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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI
GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME
1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında yer alan uluslararası fuarlara katılım hedefi
ve Ġzmir’in uluslararası turizm alanında tanıtılması amacıyla 3-8 Mart 2020 tarihlerinde katılım
sağlanması planlanan “ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı”nın ileri bir tarihe ertelenmesine karĢın 4-5
Mart 2020 tarihlerinde Almanya’nın Berlin Ģehrinde yatırımcılar ve Avrupa Birliği Bakanı Michael
ROHT ile Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
Genel Sekreteri Buğra GÖKCE ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir
ERYÜCE daha önce planlanan toplantıları gerçekleĢtirip ikili görüĢmeler yapmıĢtır. Ayrıca 6-7 Mart
2020 tarihlerinde Ġspanya’nın Valencia kentinde, Valencia Belediye BaĢkanı ile Ġzmir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra GÖKCE
ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE bir takım görüĢmeler
yapmıĢlardır. Yapılan seyahatlere ait ulaĢım (hava yolu ile) giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, günlük
harcırah giderleri, konaklama giderleri, seyahat sağlık sigortaları, müze giriĢ ücretleri ve tüm yasal
giderleri (pasaport harcı, alan vergisi, yurt dıĢı çıkıĢ harçları vb.) Belediyemizin ilgili müdürlüklerin
03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Kalemlerinden karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz
ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Özel Kalem Md.E.65357)
2. Avusturya’nın Viyana BüyükĢehir Belediyesi ile ortak olduğu “Cable Runner” firması, kanalizasyon
Ģebekesine kablo döĢeme faaliyetlerini yerinde göstermek üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine 1-10
Mart 2020 tarihleri arasında davette bulunmuĢtur. Davete katılan ĠZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali
Hıdır KÖSEOĞLU, ĠZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi BaĢkanı Mustafa TELOĞLU’nun
bulunduğu heyeti koordine eden ve görüĢmeleri yapmak üzere 4-8 Mart 2020 tarihleri arasında katılan
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Ömer Tuncay CEYLAN’ın ulaĢım (hava yolu ile)
giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, günlük harcırah giderleri ve seyahatle ilgili yapılan (pasaport harcını,
yurt dıĢı çıkıĢ harcını, alan vergisini vb.) tüm yasal giderleri Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1
YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz
ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Özel Kalem Md.E.64987)
III. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE
ATANAN PERSONELE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME
1. 23 Temmuz 2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5216 sayılı
BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 22’nci maddesinde “Büyükşehir Belediyesi personeli Büyükşehir
Belediye Başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda
Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulur.” denilmektedir. Bu nedenle; 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 76’ncı, 71’inci, 68/B maddeleri ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi
Kanununun 18/i maddesi gereği; Projeler ve Teknik Hizmetler ġube Müdürlüğü Mühendis kadrosunda
bulunan Hakan ORHUNBĠLGE 1’inci derece Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi BaĢkanı, Özel Kalem
Müdürlüğü Tekniker kadrosunda bulunan Ġlker KOZAN 1’inci derece Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler
Dairesi BaĢkanı, Turizm ġube Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni kadrosunda bulunan
Hatice Gökçe BAġKAYA 1’inci derece DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanı, Hastane ġube
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Müdürlüğü Tabip kadrosunda bulunan Orhan Sertaç DÖLEK 1’inci derece Toplum Sağlığı Dairesi
BaĢkanı, Projeler ġube Müdürlüğü Mimar kadrosunda bulunan Ertan DĠKMEN 1’inci derece Etüd ve
Projeler Dairesi BaĢkanı, Belediyemizde ġube Müdürü kadrosunda bulunan Pınar ÇALIġKAN 1’inci
derece Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanı, Menderes Yerel Hizmetler ġube Müdürlüğü Veri Hazırlama ve
Kontrol ĠĢletmeni kadrosunda bulunan Ali KILIÇ 1’inci derece Muhtarlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanı
kadrosuna atamaları yapılmıĢtır. Bilgilerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanı.(Ġnsan Kay. ve Eğit. Dai.BĢk.E.66336)
IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. 2019-2020 yılları içinde Ġsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) tarafından “Ġleri
Uluslararası Siyasi Liderlik Programı” baĢlığı altında 3 farklı zamanlarda düzenleyeceği ÇalıĢtayların
ilki olan BaĢlangıç ÇalıĢtay’ı 3-5 Aralık 2019 tarihleri arasında Zambiya’nın Lusaka kentinde
gerçekleĢtirilmiĢ olup; bu kapsamda Ġsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) ve Ġsveç
Uluslararası Kalkınma ĠĢ Birliği Ajansı (Sida) tarafından “Politik Liderlik Programı” baĢlığı altında
yapılacak Ġkinci ÇalıĢtay’ın 25 Mayıs - 5 Haziran 2020 tarihleri arasında Ġsveç’te gerçekleĢtirilmesi
planlandığından, ulaĢım (hava yolu ile) giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama ve yemek
giderlerinin Ġsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi tarafından karĢılanmak üzere davet edilen Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Saadet ÇAĞLIN ve AyĢegül ALTUĞ’un 24 Mayıs - 5 Haziran
2020 tarihleri arasında katılması, günlük harcırah ve seyahatle ilgili yapılacak olan (pasaport harcı, yurt
dıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi vb. ) tüm yasal giderlerin Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1
YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Kaleminden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Özel Kalem
Md.E.64453)
2. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması
nedeniyle yeniden hazırlanan TeĢkilat ġemasının görüĢülmesi. (Memur Personel ġb Md.
E.65748/E.42768)
3. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırlarında kesintisiz hizmet sağlanmasını teminen, sistemde yer alan
ESHOT Genel Müdürlüğü, ĠZULAġ A.ġ., METRO A.ġ., ĠZDENĠZ A.ġ., ĠZBAN A.ġ., ĠZFAġ A.ġ., ĠBB
Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı ve daha sonra sisteme entegre olacak hizmet birimlerini (Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine bağlı kurum ve kuruluĢları, ortağı olduğu
Ģirketleri ve diğer kamu kuruluĢları ile sisteme dâhil edilebilecek gerçek ve/veya tüzel kiĢiler) de
kapsayacak Ģekilde süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek
üzere “Akıllı Ücret Toplama Sistemi ĠĢletim Hizmeti Alımı Ġhalesi”nin ESHOT Genel Müdürlüğü
tarafından yapılması hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Bilgi ĠĢl. Dai.BĢk.E.2734)
4. Belediyemiz UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı UlaĢım Planlama ġube Müdürlüğünün hizmetlerinde
kullanılmak üzere 15 (on beĢ) adet Elektrikli Bisiklet satın alınması ve söz konusu Elektrikli
Bisikletlerin T-Cetveline eklenmesi hususunun görüĢülmesi. (Makine Ġkm. Bak. ve On.Dai.BĢk.
E.67213)
5. Tire Belediye Meclisinin; Yıllık Ġlan ve Reklam Vergisinin Emlak Vergisinin Emlak Vergisi
Dönemlerinde 2 eĢit taksitle alınmasına yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 17 sayılı Kararının görüĢülmesi.
(Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.66338)
6. Tire Belediye Meclisinin; 2020 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesine yönelik, 07/02/2020 tarihli
ve 18 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.66339)
7. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesi Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Evsel
Katı Atık Ücret Tarifesine yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 10 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve
Kar. Dai.BĢk.E.66344)
8. Balçova Belediye Meclisinin; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda belirlenen
Balçova Belediyesi 2020 Mali Yılı Periyodik Kontrol Ücretlerine yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 9 sayılı
Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai. BĢk. E.66343)
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9. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesine
yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 45 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai. BĢk.
E.66341)
10. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarife Cetveline yönelik,
07/02/2020 tarihli ve 2020/26 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai. BĢk. E.66342)
11. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Yelki Açık Alan Tezgahlarından bir defaya mahsus her bir tezgah
için 2.000,00-TL tahsis ücreti alınması ve Güzelbahçe Belediyesi 2020 Mali Yılı Tarife Cetveline
eklenmesine yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 21 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar.
Dai.BĢk.E.66340)
12. Güzelbahçe Belediyesi Meclisinin; Güzelbahçe Belediyesi 2020 Mali Yılı Tarife Cetvelinde kilit
parke taĢı bozulması/tamiratı m² birim fiyatının 50,00-TL olarak değiĢtirilmesine yönelik, 02/03/2020
tarihli ve 22 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.DaiBĢk.E.66337)
13. ÇeĢme Belediye Meclisinin; ÇeĢme Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Tarife Cetvellerine ek Otopark
Tarife Cetvelinin önergede yer aldığı Ģekilde uygulanmasına yönelik, 03/03/2020 tarihli ve 2020/3-47
sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.67569)
14. ÇeĢme Belediye Meclisinin; ÇeĢme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak
üzere 14 adet kabinli motosiklet alınması ve söz konusu kabinli motosikletlerin T-Cetveline eklenmesine
yönelik, 03/03/2020 tarihli ve 2020/3-35 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve
Kar.Dai.BĢk.E.67568)
V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin hizmetinde Gençlik ve Spor Dairesi BaĢkanlığı, Gençlik ve Spor
Kulübü ve Sosyal Projeler Dairesi Engelli Hizmetleri ġube Müdürlüğümüzün Engelsiz Ġzmir
Komisyonumuzun ortaklaĢa organizasyonu ile “Engelli Sporları ÇalıĢtayı ve Gösterileri”nin yapılması
için gerekli çalıĢmaların baĢlatılmasına yönelik Yazılı Önergenin; Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Engelsiz Ġzmir Komisyonunca „Gençlik ve Spor
Dairesi Başkanlığı, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Gençlik ve
Spor Kulübü ve Engelsiz İzmir Komisyonumuzun ortak çalışmasıyla 11 – 12 Mayıs tarihlerinde
Çalıştayın gerçekleştirilmesi‟ Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Uğur BARAN. E.24729)
2. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; “Meyve ve Sebze Cep Pazar Yeri’nde uygulanacak ĠĢgal harcı
Tarifesi”ne yönelik, 02/01/2020 tarihli ve 9 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.
Dai.BĢk.E.32334)
3. ġehrimizin çeĢitli noktalarında konumlandırılmıĢ olan ve Belediyemizin hizmet, proje, etkinliklerinin
halkımıza duyurulması amacıyla kullanılan, tanıtım alanlarının kamu yararı gözetilerek gelir getirmesi
amacıyla, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı Tanıtım ġube Müdürlüğüne ait olan ve
önerge ekinde yer alan tanıtım alanlarının 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu kapsamında 3 yıl (36 ay) süre
ile ihale yoluyla kiraya verilmesinin; “03/03/2020 tarihli ve 58920 sayılı aynı konulu önerge ile birlikte
değerlendirildiğinden ayrıca karar verilmesine gerek olmadığı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Basın Yay. Ve Halkla ĠliĢ. Dai.BĢk.E.33801)
4. Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı Tanıtım ġube Müdürlüğüne ait tanıtım alanlarının
gelir getirmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu kapsamında (3 yıl - 36 ay) üç yıl süre ile ihale
yoluyla kiraya verilmesi planlanmıĢ olup, yapılan araĢtırma ve incelemeler sonucunda, Belediyemize ait
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tanıtım alanları iĢinin devamlılığı ve kamu yararı düĢünülerek 10 (on) yıl süre ile kiraya verildiği
takdirde daha fazla gelir elde edileceği kanaati doğrultusunda, söz konusu iĢin 10 (on) yıl süre ile ihale
yoluyla kiraya verilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu. (Basın Yay. ve Halk.ĠlĢ.Dai.BĢk.E.58920)
5. Bergama Belediye Meclisinin; önergede belirtildiği Ģekilde toplam 10.000.000,00-TL ek ödenek
verilmesine yönelik, 05/02/2020 tarihli ve 20/25 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.58910)
6. Seferihisar Belediye Meclisinin; vergi ve harç kalemlerindeki tutarların, önerge ekinde yer alan
tabloda belirtildiği Ģekilde 2013 yılından günümüze kadar yeniden değerleme oranlarında arttırılmasına
yönelik, 04/02/2020 tarihli ve 18 sayılı Kararının “Hukuk Komisyonunun görüşü alındıktan sonra
değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
(Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai. BĢk.E.36645)
7. Selçuk Belediye Meclisinin; Cumhuriyet Mahallesi, 3006 ada, 4 ve 5 parsellerden oluĢan 7.263,28 m²
miktarındaki Selçuk Belediyesi eski hal yeri ve Atatürk Mahallesi 400 ada, 6 parselde kayıtlı 2.468,81
m² miktarındaki pazar yeri alanının, açık otopark olarak kullanılması, pazar yeri otoparkına otobüs,
kamyon ve iĢ makinelerinin park etmesine izin verilmemesi ve Pazar Yeri Otopark Ücret Tarifesinin
önergede yer aldığı Ģekliyle belirlenmesine yönelik, 10/01/2020 tarihli ve 2020/32 sayılı Kararının;
Selçuk Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/03/2020 tarihli ve E.58474 sayılı yazısı ile
geri çekilmesi talep edildiğinden Önergeye konu dosyanın değerlendirilmeksizin Selçuk Belediyesine
iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları
Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.29961)
8. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Altınordu Spor Kulübü Derneği arasında 3-4-5 Nisan 2020
tarihlerinde kulübün Selçuk/Ġzmir’deki tesislerinde gerçekleĢtirilecek olan ve dünyada Barselona
kulübünün düzenlediği turnuvadan sonra bu yaĢ kategorisinde en büyük 2. turnuva olan “U12 Ġzmir
Cup” (12 YaĢ altı Uluslararası Futbol ġenliği) için yapılacak ortak hizmet projesindeki iĢ birliğinin
belirlenmesi amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Altınordu Spor Kulübü Derneği arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ortak Hizmet Protokolü”nün; Plan ve Bütçe –
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Hukuk Komisyonlarınca “Protokol revize edilmiş haliyle uygun
bulunmuştur.” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek
Rapor. (Gençlik ve Spor Dai.BĢk.E.33800)
9. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı arasında
13/07/2015 tarihli ve 05.647 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen Protokol’ün, tarafların
yükümlülüklerini içeren madde 6.23’ten sonra gelmek üzere, “Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi, 2110
ada, 6. parseldeki taĢınmazın kullanım hakkının verilmesi” ifadesinin eklenmesinin Engelsiz Ġzmir –
Hukuk Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca “Taşınmazın
kullanım hakkının verilmesi yerine 6.24 maddesi eklenerek Protokol‟deki Güzelbahçe ilçesi, Yelki
mahallesi, 2110 ada, 6 parseldeki taşınmazın ortak olarak kullanılmasına müsaade eder şeklinde
yazılması” görüĢü doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Sosyal ve
Prj. Dai. BĢk. E.41180)
10. S.S Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün
soğuk zincire dâhil olması ve modern iĢleme tesislerine taĢınması için süt soğutma tankları gerekli
olduğundan, 30 ortağından süt toplayan kooperatifin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına
yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile S.S. Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım ve
Orman – Kooperatifler Komisyonlarınca “Revize edilmiş haliyle Protokol uygun bulunmuştur.”
Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Tarımsal
Hiz.Dai.BĢk.E.40482)
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VI. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
VII. TOPLANTIYA
GÖRÜġÜLMESĠ

KATILAMAYAN

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

MAZERETLERĠNĠN

VIII. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
2. BÖLÜM
2020 YILI MART AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI

Tutanak No : 97509404-301.04-3/2
Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu

Toplantı Tarihi : 11/03/2020
Toplantı Saati : 18.00

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa ÖZUSLU, Taner KAZANOĞLU, Serkan
KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Bülent
SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya
YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan
UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Birgül SURAL ÜNER, Murat
AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül
ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat
ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi AKKAġ,
Sultan ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA,
Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL,
Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet
TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Sedat SARI, Musa ÖZCAN, Fatma
EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar
ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan
CERTEL, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Adil KIRGÖZ, Ayhan
KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars
YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Nuri CAFEROĞLU, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, Özdem Mustafa
ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR,
Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK,
Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper
GÜLDALI, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur
BARAN, Özgür HIZAL, Hüsnü BOZTEPE, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın
PEHLĠVAN, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Metin YAġAR, Galip ATAR,
Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ,
Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU,
Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ,
Halil AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Salahattin ġAHĠN, Cüneyt UMUTLU, Hakan ġĠMġEK, Turgut
PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Mustafa ĠDUĞ,
Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Ramazan Ġsmail UYGUR,
Serdar AKSOY, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Erkan ÖZKAN, Ġbrahim Burak OĞUZ,
Seda ÖZTÜRE, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Haydar GÜLTEKĠN, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer
Ekrem ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Hasan UYSAL, Hakan
BARÇIN, Fırat EROĞLU, Dilek YILDIZ, Murat ÖNCEL, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun
ERSEZGĠN, Eda KILIÇ, Mümin BAYRAM, Mehmet PINAR, Saliha ÖZÇINAR, Erol ÇOMAK,
Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan
EROĞLU, Nafiz KÜKLER, Serkan ACAR.
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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri Mart Ayı Olağan
Meclis Toplantımızın II. BirleĢimini açıyorum, toplantı yeter sayımız mevcuttur. Gündemin
maddelerine geçiyorum Değerli Meclis Üyeleri.
II. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI
GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi Doğrultusunda Yapılan Yurt DıĢı
Görevlendirmelere ĠliĢkin Bilgilendirmeler var, onları okuyacağız, böylelikle bu konular hakkında
bilgilenmiĢ olacağız, buyurun arkadaĢlar.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında yer alan
uluslararası fuarlara katılım hedefi ve Ġzmir‟in uluslararası turizm alanında tanıtılması
amacıyla 3-8 Mart 2020 tarihlerinde katılım sağlanması planlanan “ITB Berlin Uluslararası
Turizm Fuarı”nın ileri bir tarihe ertelenmesine karĢın 4-5 Mart 2020 tarihlerinde
Almanya‟nın Berlin Ģehrinde yatırımcılar ve Avrupa Birliği Bakanı Michael ROHT ile Ġzmir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Genel
Sekreteri Buğra GÖKCE ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir
ERYÜCE daha önce planlanan toplantıları gerçekleĢtirip ikili görüĢmeler yapmıĢtır. Ayrıca
6-7 Mart 2020 tarihlerinde Ġspanya‟nın Valencia kentinde, Valencia Belediye BaĢkanı ile Ġzmir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Genel
Sekreteri Buğra GÖKCE ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir
ERYÜCE birtakım görüĢmeler yapmıĢlardır. Yapılan seyahatlere ait ulaĢım (hava yolu ile)
giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, günlük harcırah giderleri, konaklama giderleri, seyahat
sağlık sigortaları, müze giriĢ ücretleri ve tüm yasal giderleri (pasaport harcı, alan vergisi, yurt
dıĢı çıkıĢ harçları vb.) Belediyemizin ilgili müdürlüklerin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev
Yolluğu Kalemlerinden karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa
Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Özel Kalem Md.E.65357)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, 2’ye geçmeden önce bir bekleyelim. Uğultunun
dinmesini bekleyeceğim. Ġçeride bir uğultu var arkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri…
(SALONDAN: Havalandırma…) Yok hayır, konuĢma… O ses kesilinceye kadar bekleyeceğim.
Havalandırma değilmiĢ arkadaĢlar, evet devam edelim, devam edelim.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Avusturya‟nın Viyana BüyükĢehir Belediyesi ile ortak olduğu “Cable
Runner” firması, kanalizasyon Ģebekesine kablo döĢeme faaliyetlerini yerinde göstermek
üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine 1-10 Mart 2020 tarihleri arasında davette bulunmuĢtur.
Davete katılan ĠZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır KÖSEOĞLU, ĠZSU Genel
Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi BaĢkanı Mustafa TELOĞLU‟nun bulunduğu heyeti
koordine eden ve görüĢmeleri yapmak üzere 4-8 Mart 2020 tarihleri arasında katılan Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Ömer Tuncay CEYLAN‟ın ulaĢım (hava yolu ile)
giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, günlük harcırah giderleri ve seyahatle ilgili yapılan
(pasaport harcını, yurt dıĢı çıkıĢ harcını, alan vergisini vb.) tüm yasal giderleri Özel Kalem
Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden
karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Özel Kalem Md.E.64987)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim.
III. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE
ATANAN PERSONELE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tarafından Üst Unvanlı
Görevlere Atanan Personele ĠliĢkin Bilgilendirme var, Ģimdi onu okuyoruz.
DĠVAN KÂTĠBĠ: 23 Temmuz 2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe giren, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 22‟nci maddesinde
“BüyükĢehir Belediyesi personeli BüyükĢehir Belediye BaĢkanı tarafından atanır. Personelden
müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda BüyükĢehir Belediye Meclisinin bilgisine
sunulur.” denilmektedir. Bu nedenle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76‟ncı, 71‟inci,
68/B maddeleri ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 18/i maddesi gereği; Projeler
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ve Teknik Hizmetler ġube Müdürlüğü Mühendis kadrosunda bulunan Hakan
ORHUNBĠLGE 1‟inci derece Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi BaĢkanı, Özel Kalem
Müdürlüğü Tekniker kadrosunda bulunan Ġlker KOZAN 1‟inci derece Basın Yayın ve Halkla
ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanı, Turizm ġube Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
kadrosunda bulunan Hatice Gökçe BAġKAYA 1‟inci derece DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi
BaĢkanı, Hastane ġube Müdürlüğü Tabip kadrosunda bulunan Orhan Sertaç DÖLEK 1‟inci
derece Toplum Sağlığı Dairesi BaĢkanı, Projeler ġube Müdürlüğü Mimar kadrosunda
bulunan Ertan DĠKMEN 1‟inci derece Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanı, Belediyemizde ġube
Müdürü kadrosunda bulunan Pınar ÇALIġKAN 1‟inci derece Mali Hizmetler Dairesi
BaĢkanı, Menderes Yerel Hizmetler ġube Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
kadrosunda bulunan Ali KILIÇ 1‟inci derece Muhtarlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanı kadrosuna
atamaları yapılmıĢtır. Bilgilerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanı. (Ġnsan Kay. ve Eğit. Dai.BĢk.E.66336)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bu görevlerine atanan personel arkadaĢlarımızı tebrik ediyoruz.
Evet, devam ediyoruz Gündemimize.
IV.
BAġKANLIK
MAKAMINCA
GÜNDEME
EKLENEN
ÖNERGELERĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin
GörüĢülmesi maddesindeyiz. Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. maddenin doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Maddeler halinde mi?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Madde baĢlıkları halinde aynı zamanda.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Önergelerin madde baĢlıkları halinde oylanmasını oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Madde 1, buyurun
KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 2. maddenin doğrudan oylanmasını…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 1. madde, 1’deyiz Ģu anda.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, doğrudan onaylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğrudan. Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN?
1. maddenin doğrudan oylanması kararı geldi arkadaĢlarımızdan. 1. maddeyi oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Madde 2?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 2. maddeyi doğrudan oylarınıza sunuyorum; kabul edenler…
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, Gruplara da söz verirseniz…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Nasıl?
FATĠH TAġTAN: Gruplara da söz vereceksiniz ya BaĢkan’ım…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özür dilerim, 2. madde için Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Grupların görüĢlerini de aldıktan
sonra 2. maddeyi doğrudan oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. Madde 3, Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. maddelerin Plan ve
Bütçe Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz…
FATĠH TAġTAN: 3’ü ġirketlere de gönderelim Sayın BaĢkan.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 11, 12, 13, 14’ün acil kaydı var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. maddelerin Plan ve
Bütçe Komisyonuna gönderilmesini, 11, 12, 13 ve 14’ün acil kaydı düĢülmesi, Sayın TAġTAN’ın
ilavesiyle 3’ün de ayrıca ġirketler Komisyonuna gönderilmesini, Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN?
Meclisimizin oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Yeteri
kadar açıklandı değil mi, net olarak kayıtlarda var. BaĢkanlık Makamınca…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 3. maddede ġirketler Komisyonuyla ilgili bir konu
görmüyoruz biz.
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? 3. maddenin ġirketler Komisyonuyla
ilgili…
FATĠH TAġTAN: Konunun tamamı ġirketlerle ilgili Sayın BaĢkan, Ģirket dıĢında bir madde yok
orada hatta. Yani Ģirket dıĢında bir konu yok orada hatta.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani, okuyalım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Okuyalım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırlarında kesintisiz hizmet
sağlanmasını teminen, sistemde yer alan ESHOT Genel Müdürlüğü, ĠZULAġ A.ġ, METRO
A.ġ, ĠZDENĠZ A.ġ, ĠZBAN A.ġ, ĠZFAġ A.ġ, ĠBB Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı ve daha
sonra sisteme entegre olacak hizmet birimlerini (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesine bağlı kurum ve kuruluĢları, ortağı olduğu Ģirketleri ve diğer kamu
kuruluĢları ile sisteme dâhil edilebilecek gerçek ve/veya tüzel kiĢiler) de kapsayacak Ģekilde
süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere
“Akıllı Ücret Toplama Sistemi ĠĢletim Hizmeti Alımı Ġhalesi”nin ESHOT Genel Müdürlüğü
tarafından yapılması hususunun görüĢülmesi.” ESHOT Genel Müdürlüğü bir Hizmet Alım
Ġhalesi yapacak, bunu da ESHOT Genel Müdürlüğü yapacak. Dolayısıyla ġirketler Komisyonuyla
ilgili bir konu değil, biz Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın TAġTAN.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, ESHOT kendisinin Hizmet Alım Ġhalesini yapmıyor ki. Az evvel
Nilay Hanım’ın da okuduğu, Belediye, ġirketlerimizin adına bunu yapacak. Dolayısıyla ġirketler
Komisyonunda üye bulunan arkadaĢlarımız da konunun detaylarına vakıf olmak adına, geçmiĢten
de gelen bir deneyimleri var, sonraya da aktaracakları bilgileri var, Komisyonlarına gitmesini rica
etmiĢler, biz de bunları önerdik. Bu Meclis’te bundan önce, daha önce de ifade ettim, eğer bunun
burada iĢi yok dersek, bugüne kadar Hukuk Komisyonuna onlarca gereksiz konu gönderdik,
hukuken incelensin efendim baĢlığı altında. Yani burada bu kadar Ģirketlerin adını okuyup da,
ġirketleri ilgilendiren bir durum yok demek, yani çok doğru bir ifade değil ama tabii ki çoğunluk
sizde, demokrasiyi siz tecelli ettireceksiniz, buyurun ettirin Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Sizler ne diyorsunuz? Onların da
görüĢlerini alalım, diğer… Biraz önce hatırlattınız bana. Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Peki efendim, meclis barıĢı için gitsin.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani evet… Sayın TAġTAN’ın önerdiği Ģekilde oyladık zaten.
Sayın TAġTAN’ın önerdiği Ģekilde 3. maddenin ilave olarak ġirketler Komisyonuna da gitmesi
oybirliği ile kabul edildi, kayıtlara da böyle geçsin. Peki, Ģimdi yeni bir önergemiz var BaĢkanlıktan
gelen, onu okuyacağım. BaĢkanlıktan gelen bir Önerge olduğu için oylamayacağım Gündeme girip
girmemesiyle ilgili. Okunacak… Evet bir iĢlem yapacağız, buyurun. Önerge geldi, Yusuf sende.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Özür diliyorum. Sayın Meclis Heyetine. 23/07/2004 tarihli ve 25531 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi
Kanununun 20‟nci maddesinde „Nüfusu 2 milyonu aĢan BüyükĢehir Belediyelerinde on, diğer
BüyükĢehir Belediyelerinde beĢi geçmemek üzere BaĢkan DanıĢmanı görevlendirilebilir.
DanıĢman olarak görevlendirileceklerin en az 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun
olması Ģarttır. DanıĢman olarak görevlendirme, memuriyete geçiĢ, sözleĢmeli veya iĢçi
statüsünde çalıĢma dâhil, ilgililer açısından herhangi bir hak teĢkil etmez. DanıĢmanların
görev süreleri sözleĢme süreleri ile sınırlıdır. Ancak bu süre Belediye BaĢkanının görev
süresini aĢamaz. DanıĢmanlara, her türlü ödemeler dâhil, BüyükĢehir Belediyesi Genel
Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75‟ini aĢmamak üzere Belediye Meclisinin
belirlediği miktarda brüt ücret ödenir.‟ denilmektedir. 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi
Kanununun yukarıda açıklanan maddesi gereğince Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla
ĠliĢkiler Bölümü mezunu Ġlyas ÖZGÜVEN DanıĢman olarak görevlendirilmiĢtir. Adı geçene
ödenecek brüt ücretin, her türlü ödemeler dâhil BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreterine
ödenen brüt aylık miktarının %75‟ini geçmemek Ģartı ile ödenecek ücrete esas olmak üzere
verilecek oranın belirlenmesi hususunda Sayın Meclisimizce karar alınmasını arz ederim.
Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (Mem. Pers. ġb.
Md.66008/E.44037)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Önergeyi okuduk, Sayın KÖKKILINÇ?
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Genel Sekretere ödenen brüt miktarın %75’inin
ödenmesini öneriyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir daha alabilir miyim?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Genel Sekretere ödenen brüt miktarın %75’i olarak ödenmesini öneriyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Evet
önergeyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
V. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Gündemimizin, BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen
Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi maddesine geldik. Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġlk üç maddenin 1, 2 ve 3 Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Ġlk üç
maddenin Komisyon Raporlarına konu olan önergeleri oylarınıza sunuyorum, 1, 2 ve 3.
maddelerin Komisyon Raporlarına konu olan önergeleri oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 4?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Grubumuz adına söz alacak Meclis Üyelerimiz var Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, kim alıyor? Buyurun Sayın BOZTEPE.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
Saygıdeğer Meclis, bu konu daha önce bizim Komisyonumuza geldi, Komisyonumuza geldiği
zaman 3 yıl olarak gelmiĢti ve bir bütçe oluĢturulmuĢ yani yatırımcının, ihaleyi alan kiĢinin
yapacağı yatırımlarla ilgili. Burada kalemler vardı, biz kalemlerle ilgili, gelen ilgili arkadaĢımıza,
Saygıdeğer Ġyi Parti Grup BaĢkan Vekili de orada kendisi de izah etti; ben bir yerden fiyat aldım,
yine bir Komisyon Üyesi arkadaĢımız Erhan Bey, o Ġzmir’den bir fiyat aldı, ben Ġstanbul’dan fiyat
aldım; buradaki konulan fiyatların çok yüksek olduğunu, oradaki ilgili arkadaĢımıza söyledik ve bu
konuyla ilgili de detaylı bir çalıĢma yapıp, bize tekrar getirip, önümüzdeki Komisyon Toplantısında
gündeme getirmeyi kendilerine ilettik. Bu aynı zamanda da herhangi bir Ģartnamenin de olmadığını,
Ģartname ile ilgili bir çalıĢma yapıldığını bize iletiler. Bu arkadaĢımız ayrıldı, biz de dünkü
toplantıya katıldık ve arkadaĢımız… BaĢka bir arkadaĢlar geldiler, bu konu ile ilgili yeni bir çalıĢma
yapmıĢlar, çalıĢma Ģu; 53 milyon liraydı daha önceki, pardon 51 milyon küsurdu, 36 aydı, 53
milyon lira yatırımı 29 milyona düĢürmüĢler, ki, bize göre 29 da değil, 13-14 gibi rakam çıkardım,
yaptığımız çalıĢmalardan dolayı… Fakat 3 yılı da 10 yıla çıkarmıĢlar. Değerli ArkadaĢlar, hepiniz
bir Ģekilde iĢ yapmıĢsınızdır, devlette çalıĢmıĢsınızdır, memursunuzdur, iĢçisinizdir, doktorsunuzdur
herhangi bir alıĢveriĢ mutlaka yapmıĢsınızdır; bir, 53 milyon lira 29’a düĢüyor, gerçeği 13 milyon
küsur, 3 yıl 10 yıla çıkıyor. Ve Değerli ArkadaĢlar, Türkiye’de değil, dünyada 10 yıl içinde
teknolojinin nasıl geliĢeceği, neler olacağı hepimizin malumu. Burada yapılanın Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi’ne büyük bir zarar getireceğine ismimiz gibi eminiz. Biraz sonra baĢka arkadaĢlarım da
kalkacak, söyleyecekler, Ġzmir’deki reklam konuları ile ilgili de kendilerinin de bu konularda
çalıĢmaları var, bilgileri var; kendileri daha çok rakam rakam vererek bu olayı, buradaki bütün 176
Meclis Üyesinin vicdanına bırakıyoruz arkadaĢlar. Tekrar söylüyorum; 3 yıl olarak geldi önerge,
rakam 53 milyon yatırımdı. Yatırımı, kendileri 29’a düĢürmüĢler, bize göre 13, 3 yılı da 10 yıla
çıkarmıĢlar. Ben hiçbir Ģey demiyorum, sadece ve sadece Ġzmirlinin, kamuoyunun ve bu Meclisin
vicdanına bırakıyorum, Değerli ArkadaĢlar, ben merak ediyorum, burada kalkıp bunu savunabilecek
bir arkadaĢımız çıkacak mı? Ben böyle adrese teslim bir iĢin olmasını bu Meclise yakıĢtıramıyorum.
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederiz Sayın BOZTEPE. Söz almak isteyen? Buyurun,
buyurun Bülent Bey, buyurun.
BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlar, biz öncelikle
vicdanımızın rahat olmadığı bir konuda karar vermeyiz, her konuyu da vicdanımız rahat olarak
cevaplarız. Hüsnü Bey de; “Burada buna cevap verecek bir arkadaĢımız çıkabilir mi?” dedi,
Cumhuriyet Halk Partili bütün Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız aldığımız her kararın arkasında, her
Ģeye de cevap verebilecek yürekliliktedir. Ben kamuoyunu bununla ilgili bilgilendireyim
Meclisimizi de. Ġhale Belediyemiz tarafından ilk defa yapılmaktadır. Bu ihale ile Kurumumuz bu
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alanların bakım, onarım, enerji ve iĢ gücü giderlerinden tasarruf etmesi ve sözleĢme
süresince bir gelir elde etmesi hedeflenmektedir. Reklam alanlarının kiraya verilmesi,
Belediyemizin bu araçlar vasıtası ile gelir elde etmesi SayıĢtay tarafından da bütün Belediyelere de,
yani Ġzmir BüyükĢehir’de olduğu gibi, Türkiye’deki bütün Belediyelere de önerilmiĢtir ve SayıĢtay
tarafından da tavsiye edilmiĢtir. Bu alanların kiralanma süresi 2886 sayılı Yasa ile bellidir, 10 yıla
kadar da verilebilir, verilebilmesi mümkündür. Bununla ilgili Ankara BüyükĢehir Belediyesi Melih
GÖKÇEK döneminde 25 yıl süreyle ihaleye verilmiĢtir ve Ģu anda da yeni dönemde 10 yıla
düĢürülerek uygun görülmüĢtür. Yine Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi’nde de 10 yıl süreyle
verilmektedir. Açık ihale usulüyle ihale süreci de Ģeffaf bir Ģekilde zaten Encümen tarafından
yapılacaktır. Rakamlarla ilgili, Ģartname, tahmini bir Ģartnamedir. Ġsteyen Ģirket, isteyen kurum,
gelip BüyükĢehir Belediyesi’nde istediği gibi açık bir Ģekilde ihaleye girip, kendi Ģartnamelerini,
Ģartlarını uyguladığı sürece Kurumumuz da, BüyükĢehir Belediyemiz de kendi kârını ve Ġzmir
halkının çıkarlarını düĢünerek bu ihaleyi gerçekleĢtirecektir. Yatırımcı firmaların, yatırım maliyeti
yüksek olduğu için bunun ihale bedeli ile verilmesi Kurumca daha önemlidir. BüyükĢehir
Belediyesi sonuçta ilk defa böyle bir uygulama yapmaktadır. Daha önce ESHOT’ta böyle bir
uygulama oldu, 5 yıl süre ile ihaleye verildi. Fakat ESHOT’un daha önceden gelen yatırımları vardı,
yeni bir yatırım bütçesi yüksek olmadığı için o Ģekilde uygun görüldü. Sonuçta bu gelir Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi’nin geliri olacaktır. Biz, BüyükĢehir Belediyesi olarak ve Meclis Üyeleri
olarak Belediyenin çıkarlarını korumak zorundayız. Buradan aldığımız gelir yine Ġzmir halkına
hizmet olarak dönecektir. Süre konusunda da 5 yıl veya 10 yıl olması çok önemli değil, Allah nasip
ederse Ġzmir halkı bu hizmetleri gördükten sonra zaten 5 yıl süre sonra da Cumhuriyet Halk Partisi
yine Ġzmir’i yönetecektir, arkadaĢlarımızın bir kaygısı olmasın bu konuda. Ben konu ile ilgili
bilgilendirmek istedim, saygılar sunuyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederiz. Size önce vereceğim, sonra Erhan Bey söz
istedi, buyurun sevgili kardeĢim.
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri, konu bir gelir konusu; yani BüyükĢehir
Belediyesine ve Ġzmir’imize hizmet edebilmek için bir gelir elde edebilme yöntemini tartıĢıyoruz.
Yani bu, bu Meclis’te hiçbir siyasi parti mensubunun gelir getirici bir ihalenin olmaması yönünde
bir tercihi olacağını düĢünmüyorum. Yalnız Ģu bir gerçek ki, Ģu yönden bakın bu olaya; bu bir ret
değildir, bu bir daha fazla gelir nasıl elde edilebilirin sorgusudur. Hatırlarsınız Sayın BaĢkanın
“Ġzmir marka Ģehir olacak.” Evet, Ġzmir’in marka Ģehri olması için bu Meclisin de katkısı olacak.
Peki, marka Ģehir olduğunda 10 yıllık bir bağlayıcı sözleĢmenin gelir kaybını hiç hesapladınız mı
sevgili kardeĢim? Yani 10 yıl süreyle gelirinizi belli bir miktara kısıtlarsanız, o marka olduğunuzda,
baktığınızda geliriniz çok küçük kalır. Bir örnek vereyim; Barselona Spor Kulübü, Beko firması
bundan 5 yıl önce, Barselona Spor Kulübünün formasının sadece Ģurasına, bakın omzunun kenarına
Beko yazdırmak için 3 yılda 57 milyon Euro para ödedi. Bu bir markadır, bir marka değeridir. Siz
eğer Türkiye’deki kulüplerin, bırakın bütün formasını kendi adınızla yazsanız, o geliri elde
edemezsiniz. ĠĢte marka böyle bir değeri hak ediyor. Peki, Ġzmir’imiz marka olduğunda, siz 10 yılı
böyle bir Ģeyle kısıtladığınızda gelir mi elde ettiniz, gelir mi kaybettiniz? Lütfen Ģunu Ģöyle
düĢünün; biz bunu 10 yılla uzatıp da gelirimizi düĢüreceğine, 5 yıl yapalım, 5 yıl sonra yine Ġzmir
halkı sizi tercih edecekse hiç problem değil, 5 yıl sonraki realiteyle, 5 yıl sonranın marka değeriyle
gelirinizi bu satıĢtan 3’e, 5’e katlayalım. Dolayısıyla sonuç Ġzmir halkına hizmet olarak geri
dönecektir. Kısıtlı hizmet mi yapalım, daha çok verimli hizmet mi yapalım? Bu olayı bu çerçeveden
görmeniz gerekir. Asla bu bir ret değildir, daha verimli, daha yüksek gelirin elde edebilme
yönteminin araĢtırmasıdır. Bunu bu Ģekilde değerlendirin, aksi takdirde baĢka bir Ģey yoktur, tabii ki
gelir kazanacağız. Daha fazla geliri nasıl elde ederiz? Bunun peĢinde olalım, teĢekkür ediyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederiz, Erhan Bey buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Ģimdi SayıĢtay, evet bunu öneriyor;
bu, 30 Ġlçe Belediye BaĢkanımızın aleyhine olacak bir uygulama. BüyükĢehir’imiz para kazanacak
ama fiilen BüyükĢehir’in yetki alanındaki bu reklam panolarını kullananlar Ġlçe Belediyelerimiz…
Onların bir kaynak kaybı olacak bu ihaleyle. Bunu bu arada parantez, Belediye BaĢkanlarımıza kötü
haber olarak verelim, Ġlçe Belediye BaĢkanlarımıza. ġimdi bir iĢ yapmanın özel sektörde, hem özel
sektörde çalıĢmıĢ, hem kamuda çalıĢan birisi olarak, bir iĢ yapmanın fizibiliteye dayalı olduğunu
herkese hatırlatmak istiyorum. ġimdi biz iĢte 51 milyon yatırım maliyeti çıktı, 29’a düĢtü, aslında
biz onu araĢtırdık, sadece tek kalemden dolayı iĢte 13 küsur milyona düĢtü. ġimdi bu, biz bunu niye
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dile getiriyoruz? Bu, fizibilitenin, birincisi, doğru hazırlanmadığı ve çok üstünkörü
hazırlandığını anlatmaya çalıĢıyoruz. Çok… Aynı problemi biz ESHOT’ta yaĢadık. ESHOT, 7
yıllığına kendi otobüs duraklarını kiraya vermek istedi. Ġncelediler, getirdiler dediler ki; “Bu kadar
yatırım yapıyoruz, 7 yıl ihaleye girecek firma çıkmaz.” dediler. Ben kendilerine, sadece bir seçimde
AK Parti ve Belediyelerin yani diğer partilerin Belediye BaĢkanlığı seçimlerinde yaptıkları
harcamanın, bugün Belediyenin bahsi geçen konusunun yatırımı kadar miktarı olduğunu ifade
ettim. ESHOT gitti, çalıĢtı. Kendilerinin belirlediği beklenti, 7-8 milyon lirayı, 5 yıllık ihaleye
bizim yetki süremiz boyunca… Çünkü bizden sonra gelecek Meclisi ya da bizden sonraki BaĢkanı,
yani Allah ömür versin, Allah gönlünüze göre versin diyeyim yani herkesin gönlünde aslan yatıyor.
BaĢkan belki kazanır, belki… Ama kimsenin Allah’la anlaĢması yok. Yani bir sonraki döneme
yaĢayacağımızın garantisi yok. Ama biz bir sonraki dönemdeki insanların da hareket alanını
kısıtlıyoruz. ESHOT ihaleye çıktı ve 50 küsur milyon liraya ihaleyi, yani… Bakın konuĢtuğumuz 78 milyon lira gibi bir rakamı buradaki rakamın 4 katı yatırım yapacak ve de 51 milyon lirayı
Belediyeye ödeyecek Ģekilde ihaleye girildi ve kazanıldı. Bu, Belediye Meclisinin, arkadaĢlarımızın
yani bunun partisinin önemi yok, buradaki Meclis aldık biz bu kararı. Bu Meclis Üyelerinin ve
Komisyonlardaki arkadaĢlar bunu diretmeseydi, bunu iyi araĢtırmasaydı, bunun üstüne zaman
ayırmasaydı, bu 7 yıllık yapılacaktı ve bu kadar gelirle de gitmeyecekti. Burada aynı Ģeyi ifade
etmeye çalıĢıyoruz. ġimdi Ģöyle düĢünelim; bir ev kiraladığınızda, 10 yıl önce kiralanan evin
bugünkü kirası, 10 yıl sonraki kirasıyla, bu sene kiralanan evin kirası siz de biliyorsunuz ki,
enflasyon oranında artan, her yıl artan kiranın değer kaybını biraz önce Hakan Bey farklı bir dille
ifade etti. ġimdi biz bu konuda, bürokrat arkadaĢlarımızı, Komisyonumuzun CHP’li ve diğer
arkadaĢlarımızı uyardık. Ġlgili Ģube müdürü arkadaĢımız dedi ki; “Ġlgili kanuni düzenlemede 3 yılda
bir biz dava açarız, 3 sene sonra bunu güncel bedeline getiririz.” dedi. ġimdi biz dava ile mi
uğraĢacağız? Yani Belediyenin enerjisini, kaynağını siz dava ile mi, yani kira iĢini dava açarak mı
yürüteceğiz? Belediye iĢi dava üzerine mi kurulur? Bu kötü bir örnekleme. Ben sadece iki konuda
dikkatinizi çekmek istiyorum; bu fizibilite doğru hazırlanmamıĢtır. Çünkü yatırım miktarı
verdiğiniz kira süresini etkiler. Ben sadece Ģunu söylüyorum; burası sizin olsa idi, bu gelir sizin
geliriniz olsa idi, bu kadar parayı harcayıp, bu kadar yıllığına verir miydiniz? Soru bu. Bizim el
vermediği için ve biz bunun mali fizibilitesini kendimiz de çok basit rakamlarla çok küçük bir
projeksiyon hazırladık. Burası 5 yıl sonra ihaleye çıkılırsa, bu Ģehrin marka değeri bu Ģekilde devam
ederse artmaya, 5 yıl sonra bugünkü fiyatın 2 katı… Siz 5 yıl sonra asla bu fiyatı yakalayamazsınız.
Yani yıl sonundaki enflasyon, TEFE, TÜFE yok kat sayı… Bunlarla bu değeri yakalamak mümkün
değil. Bir de daha önce, hep bu tip Ģeyleri 5 yıl geçirdik. Neden 10 yıl? Sebebini bize kimse izah
etmiyor. Neden 10 yıl? Ġlk defa böyle bir iĢ yapacaksınız. Ġnsan… Kendi Ģirketim olsa ilk defa
yapacağım, ilk defa kullanacağım, ilk defa alacağım Ģeyi önce küçük bir süre için alır ve denerim.
Bunun realitesi nedir? Hata mı yapıyorum? Gelir düĢük mü olacak? Yoksa firmaya çok mu
gelecek? Firma bir sene, iki sene sonra bırakacak, ben bu firmayla problem mi yaĢayacağım?
Hukuksak sorunlar mı olacak? Bunu öğrenmek gerekir. Ama biz bunun tam aksine, arkadaĢlarımız
ifade ederken, hatta Plan Bütçede de böyle söylediler; Ġlk defa yapıyoruz SayıĢtay 10 yıl mı verin
diyor? SayıĢtay nasıl verirseniz verin mi diyor? Bir iĢi yaparken, biz modern bilimin, aklın
gereklerini yerine getirmeyecek miyiz? Bu hesapları yapmayacak mıyız? Bizim zamanımızın… Bu
Mecliste biz hep karĢılıklı anlaĢarak, Ġzmir’in çıkarlarını hep beraber çoğu Ģeyde uzlaĢtık. Bazı
Ģeylere biz gönülden inanmasak da, bazı Ģeylerin prensiplerine karĢı olsak da, Ġzmir’in çıkarına
olsun diye biz uzlaĢarak geçirdik çoğu Ģeyi. Ama Ģimdi merak ediyorum, bize birisi neden 10 yılı bu
söylediklerimin doğrultusunda anlatırsa, bizim buna ikna olmamamız için hiç bir sebep yok. Biz
buna “Verilsin.” diyoruz, “evet doğru bir yaklaĢım” diyoruz. Ama sadece diyoruz ki; “Bizim
sorumluluk zamanımızın ötesine lütfen geçmeyin, bizden sonraki gelen insanlara hareket alanı
bırakın.” ġimdi kendinizi, Aziz Bey’in bu iĢi, ihaleyi yapmıĢ olduğunu, 10 yıl olduğunu düĢünün.
Bugün kendiniz oturduğunuzda Sayın BaĢkan, 10 yıl hareket kabiliyeti olmadan bu iĢin devam
edeceğini düĢünün, bunu ister misiniz? Bu doğru bir yaklaĢım değil Sayın BaĢkan, teĢekkür ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederiz Erhan Bey. Buyurun Ġrfan Bey. Gördüm, size de
vereceğim, buyurun.
ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, arkadaĢlarımız az önce anlatırken
BaĢkan’ım, sanki ihalesi yapılmıĢ, bitmiĢ ve birilerine peĢkeĢ çekilmiĢ bir iĢ gibi anlatıyorlar. Oysa
Ģu an gündeme gelen iĢ, henüz 2886 sayılı Yasayla Encümen tarafından ihale edilecek bir iĢ.
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Bununla ilgili BaĢkan’ım, içerikle alakalı Meclis karar almadan böyle bir sürecin iĢlemeyeceği
bilgisindeyim. Yani Ģartnameyi kendileri görmüĢ... (SALONDAN: Görmedik...) (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon, pardon… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Müsaade buyurun, müsaade buyurun. Buyurun.
ĠRFAN ÖNAL: Muhtemelen henüz çalıĢması yapılmamıĢ, maliyeti belli olmayan bir iĢten
bahsediyoruz ve kaldı ki ESHOT’la kıyaslama yapılırken 5 yıllığı 50 milyona gitti. Bunun 10 yıllığı
belki 100 milyona gidecek, belki 200 milyona gidecek. Yani arkadaĢlar anlatırken sanki iĢ olmuĢ,
bitmiĢ ve ESHOT’tan çok daha alta kalmıĢ, bu noktada Belediyenin bir zararı varmıĢ gibi
aksettiriliyor, oysa bu doğru değildir. Çünkü daha ihalesi muhtemelen çıkarılacak, Encümen Üyesi
olarak bunu söylüyorum. Bu bizim ilk defa 10 yıllık çıkardığımız bir iĢ de değil, bundan önce
enerjiyle ilgili, çöplerin enerjiye dönüĢümüyle alakalı tesislerin maliyetinden ötürü 10 yıllık, 15
yıllık süreler zarfında ihaleye çıktık, en uygun fiyatı veren iĢi aldı. Muhtemeldir ki, burada yatırım
maliyeti yüksek olduğundan, 10 yıl alan aynı zamanda da ihaleye girip en yüksek fiyatı veren
alacak, açık artırma usulü oluyor ve herkese açık bir Ģekilde herkesin gelip katılabileceği,
görebileceği bir ihale olacak. Yani henüz iĢin Ģartnamesi yani yatırım maliyeti belli olmadan, açık
rekabete, kime ne kadara gideceği belli olmadan bunları söylemek iyi niyetli bir yaklaĢım olarak
görmüyorum. TeĢekkür ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ederim.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan’ım söz istiyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Bey söz vereceğim, söz vereceğim, vereceğim ama hani
karĢılıklı Ģeye döndürmeyelim diye. Sayın KÖÇER söz istemiĢti herhalde. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon, oradan bir el görmüĢtüm.
Evet. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) O zaman…
Evet. Ġkinci, yani arkadaĢların ikinci sözlerinden önce, diğer arkadaĢlarımın sözlerini vereyim
istiyorum, ondan sonra ikinci sözleri vereyim. Grup… Fatih Bey buyurun.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, Ģimdi Hatiplerin sözlerini dinledim ancak, kafada
oturmayan birkaç nokta var. Ġnanıyorum ki, birçok arkadaĢımız da bunu kafasında oturtamadı, onun
ne olduğunu ifade etmek istiyorum. Birincisi; bürokratımız ilk geldiği zaman, bize ettiği, söylediği
ifade Ģu; 3 yıldan bahsediyoruz, 36 aydan bahsediyoruz, 50 küsur milyon liralık bir maliyetten
bahsediyoruz. Ġkinci kez bu geldiği zaman, rakam yarı yarıya düĢüyor ama süre 3 katı uzuyor. Yani
dünyanın neresine giderseniz gidin, en basit esnaf dükkânına da gitseniz, herhangi bir üniversitenin
iktisat fakültesine de gitseniz, sorsanız rakam, yani yatırımın rakamıyla süre doğru orantılı iĢler.
Yani siz kalkıp da 1 liralık bir iĢi 1 yılda yapıyorsanız, 2 liralık bir iĢi 2 yıl olarak söz edersiniz.
Ama yarım liralık bir iĢi 3 lira demezsiniz, 3 yıl demezsiniz. Bu bir kere kesinlikle tabiri caizse,
akla zarar bir yaklaĢım olur iktisat açısından. PeĢkeĢ kelimesini biz kullanmadık. Neden öyle bir
yakıĢtırma yaptı Sayın Meclis Üyesi bilmiyorum. Ama bizim dıĢımızdadır, bu yakıĢtırma kendisine
aittir, bizi ilgilendiren bir konu değildir. Biz, yine MHP Meclis Üyemizin de ifade ettiği gibi,
söylemimiz çok net; bu meblağ Belediyemiz için gereklidir, çalıĢma, talep doğrudur ama bununla
ilgili oluĢturulan alt yapı eksiktir, hatalıdır. Bununla ilgili olarak çalıĢma istediği kadar SayıĢtay
denetimine tâbi olsun, istediği kadar ihale kurullarına girsin çıksın bununla ilgili bir Ģey konuĢan
yok burada, bu baĢka bir Ģeyin cevabı. Böyle bir soru sorulmadı çünkü. Sorulan soru çok net;
yapılacak olan yatırımın maliyeti bize verilen bilgideki gibi değil, ki, bu bile % 50 iskontolu daha
sonra tekrar önümüze geldi, baĢka bir bürokrat tarafından. Yani Kurumun kendi içerisinde bir
tutarlılığı burada yok. Bunlar evraklarla belgeli olan Ģeyler Sayın BaĢkan. Yine aynı Ģekilde
zamanlamayla da ilgili olarak neden 10 yıl sorusuna bir cevap verildi. O zaman ben de Ģunu
sorayım; “Bu Mecliste birer yıllık ihaleleri, ikiĢer yıllık ihaleleri neden yapıyoruz? Süreyi uzatsak,
bir parça daha en azından dönem sonumuza kadar yaklaĢtırsak maliyetleri daha aĢağıya çekemez
miyiz?” dediğimizde, tüm bürokratlarımız ezber bir Ģekilde bize Ģu cevabı verdi; “Biz firmayı
tanımıyoruz, tanısak da bilmiyoruz, çalıĢmamıĢız, bir görelim, belki adam 1 sene sonra kaçıp
gidecek, belki iĢimi yapmayacak, dolayısıyla bu tip çekincelerimiz var, niye kendimizi bağlayalım
efendim.” dediler. ġimdi birden bire 10 yıl olarak revizyon geldi ve siz bu firmayla daha önce
çalıĢtınız mı? Yok. Böyle bir ihale daha önce yaptınız mı? Yok. Belli olan ne var burada? Hiçbir Ģey
belli değil. Her Ģey belirsiz, çünkü daha önce hiç yapılmamıĢ, onu da ifade ettiler. Dolayısıyla kolay
bir çalıĢma da değil, onlar adına bunu da söylüyoruz. Evet ama bir anda, bir toplantı sonrasına
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beklenilen, sorulan soruların cevaplarının gelmesi yerine, hem süreyi hem maliyetleri ve
hem sistemi değiĢtirmiĢ, “hadi buyurun geçirin.” diye bir Ģey önümüze geldi. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, bir kısım hadi buyurdu
geçirecek belki ama doğru bir yaklaĢım değil, Ġzmir adına doğru bir yaklaĢım değil. Kaybolacak,
kaybolacak gelirlerin hesabını kim verecek Sayın BaĢkan? Burada Sayın SOYER, sizler defalarca
EXPO’lardan bahsettiniz, Ġzmir’in fuar kenti olmasından bahsettiniz, çok büyük meblağların
Ġzmir’e akacağından, yağacağından bahsettiniz. ġimdi açık konuĢalım, Ģu an bizim en büyük gelir
kaynağımız ne reklam panoları açısından? Seçim dönemleri Sayın BaĢkan, baĢka bir Ģey yok. Siyasi
partilerin, adaylarımızın vermiĢ olduğu ilanlar, reklamlar. Bunun haricinde genelde biliyorsunuz,
bilgilendirme olabiliyor veya birtakım kongreler varsa, bunlarla ilgili Ģeyler olabiliyor. Bunların da
rayiçleri oldukça düĢük. Dolayısıyla biz bu süre içerisinde yaĢayacağımız tek bir seçim döneminde
bile belki bunlar amorti edilecek. Peki, açık arttırma usulü değil mi? Evet ama siz 10 yıl, bir
firmanın önüne bir Ģartı koyduğunuzda, tabiri caizse Sayın BaĢkan, kaç firmanın bıçağı bunu keser?
10 yıl diyorsunuz. Yani iki dönem daha devam edecek diyorsunuz. Gelecek olan bürokratla
anlaĢması var, gelecek olan yapıyla birliktelik kurması var, siyasi iradelerle devamlılığı var. Bu
kolay bir Ģey değil ki, her Ģey Ģartnamelerde yazmıyor, bunu daha önce siz bu koltukta ifade ettiniz,
her Ģey Ģartnamelerde olan Ģeyler değil, bazı Ģeyler de iletiĢime bağlıdır sonuçta. Ġllaki de öyle
olacaktır. 10 yılını neye göre bağlayacak bir firma? Tüm Ġzmir’den bahsediyoruz. Siz bu süreyi
azaltsanız, maliyetleri gerçekçi noktaya çekseniz, katılım da artacaktır, aynı zamanda da
Belediyenin bu anlamda tekrardan bir gelir elde etmesinin önü açılacaktır. Söylem bu, yoksa
kimsenin burada… Fark ettiniz herkes altını çizerek Ģunu söylüyor, itirazı baĢka bir Ģeye değil,
Sayın BaĢkan, teĢekkür ederiz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi Meclis Üyelerimize bir kere teĢekkür ediyoruz, bize konuya farklı
açılardan bakıĢ noktalarını gösterdiler. Ben öncelikle Ģunu söylemek istiyorum; bu konu zaten geçen
Meclis’te de gelmiĢti, Plan ve Bütçe Komisyonuna gitti, oradaki arkadaĢlarımız da uzman
arkadaĢlar, yani mali alanda gelir-gider bütçesini, gelir-gider dengesini bilen ve bilimsel çalıĢan
arkadaĢlarımız. O zaman da yine bürokratlarımız bilgi verdi. Yine aynı Ģekilde konu tekrar önlerine
geldi. Dolayısıyla enine boyuna bu konu tartıĢıldı. ġimdi gelir-gider dengesi yönünden, mutlaka
Belediye yararına görüldü ve dolayısıyla bu izin verilmek isteniyor. Yani 2886 sayılı Devlet Ġhale
Yasası’na göre 10 yıl süre ile bu kiralama iĢinin yapılması demek ki Belediyenin yararına görüldü.
ġimdi ben Ģunu söylemek isterim; esasında farklı açılardan bakılır. Bir yatırımcı gözüyle
baktığınızda, belki uzun süreli olan kiralamalarda, tasarruflarda daha fazla katılımcı sağlanabilir
ama 1 yıllığına 2 yıllığına, hele bir de iĢin içinde yüklenicilerin bir maliyet karĢılama noktası varsa
kısa sürelidir ve ona ilgi azalır yani insanlar buna yatırım yapmak istemeyebilirler. Sonuçta bir
baĢka noktası Ģu; 2886 sayılı Devlet Ġhale Yasası demek, kiĢilerin bu ihaleye, ilanlarla itibar edip,
katılıp, yarıĢmaları demek. Yani en fazla arttıranın hak sahibi olacağı bir ihale yöntemi demek.
Burada bir kıymet takdiri yapılacaktır, sonuçta biz sadece Meclis olarak buna izin veriyoruz, biz
izin verdikten sonra yetki Belediye Encümenine geçiyor, Belediye Encümeni bununla ilgili yeniden
bir kıymet takdiri yapacak, bugünün koĢullarına göre, yeniden bir değerlendirme yapacak ve ondan
sonra ihaleye çıkacak, daha sonra artıĢa konulacak, Belediyenin belirlediği rakamın dâhi üzerinde
bir gelir elde edilmesi söz konusu. Bugün bankalara müracaat ediyorsak, kredi peĢinde koĢuyorsak,
bugünün iĢte salgın hastalık diyelim, birtakım savaĢ koĢulları diyelim veya baĢka türlü koĢullar
diyelim, eğer kredi bulamıyorsak yahut proje onayları, Bakanlık onayları herhangi bir sebeple biz
kredilerimizi de temin edemiyorsak, o zaman gelir arttıracak her yola baĢvururuz. Bence 10 yıl, bir
yatırımcı olsam makul bir süredir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin ön gördüğü Ģekilde
oyçokluğuyla oylanmasını öneriyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi saygı ve hürmetle
selamlıyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi tabii birçok Meclis Üyesi ArkadaĢımız konunun detayı hakkında, teknik
detayı hakkında esasında çok güzel konuĢmalar yaptığını düĢünüyorum. Biz burada herhalde 1.
yılımızı dolduracağız önümüzdeki Nisan ayı itibarıyla. 12 aylık süreç içerisinde dönem dönem
tartıĢmalı geçen Meclis Oturumları, Meclis BirleĢimleri ya da farklı düĢündüğümüz, farklı
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meselelere, farklı açıdan baktığımız konular olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Ģunu yaptık,
dedik ki; “Gerek iktidar kanadı olarak gerek muhalefet kanadı olarak, bize verilen süre içerisinde,
bu 5 yıllık süre içerisinde, Ġzmir’in menfaatine olan hususlarda, ortak kararlar alalım.” dedik ve
bunda kısmen baĢarılı olduğumuzu düĢünüyorum. Bazen Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak,
yani iktidar kanadı olarak, sizlerin ortaya koymuĢ olduğu birtakım düzenlemelerin yanlıĢ olduğunu
bizler dile getirdik. Sizler bunları kabul ettiniz ve sonuç itibarıyla Ġzmir için, Ġzmir’in menfaatine
olan bir kararı ortaya çıkardık. ġimdi, bugün, yine buna benzer bir hususla karĢı karĢıyayız. Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi’ne ait olan birtakım yerlerin, ihale yoluyla ihale edilmesi, birtakım Ģirketlere
verilmesi. Esasında Gruptaki arkadaĢlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi temsilcisi Hakan Bey’in de
dile getirdiği gibi, burada biz, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin bir gelirinin engellenmesi adına bu
konuĢmayı yapmıyoruz. Elbette ki bu elzemdir, yapılması gerekir, geçmiĢte yapılmamıĢtır,
önümüzdeki süreçte yapalım. Ama biz bazı çeliĢkilerden bahsediyoruz. ġimdi elimde bir kalem var,
bu kalemi ben bugün kiraya vereceğim ya da satacağım, değeri x lira. Ben diyorum ki, Özgür
HIZAL olarak, bu kalemle, bu kalemle çok değerli belgelere imza atacağım, ortaya böyle bir vizyon
koyuyorum, çok değerli belgelere imza atacağım ve bu kalemin değeri artacak. Hem bu vizyonu
ortaya koyup, hem bugünün değeriyle ben bu kalemi piyasaya sürersem kendimle çeliĢmiĢ olurum.
ġimdi Tunç SOYER, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, yaklaĢık 1 yıllık süreç içerisinde Ġzmir’i
bir marka kent yapmak için neredeyse her ay yurt dıĢına çıkıyor. Neredeyse her ay yurt dıĢında,
kendisinin çok memnun olmadığı bir durum olduğunu söylemesine rağmen, yurt dıĢına çıkıp,
fuarlarda, kongrelerde, toplantılarda bir emek sarf ediyor kendince. Ne için? Ġzmir’deki turist
sayısını 3 yıl sonra 1 milyon değil, 15 milyona çıkarmaya çalıĢıyor. Ġzmir’in bir dünya kenti olması
için mücadele veriyor. ġimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna Ģunu söylüyorum; ya Tunç
SOYER bu çalıĢmalarda baĢarısız olacak ya da, ya da herhalde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
gerçekten buna inanmadı. Biz burada iyi niyetle, iyi niyetle bir hatadan dönülmesini talep ediyoruz.
10 yıl olabilir mi? Olabilir. 3 yıl olabilir mi? Olabilir. Ama buradaki çeliĢkiden bahsediyoruz. 10 yıl
sonra Ġzmir’in geleceği noktayı siz iddia ediyorsunuz, 5 yıl sonra gelinecek olan noktayı siz iddia
ediyorsunuz ama bugün diyorsunuz ki; “Bunun değeri bu kadar ve biz bunu bu Ģekilde yapalım.”
Daha önce hiç yapılmamıĢ bir yöntem, daha önce hiç ihale edilmemiĢ bir yöntem, bu da baĢka bir
çeliĢki. Bununla ilgili de arkadaĢlar zaten dile getirdiler. Eğer daha önce hiç yapılmadıysa, neden 10
yıl? Kaldı ki, Ġzmirliler bize ve sizlere Ģunu söyledi, 31 Mart’ta oyunu kullandı, dedi ki; “Size 5 yıl
görev veriyorum. Bu 5 yıllık süreç içerisinde beğenmezsem sizi değiĢtiririm. Ya siyasal iktidarı
değiĢtiririm parti olarak ya da BaĢkanı değiĢtiririm.” 5 yıl sonrasında hangi siyasi partinin, hangi
Belediye BaĢkanının burada olacağının garantisini hiç kimse veremez. Veriyorsa seçmenin
iradesine bir ket vurmadır, ki bunu hiç kimse yapamaz diye biliyoruz. O yüzden bu çeliĢkilerin
ortadan kalkması adına, geçmiĢte hep beraber burada Meclis Heyeti olarak, Gruplara bakmaksızın,
birtakım hataları ortadan kaldırmak için mücadele verdiysek bugün de verelim, kaybedeceğimiz
hiçbir Ģey olmayacak. Belki, belki 1 ay kaybedeceğiz. Ġstanbul’daki arsanın satıĢıyla alakalı Hakan
arkadaĢımız Ġstanbul’a gidip, o bölgeyi gördüğünde, ki herhalde burada Meclis Üyesi olan
arkadaĢlarımızın hiçbirinin o bölgenin değeriyle ilgili hiçbir fikri yoktu. Eğer Hakan Bey oraya
gidip, o fotoğrafları çekip, bize onu getirmeseydi ve bizlere göstermeseydi, biz o arsanın çok daha
farklı noktalarda olduğunu düĢünürdük ve oradan sonra, o görüĢmelerden sonra sizler de
muhtemelen bizlere hak verdiniz. Bu hatayı yapmayalım, bu hatayı yapmayalım, bu hatayı
yapmayın. Elbette ki, iktidarsınız, çoğunluk sizde oyçokluğu ile bunu geçirebilirsiniz. Ama, ama
mesele bu değil, mesele; biz Ġzmirlinin en ufak menfaatini düĢünüyorsak, “Değerlendirildi, bürokrat
arkadaĢlar böyle bir değerlendirme yapmıĢlar, bürokratlar arkadaĢlar bununla ilgili böyle bir karar
vermiĢler.” denilecek kadar basit bir mevzu ve konu değil. ġunu okumak istiyorum size son olarak.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanına Tanıtım Şube Müdürlüğüne
ait tanıtım alanlarının gelir getirmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında üç yıl,
otuz altı ay süreyle, ihale yoluyla kiraya verilmesi planlanmış olup, yapılan araştırma ve
incelemeler sonucunda Belediyemize ait tanıtım alanları işinin devamlılığı ve kamu yararı
düşünülerek on yıl süreyle kiraya verilmesi.” Ne gibi bir çalıĢma yapılmıĢ? Komisyondaki Üye
ArkadaĢlarımıza sorduk, bilgi sahipleri değil. Nasıl bir kamu yararı düĢünülmüĢ? Yok. GeçmiĢte
örneği var mı? Olmadığını zaten sizler söylediniz. Önümüzdeki tek örnek ESHOT örneği, ESHOT
10 yıl olmamıĢ, 5 yıl olmuĢ. Yani hayatın olağan akıĢı diye bir tabir vardır, hukukçular bilir.
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Hayatın olağan akıĢında, önümüze böyle bir husus geldiğinde, eğer bir örneğimiz yoksa
çıkıp, çıkıp ESHOT örneğini baz alırız. Son olarak, son olarak artık bu konuyu, konuĢmamı
bitireceğim. Bir; lütfen kendinizle çeliĢmeyin, lütfen kendinizle çeliĢmeyin. Bu kentin, bu kentin 5
yıl sonrası, 10 yıl sonrasında çok daha iyi noktalara geleceğini iddia eden sizler, bu kentin bugünkü
değerlerini, 10 yıl sonrasının değerlerini düĢünerek, 5 yıl sonrasının değerlerini düĢünerek bu
Ģekilde hareket etmenizi rica ediyoruz. Ġki, iki; eğer böyle bir çalıĢma yapıldı ise, burada, önergede
bahsedilen çalıĢmalar yapıldı ise, Meclis Heyetine de bu çalıĢmalarla ilgili net ve doğru bilgilerin
verilmesini rica ediyorum, saygılar sunuyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın HIZAL. Erhan Bey… Hakan Bey, özür
dilerim Hakan Bey… Buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan’ım, öncelikle çok verimli bir tartıĢma olduğunu söylemek
istiyorum. Tüm, hem Cumhuriyet Halk Partili ArkadaĢlarımızdan, hem AK Partili ArkadaĢlarımızın
ve Milliyetçi Hareket Partili ArkadaĢlarımızın yaptığı yorumlardan, konunun, Gruba kadar, bilgi
dıĢında kalmıĢ bir Meclis Üyesi olarak, bütün Meclisin de detayıyla bilgilendiği kanaatindeyim. Bu
süre zarfında Grupta biz bunu tartıĢtığımızda, biz ilgili Komisyondaki ArkadaĢlarımıza “Teknik
Ģartname oluĢtu mu? Böyle bir Ģartname geldi mi?” diye sormuĢtuk. Ġrfan Bey de belirttiler,
anladığım kadarıyla böyle bir teknik Ģartname oluĢmamıĢ durumda. Yine ilgili arkadaĢlar daha önce
böyle bir sözleĢmenin olmadığından bahsettiler. Ancak Sayın BaĢkan, naçizane, bildiğimiz
kadarıyla, ki iĢ hayatı içerisinde olduğumuz için reklamla iliĢkili çalıĢmalar yürütüyoruz. Bazı Ġlçe
Belediyelerimiz BüyükĢehir’in yetki alanında olan ana arterlerde, geçmiĢ dönemlerde, bu tür
sözleĢmeleri yapıyorlar. Çünkü firmalar gelip sizden reklam alıyorlar ve siz oralara reklam
veriyorsunuz. ġimdi, Çiğli Belediyesi’nin yaĢadığı bir sıkıntı var, o da Ģu; Çiğli Belediyesi bir
anlaĢma yapıyor, daha sonra baĢka bir firmayla, eksik kalan yerlerle ilgili baĢka bir anlaĢma yapıyor
ve o firma Çiğli Belediyesi’ne 4,5 milyon liralık bir tazminat davası açıyor. ġimdi biz bu sürenin
uzun olmasındaki eleĢtirimizin altında yatan neden nedir? 10 yıl boyunca siz, Ģartnamesi de belli
olmamıĢ ama birtakım hukuki yaptırımlarla kendinizi bağlamıĢ oluyorsunuz ve yine ilçelerin
kullandığı alanları, muhtemelen ana arterler BüyükĢehir yetkisinde olmasına rağmen, sırf onların
gelirlerini korumak adına, belki bu Ģartnamenin dıĢında tutacaksınız. Burada esasında hukuken
baktığınızda, kendi yetki alanınızın Meclise sormadan bir devri gibi gündeme geliyor. Yarın, 10 yıl,
uzun bir süre içerisinde, bir baĢka alanda, bir tasarruf kullanmaya kalksa yeni yönetim, ister Bülent
Bey’in bahsettiği gibi Cumhuriyet Halk Partili olur ya da baĢka olur, bilemeyiz ama o yönetim bu
hakkı kullanmaya kalktığında, siz bu sözleĢmeyle Çiğli’nin yaĢadığı bir sorunu BüyükĢehir
Belediyesi’ne yaĢatma durumuyla karĢı karĢıya kalıyoruz. Bütün bunların bir tarafından
baktığımızda da, geçmiĢte de söylemiĢtik; mesela bir Manisa BüyükĢehir Belediyesi, bunu Sipil A.ġ
de yapıyor Sayın BaĢkan’ım, bizzat da biliyorum, Belediye Ģirketidir. Hiçbir kiĢi ihale yapmaz. Biz
koca Ġzmir BüyükĢehir Belediyesiyiz, ĠZFAġ’ımız var. Niye böyle bir yapılanmayı ihale
yöntemiyle… Bizim 40’a yakın led ekranımız var Ġzmir’de, Ģu an aktif, benim bildiğim. Bunların da
ortalama yıllık bedellerini 350 bin gibi düĢünseniz, 15-16 milyon lira bir geliri var. Bu gelir
kaynağıyla bile ki, anladığım kadarıyla 30 milyon lira, 29 milyon liralık bir yatırım konuĢuluyor.
Demek ki, sadece hâlihazırdaki led ekranların, 2 yıllık geliriyle mevcut yatırım yapabilir durumda
duruyoruz, eğer fizibilite çıkmadıysa. Ben Ģimdi kaba fizibilitemi yapıyorum. Doğal olarak böyle
bir önergenin daha detaylı çalıĢılması, tüm Meclisi de bence vicdani anlamda rahatlatacağı
kanaatindeyim. Bizim Belediye Ģirketlerimiz bunu yönetebilir kabiliyette. Manisa’nın yaptığını biz
yapabiliriz. GeçmiĢte de söyledim. Ġlaç toplamayı yapıyor, yılda ciddi bir rakam kazanıyor. Biz yeni
baĢladık, geçen Genel Sekreterimiz söyledi. Biz yeni dönemde Sayın Tunç BaĢkanın vizyonuna
uygun bazı alanları, ki bu önemli bir alan, reklam alanı, çünkü siz bu alanın kontrolünü artık baĢka
bir Ģirkete devrediyorsunuz. Hangi reklamları vereceğini, hangi led ekranda ne döndüreceğini
bilmiyorsunuz, Ģartname yok ortada ve doğal olarak 10 yıl boyunca siz baĢka bir yapılanmanın kent
reklamı anlamında elinizdeki en büyük silahınızı, ki bu sizin silahınız, biz iktidarda değiliz, bu
silahı siz baĢka bir firmaya uzun vadeli devrediyorsunuz. Bu sorunlar gözden geçirilerek tekrar
değerlendirilirse Meclis açısından daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Son olarak Sayın Bülent Bey
dedi, SayıĢtay Raporu anlamında bir atıfta bulundu. SayıĢtay Raporlarının önemsenmesinde de
mutlu olduk. Çünkü bazen raporları okuduğumuzda kızıyorsunuz bizlere. Çok teĢekkür ediyorum
Sayın BaĢkan’ım.
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi ikinci sözleri
isteyecek arkadaĢlar. O zaman ben Ģunu sormak mecburiyetindeyim. Yani, AK Partili ArkadaĢların
sözcüleri durumu gayet iyi anlattılar. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüleri de ve MHP’li Sözcü
arkadaĢımız da… Ġlave… Erhan Bey ilave edeceğiniz bir Ģey varsa söz vereceğim çünkü ikinci
kez… Buyurun, buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, Hakan Bey’in söylediği gibi… Ben de onun için söz almak
istemiĢtim. Bu iĢi ne yapıp, nasıl iĢlediğini öğrenmek için biz bunu 1 ya da 2 yıllığına, bazı Ġlçe
Belediyelerimiz kendi Ģirketlerine devrettiler. Bırakın Manisa’yı, bu sene alınan kararlar içerisinde
Ġlçe Belediyelerimizin bu uygulaması var. Ben de bütün samimiyetimle, bütün arkadaĢlarımıza
bunu bir kez daha düĢünün, bunu biz birkaç yıllığına ĠZFAġ’a verelim. Çünkü 2019 yılı Bütçesini
incelediğimizde, 2019 yılı Bütçemizin harcamalarında yaklaĢık 1 milyar lirayı Belediye Ģirketlerine
ve Belediye bağlı kuruluĢlarına öyle ya da bu ad altında aktarıyoruz. Madem bu kuruluĢlara bu
parayı aktaracaksak… Bunlar bir de sıkıntılı aktarmalar. Yok sermayesini azaltıyoruz, yok,
sermayesini yükseltiyoruz, yok yardımda bulunuyoruz; bunları diyeceğimize, 1 yıllığına ne
kaybederiz? Bir yıllığına ĠZFAġ’a ya da uygun görülecek bir Ģirketimize versek, bunu orada
iĢlettirsek, görsek durumu. Ne gelir elde ediliyor, yatırım ne kadar? Fizibilitesini gerçekçi bir
Ģekilde yapıp, ondan sonra gerçekten 10 yıllıksa… ġöyle de olsa biz 10 yıla karĢı çıkmayabilirdik;
önümüze bir fizibilite gelseydi… Meclisi Ģöyle görüyorsanız fizibiliteye ihtiyaç yok; bazen
Komisyonlarda bununla karĢılaĢıyoruz, “Eskiden bize bunlar sorulmazdı.” Tabii ki soracağız. Biz
burada sadece süreyi belirleyip ondan sonrası Ġdare… O süreyi belirlerken, o süreyi isteme
gerekçelerini, sebeplerini bizlere anlatmazsanız o zaman bizi yok sayıyorsunuz. Bizi yok
sayıyorsanız, o zaman getirmenize de gerek yok. O zaman bu Meclise gerek yok. Bu Meclisin 2019
yılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine maliyeti 5 milyon lira. Bakın bu kaynak, bunu uydurmuyorum
kafamdan, 4 milyon lirasını Komisyon ve Meclis Toplantılarında Belediye Meclis Üyelerine
ödediniz, o zaman gerek yok buna, bizlere gerek yok. Ġdare bilir, biz, bu Ġdareden gelir, biz Meclis
olarak sorgulamayız, neden, niçin, nasıl’ı sormayız, biz burada sadece altlığını yapmadan geçeriz.
Bakın biz bunların problemini sonra yaĢıyoruz Sayın BaĢkan. ġimdi geldiğinde Komisyonda
yerinde anlatacaktım ama tam yeri diye Ģimdi söyleyeyim. Öyle Ģeyler geliyor ki Komisyonlarda
önümüze, hukuk görüĢü var, sizin Hukuk MüĢaviriniz görüĢ vermiĢ, “Uygunsuz” demiĢ, altında
Hukuk MüĢavirinin raporu yok, Plan Bütçe de önümüze bir sayfa geliyor ve siz bunu biz
elimizdekilerle karĢılaĢtırıyoruz halbuki sizin Hukuk MüĢaviriniz “uygunsuz” demiĢ. Ama biz
altlığını sormadığımız için, araĢtırmadığımız için geçiriyoruz, ondan sonra SayıĢtay zimmet
çıkarıyor. ġimdi, yani bunun altını sormak bizce, suç mu? Yani bizim “fizibilite yok” dememiz suç
mu? Bunun neresi siyaset ya da bunun neresi suçlama? Alt tarafı üç tane rakam sorduk. Geliriniz ne
kadar? Ne kadar gelir elde etmeyi bekliyorsunuz? Hangi Ģartlarda vereceksiniz? Üç soruya cevap
vermeden… Hâlâ 10 yılın nedenini anlamıĢ değiliz. Bunu da söyleyince kötü oluyoruz, kötü
olacaksak siz bilirsiniz, ben takdirinize bırakıyorum. Nasıl olsa bu saikten niyet okumak
istemiyorum ama makul, mantıklı… Çünkü iĢ yeri sahibi, parayı bilen, belirli bir mevkiye gelmiĢ
Meclis Üyeleri, ben hiç bu kadar eğitimli, kültürlü bir Meclis daha önce görmemiĢtim. Bu kadar iyi
eğitimli insanların, bu kadar basit bir Ģeye neden itiraz ettiklerini anlamakta zorlanıyorum, teĢekkür
ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar Ģimdi Erhan Bey’in
dediği hani “Bize gerek yok.” Hayır. Zaten burada en baĢından beri 1 yıldır yaptığımız ne? Her
konuda görüĢ vaaz ediyor ilgili Parti Grupları ve Sözcüleri. Bu da çok normal. Zaten onun için
burada. Ġzmir halkı bizi seyrediyor, dinliyor, tutanaklar var, kayıt altına alınıyor. Zaten bunun için
var. Tabii ki, bir konu üzerinde siz görüĢ söyleyeceksiniz ama mutlaka Meclis ve diğer Gruplar
sizin söylediklerinize iĢtirak edecek diye bir konu da yok. Siz Ģu konuda beni aydınlatın
diyebilirsiniz, aydınlatılmayabilirsiniz. Yeteri kadar aydınlanmadığınızı düĢünebilirsiniz bu da
mümkün ya da yapılan uygulamanın size göre yanlıĢ olduğunu verileriyle ortaya koyarsınız ama
baĢka arkadaĢlarımız da ve yönetim de baĢka türlü düĢünebilir. Ama Mecliste bunların hepsinin
konuĢulması bir değerdir, onlar tüketilmeden alınacak olan bir kararın aslında hükmü yoktur. Onlar
tüketilmeli ki, iĢte burada olduğu gibi, o kararın bir hükmü olsun ama Ģu anlama gelmez, o tabii ki..
Yani bütün Meclisler Türkiye’deki ve dünyadaki bütün Meclislerde iktidar ve muhalefet görüĢlerini
belirtir ve sonra Meclis bir karar alır. Bu kararı bazıları beğenmez, çok doğal, bazılarının o kararla
ilgili itirazları vardır, hatta ve hatta onunla ilgili o itiraz mercilerine kadar hukuki yollara da

17
baĢvurabilirler.
Yani
bunlar
sistemin yürüdüğünü gösteren iĢler Değerli ArkadaĢlar.
Dolayısıyla burada yaptığınız her konuĢmanın bir anlamı vardır, bir değeri vardır, bir hükmü vardır
ve bütün o kararları, karar haline getiren, güçlü bir karar haline getiren, muhalefetin de ve iktidarın
da birlikte ortaya koyduğu iradedir, kabul edersin ya da hayır dersin fark etmez ama o kararı
güçlendirir. ġimdi AK Parti Grubundaki arkadaĢlara da hassasiyetlerimizi Ģey yapalım ama benim
izlediğim kadarıyla bu konuyla ilgili görüĢler aĢağıya-yukarı netleĢti, yani yine aynı Ģeylerin
tekrarından
baĢka
bir
Ģey
olmayacak.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz vereceğim, söz vereceğim, söz vermemek
için söylemiyorum bunları. Söz vereceğim ama yani sanıyorum yeni bir Ģey yok, yeni bir katkı
olacağını sanmıyorum, açıktı. Grup BaĢkan Vekilimiz de konuĢtu aslında, Hüsnü Bey buyurun, size
de vereceğim, size de vereceğim, her isteyene söz vereceğim arkadaĢlar, ne olur lütfen, söz isteyin,
vereceğim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, ben zaten kısacık bir Ģey söyleyeceğim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Müsaade buyurun bir dakika, buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, Ģu an bizim burada yaptığımız Encümene yetki vermek.
Yetki devri de değil yani biz, bu Meclis, Ģu an bir yetki veriyor Encümene “bu ihaleyi yap” diye.
Ama içeriğini bilmediğimiz, maliyetini bilmediğimiz bir konuda Encümene yetki veriyoruz, bunu
da bilmeniz açısından söylüyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Hepinize teĢekkür ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, Bülent Bey buyurun.
BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar Hüsnü Bey Ģimdi kendisi belirledi, hiç
içeriğini bilmeden yorum yapıyor AK Parti Grubu ArkadaĢlar. ġartnamesi belli değil, Ġrfan
arkadaĢımız da Ġrfan Bey anlattı. Devlette her zaman devamlılık esastır, kamuda da devamlılık
esastır. ġunu bilmemek de, ben anlam veremiyorum; bu ülkede ekonomik durumun bu kadar yani
zor Ģartlarda ve hayat Ģartlarının, ekonominin bu kadar kötü olduğu durumda sanki 1. yıldaki
Ģartlarla, 10. yıldaki gelirin de aynı olduğunu burada anlatmaya çalıĢıyorlar. TÜĠK’in açıkladığı
verilere göre %15 enflasyon oranı, reelde %20’nin üstünde enflasyon olan bir ülkede, bir yatırımcı
gelip zarar edeceği bir iĢe girer mi arkadaĢlar? Girmez. Onun için biz de Kurum olarak bunun
maliyetini çıkartıp, Ģartnamesini hazırlayıp, ona göre ihaleye çıkacak ve açık ihale olacak.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) AK Parti Grubu
arkadaĢlarımızın iĢ adamı çok arkadaĢları var, onlar da gelsin, Ģartnameyi alsınlar, eğer kârlı
görüyorlarsa kendi adlarına daha yüksek bir fiyatla alsınlar ihaleyi, onlar da değerlendirebilir.
Çünkü Ģeffaf ve açık bir ihale olacak bunu da ben bilgilendirmek istedim, iyi akĢamlar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢım buyurun.
HAKAN ġĠMġEK: Çok Kıymetli Meclis, çok tarzım değil yani iki defa söz alıp aynı Ģeyler
üzerinde konuĢmak ama aynı Ģeyleri de söylemeyeceğimi ifade edeyim. ġimdi bu konuya bir karĢı
çıkıĢ, karĢı duruĢ yok. Bir değerin daha fazla bir değere evrilmesini anlatmaya çalıĢıyoruz. Ben size
Ģunu söyleyeyim; ticaretin yazılı bir kuralı yoktur. Ticaret ya da gelir getirecek planlamaları
yapmak, günlük konjonktüre ve etrafını okumaya bağlıdır, etrafındaki gerçeklere bağlıdır. Ben
hiçbir zaman tecrübe ile sabittir, hiçbir zaman 35 yıllık iĢ hayatımda bir devlet memuru olmadım,
bir maaĢlı çalıĢmadım, sürekli ürettim, sürekli devlete ödeme yaptım. KarĢıma da hiç ticaret
yapmamıĢ, hiç sermaye gelirinin ne olduğunu ya da nasıl gelir getirecek, arttıracak bir unsuru paket
olarak karĢıma getirmemiĢ, bu tecrübeyi tatmamıĢ birileri tarafından getirilen bir paketi de
doğrudan motomot olarak kabul etmem. Ticaretin kuralları çok farklıdır, Ģartları değiĢiktir, Ģunu
söylüyorum size; 2 yıl sonra bu ihaleyi yaptık, 10 yıl süreyle yaptınız. Peki ben 2 yıl sonra, 3 yıl
sonra çıkıp da basına; “Bu ihaleyi 10 yıl süreyle, 3 yıl sonra Ģu gelir getirecekken ama BüyükĢehir
Belediye Meclisi bütün uyarılarımıza rağmen bu Ģekilde ihale etti.” dediğimde hiçbirinizin gönlü
kırılmasın, kalbi kırılmasın, bunu da yaparım. Biz BüyükĢehir’in, Ġzmir halkının, daha fazla hizmet
alabilmesi için daha yüksek değerlerde bir gelir elde etmesinin derdi içerisindeyiz. Yapacağız tabii
ki ihaleyi ama günlük Ģartları değerlendirelim…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.
HAKAN ġĠMġEK: O markanın değerini düĢük tutmayalım, bunu yüksek yapalım. Bununla ilgili o
yüzden 10 yılı bağlamayalım, 10 yılla kendimizi bağlamayalım, bunu da yaparım, onun için
söyledim, teĢekkür ederim.
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar birbirini tekrar
etmeye baĢladı. Bence…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan’ım, ya Komisyona iade edelim ya oylayalım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Değerli ArkadaĢlar 4. maddeyi Komisyon Raporuna konu
önergeyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
Geçiyoruz, 5?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 5, 6, 7, 8 Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Nilay hanım pardon… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 6 numara ile ilgili.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydı var onu da Plan ve Bütçe Komisyonu…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özel bir durum var onunla ilgili…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani Ģöyle, Plan ve Bütçe Komisyonu 6 numarada Hukuk Komisyonunun
da görüĢüne ihtiyaç duymuĢ. Bu sebeple Hukuk Komisyonunun görüĢünün alınması noktasında bir
Komisyon Raporu oylamıĢ oybirliği ile, Komisyondan geldiği Ģekliyle oyladığımız zaman bu konu
Hukuk Komisyonuna gelecek, Hukuk Komisyonu da değerlendirdikten sonra tekrar Meclis
Gündemine gelecektir.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi sırayla gidelim, 5? Değerli ArkadaĢlar, 5? Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 5 Komisyondan geldiği Ģekliyle.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, 5 no‟lu Komisyon Raporuna konu olan
önergeyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle Hukuk Komisyonunun görüĢü alınmak
üzere Komisyona havalesini öneriyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Anlamadım, pardon anlamadım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Önergeyi, Hukuk Komisyonuna iade edilmesini mi?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonuna hiç gelmemiĢ. Plan ve Bütçe Komisyonu bu konuda
Hukuk Komisyonunun da görüĢüne ihtiyaç duymuĢ. Dolayısıyla bu…
FATĠH TAġTAN: Ondan sonra yine Bütçe karar verecek, o yüzden Bütçeye gitmesi…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Dolayısıyla bunun öncelikle Hukuk Komisyonuna havalesini,
gönderilmesini daha sonra da kendi Komisyonuna da iadesini Plan ve Bütçe Komisyonuna iadesini
oyluyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 6. maddenin Hukuk Komisyonuna havalesini ve Plan ve Bütçe
Komisyonuna iadesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. 7?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 7 ve 8 Komisyondan geldiği Ģekliyle.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 7 ve 8 Komisyondan geldiği Ģekliyle Sayın TAġTAN? Sayın
SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 7 ve 8. maddelerin Komisyon Raporuna konu önergeyi oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 9?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 9. madde Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 9. maddenin
Plan ve Bütçe Komisyonundaki Raporun görüĢüne göre oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 10?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle...
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 10. madde,
Komisyon Raporuna konu önergeyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir.
VI. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Değerli ArkadaĢlar, Gündemimizin Gündem DıĢı
KonuĢma Talepleri bölümüne geldik. Burada Gündem dıĢı söz almak isteyen arkadaĢlarımız?
Olmadığına… Buyurun Sayın Hocam…
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: BaĢkaları yok mu?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok hocam. Hayır özür dilerim. Beyefendi Meclis Üyemiz…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, Sayın…
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Evet 3 arkadaĢımız var… 4, Ahmet de var, 4 arkadaĢımız var. Evet önce o zaman hocam
sizden baĢlayalım, siz buyurun.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: ġimdi ben bütçeyle falan iliĢkili bir konuĢma yapmayacağım,
anlamadığım bir konu. Ama anladığım bir konu var, bu korona virüs konusu herkesin anladığı bir
konu ama herkesin de korktuğu bir konu aması yok tabii, korkması gerektiği bir konu. ġimdi
burada, Türkiye’de hani maç sıkıĢır, bir taraf bastırıyor, bastırıyor, gol atamaz, bir gol olur, yiyen de
rahatlar, atan da rahatlar, ama yiyen de rahatlar. Biz de nihayet gördük rahatladık. ġimdi bundan
sonra bilinmesi gereken Ģu; anlatılan, basında her tarafta dinlediğimiz konular çok doğru, nasıl
bulaĢtığı ortada, büyük bir tehlikenin olduğu ortada ama iĢin boyutlarını biz uzaktan seyrederek
ancak fikir sahibi oluyoruz. Artık içimizde ve gerçekten hiç az değil. Bakınız Ģöyle bir istatistik var;
bu bir, bu agresif olan bazı grip mikropları vardır, iĢte onlardan biri gibi duruyor. Gerçekten de
öldürme sayısına bakılınca %3 falan. 100 hastalanandan 3’ünü öldürüyormuĢ gibi duruyor. Aslında
dünyadan bahsediyor, Türkiye’den değil. Türkiye’de ne olduğunu tam bilmiyoruz yani orada ne
kadar olduğunu bilmiyoruz tam olarak. Ancak Ģu bir gerçek, bu sanıldığından çok daha yaygın bir
virüs. Yani virüs 100.000 kiĢide görülmüĢ değil. Çünkü, çünkü bu virüs bir grip virüsü gibi bir Ģey.
Hastalandırmadıktan sonra basit bir enfeksiyon olarak yayılıp, her yerde bulunma Ģansı var. Bunun
için benim uyardığım konu Ģu; herkesin bildiği bir konu ama bir daha uyarayım, Ģimdi bineceğimiz
vapurda da var, olabilir diye… Zaten Sayın Sağlık Bakanı da böyle uyardı. Çok doğru bir açıklama
yaptı dün. Dedi ki; “Bu vaka biz de var” dedi, “herhalde olması lazım” dedi, 2-3 saat sonra da “var”
dedi. Belli ki daha önce çıkmıĢ, doğrulamayı bekliyormuĢ. Çok sayıda var, yani her yerde var.
Sağlık Bakanlığı da bunu kabul ediyor. Olması lazım daha doğrusu. Ama çoğu bunların
hastalanmadığı için, böyle ağır hastalanmadığı için basit hastalık olarak, basit gribal enfeksiyon,
hafif ateĢ, “canım aspirin verin geçer, parol al geçer” tipinden olduğu için çok fazla farkında değiliz.
Çok fazla sayıda var ve her an... Her ne kadar %3 bir ölüm görünüyorsa da, hele hele benim gibi
gençlerin daha fazla buna dikkat etmesi gerekiyor. Lütfen kalabalık yerlerden mümkün olduğunca
uzak durun, hakikaten durun. Bu el sıkıĢma falan onu bilmiyorum yani o ne derece etkiliyor
bilmiyorum ama Ģu bir gerçek; kalabalık yere ağız temasıyla çok rahat geçen bir virüstür. Kim dedi
bilmiyorum, iyi ki Ruslar gibi değiliz, öpüĢmelerimiz sadece yanak yanağa oluyor. Bana Alpaslan
dedi galiba, buradaydı gitmiĢ. ġimdi söylemek istediğim Ģeyi son söz olarak söylüyorum; lütfen çok
sayıda olan bu virüsten, çok vaka olduğuna inandığım ama hastalanmadığı için saptanmamıĢ olan
ve yarın belki milyonlarca, yüzlerce ortaya çıkabilecek hastalıklı insan olarak. Bu virüsten mümkün
olduğu kadar uzak durun, otobüslere mümkünse binmeyin, vapura binmemeye çalıĢın, insanlarla
yüz yüze gelmemeye çalıĢın, saygılar sunuyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederiz hocam, sağ olun.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Meclis’e de böyle huzurlu söz isteyen olmazsa gelin. DeğiĢik
konuları konuĢalım, böyle konuları, imarı konuĢmayın ne olursun.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, Nilay Hanım bir Ģey mi söyleyeceksiniz, özür dilerim.
Ne oldu?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Özür dilerim, bir not geldi de Ģey… Ġkinci sayfada yer alan BaĢkanlık
Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin 3. maddesinin acil görüĢülmesi gerekiyormuĢ. Bu kaydı
düĢüp düĢmediğimizi hatırlamıyorum ben…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: DüĢtük ama bir daha düĢelim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir daha düĢelim evet, bürokratımız…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 3. maddeyi acil, acil olarak… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki diğer söz alacak, evet Değerli KardeĢim
buyurun.
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
HAKAN ġĠMġEK: Pazartesi günü Aliağa’mızda yapılması planlanan Meslek ve Çevresel
Hastalıklar Hastanesiyle ilgili bir Ģeyler ifade etmiĢ idim. Yani anlayamadığım, algılayamadığım
birtakım Ģeylerden bahsettim BüyükĢehir Belediyesi niye itiraz eder buna diye. Sonra bir 5-10
dakika sonra Sayın BaĢkan dedi; “Biz itiraz etmedik.” Herhalde bir bilgi notu geldi. “Ġtiraz etmedik,
sadece bilgilendirme yaptık” diye. Ben tabii sayı ve tarih numarasını Ufuk Bey’e, Ġmar Komisyonu
BaĢkanına vermiĢtim. Bende de yoktu itiraz metni. BüyükĢehir’in yapmıĢ olduğu 2 sayfalık itirazı
burada size sunmak istiyorum. Ġtiraz var.
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Onu alabilir miyiz?
HAKAN ġĠMġEK: Tabii ki.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Alayım.
HAKAN ġĠMġEK: Burada hemen fotokopisini vereyim, itiraz var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, tamam.
HAKAN ġĠMġEK: Bende var nasıl olsa siz de kalabilir. ġimdi Ģunu ifade etmek istiyorum; ilk
Meclis’ten beri bizim çok çalıĢmamız gerektiğini söyledim. Yani siyasi görüĢlerimiz ayrı olabilir,
dünyaya bakıĢımız ayrı olabilir ama ortak paydamız olan bazı değerler var. Bu değerler de temsil
ettiğimiz Ġzmir’dir. “Ġzmir’in faydasına ne varsa, ortak akıl oluĢturalım.” dedik. Netice itibarıyla o
zaman da söyledim; “Bize normal bir mesai saat dilimi bu amaçlarımıza, bu hedeflerimize ulaĢmak
için yetmez” dedim. Bir bürokrat olarak arkadaĢlarımızın hiçbir zaman emeklerine saygısızlık
etmek istemem. Onların bir çalıĢma düzeni vardır, onların bir çalıĢma saat dilimi vardır. Ama
Ģuradaki, Ģu koltukları iĢgal eden tüm arkadaĢlarımız siyasidir. Dolayısıyla bizler vatandaĢın
karĢısına direkt çıkan, vatandaĢın da her toplantıdan sonra girerken ve çıkarken rastladığımız,
binanın giriĢinde bize birtakım notlar iletmeye çalıĢan, birtakım dertlerini anlatmaya çalıĢan ve
bunlara çare arayan bir kitleyle yüz yüzeyiz. Bu ne demektir? Biz bunları bilerek vatandaĢa karĢı
sorumluyuz. ġu söylediğimden lütfen bir ters mana çıkarılmasın, samimiyetime inanıyorsanız o
taraftan bakın. Benim çalıĢma yöntemim hiçbir zaman bir saat dilimiyle sınırlı değildir. Buradan
gittikten sonra 2’ye, 3’e kadar yine proje üretiyoruz, yine çalıĢıyoruz. Çünkü almıĢ olduğumuz
misyon bunu gerektiriyor. Ben böyle inandığım için böyle çalıĢıyoruz. Biz imar planları yokken, bu
bölgede imar planları yokken, bu bölgede hastane yapılsın diye 130 dönüm araziyi Dokuz Eylül
Üniversitesi’ne Meclis Kararıyla verdik. Yine bunun yanında Ege Üniversitesi’ne binlerce dönüm
arazi verdik ve bunlarla ilgili bütün kavĢak çalıĢmalarını, alt geçitleri, üst geçitleri hepsini
Karayollarıyla, Bölge Müdürlüğüyle, UlaĢtırma Bakanlığıyla hepsiyle görüĢerek, hepsini planladık
yaptık. Biz bu 11 ay boyunca bu projelerle uğraĢtık, bunların hepsini sonuca ulaĢtırdık. Nitekim
BüyükĢehir’in itirazını zaten Bakanlık kâle almadı ama itiraz edilmese daha Ģık olurdu. Bizler siyasi
olduğumuzu söylediğim için ifade ediyorum; eğer bir yol haritamız yok ise, geleceği okuyamıyor
isek, yürüyeceğimiz yolu bilemeyiz, bir o tarafa gideriz, bir bu tarafa gideriz. Planlamamız olması
lazım. Ġlk geldik 5 Yıllık Stratejik Plan çıkardık. Ama bu 5 Yıllık Stratejik Plan bana göre çok
kısıtlı. Biz ne yaptık? 2050 yılının Aliağa’sını…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toparlarsanız…
HAKAN ġĠMġEK: Toparlıyorum, 5 dakika daha dolmadı ama toparlıyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biliyorum biraz…
HAKAN ġĠMġEK: 2050 yılının Aliağa’sını planladık. Bir hayalimiz var, bunu hayal ettik ve
Türkiye’de ilk defa Aliağa’nın peyzaj anlamında Master Planını oluĢturduk. Önümüzdeki zaman
diliminde bunun görsellerini paylaĢacağız ve sizler de tanık olacaksınız. ÇalıĢmak zorundayız,
üretmek zorundayız. Lütfen ifadelerimi bu yönde değerlendirin. Siyasi bakıĢımız çok farklıdır,
olabilir, ama ortak aklı oluĢturduğumuzda Ġzmir’e gerçek anlamda faydalı hizmetler yapacağımıza
inanıyorum, teĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, ben bir bilgilendirme yapacağım Meclisimize.
ġimdi bu, biraz önce bana geldi… Bu söz konusu itiraz planın teknik olarak eksikliklerine yapılan
bir itiraz Değerli ArkadaĢlar. Bu eksiklikleri gidermek amacıyla Bakanlığa yapılan bir itirazdır,
yoksa planın kendisine değil. Çok doğaldır ki, siz her Ģeyi tam yaptığınızı düĢünebilirsiniz, biz de
eksik yaptığınızı düĢünebiliriz ve itiraz edebiliriz, o itiraz kabul edilmeyebilir. Demokrasinin,
çalıĢmanın, hukukun, toplumsal iliĢkilerin, kurumlar arası iliĢkilerin yani doğal bir sonucudur bu.
Bu hep böyle olacak ve böyle olmaya devam edecek yani. Bizim yaptığımız birçok plana da
Mimarla Odası itiraz ediyor, ġehir Plancıları Odası itiraz ediyor. Doğal haklarını kullanıyorlar,
bunda bir Ģey yok. Yani plana, teknik olarak eksiklikleri giderin diye yapılan bir itirazı, sanki o iĢin
tamamına yapılmıĢ, yapılmasın bu iĢ… Biraz önce Sayın…
HAKAN ġĠMġEK: Öyle mi anlaĢıldı?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Öyle anlaĢıldı, ben de öyle anladım, o açıdan düzelteyim diye Ģey
yaptım. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ama yani
ben bilgilendirmiĢ oldum, teĢekkür ederim yine de söylediğiniz için. Kim kalmıĢtı? Söz isteyen var
mıydı? Olmadığına göre… Ahmet, özür dilerim Ahmet, buyurun.
AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan’ım…
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey yani Ahmet’e… Buyurun Ahmet Bey.
AHMET UĞUR BARAN: Hemen çok kısa, BaĢkan’ım, bir bilgilendirme yapacağım. Sevgi ve
saygılarımı sunuyorum. Sayın BaĢkan’ım, Ocak Ayında vermiĢ olduğumuz bir önerge vardı. Ġzmir
1. Boccia Turnuvasını yapacağız demiĢtik ve bununla alakalı çalıĢtık. 24-25 ġubat’ta biz bu
turnuvayı gerçekleĢtirdik.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yaptık yani.
AHMET UĞUR BARAN: Yaptık, Celal Atik Spor Salonunda yaptık. 7 takım, 50 ağır engelli
sporcumuzla 2 gün boyunca çok güzel bir organizasyona imza attık. Hem Ġzmir’de bir ilki
gerçekleĢtirmiĢ olduk, hem de Türkiye’de bir ilki gerçekleĢtirmiĢ olduk Ġzmir olarak. Tüm katılım
sağlayan sporcu arkadaĢlarımın sizlere selamı var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Eyvallah.
AHMET UĞUR BARAN: Böyle bir organizasyonun hem Türkiye’de, hem de Ġzmir’de bir ilk
olması… Ayrıca da ismini de 1. Engelsiz Ġzmir Boccia Turnuvası koyduk. Komisyonumuzun adına
ve çalıĢma Ģekline 1 yıldır yakıĢır Ģekilde bir final yaptık, bunu geleneksek hale getirmeyi
planlıyoruz, umuyorum önümüzdeki yıl da yapacağız. Engelsiz Ġzmir Komisyonundaki
arkadaĢlarım da çok fazla emek verdiler. Spor Daire BaĢkanlığımız çok fazla emek verdi, kulüp
yönetimimiz çok fazla emek verdi. Herkese tek tek çok teĢekkür ediyorum. Bunun bilgisini vermek
istedim, ayrıca da BüyükĢehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takım
kaptanımız Sevgili ArkadaĢım Ersin SAYIN’da bugün aramızda, kendisine hoĢ geldin diyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: HoĢ geldin Ersin kardeĢimiz, evet.
AHMET UĞUR BARAN: TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan’ım, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim Sevgili Ahmet kardeĢim. Boccia
Turnuvasına Meclis Üyelerimizden çok gelen oldu mu?
AHMET UĞUR BARAN: Bizim Engelsiz Ġzmir Komisyonundan arkadaĢlarımız geldiler ama
yürekten desteklediler, sağ olsunlar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tebrik ediyorum, kutlarım, peki bizim hesaplarımızda yer
almıyor mu mesela sosyal medya hesaplarımızda?
AHMET UĞUR BARAN: PaylaĢtık, paylaĢtık Sayın BaĢkan’ım…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: PaylaĢtınız, tamam.
AHMET UĞUR BARAN: Ama malum herkesin iĢi gücü vardır ama yine de herkesin gönlü
bizimleydi bunu biliyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tebrik ederim, kutlarım.
AHMET UĞUR BARAN: TeĢekkür ederiz.
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar Gündemimizin bu
Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin GörüĢülmesi maddesine… Mazeretlerin
kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
VIII. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir sonraki Meclis BirleĢimi 13 Mart 2020 Cuma günü,
saat:18:00’de Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır, çok teĢekkür ederiz, sağ olun.
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