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1. BÖLÜM 

MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

 

 Gündem No   :97509404-301.03-12/2                                                     Toplantı Tarihi    : 16/12/2020  

 Toplantı Yeri  : MithatpaĢa Caddesi,Mehmet Ali Akman Mahallesi        Toplantı Saati      : 16.00 

                           No:1087 Konak/ĠZMĠR 

      (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 1. "Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi" kapsamında, küçükbaĢ hayvan 

yetiĢtiriciliği bakımından önemli potansiyeli olan Ġzmir kırsalındaki koyun/keçi yetiĢtiricilerine girdi 

desteği sağlanarak Ġlimizde küçükbaĢ hayvancılığın yaygınlaĢtırılması amaçlanmakta olup; bu hedef 

doğrultusunda hazırlanan Proje‟nin görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.275529) 

 

 2. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Korona (Covit-19) Virüsünün önlenebilmesi amacıyla 

olağanüstü tedbirler kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle toplu ulaĢım sektöründe yaĢanan mağduriyetin 

belli ölçüde de olsa giderilmesi amacıyla "Terminal GiriĢ Ücretlerinin 01/03/2021 tarihine kadar 

alınmaması" hususunun görüĢülmesi. (UlaĢım Dai.BĢk.E.275515) 

 

 3. Kınık Belediye Meclisinin; Kınık Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesinin yedek ödenek 

kaleminden önerge eki tabloda belirtilen birimler arası aktarma yapılmasına yönelik, 02/12/2020 tarihli 

ve 10/48 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.275516) 

 

 4. Buca Belediye Meclisinin; Buca Belediyesi sınırları içinde kurulan Açık ve Kapalı Semt Pazar 

Yerlerinde esnaflar arasında beĢ yılı doldurmadan devir iĢlemi yapanlardan alınmak üzere, 2021 Mali 

Yılı Pazar Yeri Devir Ücretlerinin, 2020 Mali Yılında alınan devir ücretleri üzerinden % 22.58 "Yeniden 

Değerleme Oranında" yapılan artıĢta hesaplanan ve önerge ekinde belirtilen 2021 Mali Yılı Pazar yeri 

devir ücretlerin uygulanmasına yönelik, 04/12/2020 tarihli ve 2020/138 sayılı Kararının görüĢülmesi. 

(Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.275517) 

 

 5. Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi, 2573 ada, 2 parselin "Akaryakıt + Servis Ġstasyonu (LPG Yer 

Alabilir)" belirlenmesine iliĢkin, parsel maliki vekilince hazırlanarak iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.275519) 

 

 6. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli, 245 sayılı Kararı ile uygun görülen;                      

Kazımdirik Mahallesi 30 J II b (24 O I a) ve 30 J II c (24 O I d) paftalara isabet eden, 8 ada 4 parsel, 

8065 ada 2 parsel, 8067 ada 3 parselin bulunduğu bölgede, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Kararı 

doğrultusunda "Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sahası" olarak kullanılan alanın, "Resmi Kurum Alanı" 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.275524) 

 

 7. Aliağa ilçesi, Yeni Mahallede bulunan 25 m'lik yolun bir kısmının kaydırılarak yeniden 

düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.275526) 
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 8. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarihli ve 84/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen;                 

General Kazım Özalp Mahallesi, 47/10 Sokak ile 47 Sokak kesiĢiminde, yürürlükteki imar planında 

"Park Alanı" olarak belirlenmiĢ alanda 3.00 m x 6.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine iliĢkin 

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

Dai.BĢk.E.275521) 

 

 9. Bornova Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 244 sayılı Kararı ile uygun görülen;                         

Doğanlar Mahallesi, L18b06a2a ve L18b06a2b paftalar, 19209 ada, 1 parselde çekme mesafelerinin 

yeniden belirlenmesine ve plan notu getirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.275527) 

 

 10. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 52/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen;                  

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği doğrultusunda hazırlanan, Atıfbey Mahallesinde, 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Eğitim Tesisi" kullanımında kalan, 1373 ada, 2 

parselin bir kısmının "Özel Eğitim Alanı", bir kısmının ise "Ana Okulu" olarak belirlenmesine yönelik, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.275518) 

 

 11. KemalpaĢa Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 05/151 sayılı Kararı ile uygun görülen;                    

Armutlu Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planında "Sanayi Alanı" olarak belirlenmiĢ alanlarda, taban alanı uygulamasına yönelik mevcuttaki fiili 

durum dikkate alınarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği önerisi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.275523) 

 

 12. Bergama Belediye Meclisinin; KurtuluĢ Mahallesi, Kata Caddesinden cephe alan parsellerin Planlı 

Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların 

zemin katlarda yer alabilmesine yönelik 15/10/2020 tarihli ve 20/109 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.275528) 

 

 13.  Tire Belediye Meclisinin; Turan Mahallesi, Hakime Sokağın, Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliği'nin 

ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine 

yönelik 09/10/2020 tarih 05.99 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.275520) 

 

 14. Kiraz Belediye Meclisinin 02/10/2020 tarihli ve 108/8 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                

Yeni Mahalle, 116 ada, 9 parselin güneyindeki Park Alanı içerisinde 4.00 m x 4.00 m ebatlarında 

Regülatör Yeri ayrılmasına iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.275522) 

 

 15. Selçuk Belediye Meclisinin 04/09/2020 tarihli ve 2020/121 sayılı Kararı ile uygun görülen;                       

1/1000 ölçekli Ġzmir ġirince Koruma Amaçlı Ġmar Planı Revizyonu sınırları içinde kalan muhtelif 

parsellerde, yola terk iĢlemi yapılması talebiyle anlaĢılan, askıya çıkan kadastral pafta ile kesinleĢen 

kadastral pafta arasında kayma durumunun olduğu, bu durumun plana yansımıĢ olması sebebiyle, 1/1000 

ölçekli Ġzmir ġirince Koruma Amaçlı Ġmar Planı Revizyonu ana kararlarında herhangi bir değiĢiklik 

yapılmadan kadastral teknik düzenlemeyi içeren, 1/1000 ölçekli Ġzmir ġirince Koruma Amaçlı Ġmar 

Planı Revizyonu ve Plan Açıklama Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.275525) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

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

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

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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Çevre ve 

Sağlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu.(Ġklim DeğiĢikliği ve Çev. Kor. 

Kont.Dai.BĢk.E.263755) 
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 2. Belediyemizin kente ve kentlisine hizmet anlayıĢında ve yönetim yapısında benimsemiĢ olduğu, 

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

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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Çevre ve Sağlık – Tarım, 

Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu. (Ġklim DeğiĢikliği ve Çev. Kor. Kont.Dai.BĢk.E.264613) 

 

 3. 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 “3’er adet Ata 

Altının karşılığı olan Türk Lirası verilmesi ile Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve 

Benzeri Ödemeler (864.03.4.2.05) Bütçe Kaleminden karşılanması” Ģeklindeki MüĢterek görüĢ 

doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz. Dai.BĢk.E.273673) 

 

 4. Uluslararası Yüzme Liginde erkekler 100 metre Kurbağalama yarıĢında Avrupa rekoru kırarak 1. olan 

Emre SAKÇI‟ya “3 adet Ata Altın” verilmesi hususunun “3 adet Ata Altının karşılığı olan Türk Lirası 

verilmesi ile Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (864.03.4.2.05) 

Bütçe Kaleminden karşılanması” Ģeklindeki MüĢterek görüĢ doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. 

(Gençlik ve Spor Hiz.Dai.BĢk.E.273668) 

 

 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 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonları 

Raporu. (Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.272624) 

 

 6. Engelsiz yaĢamın öncüsü olabilmek için yola çıkan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından 

engellilerin sorunları ve sorunlarının çözülmesi amacıyla, 27-28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde "4. 

Uluslararası Engelsizmir Kongresi" gerçekleĢtirilecek olup, bu amaç doğrultusunda "Önyargı ve Empati" 

konulu Ulusal Karikatür YarıĢması düzenlenmesi ve önerge ekinde yer alan DanıĢman, Asil, Yedek Jüri 

Üyeleri ve Raportör Listesi ile yarıĢma sonuçlanana kadar, yarıĢmayla ilgili olarak yapılacak toplantılar 

için söz konusu listede isimleri bulunan katılımcıların ulaĢım, konaklama, yemek ve coffee break 

giderlerinin Müdürlüğümüz Bütçesinin Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 

tertibinden karĢılanması, jüri üyeleri ve raportörlere ödenecek ücretler için Müdürlüğümüz Bütçesinin 

Etüd – Proje BilirkiĢi Ekspertiz bütçe tertibinin kullanılması ve ayrıca yarıĢma sonucu verilecek 

ödüllerin Müdürlüğümüzün Ödül, Ġkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karĢılanmasının Engelsiz 

Ġzmir Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 

Komisyonlarınca “Herhangi bir karar alınmasına gerek olmadığı ilgili Yönetmelikte belirlenen şekilde 

kurumun bütçesince karşılanmasının uygun olduğu” Ģeklindeki MüĢterek görüĢ doğrultusundaoybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.249658) 

 

 7. Belediyemizin harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda 2020 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 oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.BĢk.E. 273670) 

 

 8.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 
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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 eklenmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(ESHOT-Araç Bak.Ona.Dai.BĢk.E.10686-

E.162363) 

  

9. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.veKar.Dai. BĢk. E.270346) 

 

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

ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.272237) 

 

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

ve Kar. Dai.BĢk.E.272240) 

 

 12. 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 oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.273662) 

 

 13. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E. 273661) 

 

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

ve Kar. Dai.BĢk.E. 273659) 

 

 15.Belediye Meclisimizin 14/06/2017 tarihli ve 05.690 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 12/07/2017 

tarihinde imzalanan, Ġzmir Tramvay Sistemleri Yolcu TaĢımacılığı ĠĢletmeciliği Devir SözleĢmesi'nin 

"ĠĢletme Bedeli ve Diğer Ödemeler" baĢlıklı 4.3 maddesinin, 2020 yılı ve sonrası için geçerli olmak 

üzere, "ġirket, Hat Kira Ücreti olarak, KDV hariç olmak üzere, tramv+ay iĢletmesi yıllık biniĢ 

hasılatının %1‟ini her yılın sonunda Belediyeye ödeyecektir." Ģeklinde değiĢtirilmesinin oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler – Hukuk Komisyonları Raporu. (Raylı 

Sis.Dai.BĢk.E.222180) 

 

 IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

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

2020 YILI ARALIK AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

Tutanak No   :97509404-301.04-12/2                                                      Toplantı Tarihi    : 16/12/2020  

Toplantı Yeri  : MithatpaĢa Caddesi,Mehmet Ali Akman MahallesiToplantı Saati      : 16.00 

No:1087 Konak/ĠZMĠR 

(Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 

 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR:Mustafa ÖZUSLU, Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU, Ġlhan 

DAL, Fikret AKTAġ, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, 

Abdül BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap 

BÖRÜHAN, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer 

BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan 

ÖNAL, Cindi Can POLAT, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Deniz BEKTAġ, Ramazan 

Ġsmail UYGUR, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ, 

Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, 

Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, 

Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Ali BOR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Mustafa 

KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, 

ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Seda ÖZTÜRE, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Ali 

ENGĠN, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Ayhan KAYA, Hüsniye 

YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, 

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, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, 

Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Hüsnü BOZTEPE, Özgür 

Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat 

ÖNCEL, Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AĢkın UYAR, AyĢegül DURAN TÜRKER, 

Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Ümit 

CĠNGÖZ, Uğur DEMĠREZEN, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan 

ERTANE, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Sedat SARI, Halil Doğukan EROĞLU, 

Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR:Mustafa Tunç SOYER, Serkan KALMAZ, Muhittin 

SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Mustafa ĠDUĞ, Yahya YILDIZ, Asker 

GÜNEġ, Mehmet Atilla BAYSAK, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali GÜL, Deniz 

KARAKURT, Hasan ÜNAL, Muharrem BAYRAKTAR, Gürsel RÜZGAR, Fatma ÇALKAYA, Önder 

CAN (Urla Belediye BaĢkan Vekili),Ġsmet ORHAN, Onur YĠĞĠT, Haydar GÜLTEKĠN, Adil KIRGÖZ, 

Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri 

CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, Feridun YILMAZLAR, Raife 

KARABATAK, Fikret MISIRLI, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Dilek YILDIZ, Aydın PEHLĠVAN, 

Galip ATAR, Hakan KOġTU, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Mümin BAYRAM, Saliha 

ÖZÇINAR, Erol ÇOMAK, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Salih Atakan 

DURAN, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Aralık Ayı 

Toplantısının II. BirleĢimini açıyorum, toplantı yeter sayımız vardır. ġimdi Gündemimize geçiyoruz 

ArkadaĢlar. Gündemimizin II. maddesine geçmeden önce Ģunu söylemek istiyorum; bu salonla ilgili 

olarak Ġsmet Ġnönü Sanat Merkezi‟ndeki yaptığımız Meclis Toplantılarından sonra oradaki fiziki 

Ģartlarımızın kifayetsizliği dolayısıyla böyle bir… Sayın Grup BaĢkan Vekilleriyle de görüĢerek bir 

önlem almıĢtık ve burayı tercih etmiĢtik. Diğer Grupların bu anlamda görüĢünü de merak ediyoruz. Biz 
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Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak daha iyi bir alternatif, daha iyi bir seçenek buluncaya 

kadar burada Meclis ve Grup Toplantılarımızın yapılması yönünde bir irade ortaya koyduk. AK 

Parti‟den Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bizce de uygundur diye düĢünüyoruz. Sadece sizde takdir edersiniz, 

bazı Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız açısından lokasyon olarak bazen problem yaĢanabilir ama salonun 

fiziki Ģartları, binanın fiziki Ģartları oldukça uygun. Ama umuyorum tüm Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın 

ve sizlerin de umduğunu düĢünüyorum. En kısa zamanda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine yakıĢır bir 

binada ve salonda Meclis Toplantılarımızı biz ve bizden sonraki Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız da 

yapmaya baĢlar diye düĢünüyorum, saygılar sunuyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, Sayın ġAHĠN? Salonla ilgili bir Ģeyiniz var mı? 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım, bu toplantı yerimizle ilgili. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, evet. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Vallahi efendim…Tabii Sayın BaĢkan‟ım, burası daha uygun bir yer ama tabii 

BüyükĢehir Belediye Binamız gibi hiçbir yer olamaz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Olamaz. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: ĠnĢallah en kısa zamanda bir binaya kavuĢuruz diye düĢünüyorum, teĢekkür 

ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben de teĢekkür ederim. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Evet.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? 

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabii mücbir sebepler, zorunlu olarak bizi bu tür ortamlara itmiĢ durumda ama salonumuzda güzel bir 

salon, merkezde bir yer bulunana kadar burada çalıĢmakta bir sakınca yok, hayırlısı olsun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ederim.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet Değerli Meclis Üyeleri, Ģimdi Gündemimizin II. maddesine 

BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi maddesine geçiyorum, Sayın 

KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan, Gündem herkeste olduğundan madde baĢlıklarıyla okunarak 

görüĢülmesini ve oylanmasını öneriyorum.  

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

madde baĢlıkları halinde görüĢülmesi ve oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde Tarım, Orman ve Hayvancılık – Hukuk – Plan ve Bütçe 

Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli ArkadaĢlar 1 

No’lu Önergenin Tarım, Orman ve Hayvancılık – Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına 

gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 2. ve 3. maddeler Plan ve Bütçe Komisyonuna acil kaydıyla. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 2. ve 3. maddeler Plan ve Bütçe Komisyonuna acil kaydıyla 

gönderilmesi Sayın KÖKKILINÇ tarafından söylendi. Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 

2 ve 3 No’lu Önergelerin acil Ģerhiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına acil kaydıyla. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 4 No’lu Önergenin 

Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına acil kaydıyla gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 5. madde BeĢli Komisyon; Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – 

Esnaf ve Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 5 No’lu Önergenin 

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

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. ve 7. maddeler Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?6 ve 7 No’lu 
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Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 8 No’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 9 No’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Aile ve Çocuk 

Komisyonları. 

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

Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Aile ve Çocuk Komisyonlarına gönderilmesini 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: 11, 12, 13 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. 

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

11, 12 ve 13 No’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları. 

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

14 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15,Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları. 

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

15 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına 

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

Gündemimiz var mıdır?(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)Ek Gündemimiz yoktur. 

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının 

GörüĢülmesi, yani üçüncü maddeye geçiyorum. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1, 2, 3, 4 ve 5. maddeler Komisyonlardan oybirliği ile gelmiĢ, oylansın. 

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

1, 2, 3, 4 ve 5 No’lu Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. madde Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonlarına göre 

oylansın, Plan ve Bütçe Komisyonu temel Komisyon olduğundan bu Komisyonun görüĢü değerli. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 6. maddenin Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 

Komisyonlarından geldiği Ģekilde oylanmasını istiyorsunuz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

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

Komisyon Raporunun Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonlarından geldiği Ģekilde 

kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, diğer maddeler Komisyonlardan oybirliği ile gelmiĢ, 

dolayısıyla 7 ve 15 dâhil Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 No‟lu Komisyon Raporlarının 

Komisyonlarından geldiği Ģekilde oylanmasını talep ediyorsunuz. Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın 

SEVĠNÇ? Evet, 7 ve 15 dâhil Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde kabulünü 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 
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IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Gündemimizin diğer maddesi Gündem DıĢı 

KonuĢma Talepleri bölümüne geldik. Gündem dıĢı söz almak isteyen arkadaĢlarımız var mı? Sayın 

Meclis Üyeleri Gündem dıĢı konuĢma talep eden var mı? Evet, evet Ertan Bey buyurun. Sayın Meclis 

dinleyelim. 

ERTAN CERTEL: Değerli BaĢkan, Değerli Hazırun Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyesi olarak söz 

almıĢ bulunmaktayım.15 Aralık 2020 tarihinde çeĢitli haber sitelerinde yayımlanan Ģahsım ve 

Cumhuriyet Halk Partisi Urla Ġlçe BaĢkanı Hakan ÖZBADUR‟u hedef alan iddialarla ilgili olarak 

gerekli hukuki süreç, bugün itibarıyla tarafımızca baĢlatılmıĢtır. Son dönemde Urla‟mız ve yarımada 

tarım arazileri, ormanlar, sulak alanlar rant uğruna iktidar ve yandaĢları tarafından sit dereceleri, imar 

planları değiĢtirilerek kamulaĢtırma yoluyla enerji santralleri, taĢ ocakları, maden ocakları bahane 

edilerek yoğun Ģekilde hedef alınmaktadır. Yazılı ve görsel basın üzerinden bizlere yönelik yapılan 

mesnetsiz saldırılara, aslı astarı olmayan suçlamalara karĢı bizler adalete, hukuka inanan Atatürkçü 

Yöneticiler olarak asla yürüdüğümüz yoldan dönmeyeceğiz.Siyasi baskı kurmak isteyip rant peĢinde 

koĢan ilkesiz Ģahıslara geçit vermeyeceğiz.Bulunduğumuz mevkileri bazı zatların çıkar amaçlı 

kullanmalarına asla izin vermeyeceğiz.Bizler hak, hukuk, adalet anlayıĢını Ģiar edinmiĢ Cumhuriyet 

Halk Partisinde siyaset yapmanın haklı gururunu yaĢayan yurtseverleriz.Hiçbir baskı bizleri bu, bu… 

Pardon. Hiçbir baskı bizleri bu yoldan döndüremez. Bizlere bu mesnetsiz suçları isnat etmeye çalıĢan 

münferitlere karĢı açmıĢ olduğumuz dava ile Cumhuriyet Mahkemelerinde hesap vereceğiz. Bizlerin hiç 

kimseye veremeyeceği hesap yoktur, saygılarımla. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın CERTEL. Buyurun Sayın BOZTEPE. 

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

arkadaĢlara bugün Meclis 10 dakika sürecek demiĢtim ama galiba uzayacak. Biz Pazartesi günü 

Urla‟daki bir akaryakıtla ilgili görüĢlerimizi söyledik. Hatta orada ısrarla dile getirdik dedi ki; “Bunu 

tekrar Komisyonlara yollayın, sadece Komisyon BaĢkanları görüĢmelerini yapsınlar ve gerekiyorsa 

oybirliği ile reddedelim.” Biz orada bir mektubun bize geldiğini, aynı mektubun Belediye BaĢkanına 

aslında hitaben yazıldığı mektubu Sayın BaĢkana biz verdik. Kendisi “Ben de yok.” dedi ve biz hiçbir 

kiĢinin, kimsenin ismini telaffuz etmedik. Ne Ġlçe BaĢkanının, ne o arkadaĢın. ArkadaĢı daha demin 

kapıda gördüm, hakikatten de orada tanıdım, kendisini tanıttı bana. Biz hiç kimsenin ismini vermedik 

ama Ģunu da merak ediyorum; yahu Mustafa Kemal ATATÜRK‟ü bu iĢin içine niye sokuyorsunuz yahu. 

Yani bir bakıyorsunuz, konuyu baĢka baĢka yerlere çekiyorlar. ArkadaĢımız hukuka baĢvurmuĢsa, 

buyursun gitsin ne yapacaksa yapsın. Ama bu konuyla ilgili getirip… Mustafa Kemal‟e, Cumhuriyet‟e 

bağlantısını benim aklım almadı. Ben 23 yıl Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapmıĢ bir arkadaĢınız 

olarak bu kadar da Mustafa Kemal ATATÜRK‟ü, bu ülkenin kurucusunu lütfen her Ģeyin içine 

sokmayın, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. ArkadaĢ inĢallah bizi de mahkemeye vermiĢtir, belki de mal 

sahibi… Kimi vermiĢ bilmiyoruz da, gider gereğini yaparız, hesabını veririz, sevgiler. Ama biz hiç 

kimsenin, biz hiç kimsenin ne ismini telaffuz ettik, ne Ġlçe BaĢkanının ismini söyledik, ne arkadaĢın 

ismini söyledik. Bir mektup var dedik, bir iddia var dedik, bu iddia varken dedik tekrar Komisyonlara 

gidilsin görüĢülsün, sevgiler selamlar.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın BOZTEPE. Gündem dıĢı baĢka söz almak 

isteyen arkadaĢımız var mı? Ben göremiyor olabilirim. Evet, Deniz Bey... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Seda Hanım özür dilerim, Seda Hanım var buyurun. 

SEDA ÖZTÜRE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Sayın Bürokratlar ve Basın Mensupları 

hepinize iyi günler diliyorum. Pazartesi günkü Oturumda Hüsnü Bey‟in Çevre ve Sağlık Komisyonuna 

sunduğu üç dosya varmıĢ, o konuyla ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Dosyalarımızı geriye dönük 

olarak inceledik, Komisyondaki arkadaĢlarımızla birlikte. Aldığımız kararların özellikle kamu yararı 

gözetilerek alındığını buradan tekrardan söylemek istiyorum, bir tanesi de zaten imar alanı içerisinde 

kaldığı için oybirliği ile uygun bulunmuĢ bir dosyadır. Bu kararlarımızda Komisyon Üyelerimizin 

tamamı katkıda bulunmuĢtur. Aldığımız kararların arkasında durduğumuzu tekrardan söylemek istedim, 

teĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın ÖZTÜRE. Evet, buyurun, buyurun Taner Bey. 

TANER KAZANOĞLU: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlar hepinize merhabalar 

diliyorum. Belki Pazartesi günü böyle gerginlikle biraz fazla agresifçe bir konuĢma yaptık. ĠĢte“YeĢili 

seviyoruz.” dedik ama bak yeĢil ceketimi de giydim yani hakikaten de yeĢili seviyoruz, bu yönüyle de 

seviyoruz ġimdi ben konuĢma yaparken BeĢli, Meclisin BeĢli Komisyonun Kararlarına Meclis 
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Üyelerinin uyma mecburiyeti diye bir zorunluluğu yok. Komisyon Kararları uyarıcıdır, 

bilgilendiricidir. Ben, bu benzin istasyonuyla, tarım arazisine yapılmak istenen benzin istasyonunun 

yapılmaması için her türlü kavgayı… Yani adamı tanımam, bilmem ama kente ihanet edilmemesi 

gerektiğini, tarım arazilerinin korunması gerektiğini düĢünen bir arkadaĢınızım. Tabii o dönemde 

konuĢma yaparken Hüsna Ağabeyim… Severim de Ģimdi Allah var, laf attı bize dedi ki;“Beni 

konuĢturma” dedi. Yahu eğer benle ilgili… Ben bu konuda çok Ģeffafımdır. Her zaman benimle ilgili 

herhangi bir hukuksuzluk, herhangi bir ahlaksızlığın içindeysem Hüsna Ağabeyimden rica edeceğim 

özellikle bu konuyu desin ki, Taner sen Ģurada ahlaksızlık yaptın, Ģurada hukuka aykırı bir… Hani 

aradım da“YanlıĢ anlama oldu.” dedi. ġimdi bu Ġzmir‟le ilgili… Bu kentin ben yerlisiyim. Benim 

babamın mezarı Kaynaklar‟da. Yani Ģimdi bizim ithalle ilgili… En acısı tabii hemĢehrim olan Grup 

Sözcüsü lafı bize böyle arkadan bir Ģekilde çarptı da… Yani Ģimdi benim Ģeyim Ģu; “Ben Ġstanbul‟dan 

geldim ama bu kente hizmet etmek için geldim ve bu kente ihanet etmek istemiyorum.”Yani bundan 10 

sene sonra biz bu kentin tarım arazilerini imara açtık, biz bu kentin yeĢil alanlarını yok ettik deyip, 

ondan sonra “Bu kente ihanet ettik.” demek istemiyorum. O nedenle yani Komisyon Kararlarına ısrarla 

bu BeĢli Komisyona havale edilsin, oybirliğiyle reddedilsin veya oybirliğiyle kabul edilsin… 

Oybirliğiyle kabul edilse dahi, her Meclis Üyesi… Hepimiz siyasi birer figürüz, hepimiz seçilmiĢiz, 

hepimizin kendine göre Ģehre, kente bakıĢ açısı var. Tamam, mutlaka siyasi partilerin, bir Grupların da 

disiplinleri var ama kiĢilerin de kendine göre bir hayata bakıĢı var. Ben bu konuda yeĢil alanların, kentin 

nefes alınacak alanların imara açılarak kentin nefessiz bırakılmasına her ortamda karĢı çıkacağım. 

Ġstanbul‟da bir anımı anlatayım; bir berbere gittim dedi ki, Taner Ağabey dedi; “Bizim rüzgârımızı 

çaldılar.” dedi. Neden dedim? “Bak bu plazaları görüyorsun rüzgâr yok.” dedi. ġimdi kentlerde 

susuzlukla yanıyoruz. Niye yanıyoruz? Biz yarattık bu olumsuz bir Ģehirleri, insanoğlu yarattı. O 

nedenle Hüsnü Ağabeyim de eğer bu konuyu bir bildiğim… “KonuĢturma beni, sen değiĢtin” dedi. 

Hakikaten nasıl da değiĢtim onu da bir öğreneyim vallahi Hüsnü Ağabey lütfen rica ediyorum senden, 

teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika, bir dakika… 

TANER KAZANOĞLU: Hayır ben dedim ki; orada laf attın ben… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Hatip sözünü bitirsin. 

TANER KAZANOĞLU: Hayır ben konuĢurken laf attın, dedin ki “Sen değiĢtin.” Efendime 

söyleyeyim “Beni konuĢturma.” dedin. Hakikaten merak ettim, neyse hani ben de bileyim, belki benim 

bilmediğim bir hatam da vardır. Evet, teĢekkür ediyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet Sayın Taner‟e teĢekkür ediyorum, söz vereceğim... (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) SataĢma olduğu için biliyorum sizi 

izafe etti zaten. Ama önce isterseniz Grup BaĢkan Vekilinize… Özgür Bey buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

ġimdi tabii biz bu konu özelinde, tartıĢılan konu özelinde hiçbir zaman kiĢiler üzerinden bir polemik 

konusu yapmak istemedik, yapmayız da bugüne kadar da yapmadık. Biz meseleye hep ilkesel yaklaĢtık, 

ilkeler üzerinden yaklaĢtık ve Ģunu söyledik, dedik ki; “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bir karar alırken, 

bir karar verirken ortaya kendisinin koymuĢ olduğu kriterler ve ilkeler doğrultusunda hareket etsin.” 

dedik. O günkü tartıĢma konumuz da tamamen bunun üzerine yapılmıĢ bir tartıĢma konusuydu ve usuli 

anlamda birtakım hataların olduğunu ki, bu hataların olduğunu Sayın Belediye BaĢkanı Tunç SOYER de 

dile getirdi zaten ve bundan sonra bu hataların yapılmayacağı yönünde birtakım açıklamalarda bulundu. 

Dolayısıyla sonrasında basında çıkan haberler ve benzeri konular… Bu bizim dıĢımızda geliĢen 

meseleler. ArkadaĢlar elbetteki, yasal yollarla haklarına arama ihtiyaçları duyarlarsa duyacaklar ama 

Hüsnü Bey‟in de dile getirdiği gibi ATATÜRK hepimizin ATATÜRK‟ü hepimizin değerlisi, Cumhuriyet 

hepimizin değerlisi. Dolayısıyla ATATÜRK üzerinden ve Cumhuriyet üzerinden birtakım söylemler 

geliĢtirerek, birtakım suçlamalarda bulunulmasını kabul etmiyorum. Yine aynı Ģekilde bu suçlamalar 

üzerinden çıkıp Ģöyle bir ifade kullanılmasına asla ama asla kabul etmiyorum; iktidarın, iktidarın 

yarımada ve Urla üzerindeki birtakım tasarrufları üzerinden eleĢtiri yapmasını asla kabul etmiyorum ve 

reddediyorum. ġimdi Kıymetli BaĢkan‟ım söz almıĢken baĢka bir konuya da değinmek istiyorum. 

Aslında bu konuyu Sayın Belediye BaĢkanımız Tunç Bey buradayken dile getirmek istiyordum ama söz 

almıĢken de bu konuyu dile getirmek istiyorum. Çünkü önemli bir konu olduğunu düĢünüyorum. 

Biliyorsunuz yakın bir zamanda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yapmıĢ olduğu bir ihale var. Bu basına 

da yansıdı, muhtemelen sizlere de bununla ilgili bilgiler gelmiĢtir. Servis araçlarıyla ilgili „S Plakası‟ ile 

ilgili bir ihale süreci yaĢandı bu Ģehirde ve bu sürecin yaĢanması öncesinde servisçi esnafı dediğimiz 
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esnaf arkadaĢlarımızın Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi önünde de yapmıĢ olduğu bazı eylemler 

oldu. Neden? Çünkü Mart ayından bu yana, Mart ayından bu yana özellikle okulların kapalı olması 

nedeniyle, okulların kapalı olması nedeniyle birçok servisçi esnafın mağdur olduğunu hepimiz biliyoruz. 

ġehirde 7000 civarında servis aracı var ve bunların yaklaĢık 3000‟i, bunların yaklaĢık 3000‟i okullardaki 

öğrenci kardeĢlerimizi taĢımak için kullanılıyor ve dolayısıyla okulların kapalı olması nedeniyle bu 

servisler Ģu anda kullanılmıyor. ĠĢ yerleriyle ilgili yaĢanan sorunlar ve sıkıntılar… Onlar hepimizce 

malum. ġimdi hâl böyle iken, durum ortada iken Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin adeta bir inat uğruna, 

belki de bir gelir elde etme amacı ile önce 1200 civarında bir planlama yapılmıĢ, arkasından da 400 

civarında bir S Plaka dediğimiz plaka ihalesi gerçekleĢmiĢ. Bu taraftan, bu anlamı ile zaten mağdur olan 

esnafın mağduriyeti gerçekleĢtirilmiĢ. Arkasından bu ihaleyi yapan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ki, 

bunu esasında daha önce de dile getirmiĢtim. Gerçekten ihale konusunda bir problem var bu kurumda. 

Daha önce yapılmıĢ birtakım ihalelerde de yaĢanan bir problem var. Bunu söylerken… Art niyetle 

söylenmiĢ bir ifade değil. Hukuki ve teknik anlamda birtakım eksikliklerin olduğunu düĢünüyorum. En 

son yapılan bu „S Plaka Ġhalesi‟ Ġzmir 6. Ġdare Mahkemesi tarafından reddedilmiĢ, yani iĢlem ortadan 

kaldırılmıĢ. Toplam 400 civarında „S Plaka Ġhalesi‟ yapılmıĢ, 400 bin Bedel+KDV‟yle yaklaĢık 150 

milyon TL Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin kasasına girmiĢ arkadaĢlar. Ve bu kararla birlikte de, 

elimdeki kararla birlikte de kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bu plakaların iptal 

edilmesi ve bedellerinin iade edilmesi gerekiyor. Umarım bu bedel tabii kullanılmamıĢtır bir yerlere diye 

düĢünüyorum. ġimdi burada iki mağduriyet doğdu. Bir; bu ihaleyi yaparak zaten yeterince mağdur olan 

servisçi esnafların mağduriyetleri arttırıldı ki, burada yaptığım incelemelerde, gördüğümde 

araĢtırmalarımızda da Ģunu gördük; küçük esnafta bir ettiğimiz esnafın bu ihalelerden S Plakalarını 

almadığını, daha çok kurumsal nitelikteki firmaların aldığını gördük, burada birinci bir mağduriyet söz 

konusu. ġimdi ikinci bir mağduriyet oldu; küçük de olsa %5‟lik bir dilim de olsa, bu iĢi yapan küçük 

esnaf, bu almıĢ olduğu ve kendince kurmuĢ olduğu bir organizasyonda bu mahkeme kararıyla… Neden? 

Çünkü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin buradaki hatasından dolayı ikinci mağduriyet doğdu. ġimdi 

Pandemi döneminde dönem dönem Sayın BaĢkanın, Tunç SOYER‟in birtakım açıklamalarını okuyoruz, 

birtakım açıklamalarını duyuyoruz. „„ĠĢte Ģu esnaf kesimine destek vereceğiz, Ģu kesime Ģöyle destek 

veriyoruz, sanatçılara destek veriyoruz‟‟En son balıkçılarla ilgili bir destek... Güzel, bu destekleri elbette 

ki neden veriyorsunuz demeyiz. Sadece eksikse bu eksiği eleĢtiririz. Buyurun, dün muhtemelen takip 

etmiĢsinizdir, muhtemelen takip etmiĢsinizdir. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinde AK Parti Grup 

BaĢkan Vekilimiz bir öneri ortaya koydu. Tabii bunun Ġzmir ölçeğinde uygulanabilirliği ne kadar olur 

onu bilmiyoruz ama en azından bir öneri açısından söylüyoruz; toplu ulaĢım aracı olarak bu servis 

araçlarının en azından mağduriyetinin giderilmesi adına biz de buradan onu öneriyoruz. Değil yeni         

S Plakası Ġhalesinin yapılması ki, zaten iptal oldu, sayının Ģu koĢullarda arttırılmasının hiçbir anlamı 

yok. Biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak,mağdur olan, yaklaĢık 1 yıldır mağdur olan bu esnaf 

kesimine gelin bir Ģekilde destek verelim diyorum ve saygılar sunuyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar… Buyurun Sayın 

ġAHĠN. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın 

Temsilcileri, Ġzmirliler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın BaĢkan‟ım geçtiğimiz günlerde 

zannediyorum bir 3 ay ya da 6 ay kadar bir zaman olmuĢtur, Konak Pier‟in önünde Çakabey Anıtı vardı, 

geçmiĢte kaldırılmıĢtı, onun yerine tekrar koyulmasıyla ilgili bir Ģey olmadı hâlâ. Bunun Pier‟in önünde 

Çakabey Anıtı‟nın tekrar yerine koyulmasını bekliyoruz, bunu belirteyim. Evet, yine örneğin; 

Betonyol‟da kaldırım çalıĢması yapılmıĢ, yenilenmiĢ kaldırımlar. Kaldırımlar çok yüksek yapılmıĢ, 

dükkânlar aĢağıda kalmıĢ yine bu su baskınında dükkânları su basmıĢ efendim. Yani orası yapılırken 

hani esnaf düĢünülmeliydi, burada esnaf… Esnafın mağduriyeti daha nasıl giderilebilir? Ona tekrar 

bakılması gerekir çünkü esnafın dükkânına hep su basmıĢ. Yine daha önce gündeme getirdiğim bir konu. 

Gaziemir ilçemizde, Irmak Mahallesi Gaziemir‟in en çok geliĢen ve göç alan mahallesidir. Bu sebeple 

ulaĢım sorunu ortaya çıkmaktadır. Mahalle sakinlerimiz otobüs güzergâhı olan 38 Sokaktan, 38 

Sokaktan devam edip 725 Sokağa girmesi, daha sonra aynı istikamette devam edip 700 Sokak ve 38 

Sokak bağlantısından çıkıĢ yapması konusunda istekleri bulunmakta, belediye otobüsünün efendim. 

Evet, bunu da belirtmiĢtim, bunlar olmadı, yapılmadı. Yine Sayın BaĢkan‟ım, Özgür HIZAL BaĢkanım 

bu servis S Plakalarıyla ilgili belirtti. Bu… UlaĢım Komisyonunda bayağı oldu yani bu çalıĢma yapılalı 

Sayın BaĢkan‟ım, salgın hastalık yoktu o zaman. Hani bu, bir ihtiyaç var diye yapıldı, hatta birçok 

firmayı, kuruluĢları Komisyonumuza da davet ettik. Tabii bu plakalar için belli firmalardan yeterli diyen 
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oldu, hani ihtiyaç yok diyenler oldu ama genelde ihtiyaç var diyenler daha fazlaydı. Bu son dönemde 

ihaleye çıkılacağı zaman biz Komisyon olarak söyledik, hani tamam ama Ģu anda bu olmasa iyiydi diye 

söyledik ama Bürokratlarımız çalıĢma yapmıĢtı. Hani esasında katılıyorum, bütün esnaflarımız çok 

mağdur. Yani bugün dolmuĢçusu, servisçisi iĢte kısıtlamadan etkilenen, çok etkilenen iĢte restoranlar, 

lokantalar,haydi gel al ya da paket servisiyle…Ama bir kafeler, kahveler, kıraathaneler tamamen kapalı. 

Hani bu anlamda BüyükĢehirimiz de neticede, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi. Hani evet destek oluyor 

insanlarımıza iĢte deprem oldu, sel baskını oluyor mağdur insanlarımıza çeĢitli destekler veriyor ama Ģu 

anda bu esnafımızın da küçük esnafımızın, asgari ücretlinin, hatta hiç çalıĢmayanların bunların da 

desteğe ihtiyacı var. BüyükĢehir Belediyemiz bunları da görmezden gelmese, bunlara da destek olsa iyi 

olur. Hele dolmuĢlar “Sırayla çalıĢıyoruz.”diyor. DolmuĢ duraklarına gittik, ziyaret ettik, birçok esnaf 

çok mağdur, inanılmaz mağdur. ĠnĢallah bu salgın hastalık bir an önce gider. Evet, teĢekkür ederim. Yine 

3 Aralık Dünya Engelliler Günüydü. Engellilerimizden de… Bununla ilgili de bir konuĢma hazırladım.3 

Aralık Dünya Engelliler Günü bilindiği üzere BirleĢmiĢ Milletler, BirleĢmiĢ Milletler Kurulunun1992 

yılında aldığı kararla 3 Aralık günü, Dünya Engelliler Günü olarak seçilmiĢtir. Engelli olan bireylerin 

kültürel ve sosyal açıdan yaĢadıkları sıkıntıların yanı sıra; sağlık, eğitim, ekonomi ve istihdam ile ilgili 

problemlerine dikkat çekmek, empati oluĢturmak ve çözüm arayıĢına vesile olmak için bu özel gün 28 

yıldır Farkındalık Günü olarak kutlanmaktadır. Toplumda sürekli bir arada yaĢadığımız engellilerimizin, 

yaĢadığı sorunların çözümü için yılın bir günü farkındalık oluĢturmanın kâfi olması mümkün 

değildir.YaĢamı paylaĢtığımız öyle özel insanların karĢılaĢtığı sorunlara duyarlılık göstermek 

sorumluluk sahibi her bireyin asli görevidir.Engelliliğin sadece doğuĢtan gelen bir sorun olmadığı, 

insanın yaĢamının herhangi bir döneminde baĢına gelebilecek bir kaza veya vücut bütünlüğünde hasara 

yol açabilecek organların iĢlev kaybına neden olabilecek bir hastalıkla sonradan da oluĢabilecek bir 

durum olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple topluma karĢı sorumluluğu olan herkes, attığı her adımda 

engelli olan bireylerin yaĢayabileceği zorlukları hesap edip, mesleki sorumluluğu varsa proje üretip, bu 

projeleri hayata geçirmek ya da yetkili kiĢileri uyarmak üzere çaba gösterme sorumluluğunu 

üstlenmelidir. YaĢanan sorunlar arasında öne çıkan eriĢilebilirlik ile ilgili güçlüklerin ortadan 

kaldırılması, yaĢam alanlarının her türlü engel grubunun dikkate alınarak düzenlenmesi, eğitim 

kurumları baĢta olmak üzere tüm kurum ve kuruluĢların bu açıdan eksikliklerinin giderilerek revize 

edilmesi elzemdir. Engellilerimize hizmet verecek, rehberlik edecek ve her Ģeyden önce eğitim verecek 

nitelikli kadroların yetiĢtirilmesi, yeterli sayıda personelin istihdamı önem taĢımaktadır.Engelli olan 

çocuklarımızın akranlarıyla birlikte olduğu sosyal dıĢlanmıĢlık duygusu yaĢamadığı, yaĢama aktif olarak 

dâhil olduğu ve gelecekte kendi yaĢamlarının sorumluluğunu üstlenebilecek güce sahip bireyler olarak 

yetiĢmeleri hepimizin sorumluluğudur.Bu hedefin gerçekleĢmesi, engelli çocuklarımızın ve 

gençlerimizin iĢinin ehli olan iyi yetiĢmiĢ eğitimcilerin istihdam edildiği, engelsiz kurumlarda nitelikli 

ve eriĢilebilir bir eğitim almalarıyla mümkün olacaktır. Covid-19 virüsünün tüm dünya toplumlarının 

sosyal, ekonomik ve siyasal açıdan zor günler yaĢamasına neden olduğu bu süreçte, engelli 

vatandaĢlarımızın yaĢadığı zorluklar ele alınması gereken önemli bir husustur. Rehabilitasyon 

hizmetlerinden ve eğitim imkânlarından yeterince yararlanamayan engelli çocuklarımıza evlerinde 

profesyonel destek almadan, bu zor süreci atlatmaya çalıĢan her yaĢtan tüm engellilerimize ve ailelerine 

destek olabilmek için gereken duyarlılığı göstermek zorundayız. Herhangi bir sebepten dolayı 

engellilerin yaĢamak zorunda kalan bireyleri görmezden gelmek, durum ve duygularını anlamaktan 

yoksun olmak, onlara yardım eli uzatmamak ve engelleri kaldırmak için çaba sarf etmemek insani 

duygulardan mahrum olmak demektir. Her ne kadar sosyal mesafe kuralları bizi birbirimizden uzak tutsa 

da, zorunlu olan bu kuralların birlik duygusunun önünde bir duvar oluĢturmayacağı, kültürümüzden ve 

maneviyatımızdan köklerini alan empati, yardımlaĢma ve dayanıĢma geleneğimizle önümüze çıkan her 

engeli birlikte aĢabileceğimiz unutulmamalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak mevcut sorunlara bu 

bakıĢ açısıyla yaklaĢmamız gerektiği inancıyla ve siyasal sorumluluğumuzun farkındalığıyla engelli 

kardeĢlerimizin yaĢamlarını kolaylaĢtıracak ve yaĢadıkları sıkıntıların çözümünü sağlayacak etkin ve 

sürdürülebilir politikalar geliĢtirmeyi en önemli görevlerimiz arasında kabul ediyoruz, engelli 

kardeĢlerimizi muhabbetle kucaklıyorum, selamlıyorum. Saygılar efendim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın ġAHĠN. Efendim önce Hakan Bey‟e söz 

vereyim buyurun. Sonra en son size… 

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

BaĢkan, bir Ģeyi karıĢtırarak geldiğimizi düĢünüyorum. Bazı kelimelerin arkasına saklandığımız zaman 

belki çok iyi iĢler yaptığımızı düĢünebiliriz, iĢte yeĢili koruyoruz, tarımı koruyoruz ya da insan hakları 
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ya da demokrasiye önem veriyoruz, bunlar söylemsel Ģeyler. Temele baktığımızda eyleme 

dökmemiz lazım bunları. TartıĢmada ismim de geçtiği için söz aldım. Biz o gün çok samimi bir Ģekilde 

ki, konuĢmayı da yapan Meclis Üyesi bendim. Burada bir çeliĢki olduğunu…“Tekrar Komisyonlara 

yollayalım, bu karıĢıklığı açıklayalım veya kendi içimizde tartıĢarak konuyu gerekiyorsa oybirliği… 

Bütün Komisyonlarla birlikte reddedelim.” tarzında bir konuĢma yapmıĢtık. Amacımızı o gün de 

belirttim, o gün konuĢmada bunu… Ġkinci kez söz aldığımda da belirtmiĢtim. Amacımız ne bir mektup 

üzerinden tartıĢma yaratmak, ne de konuyu baĢka bir tarafa taĢımak. Ama cevaplara baktığımızda Ģöyle 

bir durumla karĢılaĢıyoruz; yarın ileriye dönük kendimizi çok bağlayıcı cümleler kuruyor Değerli Meclis 

Üyelerimiz. Yani Ģimdi biz Menderes‟in Çöp Tesisini tartıĢtık burada. Ormanlık alana yapıyoruz, 

ihtiyacımız olduğu zaman bunları yapabiliyoruz. Ya da Aliağa‟da ĠZSU‟nun arıtma tesisini ormanlık 

alanda yapıyoruz, Sasalı‟da imar planları yapıyoruz, doğal sit alanları üzerinde yapıyoruz. ġimdi 

Ġzmir‟in marjinal tarım diye tanımladığınız ki, Urla-ÇeĢme Yarımadası‟nın büyük bir bölümü böyle. 

Karaburun‟da tarımda gözüken yeri askeri alanının yanında imara açıyoruz. Çünkü bunların nitelikleri 

ve koĢulları farklılık arz ediyor. ġimdi bütün bu bilgileri yok sayarak, bizim ortaya koyduğumuz 

eleĢtiriyi ya da bir çeliĢkiyi ki, bakın burada biz geçtiğimiz dönemde baĢka bir tartıĢma olduğunda ilgili 

bir Belediye BaĢkanımızla ilgili yine bir vatandaĢın iddia sözünde Ģu ifadeyi kullanmıĢ bir Meclis 

Üyesiyim; “Ben Meclis Üyesinin ve Belediye BaĢkanının, seçilmiĢ olanın sözüne itibar ederim.” 

Mektubu Sayın BaĢkan arz etti, arkadaĢlarımız takdim ettiler ve biz mektubun hiçbir tarafında değiliz. 

Ancak biz ne tarafındayız? Ġki kere gelmiĢ gitmiĢ bir konunun tekrar ortak Komisyonlar nezdinde 

değerlendirelim noktasında bir tavır ortaya koymuĢtuk. KeĢke o gün bu kabul edilseydi, bu tartıĢmaların 

hiçbiri ne basında yer alırdı, ne bakardı, bakılırdı, belki biz de aynı Ģekilde, aynı hassasiyeti taĢıyarak bu 

konuları oybirliği yapardık. ġimdi Ġzmir‟in gerçeklerini görmeden, yeĢilin korunması üzerinden yorum 

yaparak geldiğinizde sadece bunlar manĢetten gelen sözler oluyor. ġimdi geçtiğimiz günlerde… Bir 

tartıĢma olsun diye söylemiyorum ama Sayın BaĢkanımızın, Tunç SOYER‟in zeytinlik alanda, bağ 

evinde yaptığı ev gündeme geldi. Haksız bir gündem bana sorarsanız bir taraftan. Niye? Marjinal tarım 

alanında yapılaĢma izni veriyorsunuz, bunun tabii alanları var. ġimdi geçende bir eleĢtiri de yapmıĢtım 

oradaki havuzlarla ilgili. Ġmar Yönetmeliğinin yarattığı maalesef bizim Bürokrat ArkadaĢlarımızın 

tanımları zorlanmasından gelen sorunlar yaĢıyoruz. ĠĢte bizim geçen Pazartesi verdiğimiz önerge bu tür 

karmaĢık olan sorunları çözmek adınaydı. Yarın buraya bambaĢka imar planları gelecek, alt ölçekte 

kurum görüĢleri tamamlanacak. Mesela Selçuk TOKĠ Belevi‟ndeki Roman Mahallesiyle ilgili tarihinde 

ilk kez Meclis 100.000‟te Bakanlığa yolladı. Ne diye yolladı? Bunu 100.000‟te konuta çevir de ben de 

bakayım diye yolladı. Peki, niye toptan reddetmedik? Yahu burası tarımdır, bunu toptan reddedelim 

100.000‟likti zaten burası tarımdır niye demedik? Ya da ġirince‟deki BĠLTEK Vakfına yaptığımız plan 

tadilatı. Altlığı tarım. Niye yaptık? Neden geçirdik bu Mecliste? Ve bu noktada baktığımız zaman, Ġzmir 

gerçekliği üzerinden baktığımız zaman kendimizle çeliĢecek, yarın bu Meclis iradesini sıkıntıya sokacak 

kararlar üzerinden tartıĢmayalım. Biz çok samimi bir Ģekilde, talebimize samimi yaklaĢtık. Bu samimi 

yaklaĢımımızı doğru değerlendirmeniz lazım ki, o gün… Bugün Tunç SOYER yok bir daha Meclis 

olursa kendisine Ģahsımla ilgili, kullandığı ifadelerle ilgili zaten ayrıntılı da bir cevap vereceğim, benim 

de kendisinden beklentilerim olacak ama ne konuĢtuğumuzu dinlemiyoruz Sayın BaĢkan. 

Kullanmadığımız kelimeler üzerinden anlamlar yükleniyoruz, kullanmadığımız ifadeler üzerinden 

yargılanmaya çalıĢılıyoruz ve sorduğumuz soruya cevap vereceğimiz yerde ATATÜRK‟e gidiyoruz, 

yeĢile gidiyoruz.“Biz tarımı koruduk.” diyoruz. O zaman… Dediğimiz zaman biraz önce saydığım ki, 

örnekler o kadar çok arttırılabilir ki, Ġzmir‟in gerçekliği bu çünkü. Bu sorunlar üzerinde yaĢıyoruz ve bu 

var. Yasalar da, Mevzuatlar da izin veriyor. ġimdi marjinal tarımda yapılabilecek Ġmar Mevzuatları var, 

sürdürülebilir dikili tarımda alan var. Bakanlık biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda tarımsal sit diye bir 

kavram çıkardı, tarımsal sit alanlarını zaten hiçbir Ģekilde imara açamıyorsunuz, bırakın bir yapılaĢmayı, 

bırakın bir bağ evini yapmayı… Doğal olarak tanımlar arasında… Hukukçu arkadaĢlarımız burada. Yani 

biz her seferinde ifade ettiğimiz de Genelgelerden, hukuktan bahsediliyor, onlar da bunları biliyor. 

Doğal olarak, sonuç olarak Ģunu söylemek istiyorum; bizim durduğumuz yer, sorunların… Bakın ben Ģu 

eleĢtiriyi yapmıĢtım tekrar ediyorum. Biz Komisyonlarda Ģu zorluğu yaĢıyoruz; bir dosya birden fazla 

Komisyona havale edildiğinde, ne hikmetse ana belirleyici Komisyon bilgi sahibi oluyor, bizler sona 

kalıyoruz. Doğal olarak bazı konuları ortak Komisyon Toplantısı olarak yapabilsek, sadece BeĢli 

Komisyon için söylemiyorum. Ġmar - Hukuk‟a gelen konular oluyor, Ġmar‟ın Esnaf‟a gelen konuları 

oluyor. Maalesef biz bunları yapamıyoruz. Doğal olarak ne oluyor? Üst Komisyondaki bir değerlemeye 

göre bakarak gidiyorduk. Bu sorunu sadece ben yaĢamıyorum, Meclis‟teki tüm arkadaĢlarımız yaĢıyor. 
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Bu bir temel problem. Bu problem oluĢmamıĢ olsaydı, bu tartıĢmalar olmazdı, bu yaĢadığımız 

sorunları yaĢamazdık. Doğal olarak birbirimizi de bazı manĢetsel ifadeler üzerinden de suçlamazdık, 

teĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Sayın KÖKKILINÇ buyurun. Siz… Pardon 

yani bir Ģey söyleyeceğim. Bu Sayın ġAHĠN‟in Çakabey Büstüyle ilgili olarak bir talebi oldu. ġimdi 

Çakabey Büstü önceki tarihlerde biliyorsunuz Çakabey Kolejine verilmiĢti yani. Kolejle bu süreçte 

görüĢüldü aslında. Ama büstü vermeyeceklerini, büstü vermeyeceklerini, iade etmeyeceklerini beyan 

ettiler. Dolayısıyla Ģimdi onlardan zorla büstü almaktansa, bizim Kültür ve Sanat Dairesi 

BaĢkanlığımızla bir Komisyon aĢaması var. Yeni bir büst yapmaya Belediyemiz karar aldı, o yeni büst 

yapıldıktan sonra yerine konacak. Bunu da böylelikle belirtmiĢ olayım. Peki, buyurun KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Ģimdi Sayın BaĢkan‟ım, bu Meclis Toplantısında da gene geçen Meclisten 

ileri gelen bazı konuları tekrar tartıĢtığımızı görüyoruz. Öncelikle Urla Meclis Üyemizin kendisiyle ilgili 

yapılmıĢ olan her ne kadar isim telaffuz edilmese de iddialar noktasında kendisini savunma hakkı olması 

son derece doğal ve söylemiĢ olduğu noktalarda son derece kayda değer ve haklı. Bu Meclis‟te yine 

Grup Sözcüsü, AK Parti Grup Sözcüsü tarafından yine, Tunç BaĢkanımızın özel yaĢamına yönelik yine 

söylemler geldi, yani her Ģekilde bu geliyor. Esasında Belediye Meclisinde bizim burada tartıĢmamız 

gereken her Ģey Belediye Meclisinin Gündeminde olan konularla ilgili tartıĢmalar olması lazım ya da 

kentle ilgili Gündem DıĢı KonuĢma Taleplerinde söz alıyoruz, kentle ilgili konuların olması lazım. 

ġimdi Urla‟daki Akaryakıt Ġstasyonuyla ilgili konuda beĢ farklı Komisyon zaten bir değerlendirme 

yapmıĢ. Burada hepimiz biliyoruz ki, Belediye Meclisleri Komisyon Raporlarıyla bağlı değil, daha önce 

bu konu Meclisin Gündemine gelmiĢ. Az önce Çevre ve Sağlık Komisyonu BaĢkanımız Seda Hanım da 

bir açıklama yaptı ve Meclis reddetmiĢ bu konuyu. Daha sonra tekrar Gündeme geliyor, tekrar Gündeme 

gelmesi de çok normal. Çünkü Belediye Meclisinin yetkisinde olan konular da Ġdarenin cevap vermeye, 

Ġdarenin reddetmeye, Ġdarenin karar vermeye yetkisi yok. Bu tümüyle Belediye Meclisine ait bir yetki 

olduğundan dolayı her Ģekilde ikinci sefer geliĢinde de Belediye Meclisine gelecek ve Belediye 

Meclisinden de imarı ilgilendiren konu olduğundan Yasal… Hatta BeĢli Komisyon akaryakıt 

istasyonlarında mecburen tekrar Ġhtisas Komisyonlarına gidecek. ġimdi burada farklı değerlendirmelerin 

yapılmasını çok normal görüyoruz ve bu çok hukuki. Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu tamamen Ġmar 

Mevzuatı yönünden konusunu değerlendirmiĢ ve geçen sefer de aynı Ģekilde bir değerlendirme 

yaptığından yine kararında ısrarlı olmuĢ. Ama Çevre ve Sağlık Komisyonu bunun biraz daha üstüne 

çıkmıĢ. Çünkü Çevre ve Sağlık Komisyonu adı üstünde yani doğayla uyumlu olması gerekiyor burada 

yapılacak olan tesisin. Çevre ve Sağlık Komisyonu kamu yararı üstün menfaat yönünden konuyu 

değerlendirmiĢ ve burada bir akaryakıt istasyonu olmaması gerektiğine karar vermiĢ. Esasen 

baktığınızda 6 ay önce Meclisin Gündemine gelmiĢ, reddedilmiĢ ve üzerinde hiçbir değiĢiklik olmadan 

tekrar gelmiĢ bir konunun zaten farklı bir Ģekilde sonuçlanmasını beklemek de çok farklı olur. Bu 

sebeple artık bu konudaki konuların sonlanması gerektiğini düĢünüyorum. Urla Belediye Meclis Üyemiz 

de kendisiyle ilgili veya haklarının ihlal edildiğini düĢünen Meclis Üyelerimiz zaten Yasal mercilere 

baĢvurduklarını söylediler. Artık Yargı‟ya intikal etmiĢ konuların da burada Belediye Meclisinde 

bireysel anlamda tartıĢılmaması gerekiyor. Meclis Üyelerimize bakıyoruz yine basında da AK Partili bir 

Milletvekilinin yine aynı Ģekilde bizim Cumhuriyet Halk Partisi II. Meclis BaĢkanımızın bir 

söyleminden yola çıkarak yine Meclisi itham ettiğini görüyoruz. Yani bunlar hoĢ değil. Meclisi de, 

Meclisinde saygınlığına gölge düĢürecek ithamlar. Yani her ne olursa olsun, bizim her konuyu teknik 

açıdan ve kamu yararı açısından, kent yararı açısından sadece Meclis‟te konuĢmamız lazım. Eğer aksi 

düĢünceler varsa ki, Mecliste sunulan mektuplar gibi… Bunların adresi mektup değil, bunların adresi 

Belediye BaĢkanı hiç değil. Bunların adresi Yargı makamları, soruĢturma makamları. O sebeple burada 

haksız bir algı yaratmak adına bu Ģekilde söylemlerde bulunulmasını çok yakıĢıksız buluyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi her zaman ATATÜRK‟ün açtığı yolda ilerliyor. Bunu da Urla Belediye Meclis 

Üyemizin söylemesinde hiçbir sakınca yok. Bu sebeple artık bu konunun sonlanması gerektiğini 

düĢünüyorum. Bir baĢka açıdan, bizim Pandemi sürecinden beri gerçekten Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

olarak vatandaĢlarımıza her sektörde çok büyük katkımız oldu. Burada Sivil Toplum Örgütleri‟nden de 

yararlandık, halkımızın gönüllü katılımlarından da yararlandık, Belediyemizin de yapmıĢ olduğu çok 

büyük yardımları oldu, Pandemi sürecini aĢabilmeleri için. Dolayısıyla hani “Esnafı düĢünmüyoruz, 

esnafa bir Ģey yapmıyoruz.” noktasındaki eleĢtirileri çok haksız buluyorum. Bu süreçteki Kriz 

Belediyeciliği de zaten Türkiye‟ye örnek olmuĢ bir Belediye, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi. Yine Özgür 

Bey, S Plaka Servis Araçlarından bahsetti. ĠĢte, bürokratların hatalı çalıĢmalarından bahsetti. Nedense 
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bürokratlarımızın hatalı çalıĢmalarından her Meclis‟te bahsetmek sanki bir adet oldu. Oysa Yargı, 

bazı konuları çok farklı değerlendirebilir, farklı açılardan bakabilir. Bu konuda mutlaka gelecek 

Meclis‟te bürokratlarımızdan da alacağımız yanıtla, bir yanıt vereceğiz. Ama benim bildiğim kadarıyla, 

Ġdare Mahkemesi‟nin iptal sebebi, UKOME tarafından ihalenin yapılmıĢ olması, yani UlaĢım 

Koordinasyon Merkezi tarafından ihalenin yapılmıĢ olmasını, yetki sebebiyle yanlıĢ buldu. Bu ihalenin 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesince yapılması gerektiği noktasında bir Ġdare Mahkemesi Kararı benim 

bildiğim. Bu da Ġdare‟nin takdiridir. Esasında bunu çok üst mercilere kadar taĢırsınız, üst mahkemelere 

kadar. Ama esnafın hayrına olacağı için, belki de bu Ġdare Mahkemesi Kararını hemen uygulayıp, derhal 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yeniden ihaleye çıkar. Yani burada bir hata diye bir Ģey söz konusu değil, 

UlaĢım Koordinasyon Merkezi‟nin üyeleri içinde Valilik de var, Trafik Müdürlüğü de var, Ġl Emniyeti de 

var. Yani burada bir hata varsa, bütün Ġzmir‟in, bütün organları onu yapmıĢ oluyor. Yani bunu 

söylememiz lazım. Dolayısıyla bizim burada tümüyle, iyi niyetli olarak kente hizmet etmemiz önemli. 

Bireysel çıkıĢlarla hiçbir Ģekilde Ġzmir halkını yanıltmamız mümkün değil. Seçimlerde zaten bütün 

burada yapmıĢ olduğumuz performans değerlendiriliyor. Ne kadar pozitif, ne kadar yapıcı olursanız, ne 

kadar projelere destek verirseniz, o kadar kazanırsınız; ne kadar karalarsanız, ne kadar 

bireyselleĢirseniz, o kadar kaybedersiniz, teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben de teĢekkür ederim. BaĢka Gündem dıĢı söz almak isteyen 

arkadaĢımız var mı? Sayın BOZTEPE? 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan konuĢsun, sonra ben konuĢayım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, yalnız Ģöyle bir Ģey söyleyeyim;  yani Ģimdi genel 

olarak, eğer bir konu üzerinde herhangi bir arkadaĢımıza bir Ģey izah edilmemiĢse… Mesela 

BOZTEPE‟ye Sayın Ģey soru sordu, Taner. Onun cevap verme hakkı var ama yani, özellikle farklı 

konularda, Gündem dıĢında farklı sözler almamayı, Meclisin verimliliğini etkili kullanmak açısından 

doğru olacağını düĢünüyorum. Buyurun Sayın HIZAL.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan, tabii direkt beni suçlayıcı bir konuĢma olduğu için çıkmadım 

ama sonuç itibarıyla bir siyasi partinin temsilcisi ve Grup BaĢkan Vekili olmam münasebetiyle konuĢma 

yapma ihtiyacı duyuyorum. Birincisi; aslında ben de söyledim, Hakan Bey de dile getirdi, biz burada 

kiĢiler üzerinden hiçbir zaman siyaset yapmadık, yapmaya niyetimiz de yok. Meseleye ilkesel 

yaklaĢtığımızı söyledik. Yani siz, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Foça‟da 74 

dönüm bir araziyi, Mera Alanını, bir mevzuatın yanından dolanılarak, Eğitim Alanına çevirme çabası 

içerisine girip, ondan sonra baĢka bir yerde kendinize göre ya da o günün koĢullarına göre bir karar 

değiĢikliği yaparsanız bunu eleĢtiririz. Bizim eleĢtirimiz tamamen bu. “Bir Ģeye ilkesel yaklaĢırsanız, 

orada da ilkesel yaklaĢacaksınız, burada da ilkesel yaklaĢacaksınız.” dedik. Belevi‟de, bunu daha önce 

de dile getirdiğim için dile getiriyorum. Burada da isim vermekte bir sakınca olmadığını düĢünüyorum. 

Belevi‟de, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olmamıĢ olsaydı, o karar çok merak ediyorum, 

gerçekten acaba Bakanlığa, Ankara‟ya gönderilecek miydi? Bugüne kadar hiç gönderilmedi, hiç 

gönderilmedi. ġimdi, biz bunu eleĢtiriyoruz. ġimdi, elbette ki burada konuĢulan, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinde konuĢulan ki canlı yayınlanıyor. Canlı yayınlanma kararını birlikte aldık, gerekçesini 

biliyorsunuz; Ģeffaflık ve açıklık. Çünkü Ġzmir adına konuĢuyoruz. Burada konuĢulan her konu Ġzmir 

kamuoyunda tartıĢılır, bizim dıĢımızda tartıĢılır. Ġzmir‟in siyasileri de tartıĢır. ġimdi, bir Meclis Üyesi 

ArkadaĢımız çıkıp, iktidarı, ülkeyi yöneten iktidarı en sert Ģekilde eleĢtirebilirken, bizim bir 

Milletvekilimizin, buradaki bir Meclis Üyesini de eleĢtirmeye herhalde hakkı vardır diye düĢünüyorum. 

KiĢilik haklarına dokunmamak koĢuluyla. Dokunuluyorsa zaten Yargıya gider, Yargı gereğini yapar. S 

Plakası meselesinde, bir yanlıĢın düzeltilmesini istiyorum. Ben burada, bugüne kadar hiç ama hiç 

Bürokrat ArkadaĢlarımızı bir hatası nedeniyle eleĢtirmedim. Bürokrat ArkadaĢlarımız, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi çalıĢanlarının, ne kadar fedakârca çalıĢtıklarına ben de birebir Ģahit olan biriyim. Ben burada 

siyasi iradeyi eleĢtirdim. Yine siyasi iradeyi eleĢtiriyorum. Bu S Plaka ihalesi, bugünün koĢullarında 

yapılmaması gereken bir ihaleydi. Çok elzem bir ihale değildi ve bir kez daha iddia ediyorum; sadece ve 

sadece esnaf düĢünülerek değil, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine gelir elde etmek amacıyla yapılmıĢ bir 

ihaleydi ve maalesef ki bu ihale, o siyasi iradenin hatasından dolayı Yargı tarafından iptal edildi, Ģimdi 

de baĢka sorunlar ortaya çıktı. Biz bu sorunların ortaya çıkmasını engellemek adına bunları söylüyoruz. 

Yarın baĢka sorunlar da ortaya çıkacak. Buradaki sorumluluk elbette ki Bürokrat ArkadaĢlarımızda 

değil, elbette ki çalıĢanlarda değil. Buradaki sorumluluk, bu ihalenin yapılmasına karar veren siyasi 
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iradededir, baĢta da Sayın Tunç Bey‟de olmak üzere. Saygılar sunuyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, teĢekkür ederim. Bir Ģey söylemek durumundayım, 

yani zamanın etkili bir Ģekilde kullanılması açısından. Tamamen S Plakayla ilgili bölüm, biraz önce 

söylediklerinizden hiç farklı değil. Aynı Ģeyi bir daha tekrar ettiniz ki S Plakayla ilgili söylediklerinize 

bir herhangi cevap da yoktu. Dolayısıyla birinci bölümde söylediğiniz… Kayıtlara da bakabiliriz. Aynı 

sözleri tekrarlayarak, bizi ikinci kere bilgilendirdiniz. O açıdan… 

ÖZGÜR HIZAL: AnlaĢılmadığını düĢündüğüm…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Zaman kaybı oldu. TeĢekkür ederim. ġimdi… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, anlaĢılmadığını düĢündüğüm için… Çünkü Nilay Hanım‟a tam… 

“Herhalde eksik anladı.” diye düĢündüm.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Herkes anladı, herkes anladı.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben söz alabilir miyim? Eksik anladı iddiası var… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tabii ki vereceğim, tabii ki. Zamanımız var. Fakat ben birkaç Ģey 

söyleyeceğim. Yani, bu arada, ilkel… Hayatın her alanında ilkeli davranmak tabii ki çok önemli bir Ģey 

Değerli ArkadaĢlar. Hayatın her alanında, bütün meselelerde ilkeli davranabilmek aslında bizim hayata 

karĢı, topluma karĢı sorumluluğumuzu da dıĢa vurur, bu çok önemli bir duruĢtur. Ama bunu genel olarak 

insanlar, genel olarak siyasetçiler, genel olarak diğer meslek sahibi insanlar ne kadar uygularlar, o da 

ayrı bir Ģey. Hayatta bir ilkeli ve gerçekten o ilkeler etrafında bir davranıĢ sergileyen, tutum sergileyen 

insanlar vardır. Bazen de ilkesiz davranabilir insanlar. Bunlar eleĢtirilmeyecek Ģeyler değil. O açıdan 

ilkesel davranmaya ben itibar ediyorum ve önemsiyorum ama mesela Sayın YILDIZ‟ın, AK Parti Grup 

Sözcüsü ArkadaĢımızın Meclisin tartıĢtığı bir konuyu, bir konuyu, Meclisin tartıĢtığı bir konuyu 

konuĢurken, Sayın BaĢkanımızın, Tunç SOYER‟in evine meseleyi nasıl getirdiğini, bunu hangi ilkeyle 

bağdaĢtırdığını, orada bir plan değiĢikliği mi yapılıp yapılmadığını… ġimdi, mesela ben burada o 

ilkeselliği görmüyorum. Burada baĢka bir Ģey görüyorum. Dolayısıyla, evet, mesela meradan mı acaba 

orası, merayken mi orası çevrildi de 70 metrekare bir yer yaptı Sayın Tunç SOYER oraya? Herkesin, 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı herkesin ev yapabilme hakkı, konut sahibi olma değil mi? Bu hakkı 

varken, bu hakkı acaba suistimal ederek mi orada kullandı? ġimdi, meradan mı döndü? BaĢka… Orası 

zeytinlikken, orayı almadı, kendi mülkü değil de, kendi mülküne, tarım arazilerine, bütün Türkiye‟deki 

herkesin tarım arazilerine ne Ģekilde, hangi hukuka göre ev yapıldığı belli… Bunun dıĢında bir hukuki 

ve teknik yolla mı acaba oraya Ģey yapıldı? Yani onun buraya getirilip ya da değiĢik konuĢmalarda, 

değiĢik konuĢmalarda… Ben ilkesel olma babında söylüyorum. Grup BaĢkan Vekili orada, onu 

okutursam daha da farklı konuĢabilir ama Meclisi yöneten ve hepinizin BaĢkanı olarak, Ġzmir 

BüyükĢehir Meclisini yöneten bir insan olarak ama hani “Ġlkesel bakıĢımızı belli Ģeylerle karıĢtırmadan 

yürüyelim.” diyoruz. Buna dikkat çekmek isterim. Özel yaĢama müdahale oluyor, olmaması gerekir. Bu 

konuda, bu Değerli KardeĢimi eleĢtirmek mecburiyetindeyim. Ġyi bir, yani bir nokta var. Pandemi, bizim 

dıĢımızda geliĢmiĢ, dünyayı etkileyen bir süreç ve hakikaten bela bir süreç, yani birçok arkadaĢımız 

bundan muzdarip oldu; yattı, kalktı. Bir buçuk milyon insan öldü dünyada, yani ülkemizde de her gün 

200‟e yakın, 200‟den fazla insan ölüyor, yani önemli bir süreç. Tabii ki tedbirler alınıyor, burada 

tedbirlerin alınmasında zaten herkes mutabık. Ama alınan tedbirler sayesinde mağduriyet yaĢayan 

insanlara destek çıkmak görevi sadece BüyükĢehir Belediyesinin, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

yükümlülüğünde olabilir mi? Kordon‟a Ģimdi çıkalım, değiĢik semtlerimizi gezelim, birçok kafeterya, 

restoran benzeri yerleri görüyoruz, üzülüyor insan. Kapalı, metruk kent gibi, MaraĢ gibi, MaraĢ gibi. 

Kıbrıs‟ın eski MaraĢ‟ı vardı ya, onun gibi yer durumundalar. Yani, Ģimdi burada esnaf… Mesela ev 

sahibi bundan kirayı almıyor mu acaba veya mekân sahibi bundan kirayı almıyor mu acaba? Alıyor. 

Yani, ciddi bir mağduriyet. ÇalıĢan insanlar, Ģimdi, acaba onlara 750 lira para vererek iĢi çözmüĢ oluyor 

muyuz? Dolayısıyla bu bir problem. Evet, BüyükĢehir olarak Ģunun ihtiyaç olduğunu görüyorum. Cuma 

Meclisinde bu ihtiyaca yönelik de bir karar alabiliriz, sunum yapabiliriz. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin, bu Pandemi dönüsünde, Pandeminin baĢladığı süreçte vatandaĢa, halkına, Ġzmirlilere ne 

kadar, ne yardımlar yaptığını Cuma günü, Meclisin Gündemine bir sunumla getirmenin doğru olduğunu 

söylüyorum Meclis BaĢkanı olarak Ģu anda. Bunu da yapalım Değerli ArkadaĢlar, bunu da yapalım. 

Dolayısıyla söylemek istediğim Ģey Ģu; bir kere, her konuda, her konuda mutabık olmayabiliriz, 

olmamamız gerekir zaten. Muhalefet ve iktidar olmanın, muhalefet olmanın gereği de budur. Elbette 

eleĢtireceksiniz ve bu doğru bir Ģey. EleĢtiri bir haktır, her zaman söylüyorum, bir daha söylüyorum. Biz 

de eleĢtirilere yanıt vereceğiz ve anlaĢamayabiliriz, demokrasi böyle bir Ģeydir. Meclis bunun gereğini, 

kararını yapar. ġimdi, burada bir sıkıntı yok, olmayacak da, bundan sonra da bunlar olmayacak yani. 
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KonuĢulur, tartıĢılır; anlaĢılır ya da anlaĢılmaz, bir karara varılır. Bu karara da herkes uymak 

mecburiyetindedir. Mecliste böyle olmuyor mu? ġimdi, ülkenin Meclisinde olan da farklı, burada farklı 

olabilir. Oranın konuları farklı, buranın konuları farklı ama temel mantık budur yani. Fakat söylemek 

istediğim önemli bir Ģey var Değerli ArkadaĢlar; iddia sahibi… Bakın arkadaĢlar, bu kuraldır yani herkes 

bunu bilir, bir toplumda herkesin bu konuda… Ġddia sahibi, iddiasını ispat etmekle mükelleftir, nokta, 

bitti. Ġddia sahibi iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eğer o iddiayı hem iddia sahibi… Ġddia edeceksin 

hem de ispat etmeyeceksin, edemeyeceksin. Ne derler adama biliyor musunuz? “Müfteri” derler. 

Toplumsal kural bu. Hepimiz buna… Bu konuda hepimiz anlaĢmamız gerekir.  

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım Instagram açık. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika benim sözümü… Bir dakika. Çok açık söylüyorum, 

her… Millet Meclisine de bakarsın, oradaki konuĢmaların da hepsinde benim söylediğim kural, bu 

toplumsal mutabakat, anlayıĢ, bu kabulleniĢ, bu konsensüs… Herkes bunu söyler. Ben defalarca 

değiĢik partilerin Sözcülerinden Meclis‟te bunu çok dinledim. Onun için yabancı olmadığımız, 

aĢina olduğumuz bir kavram ama ben de burada, bunu söyleyeceğim. Çünkü neden? Ġddia 

ediyorsak, her neyi iddia ediyorsak, her kime neyi iddia ediyorsa, iddiasını ispat etmekle 

yükümlüdür arkadaĢlar. Eğer edemiyorsa, o zaman da müfteridir.  

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Korona, korona BaĢkan‟ım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ne?  

BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Korona geliyor.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, peki hocam. Değerli ArkadaĢlar… Buyurun, Sayın 

KÖKKILINÇ, Sayın KÖKKILINÇ, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi, yine hukukçuların tabii çok baĢvurduğu bir yol herhalde, biraz algı 

yaratmaya çalıĢmak, kendi lehlerine. ġimdi, eksik anlama diye bir Ģey yok. Belki eksik anlatmıĢ 

olabilirim, ben biraz daha açarak anlatayım bu iĢi. 

ÖZGÜR HIZAL: Ben anladım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi, Özgür Bey‟in elinde bir Ġdare Mahkemesi Kararı var. Gönül isterdi 

ki bizlerle de paylaĢsın ama benim bildiğim kadarıyla, sadece bir yetkiden kaynaklanan sebeple 

Ġdare Mahkemesinin iptali var, bunun Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile bir alakası yok. “Siyasi 

irade” diyor Özgür Bey. “Bürokratlara bir lafım yok.” diyor, çok teĢekkür ederiz. Gerçekten biz 18 

ayı aĢkın bir süredir, birlikte önemli çalıĢmalar yapıyoruz kent için. AK Parti tarafından da bunun 

takdir edilmesi çok kayda değer. Ama siyasi irade kimdir, siyasi iradeyi kim temsil eder? Tunç 

SOYER‟dir. Tunç SOYER tek baĢına mı temsil ediyor? Hayır, Belediye Meclisi var. Az önce 

Salahattin Bey açıkladı zaten. “S Plakayla ilgili biz Komisyonda çok çalıĢtık.” dedi, “Olmasını 

istedik.” dedi, “Bu konuda pek çok Sivil Toplum Örgütü‟nün de görüĢüne baĢvurduk.” dedi ve 

demek ki buradaki siyasi irade, S Plakada, tüm Meclise ait bir irade. Bu Meclis Kararlarını 

uygulayacak olan kim? Yürütme, yani Tunç SOYER, yani Belediye BaĢkanı. Tunç SOYER, bu 

kararı nasıl yürütecek? Bürokratları ile yürütecek. Bürokratları ile nasıl yürütecek? ĠĢte ihaleye 

çıkılıyor. Ġhale Yasası‟na bağlı olarak yürütecek. Dolayısıyla burada, yani gereksiz yere bir algı 

yaratmayalım. Hata yapan yok. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bir yanlıĢı yok. Burada bir yanlıĢ 

varsa, UlaĢım Koordinasyon Merkezi‟nin bir yanlıĢıdır. Ayrıca S Plakayla ilgili de hani esnafın 

tamam, çok problemleri var. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama “Ġhaleye çıkılmıĢ, çıkılmamıĢ; 

Ģimdi çıkılmıĢ, sonra çıkılsın.” Bununla konunun hiç alakası yok, hiç alakası yok. Yani lütfen 

samimi olalım. 

ÖZGÜR HIZAL: Samimiyiz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Lütfen doğru anlayalım, doğru anlatalım, teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, Sayın KÖKKILINÇ.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, adım geçtiği için kısa cevap… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Görüyorum, buyurun. Buyurun, buyurun, görüyorum. Söz almak 

isteyen arkadaĢlarım, özür dilerim bazen göremiyor olabilirim, seslenebilirler de yani, 

seslenebilirler. Yani ön taraftaki Hakan Bey‟le, Özgür Bey‟i, Sayın BOZTEPE‟yi çok sık 

görüyorum ama buradaki arkadaĢları göremiyor olabilirim, özür dilerim. Mutlaka seslensinler yani. 

Salon karanlık kalıyor ya da ben iyi görmüyorum. Buyurun. 

ÖZKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Kurulu ben Hüsnü Ağabey ve Hakan Bey‟in 

söylemlerinden birkaç Ģey söylemek istiyorum. Öncelikle Hüsnü Bey‟in ve Hakan Bey‟in aslında 

dile getirdikleri konu bence çok önemli, katılıyorum. Gerçekten zaman zaman bu tür sesleri 
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duymak, bizim açımızdan, Türkiye‟deki demokratik kültür açısından kıymetlidir. O da 

Ģu… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hocam biraz daha yüksek… 

ÖZKAN YILDIZ: ġunu söylemek istedim; yani var olan somut, kentsel sorunları ATATÜRK‟le 

açıklamanın yanlıĢlığına vurgu yaptı, çok doğru. Aslında bunun sadece ATATÜRK‟le ilgili değil, 

bütün diğer kutsallarımızla ilgili de yapmamamız gerekiyor. Yani ATATÜRK, Bayrağımız, 

Vatanımız, efendim Ülkemiz gibi kutsallarımız var. Zaman zaman iktidar cephesinde de mesela 

Ģunlarla karĢılaĢmak da bizi çok üzüyor. Yani Türkiye‟de yaĢanan bir toplumsal sorunu, bir siyasal 

sorunu, bir ekonomik sorunu yerli ve milli bir Ģeye dönüĢtürüp, bunu kutsallaĢtırıp tartıĢma ve 

eleĢtiri dıĢına bırakmak da Türkiye‟nin geliĢmesine çok ciddi zarar veriyor. Hepimizin bildiği bir 

konu var; Türkiye, Osmanlı‟dan beri çok derin kültürel ayrıĢmalarla yaĢanmıĢ, gelmiĢ. Ġttihat ve 

Terakki‟yle baĢlayan bu derin kültürel ayrıĢmalar; Ġslâmcılar, Atatürkçüler, iĢte Liberaller, Kürtler, 

Aleviler, Laikler Ģeklindeki bu derin ayrıĢmalar, maalesef bugün Türkiye‟de hâlâ demokrasimizin, 

ekonomik standartlarımızın, efendim kentsel hayatımızı da etkiliyor. Bence burada yapılması 

gereken… Ġzmir Meclisi de bu anlamda bence çok seviyesi yüksek bir Meclis, diğer Meclislere göre 

baktığımız zaman. Aslında her kültür grubu, her siyasal grup kendi içerisinde bu tür özeleĢtirisini 

yaparsa, o zaman bu aĢırı kutup, siyasallaĢmanın yarattığı problemleri de biz kendi içerimizde 

çözüp, belki gerçek olan sorunlara daha fazla enerji harcayıp, daha fazla kentimizin ekonomik ve 

demokratik standartlarını yükseltebilmemize daha fazla zamanımız olur diye düĢünüyorum. Ya da 

burada, Mecliste bir istiĢare içerisinde, bu kamusal alan içerisinde çıkan fikirlerin, muhalefetiyle, 

iktidarıyla kentin ekonomisini, kentin geliĢimini daha fazla etkileyebileceğini düĢünüyorum. 

Bilmiyorum, Hakan Bey hatırlıyor musunuz, 80‟li ve 90‟lı yıllarda, Türkiye‟deki tartıĢmalarda en 

çok Ģu an AK Parti‟nin özellikle ideolojik ve kültürel hafızasında ya da kanaat önderlerindeki 

aktörlerin söylemlerinde hep Ģu vardı, Liberallerden de destek alıyorlardı, Sosyalistlerden de destek 

alıyorlardı ki, kuruluĢun da AK Parti, “Biz muhafazakâr demokratız.” diye Erbakan Hareketi‟nden 

ayrılmıĢlardı hatırlarsanız. Oradaki söylemlerinde de, mesela ben de doktora tezimde zaman zaman 

çok yararlanmıĢtım. Bugün AK Parti‟nin aslında Ģeyinde yer alan, profesör, akademisyenlerin, 

entelektüellerinde hep Ģu vardı; Türkiye‟de öteden beri devlet güçlü, toplum zayıf. Devletin güçlü 

ve otoriter uygulamalarını dönüĢtürmemiz lazım. Daha fazla demokrasi, demokrasinin daha fazla 

derinleĢtirilmesi, Türkiye‟deki toplumsal barıĢın daha fazla yaĢatılabilmesi için Yargının, hukukun, 

demokrasinin, iĢte güçler ayrılığının daha fazla öne çıkarılması ve darbe geleneğinden kurtulmayı 

hep bununla açıklıyorlardı. ġimdi, o yazarların ben bugünkü, AK Parti‟nin Ģu an iĢte SETA‟da yer 

alan arkadaĢlar, bizim sosyal bilimci arkadaĢlar, ki zaman zaman onlarla da bir araya geliyorduk 

biz, ki o dönemde çok ciddi destek aldılar Liberallerden, özellikle Kürt entelejansiyası özellikle 

Sosyalistlerden ciddi destek aldılar. Ama bugün gelinen noktada baktığımız zaman, o söylemlerin 

tamamen buharlaĢıp gittiğini, bugün tam tersi bir ideolojik yapının ortaya çıktığını, o özlem 

duyduğumuz; uzlaĢtırma, barıĢtırma, demokrasiyi derinleĢtirme kültürüne çok uzaklaĢtığımızı 

görmüyor muyuz Hüsnü Bey?  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim Hocam…(SALONDAN: Cevap 

haklarımızı kullanalım mı?) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz isteyen mi var orada? 

ĠLHAN DAL: Ağabey, söz alayım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi, böyle… Ġlhancığım, yani… 

ĠLHAN DAL: Çok kısa, çok kısa… Sayın BaĢkan, Değerli Meclis farklı bir konudan 

bahsedeceğim, noktayı koyalım böylelikle.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

ĠLHAN DAL: Aslında üç haftadır, daha doğrusu üç Meclis BirleĢimidir yeĢil alanlardan bahsetmek 

istiyorum ama deprem sonrası özellikle kent içinde ortaya çıkan yeĢil alanın öneminden ve 

ihtiyacından. Bugün o kadar çok yeĢil alandan bahsedildi ki, ben yeĢil alandan değil, yeĢil 

sahalardan bahsetmek istiyorum. Bundan üç hafta evvel, bana göre gelmiĢ, geçmiĢ, gelecek, 

dünyanın en iyi futbolcusunu kaybettik. Benim ve benimle beraber insanın futbolu sevmesine, 

Arjantin‟i sevmesine vesile olan adamı kaybettik, MARADONA‟yı. Ben kendisine, bize yaĢattığı 

bütün keyifli anlar için teĢekkür ediyorum, ruhu Ģad olsun. Bunu buradan belirtmek isterim, 

teĢekkür ediyorum.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biz teĢekkür ederiz, sağ olun. Evet, Sayın YILDIZ… 

HesaplaĢma mı var? Bir dakika arkadaĢlar.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, adımı andınız, Nilay Hanım andı. Müsaade edin de bir cevap 

verelim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, konuĢmaları çok dikkatlice dinledim. Algı yönetiminden bahsetti 

Nilay Hanım. “Bizi yanlıĢ anladınız.” ya da “YanlıĢ anlıyorsunuz.” dedi. Gördüm ki ben de yanlıĢ 

anlaĢılmıĢım herhalde. KonuĢmalarımı ben, geçen Meclisteki Tutanaklardaki konuĢmalarımı, Nilay 

Hanım‟ın bizzat okumasını rica ediyorum. Kendisi hukukçudur. Eğer ifadelerimin herhangi bir 

yerinde, BaĢkan‟ın bana söylemiĢ olduğu… Ġthamları BaĢkan‟a cevap vereceğim ama. Herhangi bir 

yerinde o ithamlardan tek kelime geçmiĢse okusun Tutanaklarda ve bir dahaki Mecliste ben çıkar, 

tüm Hazırundan da özür dilemesini bilirim. Biraz önceki ifademde, ömrü hayatım boyunca… Ben 

AK Parti‟nin kuruluĢundan beri yer almıĢ bir siyasetçiyim. Sayın Hocam‟ın bahsettiği demokratik 

açılımlar, yaĢanan süreçler, liberal bakıĢlar ve özgürlükler konusunda bu Meclisi meĢgul etmek 

istemiyorum. Kendisiyle her platformda oturur, karĢılıklı tartıĢmaktan da, fikir alıĢveriĢinden de son 

derece memnuniyet duyarım. Bütün eğitim hayatım boyunca ilkeler üzerinden, biraz önce 

söylediğiniz ilkeler üzerinden hareket etmiĢ bir insanım. Bilgiye, ulaĢmadan konuĢmayan bir 

insanım. Ben, Sayın BaĢkan‟ın Ģahsiyeti ya da özeliyle ilgili bir ifade kullanmadım. Tam tersi, 

kimine göre “YandaĢ Medya” diye tanımladığınız… Bakınız, siyaseten bir duruĢ koymak budur. 

Kimine göre “YandaĢ Medya” diye tanımladığınız, bir medya kuruluĢuna çıkan bir haberde, 

BaĢkan‟a haksızlık yapıldığını söyledim konuĢmam içerisinde Sayın BaĢkan. Oradaki kastettiğim 

konu Ģudur; o, marjinal tarım alanında yapılmıĢ olan bir yapılaĢma ve kanuni bir hakkı olan bir 

yapılaĢma. Aykırılıkları konusunda da ben BaĢkan‟a hak verdiğimi, Ġmar Yönetmeliği tartıĢması 

sırasında da ifade ettim ve orada dedim ki; “Süs havuzu” tanımını, bizim Bürokrat ArkadaĢlarımız 

zorladılar, biz Komisyon Üyesi olarak, ben bizzat bu konudaki… Bu konuda da takıntılıyım. Çünkü 

ÇeĢme Yarımadası‟nın… Ben bu arada konuĢmam içerisinde seçilmiĢ Meclis Üyemin ifadesinin 

benim için kıymetli olduğunu da söylemiĢ bir Meclis Üyesiyim ki, Ertan Bey‟i oradan da tanırım. 

Kendisine de bu anlamda, dostluk anlamında kefil olduğum bir dostumdur. Ama genelleme 

yapmadan kendisi savunma hakkını kullanmalı ama genellemeyi eleĢtirdim. Söylemek istediğim 

konu Ģu Sayın BaĢkan; ilkelerden hareket ediyorsak, orada dayatılan maddenin, hangi mevzuattan, 

hangi literatürden geldiğini sorduğumda cevap alamadım. Kendim oturup araĢtırdığımda, TSE‟nin 

detaylarını sunduğumda, “Bu maddeyi böyle revize etseniz, siz bölgenin tamamındaki genel sorunu 

çözersiniz. Hatta BaĢkan‟ın eleĢtirildiği konusunu bile çözersiniz.” anlamında, ben tam tersi Sayın 

Tunç SOYER‟e destek anlamında söyledim. Benim hiçbir konuĢmamda, bugüne kadar, Tutanakları 

Sayın Nilay KÖKKILINÇ Levent Bey‟den istesin. Bir tane konuĢmamda, eğer BaĢkan‟ın 

Ģahsiyetinde, ailesinde, kendisinin ifadesinde kullandığı tanımlarda bir eleĢtiri yapmıĢsam çıkar, 

özür dilerim. Yani Ģeref meselesi yapıyoruz ya, ben de Ģimdi O Ģerefi Nilay Hanım‟a bırakıyorum. 

Nilay Hanım‟ın kendisi hukukçudur. Lütfen çıkarsın, bana itham ettiği… Siz de aynı Ģekilde Sayın 

BaĢkan. Demek ki kendimi yanlıĢ ifade ettim ya da siz yanlıĢ değerlendirdiniz. Burada bir durum 

saptaması yapıyoruz. Hiçbir zaman AK Parti Grubu olarak kiĢiler üzerinden siyaset üretmedik, 

üretmiyoruz. Hiçbir zaman da üretmeyeceğiz. Ġzmir‟in sorunları bakımından ilkesel duruĢları 

söyledim. Ben sadece Ģu eleĢtiriyi son kez yapıyorum; Sayın Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız, genel 

tanımlarda, yarın gelecek olan konularda kendimizi çok bağlayarak gidiyoruz. Benim uyarım bu 

anlamdadır. Eğer siz genel tanımlarla gelirseniz, iĢte, biz size Matematik Köyü‟nü örnek gösteririz. 

Siz genel tanımlardan gelirseniz, biz size Foça‟yı örnek gösteririz. Bunu yapmayalım. Olayı kendi 

özelinde, kendi içerisinde değerlendirip, kendi içinde çözelim. Genel gidiyoruz, genel gittiğimiz 

zaman hem Hazırunun değerli vaktini de yiyoruz, hem de… “Yarına dair ortak akıl üreteceğiz.” 

diyor ya Sayın BaĢkan, “Ortak akıl lazım.” diyor, bir. Ġki; “Dinlememiz lazım.” diyor. O zaman 

bunları söylemde bırakmayalım. Benim kiĢisel olarak eleĢtireceğim taraf Tunç SOYER‟in 

kendisidir. Onun dıĢında da hiçbir alana girmedim, girmem de, bunun da kayıtlara geçmesi adına 

tekrar söz aldım, teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Yalnız Ģunun bilinmesini isterim, kendi adıma 

en azından söylediğim yerde. Verdiğiniz örnekler doğru örnekler değil. Yani yapılanlarla ilgili 

söylemiyorum bunu. ĠliĢkilendirdiğiniz, iltisak haline getirdiğiniz meselede… Yani Ģey 

konuĢulurken, Urla‟da bir marjinal tarım alanı hakkında Meclisimizin bir karar alması 
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konuĢulurken, bunu Sayın SOYER‟in sahip olduğu tarlayla, zeytinlikle, oradaki 70 

metrekarelik eviyle iliĢkilendirmeniz Ģey değil, anlaĢılır değil. Aslında anlaĢılabilir baĢka bir Ģeye 

tekabül eder o. Bunun ben yanlıĢ olduğunu söylüyorum. Çünkü orada bir Meclis Kararıyla, 

herhangi bir Ģeyle bir değiĢiklik yapılmıĢ değil. Zaten zeytinlik, tarla… Türkiye‟de böyle on 

binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan bu hakkını kullanıyor, burada bir sıkıntı yok. Aynı Ģey 

değil ki, aynı Ģeyi konuĢmuyoruz ki. Yani verdiğiniz örneklerle ilgili tartıĢabiliriz. “Matematik 

Köyü” dediniz, zaten tartıĢıyor onları Meclis. Ama burada verdiğiniz örneğin Meclisle ilgisi yok. 

Bir plan değiĢikliği yok, bir yerden bir yere çevrilmiĢliği yok. Osu yok, busu yok, Ģusu yok. ġimdi, 

haydi burada… ġimdi, bir bilgi açısından söyleyeyim, madem yeri geldi;son 18 yılda arkadaĢlar, 

rakamları getiririm, kendileri, de alabilirler Tarım ve Orman Bakanlığımızdan. 20 milyon hektar 

mera, 10 milyon hektara düĢmüĢtür. Buyurun, rakamlar orada. Eğer yanlıĢsa, Cuma günkü Meclise 

gelirler, “Sizin verdiğin rakamlar yanlıĢ.” derler, koyarlar. “Mera, mera, mera” diyoruz da, 

korunmalı mı meralar? Korunmalı.Hiçbir itirazım yok ama bakın istatistiklere, bakın yıllara, 20 

milyon hektar mera, düĢmüĢ10 milyon hektara. ġimdi dolayısıyla, hani bunu kim yaptı? Bu ülkeyi 

yöneten kimse onlar yaptı. Bu eleĢtirilebilir mi? Tabii ki eleĢtirilir. Ama “Mera” dediği için bu 

örneği vermek durumunda kaldım. Marjinal tarım alanı, haydi bu da bir uzmanlık alanı. Ben ziraat 

mühendisi değilim ama burada bir sürü ziraatçı arkadaĢımız var. ArkadaĢlar, bizim temel 

mantığımız, prensibimiz, oturduğumuz yer Ģurası; yani Türkiye Cumhuriyeti‟nin, özellikle son 15-

20 yılda, tarımla ilgili, tarımla ilgili gelinen nokta Ģu; birinci sınıf tarım alanları, birinci sınıf tarım 

alanları yaratılıyor ve birinci sınıf tarım alanları destekleniyor, ilgili devlet Kurumları tarafından, 

Bakanlık tarafından ve oralar teĢvik ediliyor, buralara her Ģey var ama marjinal tarım alanlarına 

herhangi bir teĢvik, hiçbir Ģey yapılamıyor. Bakın bakalım, Birinci Sınıf Tarım Alanı neymiĢ? 

Birinci Sınıf Tarım Alanı örneklerini bir görün. Buradan bir Ģey söylemeyeceğim. Bir bakın, 

internete girin, araĢtırın, Birinci Sınıf Tarım Alanları nelermiĢ, Marjinal Tarım Alanları nelermiĢ. Bir 

de Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin uzaydan çekilmiĢ haritasına bakın bakalım, Amerika gibi 

düzlük müyüz, yoksa dağlık mıyız? Bir de ona bakın Değerli ArkadaĢlar. ġimdi bunlar çok teknik 

tartıĢma konuları, yani ama açıldığı için söylüyorum bunları, açıldığı için söylüyorum. Marjinal 

Tarım Alanı haline getirirsek, birinci sınıf…Oradaki tarım yapılma imkânını kaldırırsak, birinci 

sınıf tarım alanlarını desteklersek, baĢka bir Ģeye tekabül eder bu. ġimdi, dolayısıyla bu parantezi 

kapatıyorum Değerli ArkadaĢlar. Bu, kimseye bir cevap değildi. Sadece bir bilgilendirme için 

verilen bir Ģeydi. Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… Sayın BOZTEPE size söz vereceğim. 

Çünkü en baĢta söyledim, siz “Sayın HIZAL konuĢsun.” dediniz. Onun için Ģey yapmadım. Tamam, 

eyvallah. Yani, size söz vereceğim. Çünkü Taner size bir Ģey söyledi. Aklımda, unutmadım, 

unutmam, unutmam. Henüz orada Ģeyimizi kaybetmedik. Sayın BOZTEPE‟ye sözü vereyim, ondan 

sonra diğer arkadaĢlar… Buyurun BOZTEPE, siz Taner‟in cevaplarını Ģey yapabilirsiniz. 

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

BOZTEPE Taner‟in sorularını cevaplayacak.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, Değerli ArkadaĢlar, aslında bugün Meclisin erken biteceğini söyledik 

ama maalesef bitmeyecek. Hele benim konuĢmamdan sonra sanırım bir saat daha sürer gibi 

geliyor.Ama ben konuĢup gideceğim vallahi. ġimdi, Değerli BaĢkan‟ım, bu en son konuĢmanızdan 

dolayı, bakın ben bir Ģey söyleyeceğim size. Demin Hakan söyledi, hele Hakan‟ın daha önceki 

konuĢmasının altını, böyle kocaman, kalın kalın imzamı atıyorum. Bakın, dedi ki; “Tarımsal Sit 

Alanı.” Bütün ovalar… Sanırım biz burada 7 ova değil mi Hakan? Tarımsal… Çivi bile çakamazsın. 

Gidin o Menemen‟e, “Depolama” adı altında, daha önce de Mecliste söylemiĢtim ben bunu. Daha 

önce yine birçok kere basın toplantısında söyledim. Gidin görün. Ama bunları geçeyim ben. Bizim 

dönemimizde geldi bu tarımsal… Çok önemli bir Ģey Sayın BaĢkan‟ım. O dediğiniz sizin mera 

olayları da… Mera vasfını kaybeden birçok yer var. Ondan dolayıydı, o 20 milyon hektar,                       

10 milyona düĢmüĢtür, mera vasfını buradaki ilgili arkadaĢlar bilir. Sevgili BaĢkan‟ım, Kemal 

Ağabey‟in çok güzel bir sözü var, Kemal SEVĠNÇ Ağabeyimin, diyor ki; “Yahu konuĢacağım da, 

ağzıma Ģimdi su kaçacak.” diyor, “Onun için konuĢamıyorum.” diyor. Aslında o günü… Taner de 

benim arkadaĢım, hakikaten ben de çok severim. Hemen hemen 3-4 günde bir de kendisiyle 

telefonda görüĢürüz. Değil mi Taner‟ciğim? ġimdi, Ģimdi… Biz, Ģimdi,Ģimdi biz, biz Ġzmirliler, 

biliyorsunuz…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın BOZTEPE, buyurun, devam edin.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Çekirdeğe çiğdem deriz, simide de gevrek deriz ve ben Hüsnü BOZTEPE 
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olarak eğer ki bir Ģey söyleyeceksem Taner‟e hiç çekinmeden yüzüne söylerim. Asla da ben orada 

seni kastederek bir Ģey söylemedim Taner‟ciğim. Sen “YeĢil dolar, Ģu, bu, falan filan” deyince, 

benim ağzımı açtırtma, bir dakika… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: KarĢılıklı Ģey… Tanerciğim…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sevgili BaĢkan, ben esasen baĢka bir Ģey söyleyeyim. Bakın, Nilay Hanım 

“Özel Hayat” deyince, beni kastediyor, biliyorum. Ben hayatımda hiç kimsenin evinin içiyle hiç 

ilgilenmedim. Ama Belediyenin Bütçesi… Belediyenin Bütçesi, arkadaĢlar kimi ilgilendirir, 

Belediyenin Bütçesi, parası pulu? Bu Meclisi ilgilendirir değil mi? Çünkü Bütçe‟yi kim yapıyor? 

Meclis yapıyor, yani biz yapıyoruz. Güya, gerçi biz yapıyoruz da, iĢte hazırlanıp geliyor. Değerli 

ArkadaĢlar, Ģimdi ben size… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Hayır dedim ya, bir saat sürer sonra. Bakın Ģimdi, Ġzmir Köy-Koop Birliği, Sınırlı 

SorumluĠzmir Köy-Koop Birliğinin, bakın 5 milyon 163 bin 500 lira bir faturası var. Yine bir tane 

daha var; 12 milyon 100 bin lira.  

ÖZGÜR HIZAL: Ne faturası olduğunu da söyle… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ġzmir Köy-Koop Birliği; süt ile ilgili. Süt vermiĢ Belediyeye. Bu kooperatifin 

BaĢkanı kim? Sayın Belediye BaĢkanımızın eĢi. Ben bununla ilgili konuĢurum arkadaĢlar, kusura 

bakmayın. Bunun da hiçbir tarafı, Taner sana da söylüyorum, hukukçusun. Bunun özel hayatla ilgili 

bir tarafı var mı kardeĢim? Eğer ki Ģayet Belediye BaĢkanı eĢini, pardon eĢini diyorum, kardeĢini 

ĠZTAV‟ın Genel Sekreteri yapıyor ise ben konuĢurum arkadaĢ. Bu özel hayat değildir. Ben kimsenin 

yatak odasına girmiyorum, evinin içine girmiyorum, Ģununla ilgili konuĢmuyorum, bununla ilgili 

konuĢmuyorum ki ikide bir “Özel hayat.” Ne yapacağız biz burada? Bu Belediyenin Bütçesi, 

Belediyenin parası kardeĢim, ben bunu konuĢuyorum. ġimdi, “3 milyon 800” dedik. 12 milyon 100 

bin, 5 milyon 163 bin. Ben hayatım boyunca… Fatura iĢte, Köy-Koop‟un kestiği, Belediyeye 

verdiği mallarla ilgili. Bu bir kısmı, bu bir kısmı arkadaĢlar. Ben, “Köylüye destek olsun, 

kooperatife destek olmasın.” Asla öyle bir Ģey söylemem. ĠĢte Tire Süt‟ten hep övgüyle bahsettiniz 

ve Tire Süt‟ü yavaĢ yavaĢ, yavaĢ yavaĢ, devreden çıkarıyorsunuz. Bu sene yarı yarıya düĢürdünüz. 

Bu sene verdiğiniz sütün yarısını Tire Süt‟ten alıyorsunuz. Önümüzdeki sene tahmin ediyorum 

tamamen keseceksiniz. ġimdi, bundan dolayı ben hiç kimsenin asla özel hayatına girmem. Beni 

buradaki birçok arkadaĢım tanır, eder, girmem ve ayıp olarak görürüm. Sayın BaĢkan, siz bir de 

“Ġddia” dediniz. Lütfen tamamen her Ģeyi açık konuĢun. Biz hiçbir Ģeyi iddia etmiyorduk. O gün 

ben çıktım sadece dedim ki; “Ortada iddialar var.” dedim, “Bu konuyu Sayın BaĢkan, mutlaka siz 

dedim, aynen söyledim; “Siz mutlaka gereğini yapmıĢsınızdır ya da yapacaksınızdır.” Bu 

konuĢmayı konuĢurken BaĢkan dedi ki; “Bende herhangi bir mektup yok.” Öyle deyince ben 

elimdeki çıktıyı çıkardım BaĢkan‟a verdim, hepsi bu.  

HAKAN YILDIZ: Kendisi istedi.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Kendisi istedi evet doğru. Ben hiç kimseyi… Ne orada isim söyledik, ne ben, 

ne Hakan, ne bizim Grup BaĢkan Vekili hiçbir isim kullanmadık. Bir bakıyoruz arkadaĢlar çıkmıĢ 

burada, “Siz bizi kastettiniz.” Vallahi biz sizi falan kastetmedik. Biz mektubu çıkardık, verdik 

BaĢkan‟a, isim de söylemedik. Sayın BaĢkan, o yüzden lütfen bundan sonra Nilay Hanım‟dan rica 

ediyorum, kendisi ki hukukçu; özel hayatın ne olduğunu burada açıklasın, biz de bilelim. Sevgiyle 

selamlıyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi, Değerli ArkadaĢlar, söz vereceğim, söz vereceğim, önemli 

çünkü söyledikleri Sayın BOZTEPE‟nin. Buyurun size söz vereyim, sonra Ģey kalırsa belki devam 

edelim, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi, hep tarım alanlarından gidiyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

kadar tarıma hizmet eden baĢkaca bir Belediye var mıdır bilmiyorum. Bu kadar önemseyen baĢkaca 

bir BüyükĢehir Belediyesi var mıdır bilmiyorum. ġimdi, Hakan ArkadaĢımızdan baĢlayayım 

öncelikle. Diyor ki; “Ben herhangi bir Ģekilde… Nilay Hanım baksın Tutanaklara, en küçük bir 

Ģekilde suçlayıcı bir Ģeye getirmiĢ miyim veya kiĢisel hayata girmiĢ miyim?” Ben geçen Mecliste 

bir kez daha videoyu izledim, Meclis videosunu izledim ve bugün de benzerini tekrar yaĢadık. 

ġimdi bir örnek verirken, BaĢkanımızla ilgili bir örnek veriyor ve diyor ki iĢte, “Yeni yapmıĢ 

olduğu, kendi zeytinlik alanındaki yapısıyla ilgili, eğer Meclis iĢte farklı bir düzenleme yapsaydı bu 

aykırılıklar da giderdi.” ġimdi bu ne demek? Bakın bu cümlede, bu cümlede bir iddia var. Yani bir 

aykırılık yaptığı konusunda sanki böyle bir Ģey varmıĢ gibi bir algı yaratılıyor. Bu üsluptan 

kaynaklanıyor. Bizim söylemeye çalıĢtığımız Ģey Ģu; bireyselliğe girilmemesi noktasında, 
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BaĢkanımızın kendi özel tasarrufudur bu. Kendi yapmıĢ olduğu evi kendi özeline aittir. Buradan 

örnek verdiğiniz zaman siz, o zaman özeline girersiniz. “Hayır, yapmadım.” diyemezsiniz ama 

içinde, bir cümlenin içinde geçiriyorsunuz. Ben Ģunu bütün Meclis Salonuna çok açık bir Ģekilde 

söyleyeyim; BaĢkanımızın burada, kendi evinde yapmıĢ olduğu hiçbir aykırılık yok, hiçbir aykırılık 

yok. Tarım alanlarında… ĠĢte bahsediyorsunuz, Zeytinlik Alanı diye bir sınıflama vardır, zeytinlik. 

Belli bir imar hakkı vardır, benim bildiğim kadarıyla %3. Tarım Alanlarında belli bir imar hakkı 

vardır, benim bildiğim kadarıyla %5. Marjinal Tarım Alanı dediğiniz zaman her 6 dönüme %20 

inĢaat hakkı verir, yapı hakkı verir. Yani Tarım Alanında yapı yapıldığı zaman, “Aman aman o tarım 

alanlarını öldürüyoruz, yok ediyoruz.” gibi bir söyleme girmek hani algıda bir yanıltıcı rol oynamak 

demek. Bu sebeple ben bu konuya daha açık, net bir Ģekilde anlaĢılması için bu açıklamayı yapma 

ihtiyacı duydum. Gelelim Köy-Koop meselesine. BaĢkanımızın eĢi, evet Köy-Koop BaĢkanı. 

BaĢkanımızın eĢi, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

olmadan önce de 4 yıldır Köy-Koop‟un BaĢkanıydı. Huzur Hakkı almıyor, oradan bir alım-satımı 

yok, kâr hanesine giren hiçbir Ģey yok, parayla hiçbir alıĢveriĢi yok, hiçbir alıĢveriĢi yok. Sayın 

Aziz KOCAOĞLU tarafından da geçmiĢte Köy-Koop‟tan alıĢveriĢler yapılıyordu, bugün de 

yapılmasında hiçbir hukuka aykırılığı yok, hukuka hiçbir aykırılığı yok. Tire Kooperatifi, zaten 

Köy-Koop‟un içinde olan bir kooperatif. GeçmiĢ dönemde, geçmiĢ süreçte sadece metropol 

ilçelerde Süt Projesi yürütülürken, Ģimdi artık 30 ilçeye de yayılacak Ģekilde bu Proje sürdürülüyor. 

Bu da Köy-Koop BaĢkanı Sayın Neptün SOYER iradesiyle, onun katkısıyla, onun düĢüncesiyle, 

onun yaratıcılığıyla ortaya çıkmıĢ bir konu. Yani geçmiĢte sadece metropol ilçeleri bu Projeden 

yararlanırken, bugün bu getirilen anlayıĢla Köy-Koop‟un altındaki, Tire-Koop‟un dıĢındaki diğer 

kooperatiflere de, süt üreten diğer kooperatiflere de bu imkân veriliyor ve diğer kırsal alandaki 

ilçelere de, çocuklara ulaĢılıyor. Yani, burada Ģimdi anlatırken, yok iĢte “Köy-Koop BaĢkanı eĢiydi, 

değildi.” Burada ne yapıyoruz? Bir algı yaratmaya çalıĢıyoruz. Bu konu bireysellik noktasında ne 

kadar var, ne kadar yok… Ben Hüsnü Bey‟in, açıkçası özel hayattan ne kastettiğimi ben de 

biliyorum ve mutlaka kendisi de biliyor. Ben kendisini de kastetmedim ayrıca. Buradaki 

konuĢmalardan ve geçen Mecliste laf arasında geçiĢtirilerek yine de özel hayata 

dokundurulmasından bahsettik. EleĢtirdiğimiz Ģey buydu. Hakan Bey‟i ben… Biz beraber çalıĢtık 

zaten, Hukuk Komisyonunda da çalıĢtık. Bazı Komisyon Kararları alınırken, sadece ikimiz bir 

konuda hemfikir olduk, diğer Komisyon Üyeleri ayrıldılar, hem AK Partili, hem CHP‟li. Yani 

burada biz seçildikten sonra, artık Meclis‟te her kesimi temsil ediyoruz, her kesime hizmet ediyoruz 

ve doğru olan neyse onu yapmaya çalıĢıyoruz. Partizanlık asla yapmıyoruz, bunu söylemek istedim, 

teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Değerli ArkadaĢlar. Buyurun, buyurun Değerli 

KardeĢim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: O Köy-Koop‟un üyesi değil, onu da söyleyeyim de... 

ALĠ AYYILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, biraz önce çok güzel bir cümle kullandınız. 20 milyon 

hektardan 10 milyon hektara indirildiğinden bahsettiniz meraların. Acaba en son mera olarak 

kullanılan yerlerin iptalini isteyen karar nerede ve ne zaman alınmıĢtır? Ġki gün önce Meclisimizde 

aldık. Kendi Meclisimizce, 1 milyon 500 metrekare alanı mera vasfından, Bürokrat ArkadaĢların 

çok güzel çalıĢmasından kaynaklanarak, ÖdemiĢ Belediyesi‟nden tekrar Tire‟ye gelerek 7 ilçenin 

çöpünün atılması için için biz burada bu kararı aldık. Çok basit ve çok tembelce alınmıĢ bir karardır. 

Geliri ÖdemiĢ Belediyesine ve BüyükĢehir‟e gelecek olan bir… Meclis çöp olayını, tekrar atığı 

meramıza atılacaktır, teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli KardeĢim, çok haklısın. O geçen Mecliste yaptığın 

konuĢma, ortaya koyduğun irade zaten Sayın BaĢkan tarafından da takdirle karĢılandı ve “Acaba 

geri kalan kısmı için bir imkân yaratılabilir mi?” Ģeklinde bir konuĢma. Yani bu, Ģunu gösteriyor; 

benim verdiğim örnek, benim verdiğim örnek aslında her birimiz için, yani hangi siyasi partiden 

olursak olalım, yani bir… Eğer o 20 milyon hektardan, 10 milyon hektara düĢüĢünde, bizim 

Meclisimizin aldığı karar da bir nebze, bir tane katkı sunuyorsa, onu da eleĢtiririm o anlamda. Yani 

dolayısıyla bu genel bir Ģey, ilkesel bir davranıĢ söylüyorum orada. Orada bir sıkıntı yok. Yani 

haklısınız; esas itibarıyla bu ülke çok kuvvetli bir tarım ülkesi. Ġnanılmaz bir ürün çeĢitliliğine 

sahip, inanılmaz bir zengin ülke, tohum açısından da… Biz tarımdaki gücümüzü, tarımdaki 

gücümüzü uzmanların bu konuda zaten bir sürü Ģeyleri var. Benim yani, tarımsal bir ziraat 

mühendisi olmadığımı biraz önce de söylemiĢtim ama tarım konusunda ülkenin potansiyeli yüksek, 
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bu potansiyeli doğru kullanmamız gerekir. Yani Hollanda, dünyanın en büyük tarım 

ihracatçılarından ikinci sırada Amerika‟dan sonra, biz bilmem kaçıncı sıradayız. Yani, Ģimdi bunu 

hepimizin… “Müreffeh bir hayat yaĢamak istiyorsak, baĢka bir tarım mümkün.” diyerek zaten, 

Tunç SOYER‟in ortaya koyduğu vizyona hepimiz katılıyoruz. Mümkün, bunu mümkün kılmak 

lazım, mesele bu. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar Meclisimiz de azalmıĢ, sayı da 

azalmıĢ, yani… 

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:ġimdi, ben Gündemimizin diğer maddesine geçiyorum Değerli 

ArkadaĢlar. Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin GörüĢülmesi. Oylarınıza 

sunuyorum mazeretleri; kabul edenler, kabul etmeyenler? Mazeretler kabul edilmiĢtir Değerli 

ArkadaĢlar.  

 

VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir sonraki Meclis BirleĢimimizin, yani 18 Aralık 2020 Cuma 

günü, saat:16:00‟da, yine bu salonda, yani Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi‟nde yapılacaktır. 

Hepinize iyi akĢamlar dilerim, teĢekkür ederim.  
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