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                         (ĠzBB Meclis Toplantı Salonu) 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Avusturya'nın Viyana kentinde 20-21 Ekim 2022 tarihleri arasında “EBRD YeĢil Kentler Yıllık 

Konferansı 2022” kapsamında düzenlenecek olan Oturumlara, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

Mustafa Tunç SOYER, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkan DanıĢmanları Güven EKEN ve Onur Kadir 

ERYÜCE'nin katılması, 20-23 Ekim 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılmaları, yapılacak olan 

seyahatte Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER ve BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir 

ERYÜCE'ye ait ulaĢım (hava yolu ile) giderlerinin ilgili firmaya ödenmesi, günlük harcırah giderleri, 

Ģehir içi ulaĢım giderleri ile seyahate katılan BaĢkan DanıĢmanı Güven EKEN'e ait ulaĢım (hava yolu 

ile) giderleri, günlük harcırah giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri ve (pasaport harcı, yurt dıĢı çıkıĢ harcı, 

alan vergisi, seyahat sigortası, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderler Özel Kalem 

Müdürlüğü Bütçesinin YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karĢılanması hususlarının 

görüĢülmesi. (Özel Kalem Müd.E.949219) 

 

 2. "20. Avrupa Bölgeler ve ġehirler Haftası" 10-13 Ekim 2022 tarihleri arasında Belçika'nın Brüksel 

kentinde gerçekleĢecek olup, Avrupa Parlamentosu, Bölgeler Komitesi ve Diplomatların da bulunacağı, 

Ġzmir'deki dirençli gıda stratejilerimizi ve özellikle Ģehrimizde baĢlatılan anaokulu çocukları ile gıda 

eğitimi ve bölgeye özgü gıda üretimi ile kombinasyonu hakkında yapılan çalıĢmalar hakkında 

görüĢmelerde bulunmak üzere 10-12 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Oturuma Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER ile birlikte ESHOT Genel Müdürlüğü Özel Kalem 

Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan Kerem Ziya YANGÖZ de katılacağından ve bu kapsamda; 

Kerem Ziya YANGÖZ'ün 10-12 Ekim 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, yapılacak olan 

seyahatte ulaĢım giderlerinin (hava yolu ile), günlük harcırah giderleri, konaklama giderleri Ģehir içi 

ulaĢım giderleri ve (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, seyahat sigortası, vize ücretleri, 

Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderlerin ESHOT Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim 

Dairesi BaĢkanlığı Bütçesinin YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karĢılanması 

hususlarının görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan Kay. ve Eğt.Dai.BĢk.E.95418/E.951589) 

 

 3. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi hizmet alanı olan bütün Ģehir sınırları dâhilinde, kırsal kesimdeki bütün 

ilçeleri kapsamakta olup, "Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi'' kapsamında Ġzmir 

kırsalındaki ilçelerde küçük üreticileri desteklemek ve ürünlerinin pazarlamasının iyileĢtirilmesi için 

ÖdemiĢ ilçesi S.S. Zeytinlik - Gölcük Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin mevcut zeytinyağı fabrikasına 

1 adet Yarı Otomatik Dolum Makinesi ve 1 Adet Yarı Otomatik Etiketleme Makinesi Alınması ve 

kurulması amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Ġzmir Ġli ÖdemiĢ Ġlçesi S.S. Zeytinlik – 

Gölcük Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

Protokolün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.947909) 
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 4. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce iĢletilen 

tesislerde verilen hizmetlerle ilgili, güncellenen tarife cetvellerinin önerge eki tablolarda belirtildiği 

Ģekilde uygulanmasına yönelik, 01/09/2022 tarihli ve 225 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve 

Kar.Dai.BĢk.E.950600) 

 

 5. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; ÖdemiĢ Belediyesinin 2022 Yılı Ücret Tarifelerinde yer alan “Evsel Katı 

Atık Ücretleri” tarifesinin revize edilerek önerge eki tablolarda belirtildiği Ģekilde uygulanmasına 

yönelik, 08/09/2022 tarihli ve 209 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.950435) 

 

 6. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; ÖdemiĢ Belediyesi bünyesinde hizmete açılan Türkan SAYLAN, Serpil 

YANBASTI ve Üçeylül Mahallesi Çocuk Evleri faaliyetleri ile ilgili "Çocuk Evi Ücretleri" tarifesinin 

önerge eki tabloda belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 08/09/2022 tarihli ve 211 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.950851) 

 

 7. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; 2022 Yılı Ücret Tarifelerinde yer alan “Zemin Açım Birim Bedelleri 

Tarifesi”nin revize edilerek önerge eki tablolarda belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 08/09/2022 

tarihli ve 212 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.950927) 

 

 8. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; ÖdemiĢ Belediyesinin 2022 Yılı Ücret Tarifelerinde yer alan “Yüzme, 

jimnastik, bale, pilates, step kursu ücreti ile Kadın YaĢam Merkezi fitness, havuz ve sauna ücreti” 

tarifesinin yeniden belirlenerek önergede yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik 

08/09/2022 tarihli ve 210 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.952676) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Marmara 

AraĢtırma Merkezi (TÜBĠTAK MAM)'nin Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığına 

sunmuĢ olduğu 'Aliağa Bölgesi Toprak ve Bitki Kirliliği Sonuç Raporu' ile 'Ġzmir Ġli Aliağa Ġlçesi Çevre 

Durum Tespiti Projesi Sonuç Raporu' adı geçen Daire BaĢkanlığı tarafından incelenerek “Aliağa Çevre 

Kirliliği Sonuç Raporu” düzenlenmiĢ olup, söz konusu raporun sonuç bölümünde yer alan ve önergede 

belirtilen tedbirlere yönelik hususun; Hukuk – Çevre ve Sağlık – Deniz ve Kıyı Alanları 

Komisyonlarınca “Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu Marmara Araştırma Merkezi‟nin sunmuş olduğu „Aliağa Bölgesi Toprak ve Bitki Kirliliği Sonuç 

Raporu‟ ile „İzmir ili Aliağa ilçesi Çevre Durum Tespiti Projesi Sonuç Raporu‟ Çevre Koruma ve Kontrol 

Dairesi Başkanlığımızca incelenmiş olup özet ve değerlendirme mahiyetinde 10/08/2022 tarihli Aliağa 

Çevre Kirliliği Sonuç Raporu Aliağa‟daki kirlilik sorununun sürdürülemez boyuta ulaştığını 

göstermektedir. Bu nedenlerle;  

1- Yapılan her iki rapor bilimsel çalışmalarda önemli çevresel riskler barındırdığı ortaya konan 

Aliağa ve yakın çevresinin, küresel çevre kalite standartları doğrultusunda kontrol edilmesinde, çevre ve 

halk sağlığı açısından risk yaratmayacak sınır değerlere uygun hale gelmesinde, tesislerde en iyi 

teknolojiler ve altyapılar kullanımının zorunlu hale getirilmesinde, bölgede özel bir düzenleme ile izin ve 

kontrol süreçlerinin sürdürülmesinde; 2872 sayılı Çevre Kanununun yerel yönetimlerle iş birliği 

yapılmasına dair 3. maddesi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından İzmir 

Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ortamının oluşturulmasının talep edilmesinin,  

 

2- 21/09/2016 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Çevre İzin ve 

Lisansına tabi olmuş olup aynı yönetmelikte „Gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara 

depolama tesisleri ve ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki 

iş ve işlemleri söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına müteakip başlatılacaktır.‟ 

dipnotuna yer verilmiş ancak bu usul ve esaslar 21/09/2016‟dan beri hala yayımlanmamıştır. Bu nedenle 

yönetmelikle yükümlülük getirilmiş olmasına rağmen yüz binlerce tonluk atık niteliğindeki gemilerin 

söküldüğü tesisler „Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği‟ kapsamında değerlendirilememektedir. 

Yönetmelikle getirilen yükümlülüğün gemi söküm gibi ciddi ve çevresel riski yüksek bir faaliyet kolunda 
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uygulanmasına yönelik usul ve esasların yayınlanması ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığından talepte bulunulmasının,  

 

3- Bölge ile ilgili İzBB‟nin dolaylı yada dolaysız yetkileri dâhilinde kapasite artışı veya yeni tesis 

gibi başvurularda, bölgenin kümülatif etkisinin ve her iki raporun dikkate alınmasının,  

 

4- Çevre izin ve lisans belgesi kapsamında olmayıp sayıca fazla olmaları nedeniyle toplamda 

kirletici etkisi yüksek olan tesislerin de kapsama alınması yönünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı‟ndan talepte bulunulmasının,  

 

 5- İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile ilgili kamu ve sivil toplum kurum ve 

kuruluşlarıyla bir araya gelerek, bölgenin yakın, orta ve uzak vadede kümülatif kirlilik etkisinin 

kademeli olarak azaltılmasına ilişkin çalışmalar yapmasına karar verilmesinin” oyçokluğu ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Çevre Kor. ve Kont.Dai.BĢk.897895) 

 

 2. Hülya YILDIRIM isimli vatandaĢın 29/08/2022 tarihli ve 923159 sayılı Dilekçesinde belirtilen 

Ģartların kabulü ile Belediyemiz mülkiyetindeki Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 3523 ada, 1 no‟lu 

taĢınmazın Hülya YILDIRIM tarafından inĢaa edilip, tefriĢi yapıldıktan sonra Belediyemize devredilecek 

Üniversite Kız Yurdunun Belediyemiz adına Ģartlı bağıĢ olarak kabul edilmesi hususunun önerge ekinde 

yer alan protokol hükümleri doğrultusunda Hukuk – Plan ve Bütçe – Aile ve Çocuk Komisyonlarınca 

oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonunca oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Emlak Yönetimi Dai.BĢk.E.927803) 

 

 3. Kemerhisar Belediye BaĢkanlığı, 5.942.244,00-TL (KDV Dâhil) SözleĢme Bedelli "Katyonik Asfalt 

Emülsiyonu (CRS-2) Ġle Sathi Kaplama Yapılması ĠĢinin sözleĢme tutarının %90'ı olan KDV dahil 

5.348.019,60-TL tutar karĢılığı yapılacak yardıma yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile  

Kemerhisar Belediyesi BaĢkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

Protokolün oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. 

(Fen ĠĢl.Dai.BĢk.E.937144) 

 

 4. Ayancık Belediye BaĢkanlığı, 14.042.000,00-TL (KDV Dâhil) SözleĢme Bedelli “Ayancık Belediyesi 

Sıcak Asfalt Yapımı ĠĢi”nin yapımı için Belediyemizden yardım talebinde bulunmuĢ olup, söz konusu 

iĢin yapımı için sözleĢme tutarının %90'ı olan KDV dâhil 12.637.800,00-TL tutar karĢılığı yapılacak 

yardım amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ayancık Belediyesi BaĢkanlığı arasında imzalanmak 

üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen ĠĢl. Dai.BĢk.E.875951) 

 

 5. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar ilçesi sınırları içinde "Mevcut Plandaki Durumu 

Korunacak Alanlar (K)" sınırları dıĢında bulunan ve 30 Ekim 2020 tarihinde yaĢanan deprem sonrası 

7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapılara iliĢkin imar 

uygulaması taleplerinde, "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırları içinde yer alan ağır 

ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapılardaki uygulamalarla farklılığı önlemek adına Belediye 

Meclisimizin 13/08/2021 tarihli ve 05.952 sayılı Kararı ile onaylanan "Mevcut Plandaki Durumu 

Korunacak Alanlar (K)"da uygulamalara yönelik iĢ ve iĢlemleri belirleyen, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı Notlarının "C-Uygulama Hükümleri" ve "D-Özel Hükümler" bölümünün uygulanmasına 

yönelik, 01/07/2022 tarihli ve 82 sayılı Kararının; Kentsel DönüĢüm Komisyonunca oyçokluğu ile 

uygun bulunmadığına, Ġmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet Komisyonlarınca oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.941189) 

 

 6. Çiğli ilçesi, Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Güneybatı bölgesinde meydana gelen heyelandan 

etkilenerek evsiz kalan vatandaĢlara ilgili mevzuat kapsamında yapılan yardımların kısıtlı kalması 

nedeniyle, önergede yer alan ve Belediyemiz Tehlikeli Yapı Değerlendirme Komisyonu tarafından tespiti 

yapılan 7 (yedi) adet yapının Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedelleri üzerinden 

Belediyemizce satın alınması hususunun; Plan ve Bütçe Komisyonunca “İl Afet ve Acil Durum 
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Müdürlüğü ve Belediyemiz Tehlikeli Yapı Komisyonu tarafından belirlenen 7 (yedi) adet taşınmazın 

zemin üstü değerleri ile birlikte fiili durumları göz önüne alınarak Belediyemiz Kıymet Takdir 

Komisyonu tarafından belirlenecek bedel üzerinden satın alınmasına ve Belediyemiz mülkiyetine geçecek 

taşınmazların heyelan izleme ve teknik altyapı oluşturması amacıyla tasarrufuna” Ģeklindeki görüĢü 

doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Rapor. (Emlak Yönetimi Dai.BĢk.E.940741) 

 

 7. ĠZBAN A.ġ‟nin Yönetim Kurulunda, pandemi nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybından dolayı 

vadesinde ödenemeyen tren setleri kredi taksit ödemelerinin yapılabilmesi için dilimler halinde ya da tek 

seferde kullanılmak üzere, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O tarafından Ģirketimiz lehine onaylanan                 

30.000.000-USD ek kredi limitinin gerekli miktarlarda kullanılmasına karar verildiği; ilgili kredi 

limitinin kullanımı için ortaklık payımızın %47'si oranında borçlunun ve kefillerin borçlanmaya engel 

bir durumunun bulunmadığı hususu ile Ģirketi asaleten ve kefaleten borçlanmaya/borçlandırmaya yetkili 

olması, kredinin %47'si oranında müteselsil kefil olarak kefalet imzasının alınması, kredinin sağlanması 

ve kullanılması, borçlanmaların yapılması krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu 

iĢlerle ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname ve protokollerin imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili 

oluĢabilecek bankalar ve Resmi Kurumlar nezdinde her türlü iĢlemlerin yapılması ve tamamlanması, 

sözleĢme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması 

konularında ve krediye ait her türlü yazıĢmalarda bulunma konusunda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

tarafından Meclis Kararına ihtiyaç bulunduğu 14/09/2022 tarihli ve 0728/09-22 sayılı Yazı ile bildirilmiĢ 

olup; borçlanılacak tutarın, borçlanma limitinin yüzde onunu aĢmaması nedeniyle borçlanma talebinin 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanabilmesi için; kredinin sağlanması ve 

kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu iĢlerle 

ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname ve protokollerin imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili 

oluĢabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü iĢlemlerin yapılması ve tamamlanması, 

sözleĢme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması 

konularında ve krediye ait her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapmak üzere Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – 

ġirketler Komisyonları Raporu. (Destek Hiz.Dai.BĢk.E.948950) 

 

 8. Ġzmir Hafif Raylı Sistemi 5. AĢama Üçyol - Buca Hattı Yapım ĠĢi kapsamında Dokuz Eylül 

Üniversitesi Ġstasyonu imalatlarına baĢlanacak olup, gerek Ģantiye alanı ve yol güzergâhı olarak 

kullanmak için gerekse çalıĢmalar sırasında DoğuĢ Caddesinin trafiğe kapatılmaması amacıyla Buca 

ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, orman vasıflı 750 ada 86 ve 750 ada 90 parsellerin kullanımına ihtiyacı 

doğrultusunda Ġzmir Orman ĠĢletme Müdürlüğünce ormancılık faaliyetlerinin aksamaması ve Ġzmir 

Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenecek arazi kullanım hizmet bedeli olan ödemelerin Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesince yapılması öngörülerek Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğüne yapılacak bu 

ödemeler Yüklenicinin ilk hakediĢinden rücu edilecek olup; Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile 

Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. 

(Raylı Sistem Dai.BĢk.E.936901) 

 

 9. Ġzmir Kalkınma Ajansı Kamuda Dijital DönüĢüm Mali Destek Programına Belediyemiz tarafından 

"Dirençli Ġzmir: Dijital Kent Tasarım ve Yönetim Sistemi" baĢlıklı proje teklifi sunulması ve söz konusu 

projenin mali destek almaya hak kazanması halinde hibe sözleĢmesinin imzalanarak ilgili birimlerce 

uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. 

(DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dai.BĢk.E.941165) 

 

 10. Belediyemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere talep ettikleri sürücülü ve sürücüsüz 

taĢıtların kiralama hizmeti alımı Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığına bağlı Makine 

ĠĢletme ġube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, Belediyemiz birimlerinin sürücülü ve sürücüsüz 

kiralık taĢıt ihtiyaçlarının 01/01/2023-30/09/2024 tarihleri arasında 21 aylık olacak Ģekilde, Makine 

Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığına bağlı Makine ĠĢletme ġube Müdürlüğünce yerine 

getirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. 

(Makine Ġkmal Bak. ve Ona.Dai.BĢk.E.939973) 
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 11. Belediyemiz yatırımı olan Gaziemir Hava Eğitim Yolu TaĢıt Üst Geçidi Yapılması ĠĢi kapsamında 

Basmane-Denizli hattı Gaziemir-Adnan Menderes Ġstasyonları arası Km:14+725 ve 14- +740'dan,                

GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ ile yapılacak sözleĢme kapsamında 2 x 3 Adet Ø150 HDP boru içerisinden 

GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ'ye ait YG XLPE elektrik kablosunun demiryolu altından geçiĢinin 

yapılabilmesi için (KDV dâhil) 151.557,88-TL tutarındaki bedelin TCDD'ye ödenmesine yönelik Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile TCCD arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer 

alan SözleĢmenin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları 

Raporu. (Fen ĠĢl.Dai.BĢk.E.928693) 

 

 12. Belediyemiz yatırımı olan "Ġzmir Geneli Muhtelif Yerlerde Dere Üzeri Karayolu Köprüleri Yapılması 

ĠĢi" kapsamında Bayındır ilçesi, Hasköy Mahallesinde yapılacak köprü çalıĢmalarına engel teĢkil eden 

GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ'ye ait direk ve hatların deplase edilmesine yönelik, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge 

ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Fen ĠĢl.Dai.BĢk.E.930334) 

 

 13. Belediyemiz yatırımı olan "Ġzmir Geneli Muhtelif Yerlerde Dere Üzeri Karayolu Köprüleri Yapılması 

ĠĢi" kapsamında Kiraz ilçesi, Suludere Mahallesinde yapılacak köprü çalıĢmalarına engel teĢkil eden 

GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ'ye ait direk ve hatların deplase edilmesine yönelik, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge 

ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Fen ĠĢl.Dai.BĢk.E.930479) 

 

 14. Tire ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 636 ada, 1 parselde yapılacak olan KDV dâhil 7.764.435,40-TL 

ihale bedelli "Tire Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi ĠĢi"nin yapımı için sözleĢme tutarının %80'i olan 

KDV dâhil 6.211.548,32-TL tutar karĢılığı yapılacak yardıma yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile 

Tire Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Yapı ĠĢleri 

Dai.BĢk.E.940219) 

 

 15. Zabıta Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan “Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Belediye 

Emir ve Yasakları Yönetmeliği Taslağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu 

Raporu. (Zabıta Dai.BĢk.E.925101) 

 

 16. ĠçiĢleri Bakanlığı ile Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığınca müĢtereken hazırlanan 

Mahalli Ġdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 11/03/2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle; Belediye Meclisimizin 12/07/2016 tarihli ve 05.647 sayılı Meclis 

Kararı ile kabul edilen Ġzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü (ESHOT) 

Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıĢ olup, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan “Ġzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü (ESHOT) Disiplin 

Amirleri Yönetmeliğinin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (ESHOT-Ġnsan Kay. ve Eğit.Dai.BĢk.E.93054/E.927428) 

 

 17. Kolombiya'nın Cali Kentindeki Dünya U20 Atletizm ġampiyonasında, 400 metre engellide Türkiye 

U20 Rekoru kırarak altın madalya kazanan Ġsmail NEZĠR'e 4 adet Ata Altın karĢılığı olan Türk Lirasının 

ödül olarak verilmesi ile söz konusu ödülün Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğünün Ödül, Ġkramiye ve 

Benzeri Ödemeler bütçesinden ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.BĢk.E.947305) 

 

 18. Ġzmir Kent Konseyinin 18. Olağan Seçimsiz Genel Kurulunda; Ġzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi 

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

yapılabilmesi için birim oluĢturulması talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Kent 

Konseyi – Engelsiz Ġzmir – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.893043) 
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 19. Ġzmir Kent Konseyinin 18. Olağan Seçimsiz Genel Kurulunda; Ġzmir Kent Konseyi UlaĢım ÇalıĢma 

Grubu tarafından, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin toplu taĢıma aktarma istasyonlarındaki (METRO, 

ĠZBAN ve vapur vb.) yaya yoğunluğu sebebiyle oluĢan kargaĢayı önlemek ve önemli noktaların 

vurgulanmasına yönelik tabela düzenlenmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk 

– Kent Konseyi – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai. BĢk.894057) 

 

 20. BüyükĢehir Belediyemizce taĢkınların önlenmesi, yağıĢların kontrollü bir Ģekilde toplanması ve 

yeraltı sularının beslenmesi amaçlarını barındıran sünger kent yaklaĢımı ile yeĢil altyapı tasarımlarının 

kentimizde yaygınlaĢtırılması hedeflenmekte olup; bu kapsamda kentimizin sünger kent prensiplerine 

dayanan yeĢil altyapı yöntemleri ile yağmur suyunun yönetiminin sağlanması ve buna bağlı olarak taĢkın 

riski ile mücadele edilebilmesi için bir kent yönetmeliği olarak Ġklim DeğiĢikliği ve Sıfır Atık Dairesi 

BaĢkanlığı tarafından hazırlanan “Sünger Kent Uygulamaları Yönetmeliği”nin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk  – Ġklim DeğiĢikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. (Ġklim Değ. ve Sıfır 

Atık Dai.BĢk.E.941249) 

 

 21. 1. Hukuk MüĢavirliğinin yazıları doğrultusunda; Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 837 ada, 17 no'lu 

parselin 2 numaralı bağımsız bölümünün maliki olan Figen ERTEKĠN tarafından Ġzmir 5. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 2018/118 Esasına kayden açılan kamulaĢtırmasız el atma davasının 2020/65 sayılı 

Kararında, Figen ERTEKĠN adına hüküm altına alınmayan, ancak 09/01/2019 tarihli bilirkiĢi raporunda 

belirlenen 23.005,76-TL bakiye kamulaĢtırmasız el atma tazminatının, takip tarihi olan 23/06/2022 

tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak yasal faizinin, icra vekalet ücreti, tahsil 

harcı ve icra giderleri ile birlikte söz konusu taĢınmaz malikine ödenmesinin; Somut olay yargılamayı 

gerektirir nitelikte olduğundan oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk 

Komisyonları Raporu.  (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.855716) 

 

 22. Kiraz Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Bütçe Harcamalarında kullanılmak üzere önerge ekinde  

belirtildiği Ģekilde toplam 45.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 05/08/2022 tarihli ve 78 

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

ve Kar.Dai.BĢk.E.929339) 

 

 23. Seferihisar Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifesinde bulunan ruhsat taleplerinde 

kullanılmak üzere belirlenen Zemin Açım Birim Bedelleri Tablosunda önergede belirtildiği Ģekilde 

değiĢiklik yapılmasına yönelik, 05/09/2022 tarihli ve 90 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.943271) 

 

 24. ÇeĢme Belediye Meclisinin; ÇeĢme Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife 

Cetvellerine önergede belirtilen kalemlerin eklenmesine yönelik, 06/09/2022 tarihli ve 107 sayılı 

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

Kar.Dai.BĢk.E.945028) 

 

 25. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesine önerge eki 

listede yer alan ödenek miktarları kadar toplamda 60.000.000,00-TL Ek ödenek verilmesi ve bu 

ödeneklerin önerge ekinde yer alan Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması tablosunda gösterilen 

kaynaklar ile karĢılanmasına yönelik, 02/09/2022 tarihli ve 101 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.937357) 

 

 26. Tire Belediye Meclisinin; 2022 Ek Gelir Bütçesi ve Ek Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan 

her birimin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi 66.000.000,00-TL, Gelir 

Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi 58.000.000,00-TL olup, Finansmanın Ekonomik 

Sınıflandırması tablosundaki 8.000.000,00-TL Net Finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle 

66.000.000,00-TL üzerinden denk olarak önerge ekinde yer alan tablolarda gösterildiği Ģekilde ek bütçe 

yapılmasına yönelik, 08/09/2022 tarihli ve 65 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.948546) 
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 27. Tire Belediye Meclisinin; mülkiyeti Tire Belediyesi Tüzel KiĢiliğine ait Boynuyoğun Mahallesi,        

120 ada, 3 parselde kayıtlı taĢınmaz üzerinde bulunan Meyve ĠĢletme, Kantar ve Soğuk Hava Tesisine ait 

Kantar ve Pazar Yeri iĢletmesinde uygulanacak olan tarifelerin önergede belirtildiği Ģekilde 

uygulanmasına yönelik, 08/09/2022 tarihli ve 66 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.948580) 

 

 28. KemalpaĢa Belediye Meclisinin; KemalpaĢa Belediyesinin önerge ekinde belirtildiği Ģekilde 2022 

Mali Yılı Ödenek (A) Cetveline 92.500.000,00-TL ve Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveline 

92.500.000,00-TL ek ödenek olarak eklenmesine yönelik, 05/08/2022 tarihli ve 144 sayılı Kararının 

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

Kar.Dai.BĢk.E.929403) 

 

 29. Bergama Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Bütçesindeki fonksiyonel, ekonomik kodlarına önerge 

ekinde belirtilen tutarlar kadar toplam 133.500.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 03/08/2022 

tarihli ve 88 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.929352) 

 

 30. Narlıdere Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerin bir kısmının önceden 

belirlenemeyen veya öngörülenin üstünde harcamayı gerektiren durumların doğması nedeniyle önergede 

belirtilen Müdürlükler için toplam 14.897.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 07/09/2022 tarihli 

ve 86 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı 

ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.947428) 

 

 31. Sokak Hayvanlarının temel ihtiyacı olan su ve beslenme problemi ile ilgili iyi niyetli 

hayvanseverlerin çözüm üretmeye çalıĢtıkları, ancak bu çözümlerin zaman zaman çevre kirliliğine yol 

açtığı, bu kapsamda sokak hayvanlarının düzgün ve hijyenik koĢullarda beslenebileceği, doğa ile uyumu, 

kullanıĢlı, pratik ve estetik beslenme üniteleri tasarlamak için proje yarıĢması yapılması, sokakta yaĢayan 

patili dostlarımızın vermiĢ olduğu yaĢam mücadelesine destek olmak, beslenme sorunlarına çözüm 

sunmak için yarıĢma düzenlenmesi, yarıĢmaya katılım yapacak tasarımcılar için kriterler, jüri, sunum 

Ģekli ve ödül verilmesi gibi konu baĢlığı altında “Patili Dostlar Tasarım YarıĢması” düzenlenmesi 

amacıyla çalıĢma yapılmak üzere Meclisimizce Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonumuzun 

görevlendirilmesine yönelik Yazılı Önergenin; “Gündemde bırakılması”nın oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonları Raporu. (BüyükĢehir 

Belediyesi Meclis Üyeleri Raife KARABATAK, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Fikriye ARSLAN, Yahya YILDIZ, 

Bülent SÖZÜPEK, Aybars YILDIRIM, Erol ÇOMAK, Fikret MISIRLI, Turgut PINAR. E.754896) 

 

 32. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 10/05/2022- 

08/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu 

Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonuna; TMMOB ġehir Plancıları Odası 

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

Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.814520) 

 

 33. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 10/05/2022- 

08/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu 

Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonuna; TEĠAġ Türkiye Elektrik Ġletim 

Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.814625) 

 

 34. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 10/05/2022- 

08/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu 

Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonuna; Bayraklı ilçesi Salhane (Adalet) 

Mahallesi, 25144 ada, 2 no‟lu parselin kullanım kararının yeniden değerlendirilmesine iliĢkin önerge eki 

listede yer alan 31 adet dilekçe ile yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.814784) 
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 35. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 10/05/2022- 

08/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu 

Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonuna; imar planında belirlenen genel 

hedef ilke ve stratejilerinin ve parsel maliklerinin yapılaĢma kararlarının yeniden değerlendirilmesi 

talebiyle önerge eki listede yer alan 3 adet dilekçe ile yapılan itirazın oybirliği ile uygun 

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

ġeh.Dai.BĢk.E.814753) 

 

 36. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 10/05/2022- 

08/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu 

Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonuna; imar planında belirlenen 

kullanım kararlarının yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge ekli listede yer alan 11 adet dilekçe ile 

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

Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.814715) 

 

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

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

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

Ġmar Planı DeğiĢikliğine askı süresi içerisinde yapılan 48 adet itirazın; “İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Genel Müdürlüğü‟nün 12/09/2022 tarihli ve 529765 sayılı görüşünde; bölgede yapımı planlanan başka 

bir konvansiyonel atıksu arıtma tesisi projesinin devam etmesi nedeniyle paket atıksu arıtma tesisi 

projesinden vazgeçildiğinin belirtilmesi doğrultusunda itirazların kabul edilerek, 14/03/2022 tarihli ve 

05.295 sayılı Meclis Kararının ve söz konusu Kararla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

Değişikliğinin iptaline, alanın eski plandaki park kullanım kararına dönmesi”nin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.893738) 

 

 38. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.303 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek 

09/05/2022-07/06/2022 tarihleri arasında Bayraklı Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe 

sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonuna 

yapılan itirazların bir kısmının Bayraklı Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarihli ve 220, 221, 222, 223, 

224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ve 232 sayılı Kararları ile uygun görülmesi üzerine hazırlanan 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu plan paftalarında yapılan değiĢiklik önerileri 

doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 

onaylanan Adalet ve Manavkuyu Mahallelerini kapsayan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

Revizyonu'nda yeniden düzenlenen kısımlar için hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.937754) 

 

 39. Balçova ilçesi, Balçova Mahallesinde, Ġzmir Valiliği tarafınca hazırlatılarak iletilen, yürürlükteki 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında ''Turizm Alanı'' kullanım kararında kalan 198 ada, 1108 ve 978 

no‟lu parsellerin bir kısmının ''Kamu Hizmet Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.878845) 

 

 40. Urla ilçesi, Rüstem Mahallesi, 4215 ada, 10 parselin üst ölçekli planlar kapsamında "GeliĢme Konut 

Alanı" belirlenmesine yönelik plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.743987) 

 

 41. Urla ilçesi, Ġçmeler Mahallesi, 2681 ada, 4 parselin üst ölçekli planlar kapsamında "Turizm Tesis 

Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Ġlave Nazım Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile 

uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Turizm ve Fuarcılık – Çevre ve Sağlık 

Komisyonlarına Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.808233)  
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 42. ÇeĢme ilçesi, Dalyan Mahallesinde; yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında "Parklar ve 

Dinlenme Alanları" kullanım kararında kalan 842 ada, 3 parselin "Turizm Tesis Alanı" olarak 

belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.879590) 

 

 43. UKOME Genel Kurul Kararı ile uygun görülen, UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan 

Konak ilçesi, MürselpaĢa Bulvarı Yan Yolu ve Çevresi Yeni Ġmar Yolları Düzenleme Revize Projesi ve 

Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/03/2021 tarihli ve 12003 sayılı Kararı 

doğrultusunda, Halkapınar Mahallesi MürselpaĢa Yan Yolu ile 1558 Sokakların birleĢtiği kavĢak 

üzerinde kalan 2. Grup Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen baca yapısının 

imar planlarına iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.882524) 

 

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

iliĢkisini güçlendirmek amacıyla Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığımızca yürütülen "Ġzmirdeniz 

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

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

3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığına iletilmek üzere 

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

Dai. BĢk.895381) 

 

 45. ÖdemiĢ ilçesi, Üçeylül Mahallesi, 412 ada, 78, 79 ve 80 parsellerde kadastral duruma göre Belediye 

Hizmet Alanının sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve 412 ada, 80 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak 

belirlenmesine iliĢkin 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile yine aynı yazı ile iletilen 

ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 04/07/2022 tarihli ve 136 sayılı Kararı ile uygun görülen; 412 ada 78 ve 79 

parsellerin E:1.00, Yençok= 10.50 m YapılaĢma KoĢullu Belediye Hizmet Alanı (Hizmet Tesisleri), 412 

ada, 80 parselin E:1.50, Yençok= 6 kat YapılaĢma KoĢullu Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ve 

plan notu kararı getirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi; “1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına, 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin ise değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.949260) 

 

 46. Karabağlar Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 44 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karabağlar 

1/1000 ölçekli 1. Etap Üçkuyular-ġehitler Mahallesi Revizyon Ġmar Planı, 1/1000 ölçekli 1.Etap Basın 

Sitesi ve Civarı Revizyon Ġmar Planı, 1/1000 ölçekli 1. Etap Vatan-Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 

Revizyon Ġmar Planı, 1/1000 ölçekli 2. Etap Vatan-Bozyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon Ġmar Planı 

ile 1/1000 ölçekli 2. Etap Bahçelievler-Gülyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon Ġmar Planı Plan 

Notlarının 1.24, 1.26, 1.29, 1.30, 1.31 maddelerinin Ġzmir 3. Ġdare Mahkemesinin 2019/82 Esasına 

kayden açılan davada alınan 30/10/2019 tarihli ve 2019/1411 sayılı Kararda belirtilen hususlar dikkate 

alınarak yeniden düzenlenmesi ve anılan Mahkeme Kararı uyarınca 2.1.2. maddesinin kaldırılarak 

madde numaralarının revize edilmesi ile söz konusu plan notlarına 1.38 ve 1.39 maddelerinin ilave 

edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği önerisinin 

değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.801036) 

 

 47. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.303 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek 

09/05/2022- 07/06/2022 tarihleri arasında Bayraklı Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe 

sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonuna 

yapılan itirazların bir kısmının Bayraklı Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarihli ve 220, 221, 222, 223, 

224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ve 232 sayılı Kararları ile uygun bulunması üzerine plan 

paftaları, plan raporunda ve hesap cetvellerinde yapılan değiĢiklik önerilerinin oybirliği ile kısmen 

uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.937647) 
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 48. Bornova Belediye Meclisinin 10/05/2022 tarihli ve 180 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Çamdibi-

GaziosmanpaĢa Mahallesi, Kamil Tunca Caddesi üzerinde yer alan, 23OIa, 24OIVd paftadaki 9044 ada, 

1 parselin bulunduğu imar adasında ön bahçe mesafesinin "0" (sıfır) metre, güney cephesinde bahçe 

mesafesinin 3 metre ile doğu ve batı cephelerinde 5 metre belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.876684) 

 

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

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

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

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

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.889399) 

 

 50. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 200 sayılı Kararı ile uygun görülen;                         

Evka-3 Mahallesi doğusunda yer alan mevcut imar planında 6 metre geniĢliğindeki dere                    

(ġeytan Deresi) kanal geniĢliğinin 10 metreye çıkartılması, 5'er metre "Dere Servis Yolları" ayrılması ve 

dere güzergâhı boyunca yürürlükteki imar planında "Park Alanı" olarak belirlenen alanın "Rekreasyon 

Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin 

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

Dai.BĢk.E.864831) 

 

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

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

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

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

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.889557) 

 

 52. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 52 sayılı Kararı ile uygun görülen; 20/02/2020 

tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı 

Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8. maddesinde 

yapılan değiĢiklik nedeniyle, “YeĢildere Uygulama Ġmar Planı”nda Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine 

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

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.895340) 

 

 53. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 161 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yalı 

Mahallesi, 32036 ada, 3 ve 4 numaralı parsellerin çekme mesafelerinin "0" (sıfır) olarak belirlenmesine 

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

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.880543) 

 

 54. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarihli ve 124 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mustafa 

Kemal Mahallesi, 27L4C, 27L3D, 26L2A paftalarda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planındaki Botanik Parkı, Park ve YeĢil Alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, 

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

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.880560) 

 

 55. Belediyemiz Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı ile Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının talebi 

doğrultusunda; KemalpaĢa ilçesi, Sekiz Eylül Mahallesinde Ġtfaiye Tesisi kurulabilmesi amacıyla 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Belediye Hizmet Alanı (Garaj ve Triyaj Alanı, 

Ġdari-Sosyal Kültürel Merkez)" alan kullanımında kalan ve mülkiyeti KemalpaĢa Belediyesine ait 785 

ada, 2 parselde Belediye Hizmet Alanına "Ġtfaiye Tesisi" kullanım kararının eklenmesine yönelik 

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

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.895909) 
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 56. Bergama Belediye Meclisinin 03/08/2022 tarihli ve 87 sayılı Kararı ile uygun görülen; AĢağıkırıklar 

Mahallesi Batı Anadolu Serbest Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile 

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

Dai.BĢk.E.933851) 

 

 57. Aliağa Belediye Meclisinin 07/07/2022 tarihli ve 114 sayılı Kararı ile uygun görülen; Aliağa Merkez 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesindeki plan gösterim paftasında Afet Tehlikeli 

Alanlar baĢlığı altındaki UOA-2.3. Kaya Ortam Uygun Alanlar olarak sehven yapılan yanlıĢ açılımın 

düzeltilerek, UOA -2.3 Uygun Olmayan Alanlar: Heyelan ve Kaya DüĢmesi (Kompleks Hareket) Riskli 

Bölgeler olarak plan gösteriminde değiĢtirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

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

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.922929) 

 

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

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

Planındaki maddi hataların, imar hatlarının, plan notlarının ve yapılaĢma koĢullarının düzenlenmesine 

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

kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.889901) 

 

 59. Balçova Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarihli ve 30 sayılı Kararı ile uygun görülen;                       

20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile 

Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8. maddesinde 

yapılan değiĢiklik nedeniyle, Ġnciraltı Mahallesi, 6165 ada, 8 parselde bina yüksekliğinin belirlenmesine 

yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı ve Plan Notu DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.794851) 

 

 60. Urla Belediye BaĢkanlığının 20/05/2022 tarihli ve 54584 sayılı Yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; Gülbahçe Mahallesinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında A-

2 nizam konut alanında, yaya ve taĢıt yolu, yeĢil alanda kalan 406 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

22, 23 parsellerin bulunduğu alanda yaya yollarının kaldırılarak yapı adalarının birleĢtirilmesine, 

kullanım kararları ve imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.879182) 

 

 61. Urla Belediye BaĢkanlığının 20/05/2022 tarihli ve E.54576 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; 

Bademler Mahallesi, 318 ada, 1 parselin batısında bulunan yürürlükteki Uygulama Ġmar Planında 

kamuya terkli "Park ve YeĢil Alanlar" içerisinde "Atıksu Tesisleri Alanı (Arıtma) olarak belirlenmesine 

yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.876014) 

 

 62. Kınık Belediye Meclisinin 03/08/2022 tarihli ve 8/42 sayılı Kararı ile uygun görülen; Türkcedit 

Mahallesi 171 ada 11, 12, 13, 14, 15, 51, 52 ve 76 parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.934165) 

 

 63.  Aliağa Belediye Meclisinin 10/09/2021 tarihli ve 425 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 
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alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve iĢlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

Notu önerisi, Belediye Meclisimizin 16/12/2021 tarihli ve 05.1548 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun 

görülerek, Aliağa Belediye BaĢkanlığınca 22/02/2022-23/03/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıĢ 

olup; Aliağa Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarihli ve 87 sayılı Kararına konu askı sürecinde yapılan 

itirazlar kapsamında uygun görülen alanların "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" 

sınırına ilave edilmesine yönelik hazırlanan önerinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Deprem ve Afet – Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.816491) 

 

 64. Aliağa Belediye Meclisinin 10/09/2021 tarihli ve 425 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 önerisi, Belediye Meclisimizin 16/12/2021 tarihli ve 05.1548 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun 

görülerek, Aliağa Belediye BaĢkanlığınca 22/02/2022-23/03/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıĢ 

olup, askı sürecinde yapılan itirazlar kapsamında uygun görülen Aliağa Belediye Meclisinin 05/05/2022 

tarihli ve 86 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Deprem 

ve Afet – Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.816879) 

 

 IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

 VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

2. BÖLÜM 

2022 YILI EYLÜL AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

  

(2022 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI III. BĠRLEġĠMĠ I. OTURUMU) 

 

 

Tutanak No   : 97509404-301.03-9/3                                       Toplantı Tarihi   : 16/09/2022  

Toplantı Yeri : Ġzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No‟lu Hol                  Toplantı Saati    : 18.00               

                          Konak/ĠZMĠR   

                         (ĠzBB Meclis Toplantı Salonu) 

 

I. VE II. OTURUMDA HAZIR OLANLAR: Mustafa ÖZUSLU, Serkan KALMAZ, Ġlhan DAL, 

Fikret AKTAġ, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ 

POLAT, Bahar GÜRSUL, Yahya YILDIZ, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, 

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

Murat AYDIN, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can 

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

ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel 

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

Mustafa GERÇEK, Rıdvan KARAKAYALI, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Musa ÖZCAN, 

Erkan ÖZKAN (Menderes Belediye BaĢkan Vekili), Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Halil 

ÇULHAOĞLU, Ufuk YÖRÜK, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, 

Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, 

Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Nuri 
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CAFEROĞLU, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Alp ATAY, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, 

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

SELEK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser SEVĠL, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Fırat EROĞLU, 

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

YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Göksel DĠNÇER, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, 

Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, 

Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail 

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

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

Hakan ġĠMġEK, Nezih ÖZUYAR, Alpaslan KOPARAL. 

 

I. VE II. OTURUMA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Taner 

KAZANOĞLU, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ĠDUĞ, Hüseyin ÜNAL, Abdül BATUR, Cemil 

TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Selim Utku 

GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Mithat TEKĠN, 

Nazan DÖNMEZ, Mehmet TÜRKMEN, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Fatma 

ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Murat CĠHAN, Seda ÖZTÜRE, Ertan 

CERTEL, Ali ENGĠN, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, ġükrü 

SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Ġlkay GĠRGĠN 

ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK, Mustafa Alper GÜLDALI, Fatih TAġTAN, 

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

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

ALTUĞ, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Erol ÇOMAK, Uğur DEMĠREZEN, Sadık 

DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, 

Nafiz KÜKLER, Turgut PINAR, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye 

BaĢkan Vekili) 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS BAġKANI: Sayın Meclis Üyeleri Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi‟nin Eylül Ayı 

Olağan Toplantısının III. BirleĢimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız mevcuttur Değerli 

ArkadaĢlar. Sessizlik rica ediyorum, sessizlik rica ediyorum çünkü toplantıyı açtım. Değerli Meclis 

Üyeleri Ģimdi hızlıca Gündemimize geçelim.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi 

maddesi. Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Madde baĢlıklarının okunarak, görüĢülerek oylanmasını öneriyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: BaĢkaca bir görüĢ var mı? Buyurun Sayın BOZTEPE.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri biz AK Parti Grubu olarak 

Gündemdeki maddelerin Önergenin geldiği Ģeklinde okunarak devam etmesini talep ediyoruz. 

Gündemin yazılı Ģeklinde değil, Önergenin geldiği haliyle yani Önergenin tamamının okunarak 

devam etmesini öneriyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Vallahi benim elimdeki Gündem burada. BaĢka bir Gündem varsa…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, Sayın BaĢkan, onlar Gündem‟in yazılı Ģekli, yani Önergenin kısaltılmıĢ 

hali. Oysa Yasa açık ve nettir, konu Önergenin geldiği Ģeklinde okunması gerekiyor. Ekleri var 

onların, eklerle beraber okunmasını öneriyoruz. Aynı Ģekilde Komisyon Raporlarının da 

Komisyonda yazıldığı Ģekilde, Raporun geldiği Ģekilde okunmasını öneriyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Bunu, bunu anladım da… Buyurun Sayın KÖKKILINÇ.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi Sayın BaĢkan, Gündem hem yayımlandı, bütün Meclis Üyelerine 

dağıtıldı. Meclis ÇalıĢma Yönetmeliği‟nde Gündem Maddelerinin ne Ģekilde oylanacağı konusu, 

usule dair bir konu olarak değerlendirilmiĢ ve ele alınmıĢ. Usule dair biz bugüne kadar 3,5 yıldır 

madde baĢlıklarıyla okunarak görüĢülsün, oylansın diyorduk ve bu konuda da hem fikirdik tüm 

Parti Gruplarıyla. ġimdi arkadaĢımız usul konusunda sonuçta söz almıĢ durumda Hüsnü Bey.                
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Der ki; “Önerge ve eklerinin tümüyle okunarak oylanmasını istiyoruz.” der. Ben de bugün için belki 

Grup BaĢkan Vekilleri yeniden bir değerlendirme yaparlar, yeniden bir toplantı yaparlar gelecek 

Meclisler için. Ben de diyorum ki, Meclis ÇalıĢma Yönetmeliği‟ne göre elimizdeki Gündem‟de 

Ģurada gördüğünüz Ģekilde bu kez madde baĢlıklarıyla değil, Gündem‟de yayımlanan metnin 

okunarak görüĢülmesini ve oylanmasını Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına öneriyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Peki. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Usul konusundaki beyanımız budur, oylanması gerekiyor. 

MECLĠS BAġKANI: ġimdi bir de Değerli ArkadaĢlar… Yani Sayın KÖKKILINÇ‟ın bahsettiği 

konudaki Yönetmeliğimizin 11. maddesini ben okuyayım isterseniz. Diyor ki; “Gündem maddeleri 

sırası ile okunur ve görüĢülür.” Burada Ģey de… Sırasıyla okunur doğru, Sayın BOZTEPE de 

“Okunur” diyor haklı, hiçbir itirazım yok, siz de aynı Ģeyi söylediniz zaten.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz Ģimdiye kadar okunur cümlesini madde baĢlıklarıyla okuma noktasında 

Meclisçe oybirliği ile karar almıĢtık.  

MECLĠS BAġKANI: GörüĢülecek Ģekilde, evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: O Ģekilde yani madde baĢlıklarıyla… 1 numaralı baĢlık diyoruz. GörüĢ 

vermek isteyen o konuda sözünü alıyor, görüĢünü veriyor, ama biz 1 numaralı Önerge diyoruz, yani 

numara baĢlığıyla bugüne kadar okuyorduk. ġimdi arkadaĢlarımız diyorlar ki; tüm Önergenin yani 

bu Gündem‟in ekinde yer alan neredeyse bir A4‟ü kapsayan, bazısı 3-4 sayfayı kapsayan 

Önergelerin ve eklerinin okunmasından bahsediliyor. Mesela…  

MECLĠS BAġKANI: Anladım, anladım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir Ek Protokol ise hepsinin okunmasını istiyorlar. Ben de diyorum ki, 

Yönetmelik bu konuda yoruma açık, bugün için yani mutlaka arkadaĢlarımız bir toplantı yaparlar, 

değerlendirirler gelecek Meclis için. Usul konusunda bugün, burada yayınlandığı Ģekilde özetle 

okunarak görüĢülsün ve oylansın diyorum, evet. 

MECLĠS BAġKANI: Anladım, anladım. Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE bir dakika. ArkadaĢlar çok 

önemli bir konu konuĢulduğu için hani daha sessiz olursak, konunun da önemine binaen. Çünkü 

hepimizi çok ilgilendiren bir Ģey söylüyoruz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE isterseniz Kemal Bey söz 

istemiĢti. Buyurun Kemal Bey‟e söz vereceğim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Tamam, bir saniye. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri Ģimdi ben 

Gündemimin herhangi bir maddesini size okuyacağım. KarĢıyaka Belediye Meclisinin KarĢıyaka 

Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünün iĢletilen tesislerde verilen hizmetlerle ilgili 

güncellenen tarife cetveli önerge eki tablosunda belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik falan 

filan tabii… Buradan ne anlıyoruz? Hiçbir Ģey. Var mı? Neyi oyluyoruz? 

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE doğru söylüyorsunuz. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Hiçbir Ģey bilmiyoruz. Yani buradaki arkadaĢlar hepsi oybirliği olduğu 

zaman biz geçmiĢlerde öyle yapıyorduk. Ama Yasa açık ve net 5 gün sürer diyor, 3 günde yapılır 

demiyor. Biz… 1 madde de 15. madde falan demiyor. Yine Grup Sözcüsü‟nün söylediği gibi 

yoruma açık diyor, yoruma açıksa biz böyle yorumluyoruz. Ben okumak zorunda değilim, 

eklerini… Bana ekleri gelmedi. Bu konuda biz ısrarımıza devam ediyoruz. Kemal Ağabey‟in 

önerisini bekliyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE bu tabletlere baktığınız zaman bir QR kodu var orada,  o 

QR kodunda aslında o Önergeyle ilgili ek‟lere ne varsa hepsine ulaĢabiliyorsunuz yani anlatabiliyor 

muyum? Zaten onun için burada bunun özet halini vermiĢ oluyorlar. Yani Sayın Meclis Üyelerinin 

tamamına, Sevgili Meclis Üyelerimizin tamamına o QR kodunu okuttuğunuzda zaten sizin önünüze 

ek‟ler hepsi geliyor değerli arkadaĢlar. Yoksa tabii ki haklısınız orada bir sıkıntı yok. Ben Kemal 

Bey‟e söz veriyorum, buyurun Kemal Bey. 

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Belediyemizin Değerli 

Birim Amirleri, Değerli Konuklar Basınımızın Saygın Temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle iki Meclis Toplantısında dile getiremediğim bir hususu belirtmek istiyorum BaĢkan‟ım. 

Bu salonun yapımında emeği geçen bütün çalıĢanlara teĢekkür ediyorum. Yine bu salonun 

Meclisimize ve Ġzmir‟imize hayırlı olmasını diliyorum. Değerlim ArkadaĢlarım, yaklaĢık 3,5 yıldır 

birlikte Ġzmirliye hizmet etmekteyiz. Yapıcı yol gösterici bir Ģekilde çalıĢmalarımızı ürettik. %95‟in 
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üzerinde kararlarla Ġzmir halkına yardımcı olmaya çalıĢtık. ġimdi bu son dönemlerde, bu son 

Meclislerimizde elde olmayarak belli durumlar yaĢamaktayız. Ben Grup BaĢkan Vekilleriyle bir                

5 dakikalık bir toplantı yapılarak bu hususun da giderileceğine inanıyorum. Mümkünse bir 5 dakika 

ara verelim BaĢkan‟ım.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın Grup BaĢkan Vekilleri mutabık mı? Peki, Sayın Grup BaĢkan 

Vekillerimiz ĠYĠ Parti Grup BaĢkan Vekili Kemal Bey‟in önerisini makul buldular...  (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Meclis BaĢkan Vekili olarak sizle birlikte Grup BaĢkan Vekillerimiz bir toplantı 

talep ediyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: Evet, evet öyle yapacağız. O zaman ben Meclis‟e 15 dakika ara veriyorum. 

Değerli ArkadaĢlar, 5 dakika Oturum‟a, Oturum‟a 5 dakika ara verilmiĢtir, 5 dakika sonra görüĢmek 

üzere. 

                             

 

(ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MECLĠSĠNĠN EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ III. BĠRLEġĠMĠNĠNE 5 DAKĠKA ARA VERĠLDĠ.) 

 

 

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MECLĠSĠNĠN EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ III. BĠRLEġĠMĠNĠN II. OTURUMU 

 

 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, evet ben, ben 15 dakika demiĢtim. 

YEġĠM TEKOĞLU: Ama 45 dakika oldu. 

MECLĠS BAġKANI: Hayır 45 dakika olmadı nereden çıkartıyorsun Ģimdi? Yahu YeĢim Allah 

aĢkına… 

YEġĠM TEKOĞLU: Hayır, 40 dakika oldu.  

MECLĠS BAġKANI: Ben 15 dakika demiĢtim, ki hakkı buydu, 5 dakikada çay içilmez çünkü 

yani… Sıcak çaylar yani… Biz sıcak… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır 15 dakika oldu Fikret Bey, vallahi billahi 

17,5, 17,5… Bak… Hıdır tutmuĢ, Hıdır tutmuĢ 17,5 dakika neyse… Değerli… Ufuk Bey buyurun.  

UFUK YÖRÜK: BaĢkan‟ım ben üzüntülerimi dile getirmek istiyorum. Bu Meclis‟te aynı filmi, 

aynı senaryoyu 3. kez yaĢıyoruz. 1 saat oldu Meclis henüz Toplantıya baĢlayamadı. Sonu belli olan 

bir tartıĢmanın aynı Ģekilde bu Meclis‟e, birbirimize ayar vermek için yapılıyor olması hepimize bir 

hakarettir. Bunu bu Ģekilde Meclis açılmadan kendi duygularım olarak ifade etmek istedim. 

TeĢekkür ediyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… Özgür Bey buyurun.  

UFUK YÖRÜK: Meclis açılmadı BaĢkan‟ım, siz Meclis‟i açabilirsiniz. 

ÖZGÜR HIZAL: Ben de… 

UFUK YÖRÜK: Açılmadı Meclis henüz.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Ben Meclis‟i açtım arkadaĢlar.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Buyursun Meclis‟i o yönetsin bari. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Efendim? 

HÜSNÜ BOZTEPE: ArkadaĢ gelsin Meclis‟i o yönetsin… Yok böyle yap, Ģöyle yap…  

MECLĠS BAġKANI: Hayır öyle bir usul yok, ben açtım Meclis‟i arkadaĢlar. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

(SALONDAN: Açtınız Meclisi zaten.) 

MECLĠS BAġKANI: Ben de baĢka bir Ģey demiyorum ki arkadaĢlar, açtım dedim yahu. Meclis‟i 

açtım dedim, Ufuk Bey söz istedi verdim. Kayıtlara da geçti, evet buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan Meclis‟e kimin ayar verip kimin ayar vermediği konusunda nasıl 

bir düĢüncesi var bilemiyorum ama biz siyasi partilerin Grup BaĢkan Vekilleri olarak bu tarz 

toplantıları çok sıklıkla gerçekleĢtirdik. Bugün bu toplantıyı yapmamızdaki temel sebep de, 
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Meclis‟in çok daha sağlıklı yürütülmesi amacıylaydı. ġimdi Meclis Üyesi seçilmemizdeki temel 

sebep Ģudur; bu Meclis Toplantılarında Ġzmir‟in menfaatine olan hususlar için karar almaktır. Bunun 

süresinin bir anlamı yoktur. Bu süre bazen 30 dakika olur, bazen 30 saat olur. Saatlerce burada biz, 

Ġzmir için tartıĢma içerisine girebiliyoruz. Bundan sonra da gireceğiz. Ama bugün bu eleĢtiriyi 

yapan Meclis Üyesi görülüyor ki, çok kritik ve özellikle Hukuk Komisyonunu ilgilendiren 

konularda dikkatimi çeken bir husus, çok kritik ve özellikle Hukuk Komisyonunu ilgilendiren 

konularda Komisyon BaĢkanı sıfatıyla gelip burada bu Meclis Heyeti‟ne bilgi vermediği günleri 

hatırlıyoruz. Asıl saygısızlık, bu Meclis Heyeti‟ne ve Ġzmir‟e asıl saygısızlık, Meclis Üyesi 

ArkadaĢın kendisine verilmiĢ olan görevi tam manasıyla yapmamıĢ olmasıdır. Biz Grup BaĢkan 

Vekilleri olarak burada Meclis‟in sonuna kadar, Meclis‟in sonuna kadar Ġzmir için konuĢmaya 

devam edeceğiz. Dönem dönem de ara verip, Grubumuzla alakalı ve Meclis‟le alakalı toplantılar da 

yapabiliriz. Bu usulen de mümkündür. Dolayısıyla burada bir saygısızlık, bir baĢka durum söz 

konusu olamaz. Saygısızlık size bu Meclis‟in vermiĢ olduğu görevi yapmamaktır, saygılar 

sunuyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür… Buyurun Sayın AYDIN. Buyurun. 

MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Meclis Üyeleri 

hepinizi selamlıyorum. Bir kere Hukuk Komisyonu BaĢkanımızın Hukuk Komisyonu BaĢkanlığı 

görevini layıkıyla yerine getirdiği kanısındayım. Bu anlamdaki eleĢtiriyi doğru bulmadığımı 

belirtmek isterim. Kendisi hem Komisyon çalıĢmalarında, hem Komisyon çalıĢmalarına iliĢkin 

Meclis bilgilendirmelerinde bu heyete her zaman yeterli bilgiyi verdi. Kendisi vermediyse 

Komisyon BaĢkan Vekili verdi, o vermediyse Komisyon Üyeleri verdi. Çünkü hepsi bir bütünün, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu‟nun birer parçası olarak üstlerine düĢenleri yaptılar. Elbette 

Meclis‟te zaman zaman siyasi tartıĢmalar, gerginlikler, usule iliĢkin tartıĢmalar, Önergelere iliĢkin 

tartıĢmalar yaparız. Bazen bu tartıĢmalarımızın sınırlarını zorladığımız hatta bazen bu sınırları 

aĢtığımız olur. Bu benim için de böyledir, diğer arkadaĢlarımız için de böyledir. Bu tartıĢmalar belli 

bir noktaya gelip de Meclis çalıĢmaları bakımından bir huzursuzluk veya bir rahatsızlık haline 

geldiği zaman çok doğal olarak Meclis BaĢkanımızın ya da Meclis BaĢkan Vekilimizin 

baĢkanlığında bütün Grup BaĢkan Vekilleri olarak toplanır, bu konuyu ayrıca da birbirimizle daha 

rahat bir ortamda, daha birbirimize her Ģeyi söyleyebileceğimiz bir ortamda konuĢma ihtiyacı 

duyarız. Bugün de böyle bir ihtiyaç hasıl oldu ki, ĠYĠ Parti Grup BaĢkan Vekilimiz bu konuda bir 

öneri verdi. Biz Grup BaĢkan Vekilleri de bunu uygun bulduk ve sizin baĢkanlığınızda aramızdaki 

meseleleri olabilen en açık fikirlilikle tartıĢtık ve değerlendirmelerimizi yaptık. Burada her grubun, 

her Meclis Üyesinin temel amacının Ġzmir‟in yararına bir Ģey yapmak olduğu konusunda hiçbir 

Ģüphemiz yok. Neyi tartıĢıyoruz? Ġzmir‟in yararına neyin olduğunu tartıĢıyoruz. Bu da doğal olarak 

siyasi tavırlarımızın, hayata bakıĢımızın gereği olarak farklılıklar içeriyor. Bu farklılıklar bazen 

gerginliklere, çatıĢmalara ve tartıĢmalara yol açıyor, yol açacak da, bundan sonra da olacaktır. Ama 

Ġzmir‟e yakıĢır, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne yakıĢır bir tartıĢma zemini oluĢturmak konusunda 

bu son toplantımızın da faydalı olduğunu düĢünüyorum. Ben Önergeyi verdiği için Sayın ĠYĠ Parti 

Grup BaĢkan Vekili‟ne ve bu toplantıyı yönettiğiniz için Meclis BaĢkan Vekili olarak size 

teĢekkürlerimi sunuyorum.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Sayın AYDIN. Buyurun Sayın SEVĠNÇ. 

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım 3,5 yıl yaklaĢık uyumlu 

çalıĢan bu Meclisimiz Gündemini de bu çerçevede yürüttü. Grup BaĢkan Vekilleri olarak eskisi gibi 

Gündemimizin devam etmesini arz ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ederim. Sayın ĠYĠ Parti Grup BaĢkan Vekili Gündem‟in daha 

önceden yaptığımız gibi Gündem baĢlıklarıyla okunup, değerlendirilmesini, görüĢülmesini teklif 

etti. Sayın Grup BaĢkan Vekilleri… Evet. O zaman Gündem‟in madde baĢlıklarıyla görüĢülüp 

oylanmasını Meclisimizin oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. Sayın KÖKKILINÇ buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 ve 2. maddenin doğrudan oylanmasını öneriyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠL? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli ArkadaĢlar                               

1 ve 2 no’lu Önergelerin doğrudan kabulünü Meclisimizin oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe – Tarım – Kooperatifler. 
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MECLĠS BAġKANI: Hukuk Komisyonu… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe. 

MECLĠS BAġKANI: Plan ve Bütçe Komisyonu. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tarım – Kooperatifler. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠL? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli ArkadaĢlar                               

3 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Kooperatifler 

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

kabul edilmiĢtir, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4 ve 8 dâhil tüm maddeler Bütçe Komisyonuna gönderilsin. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠL? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 4 dâhil 8 dâhil tüm 

Önergelerin Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. ġimdi 4 tane de okuyarak Gündeme alacağımız 

Önergemiz var, onları sırasıyla arkadaĢlarıma okutacağım. Buyurun. 

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Bornova Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarihli ve 253 

sayılı Kararı ile kabul edilen; Bornova Belediyesinin 2022 Mali Yılı bütçesine ek olarak yıl içinde 

ihtiyaç duyulan ekteki Ödenek A cetvelinde belirtilen Müdürlüklerin ilgili harcama kalemlerinde 

kullanılmak üzere toplam 200.000.000,00-TL’lik ek ödeneğin, ekteki Ödenek B cetvelinde 

gösterilen 151.500.000,00-TL gelir ile ekteki Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 

Cetvelinde gösterilen Türk Lirası Cinsinden Banka Hesaplarında bulunan 48.500.000,00-TL 

karşılık gösterilmek üzere hazırlanan ek ödeneğin verilmesi hususunun, Mahalli İdareler Bütçe 

ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın 

alınmasını arz ederim. Mustafa ÖZUSLU Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. (Yazı İşl. ve Kar. 

Dai.Bşk.E.953740) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe Komisyonu. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠL? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 9 no’lu Önergenin Plan ve 

Bütçe Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun. 

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Karşıyaka Belediye Meclisinin 07/09/2022 tarihli ve 

72458193 / 232 sayılı Kararı ile kabul edilen; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97'nci 

maddesi "Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin 

isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek 

tarifelere göre ücret almaya yetkilidir." demektedir. Bu kapsamda Karşıyaka Belediyesi İşletme 

ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen yeni tesislerde verilen hizmetlerle ilgili güncellenen 

fiyatların ekteki tablolarda belirtildiği şekilde uygulanması hususunun, 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz 

ederim. Mustafa ÖZUSLU Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. (Yazı İşl. ve Kar. 

Dai.Bşk.E.953242) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe Komisyonu. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠL? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli ArkadaĢlar                               

10 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun. 

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. İzmir ilinin ilçelerinde ve bunlara bağlı mahallelerde; 

"sağlıklı ve sürdürülebilir gıda üretimini doğa temelli çözümlerle gerçekleştirerek tarımsal 

faaliyetlerin desteklenmesi" kapsamında; kalitesi yüksek, üreticiyi ve tüketiciyi koruyan, 

biyoçeşitliliği koruyan ve arttıran, iklim dostu ve sürdürülebilir toplum-sürdürülebilir çevre-

sürdürülebilir ekonomi için alternatif bir üretim şekli olan "Başka Bir Tarım Mümkün" 

felsefesini ilke edinerek, "Tohumun Bankası Topraktır" projesi ile üreticilere ait arazilere 

dikilmek koşulu ile fide ve fidan desteği sağlama, yerel, endemik ve atalık bitki türlerini koruma, 

üretme ve yaygınlaştırma amaçlanmaktadır. Bu hedef ve amaçlar doğrultusunda hazırlanan 

proje ekte olup, 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (f) bendi Ek Fıkrası, ilgili tüm yasal 

mevzuatlar doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması hususunu; Sayın Meclisimizin 

tensiplerine arz ederim. Mustafa ÖZUSLU Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. (Tarımsal 

Hiz.Dai.Bşk.E.953522) 

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Tarım – Ġklim DeğiĢikliği.     

MECLĠS BAġKANI:  Sayın SEVĠL? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 11 no’lu Önergenin Plan 

ve Bütçe – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Ġklim DeğiĢikliği ve Uyum Komisyonlarına havale 

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

Buyurun. 

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. 08.10.2006 tarih 26313 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliğinin 4'ncü maddesinin (c) bendi 

kapsamında; İzmir Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu tarafından, "İzmir Eğitim Bayramı" nın 

her yıl 5 günlük kutlamalarla yapılması, eş zamanlı eğitim, kültür ve spor etkinlikleri ile kitap 

fuarlarının yapılması talep edilmektedir. İzmir Kent Konseyi Genel Kurulunca 05.10.2013 

tarihinde onanarak yürürlüğe giren İzmir Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 

Yönergenin 28'inci maddesinin 4'üncü fıkrasındaki "…… Meclislerde ve çalışma gruplarında 

üretilen proje, politika önerisi vb. her türlü konunun önemi ve süresi itibarı ile aciliyetinin söz 

konusu olduğu durumlarda, konu hakkında genel kurul adına görüş oluşturur, karara bağlar ve 

değerlendirilmek üzere belediye meclisine sunar, takip eder ve uygulamayı izler" hükmü 

gereğince, İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu, 19 Haziran 2022 tarihli 18'nci Olağan 

Toplantısında söz konusu önerileri inceleyerek, Meclisimize sunulmasını uygun bulmuştur. İzmir 

Kent Konseyinin 18'inci Olağan Seçimsiz Genel Kurulunda; İzmir Kent Konseyi Eğitim Çalışma 

Grubu tarafından, "İzmir Eğitim Bayramı" nın her yıl 5 günlük kutlamalarla yapılması, eş 

zamanlı eğitim, kültür ve spor etkinlikleri ile kitap fuarlarının yapılması talebine ilişkin görüşleri 

ilgili birimlerin değerlendirilmesi de göz önünde bulundurularak Sayın Meclisimizce görüşülerek 

karara bağlanması hususunu tensiplerinize arz ederim. Mustafa ÖZUSLU Büyükşehir Belediye 

Başkan Vekili. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.949520) 

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Kent Konseyi – Kültür, Eğitim, Gençlik.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠL? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 12 no’lu Önergenin Değerli 

ArkadaĢlar Hukuk – Kent Konseyi – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarımıza havale 

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

da bir Önergemiz yok herhalde... 

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 
MECLĠS BAġKANI: O zaman Gündemimizin diğer maddelerine geçiyorum. Komisyon 

Raporlarının GörüĢülmesi. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde Komisyondan oyçokluğuyla değerlendirilmiĢ. Bu konuda 

Grubumuz adına Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonu BaĢkanı Hakan BARÇIN ve Çevre Komisyonu 

BaĢkan Vekili Saadet ÇAĞLIN söz alacaklar.  

MECLĠS BAġKANI: O zaman pozitif ayrımcılık yapalım, kadın üyemize söz verelim. Buyurun 

Sayın ÇAĞLIN.   

SAADET ÇAĞLIN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri, Bürokratlarımız ve Basın 

Mensupları. Ağustos ayında BüyükĢehir Belediyemizin 2019 yılında bir… Bir Grup Meclis Üyesi 

olarak Meclisimize sunduğumuz AraĢtırma Önergesi sonucu BaĢkanımızın ve Meclisimizin 

takdiriyle uygun bulunan TÜBĠTAK ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi iĢ birliğiyle hazırlanan 

“Aliağa ve Çevresi Çevre Durum Tespiti Raporları” için Çevre ve Sağlık Komisyonu adına söz 

almıĢ bulunuyorum. Sözlerime geçmiĢ dönemlerde Aliağa ve çevresi için hazırlanan raporlardan 

baĢlamak istiyorum. 2012 yılında TMMOB Ġl Koordinasyon Kurulu adına, 9 Meslek Odasından 

oluĢan Aliağa Komisyonu olarak, o dönem Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi 

Yönetimi‟nde olmam nedeniyle, hazırlanması sırasında meslektaĢlarım ile birlikte ilgili bölümleri 

için Aliağa Bölgesi Değerlendirme Raporu hazırlayıp kamuoyuna sunmuĢtuk. Bu raporu hazırlama 

sebebimiz, o tarihte gündeme alınan 7 adet termik santral önerisiyle bölgenin çevresel risklerini göz 

önüne sürmekti.  Bu raporun Aliağa Bölgesi‟nin Mevcut Çevresel Kirletici Kaynakları ve Kirlilik 

Değerlendirmesiyle ilgili bölümde; Çevre ve Orman Bakanlığımızın ihtiyaç görerek 2009 yılında 

hazırlattığı Dokuz Eylül Üniversitesi Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve bir özel sektör 

kuruluĢunun hazırladığı, ortak hazırladığı Aliağa Çevre Durum Tespiti ve TaĢıma Kapasitesinin 
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Belirlenmesi Raporundan da yararlanmıĢtık. Bir resmi belge olarak, Bakanlığımızın hazırlattığı bir 

rapordu bu. O raporun sonucunda birtakım… Özetle birkaç paragrafını sizinle paylaĢacağım. 

Bölgede kurulması planlanan tesisler arasında termik santrallar, demir-çelik tesisleri, haddehaneler 

ve bir petrol rafinerisi bulunmaktadır. Bu tesislerin örnekleri halen bölgede faaliyet göstermekte 

olup, bunların kalıcı toksik organik bileĢikler, uçucu organik bileĢikler ve ağır metalleri yayan 

önemli kaynaklar olduğu bilinmektedir. Bu kirletici grupları için Yönetmeliklerde verilen baca gazı 

ve hava kalitesi sınır değerlerinin hâlihazırda pek çok noktada aĢıldığı bu raporda 

değerlendirmelerle belirlenmiĢtir. Ġlave olarak kurulacak tesislerin emisyonlarının mevcut duruma 

ekleneceği ve dıĢ hava kalitesini olumsuz yönde etkileyeceği, pek çok noktada aĢılan sınır 

değerlerin aĢılma sıklığının artacağı açıktır. Özet olarak, bugün itibarıyla mevcut kirlilik, zaten 

Aliağa için... Birlikte tüm bölgenin doğal bitki örtüsünü, tarım alanlarını olumsuz etkilemekte, 

çevre sağlığı ve canlı yaĢamı için risk oluĢturmaktadır. Kurulması düĢünülen termik santraller, 

yalnızca Aliağa için değil, Ġzmir kenti ve Kuzey Ege Kıyıları, hatta bölgenin tamamı için büyük 

çevresel felaketler yaratacaktır. Notlarıyla biten bir rapordu. Bizim 2012 yılında 9 meslek odasıyla 

birlikte hazırladığımız rapor. Burada bütün meslek alanları, Aliağa‟nın tüm kaynakları yer altı 

özellikleri, yer üstü özellikleri, tarımı, kimyası, bütün hepsi tartıĢılmıĢtı. O günden bugüne 10 yıllık 

dönem içinde, termik santrallerin bir kısmı kapasite artıĢı yaptı, bir kısmı hukuk mücadelesi sonucu 

yapılamadı. Mesela PETKĠM‟in PETKOOP Termik Santrali vardı, yapılamadı. 2018 yılında Star 

Rafinerisi 10 milyon ton kapasiteyle üretime geçti. 10 milyon metrekare alana sahip, 4 milyonu 

sanayi imarlı, 362 sanayi parseline sahip Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, 2007‟de 11 iĢletmeyle 

üretim yaparken, bugün 42 firma faaliyet gösteriyor ve 24 tane de inĢaat aĢamasında firmamız var 

ve bu iĢletmeler kimya sektörünün de dev tesisleri. Gemi Söküm Tesislerine bakarsak, 2012 yılında 

21 firma 980 bin ton hurda üretirken, 2020 yılı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‟nın Ġzmir 

Kalkınma Ajansına hazırlattığı Gemi Geri DönüĢümü Sektör Analizi 2022 Raporu‟nda gemi söküm 

kapasitesinin 1.776.000 tona çıktığını yazıyor, belirtiyor bu rapor. Bunların dıĢında Aliağa Ticaret 

Odası da 2018-2021 Yılı Stratejik Planı‟nda iç ve dıĢ paydaĢlar SWOT Analizinde “Aliağa ilçesinin 

en temel 5 sorunu nedir?” sorusunu sormuĢ ve bu paydaĢların büyük bir çoğunluğu 1. tehdit olarak 

çevre ve hava kirliliği olarak belirtmiĢtir. Sonuçta bu Aliağa‟nın kendi sanayi kuruluĢları, sanayi 

odası, ticaret odası. ġimdi bugüne geldiğimizde BüyükĢehir Belediyemizin hazırlattığı raporlardaki 

Ģu tespitlerle devam etmek istiyorum. Büyük kirletici kaynak niteliğindeki çok sayıda iĢletmenin 

emisyon izni olmasına rağmen kümülatif etki göz önüne alındığında özellikle bazı parametreler 

açısından hava kalitesi seviyeleri belirli bölgelerde kötü durumdadır. Yer üstü ve yer altı sularında 

yapılan analizler sonucunda örneklemeleri yapılan tüm kaynakların su kalitesi yürürlükteki mevzuat 

açısından değerlendirildiğinde çok iyi ve iyi kalitede su kaynağı mevcut değildir. Deniz suyu ve 

sediman örneklerinin analiz sonuçlarına bakıldığında, Nemrut Körfezi kıyısında yer alan noktalarda 

kirletici konsantrasyonlarının çok daha yüksek olduğu, geçmiĢ çalıĢmalara nazaran özellikle kalıcı 

organik kirleticiler açısından bir birikim olduğu görülmektedir. Bunların hepsi sonuçta bilimsel 

analizlere dayalı raporlar. Petrokimya, gemi söküm, cüruf depolama ve demir-çelik sanayinin 

yoğunlaĢtığı Horozgediği, Çakmaklı ve Bozköy yerleĢkelerinde sanayi faaliyetlerinin toprak ve 

bitki örtüsü üzerinde ağır metal kirliliğine neden olduğu, özellikle arsenik ve kurĢun kirliliğinin 

insan sağlığı ve çevre yönünden tehlikeli boyutlara ulaĢtığı, yaklaĢık 50 yıldır devam eden sanayi 

faaliyetlerinin toprak ve bitki varlığına etkileri yönünden sürdürülemez aĢamaya ulaĢtığı 

görülmektedir. Notlarıyla da geçen ay Meclisimize gelen 3 yıllık bir çalıĢma sonucu hazırlanan 

raporun en özet bilgilerini sizinle paylaĢtım. ġimdi bu raporların sonuçları gösteriyor ki, her yıl 

artan sayıda ağır sanayi, petro kimya ve diğer kimya iĢletmeleri üretimi yapıyor, iĢletmeleri üretim 

yapıyor. Doğal olarak bu üretimlerin emisyon ve deĢarjları da tehlikeli kimyasallardan oluĢuyor. 

Tamamına yakını insan ve çevre için sağlık riski oluĢturan maddeler bunlar. Her birinin emisyon ve 

deĢarj izinlerinin olduğunu kabul edersek, mevzuatın izin verdiği sınır değerlerin altında atıklarını 

hep birlikte havaya, suya, alıcı ortama verdiğini ve denize bıraktığını düĢünürsek… Dolayısıyla 

mevzuatın sınır değerinin artık anlamı kalmıyor bu bölge için. Çünkü kümülatif etki sınır 

değerlerinin üstüne çıkıyor. 1960 yılında 2.800 nüfuslu bir balıkçı kasabası olan Aliağa ilçemiz 

bugün 103.300 nüfuslu bir sanayi kenti. Türkiye‟nin 2021 yılı için en büyük 10 sanayi kuruluĢunun 

ikisini TÜPRAġ ve Star Rafinerisi‟ne, Ege Bölgesi‟nin ilk 10 kuruluĢunun Star Rafinerisi, 

TÜPRAġ, PETKĠM ve Demir-Çelikler… Bu fabrikaların bulunduğu kentten bahsediyoruz. Ege 
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Bölgesi‟nin 17 milyar Dolarlık ihracatının 10,2 milyar Dolar‟ını gerçekleĢtiren Ģehirdir Aliağa. 

Türkiye Ekonomisi‟nin, Ġzmir Ekonomisi‟nin motor gücüdür Aliağa ilçemiz. Ben bir Kimya 

Mühendisi olarak cari açığımızı azaltan, yüksek istihdam yaratan, katma değeri yüksek ürünleri ile 

ihracatımızın ve kimya sektörünün yıldız Ģehri Aliağa‟nın, Ġzmir‟in bir ilçesi olmasından gurur 

duyuyorum. Henüz yeĢil ve mavinin iç içe olduğu, sağlıklı yerleĢkelere de sahip olan 

Aliağa‟mızdan gelecekte de bu gurur duygumuzun devamı için birbirini destekleyen, doğrulayan bu 

raporları dikkate alarak kentimizi, kentlimizi, doğamızı ve yaĢam kaynaklarımızı korumaya yönelik 

tüm önlemleri almak zorundayız. Ekonominin çarkları dönmeli, bu tesisler yaĢamalı ama baĢka 

yaĢamları tehdit etmemeli. Sağlıklı yaĢamın sürdürülebilirliğini sağlayan, doğal dengenin 

bozulmadığı, insanların yaĢam alanlarını terk etmeyeceği Ģartları sağlamak zorundayız. Bu gün 

Horozgediği‟nde bundan birkaç yıl önceye kadar, o 5 yıl önceye kadar yaĢayan halkın yaĢamadığını 

o bölgenin, arkadaĢlarımız da biliyorlardır çünkü bölgenin sağlıksızlığı artık insan yaĢamına engel 

olacak duruma geldi. Bu bölgede kesinlikle izleyerek ölçerek değerlendirerek adım atmalıyız. 

Kapasite artıĢlarında da yeni sanayi kuruluĢlarında tehlikeli atıkların en aza indirileceği kümülatif 

çevresel etkileri değerlendirerek belki yeni kriterler getirerek kullanacakları sudan, kullanacakları 

enerji tipinden, fosil yakıtlardan enerji üretiminin tek edildiği yenilenebilir enerji kaynaklarına 

geçiĢin sağlandığı sera gazı emisyonlarını düĢüren karar ve kontrol mekanizmaları oluĢturmalıyız. 

En önemli unsurlardan biri de Açık Kapı Atık Ġthalatı politikasından kaynaklı ekolojik kırımdan 

ülkemizi ve Ģehrimizi korumalıyız. Sonuç olarak, Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin Aliağa Çevre 

Durum Raporlarının, Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığımız tarafından dikkate 

alınması ve gereğini yapması yönünde önerilerden oluĢan Önergeye; Çevre ve Sağlık 

Komisyonumuzun Millet Ġttifakı Üyeleri olarak uygun görüĢümüzü Meclisimizin bilgisine sunar, 

Ġzmir için çok değerli resmi referans belge niteliğindeki Bilimsel Raporu hazırlayan Kurumlarımız 

TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nin Değerli Uzmanları 

ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığımızda emeği geçen herkese teĢekkür ederiz, 

saygılar sunuyorum. (11 dakika 44 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Sayın ÇAĞLIN‟a çok teĢekkür ederiz Değerli ArkadaĢlar. ġimdi Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adına bu konuda, bu Önergeyle ilgili söz alan Hakan BARÇIN ArkadaĢımızı… 

Buyurun Hakan Bey.  

HAKAN BARÇIN: BaĢkan‟ım izin verirsiniz ben yine bilgisayarımı kullanmak istiyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  

HAKAN BARÇIN: TeĢekkürler söz verdiğiniz için, herkese iyi akĢamlar. Gerçi biraz Saadet 

Hanım‟dan sonra konuĢacaklarımı kısaltmaya çalıĢacağım çünkü tekrara girmek istemiyorum. Genel 

olarak Ģöyle bir Ģeyle söze baĢlamak istiyorum, 2019‟un 7. ayında baĢlayan bu süreç, Pandemi 

vesaire gibi nedenlerle de sekteye uğradığını da bir yana bırakırsak 3 yıldır, 1 yılını bırakırsak 2 yıldır 

çok ciddi bir çalıĢmanın sonucu oluĢtu bu raporlar. Ve bu raporlarında sadece birilerine delege 

edilmesiyle, birilerine sipariĢ edilmesiyle olmadı, onları da anlatacağım bu bir ortak… Tüm Ġzmir‟in 

bu konuya duyarlı bütün Kurumlarını bir araya getirerek bu raporları baĢından sonuna kadar 

yapılmasını sağladık, çalıĢtık. ġimdi belki de hani o kızılderilinin sözü gibi iĢte; “Son ırmak 

kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde son balık tutulduğunda beyaz adam bu paranın yenilebilecek bir 

şey olmadığını anlayacak.” Lafları belki çok daha bizi bir Ģeyler ifade eder günleri yaĢamaya 

baĢladık. ĠĢte iklim değiĢikliği denilen, aslında iklim değiĢikliği kelimesel olarak da çok, aslında 

yumuĢatılmıĢ bir Ģey gibi geliyor bana. Buna kriz demek, buna felaket demek daha doğru olur diye 

düĢünüyorum. Bakın burada karbondioksit ve metan gazları… Saadet Hanım bahsetti, giderek 

hepimizin bildiği gibi dünyamız çok süratle ısınıyor. Bilimsel raporlar Ģunu gösteriyor, tüm, Ģimdiye 

kadar üretilmiĢ tüm kirliliğin %50‟si son 35 yılda üretilmiĢ. Bakın ne kadar çarpıcı değil mi? 10-15 

bin yıldır insanoğlunun olduğunu düĢünürsek, Ģuan mevcut kirliliğin %50‟sini son 35 yılda üretmiĢiz 

dünya olarak. Ġnanılmaz bir hız, inanılmaz bir tüketim toplumu. Bakın 1970‟lerdeki Aliağa‟nın 

fotoğrafına. ġu an da ne… 1970‟lerde bu. ġu an nasıl? Neler var Aliağa‟da? Bakın Aliağa‟yı 

çoğunlukla iĢte bir nasıl deriz? Ġlk akla gelen rafineridir veya haddehanelerdir, demir-çeliklerdir. 

Bakın neler var? Hurda demir-çelik iĢletme tesisleri, haddehaneler, petrokimya tesisi, petrol 

rafinerisi, doğal gaz çevrim santrali, gübre fabrikası, gemi söküm tesisleri, kömür depolama alanları, 

hurda depolama alanları, cüruf yığınları ve bu trafiğin, bütün bu tüm trafiğin kara yolu ve asfaltların 

getirdiği yüksek faaliyet. 1989‟da bu gerçeğin bugün, bugünkü geldiğimiz gerçeğin ilk farkına varan 
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yine Ġzmir olmuĢ. Ben gerçi o zaman Ġzmir‟de değildim ama Ankara‟dan takip ediyorduk. Buradaki 

biz… Eminim mesela RaĢit Bey gibi bir sürü yaĢı müsait olan ArkadaĢlarımız, Ağabeylerimiz bilirler. 

Ġlk kez bir termik santrale, ilk kez gerçekten ilk bir çevre hareketi Ġzmir‟de baĢlamıĢtır. 1990‟lı 

yıllarda Aliağa‟daki Termik Santrali‟ni bu küçücük çocukların 50 kilometre boyunca bir zincir, insan 

zinciri oluĢturarak karĢı gelmiĢlerdi. ġimdi gelelim 2019‟a, yani bizim verdiğimiz Önerge‟ye. Bakın 

bu Önerge 08/07/2019‟da dediğim gibi Pandemi vesaireyle sekteye uğrasa da, yaklaĢık 1 yılı aĢkın Ģu 

sayacağım DanıĢma Kurulu‟yla 1 yılı aĢkın sayısız toplanıldı. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Önerge 

sahibi Meclis Üyelerimiz, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 

BaĢkanlığı, Ege Üniversitesi, baĢlangıçta Dokuz Eylül Üniversitesi de vardı sonra yerini TÜBĠTAK 

MAM BaĢkanlığına bıraktı. Ġzmir Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, Ġzmir Barosu, Ġzmir Gemi 

Mühendisleri Odası, Ġzmir Çevre Mühendisleri Odası, Ġzmir Ziraat Mühendisleri Odası, Tabip Odası, 

Peyzaj Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB Ġl Koordinasyon Kurulu ve Foça 

Çevre Kültür Platformu. DanıĢma Kurulumuzun toplantılarından görüntüler… 16/10/2020‟de Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye Meclisi‟nin Aliağa ve yakın çevresinde çevre kirlenmesinin boyutlarının 

belirlenmesi amacıyla yani bugün oylayacağımız, su ve hava, toprak kirliliğinin tespiti için bir 

bilimsel çalıĢma yaptı, Ege Üniversitesi ve TÜBĠTAK. Bu da 16 ay sürdü, zaten öyle öngörülmüĢtü. 

16 ayın sebebi iki dönemli, yani hem kıĢ, hem yaz alınsın diye 16 ay gerekiyordu. Bunların Ege 

Üniversitesi “Aliağa Toprak ve Bitki Kirliliği Sonuç Raporu” ve TÜBĠTAK‟ın “Çevre Durum Tespit 

Projesi Raporları” yaklaĢık 640 sayfa. 10/08/2022 tarihli “Çevre Kirliliği Sonuç Raporu” adı altında 

Ġzmir BüyükĢehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığımızca incelendi. O incelemenin 

sonucunda bugünkü Önerge yazıldı Dairemiz tarafından. Biraz bu raporların nasıl, yöntemsel olarak 

yapıldığını anlatayım. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi dediğim gibi iki dönemde yaptı. Birisi, 

Kasım ve Aralık dönemindeydi. 162 adet toprak; 81 noktadan, 2 derinlikten ve 177 bitki örneği 

alındı. Ġkinci dönemde de bu tekrar etti. Bu da Mayıs ve Haziran dönemindeydi. Yani toplamda 354 

adet bitki, 324 adet de toprak örneği aldılar. Ve burada göreceğiniz tek tek saymayayım, ekranda 

görünüyordur. 17 adet ağır metali analiz ettiler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nin Raporuna göre; 

50 yıllık bir geçmiĢi olduğunu tüm bu kirliliğin, baĢından itibaren hepi topu 50 yıllık bir geçmiĢi 

olduğunu, bölgenin taĢıma kapasitelerinin aĢıldığını, doğal yapının olumsuz etkilendiğini, yörede 

yaprağı dökmeyen bitkilerde lezyonlar görüldüğünü, arsenik ve kurĢun kirliliğinin insan sağlığı ve 

çevre yönünden tehlikeli boyutlara ulaĢtığını, sanayi faaliyetlerinin toprak ve bitki varlığına etkileri 

yönünde sürdürülemez aĢamaya gelindiğini gözlemlemiĢlerdir. Ancak bütün bunlara rağmen yine de 

bir umut var, raporda bundan da bahsediyorlar. ġöyle ki; “Doğal EĢik” denilen bir değer var. Bu 

asgari düzeyde bir canlının kendi yaĢamını sürdürmesi için veya yenileyebilmesi için hayatı, öyle bir 

ortam. Yani asgari düzeyde karĢıladıkları bir ortam. Bunu da eğer kirliliğin toprakta ve yer altı 

sularında kalıcı hale gelmemesi ve kendini yenileyebilmesine imkân tanınmasını sağlarsanız, bu 

hayat devam ediyor. Yani harika bir Ģekilde devam etmese de hayat devam ediyor. Gelecek bir 50 yıl 

sonunda havzanın canlılığını tamamen kaybetmeden temel önlemlerin alınması, bölgede doğal 

yapının canlılığını koruyarak hem sanayi, hem tarımsal üretim, hem de yaĢanabilir bir Aliağa 

mümkün. Bu, Ege Üniversitesi‟nin raporundan alınma. Bunun için koruma kullanma dengesi 

gözetilerek, Saadet Hanım‟ın dediği gibi, “Kümülatif Etkiler” bütüncül düĢünmek gerekiyor. Bir de 

yani bunu aslında hem Aliağa‟nın bütüncül düĢünmesi lazım, hem Ġzmir‟in bütüncül düĢünmesi 

lazım hatta ülkemizin bütüncül düĢünmesi lazım. Bu anlamda da planlamaları, sektörlerin planlama 

yoğunlukları sınırlandırılmalı ve birazdan zaten Komisyonumuzun Raporunda da o var, önerilerimizi 

de sunuyoruz, o Ģekilde de geçti, oyçokluğuyla da olsa. TÜBĠTAK MAM ise 6 iĢ paketinden 

oluĢturdu. Emisyon envanterlerini hazırladılar, hava kalitelerini hazırladılar, modellediler pardon, 

hava kalitesini izlediler. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)   
MECLĠS BAġKANI: Bir dakika… Sayın BARÇIN özür dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

adına konuĢuyor Değerli Hatip o açıdan, Grup adına konuĢuyor. Buyurun… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) O Komisyon, Komisyon BaĢkanı 

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

Buyurun. 

HAKAN BARÇIN: Su Kalitesi Ġzleme ÇalıĢmaları, Deniz Suyu Kalitesi Ġzleme ÇalıĢmaları 

Sediman Analizleri ve Raporlamalar üzerinde 6 iĢ paketinde gerçekleĢtirdiler. Çevre Koruma ve 
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Kontrol Dairesi BaĢkanlığımızın TÜBĠTAK MAM Raporunda, değerlendirmesinde; hava ve su 

kirliliğinin temel nedenleri, burası önemli, gemi söküm, demir-çelik ve petrokimya sektörleri 

faaliyetlerinin kontrol edilerek sınır değerlere uyulmasının sağlanması, benzer yeni faaliyet yürütmek 

isteyen kuruluĢlara izin verilmemesi, mevcut kuruluĢların kapasite artıĢ taleplerinin kabul 

edilmemesi, Aliağa ve yakın çevresinde iĢletme kapasitesinin baĢka bölgelere dağıtılarak yine bu 

kümülatif çok önemli, kirlilik etkisinin kademeli olarak azaltılması yönünde tedbirlerin alınması 

gerektiğini söylüyor. Ayrıca, Aliağa ve yakın çevresinde havadaki partikül madde ve ağır metal 

kirliliğinin, gemi söküm faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelerde en yoğun olduğu…  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan‟ım ne kadar sürecek? 

HAKAN BARÇIN: Bunu demir-çelik sanayinin…  

MECLĠS BAġKANI: 20 dakika. Maksimum. 

HAKAN BARÇIN: Takip ettiği özellikle petrokimya ve gemi söküm bölgelerinde yer altı ve yerüstü 

sularında ağır metal kirliliğinin yüksek olduğu yönünde verilere yer vermiĢtir. Bu anlamda üç 

sektörden bir tanesi gemi söküm. Özellikle hani en kötü durumda olanı diye bu bağlamda Ģu 

fotoğrafa baktığımızda, bu baĢtankara yönteminin ne kadar ilkel ve ne kadar ciddi anlamda riskli 

olduğu görünüyor. Sadece… Hiçbir Ģey bilmeye gerek yok, Ģu fotoğrafa bakmak bile yetiyor. Bu 

sistemden vazgeçip, bu baĢtankara sisteminden vazgeçip, kuru havuz sistemine dönülmeli, acilen, 

hemen. Bunu da bir sürü ülke yapıyor. Bu da… Hatta Haliç Tersanesi böyleymiĢ. Yani Ģimdi iĢte çok 

farklı bir Ģekilde değerlendiriliyor. Yani bu bilmem kaç yüzyıl önceyse yapmak mümkün. Aynen bu 

fotoğrafta görüldüğü gibi kuru havuz sistemiyle. Sistem de Ģu; bir… Böyle bir hazneye su varken 

alınıyor tekne, gemiler daha sonra suyu boĢaltılıyor ve ne yapılıyorsa orada bölünüyor, parçalıyor, 

parçalanıyor daha sonra onlar bertaraf edilecek yerlere götürülüyor ve dolayısıyla suya, toprağa 

karıĢmamıĢ oluyor. Bakın burada bir yine Ġngiltere‟de yanılmıyorsam bir kuru havuz sistemi. Evet, 

geldik sonuç kısmına. Bizde Ģimdi gördüm Ģeylerde de var, Gündemde de var. Kısacık Ģundan 

bahsedelim Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı‟nın Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile iĢ 

birliği ortamının oluĢturulmasını talep ediyoruz. Gemi Söküm DönüĢüm Tesisleri Çevre Ġzin 

Lisansı‟nı 2016‟dan beri yayımlanmamıĢ olan, tabi olunan Yönetmeliğin pardon, yayımlanmamıĢ 

olan kısmının yayımlanmasını talep ediyoruz. Hızlı geçiyorum, vakit çok geçti diye. Bundan sonra 

tüm Aliağa değil, tümüyle Ġzmir‟e bu iki raporun herhangi bir Aliağa‟yla ilgili sanayi sektör vesaire 

bir izin herhangi bir Ģekilde bu iki raporun dikkate alınmasını talep ediyoruz. Çevre Ġzin ve Lisans 

Belgesi, Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığında… Kapsamında olmayıp özür dilerim, 

fazla olmaları nedeniyle bunların da kirletici etkisi yüksek olan tesislerin de kapsama alınmasını yani 

ufak ufak, ufak ufak ÇED Raporu istenmeyen, Çevre Ġzin Lisans Belgesi istenmeyen ama yan yana 

geldiğinde burada hep dert o, çok ciddi bir yoğunluk var. Bunların da kümülatif olarak 

değerlendirilmesini talep ediyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ilgili birimleri ve ilgili kamu ve 

sivil toplum Kurum ve KuruluĢlarıyla bir araya gelerek, aynen bu raporu 2 yıldır hazırladığımız gibi 

bölgenin yakın, orta ve uzun vadede kümülatif kirlilik etkisinin kademeli olarak azaltılmasına iliĢkin 

çalıĢmaları hep birlikte yapmayı istiyoruz, talep ediyoruz. Bu arada TÜBĠTAK ve Ege 

Üniversitesi‟ne Saadet Hanım teĢekkür etti, ben de teĢekkür ederim. Aynı zamanda da tüm bu 

çalıĢmaları birlikte yaptığımız bu sivil toplum kuruluĢlarına, bu kararın alınmasındaki Denizcilik, 

Hukuk ve Çevre Komisyonlarına, aynı zamanda da Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanımıza 

Kerem GĠRĠġKEN‟e ve Genel Sekreter Yardımcısı ġükran NURLU Hanımefendiye ve BaĢkanımıza 

baĢından beridir, bize hep destek veren çok ciddi anlamda önümüzü açan Tunç SOYER‟e çok 

teĢekkürler. (16 dakika 19 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederiz Hakan Bey‟e, sağ olun. Buyurun Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: Grup adına, AK Parti Grubu adına evet.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi saygıyla selamlıyorum. ġimdi 

iki Meclis‟tir gerçekten biz Meclis‟te ne yaptığımızı, neyin kararını aldığımızı ĢaĢkınlıkla izliyorum. 

Biz Meclis‟i, Meclis Toplantılarını yaparken Meclis‟i yöneten sizler ve Grup BaĢkan Vekilleri ve 

Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız Yasaların, Yönetmeliklerin bizlere vermiĢ olduğu hak ve hükümlülükler 

çerçevesinde hareket ediyoruz ve dolayısıyla da o Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde kararlar 

alıyoruz. Bunu da sıklıkla dile getiren CHP Grup Sözcüsü Sayın Nilay Hanım. Neden bu uyarıyı 

yapma ihtiyacı duyuyor Nilay Hanım ya da sizler? Ġyi niyetle verilmiĢ geçmiĢ dönemde özellikle 
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Salahattin Bey‟in Ģehirle alakalı, Ģehrin sorunlarıyla alakalı, Ģehirdeki yaĢayan insanların direkt 

sorunlarını ilgilendiren konularla alakalı verilmiĢ onlarca Önerge var. Yine, Çile Hanım‟ın AK Parti 

Grubu‟ndaki Meclis Üyesi ArkadaĢımızın bu Ģehirde yaĢayan kadınlarla alakalı, bu Ģehirde yaĢayan 

gençler alakalı ve çocuklarla alakalı onlarca Önergemiz var. Ve bu Önergeler ne yazık ki, Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu‟nun oyları ile bu konuda karar alınmasına yer olmadığına dair bir gerekçeyle 

burada Önergelerin, Gündeme dahi alınması engellenmiĢtir. ġimdi geldiğimiz noktada bir Önerge 

verilmiĢ, bu Önerge neticesinde de bir rapor düzenlenmiĢ. Bu rapor güzel bir çalıĢma. Ben bu raporu 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nden almadım. Gönül isterdi ki, böyle bir raporun, böyle bir çalıĢmanın 

bu Meclis Toplantısının 1 gün öncesinde ya da 2 gün öncesinde taleple Hakan Bey‟e ya da baĢka bir 

arkadaĢımıza verilmesi değil, bu raporun hazırlanması sürecinde, bu raporun hazırlanması sonrasında 

Meclis‟e sunulmadan önce en azından Grup BaĢkan Vekillerine verilmesini isterdik. Ben bu raporu 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nden aldım, en azından onun hazırlamıĢ olduğu rapor. Zaten o 

raporun tarihi de 18/06/2022 arkadaĢlar. BaĢka bir rapor var, biraz daha kapsamlı bir rapor, bu raporla 

birlikte. ġimdi, Komisyon Üyesi ArkadaĢlara sorduk; “Siz bu konuyu görüĢürken size rapor verildi 

mi?” Hayır verilmedi. Peki ne oldu? “Bürokrat ArkadaĢ geldi elinde bir raporla 630 sayfadan 

bahsedildi. 630 sayfalık bir rapor bizim önümüze bırakıldı biz de 630 sayfalık raporun herhalde 5 

dakikada bakılması mümkün değildir.” diye düĢünüyorum. Dolayısıyla burada bir gariplik var, 

burada bir problem var, burada bir sorun var. Onun ötesinde baĢka bir problem ve baĢka bir sorun var 

Sayın BaĢkan. Az önce bu Komisyon Raporunu önümüze getiren Hukuk Komisyonu BaĢkanı çıkıp, 

Hukuk Komisyonu BaĢkanı çıkıp, usuli anlamda yapmıĢ olduğumuz bir toplantıyı bence haddi 

olmayarak bir eleĢtiriyle eleĢtirdi ama aynı Hukuk Komisyonu BaĢkanı çok iyi biliyor ki, çok iyi 

görüyor ki, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi‟nin böyle bir karar alma yetkisi yok. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟ne ve diğer Kurum ve KuruluĢlara Yasalar belli yetkiler vermiĢ, belli görevler 

vermiĢ. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin bu yasal mevzuatlar gereği çevreyle ilgili hakları ve 

yükümlülükleri var ve görevleri var. En genel itibarıyla bakıldığında bu Ģehri yöneten Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin, bu Ģehrin çevresel sorunlarını gözeterek onunla ilgili iĢlem yapma gibi bir 

sorumluluğu var. ġimdi ben bu raporun bugün burada gelip, görevi olmaksızın oylanmasının çok 

samimi olmadığını düĢünüyorum. O zaman adama sorarlar, derler ki; “Ey Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi, sen bugüne kadar Aliağa‟da böyle bir kirliliğin olduğunu düĢünüyorsun, o bahsettiğin 

tesislerin hangisine cezai bir iĢlem uyguladın?” Uyguladınız mı? “Ey Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, 

sen senin görev ve yetkinde olan körfez temizliğiyle ilgili hazırlanmıĢ raporları buraya getirip sundun 

mu?” Sunmadın, sümenaltı yaptın. “Ey Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, sen yine aynı Kurumun, Ege 

Üniversitesi‟nin hazırlamıĢ olduğu arıtma tesisiyle ilgili olumsuzlukları gösteren raporu, bu Meclis 

Üyelerine getirip sundun mu?” Sunmadın. “Ey Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, sen Tire‟de… Biz 

burada görüntülerinin yayınladığımızda çok kızmıĢtınız ve çok bozulmuĢtunuz… Tire‟de mera alanı 

içerisinde hâlâ vahĢi yöntemlerle çöp depolama alanlarının olduğunu bilerek oraya hiç gidip bir rapor 

hazırlama ihtiyacı duydunuz mu?” Hayır. Asli görevleriniz bunlar. Bunları yapmıyorsunuz, bunların 

tamamını görmezden geliyorsunuz ama geliyorsunuz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟yle Çevre, 

ġehircilik Bakanlığı‟nın arasındaki iĢ birliğinin arttırılması amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

Meclisi‟nden bir karar çıkartıyorsunuz. Ne münasebet? Bu Ģehrin baĢında olan ve bu Meclisin, bu 

Kurumun baĢında olan Sayın Tunç SOYER, Çevre, ġehircilik Bakanı‟ndan randevu aldı da randevu 

mu verilmedi? Çevre, ġehircilik Bakanımız Sayın Murat KURUM, bu Belediye‟yi ziyaret ettiğinde 

bunlar dile getirildi de görmezden mi gelindi? Böyle bir karar bu Meclis‟ten geçmek durumunda mı? 

Bir kere Yasaya ve Yönetmeliklere aykırı, sizin teamüllerinize aykırı, sizin önceki uygulamalarınıza 

aykırı. Salahattin Bey kaç Önerge verdi? En az 30 Önerge vermiĢtir. Tamamında bu Önergeler 

reddedildi. Salahattin Bey Bozyaka‟daki, Gaziemir‟deki, Karabağlar‟daki, Konak‟taki çevresel 

sorunlarla ilgili Önergeler verdi. Onlar çevre değil mi? O derede akan pislik, pislik değil mi? O 

derede akan pislik, Ġzmir‟in körfezine akmıyor mu? Ġzmir‟de koku problemi var mı? Var, dibine 

kadar var. Siz ne kadar yok deseniz de var. Ġzmir‟de körfez sorunu var mı? Var. Bunların hiçbirini 

görmeyeceksiniz ama hazırlanmıĢ bir raporun üzerinden Çevre Bakanlığı‟yla iĢ birliği yapalım diye 

bu Meclis‟ten karar aldırtacaksınız. Bu raporun, bu raporu hazırlayan bilim insanları çıkıp burada 

saatlerce sunum yapsaydı, baĢımızın üstünde yeri vardı. Ki yapıldı da, ama bunların hiçbiri yapılmaz, 

sonra da çıkılıp bütün Yönetmeliklere, bütün Kanunlara aykırı bir Ģekilde biz bir karar alma çabası 

içerisine giriyoruz Sayın BaĢkan. Kararımız ne? Çevre ve ġehircilik Bakanlığıyla iĢ birliği yapacağız. 
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Zaten Belediyelere böyle bir hak ve yükümlülük verilmiĢ. Kamu Kurum ve KuruluĢlarıyla iĢ birliği 

yapmak zorundasınız. Yapmıyorsanız baĢka bir problem var demektir. Eğer bu iĢ birliği noktasında 

bir sorun olduğunu görüyorsanız, o baĢka bir Ģey. Onu da çıkın açık yüreklilikle söyleyin. Kulağınızı 

böyle tutmanızın bir anlamı yok, böyle tutun kulağınızı. Ama siz saatlerce çıkıp, bununla ilgili sunum 

yapıp ve bugüne kadar hiçbir Meclis Üyesine, bakın hiçbir Meclis Üyesine, ki iki sefer bana o Ģey 

verilmiĢtir. Birinde sizden, sizle yaptığımız istiĢarede, bir diğerinde de biz seyyar sunum araçları 

getirdiğimiz için o sunum imkânı verilmiĢtir. Bundan sonra biz Meclis Üyeleri olarak bilgisayarımızı 

getirip, oraya koyup, “Haydi sunum yapacağız.” deyip sunum mu yapalım? 3,5 yıldır bunu mu 

yaptık? Yapmadık. O yüzden son iki Meclis Toplantısı‟nda Sayın BaĢkan gerçekten çok büyük 

gariplikler oluyor ve ĢaĢkınlıkla izliyorum. Ve bu kararı alan, bu kararı alan Komisyonun baĢındaki 

kiĢi de bir avukat, bir hukukçu. En azından bu kararı alırken, bu kararı alırken Ģunu yapmasını 

beklerdim; sorumlu bir Meclis Üyesi olarak, sorumlu bir Komisyon BaĢkanı olarak, eline telefonu 

alır, Sayın BaĢkan‟ı arar, Tunç Bey‟i arar; “Sayın BaĢkan‟ım böyle bir karar önümüzde ama bu 

kararın alınması Meclis‟te doğru değildir ama bu sunum yine yapılsın.” Meclis açılmadan önce 

yapılabilir, ayrı bir Oturum‟la yapılabilir, Olağanüstü Meclis toplanabilir, burada bu sunum 

yapılabilir karar alınmaksızın. Ama bu karar, bu Meclis‟i gülünç duruma düĢürüyor Sayın BaĢkan. 

Raporun hazırlanmasına asla bir Ģey demiyoruz. Raporun hazırlanmasıyla alakalı emeği geçen 

Bürokratlarımıza, Bilim Ġnsanlarımıza, Meclis Üyelerimiz varsa onlara da teĢekkürlerimizi 

sunuyoruz. Ancak bu rapor üzerinden birtakım siyasi kazanımlar elde etmek adına, birtakım siyasi 

kazanımlar elde etmek adına çıkıp burada Ģov yapmanın hiçbir anlamı yok Sayın BaĢkan. Ġki gündür 

Ģu kürsüde Ģov yapılıyor ve yanlıĢ yapılıyor. Bu Meclis‟in böyle bir karar alma hakkı yoktur Sayın 

BaĢkan. Oturalım, konuĢalım, Çevre, ġehircilik Bakanlığı‟yla yapılacak görüĢmeleri zaten BaĢkan 

yapıyor. Ne yapıldı gemiyle ilgili? Biz o gün ne dedik? Söküme gelecek olan gemiyle ilgili. “Çevre, 

ġehircilik Bakanımızın ifadelerine itibar edin.” dedik. Ne dedi Sayın Bakanımız? “Birtakım raporlar 

var elimizde, yeterli görmez isek yeni raporlar isteyeceğiz…” Ve istendi, o raporlar doğrultusunda da 

Türk Kara Suları içerisine sokulmadı. Durum bu kadar net, durum bu kadar açık. Çıkıp Ģimdi o 

geminin buraya girmeyeceği konusunda Çevre, ġehircilik Bakanlığı‟yla iĢ birliği yapalım diye bir 

karar mı almamız gerekiyordu burada? Karar almamız gerekiyor mu Sayın BaĢkan? Böyle bir karar 

almamıza gerek yok. Zaten bu Kurum‟un Çevre, ġehircilik Bakanlığı‟yla iĢ birliği ya da diğer 

Kurumlarla iĢ birliği yapma görevi var, sorumluluğu var. ġimdi bakıyorum, rapor Meclis Üyelerinden 

saklanmıĢ, rapor Meclis Üyelerine verilmemiĢ, rapor Meclis‟ten saklanmıĢ arkadaĢlar. Bu da yeni bir 

alıĢkanlık haline geliyor. Meclis‟ten bazı hususlar ve bazı raporlar saklanıyor. Yollarla ilgili bazı 

ifadeler var, o yolları kim yapacak? Allah‟tan Aliağa Belediyesi var da yapıyor. Kendi sorumluluğu 

olmayan yerlerde de yapıyor. Aliağa Belediyesi olmasaydı orada bir Cumhuriyet Halk Partili 

Belediye olsaydı o yollarla ilgili sorun çok daha sıkıntılı olacaktı, bu raporda var. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi yollarla ilgili ne yaptı? Hiçbir Ģey. Bir sonraki Gündem Maddelerimizden bir tanesi, çöp. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, “Ġzmir‟de çöp sorununu ortadan kaldırdık.” dedi. Ne kadar 

kaldırdığımızı bir sonraki maddede göreceğiz. Niye bununla ilgili bir rapor hazırlanmadı? Ya da bu 

raporla alakalı neden bir Meclis Üyesi çıkıp burada samimice az önce konuĢtuğu gibi konuĢmadı? 

Biz gidip oradan birtakım açıklamalar yaptığımızda ve videolar burada telefon aracılığıyla 

göstermeye çalıĢtığımızda dalga geçtiler arkadan. “BaĢka yerden çekiyorsunuz bunu.” dediler. ĠĢte 

çevre hassasiyeti aslında budur. Ben bunun samimi olmadığını düĢüyorum. Bir kez daha altını çizerek 

söylüyorum; raporun hazırlanması elbette ki kıymetli ve değerli, bu çalıĢma elbetteki kıymetli ve 

değerli. ÇalıĢmayı hazırlayan arkadaĢlara sonsuz teĢekkürlerimi iletiyorum Grubum adına. Ama bu 

rapor üzerinden ve çevre hassasiyeti üzerinden, siyasi prim elde etmek için bu Meclis‟i, bu Meclis 

kürsülerini Ģov aracı olarak kullanılmasını asla kabul etmiyorum ama asla kabul etmiyorum. Bu 

Meclis‟in bir itibarı var. Bu Meclis‟in itibarının ayaklar altına alınması doğru değildir. Bu yapılan 

hareket, bu yapılan karar, bu alınmak istenen karar, doğru bir karar değildir. Çıkar bir arkadaĢımız 

bunu temenni olarak söyler. Siz söylersiniz, Sayın Tunç BaĢkan söyler, baĢka bir Meclis Üyesi 

ArkadaĢımız söyler ama bu rapor üzerinden, bir de çevre hassasiyeti üzerinden Ģov yapmanın hiçbir 

anlamı yok. Önce bu Kurum, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kendi görev ve sorumluluklarını yerine 

getirecek. 3 yılda, “Körfez‟de yüzeceğim.” diyen Sayın BaĢkan‟ın Körfez‟de yüzmesini sağlayacak. 

Sunumun baĢında bir fotoğraf yayınlandı arkadaĢlar. Öyle bir fotoğraf ki, öyle bir fotoğraf ki, sanki 

Aliağa‟da, sanki Aliağa‟da…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 



 25 

sözler.) Ben de çektim. Sanki Aliağa‟da, Aliağa‟nın hiçbir denizinde denize girilmiyor, Aliağa‟nın 

hiçbir noktasında su içilmiyor, Aliağa‟nın her noktasında balıklar ölüyor, Aliağa‟nın her noktasında 

nefes alınamaz noktaya gelinmiĢ, Aliağa‟nın her noktasında ormanlar yanıyor gibi bir algı yaratmak 

amacıyla bir fotoğraf paylaĢıldı ve bu fotoğraf muhtemelen Türkiye‟de çekilmiĢ bir fotoğraf bile 

değil, Türkiye‟de çekilmiĢ bir fotoğraf bile değil Sayın BaĢkan. Türkiye‟de çekilmiĢ bir fotoğraf bile 

değil Sayın BaĢkan. Evet, çevresel bazı problemler var mıdır? Vardır, raporda da belirtilmiĢ. Bunların 

düzeltilmesi gerekli midir? Elbette ki düzeltilmesi gereklidir. Ama bu fotoğraf ve buna benzer 

söylemlerle ve buna benzer görsellerle bir Ģehri, bir ilçeyi ve topyekûn, topyekûn birilerini 

suçlamanın hiçbir anlamı yok. Balık ölümleri olan bir fotoğraf var. Biz bu Ģehirde balık ölümlerini 

körfezde gördük. Ben defalarca canlı fotoğrafını, videosunu çekip paylaĢtım. Ne yapıldı? Ne gibi 

iĢlemler yapıldı? Hiç. O yüzden bunun samimi olmadığını düĢünüyorum, bu 1. Bunun hukuki 

olmadığını düĢünüyorum, bu iki. Buraların Ģov noktalarının olmadığını düĢünüyorum bu da üç Sayın 

BaĢkan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (17 dakika 4 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Sayın AK Partili Grup BaĢkan Vekiline. Değerli 

ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Meclisimizce oybirliği ile Komisyonlara gönderilmiĢ bir Önerge 

hakkında görüĢme yapılıyor.  

ÖZGÜR HIZAL: Karar oldu Sayın BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: Bakın, bir müsaade buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Karar oldu.  

MECLĠS BAġKANI: Müsaade buyurun. Meclisimizce oybirliği ile Komisyonlara gönderdiğimiz 

bir Önerge hakkında görüĢme yapıyoruz. Bu Önerge hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

bir arkadaĢımız ve Çevre ve Sağlık Komisyonu adına da bir arkadaĢımız söz alıyor. ġimdi bu 

Meclis‟te Sayın HIZAL, biraz önce kendisi de söyledi, kendisiyle çeliĢkiye düĢtü. Görsel 

enstrümanın kullanılmayan hâli kaldı mı arkadaĢlar? Değil mi? Kullanıldı. Kullanılmaz diye bir Ģey 

de yok bakın. Hatip, ben bu Ģekilde eğer derdimi anlatmak istiyorum derse anlatabilir, bir sıkıntı 

yok. Keza, hakeza Sayın AK Parti Grup BaĢkan Vekili, Grup Sözcüleri, Değerli Hatipler de 

takatukalara baĢlamıĢ, büyük Ģeyler, Sayın BOZTEPE‟nin getirdiği Ģeyler… Yahu bin türlü sunum 

aracı kullanıldı Değerli ArkadaĢlar bakın, bunu, bunu, bunu bir kere hepimiz bileceğiz, hepimiz 

bileceğiz. Dolayısıyla, herhangi bir konuda, bir Önerge konusunda, bir Önerge konusunda söz almıĢ 

bir Hatibi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almıĢ bir arkadaĢımızı Ģov yapmakla 

siyaseten eleĢtirebilirsiniz. Ama siz aynı zamanda yaptığınız o konuĢmayla siz de aynı eleĢtiriyi 

alabilirsiniz. Dolayısıyla, burada Hatiplerin yapmıĢ olduğu konuĢmaları, kullandığı görselleri 

içeriğine bakarak değerlendirmemiz Meclisimizin çalıĢma randımanı açısından daha evla bir 

davranıĢtır. Daha geçerli, olması gereken bir davranıĢtır. Ben Meclis‟i yönetirken, bugün de dün 

de… Dün zaten yaptığımız hatayı özür dileyerek düzelttik. Gündem dıĢı yapılması gereken bir 

maddeyi baĢtan verdiğimiz için eyvallah o eleĢtiri haklı bir eleĢtiriydi, aldık, kabul ettik, koyduk 

baĢımıza. Ama bugün… Birazdan baĢka maddeler de görüĢülecek. Her madde veya görüĢülmesi 

gereken maddelerde Parti Gruplarının Sözcülerine istediğimiz kadar sözünü veriyoruz ve söylüyor 

insanlar. Yani burada o konuyla ilgili, o Önergeyle ilgili Ģu eleĢtiriyi de anlıyorum. Diyor ki; “Karar 

alamaz.” Olabilir bunun cevabını verirler birazdan yani karar alıp alamayacaklarını Meclis tartıĢır 

eğer hakikaten böyle bir Ģeyse bu konuĢulur. Burada bir sıkıntı yok. Ama Hatibin, Hatibin 

konuĢmasını baĢka bir türlü algılamanın bir gereği de yok. Sonuçta Grup adına çıktı, konuĢtu ve 

Sayın HIZAL da ona kendi Grubu adına hiç sözü kesilmeden, herkes dinleyerek, suhuletle 

dinleyerek cevabını verdi. ġimdi durum bundan ibarettir. Bunun kayıtlara doğru bir Ģekilde not 

geçilmesini istiyorum ki, ben yönetirken bu hakkaniyete, bu usule, bu erkâna dikkat etmeye çalıĢan 

bir arkadaĢınızım. ġimdi Sayın KÖKKILINÇ söz istemiĢti. Buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Size de vereceğim, 

tamam.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: O zaman dilerseniz Hüsnü Bey alsın.  

MECLĠS BAġKANI: Siz buyurun yani.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hakan Bey de söz istiyor.  

MECLĠS BAġKANI: Hakan Bey‟e de vereceğim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  
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NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi Aliağa Ġzmir‟in en önemli ilçelerinden birisi. Hem ağır sanayinin 

olduğu, hem Organize Sanayi Bölgesi‟nin olduğu, hem de turizmin olduğu bir ilçemiz ve bu ilçede 

aynı zamanda çevreye duyarlı örgütlerin de hassasiyetleri çok yüksek. Belediyenin görevleri 5393 

sayılı Belediye Yasası‟nda sayılmıĢ. Mahalli,  müĢterek ihtiyaçlar konusunda çalıĢmak ve bunlarla 

ilgili kararlar almak. Çevre konularında daha çok Çevre Bakanlığı‟nın düzenleyeceği yetkileri var. 

Organize Sanayi Bölgeleri olsun, sanayi kuruluĢları olsun. Çevre temizliğinde etkin kuruluĢ 

esasında Çevre Bakanlığı. Dolayısıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin de burada sadece cezalar 

vererek, caydırıcı olmasının da konuya çok da büyük bir faydası yok hani cezayı verdiniz, parayı 

ödediler. BaĢka her Ģey devam ediyor, çevre kirliliği devam ediyor. Baktığınızda uzun yıllardır 

zaten buradaki gemi söküm tesislerinin de insan sağlığına olan zararları incelenmiĢ, ortaya konmuĢ. 

Çok Ģiddetli bir biçimde kanser hastalıklarının da Aliağa ilçesinde olduğu saptanmıĢ. Gerek Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi yerel yönetim olarak, gerek Aliağa Belediyesi gerekse Çevre, ġehircilik 

Ġklim Bakanlığı ve aynı zamanda oradaki meslek odaları ve sivil toplum örgütleri bizim hep birlikte 

iĢ birliği içerisinde çalıĢmamız gerekiyor. Elbette biz iĢ birliği talep ederiz, Bakanımızdan isteriz. 

Sayın Bakan geldi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ni ziyaret etti, bunlarda bir beis yok. Ama Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟ndeki Çevre Komisyonu, Hukuk Komisyonundaki arkadaĢlarımız 

kendilerine özel bir vazife edinmiĢler, üstelik orada da yaĢayan arkadaĢlarımız içlerinden bazıları. 

Ve bu konuda üniversitelerle beraber önemli bir çalıĢma yapmıĢlar. Çok değerli bilimsel raporlar 

ortaya konmuĢ. Bu bilimsel raporlar çerçevesinde de bir rapor ortaya çıkarmıĢlar bugün de burada 

sunum yaptılar. Bunda gocunacak ne var? Bunda; “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin yetkisinde, 

görevinde değildir.” demek ben… Büyük bir haksızlık olur. Çünkü Belediye Kanunu‟nda zaten 

Belediye‟nin çevreyle ilgili görevleri gösterilmiĢ. Hem 14. madde de var mahalli müĢterek 

ihtiyaçların karĢılanmasına yönelik her türlü görevi yapar, hem de çevre üzerinde zaten özel yetkiler 

verilmiĢ, görevler verilmiĢ. Dolayısıyla bizim arkadaĢlarımızın yapmıĢ olduğu çalıĢmada Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığından 2872 sayılı Çevre Kanunu var, Çevre Kanununda daha çok Çevre 

Bakanlığına bu konuda yetki ve görevler verilmiĢ. Yerel yönetimlerle iĢ birliği yapılmasına dair de 

burada hüküm gösterilmiĢ. Biz bu iĢ birliği ortamlarının çoğaltılmasını istiyoruz. Buna da Belediye 

BaĢkanı değil, Belediye Meclisi olarak tüm Meclis Üyelerimiz birlikte istiyoruz, Meclis iradesini 

ortaya koyuyoruz. ArkadaĢlarımız 5 maddede bunu özetlemiĢler. 2016 yılından beri Bakanlık 

tarafından çıkarılmayan bir Yönetmelikten bahsediyorlar ve bu Yönetmelik yayımlanmadığı için 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi de gemi söküm tesisleriyle ilgili bazı tesislerde iĢ ve iĢlemler 

yapamıyor. Biz burada Meclis Kararına bunu koymuĢuz yani Çevre ve ġehircilik Bakanlığına 

demiĢiz ki; “Bu Yönetmeliği çıkarın, biz de burada sizinle birlikte yetki alalım ve iĢ yapalım.” Yani 

bunda nasıl bir beis var? Neden bu kadar tepki gösteriyor arkadaĢlarımız? Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin, Belediye Meclisinin ortaya koyduğu tespitle ilgili. Diğer maddeler de yine aynı 

Ģekilde Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığından talepler var. Bazı cezaların caydırıcı 

olması, değerlerinin yükseltilmesi de isteniyor ve gemi söküm tesisleriyle ilgili çevre sağlığına 

uygun bazı tedbirlerin de alınması isteniyor. Biz Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler olarak, 

Cumhuriyet Halk Partili yönetim olarak, katılımcı demokrasiyi, çoğulcu demokrasiyi önemsiyoruz. 

Sivil toplum örgütleriyle, meslek örgütleriyle, üniversitelerle birlikte çalıĢmayı önemsiyoruz ve 

burada almıĢ olduğumuz karar da tümüyle bu birlikte çalıĢmayı öngören yerel yönetimlere de daha 

fazla inisiyatif verilmesini sağlayan bu talepleri içeren bir karardır. BaĢka da bir Ģey değildir. 

TeĢekkür ediyorum Meclisimizin yetkisinde olan bir konu da karar alıyoruz. (4 dakika 34 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki, Sayın KÖKKILINÇ teĢekkür ediyorum. Sayın BOZTEPE buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım, oturarak konuĢacağım. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun, buyurun, buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Çünkü okumam lazım ondan.  

MECLĠS BAġKANI: Biliyorum, biliyorum.   

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar salona baktığım zaman arkadaĢlarımızın 

çoğunun salonu terk edip gittiğini görmekteyim. Biraz daha böyle devam ederse bir 15-20 dakika 

sonra burada karar sayısı alamayacak duruma gelebiliriz. Biraz önce bizim Meclis‟e ayar 

verdiğimiz arkadaĢı da burada göremiyorum ve ben bugüne kadar o arkadaĢı bir Meclis‟in sonuna 

kadar kaldığını da görmüĢ değilim. Ben bugüne kadar hemen hemen bir Meclis hariç bütün Meclis 

Toplantılarına katıldım ve hepsinin de, hepsinin de, hepsinin de sonuna kadar, sonuna kadar 
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bekledim ve Meclis‟i hiçbir zaman terk etmedim, Meclise de ayar vermek gibi bizim ne bir 

düĢüncemiz var, ne de böyle bir konuya gireriz. ġimdi Sayın BaĢkan‟ım, mevcut konuya gelince 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, Belediye Yasası‟ndan bahsederken böyle bir karar alınabileceğini 

ifade etti. Ben Meclis‟in görev ve yetkilerini aynen okuyorum. 5393 sayılı Yasanın 18. maddesi 

aynen Ģöyle diyor; “Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır. a) Stratejik plân ile yatırım ve 

çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve 

kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek...” isterseniz kısa kısa geçeyim, fazla zaman 

almayayım. “c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak. d) Borçlanmaya karar 

vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya 

tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına…” 

biraz sonra buna benzer bir madde galiba gelecek. “f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı 

konusu”nun görüĢülmesi. “g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan 

ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul 

ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu…” geçelim orayı 

da. Gene “j) Belediye adına imtiyaz verilmesine…” “k) Meclis başkanlık divanını ve encümen 

üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı 

kuruluşlarının kadrolarının…” bununla ilgili karar vermek. “m) Belediye tarafından çıkarılacak 

yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak…”  isimlerini vermek. “o) Diğer mahallî 

idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt 

içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle…” KardeĢ ġehirlerle ilgili var. “r) Fahrî 

hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları 

karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar 

plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.” Sayın 

BaĢkan‟ım, bu konularla ilgili demin arkadaĢlarımızın gündeme getirdiği ve karar almak istediği 

konularla ilgili burada herhangi bir Ģey yok. Bundan dolayı zaten gene bizim Grup BaĢkan 

Vekilimizin izah ettiği gibi bu konuyla ilgili tabii ki burada sunumu siz de yapabilirsiniz, Bürokrat 

ArkadaĢlarımız yapabilir, gene üniversitelerdeki hocalarımız bunu yapabilir. Bu konuyla ilgili bizim 

düĢüncemiz; bununla ilgili biz karar alamayız. Bununla ilgili ya bunu karar alınmasına yer yoktur 

Ģeklinde bir, bir konu getirmeliyiz, bunu hukukçu arkadaĢlarımız kendi aralarında… Ġki Grup 

BaĢkan Vekili ikisi de hukukçu. Bu konuyla ilgili bir konu getirebilir. Biz burada eğer bununla ilgili 

bir karar alırsak Belediye ÇalıĢma Yönetmeliği‟ne, Belediye Kanunu‟na aykırı bir Ģey yapmıĢ 

olacağız. Bunu ben hatırlatmak istedim. Yine söylüyorum eğer ki biraz daha böyle giderse, biraz 

sonra burada karar alamayacak duruma geleceğiz. Kusura bakmayın arkadaĢlar, biz Meclis‟e ayar 

vermiyoruz. Burada herkes nasıl gelip imza atıyorsa sonuna kadar bekleyecek. Ben daha önce 

söylemiĢtim; biz ilk önce bir imza föyünü imzalattıralım. Bir de daha sonra temenni ve pardon 

temenni diyorum, Gündem DıĢı KonuĢmalarda bir daha imza altına alalım. Burada hangi 

arkadaĢımızın katıldığını, hangisinin katılmadığını da görmüĢ oluruz. Gene Murat Bey Grup BaĢkan 

Vekili Cumhuriyet Halk Partisi‟nin, geçmiĢ yıllarda da gerçekten de ben biliyorum sonuna kadar 

Grup BaĢkan Vekili değildi, sonuna kadar bekliyordu ve çıkıyordu. ArkadaĢlarımızın çoğu o Ģekilde 

burada var. Cenap Ağabey, yine baĢka arkadaĢlarımız. Ama, ama evet Hukuk Komisyonu 

BaĢkanıyken de bekliyordu sonuna kadar. Bize burada hem laf söyleyecek, hem de sonra çekip 

gidecek, hiçbir Meclis‟te sonuna kadar kalmayacak ve söylediğim gibi siz de kendi Grubunuzu da 

uyarırsanız çünkü karar… Buradaki iktidar sizsiniz. Bizim buradaki arkadaĢlarımızı… Biz… 

Gidebilirler. Çünkü onlar için konu yok yani. Burada Cumhuriyet Halk Partisi‟nin Meclis 

Üyelerinin beklemesi lazım. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. (5 dakika 20 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Sayın BOZTEPE de dile getirdiği için söylemek 

mecburiyetindeyim. Sayın ArkadaĢımız, kendi kiĢisel görüĢünü vaaz etmiĢtir. Grup adına bu 

konuyla ilgili olarak zaten Sayın Murat AYDIN, ne düĢündüğümüzü Grubun ne söylediğini o Grup 

adına görüĢü belirtmiĢtir. Dolayısıyla o eleĢtiri, arkadaĢımızın kiĢisel görüĢlerinin bir eleĢtirisi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili bu toplantının değerine referans almıĢ ve ona göre bir 

konuĢma yapmıĢtır. Bunun herkes tarafından anlaĢılmasını isterim. ġimdi evet… Değerli 

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

Kim? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Özür 

dilerim, size geleceğim. Evet, Hakan Bey buyurun.  
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HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, Çok Kıymetli Ġzmirliler, yaklaĢık bir saattir 

Aliağa‟yı konuĢuyorsunuz, az daha bana söz vermeyecektiniz.  

MECLĠS BAġKANI: Yok canım olur mu öyle Ģey. 

HAKAN ġĠMġEK: Az daha, az dahaydı yani.  

MECLĠS BAġKANI: Yok.  

HAKAN ġĠMġEK: Yani Ģey… Ağızdan kaçıyordu yani. Peki.  

HAKAN ġĠMġEK: Sevgili Ġzmirliler, yani Ģimdi söyleyeceklerimi hakikaten samimi bir 

ağabeyinizin, kardeĢinizin, nasıl adlandırırsanız o Ģekilde adlandırılarak dinlemenizi istirham 

ederim. Aliağa denilince benim önceliklerimden bir tanesi olduğu için hiçbir Ģey söylememeye 

kararlıydım ama yine mutlaka iĢin içerisinde Aliağa olunca bir Ģeyleri ifade etme gereği 

duyuyorum. Aliağa‟daki sanayileĢme benimle yaĢıt Çok Değerli Ġzmirliler 55 yaĢındayım. 1967 

yılında TÜPRAġ‟ın yapılanması baĢladı, hafriyatıyla beraber. Sonrasında TÜPRAġ yükselmeye 

baĢladı, 1980‟li yılların baĢında PETKĠM ve 1978 yılında da Bakanlar Kurulu Kararıyla ağır sanayi 

bölgesi ilan edilen demir-çeliklerin olduğu bölge yavaĢ yavaĢ, yavaĢ yavaĢ demir çelik 

fabrikalarıyla donatıldı,  oluĢtu, kuruldu. Yine aynı yıllarda 1978 yılı olması lazım. Gemi Söküm 

Bölgesi ilan edildi ve orada birtakım gemi söküm faaliyetleri baĢladı. Raporda da belirtildiği gibi 

bilimsel bir rapor. Ben ÇarĢamba akĢamı, raporu isterken Hacettepe Üniversitesi demiĢtim o 

yanılgımı bir düzelteyim, özür diliyorum Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve TÜBĠTAK Marmara 

AraĢtırma Merkezinin ortak hazırladığı bir rapor. 630 sayfa olarak aynı akĢam Yazı ĠĢleri 

Müdürümüz bana iletti. Hızlı bir inceleme yaptım. Çok farklı noktalara değinilmiĢ ve sonuç 

bildirgesinde de iki Hatip arkadaĢın sunumunu izledim. Ama insanoğlu gariptir. Ben bazı 

konuĢmalarımda siyasetçi ve insanoğlunun kimliğini belli noktalara, belli noktalara getirerek 

insanın üzerine siyasetçi kimliği giydiği zaman nerelere götüreceğini konuları, burada, bu kürsüde, 

bu Meclis‟te Ġzmir halkına anlatmaya çalıĢtım. Ġlk arkadaĢımız Saadet Hanım, raporla ilgili bir 

konuĢma yaptı kimyacı olarak. Dikkatle izledim. Eksiklerimizi söyledi, yapılması gereken, dikkat 

edilmesi gereken yönlerimizi söyledi. Elbette bu sanayi kuruluĢlarına ihtiyacımız var. Bunların 

“Uluslararası ölçülerde emisyon hacimlerine dikkat ederek üretimlerini yapmasını sağlamamız 

gerekir.” dedi. Oldukça yapıcı bir konuĢmaydı. Ama ikinci arkadaĢımız çok farklı bir sunumla çıktı. 

Ben orada ilk resim iki dakika ekranda kalınca dedim, Aliağa‟yla ilgili konuĢmam gerekiyor. Çünkü 

o ciddi bir algıydı. Aliağa‟nın hiçbir yerini yansıtmayan bir resim vardı, iki dakika boyunca Ģu 

ekranda. Dünya ölçeğinde çevre kirliliğine dikkat çekmek istemiĢ. Ama arkadaĢımızın arzu ettiği 

dünyaya ulaĢabilmek için bizim avcılık, toplayıcılık dönemine dönmemiz gerekiyor dünya olarak. 

Yani 10 milyon nüfusa döneceğiz, ateĢi daha yeni yeni bulmuĢ olacağız, tekerlek olmamıĢ olacak. 

Kim neyi avladıysa onu yiyecek. O Ģekilde bir çevre ve yaĢam ortamının olması gerekiyor. ġu anda 

dünyada 8,5 milyar insan yaĢıyor ve bu 8,5 milyar insanın yaĢadığı dünyada belki de dünyayı en az 

kirleten ülkelerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. 1900‟lü yılların baĢından itibaren sanayileĢme 

devrimiyle her türlü vahĢice üretimi yaparak, her türlü emperyalist sömürgeyi yaparak dünyayı 

kirleten sözüm ona çevreci ülkeler, Ģimdi birilerini sözcü tutmuĢlar, ülkemizle ilgili; “Siz bunları 

üretmeyin, siz bunları yapmayın, siz bunları yaparsanız çevreniz kirlenir, hayvanlarınız ölür, 

insanlarınız yaĢayamaz hale gelir.” dedirtiyorlar. Hazmedemediğim bu. Aliağa‟da 55 yıldır sanayi 

var. Aliağa‟yı biz sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak 8,5 yıldır yönetiyoruz ve gururla Ģunu 

söylüyorum, bütün Ġzmir‟e, bütün Türkiye‟ye. Gerekirse dünyanın neresinden izleyen varsa bütün 

dünyaya. Bizden önce de Aliağa‟da sanayi vardı, bizimle de sanayi var. Biz yola çıktığımızda Ģunu 

demedik; “Yahu bu kadar sanayi bacasının burada iĢi ne?” Evet,  mevcudu kabul ettik, Aliağa bir 

sanayi kentiydi. Ama biz gelecekle ilgili Aliağa planlamamızda dedik ki; “Aliağa, sanayisi olan 

dünyanın en modern kenti olacak.” dedik ve buna göre planlamamızı yaptık. Buna göre bütün 

projelerimizi adım adım uygulamaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz ve bu yolda ilerliyoruz. 

ġunu yine gururla ifade ediyorum; Hangi çevre örgütü gelip de ölçecekse ölçsün diyorum. ġu anda 

Aliağa‟da 8,5 yıl içerisinde aktif, yeĢil alan, kiĢi baĢına düĢen yeĢil alan, metrekaresi 13.7 

metrekareye çıkmıĢtır. Aktif kiĢi baĢına düĢen metrekare yeĢil alandan bahsediyorum. Pasif olan 

ormanlar ve diğer doğal yeĢil alanların hiçbirisinden bahsetmiyorum. Bu Türkiye ortalamasının 

oldukça üzerinde, bazı Avrupa ülkeleriyle eĢ değerde. Ama 25 metrekare olan, 50 metrekare olan 

yerler de var. Bizim hedefimiz onlara ulaĢmak hatta mümkünse onları geçmek. Bazı arkadaĢlar öyle 

sunumlar yapıyor ki, yani Ġzmir‟de 30 ilçe var, Aliağa olmasın 29 ilçe olsun. Bizim için hiç sorun 
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değil. Ama Aliağa sanki Ġzmir‟in körfezini kirletti, Ġzmir‟i kokutan bir hale getirdi, Aliağa olmasa, 

Ġzmir Körfezi tertemiz olurdu, Aliağa olmasa, Ġzmir‟deki 5000 kilometrelik yağmur suyu 

kanallarının hepsi yapılmıĢ olurdu. Aliağa olmasa Ġzmir, turizm ve fuarlar cenneti olurdu, Aliağa 

olmasa, olurdu da olurdu, olurdu da olurdu. 30 ilçe içerisinde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nden 

medet ummayan tek ilçedir Aliağa, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nden bir tek isteği olmayan ilçedir 

Aliağa. Bugün yollarını yapıyorsa, bugün bütçesinde açığı yoksa hatta hatta bugün bir kuruĢluk 

kredi borcu kalmadıysa, o derece ufaldıysa, 6 milyon liralık bir kredi borcu kaldı o da geçmiĢten 

gelen, 2023‟ün ġubat‟ında o da bitiyor ve bu dönemde, bu yeni dönemde 2019 döneminde bir kuruĢ 

kredi kullanmadıysa ve hâlâ… Ve de Ģunu da gururla söyleyeyim ve 2022 yılında ġubat ayında 

Ģurada 300 milyonluk bütçeyi isterken, ek bütçeyi isterken bazı arkadaĢlarımız Ģunu demiĢti;                     

“Yahu ġubatta… Daha Kasım‟da 372 milyonluk ilçe bütçesi aldınız, 300 milyonluk ek bütçeyi ne 

yapacaksınız? Daha ġubat‟ta 3 ay sonra. „Ne yapacaksınız?‟ demiĢlerdi.” Ve de Ģunu da 

söylemiĢlerdi; “Siz önemli olan bu 300 milyonluk ek bütçe değil, gerçekleĢen bütçeyi görün.” diye. 

Öyle ya gerçekleĢen bütçe, kabiliyetinizi gösterir. Sizin, o ilçede yaptığınız faaliyetleri gösterir. 

Gururla söylüyorum size, 2022 Bütçesi, Aliağa‟nın en az 150-200 milyon fazla verecek... 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir Ģey mi 

söylediniz?  

BÜLENT SÖZÜPEK: Faaliyet Raporu görüĢülürken…  

HAKAN ġĠMġEK: Benim ne konuĢacağıma karar vermeyin isterseniz.  

MECLĠS BAġKANI: Hakan Bey siz devam edin.  

HAKAN ġĠMġEK: Bütün arkadaĢlar burada konuĢuyor.  

MECLĠS BAġKANI: Bülent Bey… Hakan Bey, devam edin siz.  

HAKAN ġĠMġEK: Çok alıĢık olmadığım bir noktaya gidiyor.  

MECLĠS BAġKANI: Devam edin, devam edin bitti tamam haklısınız buyurun.  

HAKAN ġĠMġEK: Ben Aliağa‟yı konuĢuyorum. Siz de örnek alın, siz de biraz Aliağa gibi olun. 

ġunu ifade ediyorum; Aliağa, bugün hiçbir zaman olumsuzlarını bildiği halde Ġzmir‟in de diğer 

yerleĢim bölgelerimiz de hep Ģuna dikkat ettik. Evet, bunları bilelim bilimsel raporlarla 

destekleyelim. Bunları iyileĢtirmek için, bunları uluslararası standartlara değil onların da altına 

indirmek için uğraĢalım. Ama biz kötü yönümüzü el âleme aleni Ģekilde göstermeyelim, içimizde 

konuĢalım. Bunları hep beraber güzelce halledelim. Ben hep burada bunu ifade ettim. Ġzmir‟in 

kötülüğünü anlatsam bana ne fayda, size ne fayda. Dünyaya rezil olmanın gereği ne? Biz kendi 

içimizde çözelim. Ama birileri ısrarla Aliağa deyince, Aliağa‟yı nasıl görmek istiyorsa ya da 

Aliağa‟da nasıl bir siyaset arzu ediyorsa, onun için Aliağa‟yla ilgili sürekli bir kum torbası ayağına 

bağlayıp aĢağıya çekmeye çalıĢıyor. Ġstediğiniz kadar uğraĢın. Aliağa‟da yaĢayan insanlar 

Aliağa‟yla ilgili zamanı geldiğinde kararını verir. Ġzmir‟le ilgili de verir, hiç merak etmeyin her 

yerleĢim bölgesinde bu böyledir. O açıdan burada söylediklerinizin pek önemi yok. Ama Ģunu bir 

ifade edeyim; biz, sanayisi olan dünyanın en geliĢen kentine önümüzdeki 3. dönemin sonunda 

ulaĢmıĢ olacağız. 8,5 yılda yapmıĢ olduklarımız ortada. 3. dönemin sonunda Aliağa bırakın 

Türkiye‟yi, dünyanın en önemli, en gözde kentlerinden bir tanesi olacak. O kadar sanayiden 

bahsedildi, o kadar fabrikadan, o kadar petrokimyadan, iki tane rafineriden, onlarca demir çelik 

fabrikasından ve 22 tane gemi söküm firmasından bahsedildi. Buna rağmen Aliağa‟da iki tane Mavi 

Bayraklı Plaj var. Bunu istediğimiz kadar da çoğaltabiliriz ama bu tesisleri yapabilmek öyle Mavi 

Bayrak alabilmenin ne kadar güç olduğunu sizler de biliyorsunuz, mavi bayrak kriterlerine 

uymanın. Ve netice itibariyle Aliağa‟da yaĢayan insanların, Aliağa‟ya gelen nüfusun, ne kadar 

memnun olduğunu orada yaĢamanın ne kadar ayrıcalıklı olduğunu Aliağa‟da zaman geçirenler 

gayet iyi biliyorlar ve Ģunu açıklıkla ifade ediyorum; eğer, biz buradan Çevre Bakanlığına Önerge 

olarak bir Ģey götürüyorsak, birlikte çalıĢalım diyorsak, ben Ģunu söylüyorum; Ģu son dönemde 

Çevre Ġl Müdürlüğünün ismi değiĢti ama Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı oldu, 

oradan transferiniz oldu, Genel Sekreter Yardımcınız oldu. Hem devlet tarafındaydı, Ģimdi Yerel 

Yönetimler tarafında. Orada neler olduğunu onlar daha iyi biliyorlar. Orada kimlerin izin verdiğini, 

hangi ruhsatların ne tarihlerde verildiğini çok iyi biliyorlar. 8,5 yıldır… Ve burada bir Aliağa Meclis 

Üyesi KardeĢim var iĢte Sedat. YılbaĢında bir karar aldık Aliağa Meclisi‟nde. Gebze‟deki Kömür 

Depolama Organize Sanayi Bölgesi‟nin kaldırılacağı duyumu ve Aliağa liman kenti olduğu için 

bunların da Aliağa‟ya geleceği duyumunu aldık ve oradan araziler toplamaya baĢladıklarını duyduk. 
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Biz hemen bir Meclis Kararı aldık, dedik ki; “Aliağa‟da Kömür Depolama Tesislerinin yapılmasına 

ve ruhsat verilmesine izin vermiyoruz.” diye Meclis Kararı aldık. O Kömür Depolama ve Paketleme 

Tesislerinin ruhsatlarının hangi tarihlerde verildiğini ben burada söylemek istemiyorum. O kadar 

siyasete sizin gibi girmeyeceğim. Ama Ģunu söyleyebilirim; bu güven içerisindeyiz. Sevgili 

Ġzmirliler, BüyükĢehir Belediyesi‟nin Çevre Mevzuatı‟nın onda bir yetkisini bize devredin, Aliağa 

Belediyesi‟ne devredin, görün bakalım Aliağa‟da bir tane Cüruf Depolama Alanı oluyor mu? Bir 

tane fabrikanın bacasından emisyonu fazla bir havaya duman çıkıyor mu? Yüzde 10‟unu. O 

kadarlık yetkiyi verin. O zaman gelin burada Aliağa‟yı konuĢun. TeĢekkür ediyorum. (13 dakika 57 

saniye) 
MECLĠS BAġKANI: Peki, çok teĢekkür ederim. Evet, buyurun ĠYĠ Parti Grubu adına Sedat SARI 

Bey. Buyurun.  

SEDAT SARI: TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan‟ım. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarım sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben 5 yaĢından beri Aliağa‟da yaĢayan bir Meclis 

Üyesi ArkadaĢınızım. Aliağa‟daki, endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan hava kirliliğini en 

yakinen yaĢayan kiĢilerden bir tanesiyim ve aslında raporun son cümlesinden yola çıkarsak, her 

geçen gün bugüne kadar yani 1967 yılından bu yana, orada kirliliğin hangi boyuta geldiğini adım 

adım yaĢayan bir arkadaĢınızım. ġimdi geçmiĢte yaĢadığım bir kısa anekdotu anlatayım size. Bir 

milletvekili seçimi öncesinde, milletvekili adaylarına bir Ģey teklif ettim. Dedim ki; “Yıllardır 

burada siyaset yapıyorsunuz. Ancak Aliağa‟nın kirliliğini görmezden geliyorsunuz, her geçen gün 

artan kirliliğini. Bir Cumartesi, bir Pazar günü sabahleyin Samurlu Köyü var Aliağa‟nın, sanayi 

bölgesine üstten bakan bir alan. Burada sizi kahvaltıya alayım. Bizzat kendi gözlerinizle bir yandan 

kahvaltınızı yerken, bir yandan da bu kirliliği görün, ondan sonra zaten vicdanınız varsa benim fazla 

uğraĢmama gerek yok. Aliağa‟daki bu kirliliği önlemek adına siz zaten gerekeni yaparsınız, benim 

arkanızdan koĢturmama gerek olmaz.” Tabii ki siyaseten söylenen cevap siz de tahmin edersiniz ki, 

seçimden sonra bununla ilgileneceğiz. Dolayısıyla Aliağa‟nın kirlilikle alakalı süreci hep bu 

anlamda, bu anlamsız süreçte böyle devam etti, bugüne geldi. Bugün baktığımızda bu dönemin 

2019 seçiminden sonra görevine gelen Meclis Üyesi bir grup arkadaĢla bir kaygımızı dile getirdik. 

Dedik ki: “Aliağa‟da her geçen gün kirlilik artıyor, dolayısıyla Aliağa‟da yaĢam, canlı yaĢamı ciddi 

anlamda tehlikeye doğru gidiyor. Onun için biz el birliği yapalım, bir çalıĢma yürütelim BüyükĢehir 

Belediyesi nezdinde, ortaya bir rapor çıksın.” Bilimsel anlamda Aliağa‟yla ilgili kaygılarımızın aslı 

var mı yok mu? Bunu ortaya koyalım istedik. Sayın Belediye BaĢkanımız Tunç SOYER‟e özellikle 

teĢekkür ediyoruz. Ġlk günden itibaren bizi ciddi anlamda destekledi. Bununla beraber Değerli 

Bürokratlarımız baĢta ġükran Hanım olmak üzere bizi ciddi anlamda destekledi ve beraber 

yürüttüğümüz çalıĢmayla ayrıca tabii ki birtakım Kurumlar ve Sivil Toplum Örgütleriyle de 

yaptığımız çalıĢma neticesinde kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. GeçmiĢte 

zaten yapılan birtakım raporlar vardı. Bu son raporda ortaya koyulan değerler hakikaten kritik ve 

eĢik değerleri ciddi anlamda aĢtığımızı ortaya çıkarmıĢ oldu. ġimdi bu çalıĢmanın baĢlangıcı aslında 

herkeste olan ama fırsat bize nasip olmuĢ, bizim kaygılarımızla yapılmıĢ bir çalıĢmaydı. Ortada bir 

kaygı var, bu kaygının bilimsel anlamda desteklenmesi gerekiyordu ve desteklendi. ġimdi Özgür 

Bey bir Ģeyler söyledi. Ona öncelikle odaklanmak istiyorum. ġunu söyledi, o fotoğrafa takılmak 

suretiyle Hakan Bey‟in paylaĢtığı. “Efendim sanki Aliağa‟nın her yerinde balıklar ölüyor, sanki 

Aliağa‟nın her yerinde ormanlar yanıyor, sanki Aliağa‟nın her yerinde sular kirli, sanki Aliağa‟nın 

hiçbir yerinde denize girilmiyor.” Ben de Ģunu merak ediyorum ve muhtemelen diyorum bu dil 

sürçmesidir, böyle olduğunu düĢünmek istiyorum. Yani bizim yaĢadığımız kaygıyı Aliağa‟da 

yaĢayan insanlar olarak bizim yaĢadığımız kaygıyı, kaygı olarak görmemiz için bütün balıkların mı 

ölmesi gerekiyor? Bütün ormanların mı yanması gerekiyor? Bütün suların mı kirli olması 

gerekiyor? Bir tek canlı bile önemli değil mi? Bunu merak ediyorum. Muhtemelen dil sürçmesidir. 

Yetmedi. Hakan ġĠMġEK, Sevgili Aliağalı Meclis Üyemiz, sağ olsun çok ciddi anlamda katkılar 

sağlıyor. Bazen katıldığımız, bazen katılmadığımız söylemleri oluyor. ġimdi aynı Ģeyi ona da 

soruyorum. Biraz önce yine aynı Ģey benzer bir bence gafta bulundu. Efendim, emperyalist güçlerin 

sözcülüğünü yapan insanlardan bahsetti burada. Oysa bu bahsettiği insanlar, bu ortak kaygımızdan 

dolayı bu çalıĢmaya emek harcayıp emek koyup ortaya çıkan raporu deklare eden arkadaĢlarımızdı. 

Yani Aliağa‟daki kirliliği bu kadar yaĢıyorken, bilim de bunun varlığını ispatlamıĢken, bunu, burada 

bu Sayın Meclis‟e ve Ġzmir Halkına hitap etmek, anlatmak, emperyalist güçlerin efendim sözcülüğü 
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olmak mı? Bu da anlaĢılır gibi değil. Kaldı ki evet Aliağa Belediyesinin bazen kaygılı bazen de akıl 

almaz değiĢik çalıĢmaları oluyor. Bunları, biz, Aliağa Meclisinde zaten anlatıyoruz. Ama burada 

Aliağa‟da yaĢanan çevre kirliliği varken, bunu bilimsel raporlarla da ispatlamıĢken bunu 

konuĢacağına bundan neden rahatsız olunuyor? Kaldı ki bununla alakalı söz almıĢken de Aliağa 

Belediyesini cilalamanın da ne anlamı var? Onu baĢka platformlarda, sosyal medyalarda da 

cilalamayı yaparsınız. Dolayısıyla, mesele burada Aliağa Belediyesini övmek değil tam tersine var 

olan, bilimsel raporlarla da ispatlanmıĢ bir çevre kirliliğini ortaya koymak ve bununla ilgili bir, üç, 

beĢ kiĢinin değil tüm toplumun duyarlı olmasıyla alakalı bir fayda ortaya koymaktı. Bu anlamda söz 

almak istedim. TeĢekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. (5 dakika 10 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Sayın SARI. Sayın Erhan Bey bir söz istedi. Buyurun 

Erhan Bey.  

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Nezih Bey gördüm size de… 

ERHAN ÇALIġKAN: Değerli ArkadaĢlar,  Ģimdi ben usulle ilgili birkaç Ģey söylemek istiyorum. 

Meclisin etkin çalıĢması ve gerçek görevlerini yerine getirebilmesi için Yönetmelik var, uygulama 

esasları var. Bir de bunların dıĢında da Grupların anlaĢtığı ilkeler var. ġimdi bakın Ģöyle düĢünün. 

Üç buçuk sene içerisinde bu Mecliste o kadar çok Komisyonlara karar geldi ki ya da Önergeler 

geldi. Gelen Önergelerde hep ne dedik? “Bu idarenin yapabileceği bir iĢ. Meclis Komisyonunun 

karar almasına Meclisin karar almasına gerek yok.” dedik. ġimdi yapılan çalıĢmanın diline bakın 

arkadaĢlar. Kesin ve net kararlar var. Yani 5 madde almıĢız. ġimdi Bakanlıktan idarenin yazı 

yazarak “ġu Yönetmeliği çıkarın. Ekte de böyle bir rapor var.” demek ayrı bir Ģey. Böyle bir 

bağlayıcı karar alabilir miyiz? Uygulamada böyle bir Ģey mümkün mü? Değil. Buradaki karar 

vermemiz gereken Ģey bakın bir buçuk saat geçti. Bununla ilgili konuĢuyoruz. ġimdi bir sürü madde 

var. Gerçekten, böyle bir konu yetkimizin olmayan ancak  tavsiye kararı alabileceğimiz bir konu ile 

ilgili bir buçuk  saat konuĢurken, milyonlarca lira para harcadığımız bakın ne diyorum milyonlarca 

lira para harcadığımız Ģeyleri buradan bir dakikada, iki dakikada el  kaldırarak geçirip gidiyoruz. 

Sayın BaĢkan, benim ricam bu benim Ģahsi görüĢüm; eğer Yönetmeliği uygulayacaksanız, 

Yönetmelikte nasıl söz alınacağıyla ilgili net ibareler var.  

MECLĠS BAġKANI: Var.  

ERHAN ÇALIġKAN: Ne diyor? “Grup BaĢkan Vekillerine söz verilir.” diyor. Zaman sınırlaması 

var. “Komisyon Üyelerine söz verilir.” diyor. Zaman sınırlaması var. Bunun dıĢında konuĢmak 

isteyenler, önemli konularda… Olabilir yani çünkü kimsenin konuĢmasını kısıtlamak değil ama 

bunların hepsini maddeler bittikten sonra biz çalıĢmamızı bitirdikten sonraki dönem içerisinde söz 

alan, dilek temenni orada herkes ne istiyorsa söyleyebilir. Orada isteyen dinler, istemeyen 

dinlemeyebilir. Çünkü o bir dilek temennidir. Ama bu tarafta gerçekten yapmamız gereken bir sürü 

konu konuĢulmadan geçiyor.  

MECLĠS BAġKANI: Evet.  

ERHAN ÇALIġKAN: Bu konuda dikkatinizi çekmek istedim. Bu raporun sadece bir tavsiye 

raporu olabilecekken, kesin yükümler bağlayıcı. Nasıl bağlayacaksınız? Bakın son cümlelerine 

bakın. Yani Ģimdi ne diyeceğiz? Belediyenin yapabileceği Bakanlıktan isteyin. Belediye bir yazı 

yazar zaten idare buna karar almaya gerek var mı? Ġdare, yazar bunu ister. ġimdi karar almıĢız. 

Aldığımız, hazırladığımız iki tane raporu dikkate alın. Yahu neyini dikkate alacağız? “Dikkate 

alınmasını” diyor. Yahu böyle demezsiniz. Bu raporlardan faydalanılmasını tavsiye edersiniz 

idareye. Ġdare de alır, kendi Mevzuatında kullanabileceği yerler varsa raporun,  Mevzuatı değiĢtirir,  

Meclise getirir. Yani bir kere iyi niyetle yapılan Ģeylerin bizim ÇalıĢma Yönetmeliğimize ve Esas-

Usullerimize uyması gerekir. Uymayan Ģey hem vakit çalıyor. Hem vakit kaybettiriyor. Bu seferde 

ne oluyor bakın Meclisin devamsızlığını etkiliyor.   Zaten bir saat geç baĢladık. Bir buçuk saat de 

daha ilk maddedeyiz. Ne olacak Ģimdi? Biz her maddede bu kadar konuĢursak saat 00.00‟dan sonra 

Meclis devam edemez. Kalacak mı? ĠĢte o zaman da ne oluyor? “Yahu zaten zaman geçti.” 

deniliyor. En önemli konular kaldır, indir, bitti haydi gidelim.  

MECLĠS BAġKANI: Evet.   

ERHAN ÇALIġKAN: O zaman anlamı kalmıyor.  

MECLĠS BAġKANI: Peki. 

ERHAN ÇALIġKAN: TeĢekkür ederim. (4 dakika 29 saniye) 
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MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. Nezih Bey buyurun. Değerli ArkadaĢlar,  Nezih Bey‟i 

dinleyelim ondan sonra da zaten sanıyorum konu ile ilgili baĢka da söz isteyen yok. Buyurun Nezih 

Bey.  

NEZĠH ÖZUYAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli Hazırun hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Ben bu kurulan Komisyonun içerisindeki çalıĢmalara katıldım. Hakan Bey ile 

beraber, Saadet Hanım ile beraber. O çalıĢmalar esnasında birlikte bu kirliliğin etki alanının daha da 

büyütülmesi yönünde de görüĢmeler oldu. Yani rüzgârın tesiriyle MaviĢehir daha aĢağıya giden 

etkiler var. Burada çok vahim bir durum var. Bizler, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin seçilmiĢ 

Meclis Üyeleri olarak bu çalıĢmayı, halkın sağlığını, direkt ilgilendiren böyle faydalı bir çalıĢmayı, 

kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla da bugün burada söz alıp konuĢuyoruz. Yoksa Bürokratik 

sınırlar içerisinde Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğini, Belediye Kanununu arkamıza alarak Kamuoyunu, 

Aliağa‟yı ve Ġzmir‟i bilgilendirmekten vazgeçemeyiz. Bunu daha da çok konuĢmalıyız. Yeri 

geldiğinde otuz saat, otuz gün bunu konuĢuruz deyip böyle insan sağlığını etkileyen ve direkt bizleri 

Ġzmir‟in içinde KarĢıyaka‟sında, MaviĢehir‟inde yaĢayanları da etkileyen bir konuyu konuĢmak bu 

Meclisin görevidir diye düĢünüyorum bir.  Ġkincisi; bu bilgilendirme Çevre, ġehircilik Bakanlığının 

bu tavsiye kararımızla ilgili ne yapacağına dair takibi aynı Sao Paulo Gemisinde olduğu gibi takip 

etmek yine bu Meclisin görevi olarak ben değerlendiriyorum. Ayrıca boyutunun daha da 

geniĢletilerek Ġzmit Dil Ovasında yapılan bu kirliliklerin insan sağlığına özellikle hamile anneler, 

bebekler üzerinde etkilerini araĢtırdılar. Ġzmit Dil Ovasında anne sütlerinde ve bebeklerin 

dıĢkılarında ağır metal bulundu. Bu çalıĢmanın burada yeterli kalmayıp buraya da taĢınmasını ve 

yine devlete tavsiye niteliğinde sunulmasını ben teklif ediyorum. TeĢekkür ediyorum. (2 dakika 9 

saniye) 
MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. Sayın AYDIN buyurun… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġey… Açıldı açıldı.  

MURAT AYDIN: Tamam geldi teĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Açıldı açıldı.  

MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi selamlıyorum 

tekrar. Bu arada Meclis‟in açılıĢında söyleyecektim unuttum ama Ģimdi söylemek gerekir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 25. ve 26. Dönem Trabzon milletvekili Sayın Haluk PEKġEN‟i 

kaybettik. Kendisine Tanrı‟dan rahmet diliyorum. Yakınlarına,  Cumhuriyet Halk Partisine bütün 

Cumhuriyet Halk Partililere baĢsağlığı diliyorum. Bir dönem Trabzon‟da da yaĢadığım için 

kendisini de tanıma fırsatım oldu. Allah rahmet eylesin kendisine. ġimdi tabii Ģeyi tartıĢıyoruz. 

Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri tartıĢması yapılıyor zaman zaman. Buna benzer 18. 

maddeyi okudu Sayın Hüsnü BOZTEPE. Ben de zaman zaman 18. maddeye atıf yaparak 

konuĢmalar yapıyorum ama bakın mesela Hakan ġĠMġEK Bey dedi ki; “Biz kömür depolama 

ruhsatı vermeyeceğimize dair bir Meclis Kararı aldık” doğru bir karar ama 18. maddede saymıyor 

mesela. Yani iĢte onu anlatmaya çalıĢıyorum. Hani bazen Belediyenin görev tanımları içerisine 

giren bazı konularla ilgili karar almak konusunda Belediye Meclisleri inisiyatif kullanır. Doğru 

yapmıĢsınız. Bence doğru yapmıĢsınız. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hukuken de doğru bence.  

MECLĠS BAġKANI: Evet. 

MURAT AYDIN: Yasa ve Yönetmelik hükümlerine uygun. Bir kere Ģunu söyleyeyim. Bu 

Meclisteki hiçbir arkadaĢımızın özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi ve ĠYĠ Parti Grubundaki 

arkadaĢlarımızın bu çalıĢmaya verdikleri katkı siyasi kazanım yapmak ya da Ģov yapmak üzerine 

kurgulanmamıĢtır. Hepsi, Ġzmir‟in, ülkenin, dünyanın temel bir sorunu olan bir çevre kirliliği ile 

ilgili dikkat çekmeye çalıĢmıĢtır. Bizim çevre birimlerimiz, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin çevre 

birimleri görevlerini yerine getiriyorlar. Yasal zorluklara, imkânsızlıklara rağmen görevlerini yerine 

getiriyorlar ve bu konuda gerçekten büyük çaba sarf ediyorlar. Zaman zaman iĢte bu Çevre  

Bakanlığının görevi BüyükĢehir Belediyesinin görevi, ilçe belediyesinin görev gibi görev ve yetki 

tartıĢmaları yapsak da aslında temeldeki amacımızın Ġzmir Halkının yararı olduğunu da hemfikir 

oluyoruz. Sayın HIZAL da söyledi. Bu rapor, bilimsel bir rapor ve raporu hazırlayanlara teĢekkür 

etmek gerekir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yaptığı Ģey, bu bilimsel rapora bu ciddi ve önemli 

tehlikeye dikkat çekmek ve Ġzmir Halkının seçtiği oylarıyla seçtiği en yüksek karar alma merci olan 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi olarak bu konudaki siyasi tavrını, buradaki siyasi tavrı dediğim 
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bir parti politikası anlamında değil, bir duruĢ, bir görüĢü ortaya koymaktır. Bu görüĢ ve duruĢ ne 

Çevre Bakanlığına karĢıdır ne iktidara karĢıdır ne de baĢka oradaki üretim yapanlara ya da orada 

yaĢayan insanlara ya da baĢkasına karĢıdır. Burada bir çağrı yapılıyor. Birlikte çalıĢalım dünyamız 

için, Ģehrimiz için, Aliağa‟mız için birlikte çalıĢalım. Sayın Meclis Üyesi dedi ki; “Aliağa olmasa 

mutlu olacaksınız.” Vallaha hiç mutlu olmayız. Ġzmir‟in 30 ilçesiyle gurur duyarız, Ġzmir‟in 30 

ilçesi de bizim ilçemizdir. Bizim Ģehrimizdir Ġzmir‟in tamamı ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

Aliağa‟da yaptıkları yatırımları, kendisi her Faaliyet Raporu‟ndaki eleĢtirilere defalarca cevap 

vermemize rağmen, yine aynı Ģeyi söyleyip, “Aliağa‟da bir Ģey yapmadınız.” diyor. Yani her 

Faaliyet Raporu‟nda, her Bütçe‟de tek tek bunlar sayıldığı halde, bunlarla yine karĢı karĢıya 

kalıyoruz. Sayın BaĢkan, bu Meclisteki arkadaĢlarımız dertlerini Ģehre, Meclis‟e anlatabilmek adına 

söz aldılar, sözlerini kullandılar ve tekrar tekrar bunları dile getirdiler. Hepsi bu Ģehrin yararının 

peĢindeydiler ve hepsi bu Ģehrin yararını ortaya koydular. ĠYĠ Partili Meclis Üyem açıkladı, yani o 

Ģehirde yaĢayan birisi olarak açıkladı yaĢadıkları sorunları. Bu sorunlar hepimizin sorunlarıdır. Ben 

isterdim ki bu sorunların dile getirilme yöntemine iliĢkin tartıĢmalarını, eleĢtirilerini ayrıksı 

düĢüncelerini dile getirmekle beraber, bu Önerge‟ye oybirliği ile kabul oyu vermelerini beklerdim 

arkadaĢların. Çünkü bu Ģehrin çok temel bir sorunuyla ilgili, çok temel bir görüĢ ortaya koyuyoruz; 

ama takdir kendilerinindir; fakat biliyorum ki kendisi de söyledi ki, hiç değilse rapordaki tespitler 

konusunda bir eleĢtirileri yok. Yönteme dair bir eleĢtirileri var. TeĢekkür ederim. (4 dakika, 24 

saniye) 
MECLĠS BAġKANI: Peki. Sayın KÖKKILINÇ, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan, sanırım bu konuda yeterince görüĢmeler yapıldı. Artık 

karara geçilmesinde yarar var diyoruz, Yeterlilik Önergesi veriyoruz. Biz, tüm Meclis Üyelerimizin 

daha huzurla hareket etmesi için Komisyonumuzun aldığı kararın, tavsiye kararı mahiyetinde, 

Çevre ve ġehircilik Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı‟na gönderilmesi noktasında ilaveyle oylanmasını 

istiyoruz. Belki katılırlar bu Ģekilde bir beyana, oylanmasını istiyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın AK Parti… Sayın BOZTEPE, buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis gördüğüm kadarıyla salonda karar alacak 

yeterli sayımız yok. Yine Meclis‟in baĢlangıcında Meclis‟e ayar verdiğimizi söyleyen arkadaĢ hâlâ 

yok. Demin bu arkadaĢımız “Lavaboya gitti.” dedi ama…  

(SALONDAN: Uçağı var.) 

MECLĠS BAġKANI: Yok hayır, Ġstanbul, Ġstanbul… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Aldığımız habere göre arabasına atlayıp gitmiĢ buradan. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE, uçağı varmıĢ, Ġstanbul‟a gittiği için… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu yüzden Sayın BaĢkan‟ım… Ġlgilendirmez beni; uçağı var, tayyaresi var, 

hiç ilgilendirmez beni. Sayım istiyorum, burada yeterli sayı yok. Lütfen ona göre Meclis‟e devam 

edelim ya da Meclis‟i kapatalım. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın Grup BaĢkan Vekilleri? 

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan‟ım, isterseniz Meclis‟e 5 dakika ara verelim, değerlendirelim 

birlikte. 

MECLĠS BAġKANI: Evet, evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım, Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Sayın… 5 dakika ara veriyorum. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, BaĢkan‟ım… 

MECLĠS BAġKANI: Bir Grup BaĢkan Vekilleri bir araya gelsinler…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Bir gelsinler… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sizin için, sizin iĢinize gelecek bir Ģey söyleyeceğim; bakın, BaĢkan‟ım… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sizin iĢinize gelecek bir Ģey söyleyeceğim. Bırakın, söyleyeyim. Sayın 

BaĢkan, tekrar bu Meclis‟i baĢlatmaya kalktığınız zaman… 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Meclis‟e ara verdiğiniz zaman… 
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MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE, bir dakika, bir dakika… ArkadaĢlar bir otursun, herkes bir 

yerine bir otursun... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)  

HÜSNÜ BOZTEPE: Biliyorum ağabey. 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar bir yere… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan… 

ĠBRAHĠM ÖZKARA: Meclis geç baĢladı zaten, bir saat daha ara verelim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım, eğer ki Meclis‟e… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, bir dakika… Ben Meclis‟i Grup BaĢkan Vekilleri ve 

Grupların ortaya koyduğu iradeyle yönetmeye çalıĢıyorum Değerli ArkadaĢlar. Elimde bir 

Yönetmelik var ve o Yönetmelik‟e göre, Grupların ortaya koyduğu iradeyle yönetmeye çalıĢıyorum. 

Dolayısıyla kendi baĢıma bir iĢ yapmıyorum burada. Sayın ÖZKARA, yani kendi baĢıma bir iĢ 

yapmıyorum. Burada, burada, burada, burada, burada Meclis‟e ara verilmesini isteyen ben 

değildim. ĠYĠ Parti Grup BaĢkan Vekili ara verilmesini talep etti, diğer Grup BaĢkan Vekili 

ArkadaĢlarımız, yani Meclis iradesini oluĢturan, Grupların iradesini ortaya koyan arkadaĢlar da 

kabul ettiler ve öyle ara verdik. Yoksa ben kendi keyfime 5 dakika ara verdim, 15 dakika bilmem ne 

yaptım demiyorum yani. Dolayısıyla bunun önemle dikkate almak lazım. Bir de Sayın BOZTEPE 

dedi ki; “ġu anda Meclis yeter karar sayısı yok.” dedi.  

SALONDAN: Ben de “1 saat ara verelim.” BaĢkan‟ım. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ne diyor? 

MECLĠS BAġKANI: Daha sorumlu olmak… 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun BOZTEPE, siz bitirin sözünüzü. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım, eğer ki... Tabii ki ara verilebilir; ama eğer ki ara verirseniz, 

bu Meclis‟i 89 kiĢiyle toplamanız lazım tekrar, bunu da hatırlatayım. Ona göre ister ara verin, 

isterseniz Meclis‟i bitirin. 

MECLĠS BAġKANI: Peki. Sayın Grup BaĢkan Vekillerinden ben bu konuda bir görüĢ istiyorum. 

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

HÜSNÜ BOZTEPE: Yok ağabey, bize ayar yapmayacak orada.  

MECLĠS BAġKANI: ġimdi, Değerli ArkadaĢlar, ne önerildi? Ben… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Meclis BaĢkanı olarak ben, burada Ģimdi bir oylama yapacağım burada. Ne 

önerildiğini merak ediyorum. Yani o zaman… 

ÖZGÜR HIZAL: Kemal Bey konuĢacak Sayın BaĢkan. 

MECLĠS BAġKANI: GörüĢme… Buyurun efendim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Oylama yeter sayı… 

ÖZGÜR HIZAL: Tamam.  

SALONDAN: Karar yeter sayısı… 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım, karar yeter sayısı… 

MECLĠS BAġKANI: Bir dakika... Murat… Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE… Değerli 

ArkadaĢlar… Sayın BOZTEPE… Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın KÖKLÜ, Sayın KÖKLÜ… ArkadaĢlar, 

Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri bakın, burada Gruplarınızı 

temsilen Grup BaĢkan Vekilleri ve Grup Sözcülerimiz var. Yani müsaade buyurun da bir onların ne 

dediğini ben anlayayım, ona göre ne yapacağıma karar vereyim yani. Sayın Cumhuriyet Halk 

Partisi Grup Sözcüsü, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım Ģimdi, bir Meclis Üyemiz Toplantı karar yeter sayısı 

olmadığından bahsediyor. Dolayısıyla Yönetmelik‟e göre böyle bir talep iletilmiĢse Meclis 

BaĢkanlığı‟na, sayım yapılması gerekiyor. Belediye Meclis Yönetmeliği‟ne göre Toplantı yeter 

sayısı yarıdan 1 fazladır. Karar alma yeter sayısı için de 4‟te 1 gerekir. Dolayısıyla dilerseniz bir ara 

verelim; ama aynı zamanda sayım da yapalım. 

SALONDAN: 1 saat verelim. 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Hayır, bir 5 dakika yeterli. 5 dakika… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Size bırakayım ben. Toplantı… ġey, karar yeter 

sayısı 44‟ün 1 fazlası 45‟tir. Eğer salonda karar yeter sayısı var ise Meclis devam eder, yok ise… 

MECLĠS BAġKANI: Onu saymamız gerekir.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, saymanız gerekir. Saymak için, saymak için bekleyelim, bu arada ara 

verelim.  

MECLĠS BAġKANI: Hayır, saymak için ara verelim. Değerli ArkadaĢlar…(Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
SALONDAN: Sayın BaĢkan, Önerge verelim, 1 saat ara… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Sayın Grup Sözcümüz dedi ki; “Toplantı yeter sayısı 

için sayım yapılması gerekir.” dedi. YanlıĢ mı duydum? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet efendim. Çünkü talep geldi, kayıtlara geçti. 

MECLĠS BAġKANI: Tamam, kayıtlara geçti. Sayın BOZTEPE… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, sayım yapılması gerekiyor. 

MECLĠS BAġKANI: “Toplantı karar yeter sayısı yok.” dedi. Sayın KÖKKILINÇ da “Bunun tespit 

edilmesi gerekir, sayım yapılması gerekir.” dedi. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: O zaman ben Meclis BaĢkanı olarak burada, bu sayımı yapmak 

mecburiyetindeyim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, yapmak zorundasınız.  

MECLĠS BAġKANI: Yönetmelik bana bunu söylüyor. Doğru mu? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğru. Ben… 

MECLĠS BAġKANI: O zaman lütfen herkes yerine otursun… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: Ġlgili arkadaĢlar, Ģu sayımı yapalım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Anons yapalım; lavaboda olan, dıĢarıda fuayede olan arkadaĢlarımız da 

var, onların da… 

MECLĠS BAġKANI: Fuayeye, fuayeye bir anons edin arkadaĢlar.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: Fuayedeki arkadaĢlar varsa, salonun içine onları dâhil edelim. Fuayede 

arkadaĢlar varsa, rica ediyorum. Salondaki arkadaĢlarımız da… Ġmza föyü, imza föyünü de 

gönderiyorum. Peki, o zaman sayalım arkadaĢlar. Sayın görevli arkadaĢlarımız, sayın görevli 

arkadaĢlarımız lütfen… Meclis Üyelerimiz ellerini kaldırırlarsa, Meclis Üyelerimiz ellerini 

kaldırırlarsa sayalım, toplantı yeter sayısı olup olmadığını tespit edelim.  

YAHYA YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, AK Partilileri de sayalım.  

MECLĠS BAġKANI: Sayıyoruz tabii. ġu anda Meclisteler.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tabii, tüm Meclis Üyeleri, evet. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Yahya Bey, bunu söylemeye hacet var mı, arkadaĢları 

saymayacak mıyız yahu?  

YAHYA YILDIZ: Sayalım BaĢkan‟ım. 

MECLĠS BAġKANI: Evet, onu diyorum. Buyurun, buyurun. 

ĠBRAHĠM ULAġ POLAT: Kaldırmasan saymayacak mıyız? Karar yeter sayısı… 

MECLĠS BAġKANI: Sayacağım sayacağım, kaldırsa da sayacağım, kaldırmasa da sayacağım. 

Yani… Ġbrahim Bey… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Divan‟ı da sayıyorsunuz, Divan‟ı. Divan‟ı, dört de Divan‟da var. Kaç arkadaĢlar? Sayın 

Divan Kâtipleri 46 Üye saydılar ArkadaĢlar. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bir de ben sayayım… 

MECLĠS BAġKANI: Say. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam saysın… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE böyle bir usul… Hayır, böyle bir usul yok, böyle bir usul 

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

Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE lütfen. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Sayın BOZTEPE lütfen, Sayın 
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BOZTEPE…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

Ġbrahim Bey… Sayın BOZTEPE… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Bir dakika, ArkadaĢlar… Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE… ArkadaĢlar… 

ArkadaĢlar, Divan Kâtibi ArkadaĢlarımızın saydığı sayı var ortada. Allah Allah… Böyle bir usul 

yok yani.  

GAMZE GÜL ÇAMUR: 48 oldu.  

MECLĠS BAġKANI: Herkes kafasına göre… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar lütfen. Ġstediği kadar çeksin 

BOZTEPE ama arkadaĢlar…  

ĠBRAHĠM ULAġ POLAT: Benden izinsiz nasıl çekiyorsun? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS BAġKANI: Var. Değerli ArkadaĢlar bakın, bir dakika, bir dakika, bir dakika… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hüsnü Bey, Hüsnü Bey Ģunu yapalım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS BAġKANI: Ben, Meclis… ArkadaĢlar bir müsaade buyurur musunuz? Hıdır Bey, 

müsaade buyurun. Değerli ArkadaĢlar bakın, Değerli ArkadaĢlar ben… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hıdır Bey oturur musunuz lütfen? Hıdır Bey 

oturun. Ben salondan kaç Meclis Üyesi olduğunu tespit ediyorum. Karar yeter sayısıyla ilgili 

tartıĢmayı birazdan yaparız, birazdan yaparız; ama ben Ģu anda Meclis‟te kaç kiĢinin olduğunu 

tespit etmek mecburiyetindeyim. Bunu tespit edeceğiz ondan sonra karar yeter sayımız varsa, alırız 

kararımızı, gideriz, sıkıntı yok. Değerli ArkadaĢlar, evet, Sayın Divan Kâtipleri ve görevli 

arkadaĢlar sayar mısınız kaç kiĢi var? Yoksa imza sirkülerini dolaĢtıracağım. Ġmza sirkülerini 

dolaĢtıracağım yoksa. Bunu tespit ediyorum yahu. Değerli ArkadaĢlar, ben ne söylediğimi 

söylüyorum size, diyorum ki; salonda Ģu anda kaç Meclis Üyesi var, ben bunu belirlemeye 

çalıĢıyorum… 

LEVENT ĠġLER (YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANI): 48. 

MECLĠS BAġKANI: Kaç?  

LEVENT ĠġLER (YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANI): 48. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri, Saadet Hanım, Ģu anda, Ģu anda 

salonumuzda 48 Meclis Üyemizle toplantımız devam etmektedir ArkadaĢlar... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

SALONDAN: Tamam oylama yapalım. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım Ģimdi 48… Normalde 176 Meclis Üyemiz var idi. Bunun yarısı 

89, yarıdan bir fazlası 89. Bununla biz toplantıyı açma hakkına sahiptik, toplantı yeter sayısıydı. 

Fakat toplantı devam ederken Üyelerimizden ayrılanlar oldu dolayısıyla Ģu anda sayımınızda 48. 

MECLĠS BAġKANI: 48. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 48. Karar almak için, yani toplantı yeter sayısıyla açılan bir Meclis‟te, 

toplantı yeter sayısı düĢse de dörtte birden bir fazla eğer Ģey varsa Üye var ise karar yeter sayısı 

vardır. Dolayısıyla Meclis devam eder. 

MECLĠS BAġKANI: Peki. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylamayı yapalım diyorum. (40 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

ÖZAN PARLAR: Oylamaya geçelim. 

MECLĠS BAġKANI: Geçeceğim oylamaya ama Ģimdi… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

ÖZAN PARLAR: Oylamaya geçelim BaĢkan‟ım. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS BAġKANI: Tamam. Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, toplantı elbette ki devam edebilir Sayın Sözcü‟nün dile getirdiği 

gibi. Oylamaya geçtiğinizde 44 Meclis Üyesi ArkadaĢın “Evet” oyunun olması gerekir ki karar 

yeter sayınız olsun. Olay bu, tüm tartıĢma bu. Buyurun oy… Ġsim isim ya da parmak hesabı ya da 

baĢka bir hesapla “Evet-Hayır” oylamasını yapın, 44 sayısına ulaĢıyorsanız kabul. TeĢekkür 
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ediyorum. (30 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Yönetmelik çok açık, isterse arkadaĢlarımız ilgili maddeyi 

okusunlar. Karar verebilmek için karar yeter sayısının 44 olmasını söylüyor. En az 44 Üyenin burada 

olması, yani bir fazlası 45 diyelim. 45 oyda yarıdan bir fazlası “Evet” derse geçer zaten. Önerge geçer. 

(20 saniye) 
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar bakın usul tartıĢması yaptığımı söylemek 

istiyorum, usul tartıĢması… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın, Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Tamam oylayacağım.  

ÖZGÜR HIZAL: Tamam. 48 Meclis Üyesi var değil mi? Hüsnü Ağabey gel buraya otur otur bir Ģey 

söyleyeceğim. 

MECLĠS BAġKANI: Lütfen, Hıdır Bey buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: 48 Meclis Üyesinin… 

HIDIR ALPTEKĠN: BaĢkan‟ım yok o kadar yani. 

MECLĠS BAġKANI: Var var. 48 kiĢi var arkadaĢlar. 

ÖZGÜR HIZAL: Bir saniye ArkadaĢlar, bir saniye. Bakın usulü bir tartıĢma yapıyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: Böyle bir Ģey yok. Sayın HIZAL buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bir Ģeyin karar alınabilmesi için olumlu ya da olumsuz oy 

kullanılması lazım değil mi? Dolayısıyla olumlu oy kullanılması gerekiyor ki ve bunun da 

Yönetmelik‟te bir sınırı var, o sınır altında olursa zaten karar çıkartamıyorsunuz. Dolayısıyla olumsuz 

oy kullanacakları saymanızın bir anlamı da yok. Siz karar alabilmeniz için 44 Meclis Üyesi 

ArkadaĢımızın olumlu yönde oy kullanması gerektiğini söylüyoruz biz burada. (45 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri yerlerine otururlarsa ben oylamaya 

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

HIZAL, Sayın HIZAL... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan zaten… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BaĢkan. Bir beĢ dakika ara verelim. Çünkü 

saydık yani toplantı yeter… 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, ArkadaĢlar, ArkadaĢlar, Değerli… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar… Sayın, Özgür Bey, Özgür Bey, 

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

ArkadaĢlar… 

SERKAN KALMAZ: Sayın BaĢkan bir saat ara verelim. 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar bakın. 

SERKAN KALMAZ: Bir saat ara istiyoruz... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Sayın Serkan KALMAZ, Sayın Serkan KALMAZ ne 

diyorsunuz efendim? Buyurun. 

SERKAN KALMAZ: Sayın BaĢkan bir saat ara verilmesini talep ediyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Evet, Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar Meclis Oturumuna bir saat ara 

veriyorum.  

 

(ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MECLĠSĠNĠN EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 

III. BĠRLEġĠMĠNĠNE 1 SAAT ARA VERĠLDĠ.) 

 

 

 

                                                                         Mustafa ÖZUSLU 

                                                                                                       Belediye BaĢkan Vekili    

                                                                                      Meclis BaĢkanı 

                                                          

 

        Deniz BEKTAġ                   Dolunay BAYER               Ali BOR                       Fırat EROĞLU 

    Divan Kâtibi                         Divan Kâtibi                Divan Kâtibi                      Divan Kâtibi 
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ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MECLĠSĠNĠN EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ III. BĠRLEġĠMĠNĠN III. OTURUMU 

 

 

III. OTURUMDA HAZIR OLANLAR: Mustafa ÖZUSLU, Serkan KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret 

AKTAġ, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, 

Yahya YILDIZ, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cemil 

TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Murat AYDIN, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, 

Cindi Can POLAT, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ 

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

KIRMAZ, Ġlhan ÖZKÖSE, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Musa ÖZCAN, ġerif SÜRÜCÜ, 

Murat CĠHAN, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil 

KILIÇ, Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Berkhan 

PARLAK, Sefer TOPÇU, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Alp ATAY, Özan PARLAR, Nilay 

KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Burçin Kevser SEVĠL, Fikret MISIRLI, Hakan YILDIZ, Hıdır 

ALPTEKĠN, Özgür HIZAL, Hüsnü BOZTEPE, Ali GÖNEN, Semih YALIN, Kemal SEVĠNÇ, 

Sedat SARI, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Nezih ÖZUYAR. 

 

III. OTURUMA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Taner 

KAZANOĞLU, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ĠDUĞ, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Abdül 

BATUR, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Mehmet Atilla BAYSAK, Birgül SURAL ÜNER, 

Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin 

UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Mithat TEKĠN, Ġzel ZENGĠNOBUZ 

DERĠNSU, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, 

Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Erkan ÖZKAN (Menderes 

Belediye BaĢkan Vekili), Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Halil 

ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, Ufuk YÖRÜK, Seda ÖZTÜRE, 

Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Adil KIRGÖZ, Hasan KORKMAZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer 

Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU 

SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Özdem Mustafa ĠNCE, Ahmet 

ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, 

Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Ġsa NEZĠR, Mustafa Alper GÜLDALI, 

Fırat EROĞLU, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Ahmet Uğur BARAN, Dilek YILDIZ, Özgür Erman 

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

DEMĠRCĠOĞLU, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip ATAR, Okan 

BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, 

AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan 

ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Saliha ÖZÇINAR, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Uğur 

DEMĠREZEN, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Sadık DOĞRUER, 

Hakan ERTANE, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Halil AKBULUT, Salih Atakan DURAN, 

Halil Doğukan EROĞLU, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Turgut 

PINAR, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL, Alpaslan KOPARAL, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye 

BaĢkan Vekili) 

 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri, BirleĢime vermiĢ olduğumuz 

aranın süresi doldu. BirleĢime tekrar baĢlıyoruz. Sayın BOZTEPE, biliyorsunuz BirleĢim devam 

ederken karar yeter sayısı istemiĢti. O arada ben de Oturuma 1 saat ara verdim. ġimdi, Sayın 

BOZTEPE eğer karar yeter sayısı talebini tekrar ediyorsa, sormak mecburiyetindeyim. Ben 

föylerdeki imzaları sayacağım, karar yeter sayısı olup olmadığını göreceğiz. ġimdi, usulle ilgili 

Sayın HIZAL söz istedi. Buyurun Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Ģimdi 1 saat öncesine kadar Gündemin 1. maddesini 

tartıĢtığımızda ve karar alma aĢamasına geldiğimizde, Sayın Hüsnü BOZTEPE‟nin bahsettiği gibi 
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karar yeter sayısı aranıyordu, karar yeter sayısı 44+1‟di, yani 45‟ti. 45 sayısı bulunamadığından, 

karar yeter sayısı olmadığından, dolayısıyla karar alınamadı. ġimdi… 

MECLĠS BAġKANI: Hayır, hayır öyle olmadı.  

ÖZGÜR HIZAL: Öyle oldu Sayın BaĢkan, öyle oldu Sayın BaĢkan. 

MECLĠS BAġKANI: Hayır, karar yeter sayısı saymadık, ara verdim, Ģimdi sayıyoruz. 

ÖZGÜR HIZAL: Hayır, hayır, hayır Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Tutanaklara… 

ÖZGÜR HIZAL: Hayır, hayır… 

MECLĠS BAġKANI: Tam böyle oldu. 

ÖZGÜR HIZAL: Hayır, hayır… 

MECLĠS BAġKANI: Ben bu Meclisi yönetiyorum Değerli ArkadaĢlar, isterseniz tutanaklara 

bakalım. Sayın BOZTEPE karar yeter sayısı istediği anda ben Oturuma bir saat ara verdim, ara 

verdim ve saymadım, sayım yapılmadı. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan, mikrofonu açarsanız… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

HÜSNÜ BOZTEPE: ArkadaĢlar bırakın da bir konuĢsun… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Gündeme geçeceğim ama… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Nasıl geçeceksin Gündeme? 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Usul tartıĢması… 

MECLĠS BAġKANI: Biliyorum. Buyurun, buyurun… 

ÖZGÜR HIZAL: Bitmeden nasıl Gündeme geçiyorsunuz arkadaĢlar? Ve bu çok doğru bir 

yaklaĢım değil. ġimdi, Ģimdi arkadaĢlar, siz Sayın BaĢkan, Hüsnü Bey‟in karar yeter sayısı 

noktasındaki itirazını göz ardı ederek saymadığınızı mı söylüyorsunuz?  

MECLĠS BAġKANI: Hayır.  

ÖZGÜR HIZAL: Saydınız. 

MECLĠS BAġKANI: 48 kiĢi olduğunu saydık, söyledik; ama bu… 

ÖZGÜR HIZAL: Bakın, karar yeter sayısından bahsediyorsanız… 

MECLĠS BAġKANI: Karar yeter sayısı, biraz önce siz kendiniz söylediniz; “44+1” dediniz ama 

oylamayı yapmadım, kimin evet, kimin hayır diyeceğini bilmiyorduk ki, nereden bileyim ben? 

Oylamayı yapmadım, yaptığım neydi? Salonda kaç kiĢi olduğunu tespit ettim; 48 kiĢi vardı. 

Kayıtlarda geçiyor, orada sıkıntı yok. Dolayısıyla oylamayı yapsaydım eğer, o zaman karar yeter 

sayısı olup olmayacağına dair bir kanaat ortaya çıkardı; ama ben, tekrar dönelim, bakalım isterseniz, 

ısrarla Ģu anda yaptığım, “Salonda kaç Meclis Üyesinin var olduğunu tespit etmeye çalıĢıyorum.” 

dedim Değerli ArkadaĢlar. Açık… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, neden, neden…  

MECLĠS BAġKANI: Ali geçeceğiz, Ali Bey, geçeceğiz. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, neden 89 arkadaĢı rahatsız edip çağırdınız? DıĢarıdan bir kiĢiyi 

çağırsaydınız zaten, zaten… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) ArkadaĢlar… 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, Hatip söylesin, devam edeceğim... (Salondan ses kayıtlarında 

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

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım, lütfen Grubunuza hâkim olun.  

ÖZGÜR HIZAL: Ben buradayım arkadaĢlar merak etmeyin, buradayım ben. Ben buradayım 

burada, ben buradayım. Ben buradayım, evet… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Ben buradayım… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) BaĢkan‟a karĢı konuĢuyorsun… Sabaha 

kadar… ArkadaĢlar, bir dakika… Sayın, Sayın HIZAL… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Öyle yapacağım, zaten öyle yapacağım. Sayın 
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HIZAL usulle ilgili söz aldı, sözünü bitirsin öyle yapacağım. Buyurun. Zaten o noktadayız, zaten 

oradayız. Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan, karar yeter sayısının olmadığı anlaĢılmasından dolayı, siz 

Meclis‟i tatil ettiniz.  

MECLĠS BAġKANI: Hayır, yanlıĢ. 

ÖZGÜR HIZAL: Meclis‟i tatil ettiniz Sayın BaĢkan. 

MECLĠS BAġKANI: Hayır, yanlıĢ… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Hayır, yanlıĢ… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, istirham ediyorum, rica ediyorum; bir konuĢmamı bitireyim, 

konuĢmamı bitireyim, usulü anlamda itirazlarımız var. 

MEMET MALTEPE: Buyurun,  buyurun Özgür Bey. Tamam Özgür Bey bitirsin. Buyurun.  

MECLĠS BAġKANI: Onu anlıyorum, onu anlıyorum. Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: TeĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, karar yeter sayısı olmadığından dolayı siz Meclis‟i tatil ettiniz. Bir saat 

ara verdiğinizi söylüyorsunuz; ama Meclis tatil edildi. ġimdi Gündem‟in… Düzeltiyorum; 

Yönetmelik‟in ilgili maddesi aynen Ģunu söyler; “Meclis‟in toplanması için gerekli çoğunluğun 

sağlanamaması veya görüşmeler sırasında Başkan ve Üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak 

yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığının anlaşılması durumunda, Meclis Başkanı gün ve 

saatini tayin ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere Meclis‟i tatil eder.” ġimdi, bu Meclis Ģu 

haliyle toplanabiliyor, onda bir sorun yok, sayı yeterli. Yeterli olması gereken gerekli sayı ne? 44+1, 

yani 45. Ama baĢka bir sorun var, yine usulü bir sorun var. “Bu Toplantı‟nın günü ve saati Üyelere 

bildirilir ve Gündem‟in duyurulmasındaki usullerle Gündem‟in, Gündem‟in…” ArkadaĢlar, “Bu 

Toplantı‟nın günü ve saati Üyelere bildirilir ve Gündem‟in duyurulmasındaki usullerle ilan edilir.” 

Gündem ilan edildi mi Kıymetli ArkadaĢlar? Gündem ilan edildi mi ArkadaĢlar? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, Sayın Hatip sözünü bitirsin, gereğini yapalım, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Gündem ilan edildi mi? Edilmedi. Dolayısıyla… Bu kanun maddesi, o 

Yönetmelik maddesi, ikisi de aynı Ģey Hüsnü Ağabey. Dolayısıyla önce bir 89 sayısını bulma 

ihtiyacı duydunuz. 89 sayısının olmadığını sonradan anladınız, 45 olduğunu fark ettiniz. 45 kiĢi, 

arkadaĢımız geldi ya da 100 arkadaĢımız geldi; ama bu Meclis‟in yeniden toplanabilmesi için 

sayıdan farklı olarak bir de ne yapılması gerekiyor? Gündem‟in ilan edilmesi gerekiyor. Gündem 

ilan edilmedi, Gündem‟in ilan usulleri var... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar lütfen, hiç polemiğe girmeyin. Değerli ArkadaĢlar, polemiğe 

girmeyin, Hatip bitirsin, Meclis‟i…  

ĠRFAN ÖNAL: Bitirmiyor BaĢkan‟ım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS BAġKANI: Bitirecek ama… 

ÖZGÜR HIZAL: Hatip‟in bitirip bitirmeyeceğini Meclis Üyesi‟ne sormayacağım Sayın BaĢkan. 

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

MECLĠS BAġKANI: Meclis Üyesi‟ne sormuyorum, devam edin… 

ÖZGÜR HIZAL: Hatip olarak benim bitirip bitirmeyeceğimi o Meclis Üyesi‟ne sormayacağım 

Sayın BaĢkan. Müdahale edin lütfen. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Müdahale edin lütfen. 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, Sayın HIZAL, lütfen… 

ÖZGÜR HIZAL: Meclis‟in bütün itibarını ayaklar altına aldınız zaten. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL, devam eder misiniz?  

ÖZGÜR HIZAL: Meclis‟in bütün itibarını… 150 yıllık Meclis‟in bütün itibarını ayaklar altına 

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

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL… Peki…(Salondan ses kayıtlarında 
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anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, evet, bu, bu… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Özgür Bey, Özgür Bey, lütfen tamamlayın 

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

HÜSNÜ BOZTEPE: Beyefendi, rahatsız oldunuz galiba… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Rahatsız mı oldunuz… 

MECLĠS BAġKANI: Özgür Bey, tamamlayın sözünüzü, Meclis‟e devam edelim.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, hâlâ bir uğultu var. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE, Sayın MALTEPE… Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben susuyorum ya… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Meclis‟in toplanması için… Bir kez daha tekrar ediyorum ve 

altını çizerek söylüyorum; Meclis‟in toplanması için, sizin bu iradeniz sonrasında, karar yeter 

sayısının olmaması nedeniyle, Meclis‟e vermiĢ olduğunuz tatil, ara nedeniyle, Meclis‟in toplanması 

nedeniyle, yeniden toplanması için bir sayısal miktarın yakalanması lazım… 

MECLĠS BAġKANI: Sonra, devam edin.  

ÖZGÜR HIZAL: Sonrasında da Ģunun yapılması lazım; Meclis Gündemi‟nin yine Yönetmelik‟te 

belirtildiği Ģekliyle ve usulle ilan edilmesi gerekir. 

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim.  

ÖZGÜR HIZAL: Bize böyle bir ilan yapılmadı Sayın BaĢkan. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim, teĢekkür ederim.  

ÖZGÜR HIZAL: Dolayısıyla… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Dolayısıyla bu Meclis‟in, Ģu haliyle toplanması söz konusu olamaz Sayın 

BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar tatil falan edilmedi 

Meclis. Meclis… Bir tutanak yok, herhangi bir tutanak mı tuttuk yani? Benim… Kayıtlar çok açık, 

kayıtlar çok açık. Ġsteyen döner, bir daha bakabilir. Ben, üstüne basa basa dedim ki; “ġu anda 

yaptığım, salonda kaç Meclis Üyesi‟nin tespitinden ibarettir.” dedim. Ondan sonra da ne yaptım? 1 

saat BirleĢim‟e, BirleĢim‟e, BirleĢim devam ediyor. 1 saat BirleĢim‟e ara verdim. Yani Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi Meclisi‟nin Eylül Ayı III. Toplantısının… Eylül Ayı III. BirleĢimi‟ne 1 saat 

ara verdim. Daha önce de 5 dakika ara vermiĢtik. O 5 dakika ara verdikten sonra geldiğimizde de 

bunlar aranmadı, aynı yerden devam ettik. Dolayısıyla kayıtlara bir daha geçmesi açısından 

söylüyorum; çok nettir, her Ģey açıktır. Tabii ki bunun itiraz yolları vardır. Bunu burada tartıĢmanın 

gereğini duymuyorum. Meclis, Gündemi‟ne devam edecektir. Söz isteyen, söz isteyen Sayın 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü‟ne ben söz vereceğim ve devam edeceğim, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Sayın BaĢkan‟ım, Ģimdi… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS BAġKANI: Sayın Grup Sözcümüz söz istedi, herhalde onunla devam edeceğiz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: AK Parti Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢımız ara verilmeden önce Meclis‟te 

48 kiĢi olduğunu ifade etti, doğru mudur? Kayıtlara geçti, evet. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Böyle dedi, tamam. Meclis BaĢkanımızın da 

bununla ilgili kayda geçen beyanı var zaten, tutanaklarda da gözükecek bu. Bundan sonra… Demek 

ki Meclis ara vermeden önce bir kere karar yeter sayısı var Meclis Yönetmeliği‟ne göre. Bundan 

sonra yine Meclis Yönetmeliği‟ne göre ara verme yetkisi sadece ve sadece BaĢkan Vekili‟ne ait, 

Meclis BaĢkanı‟na ait.  

MECLĠS BAġKANI: Meclis BaĢkanı‟na ait. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Dolayısıyla siz bu yetkinizi tek baĢınıza kullandınız ve ara verdiniz 1 saat.  

MECLĠS BAġKANI: Kullandım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 saatin sonunda imza föyü dağıttınız, imza föyünün sonunda kaç imza 

toplanmıĢ, bunu açıklamak gerekiyor Ģu anda, Toplantı yeter sayısı kadar… 

MECLĠS BAġKANI: 63 imza var.  
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NĠLAY KÖKKILINÇ: 63 imza var. Dolayısıyla bu Meclis Salonu‟nda karar yeter sayısı mevcut. 

Toplantı yeter sayısı 176‟nın yarısı, 89‟un… 176‟nın yarısının bir fazlası 89‟dur, salt çoğunlukla 

karar alır. Aynı madde Ģunu söyler, Belediye Meclis Yönetmeliği‟nin 10. maddesi 3. satırında 

söyler; eğer 89‟la açtınız, aĢağıya düĢtü, “Karar alma yeter sayısı 4‟te 1‟in altında olamaz.” der. 

Dolayısıyla siz ara vermeden önce de karar yeter sayısı vardı, ara verdikten sonra açılan Toplantı 

Salonu‟na da karar yeter sayısı mevcut. ġimdi yapılacak olan Ģey Meclis‟e devam etmektir ve 

Önergeler de karar yeter sayısının altında olmamak Ģartıyla, salt çoğunlukla karar alır. Gündeme 

geçelim diyoruz.   

MECLĠS BAġKANI: Evet, teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok, artık söz vermeyeceğim, söz 

vermeyeceğim… Değerli ArkadaĢlar, oyluyorum, oyluyorum… Komisyonlardan gelen… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Söz vermeyeceğim Sayın HIZAL... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, söz vermeyeceğim 

arkadaĢlar, söz vermeyeceğim… Usulle ilgili… Bakın arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan usulsüz toplanan Mecliste AK Parti Grubu olarak biz 

bulunmuyoruz… 

SALONDAN: BaĢkan‟ım dinlemeyin lütfen… 

MECLĠS BAġKANI: Bulunmayın, bulunmayın. Tamam, tamam… 

ÖZGÜR HIZAL: Kayıtlara geçmesini istiyoruz... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun, buyurun… Meclis, usulüne uygun olarak çalıĢmasına devam 

etmektedir. Değerli Meclis Üyeleri, oylamaya geçiyorum… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Komisyonlardan gelen Raporların, 1 no’lu 

Komisyon Raporunu Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

SALONDAN: TeĢekkürler.  

GAMZE GÜL ÇAMUR: Katılanların oybirliği… 

ÖZAN PARLAR: Terbiyesizlik, yeter artık yani… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Kes len.  

SALONDAN: Ne diyorsun len? Sen ne diyorsun? 

MECLĠS BAġKANI: Böyle bir Ģey yok, arkadaĢlar… 

SALONDAN: ġerefsiz… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ne oluyor yahu? Bir dakika… ArkadaĢlar, 

arkadaĢlar… Değerli ArkadaĢlar…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 

HAKAN YILDIZ: Terbiyesiz sensin... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

ÖZAN PARLAR: Ġzmir‟e hainlik yapıyorsunuz… 

MECLĠS BAġKANI: Yayını… Kesin ağabey yayını. (Salondan ses kayıtlarında 

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

Meclis Üyeleri, oturur musunuz? Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hüsnü Bey, Hüsnü Bey, oturur musunuz? Sinan 

Bey, Ceyhan Bey, oturalım arkadaĢlar, oturalım. Serkan, otur arkadaĢım. Değerli Meclis Üyeleri, 

lütfen oturur musunuz? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Değerli Meclis Üyeleri, lütfen oturur musunuz? ġimdi, 2. maddeye geçiyoruz. Sayın 

KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın. Oyçokluğu verilmiĢ, Toplumsal 

Cinsiyet EĢitliği‟nde oybirliği ile geçmiĢ. Önergenin kabulünün oylanmasını, kabulü yönünde 

oylanmasını istiyoruz.    

MECLĠS BAġKANI: Sayın AK Parti Grubu adına Sayın HIZAL söz istedi, buyurun. 
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ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Önerge hakkında söz almadım. Yine usulü anlamda bir… 

MECLĠS BAġKANI: Önerge hakkında söz… Ama Önerge konuĢuyoruz... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Önerge hakkında konuĢuyoruz 

ama… 

ÖZGÜR HIZAL: Düzeltiyorum Sayın BaĢkan, Önerge hakkında söz aldım... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Düzeltiyorum. Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: ġu anda Meclis‟i yönetemiyorsunuz.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Sizin sayenizde, sizin sayenizde Meclis yönetilemiyor 

bugün. TeĢekkür ederim. Sizin sayenizde bu Meclis yönetilemiyor bugün.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, sizin sayenizde yönetilemiyor. 

MECLĠS BAġKANI: Böyle devam edersen, böyle devam edersen… Değerli ArkadaĢlar, evet… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan, müsaade buyurun.  

MECLĠS BAġKANI: Neyine müsaade buyuracağım yahu? 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

SALONDAN: Oylayalım BaĢkan‟ım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Neye müsaade buyuracağım, onu anlamadım ki yani… Bana bir Ģey… Neye 

müsaade buyuracağım? Üslup yok, yani… Usul yok… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yani, neye müsaade buyuracağım? 

SALONDAN: Oylayalım BaĢkan‟ım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar bakın, Sayın HIZAL‟a, Sayın HIZAL‟a… Değerli 

ArkadaĢlar… Sayın HIZAL, müsaade buyurur musunuz? Değerli ArkadaĢlar, Sayın HIZAL‟a 

Meclis baĢladığında, BirleĢim tekrar bir saat aradan sonra, herkes ihtiyacını giderdikten, geldikten 

sonra “Usulle ilgili söz istiyorum.” dedi, verdim. Her seferinde usulle söz isterse ne olacak peki? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir daha vereyim, 

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

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

Özgür Bey, Özgür Bey… Yahu… 

ÖZGÜR HIZAL: Terbiyesiz. “Vermeyin” diyor, sen kimsin yahu?  

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Hadsiz.  

MECLĠS BAġKANI: Özgür Bey, bak, olmaz yapmayın böyle bir Ģey yahu, lütfen. ArkadaĢlar… 

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

ArkadaĢlar, sizin derdiniz Meclis‟i… Ben ne yapmak istediğinizi anlamıĢ değilim Değerli 

ArkadaĢlar bakın… Söylenmeyecek söz… Önergeyle ilgili her Ģeyi söylediniz Değerli ArkadaĢlar. 

Ne söylenmedi yahu? Söylenmeyen… ArkadaĢlar bir oturur musunuz? Bir dakika… Yahu 

arkadaĢlar, bakın, ne söylenmedi? KonuĢulan Önergeyle ilgili kim söz almadı da konuĢmadı da, 

saatlerce burada konuĢtuk bunu. Usulle ilgili de saatlerce konuĢtuk. ġimdi, 2. maddeye geçtik, 

tekrar usule dönüyoruz, anlamadım ki ben… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Zaten dönmüyorum yahu. Hayır, dönmüyorum 

arkadaĢlar.  

SALONDAN: Yeterince söz verdik, Gündeme geçelim.  

MECLĠS BAġKANI: Gündem‟e geçtik zaten Değerli ArkadaĢlar. 2. maddeyle ilgili… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Murat Bey… 

MURAT AYDIN: ArkadaĢlar, rica ediyorum… ArkadaĢlar, rica ediyorum ne olur müdahale 

etmeyin, hiç müdahale etmeyin ne olur. 5 dakika sessizlik, lütfen. Bizim Grubumuz, 5 dakika sessiz 

ne olursa olsun 5 dakika sessiz, rica ediyorum, 5 dakika.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun, Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, usul tartıĢması yapıldığında mikrofonumu kapatmayıp da 

konuĢmama müsaade etseydiniz… 

MECLĠS BAġKANI: Kapatmadım. Nereden çıktı? Öyle bir Ģey yok.  

ÖZGÜR HIZAL: Mikrofonumu kapattınız Sayın BaĢkan. 
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MECLĠS BAġKANI: Hayır. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, müdahale etmeyin.  

MECLĠS BAġKANI: Hayır, kapatmadım.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, müdahale etmeyin lütfen.  

MECLĠS BAġKANI: Kapatmadım.  

ÖZGÜR HIZAL: Kapattınız.  

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, benim burada bir… Bastığım zaman kapanıyor, ben bu düğmeye 

basmadım.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Ben basmadım. Onun için bana “Mikrofonu kapattın” diyemezsiniz. Bak 

Ģimdi kapatıyorum, Ģimdi açıyorum… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, ama kapatmadım ki.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Kapatmadım ki… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, rica ediyorum müsaade buyurun.  

MECLĠS BAġKANI: Kapatmadım, buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Müsaade buyurun. ġimdi, biz usulü anlamda bu Meclis‟in toplanamaması 

gerektiğini söyleyip, Meclis‟te kalacak durumda değiliz elbette ki.  

MECLĠS BAġKANI: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Biz, usulen toplanmayan bir Meclis‟in, yani Ģu anda var olmayan bir Meclis‟in 

bu görüĢmeleri yapamayacağını söylüyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Bunu söylediniz zaten.  

ÖZGÜR HIZAL: Tutanağa geçmesini istiyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Geçti.  

ÖZGÜR HIZAL: ġunun tutanağa… ġunun tutanağa geçmesini istiyoruz. Dolayısıyla “Biz, 

Cumhur Ġttifakı Grubu olarak bu Oturum‟da bulunmayacağız.” dememin tutanağa geçmesini 

istedim. Sadece buydu.  

MECLĠS BAġKANI: Geçti. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi geçti iĢte Sayın BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: Hayır, demin de geçti.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi geçti Sayın BaĢkan, Ģimdi geçti. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederiz... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

SALONDAN: Evet, Gündem‟e devam edelim.  

MECLĠS BAġKANI: Edeceğim, edeceğim. ġimdi… 

SALONDAN: Gündem‟e devam edelim.  

MECLĠS BAġKANI: Edeceğim arkadaĢlar, edeceğim. Değerli ArkadaĢlar, 2 no’lu Komisyon 

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

Oyçokluğuyla… Oybirliği ile, oybirliği ile evet… Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. Sayın KÖKKILINÇ, ne yapacağız? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben atladım sizi, özür dilerim, yani… Hani 

diyordunuz ya; “ġuradan Ģuraya kadar…”(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben kaçırdım nerede kaldığımızı da… Tamam.  

MECLĠS BAġKANI: Erhan söz…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
NĠLAY KÖKKILINÇ: 3 ve 4… Biz o zaman Ģöyle söyleyelim; Meclis Grubu‟nda sadece ĠYĠ Parti 

ve Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri kaldığı için 3. maddeden itibaren son madde olan…  

MECLĠS BAġKANI: DEVA Partili arkadaĢımız da burada. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: DEVA Partisi‟nden de bir arkadaĢımız… 

NEZĠH ÖZUYAR: Tutanaklara geçsin, BaĢkan‟ım.  

MECLĠS BAġKANI: Tutanaklara geçsin, DEVA Partisi de burada, evet… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ĠYĠ Parti Meclis Üyemiz, BaĢkan Vekilimiz söz istiyor.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın Kemal Bey, buyurun. Kemal Bey‟e söz veriyorum.  



 45 

NĠLAY KÖKKILINÇ: KarıĢtı Ģimdi… 

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım bu 6., Gündemin 6. 

maddesi, Çiğli‟yle ilgili bölüme, “Değer tespiti yasal mevzuata uygun olarak belirlenmesi” 

cümlesini eklersek sevinirim.  

MECLĠS BAġKANI: Evet, 6. maddeye… Bir daha söyler misiniz, Sayın… 

SALONDAN: Değer tespiti…   

MECLĠS BAġKANI: Değer tespiti… 

KEMAL SEVĠNÇ: “Yasal mevzuata uygun olarak belirlenmesi, değer tespitinin.” 

MECLĠS BAġKANI: “Değer tespitinin yasal mevzuata uygun olarak belirlenmesi” ibaresinin 

konması… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. Aslında… Doğru. Biz Ģöyle, Kemal Bey‟le de görüĢmüĢtük, yine 

diğer Meclis Üyelerimizle de görüĢmüĢtük. Ġsterseniz ben tam olarak yazdırayım o değiĢikliği.  

KEMAL SEVĠNÇ: Olur. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. maddede…  

MECLĠS BAġKANI: ġöyle… Nilay Hanım, Ģöyle yapalım mı; 5‟e kadar bir oylayalım, 6‟yı öyle 

konuĢalım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam, aynen, öyle yapalım.  

MECLĠS BAġKANI: Evet, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 5‟e kadar oyladık mı? Oylayalım haydi o zaman.  

MECLĠS BAġKANI: Oylamadık oylamadık bir Ģey. Sen söyle… Senden… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylamadık. O zaman 2. maddeyi oylamıĢtık… 

MECLĠS BAġKANI: 3, 4, 5… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 3, 4, 5… Önergenin kabulüne… 

MECLĠS BAġKANI: 3, 4. ve 5 no’lu Komisyon Raporlarını Komisyondan geldiği Ģekliyle 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile, katılanların oybirliği ile alınmıĢtır. 

ġimdi 6, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. ġimdi 6. maddede de Komisyon Raporunda… Ben bunu açıkça ifade 

edeyim; “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Belediyemiz Tehlikeli Yapı Komisyonu tarafından 

belirlenen 7 adet taşınmazın…” diyoruz, “Yasal Mevzuata uygun olarak, Belediyemiz Kıymet 

Takdir Komisyonu tarafından belirlenecek bedel üzerinden satın alınmasına ve Belediyemiz 

mülkiyetine geçecek taşınmazların, heyelan izleme ve teknik altyapı oluşturması amacıyla 

tasarrufuna…” Ģeklindeki düzeltme ile oylanmasını öneriyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: Evet, bu düzeltme Ģerhiyle 6 no’lu Komisyon Raporunu Komisyondan 

geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Bu BirleĢime katılanların 

oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Evet, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7‟den 30. maddeye kadar Komisyonlardan geldiği Ģekliyle diyelim. 

MECLĠS BAġKANI: 7‟den 30‟a kadar…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 30‟a kadar. 

SALONDAN: BaĢkan‟ım, 20. maddeyle ilgili…  

MECLĠS BAġKANI: 22., o zaman 22‟ye kadar Ģey yapalım, 22‟de bir görüĢ var.  

SALONDAN: 20, 20… 

MECLĠS BAġKANI: 20… 

SALONDAN: 19‟a kadar.  

MECLĠS BAġKANI: 7-19 arası o zaman. 

SALONDAN: 7-19 arası.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam.  

MECLĠS BAġKANI: 7 dâhil, 19 dâhil Komisyon Raporlarını Komisyondan geldiği Ģekliyle 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 20?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 20. madde de Komisyon… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, her seferinde aynı Ģeyi söylemeyeyim. ġu anda burada 

bulunanların, yani katılanların oybirliği ile… Çünkü bir…  

(SALONDAN: Gerek yok.)  

MECLĠS BAġKANI: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Hayır, o Ģekilde uyarılıyor da, ben de bunu bir kere daha kayda geçmiĢ olayım. Diğerleri 
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için söylemeyeceğim. Diğerleri için söylemeyeceğim yani…  

(SALONDAN: Söylemen gerekmiyor.) 

MECLĠS BAġKANI: Yani bir kere söylemiĢ olacağım, bütün bu maddelerde…  

(SALONDAN: Geçerli olsun.)  

MECLĠS BAġKANI: Burada Ģu anda bulunanların oybirliği ile demek istiyorum yani. Çünkü AK 

Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Üyeler salonu terk ettikleri için bunu söylemek 

mecburiyetindeyim. Buyurun.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın diyoruz 20. madde de. 

MECLĠS BAġKANI: 20. madde… Sözü… Buyurun Nezih Bey. 

NEZĠH ÖZUYAR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri gergin bir Meclis oldu, vakit de geçti 

ama burada gerçekten dün Ġklim DeğiĢikliği Komisyonu olarak izlediğimiz, çok iyi hazırlanmıĢ bir 

Yönetmelik var. Bu Yönetmeliği hazırlayanlara, Sayın Genel Sekreter Yardımcılarımıza ve Daire 

BaĢkanımıza teĢekkür ediyorum. Çünkü Önergeden de anlaĢılacağı üzere, taĢkınların önlenmesi, 

yağıĢların kontrollü bir Ģekilde toplanması ve yer altı sularının beslenmesi amacıyla, amaçlarını 

barındıran sünger kent yaklaĢımı… Bunu çok önemsiyorum, her biriniz önemsiyor biliyorum. Takip 

edilmesini ve bütün 30 ilçede çalıĢmaların bu yönde götürülmesini… 

MECLĠS BAġKANI: Peki. 

NEZĠH ÖZUYAR: Bekliyoruz. Emeği geçenlere teĢekkür ediyoruz. (52 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim Sayın Meclis Üyesi. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın dedik 20. madde de.  

MECLĠS BAġKANI: 20‟den kaça kadar?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 20‟den sona… Pardon, 30‟a kadar diyelim, 29… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, 20 dâhil… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 30 dâhil, evet. 

MECLĠS BAġKANI: 30 dâhil Komisyon Raporlarını Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 31?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 31. maddenin de aslında Komisyondan oybirliği ile uygun bulunmuĢ; 

ancak Plan ve Bütçe ile Sokak Hayvanları Komisyonu‟na iadesi öngörülmüĢ. Dolayısıyla 31. 

maddenin Plan ve Bütçe ile Sokak Hayvanları Komisyonu‟na iadesini öneriyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, 31 no’lu Komisyon Raporunun Plan ve Bütçe ve 

Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonlarına iadesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 32? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 32‟den 36‟ya kadar, 32 ve 36 dâhil olmak üzere Komisyonlarından geldiği 

Ģekliyle oylansın.   

MECLĠS BAġKANI: Peki. 32 dâhil, 36 dâhil…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 36 dâhil. 

MECLĠS BAġKANI: 36 dâhil Komisyon Raporlarının Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 37? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 37. maddenin de Komisyonuna iadesini öneriyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: 37 no’lu Komisyon Raporunun Komisyonuna iadesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 38? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 38‟den itibaren, son madde olan 64 de dâhil olmak üzere 

Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylansın.  

MECLĠS BAġKANI: 37 dâhil, 64 dâhil Komisyon Raporlarını Komisyondan geldiği Ģekliyle 

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

 

IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Kabulünü 

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

 

V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS BAġKANI: Gündem DıĢı KonuĢma Talebi… Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, pardon. 
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MECLĠS BAġKANI: Sayın Grup BaĢkan Vekili Gündem DıĢı KonuĢma talep ediyor. 

MURAT AYDIN: Değerli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan birkaç dakikanızı alacağım, çok uzun değil. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve demokrasimiz adına üzücü bir akĢam yaĢadık. ġunu en baĢtan 

söyleyelim ki; bir Yönetmelik Hükmünün, bir Kanun Hükmünün bu kadar kötüye kullanılarak ve 

kötü yorumlanarak önümüze konulması üzücü. Meclis Toplantısı‟nın baĢından itibaren toplantı yeter 

sayısına sahip ve kabul oylarının sayısı da Yönetmelik‟in aradığı 45 sayısının fazlasına sahip. BaĢkan 

Vekili olarak sizin de söylediğiniz gibi ara verme söz konusuydu, bir tatil söz konusu değildi ve 

arkadaĢlarımız buna rağmen daha sonra bu tartıĢmayı yaptılar. Kendi takdirleri elbette; ama biz 

isterdik ve dilerdik ki; ne söyleyeceklerse, neyi tartıĢacaksak, neyin kavgasını vereceksek bu 

Meclis‟te, Ġzmir‟in tümünün oylarıyla seçilmiĢ bu Meclis‟te verilseydi. Çünkü Ģu an muhalefet 

sıraları boĢ, kendileri Ġzmir Halkı‟nın kendilerine verdiği muhalefet görevini yerine getirmekten 

imtina ettiler, bu üzücü bir durum; ama Ģunu söylemeliyiz ki; bu Meclis, yaptığı her tartıĢmada 

Ġzmir‟in yararını, kendi değer yargılarını ve kendi sözlerini dile getiren Meclis Üyelerinin ifadeleriyle 

ilerliyor ve hepimizin, Meclis‟te Üye olarak bulunan hepimizin, parti ayrılmaksızın hepimizin birincil 

görevi bu Meclis‟in çalıĢmasını sağlamaktır. Çünkü Meclisler çalıĢmıyorsa, Meclisler bazı usul 

tartıĢmalarıyla ve bazı yorum yöntemleriyle engellenip kilitleniyorsa, orada demokrasi tartıĢılıyor, 

demokrasi kilitleniyor demektir. Meclisler darbe dönemlerinde kapanır, Meclisler demokrasinin 

olmadığı zamanlarda çalıĢamaz hale gelir. Bugün Ġzmir Halkı‟nın oylarıyla seçilen bu Meclis‟in 

çalıĢmasını engellemeye çalıĢtılar. Yapılacak tartıĢma, içerik… 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, biraz sessiz, biraz sessiz, lütfen. 

MURAT AYDIN: Yapılacak tartıĢmanın içeriği konusunda herkes farklı değerlendirmede bulunabilir 

elbette. Her konuyu tartıĢabilmeyi, her konuyu en iyi Ģekilde, en bize yaraĢır Ģekilde tartıĢabilmeyi 

baĢarmalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak diliyoruz ki; bundan sonraki Meclislerimizde 

daha doğru, daha sakin, daha içten bir tartıĢma yapalım ve amacımız bu Meclis‟i çalıĢtırmak olsun. 

Çünkü bu Meclis‟in çalıĢması, Ġzmir için doğru kararlar alması, iktidarıyla, muhalefetiyle hepimizin 

görevidir.  Ben, hem Grup arkadaĢlarıma, hem ĠYĠ Parti‟den ve DEVA Partisi‟nden Meclis 

Üyelerimize, bu konuda gösterdikleri dirayete, çabaya, bu Meclis‟i çalıĢır tutmak için gösterdikleri 

emeğe duyduğum Ģükranı, teĢekkürleri sunmak istiyorum. Saygılar sunarım. (3 dakika, 17 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, yorucu bir Meclis akĢamını hep birlikte gerçekleĢtirdik. 

Ben de Meclis‟i yöneten Meclis BaĢkanınız olarak tüm arkadaĢlarıma teĢekkürleri bir borç biliyorum. 

Demokrasiler, eğer gerçekten demokrasiden söz ediyorsak, muhalefetle vardır. Muhalefet yoksa 

demokrasi olmaz arkadaĢlar. Demokrasinin esbabımucibesi, muhalefetin olabilmesidir, muhalefetin 

söz hakkını kullanabilmesidir. Bütün 3.5 yıllık müktesebata Ġzmirlilerin bakmasını istiyorum; gerek 

BaĢkanımızın yönettiği Oturumlarda, gerek onun Vekili olarak benim yönettiğim Oturumlarda, acaba 

demokratik teamüllere aykırı herhangi bir Ģekilde bir iĢlem burada vuku bulmuĢ mudur, bu 

Meclis‟te? Herhangi bir kimsenin söz hakkı, hangi partiden olursa olsun kısıtlanmıĢ mıdır acaba? 

Sürelere bakmıyorum bile, bakarsak o sürelerin ne kadar süre kullanıldığının da göstergesini 

görebiliriz; ama iyi bir Ģey, muhalefet, görüĢlerini vaaz edecek. Biz, Meclis‟i iktidar partisinin üyeleri 

olarak bu görevi burada yapıyoruz. Meclis BaĢkan Vekili olarak benim, burada görev yaptığım 

sürece, bu Meclis‟in sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesinden ve Ġzmir Halkı‟na karĢı aldığı kararları 

sağlıklı bir Ģekilde hayata geçirebilmesinden sorumluyum, Meclis BaĢkan Vekili olarak sorumluyum; 

ama sizler de, her bir Meclis Üyesi de bu Meclis‟in sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi, sağlıklı bir 

Ģekilde karar alabilmesi için Meclis‟in bütün Oturumlarında, en baĢtan en sona kadar, bu sorumluluk 

bilinci içinde idrak etme gibi bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Grubu‟nun yaptığı gibi olmak 

mecburiyetindeyiz. Terk ederek, salonu terk ederek, “Ben, bu Oturum‟da alınan kararları, bunun 

toplanmasını uygun bulmuyorum.” diyerek, salonun, yani Meclis Salonu‟nun terk edilmesi, aslında 

onların demokrasiye ne kadar inandıklarının da somut bir kanıtıdır. Demokrasi, muhalefetle vardır; 

ama demokrasi aynı zamanda mevcut Meclisteki Meclis iradesinin tecellisine saygı göstermektir. 

Dolayısıyla bugün, bu arkadaĢlarımızın yapmıĢ olduğu, kayıtlara geçsin diye de söylüyorum; 

Ġzmirlilere de kendilerini Ģikâyet ediyorum, Meclis‟i terk etmeleri elbette kendilerinin takdiridir, 

elbette kendilerinin takdiridir. Onların takdirlerini ben Ġzmir Halkı‟na havale ediyorum. Zamanı, 

günü geldiğinde niçin Meclis çalıĢmalarını bu Ģekilde yürütmediklerinin cevabını kendileri versinler; 

ama bu Meclis kürsüsünden Ģunu söylemek mecburiyetindeyiz ki; biz, Cumhuriyet Halk Partisi 

olarak, ben Cumhuriyet Halk Partili bir Meclis Üyesi olarak; ama bir BaĢkan Vekili olarak burada, bu 
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Meclis‟i bugün de, bugün de Yönetmeliklerin verdiği yetkiye ve çizdiği çerçeveye göre hakkaniyetle, 

hakla, hukukla, adaletle yönettik ve karar aldık ve Meclis‟i nihayetlendirdik. “Meclis‟i 

yönetemiyorsunuz.” eleĢtirisi, açığa düĢmüĢtür, boĢtur, safsatadır, safsatadır. Meclis… Meclis, 

kararlarını almıĢtır ve Toplantısını bitirmiĢtir. TeĢekkür ederim. Bir sonraki Toplantı, bir sonraki 

Toplantı… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan, özür diliyorum. Bir Komisyon Raporu‟na düzeltme daha 

yapmamız gerektiğine dair bir uyarı geldi. Gündemimizin 6. maddesinde yer alan Komisyon 

Raporları bölümündeki 6. maddeyi yeniden kayda geçirmemiz gerekiyor, ne Ģekilde oyladığımıza 

dair. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. Değerli ArkadaĢlar, yani… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: Meclis‟i kapatmadığım için… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, devam edebiliriz. 

MECLĠS BAġKANI: Devam edebiliriz. Yani, Ģu anda siz o maddeyle ilgili… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Düzeltmeyi yapalım. 

MECLĠS BAġKANI: Düzeltmeyi söyleyin. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, söylüyorum; 6. maddede “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve 

Belediyemiz Tehlikeli Yapı Komisyonu tarafından belirlenen, 7 adet taşınmazın Belediyemiz Kıymet 

Takdir Komisyonu tarafından belirlenecek nihai bedel üzerinden satın alınmasına ve Belediyemiz 

mülkiyetine geçecek taşınmazların, heyelan izleme ve teknik altyapı oluşturması amacıyla 

tasarrufuna” Ģeklinde düzeltilerek oylanmasını istiyoruz tekrar. 

MECLĠS BAġKANI: 6. maddenin mi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. madde. 

MECLĠS BAġKANI: 6 No’lu Komisyon Raporunun, kayıtlara geçen, Sayın KÖKKILINÇ’ın 

söylediği Ģekliyle değiĢtirilerek, düzeltilerek kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ederim. Var mı baĢka bir Ģey arkadaĢlar?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: TeĢekkür ederiz. 

 

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS BAġKANI: Peki. O zaman bir sonraki Meclis Toplantımız; 10 Ekim 2022 Pazartesi günü 

saat 18:00‟da bu salonda yapılacaktır. TeĢekkür ederim. Sağ olun, var olun. 
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