Kurumlardan yanıtlar çok uzun sürede geliyor, 

DSĠ’den, Tarımdan, Çevre ve Orman Müdürlüğünden, bundan kaynaklı bazı sorunlar olmuĢ olabilir. 

Ġl BaĢkanımızın ve Milletvekillerimizin “Hani Ġzmir cezalandırılıyor.” söyleminde de pek çok 

gerekçe var. Siyaset yapıyorlar, dolayısıyla Ġzmir halkını Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin son 20 

senedir, ülkemizi yöneten Hükümetle ilgili olarak bilgilendirmeler yapıyorlar. Burada da bir kliĢe 

olmuĢ bir Ģey var biliyorsunuz; “Hani Ġzmir en çok vergiyi kazandıran kent olmasına rağmen en az 

yatırımı alan kenttir.” söylemi artık herkesin dilinde. Ekonomi çok zor durumda, bunu bugün Sayın 

CumhurbaĢkanımız bile ifade ediyor. Pazarlarda 48 lira fiyatla satılan zeytinimiz var, en çok zeytin 

ağaçlarıyla övünen bir ülke olmamıza rağmen. Yine evet, ben aslında hemen hemen hepsine yanıt 

vermiĢim. Sonuncusunu söyleyeyim, AK Parti Grup BaĢkan Vekilimiz dedi ki; “Biz de bu gala 

gecesinde kültür zirvesinde olmak isterdik. Bize mesaj çekildi mi çekilmedi mi bilmiyorum.” dedi. 

Demek ki mesajları… 

ÖZGÜR HIZAL: Davet dedim, mesaj demedim, davet dedim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani iyi niyetle bakalım, bize de davet gelmedi ama mesaj geldi, ben 

mesajla gittim, kimse beni aramadı, kimse bana davetiye göndermedi, bana mesaj geldi. 
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ÖZGÜR HIZAL: Biz, biz davet edilmediğimiz yere niye gidelim? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kültür Bakanımız gelmiĢ. AK Parti’yi ve diğer partileri temsil eden 

Hükümetimizin üst düzey yetkilileri gelmiĢ. Yani biz Meclis Üyelerimiz de birazcık Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi’nin organizasyonlarının elinden tutalım. Çok da fazla resmiyet ve böylesine 

nasıl diyeyim hani fazla abartılı beklentilerde olmayalım yani davetiye… Hem arayacaklar, hem 

de… O kadar büyük emek verdiler ki. 

ÖZGÜR HIZAL: Nilay Hanım, Nilay Hanım biz bir, biz bir… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: O kadar çok çalıĢtılar ki o zirveye… 

ÖZGÜR HIZAL: Biz, biz… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Beklenti, beklenti daha aĢağıda olmalı. Bakın, mesaj gelmiĢ. Yani siz 

dediniz; “Ben mesaj geldi mi gelmedi mi bilmiyorum.” Mesajları takip etmiyorsunuz demek ki 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin. 

ÖZGÜR HIZAL: Teknoloji geliĢti Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Peki. 

ÖZGÜR HIZAL: Mail atsınlar, WhatsApp üzerinden davet yapılabilir. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Mesaj da teknolojinin bir parçası. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar bu bence devam edelim, yani. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Ben… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: AnlaĢıldı yani. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Çok teĢekkür ediyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclis Üyelerinden 

tek beklentim; lütfen Ġzmir için ortak akılla yol almaya devam edelim. Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanımıza ve Meclisi yöneten BaĢkanlarımıza saygıda kusur etmeyelim. Kentte, kentte 

izleniyoruz. Örnek olalım, siyaseti cazip hale getirelim. Çünkü; siyasetin içinde değilseniz 

yönetilmeye mahkûmsunuz. Bu ülkede yönetici olmak gerekiyor, oyunun içinde olmak gerekiyor 

ama bunu da medeni bir üslupla yapalım. Kültür-sanat faaliyetlerine de en az yatırımlar kadar değer 

verelim, değer verelim. Çok teĢekkür ediyorum, sağ olun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, küçük bir cevap hakkı... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz vereceğim Değerli ArkadaĢlar. ġunu öncelikle söyleyeyim; 

eğer Sayın Grup BaĢkan Vekillerimiz bu SMS mesajıyla davet edilmiĢ ve bunu görmemiĢlerse, ben 

Grup BaĢkan Vekili olarak ve Belediye BaĢkan Vekili olarak bundan sonraki davetlerde daha farklı 

bir yol izlenmesi için çaba sarf edeceğim.  

ÖZGÜR HIZAL: Doğrusu bu Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Dolayısıyla, dolayısıyla Ģey yapacağım ama Sayın Serdar 

SANDAL buyurun. Belediye BaĢkanımız Serdar SANDAL’a söz vereceğim, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan küçük bir cevap hakkı doğduğunu düĢünüyorum yani 

misafirperverliğimizle alakalı bir… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bitince, bitince tamam. Yani cevap hakkı. Önce söz isteyenleri 

alalım. 

SERDAR SANDAL: Evet, Sayın BaĢkan ve Değerli Meclis Üyeleri… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun BaĢkan’ım, buyurun. 

SERDAR SANDAL: Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özgür Bey depremle ilgili meseleye 

girdiğinde cevap verme ihtiyacı duydum. Biz Bayraklı Belediyesi olarak plan notlarını ilk havale 

eden, K sınırlarında da 8 günlük rekor bir sürede hem Bayraklı Meclisi’nden hem BüyükĢehir 

Meclisi’nden geçiren bir Belediyeyiz. Burada önemli olan nokta Ģu; bir defa vatandaĢın içinde 

olduğu durumu doğru algılamamız gerekiyor. Nedir bu durum? Bir ekonomik kriz var. Ekonomik 

krizin arkasından gelen Pandemi süreci var. Depremle birlikte bütün varını yoğunu kaybeden 

yurttaĢlarımız var. Bunun üzerinden bir siyaset üretmek, bunun üzerinden farklı algılar yaratmak ve 

bunun üzerinden imar artıĢlarının olabileceğiyle ilgili algıyı oluĢturmak, vatandaĢın yapacağı evleri 

inĢaat süreçlerini uzatmak anlamına gelir. Bu da vatandaĢa verebileceğimiz en büyük zararlardan bir 

tanesi olur. Çünkü müteahhitlerin bugün metrekare baĢı birim fiyat vermekten çekindikleri bir 

ortamda, 6 ay sonra ekonominin nereye gideceğini bilmediğimiz bir durumda, vatandaĢın kafasını 

bulandırmak bizim Meclisimizin, Meclis Üyelerimizin ve siyasilerin iĢi değil. Burada mesele Ģu, biz 

sosyal bir hukuk devletiyiz. Sonuçta mağdur olan yurttaĢlarımız var ve bu yurttaĢlarımızın 
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sorununun Devlet tarafından çözülmesi birinci önceliktir. Birileri kredi arıyorsa, demek orada bir 

boĢluk oluĢmuĢtur. VatandaĢın ihtiyacını çözemeyen bir kredi miktarı ve bir faiz oranı vardır. 

BüyükĢehir Belediyemiz bu anlamda bir kredi arayıĢına girmiĢtir. Bunun müzakerelerinin olması 

kötü bir iĢlem değildir. Hazır bu müzakereler varken Sayın Merkezi Hükümetimizin, ilgili 

Bürokratlarımızın tamamının bu sürece destek olması gerekir. Burada daha önemlisi Ģu; bugün 

vatandaĢa vereceğimiz 200 bin liralık krediyle vatandaĢın derdini çözebilme Ģansımız yok. Bu faiz 

oranlarıyla vatandaĢımızın bu kredileri geri ödeyebilme Ģansı yok. VatandaĢ ekonomik ve psikolojik 

olarak tükenmiĢ durumda. Gelin o zaman siyaset dıĢında elbirliğiyle hem bizler, BüyükĢehir 

Belediyemiz, Çevre ve ġehircilik Bakanlığımız, Sayın CumhurbaĢkanımız herkes bu iĢe el atsın. 

Önce vatandaĢın ihtiyaç duyduğu bu kredinin miktarını doğru belirleyelim, bu 200 bin lira değil. Bir 

konutun kaça mal olacağının miktarları üç aĢağı beĢ yukarı bellidir, bu miktar bir defa doğru 

saptansın. Afet kapsamında bu yurttaĢlarımızdan da 2 yıl faiz alınmasın. 18 yıl gine 0 faizlen 

ödemelerine devam etsinler. Madem biz yapamıyorsak… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, Belediyemizin sorunu değil bu Merkezi 

Hükümetinin sorunu, Merkezi Hükümetin sorunu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. 

SERDAR SANDAL: Belediyelerin vatandaĢın evlerini yapmakla ilgili, ilgili Yasayla ilgili bir 

görevi yok. Kredi miktarı belirlemekle ilgili Belediyelerin bir sorumluluğu yok... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ĠĢ Bankası’yla Protokolü niye 

imzalıyoruz? Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

SERDAR SANDAL: Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi adına ya da Millet Ġttifakı adına herhangi 

bir sözcümüz söz alıp konuĢtuğunda, bu televizyonlardaki magazin programları gibi AK Partili 

Grup Sözcüleri elinde mikrofonla hazır cevap veriyorlar. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan arkaya bakın arkaya, arkaya… 

SERDAR SANDAL: Hani sanki birinin oğlu kaybolmuĢ, kızı kaybolmuĢ sanki bir evlilik 

programıymıĢ gibi arkadaĢlar kimsenin sözünü, cümlesini bitirmesine müsaade etmeden her 

cümlesini, her anına müdahale etme ihtiyacı duyuyorlar. Bu doğru bir yaklaĢım değil. Sayın HIZAL 

da çıktı konuĢtu, AK Parti Sözcüleri çıktı konuĢtu. Hiç kimse sözünü kesmedi ama biz… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Serdar Bey buyurun.  

SERDAR SANDAL: Üslupla ilgili son yarım saat orada konuĢtunuz, kim sözünüzü kesti? Yarım 

saat konuĢtunuz, eleĢtirdiniz. Birinci mesele bu. Gelin vatandaĢın bu meselesini hazır Kanun 

Hükmünde Kararnamelerle bu iĢleri çözebiliyorsak, Ģu kredi meselesini elbirliğiyle bir çözelim, 

vatandaĢı rahatlatalım. Ġkincisi; Belediyelerin imar artıĢıyla ilgili kat artıĢı verip, vatandaĢın 

bugünkü sorunu çözebilme Ģansı yok. Bunun ilk örneklerinden bir tanesi, biz aslında usul ve esaslar 

belirlenmeden önce, ki usul ve esasları belirlerken tüm siyasi partiler ve Bakanlığımızın da içinde 

olduğu bir platformda bu mesele sonuca kavuĢtu. Bunun dıĢında daha öncesinden gönderdiğimiz 

plan notu, içinde Sayın Özgür HIZAL’ın da bulunduğu Komisyon tarafından reddedildi. Biz de 

orada ada bazında bir birleĢim olursa farklı anlamlarda %10 imar artıĢından biz de söz etmiĢtik. 

ġimdi bunu yeniden ısıtmak aslında olmayacak bir duaya amin demek… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

SERDAR SANDAL: Ben, ben siyaseten bir meseleye girmiyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Serdar BaĢkan’ım… 

SERDAR SANDAL: Ben diyorum ki… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Serdar BaĢkan’ım.  

SERDAR SANDAL: Bir… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Serdar BaĢkan’ım… 

SERDAR SANDAL: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan’a hitaben konuĢun siz, devam edin. 

SERDAR SANDAL: Bir… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani. 

SERDAR SANDAL: Ġmar artıĢıyla ilgili… 
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SALONDAN: Emsal artıĢı… 

SERDAR SANDAL: Emsal artıĢıyla ilgili… Bununla ilgili Sayın BaĢkan ben AK Parti Ġl 

BaĢkanımızı aradım, Sayın BaĢkan’ım dedim; “Bu mesele çözümsüz bir mesele. Bunun Odalardan 

dönme Ģansı, diğer alanlardan dönme Ģansı, ilgili Bakanlıktan dönme Ģansı çok yüksek. Ġlgili 

arkadaĢlarımızın bu konuda daha hassasiyet göstermeleri ve bu noktada herhangi bir polemiğe 

girmeden vatandaĢın ihtiyacı neyse bunu çözelim.” Depremzedeye gidip, “Bina 8 katlıysa 10 kat 

iznini Belediye verir.” demek vatandaĢı kandırmaktan baĢka bir iĢlem değil... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan’ım, BaĢkan’ım siz devam edin. 

SERDAR SANDAL: Bakın, demin de Özgür Bey orada söyledi. “ArtıĢ verebiliriz” dedi, “Biz 

yaparız.” dedi. 

ÖZGÜR HIZAL: “Planlama yapın.” dedik Sayın BaĢkan. 

SERDAR SANDAL: ArkadaĢlar… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BaĢkan’ım buyurun. Değerli ArkadaĢlar... Sayın BaĢkan’ım 

buyurun… 

SERDAR SANDAL: Burada mesele Ģu, mesele Ģu; bitmiĢ, tükenmiĢ, ekonomisi bitmiĢ 

yurttaĢlarımızın derdi var. Gelin el birliğiyle çözelim bu kredi meselesini, gelin çözelim. Hayır, 

gelin çözelim. Hep birlikte bu talebimizi Sayın CumhurbaĢkanımıza iletelim. Çözelim, bununla 

ilgili adım atalım ve BüyükĢehirde gerçekten bununla ilgili yeni bir krediye ihtiyaç duymasın. 

Ġkincisi; baĢka bir garabet, orta hasarlı binalarımızla ilgili. Bir binanın hasar durumunun ne anlama 

geldiğini anlamıĢ değilim. Ağır hasarlı ne demek? Orta hasarlı ne demek? Az hasarlı ne demek? 

Gözlemsel olarak yapılan bir iĢlem sonucunda vatandaĢın hasar durumunu vatandaĢa söyleyip, ona 

göre bu iĢlemlerin kredisini verip vermemek ne anlama geliyor bilmiyorum? Bir bina ya risklidir ya 

değildir, ya içinde oturulabilirdir ya değildir. Bu noktalarda da orta hasarlı binaların 

güçlendirilmesiyle ilgili vatandaĢa yasal olarak sunulan alternatifin aslında vatandaĢı baĢka bir 

mağduriyete götürdüğünü de bu anlamdaki yasal düzenlemelerin de bir an önce olması gerektiğini 

özellikle vurguluyoruz, bu anlamda da destek istiyoruz. Dinlediğiniz için çok teĢekkür ediyorum, 

saygılarımı sunuyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim. Murat Bey buyurun. 

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

Çok uzatmadan birkaç Ģeye değineceğim. ġimdi Sayın Grup BaĢkan Vekili dedi ki ben cümlesini 

aynen alabildiğim kadarıyla alayım, onu sonra kendilerine baĢka bir Ģekilde iade edeceğim. 

“GeçmiĢte CHP’li Belediyeler Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü istismar ederek halkı ayrıĢtırıp, 

beceriksizlilerini örtüyordu.” ġimdi ben bu cümleyi baĢka türlü kuracağım. “GeçmiĢte AK Partili 

Belediyeler dini istismar ederek halkı ayrıĢtırıp, beceriksizliklerini örtüyordu.” ġimdi tartıĢmayı 

böyle yaparsak, bu tartıĢmanın dibi gelmez. Ġki; çok rica ediyorum BaĢkanlıktan ya hepimize birer 

mikrofon verin, lazım olduğunda içimiz coĢtuğunda mikrofonu elimize alıp laf söyleyelim ya da söz 

hakkı vermediğiniz arkadaĢımızın mikrofonunu arkadaĢlar kapatsın. Çok rica ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Değerli ArkadaĢlar… 

MURAT AYDIN: Çünkü öbür türlü… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlarım sözünüze devam edeceksiniz. Bu salon 

biliyorsunuz yani bizim olması gereken Meclis Salonumuz değil. Mikrofon sadece Grup BaĢkan 

Vekillerinin ve Grup Sözcülerinin ya da ikisine bir mikrofonumuz var, ellerinde duruyor. Yani o 

mikrofonları da alalım, ihtiyaç oldukça söz verdikçe mikrofon verelim, bu sorunu çözmüĢ oluruz 

yani. Buyurun. 

MURAT AYDIN: Takdir sizin BaĢkan’ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır ama bunun baĢka yolu yok yani Ģimdi. 

MURAT AYDIN: Tamam.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, siz dile getiriyorsunuz, yani o zaman bir öneri de 

getirmek mecburiyetindesiniz yani. 

MURAT AYDIN: Önerim Ģu… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. 

MURAT AYDIN: Teknik masadaki arkadaĢlar mikrofonun açılıp kapandığını biliyor… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Mümkün değil o, mümkün mü arkadaĢlar? (Salondan ses 
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kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MURAT AYDIN: Açıp kapatabilirler. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır, o mikrofon, o mikrofonların teknik olarak kesilmesi 

mümkün değil.  

MURAT AYDIN: ĠĢte bilmiyorum eğer mümkünse bu yapılabilir demek istiyorum. ġimdi Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Seyyar onlar çünkü buyurun. 

MURAT AYDIN: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir Kültür Zirvesi yapıldı. Bu 

kültür zirvesinin o kadar çok çıktısı, sonucu oldu ki, ama aradan üç gün geçtikten sonra biz bugün 

bir gösteriyle ilgili bu konuyu tartıĢıyoruz. ġimdi Sayın KÖKKILINÇ anlattı, açıkladı. Ziya 

AZAZĠ’nin ne kadar dünya çapında bir sanatçı olduğunu, kültür-sanatla ilgili olanlar bilir. Bazıları 

için bu yeni bir hikâye olabilir ama Ziya AZAZĠ çok önemli bir dansçıdır. Sadece Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi için ya da kültür-sanatseverler için değil, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için de çok 

değerli bir sanatçıdır. Sayılı iĢtir bir sürü yerde yaptığı gösterilir. Ve bu gösterilerin bir sema 

gösterisi olmadığını kendisi hemen hemen her gösterisinde dile getirir. Böyle bir ayrıĢmaya 

girmemek için. ġimdi sema gösterisine ve semazenliğe saygısızlık mı arıyorsunuz? Ben size örnek 

vereyim; Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu Tuz Gölün’de Sema Gösterisi yaptı. ġimdi 

herkesin elinde cep telefonu var mı? Rica ediyorum Google’dan otelde sema gösterisi diye yazın 

bakalım neler çıkacak? Ben size söyleyeyim; Fatih Furkan ve Efe’nin sünnet merasiminde yapılmıĢ. 

Bu gösterilerin yapıldığı otellerin tamamı Turizm Bakanlığı’nın denetimindedir. Otel lobisinde 

misafirleri semazenler karĢılıyor. Bu otel de Turizm Bakanlığı’ndadır. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) YanlıĢ yapıyor, söyleyeyim. Mayıs Bayramı 

nedeniyle havalimanına gelen turistleri Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri semazenlerle 

karĢılamıĢ. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın AYDIN, BaĢkan’a hitaben konuĢma yapar mısınız? 

MURAT AYDIN: Semazenlerle karĢılamıĢ. BaĢka bir Ģey göstereyim, ki benim için bu çok üzüntü 

vericiydi. ġimdi bir sema, bir sema gösterisinde bir semazene meĢale takmıĢlar. Semazen, bu bir 

sema gösterisi aynı zamanda semazen ıĢıklı bir ıĢıldağa döndürülmüĢ, bu gösterinin yapıldığı yerde 

Turizm Bakanlığı’nın denetiminde bir oteldir. ġunu anlatmaya çalıĢıyorum, eğer sema gösterilerini 

istismar eden bu konudaki kültürel değerlerimizi aĢağılayanları arıyorsanız, küçücük bir 

araĢtırmayla bunu bulursunuz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin dünya çapındaki bir sanatçının da 

içinde bulunduğu bir gösterisinden size bu polemik çıkmaz. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, çok teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, bakın çok…  

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır hayır, Hakan 

Bey size söylemiyorum, bir dakika bir dakika bir Ģey söyleyeceğim, bir müsaade buyurun yani. 

Gündem DıĢı KonuĢmalarla ilgili gündem dıĢı konuĢmalarla ilgili aldığımız bir, Grup BaĢkanlarıyla 

bir kararımız var. Ġkinci, ikinci söz, ikinci kere söz vermeyeceğiz. Yani Cuma günü Meclis’te eğer 

burada yarım kalan bir Ģey varsa onun için size söyledim, ikinci kez söz vermeyeceğim... 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tabii ikinci kere 

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

Hayır, tamam Cuma günü tekrar Ģey yapalım, Cuma tekrar Ģey yapalım, Cuma günü tekrar, çünkü 

Ģey değil, bir sataĢma da olmadı ayrıca. ġimdi… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Hakan Bey söz vereceğim, Hakan, Sayın AK 

Parti Sözcüsüne söz vereceğim, ondan sonra Meclisi kapatacağım arkadaĢlar. Buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan çok teĢekkür ederim, çok da vakit almak istemiyorum, esasında 

çok fazla notlar aldık ama… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Öncelikle biz AK Parti Grubu olarak Ģöyle bir öneriyi, öneri vermekle baĢlamak 

istiyorum söze. Malumunuz önümüzdeki ay 30 Ekim, yani Ekim ayına giriyoruz ve 30 Ekim Ġzmir 

depreminin birinci yılı. AK Parti Grubu olarak bizim önerimiz Ģudur; Meclisin ilk… Ekimin ilk 

Meclisinde Yazılı Önerge olarak da bunu vereceğiz ama biliyorsunuz orman yangını olduğunda biz 

orman yangını olduğu bölgede Olağanüstü Meclis yapmıĢtık. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

HAKAN YILDIZ: Biz AK Parti Grubu olarak diyoruz ki, Ġzmir Depremi hepimizin yüreklerini 
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yaktı.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

HAKAN YILDIZ: Ve o deprem sürecinde ortaya koyduğumuz mücadelelerde siyaset üstü bir 

mücadele koyduk. Millet olmanın, devlet olmanın, birlik olmanın örneklerini verdik. 30 Ekim’de 

biz olağanüstü bir Meclisle Deprem Gündemi yapalım. Bugüne kadar bir yıl boyunca neler 

yapabildik? Bir yıl boyunca neleri baĢarabildik? Depremzedelerimiz neyi bekliyor? Ve bunu ucu 

açık bir Ģekilde iyi niyetle tartıĢalım. Çünkü bu tartıĢmaya Ġzmir’in ihtiyacı var. Anladığımız 

kadarıyla Grup Sözcüsünün belirttiği gibi “Ġl BaĢkanımız siyaset yapıyor.” dedi. Biz bunu 

yaĢıyoruz. Yani ziyaretler yapılıyor nezaketler içerisinde, 19 Ağustos’ta ama onun ardından hemen 

gazete açıklamaları maalesef Deniz YÜCEL 9 Eylül’de o açıklamayı sanki o ziyareti yapmamıĢ gibi 

açıklamalar yapıyor. Yani biz ev sahipliği kültürünü de biliriz, nezaketi de biliriz, kuralları da 

biliriz. ġimdi biraz önce Serdar BaĢkan’ım dediği için tuttum kendisini, bu Önergeyi biz 

önemsiyoruz ve bu konunun çözümü noktasında geçen bakınız, Tunç SOYER “5800 tane orta 

hasarlı bina var.” dedi, Meclis Tutanaklarında var. Oysa Ģu an 610 hasarlı bina var. Muhtemelen 

sayıları ve rakamları karıĢtırıyor. Bizim demek istediğimiz konu Ģu, ben K Bölgelerini tartıĢırken de 

söyledim; Odaların ne yaptığını da tartıĢmak istiyorum 30 Ekim’de. Bu kentin Odaları bir yıl 

boyunca bu depremzedeler için ne yaptı? ĠnĢaat Mühendisleri Odası ne yaptı? Mimarlar Odası ne 

yaptı? Bu sorunu el birliğiyle çözmek adına AK Parti her türlü sorumluluğu alarak geliyor. Ben 

Cumhuriyet Halk Partisi’ne bu anlamda çaba gösterdiğini düĢünüyorum ama maalesef sorumluluk 

sahibi olmak zorunda siyasetçilerimiz ve mahkemede… “Karakolda doğru mahkemede ĢaĢar.” 

anlayıĢını biz kabul edemeyiz. Ziyarette konuĢtuklarımız, nezaketler kuralları içerisinde 

sansürleyerek ifade etmeye çalıĢtı Sayın BaĢkan. Bakınız, geçen Meclis’te ben çok üzüldüm. Niye 

üzüldüm? Demokrasiden bahsediyoruz, söz vermekten bahsediyoruz. Biz depremzedelerin 

kredisiyle ilgili bir söz talep ettik. Bırakın teamülleri, bırakın Yönetmelikleri, Tunç SOYER’in her 

televizyon programına çıktığında, “Demokratik bir duruĢum var.” diye ortaya koyduğu bu tavra 

yakıĢmadı. Özgür Bey’e iki dakika sözünü verirdi ve bu depremle ilgili, Dünya Bankası’yla ilgili 

kredi mevzuatı bugün çok rahat konuĢulabilirdi ve ben “Yetkimi kullandım, kestim.” Biz, biz en 

ufak bir Ģeyi tartıĢmadık. Depremle ilgili bir konuyu konuĢacaktık ve Ġzmir Gündemine ısınıp ısınıp 

getirilen Dünya Bankasıyla ilgili. ġimdi biz ne istiyoruz? Mesela Nilay Hanım dedi ki; mutabakat. 

Nilay Hanım’dan rica ediyorum, bürokratlar ilgili olan mutabakat metnini bir getirsinler, Grup 

BaĢkanlarına bir versinler, görelim. Dünya Bankası’yla varılmıĢ mutabakat nedir? Yazılı ya da 

zoom üstünden yapılmıĢ da ya elektronik ortamda gelmiĢ olan Ģartname nedir? Nerede tıkanmıĢ? 

Israrlı bir Ģekilde bunu görelim. Dünya Bankası’nın açıklaması var. “Herhangi bir dava üzerinde bir 

mutabakat yok.” diyor, resmi. Biz de diyoruz ki, mutabakatı bize verin. ġimdi kültür-sanatla ilgili 

her seferinde AK Parti Grubu’na bir eleĢtiri getiriliyor. Geçen ben çok üzüldüm. Burada Gaziemir 

Belediye BaĢkanımız yok. “Siz sanattan anlamazsınız” dedi, böyle bir ifade kullandı Murat Ağabey. 

Ben Ģahsi olarak… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Sizi söylemiyorum hayır, konuĢuyorum, sizi söylemiyorum. Gaziemir Belediye BaĢkanı AK Parti 

Grubuna hitaben aynen bu ifadeyi kullandı, “Biz Atatürkçüyüz.” dedi. Hani siz “Dini istismar 

ediyorsunuz” dediniz, ben örnek bekledim sizden. Biz onu hiçbir zaman istismar etmedik ama 

“ben” dedi, “Atatürkçüyüm” dedi. “AK Parti sanattan anlamaz.” dedi. Tutanaklarda var bu. 

Kendisine ben Ģunu davet etmek istiyorum, benim ömrü hayatım sanatın içinde geçmiĢ biri ve 

benim eĢim Devlet Tiyatrosu Sanatçısı, sanatı biz anlarız. Sanatın her alanından anlarız ama 

değerlerimizi de anlarız. ġimdi bizim eleĢtirdiğimiz nokta; 3 gün sonra ortaya biz çıkarmadık bunu. 

Sosyal medyada, basında yer aldı. ġimdi siz düĢünebilirsiniz ak troller yaptı, yok öyle bir Ģey. 

Bakınız Kültür Bakanlığı’nı örnek göstererek BüyükĢehir Belediyesi açıklama yapıyor, bilgiye 

dayanmadan konuĢmayan bir Meclis Üyesi oldum ben. Evet, doğrudur, Kültür Bakanlığı 2008-

2009-2010 yıllarında hazırlanmıĢ olan, onu da ben size Ģuradan söyleyeyim, asıl gösterinin 

hazırlayıcısı Mehmet BALKAN’a ait bir eser. Bu eser içerisinde dört gösterinin de bu tarz bir 

gösterim olmuĢ. En son 2014 yılında Çin’e gittiğinde eleĢtiri gelmiĢ ve çıplak gösteri çıkarılmıĢ ve 

2014 yılında yine aynı Bakanlık, bu semazenle ilgili ki, bu bir zikir ayinidir, bu çok değerlidir ve 

önemlidir. Bir Yönetmelik çıkarmıĢ, bir Yönetmelik çıkarmıĢ. Bugün, bugün biraz önce Murat Bey 

örnek verdi, Turizm Bakanlığı’nın tesislerinde yani Ģahısların yaptığı uygulamalar yanlıĢtır. Biraz 

önce gösterdiğiniz meĢaleli, ıĢıklı aynı fikirde olduğumuza çok sevindim, çok sevindim ki, ben çok 
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küçük de olsa bu anlamda mesnevi okumuĢ, bu anlamda Mevlevi Kültürünü önemseyen araĢtırmaya 

çalıĢan kendimce bir insan olarak da söylüyorum, aynı fikirde olmaktan da mutluyum. ġunu 

söylemek istiyorum. O gösteriyle alakalı Konya Belediye BaĢkanı soruĢturma baĢlatmıĢtır. Neye 

dayanarak? 2014 yılında Bakanlık tarafından çıkarılmıĢ semazen gösterileriyle ilgili Yönetmeliğe 

dayanarak. Yani biraz önce örneklediğiniz geçmiĢin hataları, geçmiĢin yanlıĢları… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)Murat Bey biraz önce “KonuĢana 

atıfta bulunmayalım.” diyerek siz bahsediyorsunuz ama ben konuĢurken, hayır bakın... (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Devam edin Allah aĢkına, devam edin… 

HAKAN YILDIZ: Ama bakın Ģimdi söyleminizle eyleminiz… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar bitmez bu Meclis devam edin Allah aĢkına devam 

edin ne olur yani… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan ama bakın Ģimdi, Ģimdi söyleminizle eyleminiz bir olacak. Eğer 

söyleminizle eyleminiz bir olmazsa, o zaman burada bir yanlıĢ var… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Murat Bey, Murat Bey… 

HAKAN YILDIZ: ġimdi… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Murat Bey, Murat Bey… 

HAKAN YILDIZ: ġimdi, Ģimdi… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar lütfen... 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan’ım, bakın çok net söylüyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen tahammül edin, lütfen tahammül edin… 

HAKAN YILDIZ: Kültür Bakanlığı 2014 yılında bir Genelge, Yönetmelik çıkarmıĢtır. Bu 

gösteriler bu Yönetmeliğe göre yapılır. Bakınız ben siz baĢka bir Ģey söyleyeyim. ġimdi kültür sanat 

AK Parti neresinde? Aynı kültür merkezi o Dünya Belediyeler Birliğinde yapmıĢ olduğumuz 

toplantıda Sayın Bakanımız konuĢmacıydı. Parti adına da Sayın Bakanımız geldiğinde Grubumuza 

da biri eĢlik eder, o gün BaĢkanımız olmadığı için ben eĢlik ettim. Aynı gün Tekel Binalarının 

açılıĢını yaptık. Daha doğrusu Tekel Binaları Projesinin… Yani Ġzmir’in kültür-sanatına 17 bin 

metrekare arsa üzerinde, 20 bin metre kare kapalı olan bir yeri ve 1,5 yılda bitirmek taahhüdüyle. 

Hani bir türlü bitiremediğiniz Opera Binası var ya Sayın BaĢkan’ım, ona misilleme olsun. Kültür-

sanat diyoruz biz de. Bakın burada 7 bin metrekare Arkeoloji ve Etnografya Müzesi var. 7 bin 

metrekare Resim Heykel Müzesi var. Yine burada 1500 metre kare Kütüphane Alanı var. 4000 

metre kare etkinlik alanı var. Burası neresi? Ġzmir’in kalbi Alsancak. Peki kim yapıyor bunu? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yapılacak, yapılacak… 

HAKAN YILDIZ: Evet, bakın… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yapılacak. 

HAKAN YILDIZ: 1,5 yıl sonra Sayın BaĢkan bakın burada Tutanaklara geçiriyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Geçirin. 

HAKAN YILDIZ: 1,5 yıl sonra birlikte gidelim o sergileri gezelim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. 

HAKAN YILDIZ: Birlikte gidelim oradaki etkinlikleri yapalım. ġimdi burada BüyükĢehrimize de 

sorumluluk düĢüyor tabii. Oranın otopark sorunu var. Sayın Bakanla yaptıkları sözlü toplantılarda… 

Sayın Tunç SOYER keĢke keĢke Sayın BaĢkan bakın baĢka bir Ģey daha söylüyorum. Tunç SOYER 

bu kentin Belediye BaĢkanıdır ve seçildiği günden son güne kadar da bulunduğu makamdan dolayı 

da bizim saygımız her zaman olacaktır ama ben kendisinden de bu Meclise saygı bekliyorum. 

Neden biliyor musunuz? Sayın BaĢkan bir alıĢkanlık yaptı. Pazartesi Meclise gelir, ÇarĢamba-Cuma 

Meclis’inde yok. ġu anda da Ġzmir’de kendileri. Kendileri lütfen gelsinler, bu Meclise BaĢkanlık 

yapsınlar. Bu kentin sorunlarını tartıĢtığımız bu yerde, sorularımızın muhatabı olarak kendileri 

cevap versinler. Bunu artık alıĢkanlık olmaktan lütfen çıkarsınlar. Sayın BaĢkan’ım biz oranın 

otopark sorununu Sayın Bakan Bey’e Belediyenin hemen arkasındaki otopark parseliyle ilgili 

destek vereceği sözü verilmiĢ durumdadır. Ümit ederim bir Protokol’e bağlanır ve Ġzmir’in 

kalbinde, eski yerinde bu tarihi binada, 157 yıllık binada Bakanlık projesini anında baĢlattı. 1,5 yıl 

sonra da açacağız. Bunu da burada söylüyorum. Bunun bütün aĢamasına birlikte gidelim, bakalım, 

otopark sorununu gelin birlikte çözelim. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, buyurun. 

HAKAN YILDIZ: ĠĢte AK Parti, AK Parti icraatlarıyla var. 20 yıldır biz niye seçiliyoruz? 

Ġcraatlarımızla. Bakınız bir Ģey daha söyleyeyim, eleĢtirdik bütçelerle ilgili. Geçen Sayın BaĢkan bir 

tweet attı. “Dördüncü fazı, Çiğli’nin dördüncü faz ihalesini yapıyoruz.” diye. Çok mutlu olduk. 

Niye? Seçildiğimiz günden itibaren dördüncü fazı ben, Hüsnü Bey, Grup BaĢkan Vekillerimiz, 

hepimiz her fırsatta dile getirdik. Niye? Günlük 216 bin metreküp arıtmanın tekrar kazanılması için. 

Bakınız bir kronolojik tarih hatırlatması yapayım. 20 Eylül 2014 temel atmıĢ, dördüncü fazın 

temelini atmıĢız. “Devlette devamlılık var.” dediniz Sayın Grup Sözcüm. Yani Aziz KOCAOĞLU 

döneminde yani Cumhuriyet Halk Partili dönemde, devam eden dönemde temel atmıĢ, aynı yerin 

temelini atmıĢız. Ne zaman? 2014. 3 yıl geçmiĢ. Firma iĢ yapamamıĢ, iĢ yarım kalmıĢ. DönmüĢüz 

2017 yılında tekrar ihaleye çıkmıĢız. Ne olmuĢ? 2 Ağustos 2018’de bir temel daha atmıĢız. VermiĢiz 

firmaya. Aynı yer, aynı nokta. ġimdi geldik yeniden ihaleye çıkıyoruz, 7 yılda günlükten vurursanız 

toplamda, 521 metreküp kirlenmiĢ suyu daha hâlâ denize boĢaltıyoruz. ĠĢte AK Parti bunu söylüyor. 

Diyoruz ki biz… Biz bu 7 yılda ne yapmıĢız? Sadece hatırlatayım. Çandarlı Çevre Yolunu 

bitirmiĢiz, KemalpaĢa Tüneli’ni bitirmiĢiz. ġehir Hastanesi’nin sonuna gelmiĢiz. Ġzmir’in iç hatlar, 

dıĢ hatlar terminalini yapmıĢız. Sayın KÖKKILINÇ diyor; “Ġzmir cezalandırılıyor.” Bakınız, vergi 

sıralamasında Ġzmir üçüncü sırada, Kocaeli ikinci sırada, Ġstanbul birinci sırada. Biz Kocaeli’nden 

bile devlet yatırımını fazla alan bir iliz. Peki Ġzmir’de… Türkiye Sosyal Devleti olan Sosyal Devlet 

anlayıĢını siz ideolojik olarak, biz değerlerimiz olarak savunan insanlarız. Peki, 81 ilin, 81 ilin 

sadece 8 tanesi vergisel anlamda fazla üretiyor, geri kalan illere dağıtıyorsunuz. Buna rağmen Ġzmir 

70 milyar yatırım almıĢ. Cuma günü de hepsini belgelerle Sayın Grup Sözcünüze vereyim, 

baksınlar, okusunlar. ġimdi biraz önceki konuya da gelince Konak Meclis Üyesiyim ben, Sayın 

KÖKKILINÇ o 13 tane açılıĢın olduğu yerin Meclis Üyesiyim. Bütün bütçe konuĢmalarında Sayın 

BaĢkan’a söyledim. “Temelde açtığı iki tane proje Sema Hanım açtı, bitirdi.” dedim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hakan Bey toparlar mısınız? 

HAKAN YILDIZ: Biraz önce ĠZKA’yla… Toparlayayım Sayın BaĢkan’ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen… 

HAKAN YILDIZ: ĠZKA’yla ilgili söylediği Ģey ĠZKA’nın kaynağı ayrıdır, ĠZKA’nın burada 

verdiği Merkezi Hükümet’ten gelen kaynaktır, Belediyelerin katkısı yoktur, bir. Ġkincisi; bu 

aktarılan parayla ilgili söylüyorum. Tarihi fondan aktarılan paralarla ise emlak vergilerine getirilen 

ilave %10’dur, bakın ilave %10. Belediyeler burada tahsilat memurluğu yapar ve BüyükĢehir 

Belediyesi ile Konak Belediyesi 30 ilçe içerisinde en fazla payı almıĢ ilçelerdir. Yani AK Parti… 

Biz Konak’ta bu uyumu taĢıyoruz. Sayın Abdül BATUR’a her seferinde bu anlamda teĢekkür 

ederiz. Yaptığımız eleĢtiri Ģudur; siz açtığınız yeri kapatıp bir daha açıyorsunuz. MaĢallah buna da 

diyecek bir lafımız yok. Genel BaĢkanınızı getiriyorsunuz, o sizin takdiriniz. Ama AK Parti’nin 

anlayıĢında bu yoktur. AK Parti’nin anlayıĢında ayrım yoktur, cezalandırma yoktur. AK Parti’nin 20 

yıldır bu Ġzmir’e verdiği hizmetleri tek tek de sayarım. Bu anlamda benim söylememe gerek yok. 

Geçen sene Çandarlı’da yaptığımız Meclis’te Dikili Belediye BaĢkanı’nın konuĢmalarını dinlemeye 

davet ediyorum Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyelerine. Neden? Tam 7 madde saydı. 

“Çandarlı’nın geleceği bu 7 maddeye bağlı” dedi. 7’si de Merkezi Hükümet yatırımıydı. TeĢekkür 

ederim, saygılar sunuyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Hayır, hayır. Değerli ArkadaĢlar, Değerli 

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

ġimdi Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler) Değerli ArkadaĢlar bir müsaade buyurur musunuz? Bakın Ģuraya geldik. ġimdi, evet yine 

uzun bir maratonumuz oldu. Söylenmedik söz kalmadı. ġimdi bir kere Ģunu teslim edeceğiz. Sayın, 

Sayın Tunç SOYER Pazartesi günkü Meclis’te söz vermemezlik etmedi. Bir daha anlatıyorum ama 

anlaĢılmıyor herhalde. Bana… Ben söz istedim “Cevabı ben vereceğim.” dedi, Özgür Bey’le bir 

diyalogları oldu kayıtlarda var. “Tamam” dedi ve geçti ondan sonra kapattı gitti. Dolayısıyla… 

Ayrıca bugün zaten Özgür Bey o gün konuĢacaklarının çok daha fazlasını burada geldi konuĢtu. 

Dolayısıyla sözün gittiği bir yer yok. Kayıtlara da her Ģey geçiyor, bu Meclis’te de her Ģey 

konuĢuluyor. KonuĢulmaya da devam edecek. Çünkü burası Ġzmir’in Meclisi. Fakat haksızlık 
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etmeyeceğiz arkadaĢlar, haksızlık etmeyeceğiz. ġimdi, eğer siz, eğer siz “Siz binlerce iĢçi aldınız.” Derseniz, 

bir siyasi rant ve siyasi gerekçelerle derseniz, bu haksızlığın daniskasıdır. Böyle bir Ģey yok çünkü 

reddedeceğiz tabii ki. Dolayısıyla hani Özgür Bey konuĢmasının baĢında haksızlıktan bahsetti ya 

hakkaniyetli olacak, kendisi de hakkaniyetli olacak. Ġtham ediyorsun ama ithamın arkasında gerekçe yok. 

Doğru değil, böyle bir Ģey yok çünkü. Dolayısıyla, dolayısıyla itham edip… ġimdi bakın haksızlık burada 

baĢlıyor yani. Bir de Ģimdi değerlerden bahsediyor, Değerli ArkadaĢlarımız değil mi? Değerlerinden 

bahsediyor. Yahu “Dün dündür bugün bugündür.” mantığıyla bu değerler değiĢir mi? Rica ediyorum 2011 

yılı Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi’nin bir afiĢini bir koyalım. Ben hani bir yerden geldi, bir koyalım bir 

bakalım bakalım arkadaĢlarımız eğer Ģey yaparsa. ġunu bir koysunlar, büyütün bakalım ne yazıyor burada, 

altta, altta… ġunu bir görelim neresi olduğunu Uluslararası Mistik Sanat Festivali. Neresi? Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi. Ne var orada? Ziya AZAZĠ. ArkadaĢ 2011 yılında bu değerler vardı da 2021 yılına 

gelince mi bu değerler aklınıza geldi? Yani Ģimdi bırakın Kültür Bakanlığını, Değerli ArkadaĢlarımız, 

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

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan değiĢti diyorum değiĢti, değiĢti. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben Yönetmelikten bahsetmiyorum Değerli ArkadaĢlar, ben değerlerden 

bahsediyorum. Bakın, Yönetmelikten bahsetmiyorum. Lütfen bana müdahale etmeyin, Yönetmelikten 

bahsetmiyorum, değer, bakın değerlerden bahsediyorum, değerlerden, değerlerden bahsediyorum, 

Yönetmelikten bahsetmiyorum. Değerlerle ilgili bir Ģey değil Yönetmelik. Yönetmelikler değiĢir, yarın da 

değiĢebilir, öbür günde değiĢir. Ama 2011 yılında bu makbul sanatçıydı, bu Dervish in Progress oynarken 

sıkıntı yoktu, Ġzmir’de olunca sıkıntı baĢlıyor. ġimdi dolayısıyla burada yanlıĢ varsa Cuma günü 

düzletirsiniz. Değerli ArkadaĢlar, bakın onun için sizden ricam, sizden ricam hani hep söylüyoruz, hep 

söylüyoruz yani “Eviniz camdansa komĢunuza taĢ atmayın çünkü size gelir o taĢ.” ġimdi diğer bir konu, 

kapatacağım, diğer bir konu. ArkadaĢlar bakın, BaĢkanımız Pazartesi günü Sayın AK Partili konuĢmacının 

dile getirdiği bu krediyle ilgili bir sözü fırsat olarak değerlendirdi ve teĢekkür ederek kendisine de ciddi bir 

açıklama yaptı. Yani herkesin çok rahatlıkla anlayacağı dilden bir açıklama yaptı. Bu açıklama aslında süreci, 

süreci… Sayın HIZAL’ın biraz önce anlattığı gibi süreci bütün yönleriyle açık, seçik ortaya koyan bir 

gerçekti. ġimdi bir anlaĢmadan kendisini dinleyin “yok” diyor zaten bir anlaĢma. Çünkü anlaĢma baĢka bir 

Ģey, bir mutabakat, bir kabul, bir rıza yani… Böyle yaparız, böyle yaparsak bunu böyle yaparız. Dünya 

Bankası’yla görüĢmelerin yüz yüze ve online görüĢmeler ilk defa orada yapılan Ģeyler değil arkadaĢlar. Biz 2 

yıldır online görüĢmelerle… Bakın CumhurbaĢkanının, Sayın CumhurbaĢkanımızın yaptığı birçok 

görüĢmelere online orada görürsünüz. Dolayısıyla görüĢme yapılmıĢ, bir anlaĢmadan bahsedilmiyor. Dünya 

Bankası tabii ki bir anlaĢmadan olmadığı için kendi normal takviminde onu göstermesi mümkün değil. Ve ne 

yapıyor zaten? Bir basın açıklamasıyla Ģeyden bahsetmiyor ama görüĢmelerin devam ettiği konusunda açık. 

Burada Sayın CumhurbaĢkanının önünde BaĢkanımız söyledi aynı Ģeyleri tekrar etmekten hakikaten ben de 

hicap ediyorum, duyuyorum. Dedi ki; “Sayın CumhurbaĢkanının önünde Ģeyi yok ama Sayın 

CumhurbaĢkanına Ġller Bankası tarafından bir tıkanıklık var.” Ġller… Çünkü iĢ burada, bir hazine garantisi 

meselesi var, bu CumhurbaĢkanına arz edildiği zaman ancak CumhurbaĢkanının önüne gelir, arz edilen bir 

Ģey de yok. Üstelik yine ben de iĢin içinde olduğum için söylemekte… Özgür Bey de iĢin içinde. Bu konuda 

bir irade de var, bu konuda bir irade de var. Beraber çalıĢalım. Ġzmir’e o paranın gelmesini kendileri de 

istiyor, biz de istiyoruz, bırakın bu para Ġzmir’e gelsin.  Zaten gelecek arkadaĢlar, zaten gelecek. O zaman 

hep beraber bunu duyururuz yani hep beraber duyururuz. Ne güzel olur, ne yapacağımıza o zaman karar 

veririz. Değerli ArkadaĢlar, teĢekkür ediyorum herkese.  

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi mazeretli olan Üyelerin mazeretlerin kabulünü oylarınıza 

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

 

VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir sonraki Meclis BirleĢimi 17 Eylül 2021 Cuma günü saat 18.00’da yine 

bu salonda. TeĢekkür ederim, sağ olun. 
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