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1.BÖLÜM
MECLĠS GÜNDEMĠ
Gündem No : 97509404-301.03-09/3
Toplantı Tarihi : 17/09/2021
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. 15/09/2021-31/12/2021 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni
baĢlayacak olan SözleĢmeli Personele göreve baĢladığı tarihten 31/12/2021 tarihine kadar ödenmek
üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karĢılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu
Mali Yönetim ve DönüĢüm Genel Müdürlüğünün 2021-9 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda;
her biri için 2 Adet Uzman Tabip‟e 6.184,90-TL tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin
3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususunun görüĢülmesi.
(Ġnsan Kay. ve Eği.Dai.BĢk.E.353739)
2. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi.
(Tarımsal Hiz. Dai.BĢk.E.356706)
3. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S ġirince Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi.
(Tarımsal Hiz. Dai.BĢk.E.356855)
4. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi.
(Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.356776)
5. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Karaburun Batı Mahalleleri Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi.
(Tarımsal Hizmetler Dai.BĢk.E.356739)
6. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında
Belediyesince değerlendirilerek 1032 ada, 3 ve 6 no‟lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan,
Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli 121 sayılı (12. madde) Kararı ile uygun görülen,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği
önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352793)
7. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında
Belediyesince değerlendirilerek 285 ada, 2, 3 no‟lu parseller ile 1032 ada 3, 6 no‟lu parsellerin
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bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı
(10., 23. ve 37. maddeler) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği
önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352792)
8. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında
Belediyesince değerlendirilerek 2352 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no‟lu parsellerin bulunduğu alanda
hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (67. madde) Kararı ile uygun
görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352796)
9. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında
Belediyesince değerlendirilerek 1361 ada, 11 no‟lu parselin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes
Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (42. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352795)
10. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında
Belediyesince değerlendirilerek 285 ada, 2 no‟lu parselin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes
Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (1. ve 2. maddeler) Kararı ile uygun görülen,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği
önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352797)
11. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında
Belediyesince değerlendirilerek 285 ada, 3 no‟lu parselin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes
Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (15. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352794)
12. Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen; Buca Belediye Meclisinin
05/07/2021 tarihli ve 98 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fırat Mahallesinde Kozağaç Deresi ıslah
çalıĢmaları kapsamında 21M-IIIB ve 21M-IIC plan paftalarında dere ıslah hattının düzenlenmesine
yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.354256)
13. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 122 sayılı Kararı ile uygun görülen; Üçeylül
Mahallesi, 431 ada, 33 parseldeki Sanayi Tesis Alanı imar planına "Sanayi Tesis Alanı içerisine
Biyokütle Enerji Tesisleri Kurulabilir" plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352158)
14. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri, 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde Belediyesince
değerlendirilerek 1609 ada, 1 no‟lu parselin bulunduğu alana iliĢkin, Menderes Belediye Meclisinin
21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (Tespitler 1. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352789)
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15. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri, 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde Belediyesince
değerlendirilerek 275 ada, 5 no‟lu parselin bulunduğu alana iliĢkin hazırlanan, Menderes Belediye
Meclisinin 21/05/2021 tarih 121 sayılı (Tespitler 2. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352790)
16. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında
Belediyesince değerlendirilerek plan notlarının Konut Alanları baĢlığı altında 1.5. maddesine iliĢkin
hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 65 ve 66 no‟lu maddeler) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352784)
17. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında
Belediyesince değerlendirilerek 1574 ada, 3, 4 ve 7 no‟lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan,
Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (4. madde) Kararı ile uygun görülen,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352785)
18. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında
Belediyesince değerlendirilerek 1552 ada, 2 no‟lu parselin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes
Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (69. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352788)
19. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında
Belediyesince değerlendirilerek 288 ada, 3, 4, 5, 6 ve 7 no‟lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan,
Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (39. madde) Kararı ile uygun görülen,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352786)
20. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında
Belediyesince değerlendirilerek 1609 ada, 14 no‟lu parselin bulunduğu alanda, Menderes Belediye
Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (40. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352798)
21. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında
Belediyesince değerlendirilerek 1607 ada, 1, 2, 3 ve 4 no‟lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan,
Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (63. madde) Kararı ile uygun görülen,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.352787)
22. Menderes Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 153 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bölge Ġdare
Mahkemesinin Kararı doğrultusunda, Ahmetbeyli Mahallesi, 209 ada, 27 parselde 7 metrelik yaya
yolunun imar planına iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği
önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.353582)
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23. Menderes Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 134 sayılı Kararı ile uygun görülen; Menderes
ilçesi sınırları dâhilinde muhtelif yerlerde yürürlükte bulunan, 1/000 ölçekli Uygulama Ġmar Planları
Plan Uygulama Hükümlerine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklikleri.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.350986)
24. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan
Ek-5 Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı BoĢ
Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki
evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eğit. Dai.BĢk.E.361836)
25. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Kemeraltı Yönetim Pazarlama ve Organizasyon
Hizmetleri Ticaret Anonim ġirketi arasında imzalanan "Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı UNESCO
Dünya Kültür Mirası Listesi Adaylığına Yönelik 2021 Yılı ĠletiĢim ve Koordinasyon Faaliyetleri Hizmet
Alımı ĠĢi" önerge ekinde sunulan 13/09/2021 tarihli ve 959 sayılı Meclis Kararı ile 21-25 Eylül 2021
tarihleri arasında Belediyemizi temsilen Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları ġube Müdürü Gülben
ÖZSOY (S:11779) ile söz konusu iĢin kontrol teĢkilatında bulunan Restorasyon Uzmanı Mimar Dr.
Çağlayan Deniz KAPLAN (S:12239), Restorasyon Uzmanı Mimar Merve ÇALIġKAN (S:31230) ve ġef
Mustafa KUYUDEġEN'in (S:12435), Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri Bahar GÜRSUL,
Deniz BEKTAġ ile Ġsmail EKEROĞLU'nun görevli olarak katılması uygun görülmüĢ olup; söz konusu
Meclis Üyelerinin görevli sayıldıkları 21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında (gidiĢ-dönüĢ tarihleri dahil)
pasaport, vize, harç, gidiĢ dönüĢ ulaĢım ve konaklama, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince, harcırah,
iaĢe, diğer yasal giderler, ülkeye dönüĢte gerekli olabilecek Covid-19 PCR testleri dahil yasal
giderlerinin Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğünün 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev
Yolluğu bütçe kodundan karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (Kent Tar. Ve Tan. Dai.BĢk.E.362227)
26. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taĢınır kayıtlarında bulunan ve önerge eki Teknik Raporda
durumları belirtilen otobüslerden; 35 HF 743 plakalı, 2004 model BMC Belde CB 260 marka otobüsün
Bayraklı Belediye BaĢkanlığına, 35 LE 817 plakalı 2004 model BMC Belde CB 260 marka otobüsün;
Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına, 35 LV 008 plakalı 2004 model BMC BELDE CB 260 marka
otobüsün; Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi BaĢkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun
görüĢülmesi. (ESHOT-UlaĢım Yat.Dai.BĢk.E.38427/E.363206)
27. Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 05/04/2021 tarihli ve E.118427 sayılı Önergesinde ve
dolayısıyla Belediye Meclisimizin 24/05/2021 tarihli ve 05.549 sayılı Karar Tutanağında sehven "Kınık
Belediye Meclisinin 04/10/2019" Ģeklinde yazılan ifadenin "Kınık Belediye Meclisinin 04/09/2019"
olarak düzenlenerek tashih edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.362167)
28. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Gazeteciler Cemiyeti arasında imzalanmak üzere hazırlanan
ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için Ġzmir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Basın Yayın ve Halkla
Ġl.Dai.BĢk.E.361839)
29. CumhurbaĢkanlığı ĠletiĢim Merkezi'nde (CĠMER) 03/12/2020 tarih ve 2005377620 sayı ile kayıtlı
elektronik posta baĢvurusuna konu; KemalpaĢa ilçesi, Halilbeyli Mahallesinde bulunan mevcut Eski
Ġzmir Caddesi isminin "Mustafa GüneĢ" olarak yine Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezinde
05/03/2021 tarih ve 567449 sayı ile kayıtlı baĢvuruda ise Halilbeyli Mahallesinde bulunan Camialtı
Sokağın isminin "Mustafa GüneĢ", Kırım Sokağın isminin ise "Sabit ġahin" olarak değiĢtirilmesi
hususunun görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.358612)
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30. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 07/06/2021 tarihli ve 129 sayılı Meclis Kararı ve krokisinde;
Dereuzunyer ve Bebekler Mahallelerinde bulunan mevcut yerleĢim alanlarının, Rahmanlar Ġçme Suyu
Barajı Su Toplama Havzasında kalması nedeniyle Bakanlar Kurulu Kararıyla yeni yerleĢim alanı olarak
belirlendiği belirtilerek, bu yerleĢim alanına ait imar planında yer alan ve önerge eki krokide gösterilen
sokaklara “Baraj, Orman, Kanal ve Manzara” isimlerinin verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Harita ve
Cbs Dai.BĢk.E.358058)
31. Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezi'nde 06/07/2021 tarihli ve 965075 sayı ile kayıtlı elektronik
posta baĢvuru ve ekinde; Buca ilçesi, Murathan Mahallesinde bulunan mevcut 1242 no‟lu sokağın
isminin "Fethi SEKĠN" olarak değiĢtirilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.358185)
32. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Tarımsal
Hiz.Dai.BĢk.E.356680)
33. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Buldan Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan
ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Kent Tar. Ve Tan. Dai.BĢk.E.360957)
34. Yürürlükteki 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Bölge Parkı/Büyük
Kentsel YeĢil Alan" ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı'nda "Rekreasyon Alanı" olarak
belirlenen bölgede yer alan; Torbalı ilçesi, SubaĢı Mahallesi 345, 349, 567 ve 757 parsellerin bir
kısmının "Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli
Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ile Plan Raporları. (Ġmar
ve ġehircilik Dai.BĢk.E.361373)
35. Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 6495 ada 9, 10, 24, 40, 42, 43 parseller ile 6493 ada 7, 10, 11, 12, 13,
14, 18, 19, 20, 21 parsellerde, parsel malikince hazırlatılarak 24/06/2021 tarihli dilekçe ile Belediye
BaĢkanlığımıza sunulan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.357854)
36. Seferihisar ilçesi, UlamıĢ Mahallesi, 179 ada 4 parselde, parsel malikince hazırlatılarak 06/07/2021
tarihli dilekçe ile Belediye BaĢkanlığımıza sunulan, anılan parselin ''Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu
Alanı'' olarak belirlenmesine iliĢkin 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.357681)
37. Çiğli ilçesi, Yakakent (Büyükçiğli) Mahallesi 5782 parselde Ağaçlandırılacak Alanın bir kısmının
Cami Alanına dönüĢtürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ve Çiğli
Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 65 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.358988)
38. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Belediye
Meclisimizin 12/03/2021 tarihli, 05.292 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi
Nazım Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Alsancak Liman
Arkası ve Salhane Bölgesi Uygulama Ġmar Planının Alsancak Liman Arkası Kesimi ile Halkapınar
Salhane Kesimine iliĢkin 'Turizm+Ticaret+Kültür' kullanımını tarifleyen Plan Notu DeğiĢikliği önerisi.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.359945)
39. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 166 sayılı Kararı ile uygun görülen; 9429
numaralı adada, hasarlı yapıların yenilenebilmesi için „ÖPA' sınırı ile ada bütününde belirlenen plan
notunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi.
(Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.361810)
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40. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 161 sayılı Kararıyla uygun görülen; Mustafa
Kemal Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesinin güneyinde, 26LIb pafta, 25088 ada,1 parselin doğusunda,
yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında BOP (Bölgesel Otopark) Alanında kalan, kamuya
terkli alanda 5.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılması ve plan notu eklenmesine iliĢkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.358805)
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Türkiye Tanıtım AraĢtırma Demokrasi ve Laik OluĢum Vakfı
(TÜLOV) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz
konusu “Protokol”ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e
yetki verilmesi hususlarının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe
Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.346922)
2. Tire ilçesi, Karateke Mahallesi, 892 parselde Tire II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisine yönelik
hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporuna eklemek üzere Akademik Tarımsal Etüd
Raporu hazırlanması amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz
konusu “Protokol”ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e
yetki verilmesi hususu, Hukuk Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe –
Çevre ve Sağlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin MüĢterek Rapor. (Atık Yön. Dai.BĢk.E.310770)
3. Ġzmir‟de yaĢayan yoksul ve göçmen çocukların yakından izlenmesi, çocukların ve ailelerin, eğitim,
sosyal, kültürel durumlarıyla ilgili çalıĢma ve araĢtırma yapılabilmesi için Aile ve Çocuk Komisyonuna
yetki verilmesine yönelik Yazılı Önergenin; “1- Göçmenlerin (düzenli ve düzensiz) uyumu süreçlerinde
Yerel Yönetimlerin bu süreçte belirleyici unsurlar olmasının yanında ulusal, uluslararası devlet, sivil
toplum ve göçmenlerin kendileri gibi aktörlerin birlikte eşgüdüm içerisinde yapılacak çalışmaların daha
etkili, verimli olması, 2- Göç konusunda yerel bir farkındalık ve ortak bir çözüm bulma bağlamında,
Kent Konseyleri önemli bir yere sahiptir. Kent Konseyini etkin bir şekilde kullanmak suretiyle göçü
değerlendirmek ve ortak bir akıl geliştirerek çözüm bulabilme noktasında Kent Konseyi‟nin daha etkin
kullanılması, 3- Göçmenlerin yoğun yaşadığı mahallelerde İzmir İl Göç İdaresi, İl Milli Eğitim
Müdürlükleri ile birlikte yürütülecek işbirliği çerçevesinde göçmen danışma ve bilgilendirme ofislerinin
açılması, bu ofislerde istihdam edilecek tercüman aracılığı ile mülteci ve göçmenlere yönelik hak ve
hizmetlerin iletilmesi ve bilgilendirme sağlanması, 4- Gelecekte yaşanması muhtemel sosyal ve kültürel
çatışmaların önüne geçilebilmesi için projelerin geliştirilmesi, 5- Düzenli ve düzensiz göçler ile ülkemize
gelenlerin sosyal, kültürel ve görsel olarak desteklenmesi için yabancı hibe programlarından daha çok
faydalanılması, 6-“Okul herkes içindir” anlayışı çerçevesinde çocukların okula adaptasyonunu
sağlayacak dil kurslarının ve diğer beceri kurslarının hayata geçirilmesinin sağlanması öneri
çalışmalarının kurumsal yapı içerisinde diğer Kamu Kurumu ve sivil toplum örgütleri ile birlikte hayata
geçirilmesinin yerinde olacağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Göç ve Uyum –
Aile ve Çocuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (BüyükĢehir Belediye Meclis
Üyeleri Bahar GÜRSUL, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, ġamil Sinan AN, Dolunay BAYER.E.192817)
4. Yoksul ve göçmen çocukların yakından izlenmesi, çocukların ve ailelerinin eğitim, sosyal ve kültürel
durumlarıyla ilgili çalıĢmalar yapılabilmesi için Göç ve Uyum Komisyonuna yetki verilmesine yönelik
Yazılı Önergenin, Hukuk Komisyonunca; “1- Göçmenlerin (düzenli ve düzensiz) uyumu süreçlerinde
Yerel Yönetimlerin bu süreçte belirleyici unsurlar olmasının yanında ulusal, uluslararası devlet, sivil
toplum ve göçmenlerin kendileri gibi aktörlerin birlikte eşgüdüm içerisinde yapılacak çalışmaların daha
etkili, verimli olması, 2- Göç konusunda yerel bir farkındalık ve ortak bir çözüm bulma bağlamında,
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Kent Konseyleri önemli bir yere sahiptir. Kent Konseyini etkin bir şekilde kullanmak suretiyle göçü
değerlendirmek ve ortak bir akıl geliştirerek çözüm bulabilme noktasında Kent Konseyi‟nin daha etkin
kullanılması, 3-Göçmenlerin yoğun yaşadığı mahallelerde İzmir İl Göç İdaresi, İl Milli Eğitim
Müdürlükleri ile birlikte yürütülecek işbirliği çerçevesinde göçmen danışma ve bilgilendirme ofislerinin
açılması, bu ofislerde istihdam edilecek tercüman aracılığı ile mülteci ve göçmenlere yönelik hak ve
hizmetlerin iletilmesi ve bilgilendirme sağlanması, 4- Gelecekte yaşanması muhtemel sosyal ve kültürel
çatışmaların önüne geçilebilmesi için projelerin geliştirilmesi, 5- Düzenli ve düzensiz göçler ile ülkemize
gelenlerin sosyal, kültürel ve görsel olarak desteklenmesi için yabancı hibe programlarından daha çok
faydalanılması, 6-“Okul herkes içindir” anlayışı çerçevesinde çocukların okula adaptasyonunu
sağlayacak dil kurslarının ve diğer beceri kurslarının hayata geçirilmesinin sağlanması öneri
çalışmalarının kurumsal yapı içerisinde diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte
hayata geçirilmesinin yerinde olacağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna, Göç ve Uyum
Komisyonunca;“İzmir Büyükşehir Belediyesince yakın geçmişte Göç ve Uyum konusunda bir çalıştay
gerçekleştirildiğinden Komisyonumuzca yapılacak araştırma ve çalışmalarda söz konusu çalıştay
raporunun da dikkate alınarak yeninden değerlendirme yapılması gerektiğinden” önergenin gündemde
kalmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis
Üyeleri Mehmet Atilla BAYSAK, Hüsniye YILDIRIM, Hıdır ALPTEKĠN, Ġsa NEZĠR. E.268084)
5. Çocuklarda ve gençlerde psikolojik, sosyal ve fiziksel sorunlar yaratan internet bağımlılığı ile ilgili
çalıĢmalar yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin, “Dünyada son 40-50 yıl teknolojide önemli buluşların
ve atılımların yapıldığı bir dönemdir. Özellikle 2000‟li yıllardan itibaren bilgisayar ve internet
teknolojisinde önemli gelişmeler olmuştur. Bu dönemde bilgisayar ve internet kullanımı ekmek ve su gibi
yaşamın vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. İnternet, insanların ihtiyaç duyduğu, her türlü bilgiye
ulaşmalarına, eğlenceli ve hoşça vakit geçirmelerine istediği herkesle eş zamanlı iletişimde
bulunabilmelerine olanak sağlayan, bireysel ve toplumsal bir kitle aracıdır. İnternetin getirdiği
kolaylıklar ve faydalar yadsınamaz bir gerçektir; ama çok sık ve gereksiz kullanımından kaynaklanan
birçok sorunun da ortaya çıkmış olması ayrı bir gerçektir. Söz konusu sorunların başında hiç kuşkusuz
internet bağımlılığı gelmektedir. Türkiye‟de internet bağımlılığı problemi bu teknolojiye daha yakın olan
çocuklarda ve gençlerde daha çok görülmektedir. Yaş almış kesimlerde de bu bağımlılığın giderek arttığı
gözlemlenmektedir. Sonuç olarak internet bağımlılığının toplumumuzun büyük bir bölümünde psikolojik,
sosyal ve fiziksel sorunlara neden olduğu açıkça görülmektedir. Merkezi yönetimin, Bakanlıklarımızın
konuyla ilgili önemli ve kapsamlı çalışmalar içinde olduklarını biliyoruz. Yerel yönetimlerinde „İnternet
Bağımlılığı‟ özelinde çözüm odaklı çalışmalar yapmasının faydalı olacağına inanıyoruz. Hukuk – Aile ve
Çocuk – Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonları olarak İBB Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ve
Akademisyenlerle ortak toplantılar yaparak görüş ve önerileri birlikte paylaştık. Yapılan
değerlendirmeler sonucunda çocuklara ve gençlere yönelik aşağıda belirtilen çalışmaların yapılmasının
faydalı olacağını yetkililerimizin bilgilerine sunduk. 1-Pandemi nedeniyle dar bir alanda sıkışan
çocuklarımıza, gençlerimize yeni alanlar ve olanaklar sağlanması spor yapılmasının teşvik edilmesi, 2Geleneksel çocuk oyunlarımızın araştırılması ve tekrar yaşama geçirilmesi, 3- Çocuklarımızın,
gençlerimizin doğayı ve çevreyi sevmelerine, korumalarına katkı sağlayacak etkinliklerin yapılması, 4Parklarımızda oyuncak alanların dışında koşup oynayacak alanların bulunması, 5- Kitap okumanın ve
düşüncelerin yazıya dökülmesinin özendirilmesi, 6- Konuyla ilgili çalıştaylar ve etkinlikler yapılması, 7Enstrüman öğreti atölyelerinin arttırılması, 8- Sanatsal eğitimlerin (dans, tiyatro vb.)
yaygınlaştırılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor – Aile ve Çocuk Komisyonları Raporu. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri ġamil Sinan AN,
Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Özkan YILDIZ, Bahar GÜRSUL, Dolunay BAYER, Fikret AKTAġ.
E.222619)
6. Belediyemizin görev ve sorumluluğunda olan “Atık Yağların Toplanması, TaĢınması ve Geri
Kazanılması ĠĢi” kapsamında 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu çerçevesinde 2 yıl süre ile ihaleye
çıkılması için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e ve Belediye
Encümenine yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe –
Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Atık Yön. Dai.BĢk.E.322635)
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7. Belediyemizin birimlerinde ve EĢrefpaĢa Hastanesinde kullanılan bilgisayar programlarının, sürekli
kullanıma hazır bulundurulması ve kullanımda olan programlarda istenecek muhtemel değiĢikliklerin,
anında yerine getirilmesi ihtiyacı doğrultusunda yazılım destek hizmetinin kesinti olmadan
kullanılabilmesi amacıyla, “Yazılım Destek Hizmeti Hizmet Ġhalesi”nin Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı
Yazılım ġube Müdürlüğü tarafından gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/01/2022–
30/09/2024 tarihleri arasında yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan
ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.(Bilgi ĠĢl.Dai.BĢk.E.335337)
8. Belediyemiz tarafından yönetilen resmi Belediye Web Sitesi ile diğer web siteleri, kent portal sitesi,
kiosk içerisinde çalıĢan web siteleri ve Belediye e-iĢlem hizmetlerinin geliĢtirilmesi, bakımı ve destek
hizmeti alımı ihtiyacı doğrultusunda söz konusu web hizmetinin kesinti olmadan kullanılabilmesi
amacıyla “Web Hizmeti Hizmet Ġhalesi”nin Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Yazılım ġube Müdürlüğü
tarafından gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/01/2022 – 30/09/2024 tarihleri arasında
yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları
Raporu.(Bilgi ĠĢl.Dai.BĢk.E.335402)
9. EBYS'nin kurumumuzda hizmette kesinti olmadan daha verimli kullanılması amacıyla "Elektronik
Belge Yönetim Sistemi Yazılım Bakım ve Destek Hizmeti Hizmet Ġhalesi”nin Bilgi ĠĢlem Dairesi
BaĢkanlığı tarafından gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/01/2022–30/09/2024
tarihleri arasında yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe
Komisyonları Raporu. (Bilgi ĠĢl.Dai.BĢk.E.291701)
10. Mülkiyeti Belediyemize ait Uzundere Toplu Konutlarında oturan depremzede vatandaĢlarımıza
bedelsiz internet hizmeti verilmesi 31/12/2021 tarihinde sona ereceğinden dolayı, söz konusu hizmetin
01/01/2022-31/12/2022 tarihleri arasında 1 yıl süre ile verilmeye devam edilmesinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (Bilgi
ĠĢl.Dai.BĢk.E.321861)
. 11. ĠĢletme ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığına bağlı Sebze Halleri ġube Müdürlüğüne kurulan
''Sebze ve Meyve Hali Otopark Ücretlendirme Otomasyon Sistemi'' kapsamında, Sebze Halleri ġube
Müdürlüğünün Kaynaklar Dâhili Tesislerinde bulunan otopark alanlarına iliĢkin; 15 Ekim 2021 tarihi
itibarıyla geçerli olmak üzere önergede yer alan Otopark Ücret Tarifelerinin değiĢiklikle oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Esnaf ve Meslek Odaları – Tüketiciyi Koruma – UlaĢım
Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des. Hiz.Dai.BĢk.E.337748)
12. 01/09/2021 tarihinden (dahil) itibaren, ESHOT Genel Müdürlüğü ile ESHOT Genel Müdürlüğü
denetimindeki S.S. 43 No‟lu Seferihisar Ürkmez Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifi ile birlikte Belediyemiz
ulaĢım paydaĢlarının (METRO A.ġ, ĠZBAN A.ġ, ĠZDENĠZ A.ġ ve ĠZULAġ A.ġ.) toplu ulaĢım
araçlarında mevcut sistemdeki aktarma kuralları geçerli olmak üzere, Kontörlü UlaĢım Kartları
Tarifesinin uygulanmasının önergede yer aldığı Ģekliyle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan
ve Bütçe – Hukuk – ġirketler – UlaĢım – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (UlaĢım
Dai.BĢk.E.330689)
13. Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planlarında kamusal kullanıma konu alanlar dıĢında kalan ve
Belediyemiz yetki alanındaki muhtelif ilçe sınırları içinde bulunan taĢınmazların bir bölümü
vatandaĢlarla hisseli, bir bölümü tam mülkiyet olup, öncelikle sağlıklı çevre oluĢturmak, düzenli
kentleĢmeyi sağlamak, iĢgalleri sonlandırmak ve aynı zamanda ekonomiye kazandırmak açısından
değerlendirilmesi planlanmakta olup; önerge eki listede belirtilen söz konusu taĢınmazların satıĢı için;
2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu uyarınca gerekli iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.356105)
14. Karabağlar Belediye BaĢkanlığının talebi doğrultusunda, Belediyemizce inĢaa edilen Kültür
Merkezinin onaylı projesindeki (-4.64) kotundaki (-1) zemin katının ''Nikâh Hizmetlerinde'' kullanılmak
üzere düzenlenen Protokol doğrultusunda, Karabağlar Belediyesine 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi
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hususunun; “Yıllık 1.000,00-TL (bintürklirası) alınarak uygulanması” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda
değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu.
(Emlak Yön. Dai.BĢk.217772)
15. Belediyemiz mülkiyetindeki; Karabağlar ilçesi, Esenlik Mahallesi, 13051 ada, 5 parsel üzerinde
Belediyemizce yapımı tamamlanan YeĢilyurt Kültür Merkezinin zemin altı (-2), (-3) ve (-4) katlarında
bulunan yer altı otoparkının iĢletme hakkının, 5 yıllığına, otoparktan elde edilen gelirin %30‟u bedel ile
(işletme hakkı bedeli olan %30 üzerinden katma değer vergisi de ödenecektir.) ekli Protokol hükümleri
doğrultusunda, İZELMAN Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş‟ye devredilmesi”nin oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (Emlak
Yön.Dai.BĢk.E.330765)
16. Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olup, halihazırda ESHOT Genel Müdürlüğünün
kullanımında bulunan, önerge eki listede belirtilen garaj, atölye, aktarma merkezi ve son duraklarda
ESHOT Genel Müdürlüğü personeli ve tüm vatandaĢlara hizmet verebilecek satıĢ büfeleri iĢletmeyi
planladıkları belirtilerek, önerge ekinde yer alan 17 adet büfe ve büfe yerinin iĢletme hakkının, Raporda
yer aldığı Ģekliyle; “5 yıl süre ile toplam KDV dahil 79.800,00-TL/Yıl bedel ile ekli Protokol hükümleri
doğrultusunda İZELMAN A.Ş.‟ye devredilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk –
Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.331075)
17. Belediye Meclisimizin 14/04/2021 tarihli ve 05.426 sayılı Kararı doğrultusunda; ÇeĢme (Ilıca),
Dikili (Halk Plajı), Menderes (Gümüldür Halk Plajı), Seferihisar (Akarca Halk Plajı), Selçuk (Pamucak
Halk Plajı), Karaburun (Ardıç Halk Plajı) ilçelerinde eriĢilebilir plajların gerçekleĢtirilmesi, plajların
iĢletiminin ise Ġlçe Belediyelerle birlikte yapılması amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile ÇeĢme,
Dikili, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Karaburun Belediyeleri arasında imzalanmak üzere (her ilçe için
ayrı ayrı) hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokollerin kabulü ile söz konusu Protokollerin
imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonları
Raporu. (Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.306216)
18. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Ege Orman Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve
önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe
Komisyonları Raporu. (Ġklim DeğiĢikliği ve Çev.Kor. Kont.Dai.BĢk.E.346485)
19. Gaziemir Belediye BaĢkanlığı, Sevgi Mahallesi Abdülhamit Yavuz Caddesi 1892 ada, 2 parselde
yapılacak olan KDV dâhil 6.436.900,00-TL sözleĢme bedelli "Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür
Merkezi Binası Tadilatı Yapım ĠĢi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılmasını talep
etmekte olup, söz konusu tesisin yapımı için sözleĢme tutarının 70%'i olan KDV dâhil 4.505.830,00-TL
tutar karĢılığı yapılacak yardıma istinaden Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu.(Yapı ĠĢl. Dai.BĢk.E.347467)
20. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZDENĠZ A.ġ.‟nin 19/08/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 233.250.000,00-TL‟den geçmiĢ yıllar ve 2020 yılı zararları
toplamından 55.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle sermayenin azaltılarak
178.250.000,00-TL indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak 55.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak
suretiyle sermayesinin 233.250.000,00-TL‟ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin ĠZDENĠZ
A.ġ.‟nin içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düĢen (%92,90‟ ına tekabül eden)
216.689.250,00-TL olan sermaye miktarının 51.095.000,00-TL azaltılarak 165.594.250,00-TL‟ye
indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak 51.095.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermaye payının
korunabilmesi için, payına düĢen (%92,90'ına tekabül eden) 51.095.000,00-TL rüçhan hakkının
kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesi ve sermaye payının 216.689.250,00-TL‟ye çıkarılması
hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu.
(ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk.E.318701)
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21. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesinde yer alan, Makine ve Malzeme Ġkmal
Dairesi BaĢkanlığının Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibindeki ödeneğin yıl sonuna kadar ihtiyaca
yetmeyeceği anlaĢıldığından, önerge eki tabloda gösterilen ödeneklerin söz konusu bütçelerden alınarak
Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığının Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibine aktarılması
hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – UlaĢım Komisyonları Raporu.
(ESHOT-Strateji Gel.Dai.BĢk.E.36795/E.346456)
22. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesinde yer alan, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi BaĢkanlığının Diğer Hizmet Alımları tertibi ile Temizlik Hizmeti Alımları tertibindeki
ödeneklerin yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaĢıldığından, önerge eki tabloda belirtildiği Ģekilde
toplam 130.000.000.00-TL tutarında ek ödenek verilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Plan ve Bütçe – UlaĢım Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.BĢk.E.36803/E.346561)
23. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ġehir Tiyatrolarında sahnelenecek oyunlara ait uygulanması istenen
bilet bedellerine yönelik hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Gelir Tarifesinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Kent Konseyi – Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor – Aile ve Çocuk – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Turizm ve Fuarcılık – Engelsiz Ġzmir Komisyonları
Raporu. (Kültür ve San. Dai.BĢk.E.301097)
24. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı
ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk.E.354944)
25. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu.(Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk.E.356042)
26. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(Yazı ĠĢleri
ve Kar. Dai.BĢk.E.351024)
27. Urla Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bütçeleri içinde yer alan
ve ödeneği yetersiz olan bütçe tertiplerine talep edilen ödenek aktarımlarının önerge ekinde yer alan
tabloda belirtildiği Ģekilde toplam 4.600.000,00-TL aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.349156)
28. 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 oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk.E.350637)
29. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları
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Raporu.(Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk.E.354843)
30. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin tek baĢına hissedarı olduğu, Agamemnon
Termal Turizm Enerji Elektrik ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret A.ġ‟nin, Ġnciraltı Mahallesi 1321 ada, 3
parseldeki hissesinin, BüyükĢehir Belediyemizce kamulaĢtırılması nedeniyle Ģirket sermayesinde
meydana gelen nakit artıĢın, Balçova Belediyesine iadesi amacıyla, mevcut sermayesinin toplam
sermayesinden, 42.000.000,00-TL indirilmek suretiyle azaltılmasına, sermaye azaltılması nedeniyle esas
sözleĢmenin değiĢtirilmesine, azaltılan sermayeye iliĢkin ödemenin Ģirket tarafından Balçova
Belediyesine taksitler halinde yapılmasına yönelik, 01/09/2021 tarihli ve 77 sayılı Kararının oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu.(Yazı ĠĢleri ve Kar.
Dai.BĢk.E.347719)
31. 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
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu.
(Yazı ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk.E.352460)
32. 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 oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.
Dai.BĢk.E.352727)
33. Belediye Meclisimizin 16/04/2021 tarihli ve 05.466 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve
21/06/2021-20/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Ġzmir Ġli Entegre Atık Yönetim
Planı kapsamında, Güney 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi kurulması amacıyla koordinatları
belirlenen alanda Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisleri Alanı- Biyogaz
Enerji Üretim ve iletim Tesisi Alanı) amaçlı hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planına Duygu TEOMAN vekili Fikret Tuna AKDEMĠR tarafından yapılan
itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık
Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai. BĢk. E.305417)
34. Ġzmir Ġli Entegre Atık Yönetim Planı kapsamında, Güney 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi
kurulması amacıyla koordinatları belirlenen alanda Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Bertaraf ve
Depolama Tesisleri Alanı- Biyogaz Enerji Üretim ve iletim Tesisi Alanı) amaçlı hazırlanan, 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı ile Plan Açıklama Raporu, Ġzmir
BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16/04/2021 tarihli ve 05.466 sayılı Kararı ile uygun bulunarak
onaylamıĢ ve 21/06/2021-20/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan Belediye Hizmet
Alanı (Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisleri Alanı- Biyogaz Enerji Üretim ve Ġletim Tesisi Alanı)
amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planına önerge eki listede
isimleri bulunanlar tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai. BĢk. E.305422)
35. Ġzmir Ġli Entegre Atık Yönetim Planı kapsamında, Güney 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi
kurulması amacıyla koordinatları belirlenen alanda Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Bertaraf ve
Depolama Tesisleri Alanı- Biyogaz Enerji Üretim ve iletim Tesisi Alanı) amaçlı hazırlanan, 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı ile Plan Açıklama Raporu, Ġzmir
BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16/04/2021 tarihli ve 05.466 sayılı Kararı ile uygun bulunarak
onaylamıĢ ve 21/06/2021-20/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan Belediye Hizmet
Alanı (Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisleri Alanı- Biyogaz Enerji Üretim ve Ġletim Tesisi Alanı)
amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planına önerge eki listede
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isimleri bulunanlar tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai. BĢk. E.305428)
36. Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk, Gümüldür Fevzi Çakmak ve Gümüldür Ġnönü Mahalleleri
sınırları içerisinde hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile
kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.258717)
37. Yürürlükteki 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planında “Bölge Parkı/Büyük
Kentsel YeĢil Alan” ve “Kentsel YerleĢik (Meskun) Alan” kullanımında kalan KarĢıyaka ilçesi, ġemikler
Mahallesi, 33374 ada, 1 parseli kapsayan yaklaĢık 6.8 hektar büyüklüğündeki alana iliĢkin hazırlanan,
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerileri
ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık
Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.272425)
38. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.224 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve
11/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Buca ilçesi, KuruçeĢme
Mahallesi, 866 ada, 1, 2, 13, 14 ve 15 no‟lu parsellerde “Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı”
belirlenmesine iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine BarıĢ KÖKALAN tarafından
yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve
Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai. BĢk. E.305357)
39. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.224 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve
11/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Buca ilçesi, KuruçeĢme
Mahallesi, 866 ada, 1, 2, 13, 14 ve 15 no‟lu parsellerde “Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı”
belirlenmesine iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine Erhan GÜNEY tarafından yapılan
itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık –
Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai. BĢk. E.305369)
40. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.224 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve
11/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Buca ilçesi, KuruçeĢme
Mahallesi, 866 ada, 1, 2, 13, 14 ve 15 no‟lu parsellerde „'Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı''
belirlenmesine iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine Faruk SIĞAK tarafından yapılan
itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık –
Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai. BĢk. E.305377)
41. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.224 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve
11/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Buca ilçesi, KuruçeĢme
Mahallesi, 866 ada 1, 2, 13, 14 ve 15 no‟lu parsellerde “Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı”
belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine Murat ELMASTAġ tarafından
yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve
Meslek Odaları – UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.310595)
42. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.224 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve
11/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Buca ilçesi, KuruçeĢme
Mahallesi, 866 ada, 1, 2, 13, 14 ve 15 no‟lu parsellerde “Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı”
belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine, ġehir Plancıları Odası Ġzmir
ġubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık –
Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai.
BĢk. E.305391)
43. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.224 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve
11/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan Buca ilçesi, KuruçeĢme
Mahallesi, 866 ada 1, 2, 13, 14 ve 15 no‟lu parsellerde „'Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı''
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belirlenmesine iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine Ahmet ALKAN tarafından yapılan
itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.
(Ġmar ve ġeh. Dai. BĢk. E.305347)
44. Buca ilçesi, Bucakoop Mahallesinde, Buca Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 62 sayılı
Kararı ile uygun görülen ve Belediye Meclisimizin 14/07/2020 tarihli ve 05.825 sayılı Kararı ile
değiĢiklikle uygun bulunarak onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği kapsamında
hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.312841)
45. Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk, Gümüldür Fevzi Çakmak ve Gümüldür Ġnönü Mahalleleri
sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun
bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.258811)
46. ÖdemiĢ Belediye Meclisi'nin 05/04/2021 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği kapsamında hazırlanan Ġzmir Yolu ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım
Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.268439)
47. Bornova Belediye Meclisinin, 01/06/2021 tarihli ve 169 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene
Mahallesi, 31K II a (25 O II b) pafta, 456 Sokak üzerinde yer alan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planında Bl-6 (Blok Nizam, 6 Kat) YapılaĢma KoĢullu Konut Alanı olarak belirlenen 8128 ada, 1
ve 2 parsellerin yer aldığı imar adasının yapı nizamı değiĢtirilmeden, imar hatlarının yeniden
düzenlenmesi, batı cephesinde 3 m, güney cephesinde 5 m, doğu cephesinde 13 m çekme mesafesinin
bırakılması, dere cephesinden 5 m geniĢliğinde “Servis Yolu” belirlenmesi ve plan notu getirilmesine
yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin; Ġmar ve Bayındırlık –
UlaĢım Komisyonlarınca; “İmar hattının bir kısmının düzeltildiği şekliyle” değiĢiklikle oybirliği ile
uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca; “İZSU görüşü doğrultusunda hazırlandığı
görüldüğünden” değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor.(Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.288279)
48. Konak Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 82 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki
1/1000 ölçekli Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planında, Turizm Tercihli
Ticaret Alanı (T-H), kullanım kararında yer alan ve 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak
tescilli; KurtuluĢ Mahallesi, 7342 ada 1, 6, 7 ve 8 parsellere yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerisinin; Ġmar ve
Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarınca; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisinde, tescilli olmayan 7342 ada, 1 parselin batı cephesinde ve
güneyinde mevcut imar hattının dışına doğru ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinde ise;
söz konusu parselde ki öneri bina kitlesinin koruma amaçlı revizyon imar planı plan notlarına da aykırı
olacak şekilde büyütüldüğü anlaşıldığından, söz konusu parselin otel yapısını içermeyen kısmına ilişkin
talebin oybirliği ile uygun bulunmadığına, İzmir 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun
31/10/2018 tarih ve 8159 sayılı Kararı uyarınca Manisa-Akhisar otel yapısına ilişkin fiili durum,
kadastral durum ve imar hattı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren kısmı ise
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna
iletilmek üzere değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.303331)
49. Bayraklı Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Ġzmir
BüyükĢehir Belediye Meclisinin 12/03/2021 tarihli ve 05.301 sayılı Kararı ile kabul edilen; “Mevcut
Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve
iĢlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Notuna göre yapılan uygulamalarda yaĢanan
sıkıntıları gidermek ve uygulamaları kolaylaĢtırmak adına Bayraklı Belediye Meclisinin 03/08/2021
tarihli ve 91 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bayraklı sınırları içinde “Mevcut Plandaki Durumu
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Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve iĢlemleri belirleyen
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Deprem ve Afet – Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.344900)
50. Bergama Belediye Meclisinin 05/08/2021 tarihli ve 21/83 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye
Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; Ġzmir ili genelinde 30/10/2020
tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak
tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmıĢ yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli
yapı olarak belirlenen yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak plan ve uygulama çalıĢmalarında uyulacak
usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve bu
alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve iĢlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Notu önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Doğrultusunda Koruma Bölge
Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Deprem ve
Afet – Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.344977)
51. Menemen Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye
Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; Ġzmir ili genelinde 30/10/2020
tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak
tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmıĢ yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli
yapı olarak belirlenen yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak plan ve uygulama çalıĢmalarında uyulacak
usul ve esaslar kapsamında Merkez, Koyundere, Ulukent, Asarlık, Seyrek, YahĢelli Mahallelerinde tespit
edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara
yönelik iĢ ve iĢlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Notu önerisinin oybirliği ile
uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet – Kentsel DönüĢüm Komisyonları
Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.345077)
52. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 2021-75 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; Ġzmir ili genelinde
30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta
hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak
Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmıĢ yapılar veya 6306 sayılı Yasa
kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak plan ve uygulama
çalıĢmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak
Alanlar (K)” sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve iĢlemleri belirleyen 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Deprem ve Afet – Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.344945)
53. KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığının 01/07/2021 tarihli ve E.3004/5372 sayılı Yazısına konu; 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile KemalpaĢa Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli,
05/77 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sütçüler Mahallesi, 182 ada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 parsellerin bulunduğu alanda yer alan Ticaret-Konut Alanı, Park Alanı, TaĢıt ve
Yaya Yollarının yeniden düzenlenmesi ve BitiĢik Nizam 4 Kat YapılaĢma KoĢullarındaki Ticaret-Konut
Alanının ön bahçe mesafesinin "0" olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile
uygun bulunduğuna, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ise “Parsellerin ilgili
yönetmelikte belirtilen çekme mesafelerine göre yapılaşmasının mümkün olduğu göz önüne alınarak
önerinin zorunluluk oluşturmadığı gerekçesiyle, ön bahçe mesafesi „0‟ ibaresinin kaldırılması kaydıyla”
değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Çevre ve Sağlık –
Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.301471)
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54. KemalpaĢa Belediye Meclisinin, 07/06/2021 tarihli ve 116 sayılı Kararı ile uygun görülen; Armutlu
Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde yer alan yürürlükteki; 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında
"Sanayi Alanı" olarak belirlenmiĢ alanlarda, taban alanı uygulamasına yönelik mevcuttaki fiili durum
dikkate alınarak hazırlanan, Belediye Meclisimizin 15/01/2021 tarihli ve 97 sayılı Kararı ile değiĢiklikle
kabul edilerek, 24/03/2021-23/04/2021 tarihlerinde askıya çıkarılan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planı Plan Notu DeğiĢikliğine askı süresi içerisinde yapılan 3 adet itirazı, uygun görerek Sanayi
Alanlarında Taban Alanı TAKS:0,70 olacak Ģekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan
Notu DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk
Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.288025)
55. Bergama Belediye Meclisinin; Kentsel+III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalan ve
04/07/2012 tarihli 12/54 sayılı Karar ile onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planında
Geleneksel Konut Alanı (K KoĢullu Alan) kullanım kararında bulunan, Selçuk Mahallesi 413 ada, 61
parselin bulunduğu, Gündoğdu Çıkmaz Sokağı ile Ansarlı Camii Sokağı arasında kalan Kozak
Caddesinin; Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen
ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine iliĢkin, 17/05/2021 tarihli ve 60 sayılı Kararının
oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor –
Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.340904)
56. Belediye Meclisimizin 18/09/2020 tarihli ve 05.776 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
18/02/2021-19/03/2021 tarihleri arasında Balçova Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, Çamlıkküme
1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar içerisinden
Balçova Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile kısmen uygun bulunan hususlar
ile ilgili olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; Önergede sehven
“UİP-35253033” olarak yazılan plan işlem numarası, “UİP35325042” olarak tashih edilerek oybirliği
ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.282120)
57. Seferihisar Belediye Meclisinin, 06/07/2021 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile uygun görülen; Düzce
Mahallesi, 286 ada, 1 parselin büyük kısmının “Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı” olarak belirlenmesi
ve ĠZSU Genel Müdürlüğünün 27/12/2019 tarihli ve 95324 sayılı Yazısı kapsamında alandan geçen dere
hattının plana iĢlenerek membaya kadar uzatılmasına iliĢkin Belediye Meclisimizin 14/12/2020 tarihli ve
05.1123 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 25/01/2021 tarihinde onanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar
Planı DeğiĢikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin;
Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonlarınca oybirliği ile uygun
bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca; “Dere ıslah çalışması tamamlandıktan sonra Akaryakıt
ve Servis İstasyonu yapılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.289547)
58. GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ.'nin, 29/04/2021 tarihli ve PTD-YPM-KY-28356 sayılı Talep Yazısı
doğrultusunda; Torbalı Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 195 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Ayrancılar Mahallesinde, 5 m x 8 m ebatlarında yaklaĢık 40 m2‟lik 1 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine
yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına
iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.289825)
59. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 106 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000
ölçekli ÖdemiĢ Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar Planı sınırları içerisinde 2 adet “Trafo Alanı”
belirlenmesine iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları –
UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.303416)
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60. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 101 sayılı Kararı ile uygun görülen; ÖdemiĢ Ġlçe
GiriĢi Ġzmir Yolu Çevresi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.268519)
61. Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 122 sayılı Kararı uygun görülen;
Gümüldür Atatürk, Gümüldür Fevzi Çakmak ve Gümüldür Ġnönü Mahallesi kısımlarına yönelik
hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.262190)
62. ÇeĢme Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 2021/7-80 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000
ölçekli Alaçatı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Ġmar Planı sınırları içerisinde 373 ada, 11 parsel (eski
4545) numaralı taĢınmazın 7 m enkesitli yol olarak planlanan kısmının kaldırılmasına iliĢkin hazırlanan,
1/1000 ölçekli Alaçatı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile
uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık
Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.305887)
63. Foça Belediye Meclisinin 02/07/2021 tarihli ve 171 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir II
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/02/2021 tarihli ve 14081 sayılı Kararı
doğrultusunda, Yenifoça-Mustafa Kemal Mahallesi, 514142 ada, 200 parselde yer alan Korunması
Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli yapının imar adası içerisine alınması ve parselin
güneyinden geçen “TaĢıt Yolu”nun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.343096)
64. Konak Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarihli ve 98/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir 1
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02/08/2002 tarihli ve 10058 sayılı
Kararı ile Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan ve 2. Grup Korunması Gerekli
Kültür Varlığı olarak tescilli, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon
Ġmar Planında, 3 Kat YapılaĢma KoĢullu, Pansiyon Tercihli Konut Alanı (K-M3) kullanım kararında yer
alan Yıldız Mahallesi, 23M4C pafta, 122 ada, 22 parselin Ġzmir Valiliği, Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon
BaĢkanlığının talebi doğrultusunda Eğitim Tesisi olarak belirlenmesine ve çevresine yönelik hazırlanan,
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ve 1/500 ölçekli YerleĢim Planı
DeğiĢikliği önerisi Belediye Meclisimizin 15/12/2020 tarihli ve 05.1185 sayılı Kararıyla kabul edilmiĢ
olup; Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/06/2021 tarihli ve 12469 sayılı
Kararı ile de; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin uygun
olduğuna, 1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerisinin ise, lejant kısmında yer alan tescilli parsel
taramasının düzeltilmesi koĢuluyla uygun olduğuna karar verilmiĢ olup, anılan Koruma Bölge Kurulu
Kararı doğrultusunda yeniden hazırlanan, 1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerilerinin oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları
Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.301387)
IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
V. TOPLANTIYA
GÖRÜġÜLMESĠ

KATILAMAYAN

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ

MAZERETLERĠNĠN
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2. BÖLÜM
2021 YILI EYLÜL AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI
Tutanak No : 97509404-301.04-09/3
Toplantı Tarihi : 17/09/2021
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, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ
POLAT, Bahar GÜRSUL, Yahya YILDIZ, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN,
Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Birgül
SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU,
Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat
ÇAĞLAYAN, Deniz BEKTAġ, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ,
Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ
DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ,
Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Erkan ÖZKAN, Halil
ÇULHAOĞLU, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Onur YĠĞĠT,
Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Ayhan KAYA,
Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü
SÜREROĞLU, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Alp ATAY,
Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI,
Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper
GÜLDALI, Selma KISA, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL,
Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Ali GÖNEN, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Çile ÖZKUL,
Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit
CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Tarkan
Fikret ÇALIK, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Muhittin
SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Hüseyin ÜNAL, Abdül BATUR, Mehmet
Atilla BAYSAK, Serdar SANDAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali GÜL, Mithat
TEKĠN, Ömer ġENTÜRK, Mehmet ERĠġ, Rıdvan KARAKAYALI, Ali BOR, Oğuzhan ÖZġAHĠN,
Musa ÖZCAN, Mustafa KAYALAR, Gürsel RÜZGAR, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar
ÜÇKAN, Murat CĠHAN, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili), Seda ÖZTÜRE, Ertan
CERTEL, Ali ENGĠN, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Berkhan PARLAK, Muammer Ekrem
ORAN, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Fatih GÜRBÜZ, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN,
Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK, Fırat EROĞLU,
Fatih TAġTAN, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye
BaĢkan Vekili), Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, ġevket HASIRCI, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Hakan
KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin
BAYRAM, Ali AYYILDIZ, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan
AVCI, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Sedat SARI, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan
EROĞLU, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Serdar AKSOY, Hasan
ÜNAL, Nezih ÖZUYAR.
I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyelerimiz, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclisinin III. BirleĢimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız vardır.
Ġmza föyümüz de dolaĢmaktadır, bir an önce imza föyünü de dolaĢtırıp imzalarımızı tamamlayalım
ama gördüğüm kadarıyla toplantı yeter sayımız fazlasıyla mevcuttur, teĢekkür ederim.
Gündemimize geçiyoruz.
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II.
BAġKANLIK
MAKAMINCA
GÜNDEME
EKLENEN
ÖNERGELERĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi, BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin
GörüĢülmesi maddesi Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan, 1. maddenin doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Önce madde baĢlıklarıyla…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon evet. Hep aynı Ģeyi söylüyoruz. Gündem baĢlıklarının özetle
okunarak baĢlıklar halinde görüĢülmesini ve oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġlgili Gündemin madde baĢlıklarıyla görüĢülüp oylanması
konusunda Sayın KÖKKILINÇ‟ın önerisi var. Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
Sayın SEVĠNÇ yok. Sayın ÇALIK? Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. Kemal Bey bugün, Kemal Bey bugün mazeretli galiba. Peki, peki arayacağız
Kemal Bey‟i. Değerli ArkadaĢlar, buyurun Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 1. maddenin doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 1 no’lu
Önergenin doğrudan oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. 2?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 2, 3, 4 ve 5. maddeler Hukuk - Bütçe ve Kooperatifler Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 2, 3 ve 4. maddeler…
NĠLAY KÖKKILINÇ: 5.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 2, 3, 4 ve 5 no’lu Önergelerin Hukuk – Plan ve
Bütçe – Kooperatifler Komisyonlarına, Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK?
Gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 6‟dan 12‟ye kadar 11 dâhil Ġmar Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 6 dâhil 11 dâhil
Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 12?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 12 Ġmar ve Çevre Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 12 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 13?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 13. madde de Ġmar ve Çevre Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 13 no’lu Önergenin de Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık
Komisyonlarına havale edilmesini, Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? Oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 14?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 14‟den 22‟ye kadar 21 dâhil Ġmar Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 14 dâhil 21 dâhil
Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 22?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - UlaĢım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 22 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 23?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 23 Ġmar Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 23 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 24?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 24 no’lu
Önergeyi doğrudan oyluyorum, oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir, 25?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 25. maddenin acil olarak Bütçe Komisyonuna gönderilmesini istiyoruz.
Bütçe Komisyonumuzun bu Meclis, son Meclisimiz olduğu için bugün toplanmasını rica ediyoruz.
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Geçen Meclis‟te inceleme gezisine gönderilmesine karar verdiğimiz arkadaĢlarımızla ilgili Harcırah
Kanunundan doğan bir karar alınması gerekiyor. Bu sebeple Plan Bütçe Komisyonuna havalesini ve
acilen değerlendirilmesini istiyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? Değerli
ArkadaĢlar, 25 no’lu Önergenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonumuza havalesini
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir ve Plan ve Bütçe
Komisyonumuz Ģimdi toplanabilir ve bu maddeyi görüĢebilir. Sonra Meclisimize raporlarını
iletebilirler.
NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkanlık Makamından Gündeme Eklenen bir konu daha var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gelince onu da gönderelim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gelince onu da göndeririz, gelince onu da göndeririz. Peki, 26?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 26 ve 27 doğrudan oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 26 ve 27 no’lu
Önergeleri doğrudan oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, Değerli Meclis Üyeleri etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Erhan Bey bir Ģey… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Tamam. 28?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 28 Hukuk ve Bütçe Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 28 no’lu
Önergenin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 29?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 29, 30, 31 Hukuk Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 29, 30 ve 31
no’lu Önergelerin Hukuk Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 32?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 32 Hukuk - Bütçe - Kooperatifler.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 32 no’lu
Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe – Kooperatifler Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 33?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 33 Hukuk ve Bütçe Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 33 no’lu
Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarımıza havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 34?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Çevre Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 34 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza
sunuyorum…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Çevre. 33 pardon.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale
edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 35?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 35 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 36?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Hukuk – Esnaf – UlaĢım – Çevre, BeĢli Komisyon.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 36 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım
Komisyonlarına?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Havale edilmesini…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Akaryakıt ve servis istasyonu ile ilgili bir konu o yüzden BeĢli Komisyon.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve
Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 37?
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre – Hukuk.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 37 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Hukuk Komisyonlarımıza havale
edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 38?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Eğitim – Turizm.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 38 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Turizm ve Fuarcılık
Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir, 39?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 39 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 40?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, herhalde ek…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 40‟ı yapmadık mı?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlara mı geçeceğiz? 40 pardon. Ġmar ve Çevre Komisyonu...
Söyledim zannettim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 40‟ı yapalım ondan sonra diğerine geçelim. Sayın YILDIZ? Sayın
ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 40 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık
Komisyonlarımız havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir. ġimdi Gündeme üç tane Önergemiz var okuyalım sırayla.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Yürürlükteki 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü
Çevre Düzeni Planı'nda "Ağaçlandırılacak Alan" ve "Askeri Alan" olarak belirlenen bölgede
yer alan, Narlıdere ilçesi, Narlıdere Mahallesi, 137 ada, 32, 34, 37 ve 1935 parseller ile 156 ada
1965, 1967, 1991 ve 1995 parselleri kapsayan yaklaĢık 18 hektar büyüklüğündeki alanın,
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda "Kentsel YerleĢme Alanı" ve
"Ağaçlandırılacak Alan" olarak belirlenmesine yönelik Belediye BaĢkanlığımıza sunulan
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği ve bu doğrultuda hazırlanan 1/5000 ölçekli
Nazım Ġmar Planı önerilerinin ve Plan Raporlarının, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi
Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca incelenerek karara bağlanması hususunu Sayın Meclisimizin
tensiplerine arz ederim. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.319464)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündemde zaten BaĢkanlıktan geldiği için. Ġmar ve Çevre Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? Ġlgili Okunan 41
no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarımıza havale edilmesini
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Diğer Önergeyi
okuyabilir miyiz?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresinin (YBYK) 26-28 Ekim 2021 tarihleri arasında Fransa'nın Strazburg kentinde
gerçekleĢtirilecek olan Genel Kurul toplantısı öncesi büro üyeleri tarafından genel konuların
görüĢülmesi ve istiĢaresinin yapılabilmesi amacıyla 4-5 Ekim 2021 tarihlerinde Macaristan'ın
ViĢegrad Ģehrinde düzenlenecek olan Büro Toplantısına ulaĢım (havayolu ile) giderleri,
konaklama giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri karĢılanmak üzere davet edilen Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Bölgeler Meclisi BaĢkan Yardımcısı ve
Kongre'nin Türkiye'den tek encümen üyesi Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç
SOYER'in katılması, 3-6 Ekim 2021 tarihleri arasında görevli izinli sayılması, seyahatle ilgili
yapılacak olan günlük harcırah giderleri ve (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi,
Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderlerin Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1
YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karĢılanması, yapılacak olan seyahatte
Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e eĢlik edecek olan Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Büro Üyesi DanıĢmanı ve aynı zamanda Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin katılması, 3-6 Ekim 2021
tarihleri arasında görevli izinli sayılması, 6245 sayılı kanunun 4/B maddesi gereğince
görevlendirilmesi ve ulaĢım (havayolu ile) giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama
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giderleri, günlük harcırah giderleri ve (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, Covid-19
PCR testleri vb.) diğer yasal giderlerin Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici
Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karĢılanması hususlarını Sayın Meclisimizce görüĢülerek
gerekli kararın alınmasını arz ederim. Mustafa Tunç SOYER BüyükĢehir Belediye BaĢkanı.
(Özel Kalem Müd.E.363560)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Bütçe Komisyonuna bu Önergeyi de gönderelim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? Okunan 42 no’lu
Önergenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale ediyoruz. Oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Ġlgili Önergenin toplanmakta olan
Komisyona arkadaĢlarımız vasıtasıyla iletilmesini rica ediyorum. Diğer Önergemizi okuyalım.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Ġlgi: Ardahan Belediye BaĢkanlığı Plan ve Proje
Müdürlüğünün 16.08.2021 tarih ve 6151 sayılı yazısı. Ardahan Belediyesi "BaĢka Bir Tarım
Mümkün" anlayıĢımızdan yola çıkarak kooperatifleĢmenin ve mevcut üretim sistemlerinin
iyileĢtirilmesini, yeni ürün ve üretim sistemlerinin yaygınlaĢtırılmasını, tarımda istihdam alanları
yaratarak kırsal alanda yaĢayan genç nüfusun kentlere göçünün önlenmesini amaçlamakta olup,
ilgi yazıları ile bölgede kurulması planlanan "Kavurma Tesisi" yapımı için proje ve ihtiyaç
duyulan maddi desteğin sağlanması talebinde bulunmuĢtur. Bu hedefler doğrultusunda,
"Ardahan Mezbahası Kavurma Bölümü Tadilatı" iĢi ile ilgili desteğin sağlanabilmesine iliĢkin
düzenlenen Protokol ekte olup, konunun 5393 sayılı Kanunun 18/p ve 75/a maddeleri ve ilgili
sair tüm yasal mevzuatlar doğrultusunda görüĢülerek karara bağlanması hususunu; Sayın
Meclisimizin tensiplerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER. (Tarımsal Hiz. Dai.BĢk.E.362701)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Bütçe ve Kooperatifler Komisyonuna.
HAKAN YILDIZ: Bir de Tarım‟a da gitmesini talep ediyoruz, Tarım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tarım. Hukuk – Plan ve Bütçe – Tarım, Orman ve Hayvancılık.
HAKAN YILDIZ: Kooperatifler ve Tarım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kooperatifler ve Tarım, Orman ve Hayvancılık.
HAKAN YILDIZ: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 43 no’lu Önergenin
Hukuk – Plan ve Bütçe – Kooperatifler – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarımıza
havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
BaĢka var mı? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
Peki.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bina yapılacak mı orada?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Efendim?
HÜSNÜ BOZTEPE: Bina yapılacak mı orada?
HAKAN YILDIZ: Ġmar‟a da gidebilir diyorlar da.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmar‟a da gidebilir, peki. Hüsnü Bey sizi fazla yormayalım o
açıdan Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna göndermiyoruz, peki.
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi BaĢkanlık Makamınca Gündeme
Eklenen Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi, III. maddeye geldik.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde oyçokluğu ile uygun görülmüĢ. Dolayısıyla Komisyondan geldiği
Ģekliyle oylansın diyoruz grup olarak.
HAKAN YILDIZ: Grubumuz adına Fikret Bey söz almak istiyor, Fikret MISIRLI.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, buyurun Sayın MISIRLI.
FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Bürokratlarımız,
Değerli Basınımız hepiniz hoĢ geldiniz. BaĢkan‟ım, Ģimdi bu konu bizim tabii Plan Bütçeye
geldiğinde parasal olarak baktığında çok önemli bir rakam ifade etmeyeceğini biliyoruz, ancak
sonuç itibarıyla bu TÜLOV Türkiye Tanıtım AraĢtırma Demokrasi ve Laiklik OluĢum Vakfı, bu
vakfı ben biraz inceledim Sayın BaĢkan. Bu 2001 senesinde kurulmuĢ, 10 yıl öncesine kadar da bir
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faaliyette bulunmuĢ ama 10 yıldır bir faaliyette bulunmuyor. Bu vakfın bugünkü yapacak
olduğumuz Protokolde Ģöyle bir Ģey geçiyor. “Apaydınlık Bir Gelecek Yeni Bir Siyaset Toplum ve
Emek Yüzyılı” diye geçiyor. ġimdi bu isme baktığımda biliyorsunuz bizim 5393 sayılı Yasanın
14. maddesi zaten yasal dayanağı da orada buna atıfta bulunmuĢ. Biz bu 14. maddeye göre kültür,
sanat, spor, sağlık gibi konularda iĢ birliği yaparız veya yaptırırız. ġimdi ben bakıyorum bunun
sanat neresinde? Bunun kültür neresinde? Bunun spor neresinde? Yani Ġzmir‟i bize hizmet edecek
gibi bir çaba içerisinden ziyade tamamıyla siyasi bir yapılanma gibi algılanıyor Ģu anki Protokol‟ün
metnine baktığımızda. ġimdi bizim cemaatlerden bir tanesi bir Türkiye‟deki gelip böyle bir
Protokol yapmaya kalksa muhtemelen yapmayacağız. Çünkü bu iĢin bizim o 5393 sayılı Yasanın
14. maddesine uymaz… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler) Türkiye‟nin cemaatleri. Bunlar sizin veya bizim olarak değil. Ben burada BaĢkanımız
diyince benim BaĢkan‟ım olmuyor ama BaĢkanımız diyorum saygıdan dolayı. Neyse BaĢkan‟ım,
Ģimdi bu konuyla alakalı olarak baktım bir de bu vakfın yapılanmasının içerisinde tamamıyla
partinize ait yöneticilerden oluĢan ve tamamen partinizin mensubu Belediyelerle Protokol
imzalamıĢ hatta Konak Belediyesi de Halil Rıfat PaĢa‟da Halil Rıfat PaĢa Konağı‟nı tahsis etmiĢ.
Yani buralara kadar çok fazla bir Ģey söyleyecek durumumuz yok ama derneğin, vakfın asıl amacına
göre baktığında eğitim veya bununla ilgili olarak burs gibi birtakım konularda bugüne kadar hiçbir
çalıĢmasını, hiçbir verdiyse de bir burs göremiyoruz. Çünkü web sayfaları kapalı. Yani çalıĢmıyor.
ġimdi buradan hareketle bu kadar Cumhuriyet Halk Partisinin Yöneticileri ve Belediyeleri ile
bütünleĢmiĢ olan bir vakıf, bu öğrenci kardeĢlerimize bununla ilgili burs veya eğitim araç ve
gereçlerinde birtakım desteklerde nasıl ideolojik davranmayacağı konusunda bizim de
tereddüdümüz oluĢtu. Dolayısıyla biz bunu oyçokluğu yaptık, teĢekkür ederim BaĢkan‟ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Sayın MISIRLI‟ya teĢekkür ederim. Sayın Gamze Gül
ÇAMUR buyurun.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım. Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi Hukuk Komisyonu BaĢkan Yardımcısıyım. Öncelikle bizim Komisyonumuzda
görüĢlerimizi nasıl bildirdiğimize dair ben bir bilgi vermek isterim. Konunun aydınlatılması
açısından. Fikret Bey‟le beraber aynı Komisyonda da çalıĢıyoruz Plan ve Bütçe Komisyonunda. Biz
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak vakıflarla ve derneklerle birçok iĢ birliği Protokolü yapan bir
Belediyeyiz. Elimizden geldiğince ve imkânlarımız yettiğince bu vakıflara, derneklere destek
olmaktayız. Önerge Komisyonumuza ilk geldiğinde tabii ki bizler için önemli olan bu vakfın kimler
tarafından kurulduğundan ziyade vakfın amaçları. ġimdi ben bu vakfın amaçlarından birkaç tanesini
sizlere sunmak istiyorum; “yurtdışında bilimsel ve kültürel araştırmalara dayalı olarak Türkiye‟yi
tanıtmak. Türkiye aleyhine lobi faaliyetlerini etkisiz kılmak için ilgili kişi ve kuruluşlara bilimsel ve
kültürel araştırmalara dayalı bilgi üretip sunmak, Türkiye lobisi yapmak. Türkiye‟nin ulusal birliği,
bölünmez bütünlüğü, ilke ve hedefleri doğrultusunda, bilimsel, kültürel, sanatsal, turistik, ekonomik
alanlarda ülke ve dünya haklarının bilgilendirilmesine, ülkemizin doğal, kültürel, tarihsel
zenginliklerinin değerlendirilmesine ve korunmasına katkıda bulunarak Türkiye‟nin doğru olarak
tanıtılmasına yardımcı olmak.” Burada bir sıkıntı var mı? Türkiye için amaç edindiği Ģiar belli.
Dolayısıyla vakfın bizim görüĢümüze göre ki zaten amaçlarını okuyan bir insan cemaatlerle
iliĢkilendirilemez bile. Ben ĢaĢkınlıkla dinledim Fikret Bey‟i. ġimdi bilimsel ve kültürel esaslara
dayalı bu derneğin sadece amacının bu olması bizler için tabii ki yetmiyor böyle bir Protokol
imzalamak için. Bu amaçlarını nasıl gerçekleĢtirdiği, ne Ģekilde gerçekleĢtirdiğini de önemsiyoruz.
Bunun için de derneğin resmi kayıtları var mı? Hukuken geçerliliği var mı? Onlara bakıyoruz,
onlara zaten baktık. Dernek… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler) Pardon özür diliyorum vakıf. Vakıf 2002 yılında vergi muafiyeti almıĢ. Vergi muafiyeti…
Vakfın vergi muafiyeti alması bizler için çok önemli. Çünkü vergi muafiyetini her vakfa
vermiyorlar ve vergi muafiyeti alan bir vakıf kamu yararına çalıĢan dernekler niteliğinde sayılıyor.
Bunu da gördükten sonra bizim zaten içimize sindi. Hatta isterseniz ben size vergi muafiyetinin
nasıl alındığına dair birkaç da bilgi vermek istiyorum. Teknik konularla da Meclisi meĢgul etmek
istemem. Bunu Ģundan önemsiyoruz. Vakfın amaçlarını saydık. Amaçların hayata geçirilip
geçirilmediği de bizler için önemli. Vergi muafiyeti almak için; “vakfın sağlık, sosyal yardım,
eğitim, bilimsel çalışma, araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma
konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmesi gerekiyor”. Bu yetmiyor, “Aynı zamanda yıl
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içinde elde ettiği brüt gelirin de en az üçte ikisini sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma
ve geliştirme, kültür ve çevre koruma, ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlarda
harcanacağına dair resmi senet imzalanıyor ve son 1-2 yıl ortalaması bazında bu koşulu fiilen
yerine getirmiş olması gerekiyor.” Demek ki dernek bunları yerine getirmiĢ ve vergi muafiyeti almıĢ
bir dernek. Derneğin… Vakfın amacının Fikret Bey‟in söylediği gibi bir amacı olmadığı doğru.
Bizler Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bununla da gurur duymaktayız. Vakıflarla ve derneklerle iĢ
birliği yaparken bu sıfatımızdan ziyade Meclis Üyeliği sıfatımızı düĢünüyoruz. Yani vakfın
yöneticileri kim? Kimler kurmuĢ? Bunları elbette araĢtırırız ama bizim için ayni yardım ya da nakdi
yardım yapacağımız derneğin yönetim kurulunda olan kiĢilerin… Bunları araĢtırmak tabii ki basit.
Kimlerden oluĢtuğunu biz zaten inkâr da edecek değiliz, biz de bakıyoruz. Bu kiĢilerin hangi siyasi
partiye mensup olmasından ziyade, bizim ayni-nakdi yardımımızla ilgili kötü niyetli olup
olmadıkları, bunları kötü niyetli kullanıp kullanmayacaklarıdır. Burada Ģuna ben dikkatinizi çekmek
isterim; 3. yılımıza girdik Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi olarak. Birçok dernek, birçok vakıfla
ĠĢ Birliği Protokolü imzaladık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak hiçbir zaman bir derneğin
üyesinin veyahut da bir vakfın üyesinin hangi siyasi görüĢte olduğunu önemsemedik. Eğer biz bunu
önemseseydik ve biz bu Protokolün geçmesine onay vermemizin nedeni partimizle iliĢkili olsaydı,
bazı dernek ve vakıflarda AK Partiden, diğer partilerden yönetim kurulunda olan arkadaĢlarımız
vardı. Bunu da göz önünde bulundurarak kesinlikle ĠĢ Birliği Protokolü‟ne yanaĢmazdık. Bu
çalıĢmamızın beraber iĢ birliği yapmamızın sebebinin de bu Ģekilde manipüle edilmesini ben doğru
bulmuyorum. Bu nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak vakfın amaçlarına uygun bir
çalıĢtay düzenleyeceğini düĢünerek ve Belediyemiz Bütçesine de hiçbir zararı yok. Çünkü biz
büyük bir bütçeyle yönetiliyoruz, çok az bir maddi öngörü var. Bu nedenle olumlu oy kullandık,
teĢekkür ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Gamze Gül ÇAMUR‟a teĢekkür ederim. Sayın BOZTEPE
buyurun, buyurun Sayın BOZTEPE.
HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan hayırlı bir Meclis diliyorum. ĠnĢallah
alacağımız kararlar bu kente hayırlar getirir, güzellikler katar. TÜLOV vakfını biliyorum,
yöneticilerini de tanıyorum. Değerli ArkadaĢlar, güzel bir çalıĢma yapacaklarmıĢ, çalıĢtay
yapacaklarmıĢ, yapsınlar. Bir zahmet de, bir zahmet o çalıĢtayı da yaparken de 600 kiĢi gelecek,
yiyecek, içecek ve yatacak. Ve bunun parasını biz vereceğiz. Niye biz veriyoruz? Ben eğer ki böyle
bir toplantıya, bir çalıĢtaya katılacaksam, bunu ben kendi cebimden harcarım. Ben katkı koyacağım
bu kente, ben bu ülkeye, siyasetine, eğitimine, kültürüne katkı koyacağım. Katkı koyarken de ben
burada yerken içerken de parasını Belediye versin. Olmaz böyle bir Ģey. Orada, orada doğru bir
karar çıkmaz. Ben yıllardır siyasetin içindeyim. Gerçekten de bir yere gittiğimiz zaman buradaki
parayı kendimiz karĢılardık. Siz de biliyorsunuz, ki sizin Cumhuriyet Halk Partisi‟ndeki
yemeklerinizin hepsi de hâlâ parayla oluyor. Öyle değil mi arkadaĢlar? Katılıyorsunuz ve katkı
koyuyorsunuz.
Orada
size
bedava
vermiyorlar…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Tabii. ġimdi o yüzden Sayın BaĢkan‟ım, bu
yanlıĢ. Bu çalıĢtay eğer ki yapılacaksa, buradaki katılımcıların hepsi kendi cebinden buraya katkı
koysunlar ve Belediyemize de bir yük yüklemesinler. Gamze Hanım dedi ki; “Çok büyük bütçeyi
biz yönetiyoruz. Buradan çıkacak para ne olacak?” Var mı böyle bir Ģey canım yani, olmaz böyle bir
Ģey. Bizde çok büyük bir para var ama biz iĢte böyle yemeklere, çalıĢtaylara böyle toplantılara biz
kendi cebimizden para… Bu yanlıĢ bir Ģey, bu yanlıĢ bir Ģey. ĠnĢallah diliyorum ki, sizler de
buradaki Cumhuriyet Halk Partili ArkadaĢlar da bunun yanlıĢ olduğunu birçoğunun bildiğini de
biliyorum ben ama çıkıp burada da inĢallah karĢı oy kullanırlar. TeĢekkür ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE‟nin değerli önerilerine teĢekkür ediyoruz yani
mutlaka değerlendirilecektir. Evet, buyurun. Hocam buyurun.
ÖZKAN YILDIZ: Evet, Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım Ģimdi tabii Fikret
Bey‟in vakıf meselesine getirmiĢ olduğu eleĢtirilere hani Türkiye Sosyolojisi açısından baktığımız
zaman, esasında vakıf bir sivil toplum örgütü. Tıpkı dernekler gibi. Ben hem Hüsnü Bey‟e, hem
Fikret Bey‟e Ģu soruyu sormak isterim. Türkiye‟de sivil toplum sahasında icra… Faaliyet gösteren
vakıflar ne kadar sivil? Ne kadar ideoloji dıĢı? Mesela size çok çarpıcı bir örnek vereyim. 15
Temmuz hain Darbesini hep birlikte yaĢamadık mı? YaĢadık. Bir FETÖ Darbesi. Nereden geldi?
Hangi vakıfları güçlendirerek geldi? Mesela Türkiye Spor… Türkiye Yazarlar ve DüĢünürler Birliği
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vardı hatırlıyorsunuz, TUSKON vardı. Bunlar tamamen Fetullah GÜLEN tarafından kurulan ve
Türkiye‟de belli odaklar tarafından desteklenen bir gruptu. En son Sayın CumhurbaĢkanımızın
kızının içerisinde olduğu KADEM, oğlunun içerisinde olduğu TÜGVA gibi vakıflar yerel
yönetimlerle, devletin çeĢitli Bakanlıklarıyla Protokoller yapmıyorlar mı? Ensar Vakfı, Ġlim Yayma
ve YaĢatma Derneği. Devletimizin çeĢitli Bakanlıkları tarafından… En son yurtdıĢındaki Maarif
Vakfı, FETÖ okullarının kapatılması ve Maarif Vakfı‟na bizzat destek verilmesi ideolojik bir arka
plan yok mu bunların? Yani o açıdan baktığımız zaman aslında bu vakıf ve dernekler meselesi
Türkiye‟de, ki Osmanlı‟dan beri gelen derin kültürel ayrıĢmaların, sivil toplum alanında da vakıflar
vasıtasıyla devam etmesinin bir göstergesi. Bunlara Türkiye‟de laiklik diyoruz. Esasında laiklik
kavramına da baktığımız zaman çok nesnel bir kavram görmüyoruz gibi. Yani çeĢitli kültürel
gruplar laikliği; laikçilik, laisizm diye yorumlarken daha modern, daha uygar, daha laik kesimler
Türkiye‟de laikliği seküler yaĢamın bir güvencesi olarak algılıyorlar. Yani o anlamda bakıldığı
zaman laikliğin geliĢtirilmesi, Türkiye‟nin dıĢarıda yerli ve milli dediğimiz kavramlar çerçevesinde
korunması, güçlendirilmesi son derece doğal. Mesela biz Göç Komisyonunda yine 1-2 Protokol
yapmıĢtık hatırlarsanız arkadaĢlar. Göçmen ve Sığınmacılarla DayanıĢma Derneği ile bir Protokol
yaptık. Baktığınız zaman Suriyeli Mültecilerle ilgili, ülkemizde yaĢanan sorunlarla ilgili son derece
ideolojik dıĢı bir Protokol de yaptık. TeĢekkür ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, tabii Özkan Hocam sosyoloji profesörü olunca sosyolojik
bir açılım da getirmiĢ oldu konuya. Tabii derinlemesine bir Ģey yapmıĢ oldu. Sayın HIZAL buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. ġimdi tabii
Gamze Hanım‟ın vermiĢ olduğu bilgiler ve Özkan Hocamızın vermiĢ olduğu bilgilerden ötürü
kendilerine teĢekkür ediyorum. Esasında burada Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi
ArkadaĢlarımızın yıllarca AK Parti Yerel Yönetimlerini haksız eleĢtirileri noktasındaki, eleĢtirileri
ne kadar haksız olduğunu Ģimdi daha net görebiliyoruz. Çünkü biz burada bir vakfa ya da bir
derneğe ayni ya da nakdi yardım yapılıp yapılmaması üzerinden bir tartıĢma yürütmüyoruz. ġimdi
burada bazı kavramsal problemler var, bazı sorunlar var. Ġçeriği ile alakalı bazı sorunlar var. ġimdi
birkaç örnek vereceğim. ġimdi Gamze Hanım az önce vakıfla alakalı bazı bilgiler verdi. 2002
yılında vakfın vergi muafiyeti kazandığını ve bu Ģekliyle de kamu yararına bir vakıf olduğu
yönünde bir bilgi verdi. ġimdi bir vakfın, bir vakfın ya da vergi muafiyeti… Bir vakfın ya da bir
derneğin salt kamu yararı almıĢ olması ya da salt vergi muafiyeti kazanmıĢ olması bu vakfa yerel
yönetimler anlamında birtakım desteklerin verilmesini gerektirmez. Biz bunu Bayraklı
Belediyesi‟nde çok net bir Ģekilde gördük. Ġsmini Ģu anda vermeyeceğim. Bayraklı Meclis Üyesi
ArkadaĢlarımız çok iyi bilir, Gamze Hanım da çok iyi bilir. Bir derneğe, bir ayni yardım konusunda,
ki kamu yararı almıĢ 1984 yılında anladığım kadarıyla yanlıĢ hatırlamıyorsam, 1984 yılında kamu
yararı niteliğini kazanmıĢ bir derneğin Bayraklı Belediyesi‟nden almak istediği bir yer tahsisiyle
ilgili bazı problemler yaĢanmıĢ ve oybirliği ile reddettik Sayın BaĢkan oybirliği ile. Cumhuriyet
Halk Partisi Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın oylarıyla birlikte reddettik. Demek ki bir vakfın ya da
bir derneğin salt…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Salt, sadece bu niteliklere sahip olması oraya bir ayni ya da nakdi yardımın
yapılmasını gerektirmez. ġimdi bu vakfı ben de biraz araĢtırdım. Bu vakfın yönetim kurulu üyesi
ĢuymuĢ, buymuĢ vesaire falan bunlara hiç girmeyeceğim. Oradaki hiçbir politik, siyasi tartıĢmaya
girmeyeceğim. Benim için önemli olan bu vakfın ülke menfaatine yapacağı faaliyetlere iliĢkin
olarak. ġimdi Özkan Bey az önce birkaç örnek verdi. Bizi çok sert eleĢtirdiğiniz birkaç vakıf
üzerinden örnek verdi. Ben o vakıflar üzerinden, o vakıfların aslında neler yaptığı noktasında çok
kısa bilgi vereceğim. Yurtların yapıldığını, bursların verildiğini, bu yurtlarda Anadolu‟nun değiĢik
kentlerinden, Anadolu‟nun değiĢik kentlerinden üniversitelere gelip okuyan genç arkadaĢlarımızın
olduğunu Özkan Hocamız gerçekten bir sosyoloji bilim insanı olarak biliyordur diye düĢünüyorum.
ġimdi ben bu vakıfla ilgili bir araĢtırma yapmaya kalktığımda tabii teknolojinin de geliĢmesiyle
birlikte önce web sitesine bakma ihtiyacı duydum. Bu vakıf ne yapıyor? Bu vakıf bugüne kadar ne
yapmıĢ? 2002 yılında kurulmuĢ bir vakıftan bahsediyoruz. Daha henüz web sitesi faaliyete
geçmemiĢ bir vakıftan bahsediyoruz. Burs vermiĢ mi? Türkiye‟nin uluslararası camiadaki
pozisyonunu geliĢtirmek adına ne gibi bir lobi faaliyetleri yapmıĢ? Bunların hiçbirini bilmiyoruz.
Bu Protokolde de yok açıkçası. Var mı? Bu vakıfla ilgili birileri bana çıkıp ya da bir vakıf yöneticisi
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en azından çıkıp Komisyona geldi mi bilmiyorum. Geldi mi? Gelmedi. Size verdiler mi böyle bir
bilgi? Verilmedi. Bu mesele bu kadar basit değil. Bu meseleye bu kadar basit yaklaĢırsanız
Cumhuriyet Halk Partili ArkadaĢlarımız gerçekten bugüne kadar ortaya koyduğu bütün savları
ellerinin tersiyle itmiĢ olurlar. Bakın bunu çok net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi‟nin bugüne
kadar ortaya koymuĢ olduğu bütün savları ellerinin tersiyle itmiĢ olurlar. O yüzden çıkıp meseleye
sadece vakfın kamu yararı niteliği kazanmıĢ olması, vakfın vergi muafiyeti kazanmıĢ olması, vakfın
yöneticilerinin Ģunların Ģunların olması, vakfın amaçlarının Ģunların Ģunların kâğıt üzerinde
varlığının hiçbir önemi yok ve ikinci olarak ve son olarak Ģunu söyleyeceğim; biz 145 milyonluk
bütçeyi düzeltiyorum, borçlanmayı konuĢurken ben bir Ģey söylemiĢtim yani orada bazı örnekler
vermiĢtim arkadaĢlar ve bu örnekleri verirken onların karĢılarındaki rakamlar öyle aman aman
rakamlar değildi belki. Bugün bakıldığında evet Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Bütçesinin
içerisinde küçük rakamlar gibi görünen rakamlardı, 10 milyarlık bütçenin içerisinde. Ama bunları
alt alta koyduğunuzda ve döneminizin sonuna baktığınızda, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi çok büyük
bütçeleri yönetirken maalesef ekonomik anlamda finansal açıdan bu tarz, bu tarz altını üstünü,
altlığını bilmediğiniz faaliyetlerden dolayı sıkıntıya girer, bugün olduğu gibi. TeĢekkür ediyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ederim. Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi AK Parti Grup BaĢkan Vekilimiz dedi ki; “Bu vakfın kamu yararı
amacı gütmesinin salt bir değeri yoktur Mecliste karar alınırken…” ġunu sorarım; Bakanlar Kurulu
Kararıyla veriliyor Kamu Yararı Kararları vakıflara. Dolayısıyla Bakanlar Kurulunun güven duymuĢ
olduğu bir vakfa yerel yönetim olarak ve ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı, yeri geliyor Çevre ve ġehircilik
Bakanlığına bağlı bir yerel yönetimin güvenmemesi için nasıl bir sebep var? Somut olarak herhangi
bir sebep söyleyemediler. Belediye Kanunu 75. maddesinde Ģunu söyler; “Bakanlar Kurulundan
kamu yararı kararı varsa veya vergi muafiyetine dair bir karar varsa ise ayrıca Valilik onayına
ihtiyaç duyulmaksızın bu sivil toplum örgütleriyle Belediye Meclisi doğrudan Meclis Kararıyla ile
protokol yapabilir.” der. Eğer böyle bir Kamu Yararı Kararı yoksa resmi olarak o zaman da Meclis
Kararı alınması yetmez, Valinin de ayrıca onay vermesi gerekir. Dolayısıyla burada vakfa
güvenmemek için herhangi bir sebebimiz yok. Somut bir eylemi, somut bir faaliyeti söylenmediğine
göre. ġimdi “Bence AK Parti Grup BaĢkan Vekilimiz bu konuda yeterince araĢtırma yapamamıĢ.”
diye düĢünüyorum. Evet, web sitesine girdiğinizde, web sitesi kapalı. Ama bir vakfın faaliyet
göstermesi için, bir derneğin faaliyet göstermesi için illaki web sitesinin olması Ģart mıdır? Belki
yenileniyor, belki revize ediliyor. Bu gerekçeleri de hiç doğru bir gerekçe değil. Ben Ģöyle bir vakfa
baktım gerçekten Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurucuları… Bugün de Yönetim Kurulu BaĢkanı
geçmiĢ dönem bir Muğla Milletvekili. Ġçlerinde pek çok geçmiĢ dönem Bakanlık yapmıĢ
arkadaĢlarımız var her partiden, her partiden. En çok dikkatimi çeken iki ismi söyleyeceğim; Onur
Üyesi var bugün Dokuz Eylül Üniversitesinin Rektörü Profesör Nükhet HOTAR Onur Üyesi, ayrıca
rahmetli tüm partilerin sevdiği saydığı IĢılay SAYGIN da Onur Üyesi. Yani biz böyle bir vakıftan
bahsediyoruz ve bu vakfı takdir edeceğimize çok farklı yaklaĢımlarla eğliyoruz. ġimdi “neler
yaptığını göremedik.” dediler. Ne iĢler yapmıĢlar? Ben onu da buldum. Bakın neler yapmıĢlar?
Ege'nin iki yakasında Dostluk Konserlerini sağlamıĢlar, onun organizasyonunu yapmıĢlar. Sorunlu
Çocukların Rehabilitasyonu Projesinde çalıĢmıĢlar, okuma yazma kursları gibi projeler
gerçekleĢtirmiĢler. Bunlar benim sadece farklı projelere attıkları imzayı söylemek için verdiğim
örnekler. Dolayısıyla temsil ve ağırlama giderleri… Eğer siz bir vakıfla ĠĢ Birliği Protokolü
yapıyorsanız, bir çalıĢtay düzenliyorsanız, o zaman Belediye olarak da bazı yükümlülükleriniz var.
Biz bugüne kadar diğer vakıflara, derneklere ne yaptıysak, bu vakfa da aynı yaklaĢımla
yaklaĢıyoruz. Bunda da herhangi bir beis yoktur. Kifayeti müzakere diyelim, çünkü AK Parti
Grubundan da üç kiĢi konuĢtu, Grup BaĢkan Vekili söz aldığı için bende söz aldım, oylansın
diyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Değerli ArkadaĢlar Gündemin Komisyon Raporlarını
görüĢtüğümüz 1 no’lu Komisyon Raporunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, usuli anlamda bir uyarı…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun Sayın HIZAL.
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ÖZGÜR HIZAL: Uyarı değil de Ģöyle; biz burada dönem dönem tartıĢmalar yapıyoruz. Meclis
BaĢkan Vekili olarak ya da Meclis BaĢkanı sıfatıyla siz bugün… ġimdi bu kifayeti müzakere
dediğimiz meselenin kararını Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü vermez.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Vermez.
ÖZGÜR HIZAL: Bunu siz vereceksiniz Sayın BaĢkan, öneri olarak sunulabilir.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: O, o anlamda…
ÖZGÜR HIZAL: Öneri, öneri olarak sunulabilir.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru, doğru.
ÖZGÜR HIZAL: Ama burada burada kararı verecek olan, bunu söyleyecek olan Meclis
BaĢkanıdır. Dolayısıyla bu sürekli, sıklıkla AK Parti‟den bu arkadaĢlar konuĢtu, Cumhuriyet Halk
Partisinden bu arkadaĢlar konuĢtu, bunun kararını verecek olan sizlersiniz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru.
ÖZGÜR HIZAL: O yüzden bu konuda daha hassas davranılması gerektiğini düĢünüyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru ama bende yani Ģunu söyleyeyim yürek rahatlığıyla, gönül
rahatlığıyla. Yani hakikaten mesele anlaĢıldı burada sıkıntı yok. Yani zaten Komisyonda da bir
oyçokluğuyla gelmiĢ. Sonuçta Değerli ArkadaĢlar, zaten adı üzerinde oyçokluğu yani bunu uygun
görmemiĢ AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili ArkadaĢlarımız uygun görmemiĢler. Meclis‟te de
söz aldılar ve bunları da ifade ettiler neden uygun görmediklerini. Cumhuriyet Halk Partili
ArkadaĢlarımız da kalktılar onun niye böyle olması gerektiğini söylediler, sonuçta bir tercih tabii
bu. ġimdi Belediyelerin biraz önce yasal dayanakları da ortaya konularak söylendi. Dernek ve
vakıflarla Protokol yapmaları, Ortak ĠĢ Birliği Hizmetleri yapmaları ve bununla ilgili bazı bütçe
kullanmaları tabidir bu oluyor zaten yani sadece bizde olmuyor yani Konya Belediyesi‟nde de
oluyor, Bursa‟da da oluyor, Denizli‟de de oluyor, Ġstanbul‟da da oluyor, Ankara‟da da oluyor.
GeçmiĢte de oldu gelecekte de olmaya devam edegelecek. Dolayısıyla bunlar sorgulanmaz mı?
Sorgulanır. Sorgulanır niye sorgulanmasın? Yani zaten Meclisin görevi bu değil midir? Yani
muhalefet aldığımız bir kararla ilgili, bir tercihle ilgili sorgulama yapacaktır, soracaktır,
katılmayacaktır. Ama eğer müzakerelerimizi, ki burada bu maddeyle ilgili ortak bir Ģeye gelindi,
herkes söyledi. Dolayısıyla oylayıp geçtik yani. O açıdan yani eğer eksik hissetseydim… Sayın
HIZAL gerçekten tekrar Ģey yapardım. O açıdan ben devam edelim diyorum 2 no‟lu Komisyon
Raporuna geçiyoruz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 2. madde de oyçokluğuyla geçmiĢ ama Plan Bütçe – Çevre Sağlık – Tarım,
Orman ve Hayvancılık Komisyonlarınca da oybirliği ile uygun görülmüĢ. Sanırım AK Parti
Grubunun burada bir değerlendirmesi olacaktır.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, biz burada oyçokluğu ile ilgili… Çünkü diğer bazı bilgiler
Komisyonda görüĢülürken arkadaĢlarımız tam Tire‟nin hassasiyet noktasında bilgilenmedikleri için.
Doğal olarak burada biliyorsunuz bir mülkiyet problemi daha hâlâ devam ediyor. BOTAġ‟ın hattı
var, ikiye bölünmesi durumu var. Kaldı ki geçtiğimiz dönemlerde de bölgeye Sayın Grup BaĢkan
Vekilimizle gittiğimizde de mera alanlarının vasfı noktasındaki kaygılarımız vardı. Mülkiyet
durumu daha netleĢmediği için bu tür attıkları bu Protokol‟ün doğru olmadığını düĢündüğümüz
nedeniyle de Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylanmasını talep ediyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Nereden efendim?
HAKAN YILDIZ: Hukuk Komisyonundan Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, peki Sayın KÖKKILINÇ ne diyorsunuz?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? Değerli ArkadaĢlar, 2 no’lu
Komisyon Raporunu Hukuk Komisyonumuzdan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Hukuk Komisyonumuzdan geldiği Ģekliyle kabul edilmiĢtir. Yani oyçokluğu
ile kabul edilmiĢtir. Evet, 3?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 3. madde Komisyondan oybirliğiyle uygun görülmüĢ geldiği Ģekliyle
oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Evet, Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? Değerli
ArkadaĢlar, 3 no’lu Komisyon Raporunu Komisyondan geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Komisyondan geldiği Ģekilde oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun.
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NĠLAY KÖKKILINÇ: 4. maddede Gündemde bir hata yapılmıĢ, maddi hata, sehven bir yazım söz
konusu, son paragraf. Dolayısıyla Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Nedir o son paragraf efendim?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Okuyalım. “Göç ve Uyum Komisyonunca;“Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesince yakın geçmiĢte Göç ve Uyum konusunda bir çalıĢtay gerçekleĢtirildiğinden
Komisyonumuzca yapılacak araĢtırma ve çalıĢmalarda söz konusu çalıĢtay raporunun da dikkate
alınarak yeniden değerlendirme yapılması gerektiğinden, önergenin gündemde kalmasının
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor.” denilmiĢ. Bu faslın çıkarılmak
suretiyle…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çıkarılması, peki.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylanmasına…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? Evet, biraz önce
Sayın KÖKKILINÇ‟ın okuduğu paragrafın karar metninden, Önergeden çıkartılarak Hukuk
Komisyonundan geldiği Ģekilde oylanmasını Meclisin takdirlerine sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekilde oybirliği ile madde kabul edilmiĢtir, 5?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 5‟den 32 dâhil aradaki tüm maddelerin Komisyonlardan geldiği Ģekliyle
oylanmasını öneriyoruz, oybirliğiyle.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler) Bir dakika duymadım.
ÖZGÜR HIZAL: “Ben 7-8‟de söz alacaktım.” diyor.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: O zaman 5‟le 6‟yı oylayalım, 7‟i konuĢalım öyle yapalım mı?
(SALONDAN: Evet, evet.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, 5 ve 6 no’lu Komisyon Raporlarının
Komisyonlardan geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği kabul
edilmiĢtir. 7? 7‟de söz almak istiyorsunuz galiba?
HAKAN YILDIZ: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kim?
HAKAN YILDIZ: Fikret Bey.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Fikret Bey buyurun. AK Parti adına Sayın Fikret Bey söz alacak,
buyurun.
FĠKRET MISIRLI: BaĢkan‟ım, biz bu maddeyi 7 ve 8 aslında birbirinin devamı bunu oybirliğiyle
yaptık. Yani iĢin teknik anlamda yapılıĢ biçimiyle ilgili bir maddi olarak da bir sıkıntı yok. Ancak
bu madde Ģöyle; web sitesinin, ki bizim BüyükĢehir Belediyesinin web sitesinin yapılması ve aynı
zamanda diğer maddede EĢrefpaĢa Hastanesi‟yle birlikte bu altyapıdaki bir internet veya iĢte bilgi
paylaĢım hizmetlerinin birlikte yapılması ile ilgili. ġimdi biz biliyorsunuz geçtiğimiz Mayıs ayında
bu ESHOT‟a Ġzmirim Kartların yazılım alt Ģeylerini güvenerek verdik. Yani bu ÜNĠBEL firmamız
ki ÜNĠBEL‟in de ismi Ģimdi değiĢti. Ġzmir Ġnovasyon ve Teknoloji A.ġ oldu. ġimdi bu kadar
kıymetli ki herhalde 1 milyarın üzerinde bir bütçelik olan bir altyapı programını, bu kadar geliĢmiĢ
bir Ģeyi iĢte ÜNĠBEL‟e güvenerek veriyoruz ama BüyükĢehir Belediyesi‟nin web sayfasının
yapılma iĢini, ki bu onun yanında çok daha küçük kalır. Ama bunu biz 2 buçuk yıllığına yani hatta
33 aylığına ihale ediyoruz. Zannediyorum bunun bir tanesini, ki bize rakam verdiklerinde ya 7,
ya da 8. madde için geçtiğimiz sene 6 milyon liraya yıllığı yapılmıĢ. ġimdi 8 olsa demek ki 25-30
milyon lira sadece bir tanesi için Belediye ġirketimiz ihaleye çıkacak ve önümüzde 33 ayı
kitleyecek. Bence bunu gerekirse ÜNĠBEL‟e tekrardan vermenin bir yolunu bulup, kendi Ģirketimiz.
Burada hem ekonomik olarak çok daha doğru bir iĢ yapmıĢ oluruz. Hem de kendi bilgilerimizi
kendi içimizde çok daha kontrollü hale getirebileceğimiz bir karar almıĢ oluruz. Ancak; bunu
oylamak istiyorsanız da en fazla bir yıl olsun ki ÜNĠBEL‟in bununla ilgili olarak belki hazırlık
süresinde geçiĢi olarak oy kullanırız, teĢekkür ederim BaĢkan‟ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ederim, sağ olun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Değerli Meclis Üyeleri, 7 no’lu Komisyon Raporunu
Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Komisyonlarından geldiği Ģekilde oybirliği kabul edilmiĢtir, 8?

28
NĠLAY KÖKKILINÇ: 7 ve 8‟di zaten. Ama 8‟i de Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın
diyelim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 8 no’lu
Komisyon Raporunu Komisyonlarından geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Komisyonlarından geldiği Ģekilde oybirliği kabul edilmiĢtir, 9?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 9‟dan 32‟ye kadar 32 dâhil Komisyonlarından oybirliğiyle geçmiĢ.
ERHAN ÇALIġKAN: 20 ile ilgili söz almak istiyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. Erhan Bey… 9‟dan 20‟ye kadar…
NĠLAY KÖKKILINÇ:19 dâhil diyelim o zaman.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 9-19 dâhil mi?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
HAKAN YILDIZ: 19 dâhil oylayalım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 9 dâhil 19 dâhil Komisyon Raporlarının Komisyonlarından
geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 9 dâhil 19 dâhil Komisyon
Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde kabul edilmiĢtir. 20? 20 Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Özür dilerim, 20 maddede söz almak istediler de o yüzden...
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Bey siz mi söz alacaksınız? Buyurun buyurun Erhan Bey.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar bunu hep beraber Komisyonda da
oybirliğiyle geçirdik. Burada da oybirliği ile geçireceğiz. Ama burada çok önemli bir Ģey var. ġimdi
ĠZDENĠZ neden sermaye azaltıyor? Neden sermayeyi tekrar yükseltiyor? Bu bir Yasa gereği. Çünkü
neden? Borçları belli bir oranın üstüne çıktığı için. ġimdi Belediye ġirketi olduğu için… ġimdi biz
ESHOT‟ta da aynı ĠZDENĠZ denizde yolcu taĢıyor. ESHOT da karada yolcu taĢıyor. ESHOT bağlı
kuruluĢ olduğu için, biz her Komisyonda ESHOT yetkilileri hazır geliyorlar, biz bunu yaparsak
böyle olur, önümüze tabloları koyuyorlar, bu parayı, bu desteği sağlarsanız bilet parası bu kadar
oluyor ama biz ESHOT dıĢındaki Belediye ġirketlerinden bu tür bilgileri alamıyoruz. Zarar ettiler,
istedik. Neden zarar ettiler? ĠĢte giderler ne kadar? Bunlarla ilgili böyle bir veri de verdiler. Ancak
Ģirketlerle ilgili bu sıkıntı devam ediyor. Neden? ĠZDENĠZ‟in bu kadar çok zarar etmesinin gerçek
sebebi; alınan gemilerin hatalı olması, iĢletme maliyetlerinin yüksek olması ama biz bunları
konuĢamıyoruz. Ne Komisyonda konuĢabiliyoruz, ne burada konuĢabiliyoruz. Bunlar Belediyenin
ve Ġzmir‟in gerçek sorunları. Mesela bunu burada konuĢamayınca baĢka Ģeyler konuĢuluyor, baĢka
tartıĢmalarla asıl konuĢmamız gereken Ģeyler gündem dıĢı kalıyor. Burada, bu gemilerle ilgili
kamuoyunda tartıĢıldı, bununla ilgili bir sürü Ģey söylendi. ġimdi bu her aktardığımız para… ġuna
da hak verdik biz; bu parayı aktarmasak ĠZDENĠZ‟in bu parayı karĢılayabilmek için gemide taĢıdığı
yolcuyu iki-üç katına çıkarması gerekecek.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru.
ERHAN ÇALIġKAN: Yani ama bu zararın neden olduğu, nasıl iyileĢtirilmesi gerektiği, nerede
hata yapıldığı… Çünkü baktığınız zaman yolcudan elde edilen gelir, personel giderini karĢılamıyor.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru.
ERHAN ÇALIġKAN: Yani böyle bir Ģey olabilir mi? Ben sizin takdirinize bırakıyorum. Bu
konuyu ifade ederken ĠZDENĠZ‟in özellikle incelenmesi… Bunu Ģöyle de demiyorum; bununla
ilgili nasıl ESHOT‟la ilgili oturuyoruz hep beraber bir fikir jimnastiği yapıyoruz, ESHOT‟la ilgili…
Çünkü neden? Ayrı bütçesi var, bağlı kuruluĢ. Önerilerimizi söylüyoruz, haklı olduğumuz yerler ya
da onlar bizi ikna ediyor. Bir sürü Ģeyi oybirliğiyle geçiriyoruz, teĢekkür ediyoruz ama Belediye
ġirketleri‟yle ilgili bilgi alamadığımız için hiçbir… Sadece iĢte bize böyle yılda iki defa bir sermaye
artıĢı gelecekse kabataslak on dakikalık… ArkadaĢlar, 55 milyon lira zarar etmiĢ bir Ģirketi 10
dakikada geçiyoruz. Ne diyoruz? Yönetim sistemimiz gereği yani Türkiye‟deki Kanunlar maalesef
yasal düzenlemeler gereği, yani; “Yöneten Ġdare takdir etmiĢtir.” diyoruz, 55 milyon lirayı verdik,
indirdik, kaldırdık, bütçeyi arttırdık ama gerçekleri konuĢmuyoruz. Yani çözüm olacak gerçekleri
konuĢmuyoruz. Eğer gerçekten bu kente hizmet edeceksek, ĠZDENĠZ‟e neĢter atılması lazım.
ĠZDENĠZ‟le ilgili gerçekten bir… Önümüzdeki 5-10 yıllık bir vizyon çizilmesi gerektiğini
düĢünüyorum, teĢekkür ediyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Erhan Bey çok teĢekkür ederim. Eğer somut önerileriniz,
ki bu konularda çalıĢan bir arkadaĢsınız, somut önerileriniz varsa özellikle ben Ģahsım adına daha
sonraki bir günde sizi dinlemek isterim ama emin olun ki ĠZDENĠZ yetkilileri de sizi dinlemek
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isterler. Yani ben Ģunu anlamakta zorluk çektim. Niye bilgi alamadınız? Yani bilgi alamamak…
Bilgi talep ettiniz de bilgi mi alamadınız yani?
ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi Sayın BaĢkan‟ım, Ģirketlerle ilgili ne sorsak… Mesela ben Ģirketlerin
yönetim giderlerini sorduğum zaman Ticaret Kanununa takılıyor. Gizli bilgi vermiyor. Neyin gizli
bilgisi? Ya da neyin özel bilgisi? Ben bunu bilmiyorum. Ben bununla ilgili Soru Önergesi verdim.
Verilen cevabı isterseniz burada okuyayım. Yani bunu bilme… Belediye Meclis Üyesi olarak parayı
verirken oy kullanıyoruz, sorumluluk alıyoruz ama ben yönetimdeki arkadaĢların maaĢlarını
sorduğum zaman özele giriyor. Bunun gibi pek çok Ģey var. Bunu anlatmaya çalıĢıyorum. ġimdi
ESHOT… Bu bir alıĢkanlık olmuĢ. Yani alıĢkanlık nedir? ġirketlerin diyelim ki; ĠZDENĠZ‟in
burada Ģirketlerle ilgili bölüm Belediyedeki bize gelip sunum yapan o. ġimdi, bu parayı vermeseydi
bakın ne diyorum. ESHOT buna alıĢmıĢ, ESHOT kurumsallaĢtırmıĢ. Yani ESHOT, Belediye
Meclisini önemsiyor, ESHOT bununla ilgili hazırlık yapıyor. Yani ESHOT Ģöyle demiyor;
“Belediye Meclisi sadece bir prosedür değil, ben bunları ifade etmeliyim.” diyor. Zaman ayırıyor,
geliyor, oturuyor. Artık ilgili arkadaĢ kimse önemli değil bizim için müdür, memur, birisinin gelip
anlatması. “Bu parayı vermezseniz bilet bu kadar olur.” diyor. Ama ben bunları ĠZDENĠZ‟den
alamıyorum. Neden? “Bunun sebebini siz araĢtırın.” diyorum ben.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.
ERHAN ÇALIġKAN: Biz bu taleplerimizi ilettik.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.
ERHAN ÇALIġKAN: Bu taleplerle ilgili de söylüyorum; kabataslak bir iĢte gelirimiz bu kadar,
giderimiz bu kadar basit bir Ģey verildi. Bunu da söylüyorum zaten ama ben diyorum ki; “Bunların
detaylı konuĢulması gerekir.” diyorum. Bundan daha iyisini yapabilirler çünkü örneği var. Hani
ESHOT yapmasa, ĠZSU yapmasa derim ki; “Bu Belediyede bu yapılmıyor, zaten
gelenekselleĢmemiĢ ya da kurumsallaĢmamıĢ o nedenle…” hani diyebiliriz ki oturalım beraber
bakalım bir ilki baĢlatalım. Ama öyle değil, bu Belediyede iyi örnekleri var efendim. Bu iyi
örnekleri diyorum Ģirketlere de yaygınlaĢtıralım diyorum, ĠZBETON‟a da yaygınlaĢtıralım,
ĠZBETON için para istediğinizde neden zarar ettiğini, ihaleleri nasıl aldığını, etkin çalıĢıp
çalıĢmadığını… Para verirken veriyoruz. “Nasıl Belediyeden %7… BaĢka Ģirketler %20 kırımla
alırken Nasıl %7 ile 8 ile ihale aldığını konuĢalım.” diyorum. “Bunun bize maliyetinin ne olduğunu
yani detayı konuĢalım.” diyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.
ERHAN ÇALIġKAN: Anlatmak istediğim bu Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, peki, teĢekkür ederim. Zaten aslında konuĢmuĢ da olduk
yani gördüğümüz gibi yani konuĢamadığımız dediğimiz bir konuyu detaylı olarak da konuĢmuĢ
olduk. Sayın SÖZÜPEK buyurun.
BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Erhan Bey‟i dinlerken… Bu arada
Plan Bütçe Komisyonu BaĢkanı olarak söz aldım ayrı Komisyonlarda görev yapıyormuĢ gibi
hissettim kendimi. Çünkü biz, bu Önergeyi konuĢurken, ikinci toplantımızda konuĢtuk. ġirketler
birimimizden bir tane arkadaĢımız geldi, bize bilgilendirme yaptı. Yeterli bilgi almadık diye bir
sonraki toplantıda tekrar görüĢelim diye bir sonraki toplantıya aktardık. Orada da gerekli bilgileri
WhatsApp üzerinden ilgili ĠZDENĠZ‟deki Finansman Müdürümüz bize gönderdi. Bende Plan Bütçe
Komisyonundaki WhatsApp grubumuzdan Ģeffaf bir Ģekilde paylaĢtım. Orada bütün giderler kalem
kalem yazıyor. Personel giderleri de yazıyor, yapılan yatırım giderleri de yazıyor. ġimdi burada
eksik bilgi olmasın diye bunları açıkladım. Borçlarla ilgili de bir, birkaç tane söz söylemek
istiyorum. Ülkemizin Ģu andaki durumu arkadaĢlar… En büyük sorunu ne? Enflasyon. Bu durumun
sorumlusu kim? Mevcut iktidar. Bu ekonominin kötü gidiĢinin en büyük sorunu da Ģu anda ülkemizi
yöneten iktidar. “Vergi kutsaldır.” diyoruz, vergi veriyoruz ama verdiğimiz vergiler… Eskiden bir
söz vardı; “Verdiğiniz her vergi size elektrik, su, yol olarak geri dönecek.” diyordu. ġu anda
vatandaĢlarımıza bu vergiler geri dönüyor mu? Yol olarak dönüyor ama yapılan köprüler ödeme
koĢuluyla, vatandaĢımızın çıkan… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler) VatandaĢımızın çıkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, devam edelim.
BÜLENT SÖZÜPEK: VatandaĢımızdan ödenen vergilerle ödeme garantili bazı Ģirketlere veriliyor
doğru. Elektrik olarak, doğal gaz olarak dönüyor mu? Önümüz kıĢ, kıĢ ayına gireceğiz, her bir ayda
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bir, zam geliyor elektriğe ve doğal gaza. Biz ĠZDENĠZ‟de yaptığımız borçlanmayı neden
yapıyoruz? Pandemi sürecini hepimiz yaĢadık, defalarca söyledik burada. Hükümetteki en yüksek
mevkide olan CumhurbaĢkanımız da bunu defalarca söylüyor “Biz fahiĢ fiyatların önüne
geçemiyoruz.” Enflasyon… Hatta bugün bir karar alındı. Ticaret Bakanı tarafından bir Fiyatları
DüĢüĢ ve Dengeleme Komisyonu kuruldu. Yani bunları söylerken, biz bu borçlanmaları niye
yapıyoruz? Ġzmir Halkına yatırım yapmak amaçlı yapıyoruz. Her defasında bazı Ģirketlerimizin
zarar ettiğini söylüyorlar. Ben size… ĠZBETON firmasının yine zarar ettiğini söyledi Erhan Bey.
Burada faaliyet görüĢmelerinde, borçlanmada anlatmıĢtım burada ĠZBETON‟un kâr ettiğini 2020
yılı faaliyet… Kurumlar Vergisinde kâr ettiğini söylemiĢtim. Ġzmir Ticaret Odasının bugün
ödüllendirme yazıları çıktı Ģirketlere. ĠZBETON‟un… Tekrardan, buradan tekrardan söylüyorum
yalan beyanda bulunan arkadaĢlara tekrardan söylüyorum. ĠZBETON‟un 2020 yılı kârı 12 milyon
69 bin 700 TL. Bununla ilgili de Ġzmir Ticaret Odası Takdir Belgesi vermiĢtir. Bunu her defasında
yalan beyanda bulunan BaĢkan Vekilimize sunmak istiyorum izninizle. Kendisine bu raporları
vereyim. Kendi gitsin il binalarına, ilgili basın mensuplarına versinler, bizim Belediye ġirketimizin
zarar etmediğini, kâr ettiğini, ben yalan lafını yakıĢtıramıyorum eksik bilgisi olduğunu, orada bütün
Ġzmirli vatandaĢlarımız ve bizi dinleyen basın mensuplarına buradan kendilerine söylüyorum, bu
kâğıdı da onlara veriyorum, teĢekkürler.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.
SALONDAN: Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet söz vereceğim, teĢekkür ederim Sayın SÖZÜPEK onu…
BÜLENT SÖZÜPEK: BaĢkan‟ım…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Siz bana iletin onu…
BÜLENT SÖZÜPEK: Olur.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkanlığa iletin, biz gerekirse… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Sayın HIZAL‟a söz vereceğim, Grup BaĢkan
Vekiliniz söz istedi. Sayın HIZAL buyurun. ArkadaĢlar... TeĢekkür ederim.
ÖZGÜR HIZAL: Ben, Sayın BaĢkan gerçekten Bülent Bey‟i düzeltmekten hakikaten yoruldum.
“Benim Bülent Bey‟i düzeltmemden de arkadaĢlar sıkılmıĢtır diye düĢünüyorum.” “Yalan” dedi.
ġimdi yalanın ne olduğunu ben söyleyeceğim kendisine, yalanı kim söylüyormuĢ bu Ġzmir‟de?
ArkadaĢlar, Ġhlas Haber Ajansında çıkmıĢ bir haber, değiĢik basın mensup… Basın yollarıyla
yayınlanmıĢ
haber.
ArkadaĢlar
okuyorum…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Tabii. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Ġnternetten girerseniz bakarsınız, görürsünüz.
“Gemiler onarım için artık İstanbul‟a gitmeyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi‟nin İZDENİZ
gemilerinin barınması için uzun süredir devam eden yer arayışları Levent Marina‟nın
kiralanmasıyla son buldu. Körfezde bağlama ve çekek yeri olmadığından İZDENİZ gemileri tamir
ve bakım için İstanbul‟a gitmek zorunda kalıyordu. Özellikle fırtınalı havalarda birbirlerine çarpıp
zarar vermemeleri için açıkta bekliyorlardı. Bu durum İZDENİZ adına yüklü miktarda maliyete
neden oluyordu. Levent Marina‟nın kiralanmasıyla birlikte çok önemli bir sorun çözülmüş oldu.”
Sayın BaĢkan. Bu beyan kimin beyanı? Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER‟in beyanı
arkadaĢlar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Nereden aldınız bu beyanı?
ÖZGÜR HIZAL: Basında, basında… Google‟a girin Ġhlas Haber Ajansı ve benzeri birçok…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ĠHLAS yani…
ÖZGÜR HIZAL: Aynı zamanda, aynı zamanda düzelteyim ĠHLAS Haber Ajansının var, diğer
kuruluĢların var, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin basın bülteninde var, web sitesinde var Sayın
BaĢkan. Tamam mı? ġimdi bu beyanda bulunan kim? Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç
SOYER. Demek ki ne demiĢ? “Bizim gemilerimizi çekecek, basit onarımlarını yapacak yerimizde
sorun yaĢıyoruz biz Levent Marinayı kiralayacağız.” demiĢ. “Ġyi” dedik biz de güzel, kiralamıĢlar.
Kaça kiralanmıĢ? Aylık 490 bin lira yanlıĢ hatırlamıyorsam, bilmiyorum yanlıĢım varsa düzeltin.
480 bin lira. Yalan olmasın Bülent Bey, yalan olmasın 480 bin ama yanlıĢım varsa düzeltin.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Eksik olabilir yani.
ÖZGÜR HIZAL: Eksik olabilir, 480 bin lira. Peki, peki bu beyanda bulunan Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi BaĢkanı‟nın bu beyanı doğrultusunda, bu ĠZDENĠZ‟e ait gemiler, arabalı vapurlar bu
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Marinanın içerisine girebiliyor mu arkadaĢlar? Bana bir cevap verir misiniz? Girebiliyor mu? Ben
gittim hiç görmedim. Sayın BaĢkan girebiliyor mu? Giremiyor, teknik olarak giremiyor.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben, ben denizcilik konulara vakıf değilim…
ÖZGÜR HIZAL: O zaman bir arkadaĢ cevap verir, teknik olarak giremiyor.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın… Birazdan…
ÖZGÜR HIZAL: Tamam. Sayın KÖKKILINÇ cevap verecek zannedersem. Tamam mı? ġimdi,
arkadaĢlar, öyle biz yalan falan konuĢmayız Bülent Bey ama sizi düzeltmekten yorulduk. Yani o
rakamın nasıl elde edildiğini, ne kadar kredi çektiğinizi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nden ne kadar
aktarım yapıldığını, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nden alacağı olmasına rağmen BüyükĢehir
Belediyesi‟nin bu alacakları fatura etmemeniz için baskılar kurduğunu, alacaklı firmaların
alacaklarının ödenmesi noktasında hak ediĢlerin yapılmadığını siz de biliyorsunuz ben de biliyorum,
siz mali müĢavirsiniz. Tamam mı? Siz mali müĢavirsiniz çok iyi biliyorsunuz. ġimdi ĠZBETON
meselesini dediğim gibi unutmadım ona geleceğim, geleceğim de bugün değil, bugün değil. Bugün
iĢimiz ĠZDENĠZ meselesi. ġimdi bakıyoruz arkadaĢlar, Levent Marina‟yı kiralamıĢlar Levent
Marina‟da gemileri çekek olarak kullanacakları marinayı kullanamıyorlar ama Ģık bir restoran
yapılmıĢ. Tamam, yapılabilir ona da bir Ģey demiyorum, ona hiçbir Ģey demiyorum arkadaĢlar. Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi‟nin böyle bir tesisse ihtiyacı var mı? Evet olabilir. Ġnsanlar gelir, vatandaĢlar
gelir burayı kullanabilir. Sıklıkla da Meclis Üyesi ArkadaĢlarım kullanıyordur, bazen ben de
gidiyorum orada görüĢüyorum Mustafa Bey‟le, o konuda hiçbir sorun yok. Ama sorun Ģu beyanda
arkadaĢlar. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı böyle bir beyanda bulunuyor ise, o zaman ortada bir
yalan var demektir arkadaĢlar, ortada ciddi bir yalan var demektir. ĠĢte ifade bu, gerçek ortada
gemiler giremiyor. Bakımı nerede yaptırıyorsunuz? Yine Ġstanbul‟a götürüyorsunuz. Fırtınalı
havalarda gemileri nereye çekiyorsunuz? Yine açığa çekiyorsunuz, birbirlerine tosluyorlar ve zarar
görüyor. Bu bir sorun mu? Bu sorunu birlikte çözelim mi? Evet, bir barınak meselesi vardı
muhtemelen bununla karĢımıza çıkmayı düĢünüyorsunuz, onu çözmek için mücadele edelim ama
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı‟nın böyle bir ifadesi olmaz arkadaĢlar, böyle bir ifadesi
olmaz. O marina o gün kiralanacakken, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin yetkilileri, ĠZDENĠZ‟in
yetkilileri bunu bilmiyor muydu? Sayın BaĢkan‟a bu konuda bir bilgi vermediler mi? Problem orada
mı? Yoksa problem Sayın BaĢkan‟da mı? Bence problem muhtemelen Sayın BaĢkan‟da. Ben geçen
toplantıda konuĢmamı yaparken “Sayın BaĢkan‟ın buradaki ifadeleriyle basın mensuplarının
karĢısına çıkıp ifadeleri bambaĢka” dedim, “bambaĢka” dedim. Siz bir yalan arıyorsanız bence
“Sayın Tunç SOYER‟in geçmiĢteki basın bültenlerini takip ederseniz çok daha iyi olur.” diye
düĢünüyorum, saygılar sunuyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sanıyorum AK Parti Grup BaĢkan Vekilimiz orada sadece toplantı
yapmaya, görüĢmeye, çay, kahve içmeye gitmiĢ. Hâlbuki…
ÖZGÜR HIZAL: Siz çağırdınız Sayın BaĢkan, siz çağırdınız, siz çağırdığınız için gittim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani ben yoktum bilmiyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Mustafa Bey çağırdı.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben davet ettim. Neyse konumuz o değil… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Konumuz o değil yani.
NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi o yerin tamamını aslında gezseler orada bir çekek yeri olduğunu da
görecekler, hemen yanında da bahsettiğimiz tesis var, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ve
ĠZDENĠZ‟in kullanımında olan gemilerle ilgili bir barınak yerini UlaĢtırma Bakanlığı gösteremediği
için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, ĠZDENĠZ çok büyük bir sıkıntı yaĢadı. Lütfen orada
Ġnciraltı‟ndaki engelli vatandaĢlarımız için açılan kafeden itibaren Ģeye kadar Üçkuyular‟daki
iskeleye kadar kıyıdan yürürlerse orada çekek yeri de olduğunu da görecekler. Henüz daha çok yeni
bir tesis. Burasının planlamasında çekek yeri de var, zaman içerisinde buna Ģahit olacaklar. Bence
yapılması gereken Ģey; ĠZDENĠZ‟le ilgili bir sonraki Meclis‟te bir anlatım yapalım, Meclis öncesi
gerekirse Ģirket yöneticileri gelsinler. ĠZDENĠZ Ģirketinin faaliyetlerini, planlamalarını anlatsınlar.
Bu konuya arkadaĢlarımız oybirliği vermiĢler, hani bence artık daha fazla konuĢulmadan oylayalım,
geçelim deriz... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
SALONDAN: Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Cevap hakkı nerede doğdu? Bir dakika durun. Değerli ArkadaĢlar
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bir dakika durun. Yani bir Ģey izafe edilmedi, bir Ģey izafe edilmedi Allah var Ģimdi. Yani cevap
hakkını
doğuran
nokta
da
yok.
KonuĢuldu…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
ERHAN ÇALIġKAN: BaĢkan‟ım…
HAKAN YILDIZ: Eksik bilgi verildiği söylendi... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hangi konu doğru değil? Hangi konu doğru değil?
ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi Sayın BaĢkan‟ım…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bülent Bey siz de daha sonra izah edeceksiniz, bu böyle gidecek
yani öyle gözüküyor. Buyurun, buyurun…
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan‟ım, söylenen Ģey öyle değil ama.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki buyurun, söz verdim zaten buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Yani sanki Ģöyle bir imaj doğuyor…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.
ERHAN ÇALIġKAN: Biz bakın bir daha söylüyorum. “Bize bir bilgi verilmedi.” demedim. Bir
bilgi verildi.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Anladım.
ERHAN ÇALIġKAN: Ama bu bilgiyi veren ĠZDENĠZ yetkilisi değildi.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kim verdi?
ERHAN ÇALIġKAN: Bu bilgiyi veren BüyükĢehir Belediyesi‟nin ilgili dairesinde çalıĢan,
Ģirketlerle ilgili bölümünde çalıĢan arkadaĢ.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, verilmiĢ bilgi yani.
ERHAN ÇALIġKAN: Bir dakika BaĢkan‟ım anlatıyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: VerilmiĢ bilgi.
ERHAN ÇALIġKAN: BaĢkan‟ım, müsaade eder misiniz? Bitireyim. Ġlk gün arkadaĢımız geldi,
hazırlıklı değildi ikinci gün arkadaĢımıza dedik ki; “Biz illa buraya bir müdür değil, biz buraya
sorularımıza cevap verebilecek bir ĠZDENĠZ yetkilisi istiyoruz.” dedik. Ġlla müdür olması
gerekmiyor. Müdür… Yani onların zamanını almamıza gerek yok. Bizim için önemli olan
sorduğumuz sorulara cevap verebilecek bir arkadaĢımızın, ESHOT‟taki gibi bir arkadaĢımızın
gelmesi.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Öyle bir arkadaĢ gelmedi diyorsunuz.
ERHAN ÇALIġKAN: Gelmedi BaĢkan‟ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam peki teĢekkür ederim, sağ olun. Evet.
SALONDAN: Oylayın, Sayın…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar, oyluyorum arkadaĢlar... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Sayın Grup BaĢkan Vekili, Cumhuriyet Halk
Partisi…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Efendim biz zaten Yeterlilik Önergesi vermiĢtik.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, 20 no’lu Komisyon
Raporunu Komisyonlarından geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Evet, devam edelim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 21. maddedeyiz sanırım. 21‟den devam ediyoruz, 33‟e kadar 32 dâhil,
oybirliğiyle geçmiĢ, geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 21 dâhil, 32 dâhil Komisyon Raporlarının Komisyonlarından
geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Komisyonlarından geldiği Ģekilde
oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 33?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 33, 34 ve 35. maddeler Komisyonlarından oyçokluğuyla uygun
bulunmamıĢ, Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.
HAKAN YILDIZ: Söz talep ediyoruz Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hangi maddeyle ilgili?
HAKAN YILDIZ: 33, 34 ve 35 için.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 33, 34 ve 35. maddelerle ilgili AK Parti Sözcüsü Hakan Bey söz
istiyor, buyurun.
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HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Malumunuz bu yerler Menderes‟teki Katı Atık Tesisi ile ilgili vatandaĢların ve Kurumların itirazları
ile ilgili üç madde. Doğal olarak burada bu itirazlara oyçokluğuyla reddetmiĢ bulunuyoruz. Bizim
buradaki en temel durduğumuz nokta ilk günden de söyledik. Her Ģeyden önce çevreci bir Belediye
BaĢkanımız var. Bu konuda herhalde kimsenin Ģüphesi yok. Çünkü Sayın BaĢkan‟a bir bakıyoruz,
Gediz‟in doğduğu yerde Kütahya‟da görüyoruz. Bir bakıyoruz deltalarda görüyoruz, tarım
alanlarında görüyoruz ve bu anlamda inanılmaz bir Ģekilde karnesi dolu ve bu anlamda eleĢtirisel
olarak da söylemiyorum, cidden çevreci Belediye BaĢkanımız var. Peki, AK Parti Grubu bu
anlamda baktığımızda Tire‟de olduğu gibi Menderes‟te de neye itiraz etmiĢti? Bu tesisin
tekniğinden çok öte yerine itiraz etmiĢti. ġimdi bizim en temel eleĢtirimiz… Biraz önce
biliyorsunuz ĠZDENĠZ‟i tartıĢtık oybirliği yaptık ama eleĢtirilerimize de devam ettik. Yani AK Parti
Grubu‟nun bugüne kadar hep ortaya koyduğu tavır; yapıcı, kentin sorunlarını çözme noktasında
irade koyan ve çözüme gitme noktasında çalıĢan bir anlayıĢ var. Mesela ĠZDENĠZ‟le ilgili de
söylediğimiz Levent Marina‟yla ilgili ben Nilay Hanımla gidip beraber gezmek isterim. O
dıĢarıdaki gemiler ne zaman, hangi koĢulda o marinaya girebilir? Hiçbir koĢulda giremez. O
marinanın yeterliliği ona yetkin değil ama bu eleĢtiriyi yapıyoruz. ġimdi burada durduğumuz nokta
ne? Burada bakıyoruz, Tarım Orman Bakanlığının, Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bir yazısı var.
Diyor ki; “ÇED sonuçlanmadan bu konu hakkında görüĢ veremem.” Esasında Kurum görüĢleri
noktasında eksik olduğunu biliyoruz. Peki, en temel eleĢtirimiz ne? Çevreciyiz. Biliyorsunuz Tahtalı
Barajı Ġzmir‟in sulaması anlamında, içme suyu anlamındaki en önemli barajlarından biri ve biz
dedik ki, ilk günden beri “Bu çöpler Tahtalı Barajı Havzası‟ndan geçerek, bu alana ulaĢacaklar.”
Bize bir yol yapılacağı hep söylendi ama bugüne kadar bu yolla ilgili herhangi bir plan göremedik,
herhangi bir ulaĢım noktası göremedik. Doğal olarak 2 bine yakın itirazları toptan bir reddeden
anlayıĢla, Kurumların ÇED daha ortada yokken, hızlı bir Ģekilde oldu-bitti bir anlayıĢla bu tesisi
yapma çabasının ve bu kadar kamyonun, bu kadar çöp kamyonunun, çevreci bir Belediye
BaĢkanımız olduğu için söylüyorum, Koruma Havzamızı kirletme riski burada apaçık ortadayken
ve yol sorununun çözülmediği noktada dururken, ısrarlı bir Ģekilde tesisin yapılması için ortaya
konulan bu yanlıĢ adımı eleĢtiriyoruz. Biz Tire‟deki yaptığımız eleĢtiri de buydu. ÖdemiĢ‟e
gittiğimizde biz neyi gördük? Evet, muazzam bir tesisi gördük. Ama orada tesis planlanırken,
tesisten çıkan atıkların da ÖdemiĢ‟te baĢka bir alanda depolanması gerektiğini planlarda gördük,
resmini çektik. Ama buna rağmen oradan çıkarılıp Tire‟ye taĢınmasının yol, mesafe ve tarım
alanlarının kirletme riski ortaya koyduk. Ama bu maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
tarafından yok sayıldı. Aynı yok anlayıĢ da burada devam ediyor. Ġzmir‟in içme suyu risk altındadır.
Madem çevreci bir Belediye BaĢkanımız var, madem Kütahyalara kadar gidip, Gediz‟in doğduğu
yerlerden mesajlar vermeyi kendine ilke edindi, güzel. O zaman ilk önce orayı bıraksın, gelsin
Mendereslileri dinlesin, Menderes halkını dinlesin ve içme suyumuzun geçtiği Tahtalı Havzası‟nda
bu çöp kamyonlarının geçmeyeceğinin taahhüdünü versin, planlara da bu yolu eklesin ve bunun da
çalıĢması baĢlasın. O zamanda biz AK Parti Grubu olarak tekrar dönelim Mendereslilere diyelim ki;
“Bu riski ortadan kaldıran çalıĢmalar yapılıyor.” Ama maalesef bunlar yok sayılarak bir anlayıĢla
devam ediyor. Bu nedenden dolayı Grubumuz adına oyçokluğu kullanmaya devam edeceğiz ve bu
konu her seferinde geldiğinde de çevreci BaĢkan‟ımıza Ġzmir‟in bu çevresel faktörlerini dikkate
almasını da hatırlatacağız, teĢekkür ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Sayın KÖKKILINÇ buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu konu tamamlanıncaya kadar zannederim daha çok uzun süre
konuĢacağız, görüĢeceğiz. Burayla ilgili çalıĢmalar oldukça yol aldı. Hakan ArkadaĢımızın
bahsetmiĢ ettiği Kamu Kurum ve KuruluĢlarından bütün görüĢler mevcut. Burada Tahtalı Barajı‟na
zarar verecek en küçük bir unsur yok. Yeterli mesafesi var ve hatta fazlası var. Yine çevre yolundan
kamyonların veya iĢte çöp taĢıyacak olan vasıtaların geçeceğine dair de güzergâh değiĢikliği de
yapıldı. Yani Ģu anda hiçbir sorun yok. Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.
SALONDAN: ÇED Raporu var mı?
NĠLAY KÖKKILINÇ: ÇED Raporu süreci devam ediyor. Ama ÇED Raporu alınması içinde
Kamu Kurum ve KuruluĢlarından alınması gereken görüĢler var. O görüĢlerde hiçbir olumsuzluk
belirtilmedi, hem Komisyon Raporlarını arkadaĢlarımız okurlarsa Önergede var, Önergenin
dayanağı Meclis‟e getirilen resmi yazıda var. Komisyon Raporlarına yansımıĢ, bürokratlarımızın
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bilgi notlarında da tarih ve resmi yazı verilerek konu bize aktarıldı. Ben de bu sebeple Meclis‟e
bilgilendirdim.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım bir talebim olacak, bir talebim olacak.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
HAKAN YILDIZ: Ben Cumhuriyet Halk Partisi‟nin Grup Sözcüsü‟nden Ģunu talep ediyorum;
Grubumuza “Tüm kurumlar” dedi, “Kurumlardaki tüm görüĢlerimiz tam” bu ifadeyi kullandı, eksik
yok. Tarafımıza bu alanla ilgili kaç Kurumdan görüĢ alınması gerektiği bir plan için? Bundan kaç
Kurumdan ne görüĢ geldiği ve bu görüĢlerin kaçı olumlu olduğuyla ilgili bürokratlarımız kendisine
bir rapor versin. Kendisi de bize versinler, biz memnun oluruz. Çünkü bu konuda da yanılmıyorsam
eline gelen bilgilerde bir yanılması var. Ama kendisinden böyle bir çalıĢmayı tarafımıza iletirlerse,
biz de memnun oluruz. Çünkü Kurum eksiklikleri var Sayın KÖKKILINÇ, umut ederim ki Raporu
bize verirsiniz, teĢekkür ederim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Memnuniyetle göndereceğim, paylaĢacağım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, biliyorsunuz yani bu Katı Atık Entegre
Sistemi Ġzmir‟i Kuzey-Güney Aksında değerlendirerek ÖdemiĢ Havzası, Bakırçay, Küçük
Menderes ve Harmandalı ekseninde Ġzmir‟in bu atık meselesini çözmeye çalıĢtık, bir plan dâhilinde
yürüyor ve bu plan… Hepinizin içi müsterih olsun ki, her aĢamasında devletin diğer ilgili
Kurumlarıyla, Bakanlıklarla, ilgili müdürlüklerle birlikte yürümek mecburiyetinde. ÇED Raporu Ģu
anda orası için mevcut değil, çünkü ÇED Raporu bir süreç, dolayısıyla ama o yürüyen bir süreç
yani, Bunlar olacak, sonuçta biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak, Ġzmir‟in katı atık meselesini
bir kazanca dönüĢtürmek yönünde bir irade ortaya koymuĢuz, ciddi bir plan ortaya koymuĢuz ve bu
plan doğrultusunda da yürüyoruz ve gidiyoruz. Ciddi miktarda elektrik üretimleri söz konusu. Yani
ilk baĢlangıç itibarıyla vahĢi depolamanın düzenli depolama alanına geçen Harmandalı‟nda da ciddi
miktarda 37.4 kilovata varan, ki önemli bir rakamdır, elektrik üretimini sağlıyor durumundayız.
Sorunlar var mıdır? Her zaman sorunlar olabilir. Ama ortaya konan irade önemlidir. Çünkü bu
önemli bir problem ve BüyükĢehir Belediyesi‟nin önemli görevleri içinde bu iĢ... Güzergâhların
belirlenmesi konusunda itirazlar oldu, bunlar halledildi, yeni güzergâhlar belirlendi araç geçiĢleri…
Yani baktığınız zaman ortaya ciddi bir irade kondu ve yürüyen bir süreç var. Bu da bu meseleyi
zaten çözüyoruz. Yani gerçekten de ciddi mesafeler alınmıĢ bir Ģey. O açıdan sanıyorum
33, 34 ve 35. maddeleri Komisyonlarından geldiği… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Oyluyorum ama yani bakın… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar…
HÜSNÜ BOZTEPE: ArkadaĢlar bir dakika yahu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam 1-2 dakika buyurun, buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, Harmandalı diyince Harmandalı‟ya lütfen gidin.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gideceğiz.
HÜSNÜ BOZTEPE: Genel Sekreterimiz gitti oraya, orada kaymalar var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru.
HÜSNÜ BOZTEPE: Orada insanlar mağdur…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gideceğiz.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ve kaymalar gittikçe yani yollar birbirinden koptu, elektrik direkleri döküldü.
Lütfen, lütfen ilgilenin orayla ilgili, orada ciddi sorun var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam Hüsnü Beyciğim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Orada sanırım eski Bürokratlar bilirler, Genel Sekreterimiz de bilir sanırım.
2016 yılında yine bilimsel olarak bir rapor var. Bu raporun oluĢması 2016 diye sanıyorum belki
daha eski de olabilir. Lütfen Harmandalı‟yla ilgili heyet olarak gidin, inceleme yapın insanlar orada
çok mağdur, büyük bir kaymalar var…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, teĢekkür ederim. Geçen Meclis‟te, Geçen
Meclis‟te Değerli ArkadaĢlar zaten bu konu konuĢulmuĢtu. Biz de dedik ki; “Gerekirse Çevre ve
Sağlık Komisyonumuzla ilgili arkadaĢlar, bürokratlarımızla gidelim.” Gideceğiz de zaten yani onu
söyleyeyim, gideceğiz de göreceğiz. Ama benim söylediğim Ģey baĢka bir Ģeydi. Yani bütün
Ġzmir‟in, bütün Ġzmir‟in çöpünün toplandığı bir alanın bugün geldiği yere… Onları da göreceğiz
gittiğimizde, onları da göreceğiz. Yani baĢka bir noktaya taĢımıĢız orada 34.7 kilovat enerji elde
edilen bir düzeye gelinmiĢ. Yani diğer meseleleri de orada gidip göreceğiz. Bu konu zaten geçen
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Meclis‟te konuĢulmuĢtu, bir sıkıntı yok. ġimdi ben 33, 34 ve 35 no’lu Komisyon Raporlarının
Komisyonlarından geldiği Ģekilde Meclisin oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Komisyonlarından geldiği Ģekilde. 36? Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 36‟dan 46 dâhil Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylansın. Oybirliği.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 36 dâhil doğru
mu?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğru.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 36-46 dâhil Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği
Ģekilde Meclisin oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Komisyonlarından geldiği Ģekilde
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 47?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 47‟de bir değiĢiklik var Çevre ve Sağlık Komisyonumuzun eklediği. Çevre
ve Sağlık Komisyonuna göre oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 47 no’lu
Komisyon Raporunun Çevre ve Sağlık Komisyonumuzdan geldiği Ģekilde Meclisimizin oylarına
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Esasında Ģunu da söylemek isterim; Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım
Komisyonu da bir değiĢiklik yapmıĢ. Dilerseniz hani iki Komisyonda da öngörülen değiĢiklikle
oylansın diyelim ki, ikisi de birden geçsin Meclis Kararında.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? Sayın
KÖKKILINÇ‟ın söylediği gibi iki Komisyonumuzun da yaptığı değiĢikliklerle, yaptığı
değiĢikliklerle ilgili maddenin Meclisimizin oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 48?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 48. maddeyi de Çevre ve Sağlık Komisyonuna göre oyluyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 48 no‟lu
Komisyon Raporunu Çevre ve Sağlık Komisyonumuzdan…
NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi aslında çok özür dilerim. Ġki kısımda incelemiĢler yani Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu - Eğitim, Kültür, Gençlik Komisyonu da… Bunu da iki Komisyona göre
oylayalım, iki Komisyondaki hususlar çerçevesinde oylansın diyelim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hangi Komisyonlara göre?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani Ġmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, bir
de…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢka yok ama.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Çevre Komisyonu yok herhalde ama kısmi incelemiĢler demek ki.
Komisyondan geldiği Ģekliyle dersek olacak. Biraz karıĢık yazılmıĢ, 48.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon Ġrfan Bey.
ĠRFAN ÖNAL: Tek görüĢ var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tek görüĢ var, peki…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Kısmi yazılmıĢ evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: O zaman 48 no’lu Komisyon Raporunu Komisyonlarından
geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 49?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Komisyonlarından oybirliğiyle gelmiĢ,
geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 49 dâhil 56 dâhil.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğru.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 49 dâhil 56 dâhil
Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde Meclisimizin oylarına sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 57?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Çevre ve Sağlık Komisyonuna göre oylansın, bir değiĢiklik yapmıĢlar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 57 no’lu
Komisyon Raporunun Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği Ģekilde, onun görüĢü
doğrultusunda oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 58?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 58‟den 64‟e kadar 64 dâhil Komisyonlardan geldiği Ģekilde oylansın,
oybirliği ile geçmiĢ hepsi.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 58 dâhil 64 dâhil
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Komisyon Raporlarının Komisyonlardan geldiği Ģekilde Meclisimizin onayına sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Ġlgili maddeler oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Komisyon Raporlarımız geldi mi?
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli Meclis
Üyelerimiz Komisyon Raporlarımız… Komisyonumuz görevini tamamlamıĢ, teĢekkür ederiz
kendilerine arada çalıĢtılar, Komisyon Raporlarını okuyalım Ģimdi.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. Belediye Meclisimizin 17/09/2021 tarihli
toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 17/09/2021 tarihli ve E.362227 sayılı, Kent Tarihi
ve Tanıtımı Dairesi BaĢkanlığı ifadeli BaĢkanlık Önergesinde; “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
BaĢkanlığı ile Kemeraltı Yönetim Pazarlama ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Anonim ġirketi
arasında imzalanan „Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi
Adaylığına Yönelik 2021 Yılı ĠletiĢim ve Koordinasyon Faaliyetleri Hizmet Alımı ĠĢi‟ sureti ekte
sunulan Teknik ġartnamesi 4'üncü maddesi e fıkrası „Tarihi liman kenti konseptine uygun dünya
örneklerinden biri seçilerek iyi uygulama örneğinin yerinde incelenmesi ve iĢbirlikleri
kurulmasına yönelik olarak en az 2 yurtiçi/yurtdıĢı ziyaret planlamaları‟ kapsamında; ekte
sunulan 13/09/2021 tarihli ve 959 Karar sayılı Meclis Kararı ile 21-25 Eylül 2021 tarihleri
arasında Belediyemizi temsilen Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları ġube Müdürü Gülben ÖZSOY
(S:11779) ile söz konusu iĢin kontrol teĢkilatında bulunan Restorasyon Uzmanı Mimar Dr.
Çağlayan Deniz KAPLAN (S:12239), Restorasyon Uzmanı Mimar Merve ÇALIġKAN (S:31230)
ve ġef Mustafa KUYUDEġEN‟in (S:12435), Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri Bahar
GÜRSUL, Deniz BEKTAġ ile Ġsmail EKEROĞLU‟nun görevli olarak katılması uygun
görülmüĢtür. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri Bahar GÜRSUL, Deniz BEKTAġ ile
Ġsmail EKEROĞLU‟nun görevli sayıldıkları 21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında (gidiĢ-dönüĢ
tarihleri dâhil) pasaport, vize, harç, gidiĢ-dönüĢ ulaĢım ve konaklama, 6245 sayılı Harcırah
Kanunu gereğince, harcırah, iaĢe, diğer yasal giderler, ülkeye dönüĢte gerekli olabilecek Covid19 PCR testleri dâhil yasal giderlerinin Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğünün
„03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu‟ bütçe kodundan karĢılanması hususunu tensiplerinize
arz ederim.” denilmektedir. Yukarıda metni yazılı BaĢkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe
Komisyonumuzun 17/09/2021 tarihli toplantısında, ĠçiĢleri Bakanlığının 20/06/2005 tarihli ve
2005/62 sayılı Genelgesinin 3. maddesi kapsamında incelenmiĢ olup; söz konusu önerge, ilgili
birimince teklif edildiği Ģekilde oybirliği ile uygun bulunmuĢtur. Sayın Meclisimizin onaylarına
sunulur. (Kent Tar. Ve Tan.Dai.BĢk.E.362227)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 65 no’lu
Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. Belediye Meclisimizin 17/09/2021 tarihli
toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 17/09/2021 tarihli ve E.363560 sayılı, Özel Kalem
Müdürlüğü ifadeli BaĢkanlık Önergesinde; “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresinin (YBYK) 26-28 Ekim 2021 tarihleri arasında Fransa‟nın Strazburg kentinde
gerçekleĢtirilecek olan Genel Kurul Toplantısı öncesi büro üyeleri tarafından genel konuların
görüĢülmesi ve istiĢaresinin yapılabilmesi amacıyla 4-5 Ekim 2021 tarihlerinde Macaristan‟ın
ViĢegrad Ģehrinde düzenlenecek olan Büro Toplantısına ulaĢım (hava yolu ile) giderleri,
konaklama giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri karĢılanmak üzere davet edilen Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Bölgeler Meclisi BaĢkan Yardımcısı ve Kongrenin
Türkiye‟den tek Encümen Üyesi Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER‟in
katılması, 3-6 Ekim 2021 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, seyahatle ilgili yapılacak olan
günlük harcırah giderleri ve (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR
testleri vb.) diğer yasal giderlerin Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici
Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karĢılanması, yapılacak olan seyahatte Ġzmir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER‟e eĢlik edecek olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi (YBYK) Büro Üyesi DanıĢmanı ve aynı zamanda Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE‟nin katılması, 3-6 Ekim 2021 tarihleri
arasında görevli-izinli sayılması, 6245 sayılı Kanunun 4/b maddesi gereğince görevlendirilmesi
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ve ulaĢım (hava yolu ile) giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama giderleri, günlük
harcırah giderleri ve (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.)
diğer yasal giderlerin Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu
Harcama Kaleminden karĢılanması hususlarını, Sayın Meclisimizce görüĢülerek gerekli kararın
alınmasını arz ederim.” denilmektedir. Yukarıda metni yazılı BaĢkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe
Komisyonumuzun 17/09/2021 tarihli toplantısında, ĠçiĢleri Bakanlığının 20/06/2005 tarihli ve
2005/62 sayılı Genelgesinin 3. maddesi kapsamında incelenmiĢ olup; söz konusu önerge, ilgili
birimince teklif edildiği Ģekilde oybirliği ile uygun bulunmuĢtur. Sayın Meclisimizin onaylarına
sunulur. (Özel Kalem Müd.E.363560)
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın ÇALIK? 66 no’lu
Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyeleri Ģimdi Gündemimizin 4. maddesine
Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri bölümüne geldik. Buyurun Sayın Meclis Üyemiz.
HIDIR ALPTEKĠN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Sayın Bürokratlarımız, Sayın
Müdürlerimiz, Kıymetli Basın Mensupları hepinizi saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum.
Demokrasi Ģehitlerimizin BaĢbakan Adnan MENDERES, Fatih RüĢtü ZORLU ve Hasan
POLATKAN‟ın Ģahadetlerinin 60. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz, saygılar sunuyorum, hayırlı
akĢamlar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın Meclis Üyem. Evet, Fikret Bey buyurun.
FĠKRET MISIRLI: ġimdi Sayın BaĢkan‟ım bizim bu bir önceki Meclis‟te Bülent KardeĢimiz beni
düzeltmek için söz aldığında ben “BüyükĢehir Belediyesi‟nin borçlarının 10 milyara yaklaĢtığını”
söylemiĢtim. Dün de Sayın Genel Sekreter Yardımcımızı aradığımda dün itibarıyla 9 milyar, sizde
de bir evrak varmıĢ bununla ilgili. Tabii bu 9 milyarın üzerine 55 milyon Euro olan bizim Ģey hariç,
Çiğli Tramvayı, 20 milyon Euro‟da bizim bu Narlıdere Metrosu yok. Herhalde o 145 milyon lirayı
da koyduğunda 9.985 milyon yani %1 yanılma payıyla beni düzeltmeye çalıĢtı ama kendisi 7,5
milyar dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanının Belediyenin borçlarını bilmek gibi bir
hükümlüğü yok ama bunları da azaltmak gibi bir görevi yok. ġimdi diğer taraftan da bu konuyla
alakalı olarak bide Yedigöller, Buca Yedigöller‟de yapılan bir ihaleden bahsetmiĢtim. Bu ihaleyle
ilgili olarak “2 milyon lira kaynak aktarılıyor.” dedik, ki bize atılan listede o da vardı. Kendisi
herhalde o listeye bakmasını bilemedi, listenin 3. sırasında görecektir. ġimdi aynı yerde tekrardan
heleki o ihale devam ederken 10 milyon liralık ihale 2020‟de çıkmıĢ 700 gün sürüyor. Biz tuvalet ve
onarım için tekrar ihaleye çıktık, ayrı bir ihale. Aslında ihale puanına göre baktığında aynı yerde
böyle ikinci bir ihale yapmak ihaleye fesat karıĢtırmakla eĢ değer bir konudur bu. Ben hukuken
bunun yapılmaması gerektiğini düĢünüyorum. Ancak bu ihale 7‟sinde yapıldı, dün de açıklanacak
diye baktığımda bu ihale açıklanmıĢ, ihaleye katılan olmamıĢ. Bizim BüyükĢehir Belediyesi‟nin
tuvalet onarım iĢine… Ġhaleye 19. madde veriyoruz, kimse katılmıyor. 500 bin mi? 300 bin mi?
Yani Belediyeden ödemelerini geç aldıklarını ve bununla ilgili olaraktan çok ciddi zarar ettiklerini
söylüyorlar, hatta ihaleyi alıyor, sonrasında oturup iĢ bittikten sonra bir yıla varan vadelerden
bahsediyorlar,
Ģahıslar.
Ama
bunun…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Müsaade…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun.
FĠKRET MISIRLI: Bunun dıĢında bugünde baĢka bir ihale Ģöyle 15/06‟da bir ihale sonuçlanmıĢ
yine bizim Ġzmir genelinde Menfez ve Yol Köprüsü Yapım Ġhalesi, 21 milyon 165 bin liraya bitmiĢ
15/06‟da ama davet usulü ve gelen firmada Tunceli‟den. Yani biz Ģimdi kendi Ģehrimize davet usulü
birini bulamıyor isek, haydi bulamıyoruz, Tunceli‟den geliyoruz, hani onu gene bizim
müteahhidimiz yapıyor. Bu kırımları gene buradaki insanlara veriyor. Tunceli‟deki bir arkadaĢ
gelip, burada bu ihale için yapacak olduğu masraf, oradan getirecek olduğu ekipmanlar, iĢçi dediğin
zaman bu astarı yüzünden pahalı. Dolayısıyla bu davet usulünde biz tuvaleti 19. maddeyle
çıkıyoruz. Yani tamam doğru yapıyoruz ama davet usulü yol, kaldırım içinde 21 milyon 165 bin
liralık bir ihaleyi Tunceli‟den davetli çağırıyoruz. Yani bunun bu veriliĢ biçimine baktığında
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Ġzmir‟deki biz bu kadar tarımı destekliyoruz, kooperatifleri destekliyoruz ama inĢaatta da herhalde
baĢka illeri destekliyoruz, teĢekkür ederim BaĢkan‟ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Evet Değerli KardeĢim… Hakan Bey buyurun. Hakan
Bey‟e veriyorum sözü. ArkadaĢlar dinleyelim.
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, Çok Değerli Ġzmirliler belki bahsedeceğim
konulardan memnun olmayabilirsiniz ama dün arkadaĢlarım telefonla beni aradı. “Bir müfettiĢ
Bey‟in Belediyeye geldiğini, geleceğini ve bir oda istediğini.” söylediler, dedim hazırlayın, “Ben de
kendisiyle görüĢürüm.” dedim. Foça‟dan iĢlerini bitirip gelecekmiĢ, aynı zamanda Menemen‟e ve
Aliağa‟ya da 1-2 dosya için gelmiĢ. Kendisi geldiğinde “Buyurun” dedim. “Mevzu nedir?” “2019
yılında seçimlerden önce Aliağa Belediyesi‟nin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin sorumluluğunda
olan bir caddeyi asfaltlaması neticesinde ve sonrasında geliĢen olaylar neticesinde açılmıĢ olan bir
soruĢturma neticesinde geldiğini” söyledi. “Buyurun.” dedim “Nedir?” “ĠĢte bununla ilgili ifade
alacağız.” dediler. “Ġlgili arkadaĢlarla ifadelerini alacağını” söyledi. Dedim “Önce bir sizi
arkadaĢlarımız ağırlasınlar, sahaya bir götürsünler. Neler yapıldığını bir görün. Ondan sonrasında
tabii ki neyse hukuki boyutunuz onu o Ģekilde hazırlayın.” Ben açık ve net ifade ediyorum ki,
Aliağa‟nın en canlı, en önemli caddesi olan Ġstiklal Caddesi‟nin baĢlangıcından sonuna kadar olan
bir caddeydi. UKOME Kararıyla tek yöne çevrilmiĢti. Orta refüjün kaldırılması, kaldırım üzerine
aydınlatması ve asfaltlanması gerekiyordu. O dönemde bu yeni yönetim yok idi. ArkadaĢlarla bir
problem yaĢanmıĢ “Yok yapmayın.” denmiĢ. Biz de “Aliağa‟nın ihtiyacıdır, bunu yapmak
zorundayız. Ama siz yapacak iseniz buyurun proje bu, BüyükĢehir Belediyesi olarak çünkü
sorumluluk size ait buyurun yapın.” “Hayır, bizim planlamamız da Ģu anda burası yok.” Öyle
denince biz tam 38 gün içerisinde o ana arteri gece-gündüz çalıĢarak bitirdik. Mükâfatı da dün gelen
Mülkiye MüfettiĢi oldu. Ondan sonra BüyükĢehir‟e ait olan Cengiz Topel Caddesi‟ni de asfaltladık,
ondan sonra Güzel Hisar Caddesi‟ni de asfaltladık, ondan sonra, ondan sonra Değirmendere
Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi‟ni de yapıyoruz. Bunu… ġimdi önümüzdeki hafta da Necmettin
Giritlioğlu Caddesi‟ni asfaltlayacağız, programını yaptık. Bu söylediğim Ģeyden sonra Ġnönü
Caddesi dediğimiz cadde var idi, o da rafineye giden caddedir. Orada da peyzaj düzenlemesi ve
sokak aydınlatmalarını yaptık. BüyükĢehir Belediyesi‟nden bize bir yazı geldi. Yazıda aynen Ģöyle
yazıyor, metni tam olarak Ģimdi burada ben o tür Ģeyleri pek irdelemem. Ama özeti olarak
söyleyeyim, “Bu yaptığınız düzenlemeleri, aydınlatma direklerini kaldırın, kaldırmaz iseniz
sorumluluk alanı bize ait biz bunları kaldıracağız ve bütün masrafları Aliağa Belediyesine rücu
edeceğiz.” diye. “Buyurun gelin kaldırın.” dedik, kimse gelmedi. Onlar Ģu anda hizmette. Bunları
neden yaptık? Biz Ģunu demedik; “Bu böyle olunca söyleme gereği duyuyorum ve Ġzmirli bunu
bilsin.” diye söylüyorum. Ben ÇarĢamba günü 12. defa söylediğim “2,5 yıldır bir beldenin arıtma
tesisine kanalizasyonun yapılmaması o beldeye zulümdür.” dediğimde ben o hizmeti Aliağalı
vatandaĢa yapmak zorundayım. Ama BüyükĢehir, ama ilçe, ama Devlet Kurumları. VatandaĢ hizmet
bekliyor hepimizden. BaĢlangıçtan beri 2,5 yıldır bunu anlatıyorum ben Ġzmir BüyükĢehir Belediye
Meclisinde ve Ġzmirli HemĢehrilerimize. Bunu BüyükĢehir yapmıĢ, ilçe yapmıĢ, Ahmet yapmıĢ,
Mehmet yapmıĢ diye bakmaz. VatandaĢ kendisine yapılan hizmetin bir an önce gerçekleĢmesini
bekler. Bu bakımdan ben gelen Maliye MüfettiĢine, Mülkiye MüfettiĢine aynen Ģunu söyledim.
Dedim; “Bu konudan dolayı eğer dedim bir cezaya doğru gideceksek, biz göğsümüzü gere gere bu
cezayı da kabul ederiz. Hiç de problem değil. Netice itibarıyla lütfen sözümüze itibar ediniz. ”
Biraz… ÇarĢamba günü ikinci sözü istediğimde ortamda biraz tansiyon yüksek olduğu için, siz de
doğal olarak bana ikinci sözü vermediniz. Hâlbuki ben Gündem dıĢı konuĢacaktım. Bir muhatap
olduğum için Aliağa‟yla ilgili bir konuyu söylemiĢtim. Orada ĠZBETON‟un Aliağa‟da yapmıĢ
olduğu ova yollarından bahsetmiĢtim. Sonradan Meclis Üyesi ArkadaĢımız “ĠZBETON‟un web
sitesinde o iĢin 15 milyon” olduğunu söyleyince, ben tabii ki o yapılan iĢin teknik olarak kafamdan
hesabını yaptığımda o iĢ o kadar yüksek bir miktar olamayacağını… Yani ama Belediye kurumudur.
Onunda bir ihtiyacı vardır, yapılmıĢtır, yapmıĢtır ben o iĢin sizin hesabınızdır ben o iĢe karıĢmam.
Ama Ģunu bu yaĢıma kadar öğrendim ki; “Marifet iltifata tabidir.” Hangi Ģekilde olursa olsun, bir
Belediye BaĢkanımız burada ÇarĢamba günü Bayraklı Belediye BaĢkanımız Bayraklı‟daki kentsel
dönüĢümle ilgili sıkıntılardan ve finansal sorunlardan bahsetti. Aslında birçok yerde bu tür kentsel
dönüĢümlerde vatandaĢa ve ilgili Ġdarelere binen finansal sıkıntılar var. Ama Türkiye‟de eĢi örneği
görülmeyen ve bundan sonrada belki de görülemeyecek bir örnek size anlatıyorum, söylüyorum.
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Aliağa Belediye BaĢkanı Serkan ACAR‟ın baĢlattığı ve uygulamaya önümüzdeki ay geçireceğimiz
ve projesini baĢlayacağımız… O bahsettiğim Ġnönü Caddesi‟nde rafinerinin baĢlangıç kavĢağından
rafineriye giden yolda Aliağa‟nın sarı konutları adı altında ağır hasar görmüĢ 2 bloğu vardı, orta
hasar görmüĢ 4 blok daha vardı. Onları da riskli bina ilan ettirerek Çevre Ġl Müdürlüğüne, ilk
baĢtaki 6 bloğun yıkımını yapıyoruz ve dönüĢtürmeye baĢlıyoruz Ekim ayında ve 18 ay sonra da
oradaki Aliağalı HemĢehrilerimize konutlarını teslim edeceğiz. Hangi Ģartlarda? ĠĢte olay burada.
Oradaki konutların her birinin metrekaresi 64,5 metrekaredir. Biz orada 6 bloktaki 60 hemĢehrimize
aynı yerde bulundukları binalarda yıkarak yeni binalarda 85‟er metrekare her bağımsız bölümü
teslim etmek Ģartıyla ve bir kuruĢ bedel almadan, yani 21 metrekare her bağımsız bölümü arttırarak,
bir kuruĢ bedel almadan 18 ay sonra o hemĢehrilerimize bunu teslim edeceğiz. Böyle bir örnek
varsa Türkiye‟de, buyurun gelin biz de örnek alalım, yok ise; iĢte bu tür iĢleri yapan, derdi
vatandaĢa hizmet olan ama Ahmet‟in ama Mehmet‟in ama onun sorumluluğu ama bunun
sorumluluğu dinlemeyen, bütün imkânlarını gece gündüz yaĢadığı Ģehri güzelleĢtirmek için
harcayan, bir yönetim anlayıĢı diyelim, bir ekip diyelim, adını siz koyun ne derseniz deyin. Böyle
soruĢturmayla “Yetki bendeydi sen niye yaptın?” demeyle bizi açık ve net söylüyorum; Ġzmirli iyi
bilsin ki, bizi bu tür soruĢturmalar durduramaz, biz yolumuza devam edeceğiz. Bunu özellikle
söyledim, Ġzmirli bilsin diye. Aliağalı zaten biliyor, ona göre değerlendirmesini yapıyor, çünkü
beklentileri bizden çok fazla, en ufak Ģey olsa, bir sorun olsa kimin olduğuna bakmadan bunu
“Serkan ACAR çözer.” diyor. Beklentiler o seviyede, biz bu yolda gidiyoruz, yolumuzda yürüyoruz,
teĢekkür ediyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ederim. ġimdi Sayın Milliyetçi Hareket Partisi
Sözcüsü ArkadaĢımızın burada beyan ettiği ve kayıtlara geçen “Böyle bir örnek yok.” dedi.
Gerçekten yok böyle bir örnek, çünkü henüz gerçekleĢen bir Ģey yok, 18 ay sonra burada hep
beraber onu eğer gerçekleĢmiĢse 18 ay sonra…
HAKAN ġĠMġEK: Aynen söylediğimin arkasındayım, bugüne kadar hiçbir söylediğimden geri
durmadık.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır söyleyebilirsiniz.
HAKAN ġĠMġEK: Hastaneye de öyle demiĢtik, bak yapılıyor, 24 Aralık 2021‟de bu bitmiĢ olacak.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Dilin… ArkadaĢlar “Dilin kemiği yok tabii ki” söylenir. Ama
iddia ettiği gibi Değerli ArkadaĢımızın eğer böyle bir örneğin, örnek olarak tescil edilebilmesi için
onun sübuta ermesi gerekiyor, biraz böyle Ģeyce konuĢtum ama.
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan‟ım çok teĢekkür ediyorum. Bunu ispatlamak için…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 18 ayımız var.
HAKAN ġĠMġEK: Bunu ispatlamak için hep beraber sizi o açılıĢa davet edeceğim, hep beraber o
teslim töreninde siz de olacaksınız. Çok teĢekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz Milliyetçi Hareket Partisi
Grup BaĢkan Vekili Salahattin Bey söz istedi, buyurun Sayın Salahattin Bey.
SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın
Temsilcileri, Ġzmirliler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben de bölgelerimizde belli
problemlerden bahsedeceğim, onun için söz almıĢ bulunmaktayım. Buca Adatepe Mahallesi 4
Sokak dar ve kaldırımlara araçlar yoğun bir Ģekilde park yapmakta, sokak iĢletme sayısı fazla ve
yüksek olduğu için özellikle akĢam saatlerinde yoğunluk hat safhada oluyor. Ġki aracın yan yana
geçme ihtimali olmadığı için, araçlar sürekli kafa kafaya geliyor, burası aynı zamanda çift yön trafik
oluĢturuyor. Esnaf ve orada bulunan insanlar bu konudan rahatsız. Evet, yine Buca Göksu Mahallesi
bölgesinde yapılan doğal gaz çalıĢması neticesinde kazı sonrasında mahalle içlerinde çok miktarda
boĢluk ve doğal gaz döĢenen yerler, biriken sular bölgemizde yaĢayan çocuklarımıza,
vatandaĢlarımıza ciddi Ģekilde zarar vermekte, rahatsızlık oluĢturmakta. Uzun zamandır düzeltme
çalıĢması yapılmamakta, düzeltme çalıĢması yapılması gereken yerler… Ġlgili Kurumlarla
görüĢüldü ama neticede çalıĢma yapılması gereken yerler için belirlenme noktası… Yani burası
doğal gaz çalıĢması olmuĢ, doğal gaz döĢenmiĢ o Ģekilde asfaltsız bırakılmıĢ efendim Buca‟da. Yine
Menderes ilçemiz, Değirmendere Mahallesi; önceden burası beldeydi bir kasabaydı. Buranın
Menderes ilçesi, Değirmendere Mahallesi 1900 nüfuslu yerleĢim yeri Ġzmir Tahtalı Barajı
kurulduğu günden bu yana mahallemizin alt yapısı olmamasından dolayı foseptik atığımız Tahtalı
Barajı‟na akmaktadır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne ve ĠZSU Müdürlüklerine yazılı ve sözlü
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olarak defalarca durumu arz ettik. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Tunç SOYER
Bey‟e mahallemizi ziyaretleri esnasında kendisine de bu sıkıntımızın bir an önce giderilmesi için
bilgilendirdik, ricada bulunduk. Defalarca sözlü ve yazılı dilekçeyle, alt yapı eksikliğimizin
giderilmesi için BüyükĢehir ve ĠZSU Müdürlüklerine baĢvuruda bulunmamıza rağmen, bugüne
kadar altyapının yapılacağına dair ne sözlü, ne de yazılı bir cevap alamadık. Değirmendere
Beldemizin altyapısı kanalizasyonu yok, biliyorsunuz. Evet, yine mahallemizin ana yolunda
asfaltlar kırılmıĢ, yollar bozulmuĢ, mevcut bu bozuk alanların tekrar asfaltlanması gerekmektedir.
Mahallemizin ara sokaklarındaki parke taĢı olan yollarımızda bozulmalar var. Mevcut bu bozuk
alanların tekrar parke taĢı ile yapılması gerekmektedir. Yine mahallenin giriĢinde mezarlığa üç adet
giriĢ kapısı yapılması gerekmektedir. Mahallemizde bulunan yukarı mezarlığın içine parke taĢı
döĢenmesi gerekmektedir. Mahallemizin sorunlarının bir an önce giderilmesi evet isteniyor. Yine
ben geçtiğimiz günlerde bir Önerge vermiĢtim. Dilek ve Temenni olarak kabul edilmiĢti. “Bu tarihi
Kemeraltı ÇarĢısında bulunan ġadırvanaltı Cami önündeki boĢ alan. Buraya bırakılan çöpler
yüzünden bir çöplük gibi gözükmekte, bu çöp sorunun üzerine, alana yapılan Telekom elektrik
trafoları yüzünden esnafımızın iĢ yerleri perdelenmekte. Bu alanda bir düzenleme yapılarak kötü
görüntüden kurtarmak, tarihi çarĢımıza yeni bir meydan daha kazandırmak için ilgili Kurumların
gerekeni yapması.” diye evet bu Dilek ve Temenni olarak kabul edilmiĢti. Ama hiçbir Ģey Ģu ana
kadar yapılmadı. Evet, teĢekkür ediyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. Sayın Salahattin ġAHĠN‟e çok teĢekkür ediyoruz. Söz
almak isteyen? Biraz önce… Sayın Grup BaĢkan Vekiline en son söz vereyim isterseniz, Cenap Bey
buyurun.
CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Değerli
Yöneticilerimiz, Basınımızın Emekçileri hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben bir konuda,
çok önem verdiğim bir konuda söz almıĢ bulunuyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
CENAP BÖRÜHAN: Demin Adalet ve Kalkınma Partisi Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢımız Sayın
HIZAL, Belediye BaĢkanımız burada olmamasına rağmen bir gazete küpüründen aldığı bir haber ya
da ajansın verdiği haberden kaynaklı kendisine “yalancı” dedi. Bunun… Konuyu ben biliyorum,
konu Ģu; orada bir çekek yeri yapılmasıyla alakalı bir proje yürütülüyor, bir düĢünce var, bir fikir
var. Bu olur mu, olmaz mı bilmiyorum, olursa gerçekten düĢünülen, istenen Ģeyler kısmen çözüme
kavuĢmuĢ olabilir, bu var. Yani bir… Bu konuda birincisi; burada olmayan bir insana ikincisi;
üzerine çalıĢılan bir konuda “yalan” ifadesinin kullanılabilmesi için, bu konuyu ortaya atan eğer
medyanın servis ettiği bilgi tamamen BaĢkan‟ın ağzından çıktığı Ģekliyle olsa bile “yalancı”
denmesi son derece yakıĢıksız olmuĢtur. Yani ben Milliyetçi Hareket Partili ArkadaĢlarımın
üsluplarını çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum, ki niyetlerini ifade ediyorlar, her Ģeyi
söylüyorlar. Sayın ġAHĠN demin söyleyeceklerini söyledi, çok saygın bir üslup içerisinde. Hakan
Bey‟de keza Aliağa‟daki bazı meseleleri anlattı, duyarlılıklarını ifade etti. Bunun yalan olması için,
böyle bir konu yok, bunun yapılabilmesi mümkün değil hatta hiç düĢünmüyoruz ama ben öyle bir
Ģey söyleyeyim ki, yani gerçekle hiç alakası olmasın kimse de bunun farkına varmaz gibi bir niyetle
söylenmiĢ olması lazım. Bir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı bunu söyleyebilir mi? O sadece bir
haber, o haberin dıĢında oranın çekek yerinin hazırlanacağını, olabiliyorsa, eğer
projelendirilebiliyorsa ve o gemiler oraya sığabilecekse, orada barındırılmasına yönelik en az 4 tane
5 tane farklı haber çıktı. Yani bu üslubun değiĢmesinin daha çok doğru olacağını, Ġzmir BüyükĢehir
Belediye Meclisi‟nde böyle bir üslup kullanılmamasının çok geçerli olacağına dair bir inancı
söylemiĢ olmak için söz aldım. Bunu hiçbir siyasi partinin mensubu yapmamalı, eğer bunun doğru
olmadığını düĢünüyorsa, Belediye BaĢkanımızın böyle bir ifadesi var ama bunun çok doğru
olmadığını düĢünüyoruz, kendisi bir dahaki Meclis‟e geldiği zaman soralım, bakalım gerçekten bu
ifade ona mı aittir? Biz bunu ajansın servis ettiğini okuduk, gördük, duyduk ama inanmakta zorluk
çektik gibi ifadelerle bu konu gündeme getirilebilir, üzerinde bizim de düĢünmemiz sağlanır,
bakarız. Nedir? Ne değildir? Açığa çıkar ve burada tekrar bu konuyu değerlendiririz. Ġnsiyakimi
söylemek istedim, teĢekkür ediyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, Sayın BÖRÜHAN. Önemli bir noktaya temas
ettiniz. Zaten… Buyurun.
MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli, Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım
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Ģimdi son bu Dilek ve Temini kısmında seyrediyorum Meclisi, biraz evvel aslında Cenap Bey‟in
söylediği çok düzgün ve anlamlı bir Ģey oldu. ġöyle ki; Aliağa Meclis Üyemizin söylediğine “Hani
bu iĢlerin somut olması gerekir, sübuta ermesi gerekir, 18 ay bitsin de görelim.” demiĢtiniz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.
MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Bu Aliağa‟da baĢlayacak bir proje. Ama biz… Cenap Bey‟in
söylediği, Sayın Grup BaĢkan Vekilimin de değindiği konu Ģu; Levent Marina Bölgesi diye
bildiğimiz marinayı BüyükĢehir Belediyemiz ne için aldı efendim? Çekek Sahası yapmak için. Ve
bunu aldıktan bugüne kadar geçen sübut bir zaman var. Bu zaman içerisinde yapılan hiçbir Ģey yok,
çekek anlamında. ġimdi bunlarla ilgili BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın bilgisi, teknik bilgisinin
olmasını beklemek tabii ki bir haksızlık olur. Ama kendilerine bu bilgiyi götüren, bununla ilgili
çalıĢmaları yapan, teknik arkadaĢlarımız kimse doğru bilgi götürmeleri gerekiyor. ġimdi bizim,
benim önceki Meclislerde söylediğim “Karaburun‟a yanaĢtıracağımız gemilerimizin, yanaĢacağı
iskelenin yüzer iskelenin de yanlıĢ bir iĢ olduğunu” söyledim. ġu an aynı Ģey Levent Marina için de
geçerli. Bizim mevcuttaki tüm gemilerimiz hiç ayırmaksızın, hiçbir tanesinin çekek sahası olarak
kullanabileceğimiz bir alan değil. Çünkü orada mendireği yıkmamız gerekiyor, çünkü gemiler oraya
giriĢ yapamazlar. Birincisi; drag uzunluklarından, geniĢliklerinden, yüksekliklerinden dolayı.
Ġkincisi; mendireğin uygun olmamasından dolayı. ġimdi bununla ilgili haberlerin yanlıĢ olması,
yalan olması, birinin yanlıĢ bir Ģey söylemesi hani birazcık böyle eleĢtirilere birazcık daha sabırlı
olsak, hani söylediklerimizin ağızdan çıkabilir, çok gergin ortamlar oluyor, geç saatlere kadar
buradayız. Hani ama söylenen sonuçta yapılan iĢlerle ilgili hakikaten bir hata olduğunu belirtmek
istiyoruz ve bu hataların bir an evvel düzeltilmesi, bunlarla ilgili gereğinin yapılması, teknik
arkadaĢların Sayın Belediye BaĢkanımıza daha doğru bilgiler vermesiyle çok daha farklı yerlere
gideriz diye düĢünüyorum, teĢekkür ediyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ederim, sağ olun. Sayın BOZTEPE siz söz
almıĢtınız, buyurun. Ġkinci kere yapmayalım artık yani.
ÖZGÜR HIZAL: Dilek Temennilerde almadı.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özür dilerim. Peki, peki... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki, ben, ben yanlıĢ hatırladım. Değerli
ArkadaĢlar Dilek ve Temennilerde konuĢtu mu? Ben atlamıĢ olabilirim.
SALONDAN: Almadı Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, peki buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım Tutanaklara bakın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam tamam bir Ģey yapmadık yani buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi Cenap Ağabeyi çok severim… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Germeyeyim değil mi? Tamam. Cenap Ağabeyi
çok severim ama Sayın BaĢkan gelsin burada biz yüzüne söyleriz, kendisi gelmiyor, kendisi bu
Meclis‟ten kaçıyor. Yani bizim herhangi bir günahımız, kabahatimiz yok.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır kaçıyor…
HÜSNÜ BOZTEPE: Yani Meclis‟ten derken…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Maksadını aĢan bir cümle yani…
HÜSNÜ BOZTEPE: Doğru, olabilir yani o zaman alıĢkanlık haline getiriyor anlamında
söylüyorum. ġimdi, Ģimdi bu Levent Marina‟yla ilgili, Ġzmir Marina‟yla ilgili ben de birkaç cümle
söyleyeyim ondan sonra da kapatalım. Değerli ArkadaĢlar biliyorsunuz Belediye BaĢkanımız gelir
gelmez ilk önce oturması gereken bir Ģato lazımdı, Ģatoya taĢındı. Daha sonra, daha sonra burayla
ilgili söyleyeceğim arkadaĢlar 480 milyon liraya burası nasıl alındığını söyleyeceğim Ģimdi
bekleyin biraz, buraya bizzat ihalesine Genel Sekreterimiz kendisi bizzat katıldı. Demek ki çok
önemseniyor. Niye? Çünkü burası ne olursa olsun alınması gerekiyordu, kaç para olursa olsun.
Hatta diğer firmalar 1 milyona çıksaydı, 1 milyona alacaklardı. 1.500 çıksaydı, 1.500‟e alacaklardı
1,5 milyon liraya yani. Değerli arkadaĢlar bence BüyükĢehir Belediyesi‟ne bir yerlerden talimat
gelmiĢ olabilir, çok konuĢuluyor, Ġzmir‟in birçok yerinde “burası alınacak” diye. Çünkü niye?
KarĢıyaka Belediyesi‟nin ambulans olarak kullandığı bir yat vardı, Cevat DURAK döneminde
alınmıĢtı. KarĢıyaka‟da Balıkçı Barınağı‟nın oradaydı, geçenlerde duydum. Orasını, o ambulansı, o
yatı KarĢıyaka Belediye BaĢkanlığı tarafından, Meclisi tarafından Ġzmir BüyükĢehir Belediye
BaĢkanı Tunç SOYER‟e tahsis edilmiĢtir. Ve o yat da orada, sizde buluyorsunuz değil mi?
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KarĢıyaka, siz KarĢıyaka Meclis Üyesisiniz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biliyorum, biliyorum, onun cevabını vereceğim.
HÜSNÜ BOZTEPE: O yat niçin kullanılıyor? Ambulans olarak alınan bir yat, Ģu an Tunç Bey‟in
yatı olarak orada demirliyor. Yani ne yaptı Ģatodan sonra denize sıfır kendilerine özel bir Ġzmir
Marina ismini koydukları bir güzel restoran yaptılar. Evet, demin Grup BaĢkan Vekilimiz de
söyledi, Mustafa KardeĢim de söyledi; arkadaĢlar buraya gemi yanaĢamıyor. Çünkü niye? Derinliği
yeterli değil. BüyükĢehir Belediyesi‟nin Bürokratları bilmiyor muydu? Tabii ki biliyorlardı. Ama
talimat geldi bir yerlerden, Ġzmir‟deki bütün o ihaleye katılan insanlarda söylüyor ki, “Burasını alın.
Biz burada denize sıfır gelip akĢam yemeğimizi yemek istiyoruz, içkimizi içmek istiyoruz, diye
alın.” denildi, diye konuĢuluyor bunlar. Evet, arkadaĢlar orası bunun için alındı.
SALONDAN: Ağabey yapma yahu…
HÜSNÜ BOZTEPE: Orası bunun için alındı, ben yapıyorum senin haberin yok, senin haberin yok,
benim haberim var güzel kardeĢim. Sen dur… Benim bilgilerim her zaman doğrudur, çekinme.
Değerli ArkadaĢlar konu bundan ibaret, 480 bin lira her ay oraya para ödeniyor. Yazıktır, bu milletin
parasına yazıktır. Gerçi doğru bir yere gidiyor Mehmetçik Vakfı galiba, orasının bir vakıf ama…
Evet Türk Silahlı Kuvvetleri… Hayırlı bir yere gidiyor. Bundan dolayı arkadaĢlar bilginiz olsun
Levent Marina‟nın geçmiĢi, hikâyesi bu. Bu ihaleye bizzat Genel Sekreterin kendisi katılmıĢtır,
teĢekkür ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. Sayın KÖKKILINÇ
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben de Ģu ana kadar yapılan eleĢtirilere hani birebir yanıt vermeye gayret
edeyim. ġimdi önce Fikret Bey‟le baĢlayalım. Fikret Bey‟in bahsettiği durumun Karayollarıyla ilgili
olduğu bilgisini aldık. Hani bu konuda bir yanılgı söz konusu. Yine ihaleden, ihaleye
girilememesinin sebebi de bunu hep biliyoruz. Bayındırlık birim fiyatlarıyla ihaleye çıkılıyor, bu da
piyasada çok yüksek olduğu için, üçüncü Ģahıslar ihalelere katılamıyorlar ne yazık ki, bu konuda
Ġhale Yasasında düzenlemeler yapmak gerekiyor. Aliağa‟yla ilgili de Hakan Bey‟in eleĢtirilerine
yanıt verelim; Aliağa‟daki yollarla ilgili, bahsettiği durumla ilgili UKOME‟nin ve AYKOME‟nin
birtakım izin sorunları var. Hani buralardan gelen izin alamamak veya izin süreçlerinin
uzamasından dolayı bir gecikme, bir sorun yaĢanabiliyor. Yine maalesef Genel Sekreterimizle
Aliağa Belediye BaĢkanımız arasında da bildiğim kadarıyla bir dava söz konusu, bir küfür etmekten
dolayı, bir hakaret etmekten dolayı bir yargıya yansımıĢ durum var. Burada bahsedilen, bildiğim
kadarıyla bahsedilen durumda bu yargıya bağlı bir inceleme. Bu konuda da bilgi verelim istedik.
Buca‟yla ilgili konuda da, konu; Buca Belediye BaĢkanlığımızın sorumluluğunda olan bir yer, bu
yüzden Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi müdahale edemiyor. Ama 4. Sokakla ilgili UKOME‟de bir
inceleme, bir araĢtırma yapılacak. Yine Değirmendere‟yle ilgili de Tahtalı Barajı‟yla ilgili olarak
mutlak koruma statüsü bulunduğundan burasıyla ilgili de ĠZSU‟nun birtakım sıkıntıları var. Bunlara
da daha büyük ölçekli çözüm getirilmesi gerekiyor. Ve nihayet tabi Hüsnü Bey her zamanki gibi,
her zamanki gibi… Yani cevap vermesek diyoruz olmuyor, hani cevap verelim diyoruz olmuyor.
Yani çok soyut iddialar, dedikodu en küçük bir somut bilgiye, belgeye dayanmayan iddialar. Hani
bu tür iddialar bazen o kadar ileri gidiyor ki, iĢte bakın burada bir yargı konusu oldu. Yani bir ĠZSU
Genel Müdürümüz hani AK Parti Grup BaĢkan Vekilimize karĢı yargıya yansıttığı bir durum oldu.
Yani “Hüsnü Bey de daha dikkatli konuĢmalı.” diyorum. Çünkü Meclis Tutanakları resmi kayıtlar.
Ben sadece bu kadar cevap vereyim. Ġddiaların da doğru olmadığını söyleyeyim ve bunu geçeyim.
Ve bizim ÇarĢamba günkü AK Parti Grup Sözcümüzle ĠZKA‟nın yapısı ve ĠZKA‟nın Bütçesi,
ĠZKA‟nın projelere desteğiyle ilgili karĢılıklı bir diyalogumuz olmuĢtu. Ben Konak Belediyesi‟nin
yatırımlarında da, diğer Belediye yatırımlarında da ĠZKA‟nın proje desteklerinin Belediyelerden
elde ettiği paylar ve katkılarla mümkün olduğunu ve en çok payı da Belediyelerin verdiğini
söylemiĢtim. AK Parti Grup Sözcümüz bunu kesin bir dille reddetmiĢti ve bana yanlıĢ bilgi
verdiğimi söylemiĢti. Ben de kendisine “Cuma günü bu konuyu araĢtıralım ve bu konuda gerekli
açıklamayı yapalım.” demiĢtim. Ben üzerime düĢeni yaptım. Ama ben Belediyelerin en çok payı
verdiğini biliyordum, bunu araĢtırmadım. AraĢtırdığım Ģey Ģu oldu; ĠZKA Belediyelerden aldığı
paya rağmen, Belediyelere ne kadar proje desteği olmuĢ? Onun oranına baktım. Ve maalesef çokta
iç açıcı bir sonuç görmedim. Ben Ģimdi huzurlarınızda bununla ilgili metni de arkadaĢıma vermek
istiyorum. Belediyelerin çok yüksek oranda diğer kurum ve kuruluĢlardan, çok daha yüksek oranda
ĠZKA‟ya katkı yaptığını söylüyorum. Somut olarak da, rakamsal da bir Ģey söylemek isterim. Ben
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ĠZKA‟nın internet sitesine de girdim, araĢtırma yaptım. 2020 yılı bütçe kayıtlarında 45 milyon lira
gelir, 45 milyon lira da gider var, yaklaĢık küsuratlarıyla. Merkezi yönetim bütçesinden aktarılan
pay 9 milyon lira, Belediyelerden aktarılan pay 25 milyon lira, Sanayi Odası‟ndan ve Ticaret
Odası‟ndan aktarılan pay 870 bin lira ve diğer yardımlarda geri kalan bütçeyi tamamlayan rakamlar.
Diğerlerinin toplamı Belediyelerden yapılan desteğin bile altında kalıyor. BaĢka bir Ģey Ģimdi
söyleyeceğim, bu da Ģu; 2006 yılında ĠZKA kurulmuĢ, çok değerli bir Kamu Kurumumuz ve
esasında ortak yürütülüyor, BüyükĢehir Belediyesi de var, Valilik de var, Ticaret Odası, Sanayi
Odası ve seçilmiĢ 3 üyesiyle beraber hizmet veriyor. Ama Ģöyle de bir gerçek var. Bugüne kadar
yani kurulduğu tarih 2006‟dan bu yana Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nden ĠZKA‟ya 156.2 milyon
pay ödenmiĢ, fakat bunun geri dönüĢü sadece %6‟da kalkmıĢ, yani %9.1 proje desteği alabilmiĢ.
2021 yılında 7 milyon BüyükĢehir Belediyesi pay ödemiĢ bugüne kadar, 256 bin lira proje desteği
görebilmiĢ, -%64 azalan oranla. Dolayısıyla biz her zaman Meclise hazırlık yaparak geliyoruz,
çalıĢarak geliyoruz. Bir Hukukçuyuz, ben 30 yılı geçirdim mesleğimde neredeyse, hâlâ daha
bildiğim konuda bile bir harekete geçerken araĢtırır, inceler, öyle gelirim. YanlıĢ bilgi vermek diye
bir Ģey söz konusu değil. “Sanırım arkadaĢımız da bir yanılgıya düĢtü.” diye düĢünüyorum, teĢekkür
ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır arkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar…
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım Grubumuz adına…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Sayın KÖKKILINÇ‟a getirdiği belgelerden dolayı önce teĢekkür
ediyorum. O gün de ifade ettim. Dedim ki; “Valilikten alınan fonlar da, ĠZKA‟ya verilen destekler
de ĠZKA‟ya Belediyeler topladıkları vergilerin binde birini verirler, ki bu esasında ilavedir.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Binde beĢi mi?
Pardon. Bu esasında tarihi eserlerde olduğu gibi vatandaĢların ödediği vergilerin üzerine konmuĢ
rakamlardır, Belediyelerin belirlediği bütçelerden değildir.” Yani vatandaĢın, vatandaĢın ekstra
cebinden çıkıp… Belediyeler o gün de belirttim, bugün de belirtiyorum Tutanaklarda var,
tahsilatçılık yapıyor Sayın BaĢkan, tahsilatçılık yapıyor. Ve bununla ilgili…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu konu çok farklı bir konu müdahale ediyorum.
HAKAN YILDIZ: Hiç önemli değil, hiç önemli değil. ġimdi Ģunu da açıkçası biz biraz ĢaĢkınlıkla
dinledik Sayın Nilay KÖKKILINÇ‟ı Aliağa konusunda. Yani Hakan Bey‟in ben konuĢmalarının
hiçbir yerinde Sayın BaĢkan‟la Sayın Genel Sekreter arasındaki husumetle ilgili bir Ģey duymadım,
hiçbir Ģey yok, bu özel bir durum. Ben Sayın Genel Sekreterin Ģahsında da böyle bir refleksin
olduğunu da düĢünmüyorum. Ama Sayın KÖKKILINÇ‟ın ifadelerinde böyle bir refleksin olduğunu
Tutanaklarda dinledik. Eğer Aliağa‟da iĢler bu dava gibi konulardan kaynaklı bir gecikmenin
sebebiyse vay halimize. Yani kusura bakmayın, biz o zaman… Açıklama yapsınlar ve düzeltsinler.
Hiçbir ilgisi olmayan bir yerde, Sayın Hakan Bey‟in konuĢmasında hiçbir yerinde geçmeyen bir
noktada, böyle bir ifadenin ne maksatla kullanıldığını AK Parti Grubu olarak anlamıĢ değiliz. Ve
diğer noktaya dönelim, Sayın Cenap Bey‟in kendisine kiĢisel olarak saygım var ama affınıza
sığınarak söylüyorum, AK Parti Grubu hiçbir yerden üslup öğrenmez, üslubu bilir. Yalan beyan
ifadesini bu Meclis‟te, biraz önce Özgür Bey‟den önce Sayın Bülent Bey kullandı. Sayın Bülent
Bey tam üç kere, tam üç kere bu ifadeyi kullandı, notlarımda var. Sonra hatasını fark etti,
düzeltmeye çalıĢtı ama Ģimdi siz bir eleĢtiriyi Grubumuza getirirken önünüzde oturan Meclis
Üyenizi eleĢtirmezseniz, o zaman bir çifte standart yok mu Sayın BaĢkan? Biz geçmiĢ Meclislerde
ÇarĢamba günü de aynı ifadeyi kullandık, Sayın Tunç SOYER‟in ısrarlı bir Ģekilde Meclis‟te biz
söz edildiğimizde, olabilir üslup hatasıdır eleĢtirebilirsiniz ancak her seferinde “Hüsnü Bey susun,
Hakan Bey susun, Özgür Bey susun” diye isim zikrederek, hedef göstererek müdahalelere dedik ki;
biz de “Cumhuriyet Halk Partisi‟nden bir Bülent Bey bir susun, Cenap Bey bir susun ifadesini niye
duymuyoruz?” dedik? Yani söylemlerle, eylemler uymak zorunda. Sayın BaĢkan‟ın ifadelerini
gazete beyanları gibi algılatmak yanlıĢ. Bakınız Tunç SOYER‟in, Sayın BaĢkan‟ın Ģöyle bir
problemi var; ekip problemi var, yakın ekip problemi var. Bunu lütfen düzeltsin, bu ifadeler
kendisine ait değilse, o zaman düzeltme talep etsin. Ya da yaĢadık, nasıl bir problemi var? Twitter
sorunları var mesela. Yani Sayın BaĢkan pandemi döneminde “KuĢların da BaĢkanıyım.” diyerek
tweet attı. Sonra bir açıklama duyduk, “O benim değil, yardımcım yaptı, görevden aldım.” Yangın
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döneminde Bodrum‟dan iĢaretli tweet attı; “Ben değilim, yardımcım kullandı.” ġimdi, Levent
Marina, eski Levent Marinayla ilgili “Çekek yeri aldık” diye basın açıklamaları var, Ģimdi diyorlar
ki; “Biz değiliz, basından çıkan ifadelerle eleĢtiriyorsunuz.” Yahu arkadaĢ, biz, ben ÇarĢamba günü
de söyledim; Sayın Tunç SOYER‟in bu Meclise saygısını yerine getirmesi lazım Sayın BaĢkan‟ım.
Görevlerinden biri de bu Meclise BaĢkanlıktır ve bu Meclis sadece ayda üç toplanır, üç gün toplanır.
Eğer siz, 30 günde, 3 günde burada 4 saat, 5 saat Ġzmir‟in Belediye Meclisine BaĢkanlık yapacak
kadar vakit ayıramıyorsanız, burada bir sorun vardır Sevgili BaĢkan‟ım. Bunu lütfen… AlıĢkanlık
yapmıĢtır Sayın Tunç SOYER. Pazartesi Meclisi açıyorlar, ÇarĢamba ve Cuma burada yoklar.
Soruyorum; ÇarĢamba günü Ġzmir‟de miydi Sayın BaĢkan? Evet, Ġzmir‟deydi. Bugün Sayın BaĢkan
Ġzmir‟de mi? Evet, Ġzmir‟de. Eğer Ġzmir meselelerini tartıĢtığımız bu Mecliste BaĢkanlık
yapmayacaksa, bunun sorumlusu Sayın Cenap Bey, biz değiliz. Sorunuz muhatabı biz değiliz.
Bunun sorumlusu Tunç SOYER‟in bizzat kendisidir ve burada olsaydı, yaptığımız eleĢtirilere cevap
verseydi memnuniyet duyardık. ġimdi, BaĢkan, Meclise BaĢkanlık yapmayacak, BaĢkan buraya
gelmeyecek… O zaman da kusura bakmayın Değerli ArkadaĢlar, BaĢkan Vekiline tabii ki
konuĢuyoruz, BaĢkan Vekili yapabilir. O zaman arkadaĢınız da kalkıp, “Burada bulunmayan, cevap
hakkı olmayan biriyle ilgili Grup BaĢkan Vekili niye konuĢma yapıyor?” demeyecek. Çünkü biz ne
yapalım? Yani Tunç SOYER‟in peĢinden mi koĢalım Cenap Bey? Nerede bulsun Grup BaĢkan
Vekilimiz? Nerede soracağız, “ĠZDENĠZ‟le ilgili, bu basın açıklamasını siz mi yaptınız Sayın
BaĢkan?” Nerede diyeceğiz? Ya da…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hakan Beyciğim…
HAKAN YILDIZ: Nerede konuĢacağız Sayın BaĢkan‟ım?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toparlayalım. Tamam.
HAKAN YILDIZ: O yüzden tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum, ben Nilay Hanım‟dan bir,
beraber gidelim, bu vapurlar oraya giriyor mu, girmiyor mu beraber görelim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gidelim, gidelim.
HAKAN YILDIZ: Ġki… Yahu kendisi dedi ya; “Giriyor, hazırlıyoruz.” YanlıĢ bilgi geliyor
herhalde. Üç, üç…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, Hakan Bey, Lütfen toparlayalım.
HAKAN YILDIZ: Ben, Menderesle ilgili tekrar ediyorum, Kurumlardan gelen görüĢleri ve
yazıları. Bakınız Sayın BaĢkan, bir alıĢkanlık değiĢtirdiyse BüyükĢehir Bürokratlarımız, saygı
duyarım. Hangi alıĢkanlık?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sizin bildiğiniz bir Ģey varsa söyleyin.
HAKAN YILDIZ: Ben söyleyeceğim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söyleyin.
HAKAN YILDIZ: Söyleyeyim Sayın BaĢkan‟ım. ġu alıĢkanlık…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Onu takip edelim yani…
HAKAN YILDIZ: ġu alıĢkanlık, Bakanlığın yaptığı planlarda “ÇED yoktur.” diye itiraz eder
BüyükĢehir Belediyemiz. Ve hangi planlarda? Koruma amaçlı yapılan planlarda, dönelim enerji
planlarında, yenilenebilir enerji planlarında… Ġtirazları var, dava açar. Bu alıĢkanlığı
değiĢtirdiyseniz, biz bundan memnuniyet duyarız; ama siz, Bakanlığın planlarında ÇED ararken,
kendi planlarınızda “ÇED yok.” derseniz, iĢte bu çifte standardı da biz, burada dile getiririz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Aynı ÇED‟i siz de yapıyorsunuz, siz de yapıyorsunuz. ġimdi bize
ÇED‟i soruyorsunuz.
HAKAN YILDIZ: Bakın, soruyorum. Diyorum ki…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biz de size ÇED‟i soruyoruz, yani değiĢen bir Ģey olmuyor. Yani
muhalefet budur iĢte.
HAKAN YILDIZ: Siz bunu Bakanlıkta aramaya kalktığınızda bakılmıyor, biz bunu dile
getirdiğimizde dönüp bakıyorsunuz, diyorsunuz ki; “Hayır, biz normal süreci iĢletiyoruz.” Ben,
Nilay Hanım‟dan gelecek ay, pazartesi Meclisten de Menderesle ilgili de istediğim evrakları
bekliyorum. TeĢekkürler, saygılar sunarım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkürler. Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi, burası
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi. Burada, bu Meclisin bizim görev aldığımız dönemdeki
günden itibaren, bugüne kadar baktığınızda, bunu söylemekten artık dilimde tüy bitti, söz hakkının
bu kadar açık, bu kadar çok, bu kadar net, bu kadar bütün süreçler içinde Gündem DıĢı ve Gündem
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maddeleriyle ilgili her türlü meselenin açık ve net olarak tartıĢıldığı bir tane daha Türkiye‟de Meclis
gösterirseniz, o zaman diyeceğim ki; “KardeĢim, bizim eksiğimiz varmıĢ, biz yanlıĢ yapıyormuĢuz.”
diyeceğim. Bu, baĢta… Bu, baĢta bu Meclisin BaĢkanı olan Sayın Tunç SOYER‟in iradesidir
Değerli ArkadaĢlar, Sayın Tunç SOYER‟in iradesidir. Sayın Tunç SOYER, çünkü… Niçin böyle
yapmaktadır? Demokrat bir insandır ve demokrasiye ve demokrasinin tecelli etmesi için,
demokrasinin iĢleyiĢinin doğru bir Ģekilde sonuca ulaĢması için samimiyetle, içtenlikle bu iradesini
ortaya koyan bir yaradılıĢta insandır. Hayatı böyledir çünkü. Dolayısıyla, yani anlaĢılmayan bir
nokta yoktur. Aynı Ģekilde ben de Meclis I. BaĢkan Vekili olarak yürüttüğüm bütün Oturumlarda,
aynı hakka ve hukuka, anlayıĢa, sadakat göstermeye özenle dikkat ediyorum. ÇarĢamba günü
Mecliste, Sayın MHP Grup BaĢkan Vekili sağ olsun, çok doğru bir Ģey, “Yahu…” dedi, “kardeĢim,
BaĢkan Meclisi yönetir.” ġimdi, bakmayalım Yönetmelikte BaĢkan nedir, BaĢkan Vekili nedir,
BaĢkan Vekili nerede söz alır, Meclisi yöneten insan nasıl söz alır, alır mı, almaz mı,
konuĢmalarını… Herkes bunu biliyor. Herkesin bildiği bir Ģeyi tekrar etmek, konuĢma sanatları
içindeki birtakım tariflere girer ancak, yani… ġimdi, böyle bir keyfiyet ve mecburiyet yok. Sayın
BaĢkanımız, her Mecliste burada olmak diye bir zorunluluk yok. Bakın, AK Partili Belediye
BaĢkanlarımızın yönettiği Meclislere bakalım. Bakın, ben baktım. Bir bakın bakalım, bir bakın
bakalım… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġunu
söylemeye çalıĢıyorum, Ģunu söylemeye çalıĢıyorum Değerli ArkadaĢlar; Yasa ve Yönetmeliklerden
bahsediyorum. Böyle bir keyfiyet yok. Yani sizin paĢa gönlünüz BaĢkanı burada istiyor diye…
BaĢkan Vekili, açık. Burada zaten getiriyorsunuz, böyle bir keyfiyet yok. Yani Sayın AK Parti
Sözcüsü ya da Sayın AK Parti‟den konuĢan bir üye, BaĢkan buraya gelsin, BaĢkan da buraya…
Böyle bir keyfiyet yok, onu söylemeye çalıĢıyorum. Tabii ki BaĢkanımızın… Bakın, bir kere Ģu
doğru değil; “Her ÇarĢamba, her Cuma gelmiyor.” Böyle değil. Bakın geçmiĢe, Ģeye… Böyle değil.
Belki son birkaç Mecliste böyle olmuĢ olabilir; ama Ģunu söylemeye çalıĢıyorum. Bunu, böyle bir
keyfiyet yok. Dolayısıyla bunu bir geçelim. ġimdi, açık söyleyeyim, yani ben, Sayın BOZTEPE‟ye
ne söyleyeceğimi bilmiyorum, yani hakikaten, ne diyeyim yani? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Laf atma, orada dur lütfen. Ben konuĢuyorum
Ģimdi, BaĢkan… “Ambulans meselesi” diyor, “Ambulans meselesi” diyor, bir tane ambulans
meselesini alalım. Değerli ArkadaĢlar, ambulans, kendisi biliyorsa ne zaman alınmıĢ KarĢıyaka
Belediyesine? Peki, bir tane hasta taĢımıĢ mı? Bir tane hasta taĢımıĢ mı o ambulans diye alınan Ģey?
Hayır. Su alıyor, batıyordu. Ben önerdim, ben; KarĢıyaka Meclis Üyesi olarak ben önerdim.
SALONDAN: Sayın BaĢkan‟ım…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır, “Sayın BaĢkan‟ım” yok arkadaĢlar. ġimdi beni
dinleyeceksiniz, Ģimdi ben dinleyeceksiniz. Böyle bir Ģey yok, böyle bir keyfiyet yok. Ben, sizi
saatlerce dinledim. ġimdi de beni dinleyeceksiniz. O ambulans, o ambulans arkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: Elinizi masaya…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Elimi de vururum, her Ģeyi vururum Özgür. Hayır arkadaĢım. O
ambulans, bakın arkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: Yapmayın yahu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yaparız. Çünkü niye? Yalan söyleniyor, yaparız.
ÖZGÜR HIZAL: Ne yalanı?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, yalan söyleniyor. Neden yalan söyleniyor, bakın,
söylüyorum arkadaĢlar, neden yalan söyleniyor? Çünkü kafasında tahayyül ediyor, tahayyül ediyor.
Ambulans konusunda, ambulansı bilmem ne… Yahu ambulans, diyorum bakın, söylüyorum,
kayıtlara geçiyor. KarĢıyaka Meclis Üyesi olarak ben önerdim Sayın BaĢkan‟a, dedim ki; “Burada
çürüyor, bitmiĢ.” Yıllardan beri, kendisi gayet iyi bilir kimin onu aldırdığını oraya, çürüyor. Hiç
olamazsa kamu yararına bir iĢ yapsın. Eğer herhangi bir Ģekilde ihtiyaç olduğunda, körfezde
BaĢkan‟ı da taĢısın, baĢka insanları da taĢısın, bir hizmet yapsın ve kullanılıyor. Az da olsa
kullanılıyor ve kullanılmaya da devam edecek. Sorunları olan bir Ģeydir. Ambulans meselesi bu. Ne
talimatı yahu, ne talimatı? Allah aĢkına ne talimatı Değerli ArkadaĢlar? Talimat gelmiĢ, ihaleye
girmiĢ, ihaleye kim girmiĢ? Genel Sekreter girmiĢ. Kim giriyor bizim ihalelerimize arkadaĢ?
Kurumu, Kurumu, Kurumu, Kurumu temsilen Değerli ArkadaĢlar, Kurumu temsilen… Ġhalelere
kim giriyor? Niye yanıltıyoruz insanları? Tabii ki Genel Sekreterimiz girecek. Ne var bunda? O
Kurumdan alması kötü mü oldu? ġimdi, buradan yola çıkarak marinayla ilgili iddiaları önümüzdeki
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günlerde oranın teknik yapısıyla ilgili, bir arkadaĢımız gerçekten düzgün, doğru bir, kendi
konusuyla ilgili olduğu için, bir eleĢtiri getirdi. Bunu konuĢacağız. Benim Ģimdi dediğim gibi,
benim bilgi dağarcığım… Ben denizci değilim. Marinayı hayatımda ancak gidip oturdum orada, çay
içerken gördüm, yani… Marinada benim yatım, katım da olan bir adam da değilim yani.
Dolayısıyla, ama, ama bakın; elimizi vicdanımıza koyacağız Değerli ArkadaĢlar, Allah aĢkına,
Muhammed aĢkına Ģu… ġimdi, Sayın BaĢkan, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin BaĢkanı, Ġzmir
halkının %58 oyuyla seçilmiĢ bir insandan bahsediyorum Değerli KardeĢim. ġimdi, Ģu; velev ki
hatalı bilgilendirilmiĢ olabilir. Diyelim ki, bakın… Yani siyasi nezaketten söz ediyoruz ya, Sayın
CumhurbaĢkanımla biz, o ithamı, o lafı, o kelimeyi kullanıyor... Diyoruz; “Sayın CumhurbaĢkanı
yanlıĢ bilgilendirilmiĢtir.” diyoruz. Herhangi bir konuda, birçok Ģey söyleyebiliriz ya da bir Sayın
Bakanımızla ilgili bir Ģey yaparken, böyle bir Mecliste, herhangi bir Mecliste ya da konuĢulurken
bakın, “Hatalı bilgilendirme olmuĢtur.” diyoruz. Siyasi nezaketi… Bakın, Değerli ArkadaĢlar,
söylemek istediğim nokta Ģu… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Tabii ki… ArkadaĢlar, ona bir itirazım yok. Ben… Ama söyleyeceğim Ģeyi bir
müsaade buyurursanız… Bakın, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)Bunun inkâr etmiyoruz ki, inkar… Ama bu
bizim, bu bizim, 1 milyon 100 bin oy almamız, BüyükĢehir Belediye BaĢkanına o kelimeyi
söylememize gerekçe olamaz Değerli ArkadaĢlar, olmamalı. Olmamalı Değerli ArkadaĢlar,
olmamalı. ġimdi, benim bazen böyle ateĢli, “ekspresif” diyorlar buna davranıĢ bilimciler. Hani
eliyle, koluyla… Ama bu benim fıtratımdan gelen bir Ģey. Yani bazen sesim yükseldiğinde yanlıĢ
anlamayın, ne olur yanlıĢ anlamayın. Yani ben bazen hareketli, elimi, kolumu da çok kullanan bir
insan olduğum için bunu baĢka türlü algılamayın; ama ben vurgu yapmak için bunları söylüyorum.
Sizleri rencide etmek için böyle bir Ģey aklımın ucundan dahi geçmiyor; ama Meclislere baktığımız
zaman, oluyor zaten. Meclisler aslında münakaĢaların, münazaraların, tartıĢmaların olduğu yer
olduğu için bunlar oluyor. ġimdi, her hatip, buna Sayın HIZAL da dâhil, söz sanatı kullanır.
Mübalağa sanatı, siyasette kullanılan önemli bir sanattır. Sayın HIZAL da bunu çok kullanır, ben de
kullanırım. Tecahülüarif de öyledir yani, istiare de öyledir. Bakın Ģimdi, edebiyat dersi vermeyeyim
ben burada, yani… Ama, ama… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)Ama Değerli ArkadaĢlar, bakın, bakın Allah aĢkına, Ģuraya koyacağız, yani…
ġimdi, Ģuraya koyacağız. Yani, bakın, ülkede, ülkede, ülke zaten yeteri kadar gergin, biz Ġzmir
Meclisini konuĢuyoruz. Siyasetin dilini, bakın, siyasetin dilini, siyasetin dilini Değerli ArkadaĢlar,
hep beraber belli yerde tutmak mecburiyetindeyiz. Sinirlenebiliriz, Ģunu yapabiliriz, ses
yükselebilir, bunlar olur; ama birtakım ithamlar… Mesela ben yakıĢtıramam Sayın HIZAL‟a yahu.
Vallahi, gerçekten yakıĢtıramam. Hicap ediyorum yani, duyuyorum, üzülüyorum da… Sayın
BaĢkan‟a asla öyle bir… Normal yaĢamında da bu kelimeyi kullanan bir insan değil çünkü. Yani,
yani bunu tevil edeceğiz, nasıl tevil edeceğiz onu anlamıĢ değilim, yani… Ama ben, Meclisin
BaĢkanı olarak, Ģu anda bu Meclisi yöneten bir insan olarak bu dili, bu üslubu doğru olmadığını
söylemek mecburiyetindeyim. Bunları hep beraber düzeltmek mecburiyetindeyiz yani, hep beraber
düzeltmek mecburiyetindeyiz, yani… Onun için bugün, bugün her Ģeye rağmen sakin bir Meclis
oldu Değerli ArkadaĢlar, her Ģeye rağmen sakin bir Meclis oldu... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok. BaĢkanın üzerine Ģeyi… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, BaĢkanın üzerine söz
söylenmiyor. Bir sonraki Mecliste vereceğim sözü. 11 Ekim… Özür dilerim, özür dilerim. Mazeretli
arkadaĢları, mazeretli arkadaĢları, mazeretli arkadaĢları… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Görmüyorum. Ben göreceğim, biraz sonra
bakacağım.
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Mazeretli arkadaĢların mazeretlerinin kabulü… Kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
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VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:Bir sonraki Meclis Toplantısı 11 Ekim 2021 Pazartesi günü,
saat: 18:00‟da, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezindedir. TeĢekkür ediyorum.
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