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 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 

 II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 IV. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 

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

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

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

cetvellerinden kadro iptali cetveli ile (II) ve (III) sayılı BoĢ - Dolu Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin 

Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara 

bağlanması hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eğit. Dai.BĢk.E.263756) 

 

 2. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yayına alınacak olan Açık Veri Portalının Veri ve Üst Veri 

Standartlarının ĠyileĢtirilmesi konusunda ortak çalıĢma iĢbirliği amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ile Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve 

önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk.E.263757) 

 

 3. BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığının belirleyeceği ihtiyaçlar doğrultusunda itfaiye 

hizmetlerinin KOSBĠ, ĠZBAġ ve ĠPOSB sınırları içinde ve çevresindeki yerleĢim yerleri ile Ġzmir Ġl 

Mülki Sınırları içerisindeki bölgelerde yürütülmesi iĢlemlerine yönelik KOSBĠ ve ĠZBAġ ile 

karĢılıklı iĢ birliği protokollerinin imzalanması ile 10/02/2020 tarihli ve 05.134 sayılı Meclis Kararı 

ile yürürlüğe giren ve yapılan görüĢmeler neticesinde yeniden değerlendirilerek revize edilen 

ĠPOSB Protokolünün imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç 

SOYER‟e yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġtfaiye Dai.BĢk.E.270349) 

 

 4. Yapım Ġhaleleri Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının 

görüĢülmesi.  (Yapım Ġha.Dai.BĢk.E.267073) 

 

 5. Ġzmir ili ilçelerinde ve bunlara bağlı mahallelerde, küçük ölçekli balıkçılara üretim koĢullarının 

ve gelir getirici faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında teknelerin en büyük bakım malzemesi 

girdileri olan; anti fouling boya ve epoksi macun desteği sağlanarak balıkçılığın geliĢtirilmesi ve 

sosyo-ekonomik Ģartlarının iyileĢtirilmesi hedeflenmiĢ olup; bu doğrultuda hazırlanan ''Su Ürünleri 

Kooperatifleri Ortağı Küçük Ölçekli Balıkçılara Tekne Bakım Malzemeleri Desteği Projesi” nin 

görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.270592) 
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 6. Kiraz Belediye BaĢkanlığının 08/10/2020 tarihli ve 4300 sayılı yazısı ve eki 04/09/2020 tarihli ve 

98 sayılı Meclis Kararına konu; Cumhuriyet Mahallesinde bulunan GümüĢsuyu Caddesi ile yeni 

çevre yolunu birbirine bağlayan sokak niteliğindeki yola ilçelerinde daha önce kaymakamlık görevi 

yapmıĢ olan “Emin KAYMAK” isminin, ayrıca yine Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 282 ada, 1 

no‟lu parsel ile 283 ada, 4 no‟lu parsel arasında kalan sokak niteliğindeki isimsiz yola da “Keles” 

isminin verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.270350) 

 

 7. Belediyemizin kente ve kentlisine hizmet anlayıĢında ve yönetim yapısında benimsemiĢ olduğu, 

gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir çevre sunma vizyonu ile bağdaĢan, AB ve uluslararası 

düzeydeki görünürlüğüne, prestijine ve uluslararası iĢbirlikleri ve proje ortaklıklarının artmasına 

katkı sağlayacak olan ve Belediyemizin organizasyon, birikim ve gelecek planları ile örtüĢen “Ġzmir 

YeĢil ġehir Eylem Planı (Ġzmir YġEP)”nın görüĢülmesi. (Ġklim DeğiĢikliği ve Çev. Kor. 

Kont.Dai.BĢk.E.264613) 

 

 8. Belediyemizin kente ve kentlisine hizmet anlayıĢında ve yönetim yapısında benimsemiĢ olduğu, 

gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir çevre sunma vizyonu ile bağdaĢan, AB ve uluslararası 

düzeydeki görünürlüğüne, prestijine ve uluslararası iĢbirlikleri ve proje ortaklıklarının artmasına 

katkı sağlayacak olan ve Belediyemizin organizasyon, birikim ve gelecek planları ile örtüĢen "Ġzmir 

Sürdürülebilir Enerji ve Ġklim Eylem Planı"nın görüĢülmesi. (Ġklim DeğiĢikliği ve Çev. Kor. 

Kont.Dai.BĢk.E.263755) 

 

 9. “27/08/2020 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 78. maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan “31/08/2020" ibaresi "31/12/2020” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ olup; COVID-

19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında;sağlık hizmeti veren 

kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluĢlarında çalıĢan personelin ulaĢımını 

kolaylaĢtırmak amacıyla, CumhurbaĢkanı Kararı ile uzatılması veya yeniden karar alınması halinde 

uzatılan süre kadar Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile belediye denetimindeki toplu ulaĢım 

araçlarından ücretsiz faydalanmaları hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Strateji 

GeliĢ.Dai.BĢk.E.10645/E.161804) 

 

 10. Belediyemiz Kadın Sığınmaevinde kalmakta olan kadınlar ve çocuklarına harçlık verilebilmesi 

amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kadın Sığınmaevi Harçlık Belirleme Komisyonu tarafından 

imza altına alınan ve önerge ekinde yer alan 2021 yılı Harçlık miktarının, 01 Ocak 2021 baĢlangıç 

tarihi olarak kabul edilerek onaylanması hususunun görüĢülmesi. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.270352) 

 

 11. Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan yollardaki iĢletmelerin reklam tabelalarına ait ilan ve 

reklam vergisi beyan ve ödeme süresi her yıl Ocak ayı olarak uygulanmakta olup; ülkemizde 

yaĢanan Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında yoğunluğun azaltılması amacı ile 2021 yılı ilan ve 

reklam vergisi beyan ve ödeme süresinin 01 Ocak – 01 Mart 2021 tarihi olarak belirlenmesi 

hususunun görüĢülmesi. (Mali Hiz.Dai.BĢk.E.269716) 

 

 12. Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünün Belediye hizmetlerinin etkin ve hızlı bir Ģekilde 

sunulabilmesinin temini ile ĠletiĢim noktalarımızın bulunmadığı veya acil ihtiyaç duyulan yerlerde 

Mobil ĠletiĢim Hizmet Aracı olarak 1 (bir) Adet 2+1 Kasalı Kamyonet (Mobil ĠletiĢim Hizmet 

Aracı) 2021 Yılı T-Cetveline eklenerek Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Makine 

Ġkmal ġube Müdürlüğümüzün 856.06.1.4.01 Kara TaĢıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması 

hususunun görüĢülmesi. (Makine Ġk.Bak.ve Ona.Dai.BĢk.E.267067) 

 

 13. UlaĢım Planlama ġube Müdürlüğü talebi doğrultusunda; Elektrikli Bisiklet satın alınması ve        

T-Cetveline eklenebilmesine yönelik 13/03/2020 tarihli, 05.330 sayılı Meclis Kararı ile 15 adet 

alınması ve 12/10/2020 tarihli, 05.804 sayılı Meclis Kararı ile bu sayının 20 adet olarak 

belirlenmesi hususları karara bağlanmıĢ; ancak ilgili birimin teknik Ģartname çalıĢmaları için 

kullandığı süre ve Satınalma Dairesi BaĢkanlığının03/09/2020 tarihli ve 193764 sayılı yazısı 

gereğince ihale süreci 2020 yılı içerisinde yetiĢemeyeceği için satın alma iĢlemleri 
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baĢlatılamadığından; UlaĢım Planlama ġube Müdürlüğünün sürdürülebilir ulaĢım ve ulaĢımda 

entegrasyon çalıĢmalarında kullanılmak üzere; 3 adet üç tekerlekli elektrikli gezi bisikleti, 5 adet üç 

tekerlekli elektrikli bisiklet taksi, 2 adet üç tekerlekli ön kutulu elektrikli bisiklet (kargo bisiklet) ve 

10 adet iki tekerlekli elektrikli bisiklet olmak üzere toplamda 20 (yirmi) adet elektrikli bisikletin 

2021 Yılı T-Cetveline eklenerek Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Makine Ġkmal 

ġube Müdürlüğümüzün 856.06.1.4.01 Kara TaĢıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması 

hususunun görüĢülmesi. (Makine Ġk.Bak.ve Ona.Dai.BĢk.E.270064) 

 

 14. Ġzmir Ġl sınırları içinde oluĢan evsel katı atıkların % 60‟ının konutlardan, % 40‟ının ise konut 

haricinde kalan atık üreticilerinden kaynaklandığı değerlendirmesiyle hesaplanan “2021 Yılı Evsel 

Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri”nin kabulü ve 2021 yılı Ocak ayı itibariyle hane bazında 

hesaplama yapılarak su faturaları ile birlikte tahsil edilebilmesi için ĠZSU Genel Müdürlüğüne 

bildirilmesi hususlarının görüĢülmesi. (Atık Yön. Dai.BĢk.E.264612) 

 

 15. Kentimizde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen doğal afet (deprem) nedeniyle evleri yıkılan ya 

da ağır hasar gören vatandaĢlarımıza, mülkiyeti Belediyemize ait Karabağlar ilçesi, YaĢar Kemal 

Mahallesinde bulunan Uzundere Toplu Konutlarından 224 adet bağımsız bölüm Belediyemiz 

tarafından 1 (bir) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmiĢ olup; Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı 

Bilgi Ağları ġube Müdürlüğünce geçici olarak ikametgâh eden depremzede vatandaĢlarımızın 

internet ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla internet altyapılarının oluĢturularak bedelsiz internet 

hizmeti verilebilmesi hususunun görüĢülmesi. (Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk.E.270348) 

 

 16. Ġtfaiye Yangın ve Acil Müdahale ġube Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen 118 adet “Ġtfaiye 

Aracı Alımı”nı kapsayan yatırım programı listesinde bulunan “Afet Ġskan Otobüsü Alım ĠĢi”nin 

yüklenici firmanın aracı mevcut Ģartlar ile üretemeyeceğini belirtmesi üzerinesözleĢmesi iptal 

edildiğinden ve satınalma iĢlemleri sonuçlandırılamadığından yatırım programı listesinden 

çıkarılarak, yerine 10 adet Dar Alan Ġtfaiye Arazöz Aracı, 8 adet Dar Alan Ġtfaiye Bomlu Sepetli 

Araç, 12 adet Ġtfaiye Tam TeĢekküllü Kombi Kurtarma Aracı olmak üzere toplam 30 adet itfaiye 

aracının Yatırım Programı listesine eklenmesi, hâlihazırda 2012K08-1662 Proje numarası ile 

yürütülen " Ġtfaiye Aracı Alımı " projesinin 118 adet olan karakteristik sayısının 147 araç olarak 

güncellenmesi ve söz konusu araçların 2021 yılı T-Cetveline eklenerek, 2012K08-1662 proje 

numaralı Yatırım Programı süresinin 2023 yılına kadar uzatılması hususunun görüĢülmesi. (Ġtfaiye 

Dai.BĢk.E.270347) 

 

 17. Çiğli Belediye Meclisinin; Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi ile 

Bütçede Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasındaki aktarmaların, önerge eki listede 

düzenlenmiĢ haliyle fonksiyonelin birinci düzeyi bazında birimler arası ödenek aktarma 

yapılmasına yönelik 05/11/2020 tarihli ve 92 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.veKar.Dai. BĢk. 

E.270346) 

 

 18. Buca ilçesi, Çamlık Mahallesi, 38761 ada, E:22 no‟lu parselde kayıtlı taĢınmazın kamulaĢtırma 

dıĢı kalan 60,52 m
2
'lik kısmı için daha önce ödenen değer azalıĢ bedeli olan 53.209,00-TL'nin 

mahsubundan geriye kalan toplam 22.804,12-TL kamulaĢtırma bedelinin taĢınmaz malikine 

ödenerek Belediyemizce satın alınması hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.267070) 

 

 19. Karabağlar ilçesi, Tahsin Yazıcı Mahallesi, 3589 ada, 1070 parselde kayıtlı taĢınmazın 

malikince hazırlatılarak 09/06/2020 tarihli dilekçe ekinde Belediye BaĢkanlığımıza iletilen, 

yürürlükteki 1/5000 ölçekli Karabağlar 1. Etap Hatay-Üçkuyular kesimi Nazım Ġmar Planında 

"Mevcut Konut Alanı, Park ve YeĢil Alan, TaĢıt Yolu" plan kararlarında kalan 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.267072) 

 

 20. Buca Belediye Meclisinin; Efeler Mahallesi 323, Yenigün Mahallesi 268/4, Göksu Mahallesi 

682/9 ve YeĢilbağlar Mahallesi 679/19 ve 646/1 Sokakların Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin 

ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer 
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alabilmesine yönelik,  02/10/2020 tarihli, 117 ve 118 sayılı Kararlarının görüĢülmesi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk. E.267069) 

  

21. Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19/10/2017 tarihli ve 6694 sayılı 

Kararı doğrultusunda 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Urla ilçesi, Atatürk Mahallesi 

4822 ada, 1 parselin (eski Ġskele Mahallesi 10 ada 1 parselin) bir kısmının 2. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak, taĢınmaz içerisinde yer alan iskelenin de tescilli bina olarak iĢlenmesine yönelik 

1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.270351) 

 

 22. Dikili Belediye Meclisinin 02/09/2020 tarihli ve 148 sayılı Kararı ile uygun görülen;                          

ĠsmetpaĢa Mahallesinde, 722 ada 2 parsele isabet eden, yürürlükteki imar planında E:0.50 

Hmax:7.50 (2 kat) yapılaĢma koĢullu Ticaret Alanında yüksekliğin Hmax:12.50 (2 kat) olarak 

belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk. E.267068) 

 23.Ġzmir metropol alanı içerisinde toplu ulaĢım hizmetinin aksatılmadan yürütülmesi, araç çeĢidinin 

disiplin altına alınması, otobüs filosunun sürekliliğinin sağlanması ve filo yaĢ ortalamasının 

düĢürülmesi amacıyla;  yapılan görüĢmeler sonucunda, üretici firma üretim performansını arttırmıĢ 

ve teslimat programı öne alınarak, Aralık ayı içerisinde 70 adet SOLO OTOBÜS ve 10 adet 

KÖRÜKLÜ OTOBÜS teslimatı yapılması planlanmıĢ olup, Aralık ayı içinde teslim edilmesi 

planlanan söz konusu toplam 80 adet sıfır otobüsün vatandaĢlara daha erken hizmet vermeye 

baĢlaması ve böylelikle kamu yararı sağlanabilmesi amacıyla, ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 

Mali Yılı Bütçesi "T" cetvelinde alımı öngörülen 100 adet olarak belirlenen Ģehir içi toplu taĢıma 

otobüs sayısının 32 adet arttırılarak, 132 adet olarak belirlenmesine ihtiyaç duyulduğundan, söz 

konusu 32 adet otobüsün (11-b Otobüs Sürücü dahil en az 41 kiĢilik) alınması ve 2020 Mali Yılı 

Bütçesi "T" cetveline eklenmesi hususlarının görüĢülmesi. (ESHOT-Araç 

Bak.Ona.Dai.BĢk.E.10686-E.162363) 

 

 24. ''24 saat esasına dayalı Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisi‟nin 

kurulması ve Tesisin 10 yıl süre ile iĢletilmesi ĠĢi'' kapsamında ÇeĢme ilçesi, Germiyan Mahallesi 

sınırları içerisinde yer alan toplam 9720,43m
2 

(yaklaĢık 10ha) arazinin, ÇeĢme ilçesinde oluĢan 

bitkisel menĢeili park bahçe atıkları, dal-budak atıkları, çim atıkları, Pazar yeri ve hal atıkları ile 

haricen Tesise yönlendirilebilecek kahverengi ve yeĢil atıklardan (bitkisel atık niteliğinde olan) 

ekonomik değer yaratılması ve sürdürülebilir bir yönetim sistemi oluĢturulması için Katı Organik 

Gübre Üretim Tesisinin kurulması planlanmakta olup; söz konusu ĠĢin SözleĢmesinin imzalanması, 

projelendirilmesi, yapımı, devreye alınması ve tesisin iĢletmeye alındığı tarihten itibaren 10 (on) yıl 

süre ile kira karĢılığı iĢlettirilmesi için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanına ve Belediye 

Encümenine yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Atık Yön. Dai.BĢk.E.272065) 

 

 V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

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

Yönetmeliğe göre hazırlanan, Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün Memur Dolu - BoĢ 

Kadro Derece DeğiĢikliği ile BoĢ Kadro Unvan ve Derece DeğiĢikliğinin iptal-ihdası için önerge eki 

cetvellerinin incelenerek karara bağlanması hususunun görüĢülmesi. (ESHOT- Ġnsan Kaynakları ve 

Eğit.Dai.BĢk.E.10738)  

 

 2. Mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Belediye Plaj Tesisi 

Alanı”na isabet eden 2069,43 m² alanlı, Güzelbahçe ilçesi, Maltepe Mahallesi, 2758 ada, 1 no‟lu 

taĢınmaz üzerinde yer alan tek katlı yapının iĢletme hakkı, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

Encümeninin 20/04/1995 tarihli ve 06.1056 sayılı Kararı ile Güzelbahçe Belediye BaĢkanlığı adına 

devredilmiĢ olup; Güzelbahçe Belediye BaĢkanlığının talebi doğrultusunda söz konusu taĢınmaza 

ait Belediyemizce verilmiĢ olan „„ĠĢletme Hakkı Devri‟‟nin iptal edilmesi hususunun görüĢülmesi. 
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(Emlak Yönetimi Dai.BĢk. E.272236) 

  

3. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan 

„„Yenileme Alanlarında Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı‟‟nın görüĢülmesi. (Etüd ve Proj.Dai.BĢk. 

E.272249) 

 

 4. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan “Sosyal 

Projeler Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın 

görüĢülmesi. (Sosyal Projeler Dai.BĢk. E.273676) 

 

 5. Uluslararası Cittaslow Genel Kurulunda yapılan sunum sonucunda,  Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

tarafından yürütülmesine karar verilen Cittaslow Metropol Projesi için iĢbirliği amacıyla Cittaslow 

Birliği ile resmi bağ kurulması gerekmekte olup, Cittaslow Destekçisi (Supporter) olmasının beyan 

edilmesi ve Cittaslow Tüzüğü tarafından belirlenen Birliğe yıllık 3500 Euro aidat ödenmesi 

hususlarının görüĢülmesi.(Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.272624) 

 

 6. Ġdaremizin 2020 - 2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planında "Ġzmir'i UlaĢım Kalitesi Yüksek, 

Yaygın ve Herkes Ġçin EriĢebilir Bir Kente DönüĢtürmek" amacı içerisinde yer alan PG 1.3.2 no.lu 

"Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin Uluslararası harita altlığı sağlayıcılarıyla entegrasyonun 

sağlanması" performans göstergesi ile ilgili olarak hali hazırda web sitelerimizde ve mobil 

uygulamalarımızda yayınlanan Hat, Güzergâh, Durak ve Sefer Saatleri gibi kamuya ait açık toplu 

ulaĢım verilerinin uluslararası harita altlığı sağlayıcıları ile paylaĢılması hedeflenmiĢ olup; Akıllı 

Kentlerin, Açık Veri Sistemlerinin, Akıllı UlaĢım Teknolojilerinin önem kazandığı bugünlerde gerek 

yurtdıĢı, gerekse yurtiçinde yaĢayan vatandaĢlarımızın ve kentimize gelen turistlerin ulaĢım 

verilerine kolay eriĢebilmesi, kentin geliĢiminin sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla 

söz konusu verilerin uluslararası harita altlığı sağlayıcıları ile paylaĢılması ve uluslararası 

geçerlilikte olan sözleĢmelerin onaylanması için ESHOT Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi 

hususlarının görüĢülmesi. (ESHOT-Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk E.10644/E.162906) 

 

 7. ĠZBAN-Ġzmir Banliyö TaĢımacılık Sistemi Ticaret Anonim ġirketi'nin Pandemi nedeniyle ortaya 

çıkan gelir kaybından dolayı vadesinde ödenemeyen tren kredi taksit ödemelerinin yapılabilmesi 

için dilimler halinde ya da tek seferde kullanılmak üzere Türkiye Vakıflar Bankası tarafından Ģirket 

lehine onaylanan 50.000.000-USD ek kredi limitinin kullanımı için Belediyemizin ortaklık payı 

olan %47'si oranında; borçlunun ve kefillerin borçlanmaya engel bir durumunun bulunmadığı 

hususu ile ġirketi 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 münferiden iĢlem yapmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanına yetki verilmesi hususlarının görüĢülmesi. (ĠĢletme ve Destek Hiz.Dai.BĢk.E.272235) 

 

 8. Belediyemiz Atık Yönetimi Hizmetlerinin geliĢtirilmesi amacı ile kullanılmak üzere 15 (onbeĢ) 

adet 13+1,5 m
3
 Çöp Kamyonu, 5 (beĢ) adet 8+1 m

3 
Çöp Kamyonu, 1 (bir) adet 16+5 m

3 
Çöp 

Kamyonu, 1 (bir) adet 13.000 Litre Su Tankeri, 1 (bir) adet 8.000 Litre Su Tankeri, 3 (üç) adet 5 m
3
 

Moloz Kamyonu, 2 (iki) adet 14 m
3
 Moloz Kamyonu, 1 (bir) adet Kazıcı Yükleyici, 1 (bir) adet 

Mini Kazıcı Yükleyici, 4 (dört) adet 5 m
3
 Yol Süpürme Aracı, 1 (bir) adet 1 m

3
 Yol Süpürme Aracı, 

1 (bir) adet 3.000 kg kaldırma kapasiteli Forklift'in 2021 yılı T-Cetveline eklenerek Makine Ġkmal 

ġube Müdürlüğünün 856.06.1.4.01 Kara TaĢıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması hususlarının 

görüĢülmesi. (Makine Ġk.Bak. ve Ona.Dai.BĢk.E.272684) 
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 9. ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü (NVĠ) tarafından adresin 

sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile iliĢkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), 

Temmuz 2019 tarihi itibari ile Ġlimizde kullanıma kapatılarak adresin konuma dayalı olarak 

tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda, Aliağa Ġlçe 

Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan Atatürk, 

Çaltılıdere, Çoraklar, Güzelhisar, Kazım Dirik, Kültür, KurtuluĢ, Samurlu, ġehitkemal, Siteler, 

Uzunhasanlar, Yalı, Yeni ve Yukarı ġehitkemal Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat 

sisteminde) olarak belirlemiĢ ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına iliĢkin, Aliağa Belediye 

Meclisinin 07/07/2020 tarihli ve 123 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait 

koordinat özet cetvelleri)‟nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı 

doğrultusunda görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.273664) 

 

 10. ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü (NVĠ) tarafından 

adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile iliĢkili Adres Kayıt Sistemi 

(AKS), Temmuz 2019 tarihi itibari ile Ġlimizde kullanıma kapatılarak adresin konuma dayalı olarak 

tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda, Gaziemir ilçe 

Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan Atıfbey, Gazi, 

Gazikent ve Menderes Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlemiĢ ve 

belirlenen bu sayısal mahalle sınırları, Gaziemir Belediye Meclisinin 15/10/2020 tarihli ve 60 sayılı 

Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)‟nın Belediye 

Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Harita ve Cbs 

Dai.BĢk.E.273665) 

 

 11. Urla Belediye BaĢkanlığının 27/10/2020 tarihli ve 26922 sayılı yazıları ve eki 06/10/2020 tarihli 

ve 493 sayılı Meclis Kararında özetle; Urla ilçesi, Ġçmeler, AltıntaĢ, Hacı Ġsa, Sıra, Yaka, Camiatik 

ve Yeni Mahallelerinin ortak caddesi olan mevcut Zafer Caddesinin bir kısmının "Sanat Sokağı" 

olarak anılması nedeniyle, mevcut Zafer Caddesinde 1 no‟lu dıĢ kapı numarasından güneybatı 

istikametine doğru 87 no‟lu dıĢ kapı numarasına kadar olan yaklaĢık 350 metrelik yolun "Sanat 

Sokağı" olarak isimlendirilmesi ve ayrıca adres karıĢıklığına neden olmaması için de AltıntaĢ ve 

Yaka Mahallelerinde bulunan mevcut Sanat Sokağın da "Rana Sokak" olarak yeniden 

isimlendirilmesi hususlarının görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai. BĢk.E.273663) 

 

 12. Belediyemizin 19/11/2018 tarihli ve 1297 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıĢ olan Ġzmir ili, 

Bergama ilçesi Kozak Yukarıbey Turizm GeliĢtirme Kooperatifi ile BüyükĢehir Belediyemiz 

arasında imzalanan ve önerge ekinde yer alan "Kozak Doğa Parkı Ġle Ġlgili ĠĢbirliği Protokolü"nün 

8. Maddesi gereğince süresinin uzatılması hususunun görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai. BĢk. 

E.273667) 

 

 13. Belediyemizce yürütülmekte olan Ġzmir Tarih Projesi kapsamında Ġzmir ili, Konak ilçesi, 

Abdullah Efendi Mahallesinde bulunan ve tapunun 1588 ada, 54 parselinde kayıtlı taĢınmaza iliĢkin 

projeler Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/09/2020 tarihli ve 11206 

sayılı kararı ile onaylanmıĢ olup, "Aziz Vukolos Kilisesi Güneyi - 1281 Sokak Parkı Projesi Yapım 

ĠĢi"nin yenileme alanında kalması sebebiyle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Yenileme Alanlarında 

Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe istinaden ihaleye çıkılabilmesi 

için "Aziz Vukolos Kilisesi Güneyi - 1281 Sokak Parkı Projesi"nin onaylanması hususunun 

görüĢülmesi. (Etüd ve Projeler Dai.BĢk.E. 273671) 

 

 14. KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığı, Bağyurdu Mahallesi 2560, 2558, 2559 parsellerde yapılacak 

olan KDV dâhil 2.181.820,00 TL sözleĢme bedelli "KemalpaĢa Belediyesi Bağyurdu Sentetik Çim 

Yüzeyli Futbol Sahası ve Soyunma Odası Yapım ĠĢi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje 

kapsamında yapılması talebi doğrultusunda, söz konusu tesisin yapımı için sözleĢme tutarının %80'i 

olan KDV dâhil 1.745.456,00-TL tutar karĢılığı yapılacak yardıma yönelik, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi  ile KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge 

ekinde yer alan Protokol‟ün görüĢülmesi.  (Yapı ĠĢl.Dai.BĢk.E. 273672) 
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 15. Ukrayna'nın Kiev kentinde düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa ġampiyonasında Üç Çember 

ve Ġki Labut Aletinde Avrupa ġampiyonu olan Milli Sporcularımız Duygu DOĞAN, Azra AKINCI, 

Peri BERKER, Nil KARABĠNA ve Eda ASAR'a “3'er adet Ata Altın” verilmesi hususunun 

görüĢülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz. Dai. BĢk.E. 273673) 

 

 16. Uluslararası Yüzme Liginde erkekler 100 metre Kurbağalama yarıĢında Avrupa rekoru kırarak 

1. olan Emre SAKÇI'ya “3 adet Ata Altın” verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz. 

Dai. BĢk.E. 273668) 

 

 17. Belediyemizin harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda2020 Mali Yılı bütçesinin 

bazı kodlarında ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaĢılmıĢ olup; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020 

Mali Yılı Bütçemizin tertipleri arasında toplam 140.000.000,00-TL aktarma yapılması hususunun 

görüĢülmesi. (Mali Hiz.Dai.BĢk.E. 273670) 

 

 18.  Foça Belediye Meclisinin; Foça Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Uygulamaları için önerge eki 

listede belirtildiği Ģekilde toplam 6.575.000,00-TL ek bütçe yapılmasına yönelik, 04/12/2020 tarihli 

ve 187 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.272237) 

 

 19. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Güzelbahçe Belediyesinin birimleri arasında önerge eki listede 

belirtildiği Ģekilde toplam 4.162.500,00-TL aktarmanın yapılmasına yönelik, 02/12/2020 tarihli ve 

53 sayılı Kararın görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.272240) 

 

 20. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir Belediyesi Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ve Destek 

Hizmetleri Müdürlüğünün harcama kalemlerine önerge eki cetvelde belirtildiği Ģekilde toplam 

6.600.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 03/12/2020 tarihli ve 77/2020 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E. 273662) 

 

 21. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine 

önerge eki tabloda belirtilen tertipler arasında toplam 451.810,00-TL aktarma yapılması hususuna 

yönelik, 07/12/2020 tarihli ve 116 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E. 

273661) 

 

 22. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı 

bütçesinden toplam 4.000.000,00-TL aktarma yapılması hususuna yönelik, 02/12/2020 tarihli ve 

20/130 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E. 273659) 

 

 23. Çiğli Belediyesinin; 2021 yılı Evsel Katı Atık Maliyet ġeması, Evsel Katı Atık Tablosu, Tarife 

Cetvelleri ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin kabulü ve 2021 yılında aynen uygulanması hususunun 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.272239) 

 

 24. Kınık Belediye Meclisinin; Kınık Belediyesinin 2021 Mali Yılında uygulanacak Gelir 

Tarifelerinin önerge eki tabloda belirtildiği Ģekilde uygulanması hususuna yönelik, 21/10/2020 

tarihli ve 8/38 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E. 273660) 

 

 25. Belediyemizin iĢtiraki olan GRAND PLAZA A.ġ‟nin 11/12/2020 tarihli Olağanüstü Genel 

Kurul Toplantısında alınan Ģirket sermayesinin 103.458.415,00-TL.'den geçmiĢ yıllar ve 2019 yılı 

zararları toplamından 40.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle sermayenin azaltılarak 

63.458.415,00-TL.'ye indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak 30.000.000,00-TL' sermaye arttırımı 

yapılmak suretiyle sermayesinin 93.458.415,00-TL'na çıkarılmasına kararı doğrultusunda, GRAND 

PLAZA A.ġ‟nin sermaye payının korunabilmesi için payına düĢen (%50'sine tekabül eden) 

51.729.208,00-TL olan sermaye miktarının 20.000.000,00-TL azaltılarak 31.729.208,00-TL'ye 

indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak 15.000.000,00-TL sermaye arttımı yapılması suretiyle sermaye 

payının korunabilmesi için, payına düĢen (%50'sine tekabül eden) 15.000.000,00-TL.'lik rüçhan 

hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesi ve sermaye payının, 46.729.208,00-TL'ye 
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çıkarılması hususlarının görüĢülmesi. (ĠĢletme ve Destek Hiz. Dai.BĢk.E.273656) 

 

 26. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZULAġ A.ġ‟nin 11/12/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında alınan Ģirket sermayesinin 872.500.000,00-TL'den geçmiĢ yıllar ve 2019 yılı zararları 

toplamından 400.000.000,00TL. zarar mahsubu yapılması suretiyle sermayenin azaltılarak 

472.500.000,00-TL'ye indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak 128.000.000,00-TL sermaye arttırımı 

yapılmak suretiyle sermayesinin 600.500.000,00-TL'na çıkarılmasına kararı doğrultusunda, 

Belediyemizin ĠZULAġ A.ġ‟nin sermaye payının korunabilmesi için payına düĢen (%89,80' ne 

tekabül eden) 783.505.000,00-TL olan sermaye miktarının 359.200.000,00-TL azaltılarak 

424.305.000,00-TL 'ye indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak 114.944.000,00-TL sermaye arttımı 

yapılma suretiyle sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%89,80' ne tekabül eden) 

114.944.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesi ve sermaye 

payının, 539.249.000,00-TL.'ye çıkarılması hususunun görüĢülmesi. (ĠĢletme ve Destek Hiz. 

Dai.BĢk.E.273658) 

 

 27. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZDENĠZ A.ġ‟nin 11/12/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında alınan Ģirket sermayesinin 209.250.000,00-TL'den geçmiĢ yıllar ve 2019 yılı zararları 

toplamından 52.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle sermayenin azaltılarak 

157.250.000,00-TL'ye indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak 76.000.000,00-TL' sermaye arttırımı 

yapılmak suretiyle sermayesinin 233.250.000,00-TL'na çıkarılmasına kararı doğrultusunda, 

Belediyemizin ĠZDENĠZA.ġ içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düĢen 

(%92,90'na tekabül eden) 194.393.250,00-TL olan sermaye miktarının 48.308.000,00-TL 

azaltılarak 146.085.250,00-TL'ye indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak 70.604.000,00-TL sermaye 

arttımı yapılmak suretiyle sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%92,90'na tekabül 

eden) 70.604.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesi ve 

sermaye payının, 216.689.250,00-TL'ye çıkarılması hususunun görüĢülmesi. (ĠĢletme ve Destek 

Hiz. Dai.BĢk.E.273669) 

 

 28. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı ĠZULAġ A.ġ‟nin 11/12/2020 tarihli Olağanüstü 

Genel Kurul Toplantısında alınan Ģirket ana sözleĢmesinin sermaye baĢlıklı 6'ncı maddesi tadil 

edilerek, Ģirket sermayesinin 872.500.000,00-TL‟sinden geçmiĢ yıl zararlarının mahsup edilmesi 

suretiyle 400.000.000,00-TL. sermaye azaltımı görüĢülmüĢ sermayesinin 472.500.000,00-TL'sına 

indirilmesi kararı doğrultusunda eĢ zamanlı olarak yapılan 128.000.000,00-TL sermaye artıĢıyla 

600.500.000,00-TL'sine çıkartılması kararı doğrultusunda ESHOT Genel Müdürlüğünün ĠZULAġ 

A.ġ içerisindeki payına düĢen (%9,6'sına tekabül eden) 83.760.000,00-TL olan sermaye miktarının 

38.400.000,00-TL azaltılarak 45.360.000,00-TL'ye indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak 12.288.000.00-

TL arttırılmak suretiyle 57.648.000,00TL'ye artırılması hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Strateji 

Gel. Dai.BĢk.E.10773) 

 

 29. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı ĠZDENĠZ A.ġ‟nin 11/12/2020 tarihli Olağanüstü 

Genel Kurul Toplantısında alınan Ģirket sermayesinin 209.250.000,00-TL'ndan geçmiĢ yıllar ve 

2019 yılı zararları toplamından 52.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle 

157.250.000,00-TL'sına indirilerek sermaye azaltımı yapılması ve eĢzamanlı olarak 76.000.000,00-

TL arttırılmak suretiyle 233.250.000,00-TL arttırılmasına kararı doğrultusunda, ESHOT Genel 

Müdürlüğü'nün ĠZDENĠZ A.ġ. içerisindeki payına düĢen (%5'ine tekabül eden) 10.462.500,00-TL 

olan sermaye miktarının 2.600.000,00-TL azaltılarak 7.862.500,00-TL'na indirilmesi ve eĢzamanlı 

olarak 3.800.000,00-TL arttırılmak suretiyle 11.662.500,00-TL‟na arttırılması hususunun 

görüĢülmesi. (ESHOT-Strateji Gel. Dai.BĢk.E.10772) 

 

 30. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZBAN A.ġ‟nin 10/12/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında alınan Ģirket sermayesinin 1.320.000.000,00-TL'den 120.000.000,00-TL. arttırılarak 

1.440.000.000,00-TL.'ye çıkarılmasına kararı doğrultusunda, Belediyemizin ĠZBAN A.ġ 

içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%47' sine tekabül eden) 

56.400.000,00-TL.'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesi hususunun 
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görüĢülmesi. (ĠĢletme ve Destek Hiz. Dai.BĢk.E.273657) 

 

 31. ESHOT Genel Müdürlüğü Makina ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı bütçesinde bulunan 

46.35.04.11/04.5.2.32/5/3.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibinde kullanılmayacak tutardan 

12.000.000,00-TL, 46.35.04.04/01.3.9.00/5/08.1.9.90 Diğer tertibine aktarma yapılması hususunun 

görüĢülmesi. (ESHOT-Strateji Gel. Dai.BĢk.E.10774) 

 

 32. Karabağlar ilçesi, Sevgi Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında "Ġbadet 

Alanı" kullanımında kalan 36604 ada, 1 parselin "Belediye Hizmet Alanı", "Park Alanı" 

kullanımında kalan 13543 ada, 1 parselin ise "Ġbadet Alanı" olarak düzenlenmesine iliĢkin, 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı değiĢikliği ile Karabağlar Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 

96/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karabağlar ilçesi, Sevgi Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Genel Otopark Alanı" ve "Park Alanı" kullanımlarında kalan 

36604 ada, 1 parselin "Belediye Hizmet Alanı “Sosyal ve Kültürel Tesis-Otopark" Ģeklinde 

düzenlenmesine iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.273666) 

 

 33. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarihli ve 59 no‟lu Kararı ile uygun görülen; 

Narlıdere Mahallesi, 6411 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Kararı doğrultusunda 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/12/2019 tarihli ve 05.1165 sayılı Kararı ile "Özel Sosyal 

Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğine 

yönelik askı süresi içinde yapılan itirazın kabulüne iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.272238) 

  

 VI. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. S.S Saçlı Sulama Kooperatifi tarafından, Ġzmir-Kiraz-Saçlı-Karabağ-YeĢildere-Ceritler YÜS 

Sulama Tesisinin iĢletilmesinin Kooperatife devredilmesi talep edilmiĢ ve bitkisel üretimde su en 

önemli girdilerden biri olup, toprakta bitki için gerekli olan nemi temin ederek verimi arttırmanın 

yanı sıra, sektörü iklim Ģartlarından bağımsız kılmakta, ilave istihdam yaratmakta, kırsal alanda 

gelir dağılımını düzeltmekte, gübre kullanımına imkân sağlamakta, üretimin çeĢitlenmesine ve 

ürünün yetiĢtirilme sürecine bağlı olarak birim alandan birden fazla ürün alınmasına imkân verirken 

çiftçilerin sulama bilincine eriĢmeleri, kendi aralarında bir araya gelerek örgütlenmelerini ve 

katılımcı sulama yönetimini sahiplenmelerini, yerinden yönetimi, sorunların yerinden çözümünü ve 

iĢletme ve bakım giderlerini de minimalize etmesi hedefiyle, Belediyemize tahsis edilen ve 

kooperatifin 07/09/2020 tarihli müracaatı ile talepte bulunduğu Ġzmir-Kiraz-Saçlı-Karabağ-

YeĢildere-Ceritler YÜS Sulama Tesisi iĢletmesinin kooperatife devredilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz. 

Dai.BĢk.E.252485) 

 

 2. Belediyemizin,ilçede yaĢayan vatandaĢlarımıza spor yapılabilecek alanlar kazandırılması, sporun 

tabana yayılması, çocuklarımıza, gençlerimize sporu sevdirerek spora teĢvik edilmesi ve toplumda 

spor kültürünün oluĢmasında gerekli katkının sağlanması amacıyla, Çiğli ilçesi, Ġzkent Mahallesi, 

8831 Sokak No:154 adresinde bulunan, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait “Ġzkent Halı Saha Tesisi” 

nin kullanımına iliĢkin, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Çiğli Belediye BaĢkanlığı 

arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ve 

Protokol‟ün imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkinPlan ve Bütçe – Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Gençlik 

ve Spor Hiz.Dai.BĢk.E.240893) 

 

 3. Kent ArĢivi ve Müzeler ġube Müdürlüğünce bastırılmıĢ olan önergede ismi yazılı kitapların 

maliyetleri ile kitabevlerine satılırken uygulanacak %25 indirimi ve kitabın BaĢkanlık Makamı 

Olur'u ile ücretsiz dağıtımı göz önüne alınarak oluĢturulan KDV dâhil satıĢ fiyatları teklifi ile söz 



 10 

konusu kitapların satıĢının Kitap, Yayın vb. SatıĢ Gelirleri tertibine gelir kaydedilmek üzere 

yapılabilmesi ve satıĢ fiyatlarının Müdürlüğünce teklif edildiği Ģekilde kabulünün oybirliği ile 

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

San. Dai.BĢk.E.246940) 

 

 4. Dikili Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin önerge eki tabloda 

belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 09/10/2020 tarihli ve 172 sayılı Kararının oybirliği ile 

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

Kar. Dai.BĢk.E.249664) 

 

 5. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi gelirlerinin artırılması ve ilçede duyulan ihtiyaç üzerine 

Tire Belediyesi bünyesinde bulunan, Elektrikle ve Bilgisayar Sistemi ile çalıĢan DıĢ Mekan Led 

Ekran (Megalight) ile Ġç Mekan Poster Led ekranlarının Ġlan Reklam Tanıtım ve AfiĢ vb. gibi 

durumlar için kiraya verilmesine ihtiyaç duyulmuĢ olup; belirtilen Led Ekranların kiraya 

verilebilmesi için önergede teklif edilen tarifelerin (fiyatların) “Led Ekranları olası bir durumda 

yerlerin değiĢtirilmesi halinde tarifeler aynı kalacak, tarifede herhangi bir değiĢiklik 

yapılmayacaktır.” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda uygulanmasına yönelik, 23/10/2020 tarihli ve 

48461740-05-104 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – 

Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.250891) 

 

 6. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır ilçesinde mesken ve iĢ yerlerinden alınacak olan evsel 

katı atık ücretleri ile ilgili hazırlanan ve önerge eki tabloda belirtildiği Ģekilde 2021 Mali Yılı Evsel 

Katı Atık Tarife Cetvelinin aynen kabul edilmesi ve 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında 

uygulanması, tarım hayvan aboneliklerinden 2021 Mali Yılı için belirlenen mesken tarifesinden 

Katı Atık Toplama Ücreti alınması, bahçe suyu abonelikleri ve ġehit, Gazi, Engelli aboneliklerinden 

Evsel Katı Atık Toplama Ücretinin 2021 Mali Yılında alınmamasına yönelik, 20/10/2020 tarihli ve 

2020/163 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi 

Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.249663) 

 

 7. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile 360 Derece Tarih AraĢtırmaları Derneği arasında geçmiĢten 

günümüze Ġzmir Körfezi ve kıyı çevresini kapsayan denizcilik faaliyetlerinin Ġzmir tarihi ve kültürel 

mirasını gelecek nesillere aktarılması amacıyla imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer 

alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor – Kent Konseyi – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonları Raporu. (Etüd ve Projeler 

Dai.BĢk.E.222181) 

 

 8. "Aliağa - Cumaovası Arası Banliyö Sistemini GeliĢtirme Projesi" kapsamında, demiryolunun yer 

altına alınması sebebiyle ġirinyer ĠZBAN Ġstasyonu ve Alaybey ile Nergiz Ġstasyonlar arası, 

KarĢıyaka Ġstasyon sahası bölgesi zemin üstünde açığa çıkan 60,000,00 m
2
 lik alanın ve çevresinin 

düzenlenmesi ve kullanılmasına yönelik 05/11/2008 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren ve 

Protokol hükümleri gereğince yol ve yeĢil alan olarak düzenlenen Protokolün geçerlilik süresi 

04/11/2020 tarihinde sona ermiĢ olup;  söz konusu alanlar için 5 yıllığına yeniden protokol 

yapılması ve 2021 yılı içerisinde belirlenen kira bedelinin yıllık 162.564,00 TL. + KDV olarak 

ödenmesi ve ödemenin Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından yapılmasına iliĢkin, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü 

arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan „Protokol‟ün oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkinPlan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu.(Ray.Sis.Yat.Dai.BĢk.E.259630) 

 

 9. Seferihisar ilçesi, Düzce Mahallesinde bulunan, tapunun 264 ada, 2 numaralı parselinde (eski 598 

numaralı parsel) kayıtlı, Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun; 

31/01/2003 tarihli ve 10351 sayılı Kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve 07/03/1995 tarihli ve 

5738 sayılı Kararı ile 1. Grup Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı olarak tescilli, 

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı (Seferihisar Ġlçe Müftülüğü)'ne tahsisli 

taĢınmazın gerekli mühendislik uygulama projelerinin alınıp, restorasyonunun yapılarak kent tarihi 
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ve turizmine kazandırılması amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı Seferihisar Ġlçe Müftülüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer 

alan „Protokol‟ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları 

Raporu.(Etüd ve Projeler Dai.BĢk.E.259629) 

 

 10. Dikili ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde, mahalle sakinleri tarafından, taziye yemeklerinin 

verilmesi, düğün ve niĢan gibi ortak etkinliklerinde kullanılmak üzere çelik taĢıyıcılı sundurma 

(Alaçık) yapılması talebi ile sosyal ve kültürel ihtiyaçların karĢılanması amacıyla mülkiyeti Ġlçe 

Belediyesine ait alanlara çelik taĢıyıcılı sundurmaların (Alaçıkların) Belediyemizce yapılabilmesi 

kapsamında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Dikili Belediyesi arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan 

ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Yapı ĠĢl.Dai.BĢk.E.257514) 

 

 11. Entegre Katı Atık Yönetim Planına uyumlu olarakĠzmir Güney-1 Bölgesi Entegre Katı Atık 

Yönetim Tesisi ile bütünleĢik olarak yürütülebilmesi önem arz eden ve bir kamu yatırımı olan Tire 

Katı Atık Transfer Ġstasyonunun Tire ilçesi, Karateke Mahallesi, 890 parselde kurulabilmesinin 

oyçokluğu ile uygun bulunduğunailiĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları 

Raporu.  (Atık Yön. Dai.BĢk.E.217368) 

 

 12. Entegre Katı Atık Yönetim Planına uyumlu olarak Ġzmir Güney-1 Bölgesi Entegre Katı Atık 

Yönetim Tesisi ile bütünleĢik olarak yürütülebilmesi önem arz eden ve bir kamu yatırımı olan "Tire 

II. Sınıf DüzenliDepolama Tesisi'nin yer seçimi uygun görülen Tire ilçesi, Karateke Mahallesi, 892 

parselde kurulabilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – 

Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Atık Yön. Dai.BĢk.E.222151) 

 

 13. Belediyemize tahsis edilen; Atatürk Mahallesi, 5 pafta, 1569 parselde kayıtlı taĢınmaz 

üzerindeki Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi No:13 Beydağ/ĠZMĠR adresli Sosyal Tesisin iĢletme 

hakkının, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri 

doğrultusunda ĠZELMAN A.ġ‟ye devri hususunun; “İzmir ili, Beydağ ilçesi, Atatürk Mahallesi, 

Atatürk Caddesi No:13 adresli tapunun 5 pafta, 1569 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 

sosyal tesisin 5 yıllığına, ilk yıl 7.000,00-TL+KDV bedelle işletme hakkının devredilmesine yönelik 

konuya ilişkin hazırlanan Protokol’ün kabulüne” Ģeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları 

Raporu.(Emlak Yön.Dai.BĢk.E.260128) 

 

 14. Ġnciraltı Kent Ormanı ve içindeki engelliler merkezi, kentimizdeki engelli bireylerin ve 

ailelerinin rehabilitasyon amaçlı en çok kullandığı yer olup; söz konusu merkezin daha fazla engelli 

bireye ailelerine hizmet verilebilmesi için fiziki mekanın büyütülmesi ve kapasitesinin 

geniĢletilmesi ihtiyacı doğrultusunda doğal sit alanı da dikkate alınarak gerekli çalıĢmanın 

yapılmasına yönelik Yazılı Önerge‟nin; “Önergede ifade edilen hususların Belediyemiz ilgili teknik 

Daire Başkanlıklarınca (İmar, Fen İşleri Etüd Proje, Emlak Yönetimi) incelenerek ele alınması ve 

evrağın bu birimlere sevk edilmesi” Ģeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Ġmar ve Bayındırlık – Engelsiz Ġzmir Komisyonları 

Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Uğur BARAN. E.139338) 

 

 15. 5393 sayılı Belediye Kanununun 5998 sayılı Kanun ile değiĢik 73. maddesi kapsamında, ilan 

edilen Kentsel DönüĢüm Alanlarında yerinde dönüĢüm ve uzlaĢma esası ile tüm iĢlemler 

Belediyemizce yürütülmekte olup;Kentsel DönüĢüm GeliĢim Alanlarında uzlaĢma esası ile 

yürüttüğümüz dönüĢüm çalıĢmalarında Belediyemiz ile SözleĢme imzalayarak tapu devri yapan 

ancak ihaleler yapılıncaya kadar mevcut yapısında ikamet eden hak sahiplerinin kullanımındaki 

yapıların tahliye edilerek hak sahiplerine yeni konutlarının teslim edilmesi tarihine kadar 

SözleĢmelerde belirlenen esaslarda kira yardımı ödemesi yapılması ve Belediye Meclisinin 

13/01/2020 tarihli, 05.18 sayılı Kararı ile hak sahipleri ile imzalanan SözleĢmeler gereğince kentsel 

dönüĢüm alanlarında yapılacak kira yardımı ile ilgili kararın; "...hak sahibine, sahip olduğu her bir 
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konut/işyeri bağımsız birimi için; yeni konut/işyerinin tamamlanarak anahtar tesliminin yapılması 

tarihine kadar, Encümen tarafından 6306 sayılı Kanuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İzmir 

İli için o yıl bakımından belirlemiş olduğu kentsel dönüşüm kira yardımı bedelini geçmeyecek 

şekilde belirlenecek TL/ay bedelden fazla olmamak şartı ile kira yardımı yapılır. Aylık kira bedeli, 

her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-oniki aylık 

ortalamalara göre yüzde değişim) oranında güncellenir." ifadesi ile değiĢtirilmesi ve Kentsel 

DönüĢüm Alanlarında hak sahipleri ile imzalanmıĢ olan tüm sözleĢmelerin kira yardımına iliĢkin 

hükümlerinin, değiĢtirilen madde kapsamında uygulanması Ģeklinde değiĢtirilerek uygulanması 

hususunun; Kentsel DönüĢüm Komisyonuncaoybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve 

BütçeKomisyonunca; “48 ay olarak” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna, HukukKomisyonunca; “Meclisimizin 13 Ocak 2020 tarihli Kararı sonrasında 

yardım süresi 48 aya çıkarılmış olmakla Önergenin 48 ayla sınırlı olmak ve süre sonunda yeniden 

değerlendirilmek üzere” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda  oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Rapor. (Kentsel Dön.Dai.BĢk.E.250680) 

 

 16. Urla ilçesi, Uzunkuyu Mahallesi, L17a22a pafta 146 ada, 2 no‟lu parselin 

“Akaryakıt+LPG+Servis Ġstasyonu” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı önerisi;  Çevre ve Sağlık – Hukuk –  UlaĢım Komisyonlarınca oybirliği ile uygun 

bulunmadığına, Esnaf ve Meslek Odaları – Ġmar ve Bayındırlık Komisyonlarınca oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Rapor.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.200253) 

 

 17. Seferihisar ilçesi, Düzce Mahallesi, 286 ada, 1 parselde “Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu” 

yapılmasına yönelik, parsel malikince hazırlatılarak Belediye BaĢkanlığımıza iletilen, anılan 

parselin büyük kısmının “Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı” olarak belirlenmesi ve ĠZSU Genel 

Müdürlüğünün 27/12/2019 tarihli ve 95324 sayılı yazısı kapsamında alandan geçen Dere hattının 

plana iĢlenerek membaya kadar uzatılmasına iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

DeğiĢikliğinin; Çevre ve Sağlık Komisyonunca; “Dere ıslahı çalışması yapıldıktan sonra akaryakıt 

istasyonu yapılması” Ģeklindeki görüĢ doğrultusundaoybirliği ile uygun bulunduğuna,  Hukuk – 

Esnaf ve Meslek Odaları –  Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonlarınca oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Rapor.(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.200266) 

 

 18. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/07/2020 tarihli ve 47 sayılı Kararı ile uygun görülen;                 

Turabiye Mahallesi, 3113 ada, 1 parsel, 3213 ada, 1 parsele ve çevresine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.259177) 

 

 19. Karabağlar Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarihli ve 55/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planlarında belirlenmiĢ olan, 2758 ada 39 parsel, 13854 

ada 1 parsel, 2375 ada 2 ve 14 parseller ile 3177 ada 2 parseldeki "Yençok: Serbest" yükseklik 

koĢulunun kaldırılarak "Yençok: 15 kat" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, “30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem felaketi göz 

önüne alınarak, gerekli analiz ve etütlerin yeniden belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili 

belediyesine iade edilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.231555) 

 

 20. Bornova Belediye Meclisinin, 01/10/2020 tarihli ve 246 Kararı ile uygun görülen; Bornova ilçe 

bütününde Ġmar Planlarında bina yükseklikleri Yençok=Serbest olarak belirlenen imar adalarında 

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

Revizyonu önerisinin;“30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem felaketi göz önüne alınarak, gerekli 

analiz ve etütlerin yeniden belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili belediyesine iade 

edilmesinin”oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.231561) 
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 21. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarihli ve 72458193/99 sayılı Kararı ile uygun 

görülen; Fikri Altay Mahallesi, 25L-IIa pafta, 32330 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 

35, 48, 49, 58 no‟lu parseller civarı 6226 Sokağın yol geniĢliğinin 7 m olarak belirlenmesine 

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

bulunduğunailiĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.246942) 

 

 22. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarihli ve 87 sayılı Kararı ile uygun görülen; Onur 

Mahallesi, 26M-4c paftada, yürürlükteki imar planında "Pazar Alanı" olarak belirlenen alanın bir 

kısmının "Belediye Hizmet Alanı (Pazar Alanı, Katlı Bölgesel Otopark Alanı, Sosyal ve Kültürel 

Tesisler) olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğunailiĢkin Ġmar ve BayındırlıkKomisyonu Raporu. (Ġmar 

ve ġeh.Dai.BĢk.E.246935) 

 

 23. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile uygun görülen; Onur 

Mahallesi, 26M-3a ile 26M-2d paftada, yürürlükteki imar planında "Park" olarak belirlenmiĢ 

kamuya terkli alanın bir kısmında "E:1,00 Yençok:2 kat YapılaĢma KoĢullu Belediye Hizmet Alanı 

(KreĢ)" belirlenmesi, buna karĢılık 26M-2a paftada, kısmen Bayraklı Belediyesi mülkiyetinde olan 

E:1,00 yapılaĢma koĢullu Belediye Hizmet Alanının bir kısmının "Park" olarak belirlenmesine 

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

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.224132) 

 

 24. Menemen Belediye Meclisinin 06/08/2020 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

EsatpaĢa Mahallesi, 5279 ada, 6 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığınailiĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(Ġmar 

ve ġeh.Dai.BĢk.E.246939) 

 

 25. KemalpaĢa Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarihli, 05/116 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Çiniliköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Önerisi ile Plan Açıklama Raporunun 

değiĢiklikle oybirliği ileuygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve BayındırlıkKomisyonu Raporu. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.224135) 

 

 26. Bergama Belediye Meclisinin 06/08/2020 tarihli ve 20/78 sayılı Kararı ile uygun görülen;                    

KurtuluĢ Mahallesi, 545 ada, 15 parselde yer alan, Ġlköğretim Tesis Alanının kat yüksekliğinin 4 kat 

olacak Ģekilde revize edilerek Ġlkokul ve Ortaokul Alanı olarak düzenlendiği, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğunailiĢkin Ġmar ve 

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

Dai.BĢk.E.231558) 

 

 27. Aliağa Belediye Meclisinin; Kültür Mahallesinde 244 Sk., 242 Sk., 211 Sk., 212/2 Sk., 214/1 

Sk., 222 Sk., 225 Sk.‟ın; Kazımdirik Mahallesinde 392 Sk., 383 Sk., 395 Sk.‟ın; Atatürk 

Mahallesinde 346 Sk., 349 Sk., 344 Sk., 351 Sk., 421 Sk.‟ın; KurtuluĢ Mahallesinde 315/1 Sk., 317 

Sk., 302 Sk.‟ın;  Yeni Mahallede 584 Sk., 662 Sk., 649 Sk., 982 Sk., 884 Sk., 933 Sk., 1028 Sk., 

1039 Sk., 1408 Sk., 1421 Sk., 1413 Sk.‟ın;  Siteler Mahallesinde 427 Sk., 428 Sk., 429 Sk., 430 Sk., 

431 Sk., 432 Sk., 433 Sk., 440 Sk., 441 Sk., 442 Sk.‟ın; Arif Balamir Caddesi, 458/1 Sk., 460 Sk., 

465 Sk., 467 Sk., 468 Sk., 469 Sk., 470 Sk., 471 Sk., 472 Sk., 474 Sk., 477 Sk., 479 Sk., 480 Sk., 

481 Sk., 482 Sk., 485 Sk., 487 Sk., 492 Sk., 499 Sk.‟ın Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine 

yönelik, 08/09/2020 tarihli ve 160 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar 

ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.252493) 

 

 28. Menderes Belediye Meclisinin 07/08/2020 tarihli ve 100 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                  

Oğlananası Mahallesi, 2502 ve 2516 parsel no‟lu, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 
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Planında    "B-1, hmax: 9.50 m yapılaĢma koĢullu Küçük Sanayi Alanı" plan kararında yer alan 

taĢınmazların, mülkiyet sınırları ile imar hatları arasında uyumsuzlukların giderilmesine yönelik 

yapılan düzenlemeye yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği 

ile uygun bulunduğunailiĢkin Ġmar ve BayındırlıkKomisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.231575) 

 

 29. Foça Belediye Meclisinin 06/08/2020 tarihli 102 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Hacıveli 

Mahallesi, 506139 ada 14 parselde yol ve imar hatlarının yeniden düzenlenmesine iliĢkin 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar 

ve Bayındırlık - UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.227154) 

 

 VII. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

 VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 IX. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

 

2. BÖLÜM 

2020 YILI ARALIK AYI I. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

Tutanak No    :97509404-301.04-12                           Toplantı Tarihi   : 14/12/2020  

Toplantı Yeri  : Kültürpark Fuar Alanı, Lozan Kapısı                      Toplantı Saati    : 18.00 

Mimar Sinan Mahallesi, 35220 Konak/ĠZMĠR                 

                          (Ġsmet Ġnönü Sanat Merkezi) 

 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR:Mustafa Tunç SOYER, Taner KAZANOĞLU, Ġlhan DAL, 

Fikret AKTAġ, Ceyhan KAYHAN, Mustafa ĠDUĞ, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Yahya 

YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan 

UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa 

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

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

Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Deniz 

BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Deniz 

KARAKURT, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, 

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

Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet 

TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Musa ÖZCAN, Fatma EKĠCĠOĞLU, Erkan 

ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, 

Murat CĠHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, 

Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, 

Hasan KORKMAZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, 

Fayıka ÖNER, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Hakan 

BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet 

ĠNANLI, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Mustafa 

SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, 

Fırat EROĞLU, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek 

YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Göksel DĠNÇER, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket 

HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül 

DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, 

Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Uğur DEMĠREZEN, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul 
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AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Kemal SEVĠNÇ, Nezih ÖZUYAR, Sedat SARI, 

Salahattin ġAHĠN, Cüneyt UMUTLU, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, 

Osman MERT. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR:Erhan KILIÇ, Serkan KALMAZ, Muhittin SELVĠTOPU, 

Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Hüseyin ÜNAL, Mehmet Atilla BAYSAK, Ali GÜL, 

Ramazan Ġsmail UYGUR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Gürsel RÜZGAR, Fatma 

ÇALKAYA, Önder CAN (Urla Belediye BaĢkan Vekili), Seda ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Haydar 

GÜLTEKĠN, Muammer Ekrem ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, 

Feridun YILMAZLAR, Raife KARABATAK, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Özgür Erman 

ÇAĞLAR, Aydın PEHLĠVAN, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, 

Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Halil 

AKBULUT, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz 

KÜKLER. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020 Yılı Aralık Ayı 

Toplantısı I. BirleĢimini açıyorum. ġehrimize yararlar getirmesini diliyorum.Ne yazık ki bugün kötü 

bir haberle güne baĢladık. Ġki vatandaĢımız Menderes‟te sel nedeniyle vefat ettiler, Allahtan rahmet 

diliyorum ve yakınlarına baĢsağlığı diliyorum. Değerli ArkadaĢlar Geçen Toplantı Tutanağında… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Meclis baĢlamadan önce bir söz almak istiyorum. 

BAġKAN: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL:Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla ve sevgiyle 

selamlıyorum. Bizlerde dün gece yaĢanan hadise ve bugün yaĢanan hadise nedeniyle tüm Ġzmirli 

hemĢerilerimize geçmiĢ olsun dileklerimizi iletiyoruz ve bu yaĢanan sel hadisesi nedeniyle hayatını 

kaybeden hemĢerilerimize de Allahtan rahmet diliyoruz, yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Umarım 

bundan sonraki dönemde ve süreçte bu tarz acı hadiseleri Ġzmir‟de yeniden yaĢamayız. Ama asıl 

konumuz bu değil, çok vaktinizi almadan bir konu hakkında konuĢma yapmak istiyorum. Esasında 

Meclis öncesinde çok önemli olmadığı müddetçe konuĢmayan bir Meclis Üyesiyim ve Grup BaĢkan 

Vekiliyim ama bugün gerçekten hem bir Meclis Üyesi olarak hem de bir Ġzmirli olarak beni rahatsız 

eden bir durumdan bahsedeceğim. ġimdi herhalde tüm Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızagelmiĢtir diye 

düĢünüyorum ki,AK Parti Grubu olarak, AK Parti Grubundaki Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın 

tamamına ulaĢmıĢ bir yazıdan bahsedeceğim. 3 Aralık tarihinde maillerimize düĢen bir iletiden 

bahsedeceğim ve bu ileti Sayın Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER‟in imzasıyla 

yapılmıĢ bir uyarı yazısı. Ve bu uyarı yazısında özetle Belediye Kanununun 28. maddesine atıfta 

bulunularak hem Meclis Üyesi, hem de Belediye BaĢkanlarının görevleri boyunca ve görevlerinden 

sonraki belli süreler içerisinde birtakım faaliyetlerden yasaklı olduğunu anlatan bir uyarı yazısı. 

ġimdi 150 yıllık, 150 yılı aĢkın bir Belediyeden bahsediyoruz ve bu Belediyenin bir mensubu 

olmaktan,bu Belediyenin bir Meclis Üyesi olmaktan büyük onur ve gurur duyduğumuzu her zaman 

söyledik. Ve bu Meclisin itibarını çok daha yukarılara taĢımak adına en azından bu dönemde 20 

aylık süreç içerisinde, iktidarı ile muhalefetiyle bir ortak akıl çerçevesinde ciddi bir mücadele 

verdiğimizi düĢünüyorum ve bunda da kısmen de olsa baĢarılı olduğumuzu düĢünüyorum. Ama 3 

Aralık günü önümüze gelen bir yazı var, bu yazıda açıkçası beni ve Grubumdaki tüm Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımı fazlasıyla rahatsız eden bir ifade kullanılmıĢ ve bu yazının neden gönderildiğini, bu 

yazının Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Tunç SOYER tarafından sizler tarafından neden 

bizlere gönderilme gereği duyulduğunu da gerçekten merakla…    

BAġKAN: Açıklayayım. 

ÖZGÜR HIZAL: Bekliyoruz cevabını.Çünkü Ģehirde yaĢanan birtakım hadiseler Menemen ve 

sonrasında basından takip ettiğimiz ESHOT‟ta yaĢanan birtakım hadiseler neticesinde bu yazının 

gönderilmiĢ olması, bu Meclisteki tüm Meclis Üyeleri ve Belediye BaĢkanlarını adeta zan altında 

bırakılmasını ben kabul etmiyorum. Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım bu 

vesileyle bir Meclis Üyesi olarak ve AK Parti Grup BaĢkan Vekili olarak tabiiki bu yazıyı biz 
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üstümüze almıĢ değiliz. Ama yazının bu Ģekilde bizlere gönderilmiĢ olmasından büyük bir 

rahatsızlık duyduğumuz dile getirmek istiyoruz ve bu yazıyı da sizlere iade etmek istiyoruz, saygılar 

sunuyorum.   

BAġKAN: Evet.O yazısize gönderildi, siz iade etseniz de etmeseniz de o yazı tüm Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarıma gönderildi. Değerli ArkadaĢlar bu konuda bir müzakere açmayacağım. Sadece Ģunu 

hepinizin takdirine sunuyorum. Değerli ArkadaĢlar maalesef Menemen‟de olduğu gibi belki yarın 

bir baĢka yerde de olacak, birtakım usulsüzlükler, birtakım yolsuzluklarla karĢılaĢabiliyoruz. Sadece 

bizim Ģehrimizde değil, Türkiye‟nin her yerinde, dünyanın her yerinde benzer durumlarla 

karĢılaĢılabiliyor. Biz mümkün olan en derin, en büyük hassasiyeti göstermek mecburiyetindeyiz. 

Hiçbir arkadaĢımı zan altına alacak, hiçbir arkadaĢımla ilgili böyle bir duyumumuz olduğu için 

değil bu yazı, olsa zaten savcılığa bildirir gereğini yaparız. Fakat burada bir hassasiyeti 

hatırlatmaktan öteye bir anlam taĢımamaktadır. Dolayısıyla biz bu yazıyı hiç kimseyi ayırt 

etmeksizin tüm Meclis Üyelerimize gönderdik ve bu hassasiyete davet ettik. Bu hassasiyetin ne 

kadar kıymetli olduğunu hatırlatmak istedik hepsi bundan ibarettir, teĢekkür ediyorum. 

 

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlarGeçen Toplantı Tutanağında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığıyla 

ilgili görüĢ bildirmek isteyen?Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bizce yok efendim.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey?Hakan Bey? Geçen Meclis Tutanağının olduğu gibi 

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

ediyorum. 

 

III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin GörüĢülmesi baĢlığına geçiyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ:Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. 1999 yılında BirleĢmiĢ 

Milletler Genel Kurul Kararı ile 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası 

Mücadele Günü olarak belirlenmiĢ yine bir baĢka Genel Kurul Kararı ile de                                             

25 Kasım-10 Aralık arasındaki 16 gün süreyle farkındalık yaratmak amacıyla belirlenen 

Ģiddetle mücadele rengi turuncu renk ile çeĢitli etkinlikler yapılması öngörülmüĢtür. 

Ülkemizde 2018 yılında 440 kadın, 2019 yılında 474 kadın uğradığı Ģiddet sonucunda 

yaĢamını yitirmiĢtir ve ne yazık ki Ģiddet her geçen gün artan oranlarla devam etmektedir. Bu 

kapsamda uğradıkları Ģiddet sonucu yaĢamını yitiren kadınların anısına ve aynı zamanda 

Ģiddetle mücadelede BM’in öngördüğü farkındalık etkinlik günleri olan 25 Kasım-10 Aralık 

günleri arasında her yıl Orman Genel Müdürlüğünün göstereceği bir ormanlık alanda ya da 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin ve Ġlçe Belediyelerinin göstereceği yeĢil alanlarda turuncu 

bahçe ismiyle fidan dikilmesi ve bu alanlara verilen ismin anlamını ifade eden görsel 

anlatımın yerinde yapılması, Ģiddetle mücadeleye iliĢkin kamu spotlarına yer verilmesi, BM 

Genel Kurul Kararlarına bu Ģekilde aynı zamanda çevreci bir yaklaĢımla yerel yönetim 

olarak katkı sağlanması hususundaMeclisimizce bir karar alınmasını saygılarımızla arz ve 

talep ederiz. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Nilay KÖKKILINÇ, Sıla Ġlgi AKKAġ, 

Gamze Gül ÇAMUR, Birgül SURAL ÜNER, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Sultan 

ĠPEKLĠ.E.163947) 
BAġKAN: Hangi Komisyona? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Efendim Çevre Sağlık- Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonları.   

BAġKAN: Çevre Sağlık- Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonları.Kemal Bey? Salahattin Bey? 

Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar 1 No’lu Yazılı Önergenin Gündeme alınmasını ve Çevre ve 

Sağlık- Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 2? 

 

DĠVAN KÂTĠBĠ:Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığına.Küresel anlamda etkisini 

hissettirmeye baĢlayan iklim değiĢikliği ve doğal kaynak sıkıntısı en baĢta tarım sektörünü 

etkilemektedir. Sahip olduğumuz arazilerin ve su kaynaklarının özelliklerini ve seçilecek bitki 
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desenine uygun modern sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesi, projelenmesi ve tekniğine 

uygun olarak kullanılması, doğal kaynaklarımızın en iyi Ģekilde bir sonraki nesillere 

aktarılmasının ve sürdürülebilir bir tarımsal üretimin yapılmasını sağlayacaktır. VahĢi 

sulama yapılan tarım arazilerinde  %40-%50 su tasarrufu sağlayan ve toprağın korunmasına 

katkı sunan damla sulama yöntemine geçilmelidir.Ancak bu sistemin üreticiye daha fazla 

maliyet getirmesi ve üreticinin bu sistem hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması yüzey 

sulamayı hâlâ kullanılır yapmaktadır. Bu anlamda Belediyemiz tarafından, mısır üretiminin 

yoğun yapıldığı Küçük Menderes Havzasında üreticiye damla sulama borusu desteği 

verilmesinin ve üreticiye bu sistem hakkında eğitim verilmesini öneriyoruz. (BüyükĢehir 

Belediyesi Meclis Üyesi Fatma EKĠCĠOĞLUE.163949) 

BAġKAN: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tarım, Orman ve Hayvancılık - Plan ve Bütçe Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey?Tarım, Orman ve Hayvancılık - Plan ve Bütçe Komisyonları.Salahattin 

Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar 2 No’lu Yazılı Önergenin Gündeme alınmasını ve Tarım, 

Orman ve Hayvancılık - Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Sürdürülebilir 

kalkınmanın desteklenebilmesi için değerlerin, hedeflerin ve herkesin refahına dönük 

önceliklerin yönlendirilmesi ve yardımcı kurum ve politikaların güçlendirilerek geliĢtirilmesi 

gerekir. Ġnsan onuru, her türlü insan hakkı ve bütün temel özgürlükler, eĢitlik, toplumsal 

adalet, bütün toplumların temel değerlerini oluĢturmaktadır. Diğerlerinin yanı sıra bu 

değerlerinde korunması, desteklenmesi ve geliĢtirilmesi için, bütün kurumların ve hükümet 

uygulamalarının meĢruiyeti ve insanın sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer aldığı bir 

toplumsal atmosferin yaratılması gereklidir. Ġnsanlar, doğa ile uyum içinde sağlıklı ve üretken 

bir yaĢamı sürdürme hakkına sahiptirler. Sürdürülebilir kalkınmanın nihai hedefi bütün 

insanların yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi ve güçlendirilmesidir. Sürdürülebilir kalkınma için 

zorunlu olan, temel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olarak, kalkınma hakkı da dâhil 

olmak üzere, bütün insan hakları ve temel özgürlüklerin geliĢtirilmesi ve korunması sağlıklı 

yaĢam haklarını kullanabilmek kiĢinin fiziksel ve psikolojik olarak kendisini 

güçlendirmesinde yatar. Ülkemizin en önemli problemlerinden birisi olan ve her gün bir 

gencimizi kaybettiğimiz madde bağımlılığı ile mücadelede problemin iyi irdelenmesi, ailelerin 

bu probleme karĢı tutum ve davranıĢları, sorunla karĢı karĢıya kalındığı noktada ne gibi 

yolların izlenmesi gerektiği noktalarında bilgi eksikliğinin giderilmesi madde bağımlılığı ile 

mücadelede birincil derecede önemlidir. Bağımlılık yapıcı maddelerin bilinmesi ve bu 

maddelerin bireysel etkilerinin yanında ayrıca ailenin tüm bireylerini ve toplum genelini 

etkileyen birçok psiko-sosyal soruna da sebebiyet vermektedir. Bağımlılıkla mücadele 

noktasında gerekli çalıĢmaların yapılması, Ġzmir genelinde yaĢayan gençlerimize ve ailelerine 

konu ile ilgili destek verebilecek bir Komisyonun kurularak gerekli çalıĢmaların yapılması 

hususunuMeclis Heyetine arz ederiz. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Özkan YILDIZ 

E.163952) 
BAġKAN: Evet Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu efendim ve Hukuk 

Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Hukuk Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey?Salahattin Bey? Hakan Bey? 3 No’lu YazılıÖnergenin Gündeme 

alınmasını ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Hukuk Komisyonları ve kim dediniz? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġkisi yeterli BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

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

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Motorlu taĢıtların yol 

açtığı çarpıĢmalar sebebiyle bisikletli ölümler devam ediyor. Geçtiğimiz 2 yılda 236 kiĢi, 

geçtiğimiz 2 ayda Türkiye’de 18 kiĢi bisikletli olarak trafikte yaĢanan çarpıĢmalar sebebiyle 

hayatını kaybetti. Trafikte bisiklet ve yaya güvenliğinin sağlanması için trafik güvenliği 

önlemlerini arttırmalarını talep ediyorum. Bu kapsam da; 

1.Bisikletin yol hakkını savunan videolar hazırlanması ve bölgesel radyo,televizyon, sosyal 
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medya hesaplarında yayınlanması, 

 

2.Ġlçe Belediyelerin güvenli bisiklet alt yapısı kurması için çalıĢmalar yapılması, trafik 

farkındalığı için afiĢ, broĢür, pankart ve bilgilendirme çalıĢmalarının arttırılması,  

 

3. Ġskeleler, otobüs durakları, toplu taĢıma araçlarının görünür yerlerine bilgi levhaları 

asılması, 

 

4.Yaya ve bisikletlilerin güvenli eriĢiminin sağlanması ve güvence altına alınması için “Yol 

Güvenliği Denetim Merkezi”nin ve teftiĢ kurulunun kurulması. 

 

Sosyal alanda farkındalık yaratmak adına ise, Bisikletli YaĢam Projeleri arttırılmasını talep 

ediyorum. 

 

1.Belediye sosyal medya kanallarında bisiklet konulu söyleĢiler ve bilgilendirici yayınlar 

yapılması,  

 

2.Belediye ıĢıklı panolarında billboardların da bisikletli yaĢamın faydaları hakkında görsel 

çalıĢmalar hazırlanması, 

 

3.Türkiye’deki bisiklet grup, dernek ve kulüplerinin Ġzmir’e davet edilmesi. Bir gece 

konaklamalı “Bisiklet ÇalıĢtayı”  düzenlenmesi, 

 

4. Bisiklet Ģehri Ġzmir stratejik planı oluĢturulması ve kent için beĢ yıllık bisiklet politikası ve  

Bütçesi belirlenmesi,  

 

5.Kent konseyi bünyesinde bisikletli ulaĢım çalıĢma grubu kurulması, 

 

6.Çocuklar için Bisikletli Trafik Eğitim Pisti inĢa edilmesi. Saygılarımla arz ederim. 

(BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Aybars YILDIRIM.E.163956) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: UlaĢım - Hukuk Komisyonları.  

BAġKAN: UlaĢım - Hukuk Komisyonları. Kemal Bey?Salahattin Bey? Hakan Bey? 4 No’lu Yazılı 

Önergenin kabul edilerek UlaĢım - Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. 30 Ekim 2020 tarihinde 

gerçekleĢen Ġzmir depreminin yaĢattığı acılar, bu büyük gerçeği bir kez daha bizlere 

hatırlatmıĢtır. Deprem gibi gerçekleĢtiğinde milletçe hepimizi derin üzüntülere sevk eden ve 

toplumda büyük yaralar açan sorunları siyasi düĢüncelerimizin ötesinde değerlendirmek 

durumundayız. Dolayısıyla bu acı gerçek; birlikte hareket etme zaruretini de önümüze 

koymaktadır. Bu anlamda depremin acılarını hafifletmek ve izlerini silmek adına atılmıĢ her 

adımı her giriĢimi takdir ediyor ve alkıĢlıyoruz. Milletçe elbirliği yaparak depremin ilk 

Ģokunu atlattık. Ancak esas zor olan iĢ halen önümüzde durmaktadır. Binlerce ağır ve orta 

hasarlı binanın çok acil bir Ģekilde dönüĢümü gerekmekte ancak dönüĢüm denildiğinde 

vatandaĢın kendi baĢına yürütemeyeceği çok maliyetli, çok karmaĢık ve çok yorucu bir 

süreçten söz ettiğimizin hepimiz farkındayız. Bu kapsamda; 

1.Ağır hasarlı veya orta hasarlı raporu verilmiĢ binlerce yapı var. Bunlar aynı zamanda olası 

ikinci bir depremde büyük dramlar yaĢatmaya aday, pimi çekilmiĢ birer bomba gibidir. 

 

2.Bugün bir binanın dönüĢümü demek, karmaĢık bir süreci ve büyük bir maliyeti ifade 

etmektedir. Bunlarında ötesinde önemli bir tecrübe, zaman ve uğraĢ gerektirir. 

 

 

3.Bu ihtiyaç duyulan dönüĢümü gerçekleĢtirme noktasında da Ġzmir BüyükĢehir Meclisi 

olarak üzerimize büyük bir sorumluluk düĢmektedir. 



 19 

 

4.Hem vatandaĢımızın ucu görünmeyen bu karmaĢık süreçte kaybolup gitmemesi, 

dolandırılmaması, mağdur olmaması ve mülkünden olmaması için hem de bir sonraki afet 

gelip yeniden büyük acılar yaĢatmadan dönüĢümün yapılması; deprem ülkesi olan 

Türkiye’nin önüne de “Bir Acil DönüĢüm Modeli” koymak üzere gelin bir seferberlik 

baĢlatalım. 

 

5.Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak bizler hangi aĢamalarda sorumluluk üstlenip, süreci 

kolaylaĢtırabiliriz? 

 

6. Mimar-mühendis odalarını, sivil toplum örgütlerini bu dönüĢümü kolaylaĢtıracak Ģekilde 

bu seferberliğimize dâhil edebilir miyiz? 

 

7.Ankara nezdinde neler yapılması gerekir, bu dönüĢüm için mevzuat ve destek ihtiyaçlarımız 

nelerdir? 

8. DönüĢümün vatandaĢın üstündeki mali yükünü daha aza indirecek ne tür adımlar 

atabiliriz? 

 

9. DönüĢümü yaparken aynı zamanda modern Ġzmir’in ihtiyaç duyduğu sosyal donatı ve 

altyapı ihtiyaçlarını giderebilir, kentsel bir tasarı da devreye alabilirmiyiz? 

 

10. Böyle bir yola çıkarken de hem depremin yol açtığı sorunlara çare bulacak hem de 

Ġzmir’in kronikleĢmiĢ Ġmar Yönetmeliği, su sorunu, Ankara’da bürokraside bekleyen 

dosyaları gibi ortak irade oluĢturabileceğimiz bütün konularda çalıĢma yapacak, yol haritası 

belirleyecek bir Komisyon önermekteyiz. 

 

Bu seferberliği baĢlatmak ve belki de “Acil Kentsel DönüĢüm”de Ġzmir Modelini ortaya 

koymak üzere Cumhur ve Millet Ġttifakının eĢit sayıda üye ile yer alacağı, bürokratlarında 

içinde yer aldığı bir çalıĢma grubu oluĢturulmasını önermekteyiz. Bu çalıĢma grubu ile 

sorunların özetlenmesi, çözüm süreçlerinde tıkanıklık yaratan noktaların belirlenmesi, 

Ankara temaslı çalıĢmaların hızlandırılması da mümkün olacaktır. Buna göre; bir sonraki 

Meclise kadar Önergenin kabul edilmesi ve Ocak Ayı Meclis Toplantılarına kadar çalıĢma 

grubu Meclis Üyelerinin seçilmesi için gerekli çalıĢmaların yapılması BaĢkanlık Makamından 

ve Meclisten arz ve talep ederim. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgür HIZAL, 

Hakan YILDIZ.E.164010) 

BAġKAN: Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, esasında çok değerli bir… 

HAKAN YILDIZ: Bir söz alabilir miyiz Önergeyle ilgili Sayın BaĢkan. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ama Ģu var; geçen Mecliste zaten tümBaĢkanlıktan gelen bu konuda bir 

Önerge vardı ve tüm Siyasi Partilerin de Meclisteki iradesini temsil ediyordu. Belediye 

MeclisiÇalıĢma Yönetmeliğine göre bizim zaten Ġhtisas Komisyonlarımız var. Kentsel DönüĢüm 

Komisyonu var, Deprem ve Afet Komisyonu var, Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu var. Dolayısıyla 

bu Komisyonlarda görev yapan Ġhtisas Komisyonundaki üye arkadaĢlarımız bu alt grupları 

oluĢturabilir. Zaten gönüllülük esasına göre muhtemelen ama Belediye Meclisinin böyle bir karar 

alabileceği kanaatinde değilim.  

BAġKAN: Anladım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:Dilek ve Temenni olarak alınması sanırım daha doğru olur.    

BAġKAN: Buyurun Hakan Bey. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim 

geçen öneridekigelen önergeye ayrı bir önerge olarak getirmedik bunu.Zaten orada çalıĢma yürüyor, 

bunun da bir üyesi olarak geçen toplantıya da katıldık, orada bir zaruret çıktığını tekrar gördük. Oda 

Ģuydu;Ġmar Planları Yönetmeliği açısından Plan Notu geliĢtiriyoruz ama uygulamaya esas birtakım 

sorunlarımız olacak, süreç içerisinde görüyoruz. Yine geçen Bütçe‟yi tartıĢırken bazı konularımız 

olduğunda biz eleĢtiri yaparken“iĢte o dosyanın yazısı Ankara‟da Ģu Bakanlıkta bekleniyor”diyor, 
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deniliyor.BaĢka bir konu olduğunda baĢka bir sorun.Oysa bu Ġzmir Depremi sizde her seferinde 

söylüyorsunuz ki, Ġzmir BuluĢmaları yaptınız.En büyük buluĢmanın Meclisten baĢlayacağı 

kanaatindeyiz. Bizim buradaki önerimiz bir ÇalıĢma Grubu, bir Komisyon değil. Burada eĢit sayıda 

bir temsille birçok konunun özetlenebildiği 1 ay önerdik ama belki 2 ay çalıĢılacak. Ama ardından 

çıkan sonuç bildirgesinin bize düĢen kısmını biz takip edeceğiz. Belediye kısmında belki Meclise 

düĢen kısmı…Birtakım kararlar almamız gerekiyorsa bunu getireceğiz.Amaç hep birlikte ortak aklı 

geliĢtirmek.Birçok ilçenin talepleri oluyor, mesela Konak‟ın Meclis Üyesiyim. Konak 

Belediyemizin yeri ile ilgili bir takas gündemde mesela bunu görüĢüyoruz. Bunun gibi konuların bir 

listeye oturması lazım. Ġmar Yönetmeliğini tartıĢtık geçen ki, tüm Meclis Üyelerimiz Cumhuriyet 

Halk Partili, Ġyi Partili, biz ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaĢlarımız da aynı fikirdeler. Bazı 

noktaların revize edilmesi lazım.Bakanlığın bakıĢları var ama Ġzmir Depreminin yarattığı bir 

avantajı biz kullanmak durumundayız. Maalesef bu anlamda düzeltmemiz lazım.Bizim önerimizi bu 

gözle görün, bu bir ÇalıĢma Grubu. Ortak paydaĢı geliĢtirmek istiyorsak ki, siz her seferinde bunu 

söylüyorsunuz, bir dahaki Mecliste Üyeleri belirleyebildiğimiz ve hızlı bir çalıĢma yapabildiğimiz 

çıkan sonuca da herkesin sahip çıkabildiği bir önerge olarak görmenizi rica ediyorum. 

BAġKAN: AnlaĢıldı.Değerli ArkadaĢlar Ģöyle yapalım; bunu Hukuk Komisyonuna havale edelim, 

Hukuk Komisyonumuz bu kaygıları da göz önünde bulundurarak sizin söylediklerinizi de 

değerlendirerek bir karar versin uygun görüyorsanız Hukuk Komisyonuna gönderelim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam efendim.    

BAġKAN: Kemal Bey?(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)Alacağım.Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar 5 No’lu Yazılı Önergenin 

Gündeme alınmasını ve Hukuk Komisyonunahavalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. 30 Ekim 2020 tarihinde 

yaĢanan ve merkez üssü Yunanistan Sisam adası olan deprem Seferihisar’a 23km mesafede 

gerçekleĢmiĢtir. Deprem, kendisi gibi bir afeti beraberinde getirmiĢ, Seferihisar, Sığacık’ta  

tsunamiye  neden olmuĢtur. Tsunami sonrası yaĢanan kirliliğin ortadan kaldırılması için 

yapılmak zorunda kalınan temizlik çalıĢmalarında bölge halkı ve esnafı tarafından fazla 

miktarda su kullanılmıĢtır. Hayatın doğal akıĢının içinde yer almayan bu olayın neden olduğu 

ve yine hayatın doğal akıĢına aykırı bir kullanımı gerektiren su sarfiyatı fazlalığı, bölge 

halkına ve esnafına yüklü miktardaki su bedeli olarak yansımıĢtır. Depremin ardında 

bıraktığı yaraların sarılması ve mağduriyetin bir nebzede olsa giderilmesi için 30 Ekim-30 

Kasım arasına denk gelen su faturalarının ĠZSU tarafından karĢılanması ya da bir yardım 

kampanyası baĢlatılarak bölgeye destek olunması için gerekli çalıĢmaların yapılmasını 

BaĢkanlık Makamına ve Meclise arz ve talep ederim. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi 

Ümit CĠNGÖZ.E.163965) 
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonuna efendim.  

BAġKAN: Kemal Bey?Salahattin Bey? Hakan Bey? 

HAKAN YILDIZ: BaĢkan‟ım birde Esnaf Komisyonunu da eklersek. 

BAġKAN:Esnaf ve Meslek Odaları.Değerli ArkadaĢlar 6 No’lu Yazılı Önergenin Gündeme 

alınmasınıPlan ve Bütçe Komisyonuyla beraber Esnaf ve Meslek Odaları Komisyona havalesini 

oylarınıza sunuyorum… (SALONDAN: BaĢkan‟ım bir de Tüketici.)Tüketiciyi Koruma Komisyonu 

da,üç Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına Çin’in Wuhan Ģehrinde 

baĢlayan ve ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka görülen Covid-19 virüsü maalesef 

giderek büyüyerek tüm Dünyayı etkisi altına almıĢtır. Bundan dolayı tüm dünya önlemler 

almıĢtır, ülkemizde ve Ģehrimizde de geniĢ önlemler alınmıĢtır. Alınan bu önlemlerden biri de 

bazı iĢ yerlerinin kapatılması olmuĢtur. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi mülklerinde kiracı olan 

bazı hemĢerilerimizde süreçten olumsuz etkilenmiĢtir, etkilenen bu kiracılarımızdan 

yasakların baĢlama ve bitme tarihleri arasında olan dönemde kira bedellerini Belediye olarak 

tahsil etmemeyi öneriyoruz. BüyükĢehir Meclisimizin bu Önergemizi ilgili Komisyonlara 

havale etmesini saygılarımızla arz ediyoruz. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgür 

HIZAL, Hüsnü BOZTEPE.E.163983) 
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BAġKAN: Biz esnaflarımızın yani kiracılarımızın kiralarını erteleme kararı almıĢtık Özgür Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: Erteleme değil Sayın BaĢkan burada daha radikal, burada tabii daha radikal… 

BAġKAN: Anladım peki Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderelim.  

ÖZGÜR HIZAL: Belki BüyükĢehir Belediyemizin biraz daha bu anlamda… 

BAġKAN:Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL:Elini taĢın altına koyarak… Bütçe Komisyonudeğerlendirsin BaĢkan‟ım. 

BAġKAN:AnlaĢıldı. Değerli ArkadaĢlarÖnergenin kabulü ile Plan ve Bütçe Komisyona havalesini 

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

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım Hukuk Komisyonu da havale edebilirdik bu konuyu. 

BAġKAN: Efendim? 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım Esnaf ve Hukuk. 

HAKAN YILDIZ: Hukuk‟a da havale edebilirdik ama bütçede kalalım.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Esnaf ve Hukuk. 

BAġKAN: Hukuk‟a ihtiyaç var mı? (SALONDAN: Var, var.) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonunda bir hukukçu arkadaĢımız var, bu sebeple de 

koymuĢtuk özellikle.    

BAġKAN: Hukuk Komisyonuna da gitsin. Peki Değerli ArkadaĢlar 7 No’lu Yazılı Önergenin Plan 

ve Bütçe- Hukuk - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Son Önergemiz. 
BAġKAN: Buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ:Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Buca ilçemizde bulunan 

Aydın Hatboyu Caddesi ile Cemil ġeboy Caddesi yanında bulunan eski demir yolunun bisiklet 

ve yürüyüĢ yolu olarak düzenlenmesinin faydalı olacağını düĢünmekteyim. Ġnsanlar bu 

güzergâh boyunca hem rahatça yürüyüĢ ve spor yapabilecek, hem de bisikletle yolculuk 

yapabilecek. YaklaĢık 2 km uzunluğunda bisiklet yolu, spor ve yürüyüĢ alanlarının Ģehrimizde 

yaĢayan binlerce insanımızın spor ve yürüyüĢ yolu olarak kullanabilecekleri bir alan daha 

kazandırmıĢ olacağız. Bu konunun ilgili Komisyonlarda görüĢülmesini arz ederim. 

(BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN.E.163998) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık-UlaĢım Komisyonları,Ġmar ve Bayındırlık-UlaĢım 

Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey?Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar 8 No’lu Yazılı Önergenin 

kabulünü ve Ġmar ve Bayındırlık-UlaĢımKomisyonlarınahavalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.BaĢka var mı? Efendim? 

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

vardı, onu da verdiniz peki. 

 

IV. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin GörüĢülmesi maddesine 

geçiyorum. Ancak Ģunu söylemeden geçemeyeceğim Covid tırmanıyor, yani çok Ģükür tünelin ucu 

gözüktü, aĢının gelmesiyle beraber birkaç ay sonra normalleĢmenin geleceğini ümit ediyoruz ama 

Ģuandabelkide en kritik, en yoğun günlerini yaĢıyoruz ve sağlıkçılar uyarıyorlar kapalı alanlarda 

mümkün olduğu kadar az sürede vakit geçirmek gerekiyor. Aksi takdirde bulaĢım hızının kat ve kat 

arttığını uyarıyorlar. Allah korusun Meclisimizde böyle bir salgının Meclis Toplantısı nedeniyle 

artmasını hiçbirimiz istemeyiz.O nedenle ben tüm söz alacak arkadaĢlarımdan özellikle rica 

ediyorum, tekrara düĢmeden ve mümkün olduğu kadar kısa, öz ifade ederek kendilerini ifade 

etsinler, evet buyurun.  

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

oylansın.      

BAġKAN: Kemal Bey?Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, Gündemler dağıtılmıĢ 

olduğu için Gündem Maddelerininokunarak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. maddenindoğrudan oylanmasını öneriyoruz. 
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BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 1 No’lu Önergenin kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 2. ve 3. maddelerHukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 2 ve 3 No’lu Önergelerin Plan ve Bütçe – 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 4 No’lu Önergenin Hukuk Komisyonuna 

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

ediyorum, 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk –Plan ve Bütçe – Kooperatifler Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar 5 No’lu Önergenin 

Hukuk-Plan ve Bütçe-Kooperatifler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 6 No’lu Önergenin Hukuk Komisyonuna 

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

ediyorum, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7. ve 8. maddeler acil kaydıyla Tarım, Orman ve Hayvancılık - Çevre ve 

Sağlık Komisyonları.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 7 ve 8 No’lu Önergelerin Tarım, Orman ve 

Hayvancılık - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla efendim evet. 

BAġKAN: Acil kaydıyla evet, 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – UlaĢım Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 9 No’lu Önergenin Plan ve Bütçe- UlaĢım 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan veBütçe -  Aile ve Çocuk - Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 10 No’lu Önergenin Plan ve Bütçe- Aile ve 

Çocuk-Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 11 ve 12 Plan ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 11 ve 12 No’lu Önergelerin Plan ve 

BütçeKomisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe - UlaĢım – Hukuk Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 13 No’lu Önergenin Plan ve Bütçe- UlaĢım-

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 14 No’lu Önergenin Plan ve Bütçe- 

Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe - Sosyal Hizmetler Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 15 No’lu Önergenin Plan ve Bütçe- Sosyal 

Hizmetler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 16? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan veBütçe - UlaĢım - Hukuk Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 16 No’lu Önergenin Plan ve Bütçe- UlaĢım-

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu. 
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BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 17No’lu Önergenin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 18? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 18 No’lu Önergenin Plan ve Bütçe- Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 19? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 19No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 20? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 20 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık- 

Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 21? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 21 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık-

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 22? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 22 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 23? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 23 No’lu Önergenin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 24? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık- Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık- HukukKomisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 24 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık- 

Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık- HukukKomisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

 

V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN:  Ek Önergelerin görüĢülmesine geçiyorum. Buyurun 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 ve 2. maddeler doğrudan oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 1 ve 2 No’lu Ek Önergelerin doğrudan 

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

ediyorum. 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 3 ve 4 Hukuk Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 3 ve 4 No’lu Ek Önergelerin Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Plan ve Bütçe- Avrupa Birliği DıĢ ĠliĢkiler Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 5 No’luEk Önergenin Plan ve Bütçe- Avrupa 

Birliği DıĢ ĠliĢkiler Komisyonlarına acil kaydıylahavalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 6 No’lu Ek Önergenin Plan ve Bütçe- 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan veBütçe – ġirketler Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 7 No’lu Ek Önergenin Plan ve Bütçe- 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 8? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan veBütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 8 No’lu Önergenin Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 9, 10 ve 11 Hukuk Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 9, 10 ve 11 No’lu Ek Önergelerin Hukuk 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Kooperatifler Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 12 No’lu Ek Önergenin Hukuk- 

Kooperatifler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Kent Konseyi Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 13 No’lu Ek Önergenin Hukuk- Kent 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 14. maddede Bağyurdu Mahallesi yerine Ören Mahallesi 

olacak, bu Ģekilde düzeltme yaptıktan sonra Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına. 

BAġKAN: Evet sehven yanlıĢ yazılmıĢ 

NĠLAY KÖKKILINÇ:Evet. 

BAġKAN:Bağyurdu değil Ören olacak. Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli 

ArkadaĢlar 14 No’lu Ek Önergenin Bağyurdu değil, Ören olarak tashih edilerek Hukuk ve Plan ve 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15. ve 16. maddeler acil kaydıyla Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik 

ve Spor Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 15 ve16 No’lu Ek Önergelerin Plan ve 

Bütçe-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 17,18,19,20,21,22 acil kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 17,18,19,20,21,22 No’lu EkÖnergelerin acil 

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,23? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 23 ve 24 Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 23,24 No’lu Ek Önergelerin Plan ve Bütçe- 

Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,25? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 25,26,27,28, 29 Plan ve Bütçe - ġirketler Komisyonları. 

BAġKAN:25,26,27 dediniz değil mi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:Sayın BaĢkan‟ım25,26,27,28, 29, 30.  

BAġKAN:30,Plan ve Bütçe - ġirketler Komisyonları. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:Evet. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 25,26,27,28,29 ve30 No’lu EkÖnergelerin 

Plan ve Bütçe-ġirketler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,31? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu. 

BAġKAN:Hukuk yok mu? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve BütçeKomisyonunda bir hukukçu arkadaĢımız olduğu için Plan ve 

BütçeKomisyonuna göndermek istedik. 

BAġKAN: PekiKemal Bey? Salahattin Bey?  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, o bakıĢla olmaz yani Bütçede hukukçu arkadaĢımız var diye 

bakamayız.Eğer Hukuk‟a gitmesi gereken bir konuysa Hukuk‟a gitmesi gerekiyor. Sonuçta o 

zaman… 

BAġKAN:Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları. 
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HAKAN YILDIZ:Tabii ki her Komisyonda baĢka meslekten arkadaĢlar var, o zaman hiç Esnafa da 

yollamayalım.  

BAġKAN:Değerli ArkadaĢlar, anlaĢıldı.Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına göndereceğiz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygun efendim, tamam. 

BAġKAN: PekiKemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 31 No’lu Ek Önergenin Plan ve Bütçe - 

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

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,32? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 32 ve 33 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 32 ve33 No’lu Ek Önergelerin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonunahavalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.Bir Ek Önergemiz var, evet buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine.Konak Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarihli, 

98/2020 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28/09/2020 tarihli, E.20768 sayılı yazı ekinde 

Belediyemize iletilen, Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 02/08/2002 tarihli ve 10058 sayılı Kararı ile Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 

içerisinde kalan ve 2.Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescilli, yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planında, 3 Kat YapılaĢma 

koĢullu, Pansiyon Tercihli Konut Alanı (K-M3) kullanım kararında yer alan Konak Ġlçesi, 

Yıldız Mahallesi, 23M4C pafta, 122 ada, 22 parselin Ġzmir Valiliği, Yatırım Ġzleme ve 

Koordinasyon BaĢkanlığının talebi doğrultusunda Eğitim Tesisi olarak belirlenmesine ve 

çevresine iliĢkin hazırlanan UĠP-35313052 plan iĢlem numaralı, 1/1000 ölçekli Koruma 

Amaçlı Revizyon Ġmar Planı değiĢikliği önerisi ile 1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği 

önerisinin, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca incelenerek 

karara bağlanması ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

iĢlem yapılması hususunu tensiplerinize arz ederim. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.274212) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve SporKomisyonları. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 34 No’lu Ek Önergenin Ġmar ve    

Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve SporKomisyonlarınahavalesini oylarınıza sunuyorum; 

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

 

VI. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN:Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesi maddesine geçiyorum buyurun.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. maddeler Komisyonlardan 

oybirliği ile geçmiĢ, geldiği Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 1‟den 11… Pardon 10‟a kadar. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:1-10 dâhil evet. 

BAġKAN:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no’lu Komisyon RaporlarınınKomisyonlardan geldiği 

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

TeĢekkür ediyorum. 11?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 11 ve 12 Komisyonlardan oyçokluğu ile gelmiĢ, Komisyonlardan geldiği 

Ģekliyle oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey?  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan Meclis Üyemiz birsöz almak istiyor. 

BAġKAN: Buyursunlar.Mikrofonu verir misinizarkadaĢımıza? 

ALĠ AYYILDIZ:BaĢkan‟ım bu görüĢtüğümüz iki madde, arka arkaya sıralı iki madde...  

BAġKAN: Mikrofonu yakın tutarsanız, evet çıkartın belki, evet. 

ALĠ AYYILDIZ:Bu maddeler Tire ilçesi, KaratekeKöyü sınırları içinde kalan iki tane parsel, yan 

yana parsel. Burada talep edilen Gündem Maddelerindenbirincisi;Aktarma Ġstasyonu yapılması. 

Ġkincisi;tekrar Güney-1 ismini verdiğimiz Tire, ÖdemiĢ, Bayındır, Beydağ ve Kiraz ilçesinde. ġu an 

ÖdemiĢ ilçesinde yapılmakta olan Katı Atık Entegre Tesisinin çöplerinin tekrar buraya 

dökülmesiyle alakalı iki taneGündem Maddesi arka arkaya. ġimdi bu toplam 1 milyon 500 bin 

metrekaretoplamda, büyüklüğünde bir mera arazisi. Yıllardan beri bu alana vahĢi depolama 

yapılıyor. En son geçen sene Mecliste görüĢtüğümüzdeSayın ÖdemiĢ Belediye BaĢkanımız 29 Ekim 

2020 yılında “Söz veriyorum Tire ilçesine ağabeylik yapacağım, Tire‟nin çöplerini alacağım.” 
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demiĢti. Üzerinden bir sene geçti, 29 Ekim 2020‟de geçti, inĢallah yakında bitecek diye tahmin 

ediyorum tesisimiz. Çöplerimiz gidecek diye bütün ilçemiz ve köy sakinleri bu alanın tekrar mera 

olarak kullanılmak üzere bekliyorlar dört gözle. Köyde yaklaĢık 143 tane hanenin, her haneden tek 

tek imzalı Karateke Kooperatifi ki, kooperatife verdiğiniz değeri biliyorsunuz, kooperatifide 

biliyorsunuz. Burayı tekrar mera olarak kullanmak üzere dört gözle burayı bekliyorlar. Daha önceki 

geçen ay Mecliste de Gündeme gelen sizin arıtmadan çıkan suyun tarımda kullanılmak üzere 

yapılan bir projemiz var;TOSBĠ‟de5 milyon metreküp suyun, 3,5 milyon metreküpü bu köyümüze 

ve tarıma verilecek. Meramız ıslah edilecek, bu merada tekrar 30 sene önce küçükbaĢ hayvanların 

koĢtuğu gibi tekrar hayvanlarımız koĢacak inĢallah. Burada isterseniz eğer ben size iki tane Ģey 

getirdim Tire ilçesinde.Küçük parsellerde getirdim,aktarma istasyonu olabilecek o bilgileri desize 

verebilirim. ġimdi bu 1 milyon 500 metrekare merayı, sizin meraya verdiğiniz değeri                            

24 Mayıs 2020‟de Bergama'da, Kozak Yaylasında, oradaki küçükbaĢ hayvancılıkla alakalı 

verdiğiniz değeri de biliyorum, orada yaptığınız iĢleri de biliyorum. Kepenek giyip hayvanları 

küçük bir süre onları otlatmıĢtınız. ĠnĢallah burada da onu yapacağız BaĢkan‟ım.Kepenekte, 

Tire‟nin kepeneği meĢhurdur, inĢallah onuda size tekrar orada giydiririz kepeneğimizide. Ama bu 

iki tane parselin, bilmiyorum ama tekrar buraya çöp atılmasına…Bilmiyorum Meclis Üyelerim nasıl 

karĢılayacak ama bunun baĢka bir parselde aktarma istasyonu kurulup yani bu alanı tekrar çöplük 

olarak değil ama bir mera olarak kullanılmasını, sizin meraya verdiğiniz, kooperatife verdiğiniz 

değeri sizin tekrar takdirinize bırakıyorum bu konunun tekrar düĢünülmesini ve buranın çöplük 

olarak kalmasını istemiyoruz BaĢkan‟ım.  

BAġKAN: Peki.Evet, buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, bu yer Tire‟de esasındaarkadaĢımız da, Meclis 

Üyemizde söyledi;„yıllardır‟ ibaresini kullandı. 1992‟den beri esasında katı Atık Bertaraf Depolama 

Alanı olarak belirlenmiĢ, yeri seçilmiĢ. O tarihte Tire Belediyesinin sorumluluğundayken, 

BüyükĢehir Belediyesi Kanunu çıkınca, BüyükĢehir Belediyesinin sorumluluğuna verilmiĢ. 

Esasında söz konusu yer Tarım Ġl Müdürlüğünün de yetki alanında ve 1/100.000‟lik Ġmar 

Planlarında burası Katı Atık Bertaraf Tesisi olarak iĢlenmiĢ, yani 1/100.000‟lik planlarda. 

Dolayısıyla artık diğer planlardaki hükümlerde bu en büyük plana göre yapılacağından ve bu da 

Merkezi Ġdare tarafından yapılmıĢ bir plan, BüyükĢehir Belediyesinin buna uygun kararlar alması 

gerekiyor. En son 29 Ekim ya da Eylül zannediyorum yani çok yakın zamanda 2020‟de bu sene, 

buranın “Kamu amaçlı yatırımdır,” Ģeklinde bir ibareyle Meclis Kararı alınmasına ihtiyaç 

duyulmuĢ, Tarım Ġl Müdürlüğü bu beklentiyi BüyükĢehir Belediyesine iletmiĢ. Dolayısıyla bugünkü 

BüyükĢehir Belediye Meclisimizin almıĢ olduğu karar Merkezi Ġdareyle, BüyükĢehir Belediyesinin 

birlikte yürüttüğü bir konu, bu sebeple oylanmasını öneriyoruz. 

BAġKAN: Ben, Bürokrat ArkadaĢlarımdan rica ediyorum. Kaç metrekare bir alana kuruluyor tesis? 

Bir kontrol edermisiniz? Kaç metrekare alana kuruluyor tesis? 

FATMA MESUTGĠL (ATIK YÖNETĠMĠ DAĠRESĠ BAġKANI): Tesis, Ġkinci Sınıf Depolama 

Alanında 50 dönümlük bir alana, Transfer Ġstasyonunda ise 20 dönümlük, 20 hektarlık bir alana 

kuracağız. 

BAġKAN: Hayır onu sormuyorum, tesisin kapladığı alan kaç metrekare? 

FATMA MESUTGĠL (ATIK YÖNETĠMĠ DAĠRESĠ BAġKANI):Sayın BaĢkan‟ım, alan, alanda 

2 tesis kurulacak, 2 tane parsel var, 890 ve 892 parseller. 890 parselde hâlihazırda zaten Düzensiz 

Depolama Alanı var. Biz orada rehabilitasyonu yapıp, yan tarafına ise Düzenli Depolama yapacağız. 

Yan tarafına yapacağımız Düzenli Depolama 50 dönümlük, 50 hektarlık bir alanı kapsıyor, lotlarıyla 

beraber. Alt tarafa Transfer Ġstasyonu kuracağımız yer ise, hâlihazırda Devlet Su ĠĢleri tarafından 

kum ocağı olarak, mera vasfı değiĢtirilmiĢ bir alan.Dolayısıyla bize sadece orada 10 dönümlük bir 

Transfer Ġstasyonu bıraktılar, orasıda bizim için yeterli olacaktır Sayın BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Tamam.Yani Ģunu öğrenmeye çalıĢıyorum ben, 1,5 milyon metrekare bir alan burası 

1500 Dönüm… 

FATMA MESUTGĠL (ATIK YÖNETĠMĠ DAĠRESĠ BAġKANI):Evet. 

BAġKAN: Geri kalanı eğer ıslah edilirse… 

FATMA MESUTGĠL (ATIK YÖNETĠMĠ DAĠRESĠ BAġKANI):Mera olarak kullanılmaya 

devam edecektir Sayın BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Mera olarak kullanırmıyız? Tamam, peki. 
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FATMA MESUTGĠL (ATIK YÖNETĠMĠ DAĠRESĠ BAġKANI):Rehabilite edilerek de mera 

olarak kullanılmaya devam edilecektir. 

BAġKAN: Peki, baĢka söz almak isteyen arkadaĢım? Olmadığına göre…  

HÜSNÜ BOZTEPE:BaĢkan... 

BAġKAN: Buyurun. 

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

Aslında Sayın BaĢkan‟ım bizim hem ÖdemiĢ‟te, hem Bergama‟da ve Ģu an Menderes‟te de 

çalıĢmasını yaptığınız bir Katı Atık Bertaraf Tesisi yapılacak. Sanırım buradaki hâlâ bizim 

Çiğli‟deki gibi vahĢi depolama olacak. Her ne kadar düzenli dense bile…Aslında burada niye aynı 

Ģeyi kurmuyoruz?Hem etrafındaki omera da daha iyi kurtulur diye, 3 milyon metrekare...Aslında 

burada, burada da yapalım biz bunu Sayın BaĢkan‟ım. Yani yine vahĢi depolama devam edecek, her 

ne kadar ismi düzenli dense bile, bu konuyu bir söylemek istemiĢtim, saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: Anladım, teĢekkür ediyorum. Evet, Fatma Hanım. 

FATMA MESUTGĠL (ATIK YÖNETĠMĠ DAĠRESĠ BAġKANI):Sayım BaĢkan‟ım, Ģunu arz 

etmek isterim; Güney Bölgesinde kurulacak ÖdemiĢ‟te Entegre Bertaraf Tesisinde, bölge 

ilçelerindeki evsel nitelikli atıklar getirilecektir. Oradan çıkartılacak inert nitelikteki yani kokusuz, 

atık suyu olmayan bakiye atığı niteliğindeki atıklar Tire‟deki 2. Sınıf Düzenli Depolama Alanına 

gönderilecektir. Konuyla ilgilide bakiye atık olarak, Çevre ve ġehircilik Bakanlığında fizibilite 

raporumuz onaylanma sürecine gelmiĢtir. 

BAġKAN:  Peki. 

FATMA MESUTGĠL (ATIK YÖNETĠMĠ DAĠRESĠ BAġKANI): BütünleĢik olarak çalıĢacaktır 

efendim. 

BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyorum. Buyurun Mehmet BaĢkan‟ım. 

MEHMET ERĠġ: Değerli BaĢkan‟ım tüm Meclisi sevgiyle selamlıyorum. Ali ArkadaĢımız tabii 

haklı; KüçükMenderes dünyanın en değerli ovası, toprağıyla, insanıyla, hayvanıyla, havasıyla. 

Ancak biz bir Ģöyle efelik yaptık; “Getirin dedik bütün bölgenin çöplerini bize.”O sevabı kazandık, 

herkes mutlu. Ama burada iĢlenecek olan çöpün Ģu an %100‟ü oraya gidiyor yani vahĢi. Biz 

terbiyeli çöp haline getiriyoruz.Terbiyeli çöp olduğu zaman bunun bütün suyunu alıyoruz, posasını 

alıyoruz, kompostunu yapıyoruz. Daha sonrasında gazını aldıktan sonra, o gaz alma iĢlemini ve var 

olan suyu bir kez daha kullanarak çöpüçürütmeyi hızlandırmak gerekiyor sitem onu gerektiriyor... 

Daha sonra kurutmayı yapıldıktan sonra çıkan gazdan elektrik elde ediyoruz, oradan gübreyi elde 

ediyoruz.Yine Ali ArkadaĢımın, Tire sevgisiyle, toprağıyla benimsemesini tabii saygıyla... Zaten 

oraya gelirken…Bizim tesisimiz Türkiye‟de Ģuan için sıfır atığa doğru tek tesis, Ali KardeĢim.Yani 

tek tesis. Yani inĢallah bir gelin, Tire‟deki arkadaĢlarımız, yani oradaki mera olur olmaz onun 

yetkilisi ben değilim ama çöp anlamında ben Tire‟ye vahĢininde ötesinde yani iĢlenmiĢ anlamda 

sıfır atığa yönelik bütün değerli atıklar alınmıĢ, plastiği alınmıĢ, kâğıdı alınmıĢ, camı alınmıĢ metali 

alındıktan sonra zaten iĢlemeye geçecek…Evsel çöp ve oradan bu iĢlemlerden geçtikten sonra...  

BAġKAN:  Evet. 

MEHMET ERĠġ: Bizdeki veriler, bilgiler diyor ki, Ocak ayında da baĢlamıĢ olacağız inĢallah, bir 

aksilik olmazsa. Ve en son sistem,dünyadaki en son sistem, Türkiye‟deki en son sistem olarak 

olacak.Ben yani kaygılarınızı biraz hafifletmek adına söz aldım.Ama vahĢi depolamadan sonraki 

daha az ve nitelikle var olan yani Kiraz‟ın, Beydağ‟ın, ÖdemiĢ‟in, Bayındır‟ın ve Tire‟nin artı 

Torbalı ve Selçuk gelecek, 675 ton gibi ki, 1200 tona göre yapılmıĢ ama o atıklarda gerçekten 

iĢlendikten sonra benim bu söylediğim anlamda artık çöp niteliği bile kalmamıĢ çünkü asıl gübre 

olarak da biz ondan yararlanarak yine çevremizde, ovamızda organik gübre olarak 

değerlendireceğiz. ġu an eğer biz yine konuĢacaksak, son sözüm Sayın BaĢkan‟ım, Kimyasal 

Gübreyi konuĢalım. Bütün ovayı kimyasalla kirletiyoruz ama evsel atığın yani gübre olarak 

düĢündüğümde söylüyorum bunu, bir çöp olarak değerlendirmiyorum, asıl ondan kurtarmamız 

gerekir. 

BAġKAN:  Tamam. 

MEHMET ERĠġ: Yani organik gübre zenginliğini yaĢatırken evsel çöpünde çok az bir Ģeyi yine 

depolama adına ama orada tabii yetki tüm Meclisin saygılar sunuyorum. 

BAġKAN:Ali Bey‟in ben hassasiyetine…Buyurun, Ali Bey buyurun.(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)Bir dakika Ali Bey‟e veriyorum. 
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ALĠ AYYILDIZ: BaĢkan‟ım, Ģimdi Sayın Mehmet ERĠġ BaĢkan‟ım da söyledi “Sıfıra yakın bir 

atık var.” dedi. Ben aldığım bilgiye göre yaklaĢık %30 civarında bir atıktan bahsediliyor, ki Tire 

ilçesinde 80-100 ton arasında çöp, 5 ilçe hatta diğer ilçelerde katılırsa o kadar daha çöp zaten geri 

gelecek. Hanımefendinin dediği “Bunun bir zararı yok.”dedi.Ama madem bunun bir zararı yoksa 

biz burayı mera olarak neden kullanmıyoruz? Yani burası 1,5 milyon metrekare. Benim 

küçüklüğümde burada koyunlar otlardı. Siz de biliyorsunuz hayvancılığın küçükbaĢın önemini 

kendiniz diyorsunuz.BüyükbaĢ için “Biz artık silajı bırakıp fiekimine önem verelim.”Hayvancılık… 

Yani çok büyük bir tezat var burada.Eğer mümkünse buna BüyükĢehir Belediyesi bir çözüm 

üretebilir, atığıda uygun bir yere götürebilir. Merayı neden kulanamıyoruz? Ayrıca Ģunuda söylemek 

istiyorum;hanımefendinin dediği; “Tarım Müdürlüğü ile görüĢtük.”Burada zaten aynı yer 

kooperatife tahsis edildi, burada Karateke KöyüKooperatifine bu alanın büyük bir kısmı mera 

olarak yani sizden gideceğini düĢünerek…Yani burasının terk edileceği düĢünülerek mera olarak 

kooperatife tahsis edildi burası. 

BAġKAN: Tamam. 

ALĠ AYYILDIZ: Yani baĢka bir alanın düĢünülmesini tavsiye ediyorum BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Anladım, Ali Bey hassasiyetinize teĢekkür ediyorum, gerçekten teĢekkür ediyorum. Ben 

Ģunu söyleyeyim; baĢka bir yer meselesi bazen yıllar alıyor, hiç ummadığınız engellerle 

karĢılaĢıyorsunuz. Daha önce çok yaĢadığım için, Seferihisar Belediye BaĢkanıyken de yaĢamıĢtım. 

O nedenle o kadar kolay değil. Ama ben Ģunun sözünü vererek kapatacağım. Sizinle beraber oranın 

yani 1,5 milyon metrekare bir alandan bahsediyoruz, ıslah edilerek mera haline getirilmesi ve tekrar 

oradaki vatandaĢlarımız tarafından, üreticilerimiz tarafından kullanılması için elimden ne geliyorsa 

yapacağım, bunun sözünü vereyim. Bitiriyorum Erhan Beyciğim, bitiriyorum, bitiriyorum. Yani, 

yok Komisyonumuzda yeteri kadar müzakere etmiĢ. 12 No’lu Komisyon Raporunun 

Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım 13 ve 14 oybirliğiyle gelmiĢ, oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 13 ve 14 No’lu Komisyon Raporlarının 

Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15. madde Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına göre oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 15 No’lu Komisyon RaporununPlan ve 

Bütçe,Plan ve Bütçe Komisyonunun… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına göre efendim. 

BAġKAN:VeHukuk Komisyonunun kararlarına göre oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 16? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 16, Çevre ve Sağlık - Hukuk - UlaĢım Komisyonlarına göre oylansın. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Çevre ve Sağlık - Hukuk - UlaĢım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Çevre ve Sağlık - Hukuk - UlaĢım. 

HAKAN YILDIZ: Konuyla ilgili söz almak istiyoruz. 

BAġKAN: Buyurun, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon, Sayın BaĢkan‟ım, doğru, Çevre ve Sağlık - Hukuk - UlaĢım, 

doğru. 

BAġKAN: Evet, buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan bunu Grupta da tartıĢtık, bu geçtiğimiz Meclislerde dört 

Komisyon oybirliği ile bir tek Çevre‟nin reddiyle kalmıĢ bir konuydu. Sonradan tekrar Gündeme 

gelince biz açıkçası Hukuk Komisyonunda,Çevre Komisyonunun tepkisine…Genelde iĢleyiĢ üst 

Komisyon Ġmar‟dan ya da Çevre‟den nasıl geliyorsa bir bütünlüğü bozmamak kaydıyla bakıyorduk. 

Ancak burada Ģimdi Ġmar ve Esnaf Komisyonu konunun...  

BAġKAN:  Uygun olduğuna. 

HAKAN YILDIZ: Uygun olduğuna yani daha önce görüĢlerinin devamına karar verdiler.  

BAġKAN: Evet.  

HAKAN YILDIZ: Doğal olarak Çevre‟nin hangi gerekçelerle bunu reddettiğini Ģahsen Hukuk 

Komisyonu olarak…Çünkübiz Hukuk Komisyonunda tartıĢmadık yani Ufuk Ağabey‟de burada... 
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BAġKAN:  Evet. 

HAKAN YILDIZ: Açıkçası biz Çevre‟nin reaksiyonuna tepki olarak olumlu yönde kullanmıĢtık. 

Bizim Ģuanda da teknik bir çeliĢki oluĢtuğu kanaatindeyiz, o yüzden talebimiz Ģu; eğer tekrar bunu 

bir Komisyonlara yollarsak bize bir Çevre, hangi gerekçelerle, hangi bakıĢla ret verdi?Çünkü 

burada bir çeliĢki oluĢmuĢ durumda bizde Ģahsen, Ģahsımda bu çeliĢkinin tarafı olmaktan mutlu 

olmadığımızı belirtmek isterim.  

BAġKAN:  Evet. 

HAKAN YILDIZ: Grupta da bunu tartıĢtık, bizim talebimiz bu yönde, bir talebimiz var talebimizi 

makul görürseniz... 

BAġKAN:Anladım, peki, Çevre ve Sağlık Komisyonu BaĢkanımız burada mı acaba? Değilse 

Çevre ve Sağlık Komisyonundan bir arkadaĢımız söz alabilir mi lütfen? Buyurun Saadet Hanım. 

SAADET ÇAĞLIN: BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım. Bu Önerge biliyorsunuz 3 ay 

öncede gelmiĢti. Biz bu Önergenin… Genelde gelen Önergelerde biz, gelen Kurum GörüĢlerini 

dikkate alıyoruz ama kırsal bir alandaysa da yerindegidip görmeyi tercih ediyoruz, bu da onlardan 

biriydi. Urla ilçemizde yol kenarında bir parsel, biz gittiğimizde bu parselde bir tarım yapıldığını 

gözümüzle gördük. Kavun ekilmiĢti ve düzenli bir tarım alanıydı, sulanan mümbit bir araziydi ve 

Tarım Ġl Müdürlüğünün buraya Marjinal Tarım Arazisi vermesi görüĢünü vermiĢ olabilir ama biz 

gözümüzle oranın bir tarım arazisi olduğunu görünce vicdanen burada bir akaryakıt istasyonu 

olmasına karĢı ret oyu verdik. Aynı dosya hiçbir unsuru değiĢtirilmeden 3 ay sonra tekrar karĢımıza 

getirildi ve bizimde düĢüncemizde herhangi bir değiĢiklik olmadı, saygılar.  

BAġKAN: Evet, peki.Buyurun Özgür Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan‟ım, tabii burada hakikaten bir çeliĢki ortaya çıkmıĢtır. Bir tarafta 

Ġmar Komisyonunun ve Esnaf Komisyonunun bir görüĢü, diğer bir tarafta Çevre Komisyonu ve 

diğer Komisyonların bir görüĢü. Aslında burada usuli anlamda bir ciddi problem var. Biz bu tip 

konuları beĢli Komisyon dediğimiz çoklu Komisyonlara gönderiyoruz. Bu çoklu Komisyonlara 

gönderiliĢ amacı, çoklu Komisyonların ortak çalıĢmasından kaynaklanan…Yoksa her Komisyonun 

kendi toplantısını kendi görüĢüne göre yapıyor olmasının hiç bir anlamı yok. ġimdi meseleye bu 

açıdan bakarsak bu konunun ve buna benzer konuların esasında bu çoklu Komisyonlardaki ortak 

toplantılarla halledilmesi gerekir. Burada bu maalesef ki yapılmadı. ġimdi diğer bir konu, biz 

mevzuata ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin ortaya koymuĢ olduğu bugüne kadar birtakım verilere 

göre hareket etmek zorundayız. ġimdi mevzuat bize belli kriterler önümüze koyar ve derki; iĢte bir 

alanda, bir Akaryakıt Ġstasyonunun yapılacak olması durumunda Ģu kriterlere uymuĢ olması gerekir 

ve bakıldığında o kriterler noktasında Tarım Ġl Müdürlüğünden yada Tarım GörüĢüdediğimiz 

görüĢün olumlu yönde geldiğini görüyoruz. ġimdi yerinde birtakım incelemeler yapıp, Tarım Ġl 

Müdürlüğünden gelen görüĢü yok saymak, esasında bugüne kadar yapmıĢ olduğumuz yada yapılan 

bütün iĢlemlerin ortadan kaldırılmasını sağlar ki, bu doğru bir yaklaĢım değil. O yüzden bizim 

tavsiyemiz Ģudur; bu konunun yeniden Komisyonlara iade edilerek ve özellikle de bu beĢli 

Komisyon dediğimiz Komisyonun, sadece bu konuya özel olarak, sadece bu konuya özel olarak bir 

toplantı yapıp, bu yönde bir görüĢ bildirmesini tavsiye ediyoruz, saygılar sunuyorum. 

BAġKAN:  Evet, teĢekkür ediyorum. Özan Beyciğim mesele yeteri kadar konuĢuldu, o yüzden söz 

vermeyeceğim baĢka.Müsaade ederseniz vermeyeceğim. Değerli ArkadaĢlar…(Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)Evetvermeyeceğim söz.  

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım Komisyon Üyesi olarak söz almak istiyorum.  

BAġKAN:  Ben…Diğer ArkadaĢlarımda Komisyon Üyesi olarak söz alacak... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hüsnü Beyciğim bir Ģey 

söyleyeceğim, bir dakika müsaade edin. Maksat anlaĢıldı daha öncede bu konu konuĢuldu yani 

sürdürmenin bir faydası yok. Ben sadece Ģunu söyleyeceğim; Değerli ArkadaĢlar, bu aslında 

Türkiye‟ye örnek olacak bir karar. Ġmar ve Bayındırlık Komisyonundaki ArkadaĢlarımında, Esnaf 

ve Meslek Odaları Komisyonundaki ArkadaĢlarımında son derece düzgün bir çalıĢma 

yaptıklarından hiç kuĢku duymuyorum. Yani son derece titiz bir çalıĢma yaparak, gerek nediyorsa, 

hukuki mevzuat ne diyorsa onun gereğini yapmıĢlardır ve uygun görmüĢler zaten, bir terettüt yok. 

Fakat Çevre ve Sağlık Komisyonundaki arkadaĢlarım baĢka bir Ģey söylüyorlar, baĢka bir 

hassasiyet, vicdani bir hassasiyet. Çünkü, Ġmar Mevzuatında uyulması gereken kurallara göre 

baktığınız zaman, orada dikilmiĢ olan kavunları görmenize gerek yok. Ama orada görmüĢler ve 
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bundan rahatsız olmuĢlar.Neden? ÇünküTarım Bakanlığının, evet Ġl Tarım Müdürlüğünün Marjinal 

Tarım Arazisi dediği Ģey yoruma açık.Ama orada yerinde görünce arkadaĢlarım bu vicdani 

muhasebeyi yapmıĢlar ve uygun görmemiĢler. Kısacası Ģu çok değerli; biz sadece Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonunun hassasiyetlerine, kriterlerine, değerlerine göre karar veriyor olsaydık, bu 

kararı hep beraber oybirliği ile geçirecektik zaten. Ama iyiki Çevre ve Sağlık Komisyonumuz var 

ve onlar baĢka bir vicdani hassasiyet göstermiĢler ve biz Ġmar ve BayındırlıkKomisyonunun, Esnaf 

ve Meslek Odaları Komisyonunun kararına rağmen bunu tekrar gözden geçirerek, onların 

hassasiyetine değer vererek onları daha çok öne çıkartarak bu kararı almıĢ oluyoruz. Ben Ģunu 

söyleyerek tamamlayayım.Gerçekten bu konularda bizim Ġmar Mevzuatımızın ciddi bir reforma 

ihtiyacı var. Değerli ArkadaĢlar 1985 yılında çıkartılmıĢ bir Ġmar Mevzuatıyla yönetiliyoruz, Ġmar 

Mevzuatıyla yönetmeye çalıĢıyoruz ama hayatın geliĢimi, hızı, insanlığın,  Ġzmir‟in Türkiye‟nin 

geldiği nokta bu mevzuatlarla yönetilmekten çok uzak. Yani mutlaka bir yerel yönetim reformuna 

ihtiyaç var. Marjinal Tarım Arazisi nedir? Ruhsatlandırma süreçleri, denetleme süreçleri nasıl 

iĢlemelidir? Bunları mutlaka yeni bir reformla, bir yeni perspektifle hayatın geliĢmesini doğru 

okuyarak ve doğru yorumlayarak yapmak mecburiyetindeyiz. Bu konuda inĢallah bu deprem 

hassasiyeti nedeniyle zaten yapacağımız ortak çalıĢmalarla Meclisimize önergede götüreceğiz, 

taslakta götüreceğiz.O taslağın içinde bu tür sorunlarada yer vererek yapalım isterim bu çalıĢmayı. 

Dolayısıyla Özgür Bey‟in önerisini de Ģöylece getireceğim; buna benzer meseleleri çalıĢmak, beĢli 

Komisyonumuzla beraber çalıĢmak son derece değerli. Yani Ġmar ve Bayındırlık Komisyonundaki 

arkadaĢlarım dinlemeliler.Yani Çevre ve Sağlık Komisyonundaki arkadaĢlarımızın hangi 

hassasiyetlerle Ġmar ve Bayındırlık Komisyonunun kriterlerine uygun davranmadıklarını bilmeliler. 

Dolayısıyla ben bu hazırlayacağımız taslak raporla ilgili olarak arkadaĢlarımın çok yoğun bir 

çalıĢma yapmasını da rica ediyorum. Sadece bu konu değil yani bu konuda tartıĢacak bir Ģey yok 

yani çok net, 3 ay öncede gelmiĢti, tekrar geldi.Artık tartıĢılacak birĢey kalmamıĢ durumda, aynı 

hassasiyetler devam ediyor. Ama bundan sonrasıyla ilgili bu tür beĢli grupların sadece bir hadiseyle 

ilgili değil, daha çok bir araya gelerek daha çok birlikte müzakere ederek farklı perspektiflerden 

konuyu değerlendirerek çözüm üretmelerini rica ediyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: BaĢkan‟ım gönderiyormuyuz? 

BAġKAN:Göndermiyoruz… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım, söz istiyorum.Bende baĢka bir hassasiyetten 

bahsedeceğim. 

BAġKAN:  Buyurun. 

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

Değerli ArkadaĢlar genelde imar konusuyla ilgili bir konu geldiği zaman bu Mecliste pek fazla 

konuĢmamayı yeğleyen bir arkadaĢınızım. Sayın BaĢkan bu konuyla ilgili ilk önce size ulaĢan bir 

mektup var, bu konuyla ilgili konuĢulan baĢka konular var. Sayın BaĢkan‟ım, Urla Bademler‟de 259 

ada, 1 ve 2 parsel… Değerli ArkadaĢlar Ģöyle baktığınız zaman burası daha önce bu Meclis 

tarafından ve bu Çevre Komisyonu tarafından, bu Meclisten geçirilip Akaryakıt Ġstasyonu olduğunu 

burada görüyoruz. Sayın BaĢkan ovanın tam içinde bir yer. Bakın kesinlikle görüyorsunuz, otları da 

görüyorsunuz. Burası tam ovanın içinde Ģöyle gene burada da göstereyim, böyle bir yer. Bu Meclis 

tarafından geçti ve bu Çevre Komisyonu buna oybirliğiyle onay verdi. Yine bu daha çok acı, 

Menderes Bulgurca‟da, 219 ada 14 ve 19 parsel, Sayın BaĢkan tam havzanın içinde.Buna Çevre 

Komisyonu niye hayır demedi?Neden buna hayır demedi?Merak ediyorum. Buyurun bunları tek tek 

siz inceleyebilirsiniz kayıtlara geçiyor bunlar.Buyurun burada da görün Ģöyle Sayın BaĢkan‟ım. 

Yine ÖdemiĢ‟te, Türkönünde 444 parsel burada da görüyorsunuz, ovayı görüyorsunuz Sayın 

BaĢkan‟ım bakın, tamamen ovanın ortasında.Burada inekler otluyor ve burası da akaryakıt olarak 

verildi. ġimdi Ġmar Yasasında biliyorsunuz, bu Ġmar Mevzuatı artık bir belediye hizmet alanı ve 

akaryakıt için öyle bir yetki vermiĢ. Sayın BaĢkan burayla ilgili, ilgili vatandaĢ bana ulaĢtı, yine 

baĢka arkadaĢımıza ulaĢmıĢ. Size de mektup yazmıĢ, size de yazdığı mektubu bir Ģekilde banada 

ulaĢtırdı. “Kendisi de aradı, Tunç BaĢkanıma güveniyorum.” dedi. Mektubun bir kopyası bizim 

elimizde.Biz bundan dolayıMeclistekiArkadaĢlarımızın burayla ilgili…“Kavunları ben kendim 

diktim.” diyor adam. Sizede söylemiĢ,“Kavunları diktim ve kavunlar ortada” diyor, “Kavun falan 

olmadı.” diyor orada diyor, “Suyu kendim taĢıdım diyor.”Mektupta bunları tek tek yazmıĢ, ben 

mektubu okuyorum, söylüyorum size içinde. BaĢka baĢka iddialar var, bunlar beni 
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ilgilendirmez.Onun mutlaka gereğini siz yapmıĢsınızdır, yapacaksınızdır belki o konuda giriĢimde 

de bulunmuĢsunuzdur. Bundan dolayı aslında Grubumuz çok önemli bir öneri getirdi, belki 

Komisyonların hepsi toplanmasın, Komisyon BaĢkanları toplansın. Sizde söylediniz bununla ilgili 

sıkıntılar var. Bu vatandaĢın ne sıkıntısı var? Bu vatandaĢı niye biz bu duruma sokalım ki.Bunuda 

gönderelim, oybirliği ile reddedelim, varsın reddelim hiçbir sıkıntısı yok. Ama bize öyle                        

eften-püften gerekçelerle burayı reddetmek olmaz. Mektubun içeriğini biliyorsunuz, ben burada ona 

girmek istemiyorum. Belkide sizin bize yolladığınız mektubun içeriğini belki ondan dolayı o 

mektubu yollama gereğide duymuĢ olabilirsiniz. Bize bu... 

BAġKAN: Ben o mektubu rica edeyim, bana gelmedi o mektup. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım ben, ben size o zaman bir kopyasını hemen… 

BAġKAN:Tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE:UlaĢtırayımBaĢkan‟ım. 

BAġKAN:Peki, belki Çevre ve Sağlık Komisyonundaki arkadaĢlarım daha detaylı açıklama 

yapmak isterse... 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım ben size hemen vereyim Ģunu. 

BAġKAN:  Tamam, tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Telefonuda yollamıĢ, mektubuda yollamıĢ belkielinize geçmemiĢtir.Ġlgili 

vatandaĢın telefonuda var orada. Evet, Sayın BaĢkan‟ım bunu tekrar ilgili Komisyonlara yollarsanız 

gerçektende hep birlikte oybirliği ile reddedelim. Ama yani burada bir karıĢık… Hukuk Komisyonu, 

daha önce Hukuk Komisyonu BaĢkanıĠmar Komisyonu… Ġmar Komisyonundan oybirliğiyle 

geçmiĢ Sayın BaĢkan‟ım.  

BAġKAN:Tamam, Hüsnü Bey anlaĢıldı. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Lütfen bunu bu Ģekilde yaparsak iyi olur. 

BAġKAN:  Evet, Çevre Komisyonundan Suat Bey buyurun.Suat Bey‟e mikrofon. 

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Sayın BaĢkan‟ım konu bizim konumuzdu, Ġmar‟dan geçmiĢti, 

kabul edilmiĢti o sıra bize gelmiĢti. Biz haritada hemen yeri neresi diye…ArkadaĢlarımızdanbu 

konuda uzman olanlar var içimizde.Hemen açıyorlar bakıyorlar haritada Ģeydeki… Cep 

telefonundan buluyorlar. Yerinde görelim dediler burayı.Burası Ģey, bahçeye benziyor. Mezarlığında 

yanı, mezarlığın da ova tarafı. ġeyde, Raporda, Ġmar Müdürlüğünün verdiği, Ġmar diyorum, Tarım 

Müdürlüğünün verdiği rapora göre „Marjinal Tarım Arazisi‟ diyor. Gidip görelim,marjinalin anlamı 

yani tarım olabilir de, olmayabilirde.Kabul, topu taça atmak gibi bir Ģey. ġimdi gidip gördük 

gerçekten çok güzel de yeni yetmeye baĢlayan, yetiĢmeye baĢlayan kavunlar vardı. Ordan sık sık 

geçiyordu oradan, ben geçiyorum, hele bizim BaĢkanımız Seda Hanım o çok daha sık geçiyor. Dedi 

ki en son; “Yahu iyi ki dedi reddetmiĢiz.”Yani iyi ki reddetmiĢiz Ģöyle, “Orası gerçekten bir tarım 

alanıymıĢ öyle kavunlar, güzel kavunlar oldu ki” dedi. Bende bir gün geçerken dedim ki, burada 

sahibini buldum daha olmamıĢ. Dedim ki kavunlar ne âlemde?Dedi ki “Bu kavunlara, o bahçenin 

kavunlarına hiç ilaç kullanmadığımız için, doğal olarak olduğu için bu naturel, onun için bu biraz 

daha geç oluyor.” dedi. Bak karĢı tarafta, hemen karĢısındaki kavunlar hakikaten büyümüĢtü, 

ilaçlıydı onlar. Bizimki de…Bir müddet sonra da iyi de bir satıĢ olmuĢ. Yani olay düpedüz bir tarım 

arazisi ve üstelik bu tarım arazisinin böyle marjinal olabilecek bir havasıda yoktu hakikaten. ġimdi 

bu bir Çevre Komisyonunun değerlendirme kriterleri içinde Ġmar‟ın yazılı kriterleri vardır bu nettir. 

Çevre‟nin iki kriteri vardır; yazılı olan ve yazılı olmayan kriterleri var. Yazılı olmayan kriterlerden 

en önemlisi de vicdani kriterdir. ġimdi bize “Burada tarım yapılmaz.” denen bir alanda kavun 

yetiĢtirmiĢ, hatta yan tarafta “Bir domates olur burada" dedi. Hatta otarafa gitmek isteyenler Levent 

Bey‟in müzesi vardır orada, Zeytin Müzesi, onuntam karĢısına düĢer. Levent‟e sordum “Ağabey 

dedi burada bir domates olur nahbukadar domates olur, çok da lezzetlidir.” dedi. ġimdi burası 

gerçek bir tarım arazisi.Onun içinde Çevre Komisyonu buna olumlu oy vermedi.  

BAġKAN: Lütfen…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 

TANER KAZANOĞLU: BaĢkan'ım bende söz almak istiyorum. 

BAġKAN: Buyurun Taner Bey. 

TANER KAZANOĞLU: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar hepinize merhabalar diliyorum. Tabii 

uzatmak istemiyorum Pandemi sürecinde. Hüsnü Ağabey‟in yanıldığıbir nokta var. Komisyon 

Raporları, Komisyondaki mutlaka teknik arkadaĢlarımızın düzenlediği rapordur ama buradaki hiç 
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bir Meclis Üyesinin kararı sadece bizim vereceğimiz kararlarla ilgili olarak yol gösterir. Benim bir 

üst kurumum değildir Komisyon. ġimdi HüsnüAğabey‟e bakıyorum gayet iyi çalıĢmıĢ yani 

hakikaten bu kadar teknik çalıĢmıĢ, böyle resimler çekmiĢ. Biz ağabey Ģöyle diyoruz; “Allah bizi 

affetsin” siz de yapıyorsunuz. Hataysa eğer, o dediklerinde bana göre hatadır. Direk Allaha havale 

ediyorsunuz, sizin böyle bir alıĢkanlığınız var. Biz de direk Allah‟a…Hata ise biz bu hatalarımızı 

ağabey direk Allah‟a havale ettik.  

BAġKAN: Tamam. 

TANER KAZANOĞLU: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) O da doğru değil, bizim Cumhuriyet Halk Partisinin... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen… 

TANER KAZANOĞLU: Baktığı sadece en önemli… Biz yeĢili severiz, ama dolar‟ın yeĢilini 

değil, sorunumuz bu…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)TeĢekkür ediyorum.(SALONDAN: Konu nereye…) 

BAġKAN: Tamam, sakin tamam. 

TANER KAZANOĞLU: Yani tarım arazisinin imara açılmasıyla ilgili olarak, oradaki tarım arazisi 

imara açılmaz. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sende büyük bir değiĢim görüyorum… 

TANER KAZANOĞLU:(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)Evet. 

BAġKAN: Tamam, tamamarkadaĢlar bir dakika... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Saadet Hanım, müsaade edin, tamam... 

HÜSNÜ BOZTEPE: KonuĢturtma Ģimdi bak… 

BAġKAN: ArkadaĢlar,lütfen… 

TANER KAZANOĞLU:KonuĢ ağabeycim, konuĢ ağabey sıkıntı yok…  

BAġKAN:Rica ediyorum. Tamam,rica ediyorum. Evet, buyurun Saadet Hanım. 

SAADET ÇAĞLIN: BaĢkan‟ım ben bir, konuya da ekleme yapmak istiyorum. ġimdi uydu 

resimleri sonuçta güncel durumunu yansıtmayabiliyor. Biz de bu konuyu konuĢurken “Orası çorak 

arazi” dediler. “Yok, biz gördük çorak arazi değil.” dedik.Yani Hüsnü Bey‟in de muhtemelen 

getirdiği fotoğraflar belki uydu resimleridir, bugünün resimleri olmayabilir. Kaldı ki, biz eğer Çevre 

Komisyonu olarak bir Akaryakıt Ġstasyonunu onayladıysak yerinde hep,çoğunu görmüĢüzdür ve 

marjinal olduğunu gözümüzün gördüğü alanlara onay vermiĢizdir, teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Ben sizden Ģunu rica edeceğim. 

SAADET ÇAĞLIN: Buyurun BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: ġunları, Hüsnü Bey‟in burada gösterdiklerini siz, lütfen Çevre ve Sağlık Komisyonu 

olarak yerinde gidin görün ama Ģunu rica ediyorum; belki de bu bir ilk yani belki de geçmiĢte hata 

yapıldı, belki de farkına varmadık hiçbirimiz. Olabilir ama buradan dersler de çıkartmamız lazım. 

Gerçekten bundan sonrasıyla ilgili hem Özgür Bey‟in söylediği gibi bu tür durumlarda ortak 

Komisyonları da toplayalım.Ama Ģurada Ģu çok net; biz Çevre ve Sağlık Komisyonumuza vicdani 

bir sorumluluk da yüklüyoruz.Çünkü hepimiz biliyoruz ki, sadece Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonunun mevzuat perspektifiyle baktıkları ve %100 kriterlere mevzuata uygun olarak verdiği 

kararlar Çevre ve Sağlık Komisyonuyla çeliĢebiliyor.Yani bu… Aksi takdirde zaten Ģu anda güllük 

gülistanlık bir memlekette yaĢıyor olurduk, değil mi? Hepimiz Ġmar ve Bayındırlık Komisyonunun 

kararlarını sonuna kadar uyguluyor olsaydık ve baĢka bir kriterimiz olmasaydı…Neyse ki öyle 

değil. Çevre ve Sağlık Komisyonumuzun baĢka hassasiyetleri, Suat Ağabeyimizin söylediği gibi, 

çok güzel ifade ettiği gibi vicdani bir duruĢ var ve biz o nedenle çok değer veriyoruz. Ġki ricayla 

bitirmiĢ olayım. Bir; bunları mutlaka yerinde görün.Ġkincisi de; bundan sonra Özgür Bey‟in önerisi 

doğrultusunda bu tür durumlarda beĢli Komisyonu toplayalım, hatta daha fazla sayıda Komisyonu 

da toplayalım ve bir yandan yaptığımız bütün bu çalıĢmaların bizim Meclise taĢıyacağımız taslak 

içinde bir altlık olacağını düĢünerek devam edelim. Müsaade ederseniz burada keseyim artık. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan ama burada bir söz hakkı doğduğunu düĢünüyorum. 

BAġKAN: Yani iĢte sonunda hepimiz bulaĢıcı Covitinpençesine takılacağız. 

ÖZGÜR HIZAL: Kimse kimseyi, hiçbir arkadaĢımızı, bu anlamda da hiçbir arkadaĢımıza 

haksızlık yapmak istemeyiz. ġimdi vicdani meseleye bakacak olursak, burada bütün Komisyonlarda 
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görev yapan arkadaĢlarımız aynı zamanda vicdanlarıyla hareket ettiğini düĢünüyorum. Ben Ģurada 

tabii bunun çıktısını almadım ama bir fotoğraf var, bu alanının fotoğrafı.Yani iĢi ne kadar titizlikle 

yaptığımızı sadece Çevre Komisyonu olarak değil, bu alanın fotoğrafı ve dolayısıyla orada marjinal 

tarım, tarım yapılır yapılamaz, bunun tartıĢmasına girmiyorum. Burada bunu oybirliği ile de 

oyçokluğuyla da kabulü ya da reddi ile de bir tartıĢmaya girmiyorum.Ama usuli anlamda bir hata 

yapılıyor. Kaldı ki, kaldı ki, burada, burada Hüsnü Bey‟in de dile getirdiği, Hüsnü Bey‟in de dile 

getirdiği bir iddia var ve bu iddia Ģu anda sizin önünüzde Sayın BaĢkan ve bu iddia esasında bu 

mektubun ya da bu yazının daha öncesinde size verildiği iddiası da söz konusu. Dolayısıyla bu 

iddianın… O mektubun içeriğine ben de girmek istemiyorum ama çok ciddi ithamların olduğu bir 

mektup.ġimdi böyle bir durumda iken ben Ġmar Komisyonu Üyesi olarak, bir Meclis Üyesi olarak 

ve Çevre Komisyonunun bu konudaki hassasiyetini Çevre Komisyonu BaĢkanından, Ģu anda burada 

değil anladığım kadarıyla. Çevre Komisyonu BaĢkanından duymak isterim, dinlemek isterim, 

Komisyon Toplantısıyla. Bizim sizden istediğimiz sadece bu konunun yeniden, yeniden 

Komisyonlara gitmesi. Kaldı ki, kaldı ki, yeĢilin hangi tonunu… Taner Bey‟in yeĢilin hangi tonunu 

sevip sevmediğini ben bilmiyorum. Tamam mı? Ben bir Karadenizli olarak yeĢili nasıl sevdiğimi 

herhalde Taner Bey çok daha iyi anlamıĢtır diye düĢünüyorum ya da Komisyonda birlikte görev 

yaptığım arkadaĢlar anlamıĢtır diye düĢünüyorum ama o iddialar doğrultusunda yeĢilin hangi 

tonunu sevip sevmediği noktasında herhalde Taner Bey de o iddialara bakarsa anlar diye 

düĢünüyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Özgür Beyciğim, Hüsnü Beyciğim bu iddialarla ilgili Savcılığın 

kapısı açık,  bu Sayın Arif AKDEMĠR Savcılığa versin dilekçesini, gereği yapılsın. Bizim iĢimiz bu 

değil. Biz Savcılıkmakamı değiliz. Değerli ArkadaĢlar ben yeteri kadar müzakere yapıldığını 

düĢünüyorum ve kifayeti müzakere deyip Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler…(SALONDAN:Geldiği Ģekilde değil BaĢkan‟ım.)Çevre ve ġehircilik... 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Çevre ve Sağlık - Hukuk - UlaĢım Komisyonları efendim. 

BAġKAN: Efendim? Çevre ve Sağlık Komisyonu mu? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Çevre ve Sağlık  - Hukuk - UlaĢım Komisyonları evet. 

BAġKAN:Çevre ve Sağlık  - Hukuk - UlaĢım Komisyonlarının kararları doğrultusunda oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: ArkadaĢlar kifayeti müzakere dedim niye böyle yapıyorsunuz?  

ÖZGÜR HIZAL: Usuli bir… 

BAġKAN:Usuli bir hata yok. 

ÖZGÜR HIZAL: ġu, Ģu Ģekilde Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Yok efendim.(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)Yok efendim. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan var, var. 

BAġKAN: Nedir usuli hata? 

ÖZGÜR HIZAL: Ben söyleyeyim Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Çevre - Hukuk ve… 

BAġKAN: UlaĢım. 

ÖZGÜR HIZAL:UlaĢım Komisyonundaki görüĢümüzü değiĢtiriyoruz.  

BAġKAN: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Biz Grup olarak oyçokluğu ile geçirilmesini… 

BAġKAN: Tamam, güzel, bunda usulü bir hata yok ki. Vermezsiniz olur biter oyunuzu. 

ÖZGÜR HIZAL: Usulü bir hata... 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN:16 No’lu Komisyon RaporununÇevre ve Sağlık - Hukuk ve UlaĢım Komisyonlarının 

kararı doğrultusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 17? Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon, 17 ve 29 dâhil tüm konular Komisyonlardan oybirliği ile geçmiĢ. 
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BAġKAN: Kemal Bey? SalahattinBey? Hakan Bey? 17 ve 29 dâhil Komisyon Raporlarının 

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum. 

 

VII. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Günden DıĢı KonuĢma Taleplerini alacağım, buyurun efendim. 

OSMAN MERT: Sayın BaĢkan‟ım, Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Eski Foça Garaj 

esnafımızın yaklaĢık olarak belli bir süre yapmıĢ olduğu çalıĢmalar sonucunda aktarma istasyonuyla 

alakalı beslemeyle ilgili sizle de görüĢmeleri sonucunda bir imza beklentileri var, artık anlaĢılmıĢ… 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar lütfen, evet. 

OSMAN MERT:Dolayısıyla bu konuda yetkili arkadaĢların hızlanmasını ve sonuçlandırmasını rica 

ediyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. BaĢka?Buyurun Hüsnü Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım üç cümleyle geçireceğim konuĢmamı. Sayın BaĢkan‟ım bu 

bize yolladığınız mektubu aslında YeĢiltepe, Halil Rıfat PaĢa Caddesi, No:37 Konak/ĠZMĠR 

adresine yollamanız gerekirdi.Çünkü bu mektup bana geldi, ne ben kendi kardeĢimi ĠZTAV‟ın 

Genel Sekreteri yaptım ne de aile bireylerinden hiçbirisiBelediyede mal satmıyorum. Sayın BaĢkan 

aslında bu mektubun direk adresinin YeĢiltepe, Halil Rıfat PaĢa Caddesi, No:37 Konak/ĠZMĠR 

adreslerine bir tanesini yollamanızı tavsiye ediyorum, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: Evet, buyurun Mustafa Bey. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Ģimdi söz almayı düĢünmüyordum 

ama Sayın BOZTEPE‟nin bu mektuba adres göstermesinden sonra söz almak gereğini 

hissettim.Çünkü adres, esas itibarıyla mektup adresini bulmuĢtur. Burada, burada herhangi bir 

Meclis Üyesi, herhangi bir Meclis Üyesi acaba itham edilmekte midir? Burada herhangi bir Meclis 

Üyesine acaba herhangi bir suç ya da suistimal izafe edilmekte midir? ġimdi bunların hiçbiri 

yokken,5393sayılı Belediye Kanunundaki hükümlerde açıkken Sayın BaĢkanın ülkedeki geliĢen 

güncel bazı olayları da dikkate alarak Sayın Meclis Üyelerimizi grup farkı gözetmeksizin, parti 

farkı gözetmeksizin,kanuna atıfta bulunarak uyarmıĢ olmasında nasıl bir rahatsızlık 

duyuyoruz?Bunu da ben anlamıĢ değilim. Elbette, elbette üzerinize alınmadığınız için o mektubu 

iade edebilirsiniz, buradaki yerine.Ama Ģunu diyemezsiniz… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben o Yasayı ezbere biliyorum. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Bunu, bunu diyemezsiniz. 

BAġKAN: Müdahale etmeyin Hüsnü Bey. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Bunu diyemezsin bak.Bunu diyemezsin Sayın BOZTEPE. 

BAġKAN: Allah Allah ya... 

MUSTAFA ÖZUSLU: Bunu diyemezsin yani bunu Ģuraya gönderiyorum, yok bu Ģekilde kardeĢini 

orada değerlendirirsen bunların, bunların…Bakın eğer Ģurada konuĢtuğumuz Ġzmir‟i ilgilendiren 

konular ve Meclisimizi ilgilendiren konuları, polemik konusu üzerinden baĢka bir noktaya doğru 

gitmeye çalıĢacaksak bunun örneklerini çok kez burada verdik ve bunun iyisini de yaparız. Ayrıca 

biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan bir Meclis Üyesi ArkadaĢımıza; “Sen değiĢtin, sen, 

ne oldu bu değiĢiklik?” diye, “Bak beni konuĢturma, ağzımı açtırma.” diye söyleyeceğin bir Ģey 

varsa…Zaten Ģunu söylemeye çalıĢıyorum; bakın böyle bir usul olmaz, böyle bir usul olmaz yani 

bunu yapmamak lazım Değerli ArkadaĢlar.Yani gerçekten yapmamak lazım. 

BAġKAN: Evet. 

 

MUSTAFA ÖZUSLU: Bakın Pandemi koĢullarında gayet iyi giden bir Ģeyimiz var, eleĢtirilere 

açığız, eleĢtiriler konusunda herhangi bir Ģekilde bir zafiyet yok.Ama buradan eleĢtirinin dıĢında 

maksadı aĢan, gerçekten maksadı aĢan yani sonuçta gerginlik de yaratabilecek, gerginlik de 

yaratabilecek hepimizin bamteline basan bazı konuları dile getirmeye çalıĢırsak, o zaman çok Ģey 

söyleyebiliriz.Ama Grup BaĢkan Vekili olarak Cumhuriyet Halk Partisinin, tüm Meclisimize, tüm 

Meclis Üyesi ArkadaĢlarımıza özellikle bir kez daha istirham ediyorum, gerçekten de yakaladığımız 

bu olumlu havanın…Bu olumlu hava Ģu değil; aynı Ģeyi düĢünmek mecburiyetinde 

değiliz.Ġtirazlarımız olacak ve oluyor çok da memnun da oluyoruz, hatta öğretici de oluyor bazen. 

Buminvaldegitmesinin bu anlayıĢ ve idrak içinde gitmesinin hepimizin, Ġzmir‟in ve memleketimizin 
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yararına olduğunu söylüyorum ve bu konuda da hassasiyetiniz için teĢekkür ediyorum, sağ olun. 

BAġKAN:TeĢekkür ediyorum. BaĢka söz almak isteyen? Buyurun Salahattin Bey. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın 

Temsilcileri, Ġzmirliler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Konak ilçemizde bulunan 

Çankaya Mahallesinin arazi Ģartları, arazi Ģartları nedeniyle yokuĢ sokaklar çok olan bölgemizden 

biri. Yağmurlu mevsimlerde yağıĢ nedeniyle Hatay Caddesi üzerinden mahallemize doğru akan 

sular iĢyerlerine zarar vermekte.Bu nedenle mahallemizde bulanan bazı sokaklarımızın 136, 131, 

137, 153, 135 Sokaklar uygun yerlerine geniĢ yağmur suyu mazgallarının yapılması ile bu su 

taĢkınlarının önleneceğini düĢünmekteyiz. Bu, orada yaĢayan insanların talebi efendim. Halil Rıfat 

PaĢa Caddesi, Karatay Semtinin Ģirin caddelerinden, fakat çok bakımsız ve kötü durumda, 

Caddemizin asfalt ve kaldırım yenileme çalıĢmaları ile yeniden düzenlenmesi gerekmekte. 

Kahramanlar Mahallemizde Belediyemize ait Katlı Otopark % 40 kapasite ile çalıĢmakta, abone 

ücreti ve park ücretinde uygun bir indirim yapılarak otoparkımızın daha cazip hale getirilerek 

tamamının kullanımı sağlanabilir mi? Evet, Sayın BaĢkan‟ım gördük, Allah‟a çok Ģükür yağmur 

yağmıyordu, üç gün yağmur yağdı, üç gün de zannediyorum bir aylık yağmur yağdı diye basınımız 

bunu duyurdu, tespitler böyle yapıldı.Ama diyelim bu üç günde ya da bir haftada üç aylık yağmur 

yağsa ne duruma düĢeceğiz? Yağsın, keĢke yağsın bunu da istiyorum Allah‟tan, inĢallah yağmurlar 

yağmaya devam etsin, duamız ve temennimiz bu yönde.Ama yağmur yağdığı zaman 

Kararbağlar‟da bir bina yeri eĢilen bir yer yolu göçürdü.Binanın biri göçmek üzere geldi yine 

Buca‟da bir yer göçtü, araçların üzerine bir kaldırım göçtü. Hani Ġlçe Belediyelerimiz olarak ya da 

BüyükĢehir olarak bunları da göz ardında…Hani yağmur yağdığı zaman ne olabilir?Bunu da 

gözardı etmemeliyiz. Örneğin; iĢte Basmane Çukuru. Allah korusun çok yağmur yağdı, Basmane 

Çukuru doldu taĢtı.Bu sefer çevredeki binaların göçmesine ya da çevreye bir zarar verebilir mi? 

Bunların hep hesabını yapmalıyız efendim Belediyeler olarak.Çünkü bunlar olmaz diye bir Ģey yok. 

Aynı zamanda Havra Sokağı, Kestelli mesela Kestelli, en baĢından itibaren iniĢ aĢağı bir yer. Havra 

Sokağında kanalizasyonlar, kanallar yapılıyor ama Havra Sokağının giriĢinden itibaren kanallar 

yolun her iki tarafına yapılmıĢ, gittikçe kanal tıkanacak halde yani daralıyor yani aynı geniĢlikte 

değil. Onun için mesela Sayın BaĢkan‟ım söylemiĢti; “Kemeraltı‟na bir baĢlayacağız.” diye, 

zannediyorum herhalde çalıĢmalar baĢlamıĢ, öyle gözüküyor.Ama bu çalıĢmalar kaç yıla cevap 

verecek? 10 yıla mı 20 yıla mı? Hani buna göre yapılsa bu kanallar. Gördüm hani Havra Sokağı 

güzel yapılmıĢ.Mesela oralarda Havra Sokağından inince, ana güzergâha inince esnaf orda diyor; 

“Bu yağmurda dükkânlarımızı su bastı, geldik malzemelerin bir kısmını aldık, bir kısmını da yukarı 

raflara koyduk.” Hani burada bu yapılan iĢler, bu yapılan projeler, buralara paralar harcanıyor, kaç 

yıla cavap verecek? 20 yıla mı, 30 yıla mı, 10 yıla mı? Hani buna da bakmak lazım. Hani bunları 

belirtmek istedim,Mesela Anafartalar Caddesi, otoparkın oradan Basmane tarafına geçince tek yön 

olmuĢ, insanlar geliyor oradan hâlâ, sorun çıkıyor. Ġnsanların orada da trafik sorunu var. Onun için 

efendim evet, yağmurlar yağmakta, yağsın.Yağmura ihtiyaç var. Allah‟ın izniyle daha çok 

yağsın.Ama yağmur yağdığı zamanda da hani su baskınları insanlarımızın evlerini                  

dükkânlarını basacağını da bunu düĢünmeliyiz, tedbir almalıyız. Evet, ben bunları belirtmek 

istedim, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ederim. Hakan Bey buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, bir Ģeyi yanlıĢ tanımlıyoruz herhalde. Cumhuriyet Halk 

Partisinin Grup BaĢkan Vekili açıklamalar yapınca konuĢmak zorunda hissettik Grubumuz adına 

kusura bakmayın. Biz Önergeyi de verirken 600 günlük yaklaĢık Meclis maratonunda da 

olabildiğince samimi, yapıcı ve kentin sorunları adına görüĢ bildiriyoruz. Bu tartıĢtığımız konu ile 

ilgili de çok samimi bir Ģekilde… Burada bir çeliĢki oluĢtu ne mektup üzerinden bir polemik yaptık, 

yapmak istemedik, ne sunumlar üzerinde. Önerdiğimiz Ģuydu; “Bunu tekrar değerlendirebilir 

miyiz?Tekrar görebilir miyiz?” ġimdi Çevre Komisyonu ki,  ben Suat Hoca‟ya inanılmaz saygı 

duyan bir isimim ve hocama duyduğum saygıdan dolayı da böyle bakmıĢtım ama Ģimdi bilgiyle 

baktığınızda tarım, marjinal tarım diyor, zaten marjinal tarımın tanımları belli. Yöresel anlamda ya 

da bölgesel topoğrafik olarak sınırlanmıĢ yerlere bu marjinali veriyor, dikili alanlara vermiyor.Yani 

tarım diyince biz kaygısal gidiyoruz ama o zaman baktığımız zaman biz bölgenin birçok yerinde 

imar planı yapamayız. Doğal olarak burada vatandaĢ haklıdır haksızdır hiç opencereden 

debakmıyoruz.Talebimiz neydi? Tarım‟ın da görüĢü var.ġimdi Tarım‟ın görüĢü burada dururken 
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tarımın uzmanları bir görüĢ vermiĢken marjinal tarım noktasında ki, Urla bölgesinde yaĢayan bir 

insanım. Nerdeyse Urla‟nın tamamına marjinal tarım görüĢü verebilirler. Bu anlamda ama nasıl 

imar planı yapacağız? Yapıyoruz.Çünkü marjinal tarımın izin verdiği mevzuatlar da var. Doğal 

olarak bunun dayanağının kiĢisellikten ziyade, ortak akıl anlamında irdelenmesini talep 

etmiĢtik.Ama talebimiz baĢta Ģahsınız ya da Grubunuz tarafından reddedildi. ġimdi Hüsnü Bey‟in 

ifadelerinde yanlıĢ bir ifade yoktu ama Sayın Grup BaĢkan Vekili bir cevap verme gereksinimi 

hissetti haklı olarak belki de. ġimdi bizim mektuba da Ģahsi bir reel rahatsızlığımız yok ama bugüne 

kadar bu mektup geliyorsa bir neden sonucu gelmiĢtir, yani mektup bir Ģeyin sonucu. ġimdi “Neyin 

sonucu?” sorusunu sorduğumuz zaman da biz bugüne kadar da hiçbir Ģekilde Ģahsi bir bildirim 

yapmadık ama Ģimdi bu mektubu yolladığımız zaman Ģu soruyu da insan soruyor.ġimdi biz aynı 

zamanda kooperatifler anlamında Sayın BaĢkan birinci derece yakınınız Kooperatif BaĢkanı, ürün 

alıyoruz. ġimdi bu mektubu bir taraftan irdelersek buraya da sıkıntıya sebebiyet verir. Niye?Çünkü 

biz bu anlamda ki, bugüne kadar hiç bununla ilgili Ģahsımızdan ya da Grubumuzdan bir ifade 

duymadınız. Bu anlamda buna karĢı olarak bir bakıĢımız da yok ama mevzuata takılı olarak 

bakarsanız bu mektubun içerisinde bunu da görürüz. Bu anlamda bizim temel baktığımız Meclisin 

bütününün, bu mektup noktasında uyarılacak bir noktası varsa ki bu AK Parti Grubu olarak 

görmedik.Netice itibarıyla basına yansıyan Menemen olayını biliyoruz. ġu ancezai durumları 

ortada. Karabağlar‟da Meclis Üyesinin cezaevinde bu durumları biliyoruz. Diğerlerine bakıyoruz. 

Hani Meclise verilen mektuptan önce varsa usul noktasında önce Grup yöneticilerinin çağırılıp bu 

konular konuĢulabilirdi.Ama bunu yolladığımız zaman da ister istemez biz bazı maddelerden Sayın 

BaĢkan sizin de sorumluluğunuz var, atıfta bulunmak zorunda kalıyoruz. Diğer anlamda Taner Bey 

yeĢilin üzerinden bir yorum yaptı, bakın biz konuĢmalarımızda Gruplarınızı hedef alarak hiçbir 

ifade kullanmıyoruz. ġimdi bu hassasiyeti Sayın ÖZUSLU bizden beklerken ilk önce kendi 

Grubundaki arkadaĢlardan da aynı hassasiyeti göstermelerini ilk önce oradan bekleyecek. Günahları 

çoksa olabilir “GeçmiĢin günahları var.”dedi. Allah‟a havale ediyorum, kendisi o hesabını verir ama 

bizim burada durduğumuz, kaygısal baktığımız Ģeyler baĢka, bizim Ġzmir adına konuĢtuğumuz 

konular baĢka, belki kendisi arada bir geldiği için fark etmiyor olabilir. Ama AK Parti Grubu bu 

güne kadar Ġzmir meselelerinde samimi bir duruĢ ortaya koymuĢtur.Bu duruĢumuz noktasında da 

talebimiz çok makuldü, Meclis karar verdi.Ama son olarak Ģunu söylüyorum; bizim, Allah‟a Ģükür 

veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Zaten demokratik alanda bakarsanız sandığa gider hesap 

verirsiniz. Kendi dediği için söylüyorum, günahlarımız çok Allah affetsin, ben de kendisine “Allah 

affetsin.” diyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. BaĢka söz almak isteyen? Nilay Hanım buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım ben de yanıt olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

söz alayım. ġimdi açıkçası Menemen‟den bahsedildi veya Karabağlar Meclis Üyesinden bahsedildi. 

Ben bir hukukçuyum. Bu salonda da pek çok hukukçu arkadaĢımız var ve siz de bir hukukçusunuz. 

KiĢiler iddiaları kesin olarak kanıtlanıncaya kadar masumdurlar hukukta. ġu anda da bazı tutuklama 

tedbirleri var, isteğe veya birtakım iddialar söz konusuysa bu Yargıya ait bir konu. Artık Yargı 

gereğini yapacaktır. Bunların burada konu edilmesini doğru bulmuyorum, yakıĢıksız buluyorum. 

Bir baĢka konu Komisyonumuz Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonunun 

farklı kararlarını doğal karĢılamak lazım. Sonuçta Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu beĢli Komisyon 

olarak özellikle akaryakıt istasyonu dosyalarında, eğer kurum görüĢleri pozitifse ve aynı Ģekilde 

Çevre ve Sağlık Komisyonu da aynı usulle çalıĢıyor, eğer kurum görüĢleri pozitifse, burada Çevre 

ve Sağlık Komisyonuna daha farklı bir fonksiyondaha yükleniyor. Kamu yararı açısından 

bakıyorlar. Üstün yarar açısından bakıyorlar ve dolayısıyla Belediye Meclisleri Komisyon 

Raporlarıyla bağlı olmadığından, her iki çeliĢkili veya birbirinden farklı Komisyon Raporları da 

buradaki gerekçelerle değerlendirebiliyorlar. Eğer ki bu Kurum görüĢleri örneğin; tarım 

görüĢlerinden daha çok bahsediyoruz. Eğer ki, bu Kurum görüĢlerinden birisi olumsuz olsaydı o 

zaman Belediye Meclisimizin Ġhtisas Komisyonlarının pozitif bir karar vermesi, pozitif bir 

değerlendirme yapması zaten mümkün olmazdı. Her ne olursa olsun, Belediye Meclisi de Ġhtisas 

Komisyonları da öncelikle mevzuatla bağlı ama üstüne üstün yarar, kamu yararı, mevzuata aykırılık 

yoksa kendini gösteriyor. Dolayısıyla bu konuda da farklı kararlar olabileceğini kabul etmek ve 

doğal karĢılamak lazım. Mektup konusuna gelince yani bugün herkes kime kızarsa, kimde bir Ģey 

söylerse, bir Ģey bulursa bir mektup gönderebilir. Dolayısıyla bu mektubun gitmesi gereken yer 
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Savcılık makamıdır bunu da siz zaten söylediniz. Belediye Meclisi önündeki dosyasına göre hareket 

eder, talebe göre bakar, bürokrasinin çalıĢmasına bakar, Ġhtisas Komisyonunun Raporlarıyla bir 

değerlendirme yapar. Ben son olarak Ġzmir Barosu‟yla yapılmıĢ olan ĠĢ Birliği Protokolü için 

teĢekkür etmek istiyorum. Türkiye‟de bir ilki gerçekleĢtirdi. Bir Yerel Yönetim bir Baroyla insan 

hakları noktasında vatandaĢların adalete eriĢiminin kolaylaĢtırılmasını sağlayacak bir ĠĢ Birliği 

Protokolü yaptı. Aynı zamanda bir turizm kenti olarak da insan hakları noktasında kentimizde 

düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası pekçok kongreyede ev sahipliği noktasında bir giriĢimde 

bulundu. Bu Protokolle Ġzmir‟de yaĢayan yoksul vatandaĢlarımız, ihtiyaçlı vatandaĢlarımız, 

kadınlar, gençler, dezavantajlı gruplar, ihtiyaç duymaları halinde Ġzmir Barosundan Adli Yardım 

Yönetmeliği çerçevesinde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin aktaracağı bir kaynak ile daha fazla 

kitlenin yararlanması sağlanmıĢ olacak, teĢekkür ediyoruz. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. BaĢka söz almak isteyen? Buyurun Özgür Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri çok vaktinizi almayacağım dediğim gibi 

tabii biz Mevzuatlara binaen kararlarımızı veriyoruz ama Nilay Hanım‟ın bahsettiği bir husus 

var.Burada Kamu Yararı ve vicdani tutum sergilememiz gerektiği durumdan bahsetti. Mesela son 

olarak bir örnek verdi; Ġzmir Barosuyla yapılan bir Protokolden bahsetti. ġimdi biz burada sondan 

gitmek istiyorum esasında arkadaĢlar. Biz burada Ġzmir Barosu‟yla yapılan bu Protokol‟e de belki 

mevzuatsal anlamda bir sorun yok ama vicdani anlamda çok ciddi sorunlar var. Ülkemizin Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin terörle mücadelesinde önünde çok ciddi bir Ģekilde ket vurmaya çalıĢan bir 

Baro‟yla ki, bu Baro‟nun maalesef ki ve maalesef ki bir üyesi olarak söylüyorum, bir Baro‟yla 

yapılan bu Protokol‟ün de esasen vicdanen bizleri fazlasıyla yaraladığını söylemek istiyorum. Kaldı 

ki böyle bir Protokol‟ün yapılma gereği de olmaması gerekiyordu çünkü bununla alakalı hukuki 

yardımla alakalı zaten Adalet Bakanlığının gerekli bütçeleri söz konusudur. ġimdi bu Menemen 

meselesinde herhalde Sayın BaĢkan ve Nilay Hanım bir çeliĢkiye düĢtü. Evet, Ceza Hukukunun 

genel ilkesidir.Ama Nilay Hanım‟ın bahsettiği konu ama ortada bir tutuklama söz konusu var. Bir 

soruĢturma var. Elbette ki biz Hâkim değiliz, Savcı değiliz ama yaĢanan bir gerçek var, istifa etmiĢ 

olması o tabii ki o sizi ilgilendirir çok bilmeyiz.Ama burada bu mektup meselesi ortaya çıktıktan 

sonra ve bizim de bu noktadaki eleĢtirilerimizden sonra tutanaklarda mevcuttur. Sayın Belediye 

BaĢkanımız Tunç Bey, Menemen‟de yaĢanan ve benzeri olaylardan dolayı gibi bir ifade kullandı. 

Herhalde burada ciddi bir çeliĢki doğuyor diye düĢünüyorum, saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyorum. Buyurun Murat Bey. Tekrar vermeyin, evet. 

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis, Ġzmir Barosu 1908 yılında kurulmuĢtur. Ġzmir 

Barosuna terörle mücadeleye “Ket vurulan bir kurum”demek sözünü bu Baronun mensubu olan, 

kendisi de saygıdeğer bir hukukçu olan Özgür Bey‟e yakıĢtıramadım. Eğer Ġzmir Barosu bu ülkenin 

terörle mücadelesine ket vuruyorsa Özgür Bey‟de bu ülkede yaĢayan herkes de Ġzmir Barosu ve 

yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunma imkânına sahiptir. Adliye oradadır, savcılar oradadır, 

hukuk ordadır, Ġktidar kendilerinindir, Yargıyla iliĢkileri bellidir… 

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Artık ama gerçekten yeter… 

BAġKAN: Lütfen müdahale etmeyin. Olur mu öyle Ģey?Lütfen. 

MURAT AYDIN: Ġzmir Barosu‟nu, Ġzmir Barosu‟nu terörle mücadele konusunda “Ket vuran bir 

kurum”olarak nitelemek yakıĢıksız bir sözdür. Ġzmir Barosu‟nun faaliyetleri, Ġzmir Barosu‟yla, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesiyle iliĢkileri bellidir, açıktır, denetimi bulunmaktadır ve hukuka 

uygundur. Bu yapılan iĢlemi eleĢtirebilirler, bunu gereksiz bulabilirler. Adli yardım kapsamında 

olup olmadığını tartıĢabilirler.Ama Ģimdi burada Ġzmir Barosu Kurumsal kimliğinin temsil 

edilmediği bir ortamda Ġzmir Barosu‟nu terörle mücadele ile iliĢkilendirmek yakıĢık almamıĢtır. 

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

BAġKAN: Vermeyeceğim bunu aranızda konuĢursunuz...(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Vermiyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Bir itham var, bir iddia var. 

BAġKAN: Ama siz… 

ÖZGÜR HIZAL:Ama bakın Sayın BaĢkan, ben burada meseleyi uzatmak adına demiyorum. 

BAġKAN:Uzatıyorsunuz ama…Buyurun. 
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ÖZGÜR HIZAL:Hayır efendim uzattığım falan yok. 

BAġKAN: Uzatın. 

ÖZGÜR HIZAL: Biz burada, biz burada ilk iddia söz konusu. Biz Ġktidarız yani genel anlamda bir 

Ġktidarın temsilcisi bir Meclis Üyesi olarak yargıyla nasıl bir iliĢkimizin olduğu noktasında 

kendisinden gerçekten bir cevap bekliyorum. Kendisi eski bir Yargıç. Uzun yıllar Yargıçlık yapmıĢ 

herhalde bu iliĢkileri kendisi kurmuĢtur ki, bilemiyorum o noktada ama biz Ġktidar olarak yargının 

tarafsız ve bağımsız olması noktasında ciddi bir çaba gösterdiğimizi söylemek istiyorum.Ama 

kendisinin Yargıçlık dönemindeki o iliĢkisinin, iliĢki ağının nasıl olduğu noktasında da 

tereddütlerimiz var, saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: ġimdi bu tamamen, kiĢileĢtirilmiĢ oldunuz meseleyi.Yani söylediği Ģey Baroyla 

ilgiliydi.Siz doğrudan doğruya kendisini itham eden bir Ģey söylediniz. Yani bunu hiç, bunu hiç 

yakıĢtıramıyorum. Size, yani bunu yapmayın. Murat Bey buyurun. 

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan‟ım polemik yapmak için söz almadım. Bana göre bir Ģey olduğu 

için doğrudan cevap vereyim. 26 yıl bu ülkede onurla Yargıçlık yaptım. Mesleki onuruma, mesleki 

duruĢuma kimseye söz söyletmem. Bütün faaliyetlerim Türk Milleti adına kullandığım Yargı yetkisi 

kapsamındaki bütün faaliyetlerim kamuoyunun önündedir. Hakimler Savcılar Kurulunun ve Adalet 

Bakanlığının denetimindedir. Yargı ile iktidar arasındaki iliĢkilerin tartıĢılmasının yeri burası 

değil.Bunu söylemiyorum. Söylediğim Ģudur; “Eğer Yargı, Ġktidarla siyaseten sorumlu olduğu 

Ġktidar yargıyı çalıĢtıramıyorsa yani terörle mücadeleye ket vuran Ġzmir Barosu‟yla ilgili gereğini 

yapamıyorsa, bunun siyasi sorumluluğu kendilerinindir.Çünkü bu ülkenin Yargısının siyasi 

sorumluluğu yani iĢleyiĢinin siyasi sorumluluğu Ġktidara aittir. Söylediğim bu kadar açıktır. 

BAġKAN: AnlaĢıldı. 

MURAT AYDIN:ġunu anlamaya çalıĢıyorlar yani Yargıyı manipüle eden bir iktidar değiliz, öyle 

değiliz.Ben öyle demedim zaten. Söylediğim Ģudur; “Eğer Ġzmir Barosu, ülkenin terörle 

mücadelesine ket vuran bir Baroysa ve bu ülkenin savcıları o Baro‟yla ilgili bir iĢlem yapmıyorsa 

bunun siyasi sorumluluğu Ġktidarındır. 

BAġKAN: AnlaĢıldı. Değerli ArkadaĢlar, Baro‟yla yaptığımız anlaĢmayla ilgili birkaç cümle 

söyleyerek ben de tamamlayayım sözlerimi. Gerçekten Adalet Bakanlığımız elbette adli yardım 

konusunda gereğini yapıyordur, hiçbir tereddüdüm yok ama böyle olduğuna bakarak örneğin;  

“Çevre ve ġehircilik Bakanlığı da bu kentle ilgili her Ģeyi yapıyor.” deyip biz Belediye olarak bazı 

Ģeyleri üstleniyor olmaktan vazgeçmiyoruz veya bir baĢka Bakanlığın Ġzmir‟le ilgili yaptıkları 

nedeniyle. Biz gerçekten adli yardıma ihtiyaç duyan vatandaĢlarımızın derdine derman olmak 

istedik. Yani eriĢimi olmayan, mağdur kalan vatandaĢlarımızın derdine derman olmak istedik ve 

orda bir iddia ile yola çıktık. Ġnsan Hakları BaĢkenti olmak gibi bir iddia. Dolayısıyla bunu Baro‟yla 

yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz onu söyleyerek bitireyim. Son olarak Değerli ArkadaĢlar bu 

mektubu gönderirken hiçkimseyi incitmek, kırmak niyetinde olmadığımı söylemiĢtim. Toplantının, 

Meclis Oturumumuzun baĢında da bunu bir kere daha ifade ettim. Tam tersine sadece Menemen 

değil, sadece Türkiye‟de değil dünyanın her yerinde benzer olaylar yaĢanıyor. O nedenle bir; bu 

kurumun baĢındaki temsil kabiliyeti olan bir insan olarak bu benim sorumluluğumdur. Uyarmak, 

bütün arkadaĢlarımı uyarmak.Tabii ki uyarmakla bir Ģey olmuyor yani yapacak olan gene 

yapıyor.Ama biz bu sorumluluğu hissettiğimiz için gönderdik kimseyi kırmak niyetiyle değil. 

Hüsnü Bey beni kırmak istedi, ama ben kırılmıyorum çünkü tanıdım onu, dolayısıyla da beni 

kıramaz. Hakan Bey‟e de söylemek isterim ki, eğer gerçekten benim eĢimle ilgili veya benim 

kardeĢimle ilgili varsa onlara bir menfaat sağladığıma dair bir iddia bunun gereğini yapmak 

Ģerefinizdir. Bunun lütfen gereğini yapınız bu bir Ģeref meselesidir.Çünkü bunu hiç dile 

getirmediğinizi söyleyip,hemen hemen her Meclis Toplantısının Dilek Temenniler bölümünde bir 

biçimde bu gündeme geliyor. Ben de rica ediyorum böyle bir iddianız varsa bu bir Ģeref meselesidir, 

bunun gereğini yapınız. 

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Mazereti Olan ArkadaĢlarımızın Mazeretlerininkabulünü oylarınıza 

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

HAKAN YILDIZ:Sayın BaĢkan, Ģahsıma… 
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IX. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: Bir sonraki Toplantımız… 

MUSTAFA ÖZUSLU: BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: 16 Aralık 2020 ÇarĢamba saat: 16.00 Adnan SaygunSanat Merkezinde. 

MUSTAFA ÖZUSLU:Saat: 16.00 BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Evet saat 16.00‟da. 

MUSTAFA ÖZUSLU:Saat: 16.00.Tamam, tamam. 
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