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   1. BÖLÜM 

                                                                   MECLĠS GÜNDEMĠ 
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 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġzmir'in ve ülkemizin emperyalist iĢgalden kurtuluĢunun simge tarihi olan 9 Eylül'ün 100. yılı anısına 

BüyükĢehir Belediyemizce Bayraklı Rekreasyon Alanı'nda yapımı planlanan "100. Yılında 9 Eylül; 

Ġlelebet BarıĢ" temalı plastik sanat düzenlemelerine gönüllülük esasıyla katkı koyan HeykeltıraĢ Mehmet 

AKSOY tarafından yapılmıĢ olan ve bahsi geçen sanat düzenlemelerinde baĢyapıt olarak kullanılacak 

"En Büyük Zafer BarıĢtır" adlı 15 metre yüksekliğinde, 2,5 metre geniĢliğinde ve 9 parçadan oluĢan 

mermer heykel sanatçı tarafından önerge ekinde sunulan belgeyle Belediyemize bağıĢlanması hususunun 

görüĢülmesi. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.669119) 

 

 2. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Çiğli Belediyesi ve Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür 

Merkezi Vakfı (CEM Vakfı) Harmandalı ġubesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde 

yer alan Protokolün görüĢülmesi. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.667634) 

 

 3. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının 15/03/2022 tarihli ve 666314 sayılı Yazısı ve ilgi Yazı ekinde 

iletilen liste ile Belediyemizce projelendirilen "Melez Rekreasyon Alanı" kapsamında; yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında " 7 m'lik yaya yolları, Otopark Alanları, 10 m'lik Yaya Yolu, 12 

m'lik TaĢıt Yolları, Park Alanları ve Yaya Yollarına" isabet eden, Konak ilçesi, GürçeĢme, Küçükada, 

Lale Mahallelerinde yer alan ve Önergede belirtilen taĢınmazların kamulaĢtırma iĢlemlerine 

baĢlanacağından Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programına Ek olarak 

alınması hususunun görüĢülmesi.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.667407) 

 

 4. Aliağa ilçesi, Bozköy Mahallesinde, 1032 ada 3 numaralı ve 4 numaralı parsel ile 1034 ada 1 numaralı 

parselin arasındaki 15 metrelik TaĢıt Yolunun kaldırılarak Ġmar Hatlarının yeniden düzenlemesine, 

yürürlükteki nazım imar planında kamuya terkli alandaki "Spor Alanı" kullanım kararı ile "Genel 

Otopark" kullanım kararının "Sanayi Alanı" kullanım kararına, 1030 ada 5 numaralı parselin büyük bir 

kısmındaki "Sanayi Alanı" kullanım kararının ise "Belediye Hizmet Alanı, Spor Alanı, Genel Otopark, 

Park ve YeĢil Alan" kullanım kararlarına dönüĢtürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.667349) 

 

 5. Belediye Meclisimizin 14/07/2021 tarihli ve 05.818 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan 

BeĢtepeler Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında yeniden düzenleme yapılması gereken kısımlar 

için hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.664520) 
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6. Güzelbahçe ilçesi, Kahramandere Mahallesi, 1670 ada, 1 parselin "Özel Semt Spor Alanı" olarak 

belirlenmesine iliĢkin plan müellifince hazırlanarak sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.663592) 

  

7. Belediyemiz Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; Menemen ilçesi, Emiralem 

Mahallesi sınırları içerisinde, yürürlükteki imar planında Mezarlık Alanı kullanım kararında yer alan 

2268 parsel no‟lu taĢınmaza eriĢimin sağlanabilmesi amacıyla, taĢıt yolu güzergahının belirlenmesine 

yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

önersi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.664642) 

 

 8. Belediyemiz Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; KemalpaĢa ilçesi, Soğukpınar 

Mahallesi, 211 ada, 11, 12, 17 no‟lu parsellerin bulunduğu alanda, mezarlık alanı imar hatlarının yeniden 

düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önersi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.666357) 

 

 9. Bergama Belediye BaĢkanlığının 18/01/2022 tarihli ve 13212 sayılı Yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen, Ġslamsaray Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı önerisi ile Bergama Belediye Meclisinin 

05/01/2022 tarihli ve 22/17 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Plan önerilerinin 

incelenmesi, 1/5000 ölçekli 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Plan önerilerinin ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.664066) 

 

 10. Aliağa Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planında "Sosyal Kültürel Tesis Alanı" olarak planlı YeniĢakran Mahallesi, 151 ada, 1 

parselin "E=1.00, Yençok=2 kat, Belediye Hizmet Alanına dönüĢtürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile aynı Yazıyla iletilen 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planında "Sosyal-Kültürel Tesis Alanı" kullanım kararında kalan, YeniĢakran Mahallesi, 151 ada, 1 ve 

156 ada, 2 parselin tamamı ile 156 ada, 1 parselin bir kısmının "Belediye Hizmet Alanı"na 

dönüĢtürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.663416) 

 

 11. Tire Belediye BaĢkanlığının 01/02/2022 tarihli ve 19011 sayılı Yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen, nazım imar planında "Pazar Alanı" kullanımında kalan Turan Mahallesi 1306 

ada, 2 ve 3 parsellerin "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile Tire Belediye Meclisinin 06/01/2022 tarihli ve 10 sayılı Kararı ile 

uygun görülen, Turan Mahallesi, 1306 ada, 2 ve 3 parsellerde yer alan E:0.10 H:4.50 yapılaĢma koĢullu 

"Pazar Alanı"nın, E:1.00 yapılaĢma koĢullu "Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerileri. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.652407) 

 

 12. Bayındır ilçesi, Çiftçigediği Mahallesinde artan ihtiyaç sebebiyle Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığının 

talebi doğrultusunda tapuda Kamu Orta Malı olarak kayıtlı, mera vasıflı 611 parsel no'lu taĢınmazın bir 

kısmının "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.663957) 

 

 13. Bornova Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli, 30 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 01/09/2015 

tarihli ve 198 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 16/12/2015 tarihli ve 05.1317 sayılı 

Kararı ile uygun bulunarak, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca 15/01/2016 tarihinde onaylanan 

1/1000 ölçekli Gebze-Orhangazi-Ġzmir Otoyolu Bornova (Doğanlar) GeçiĢi Ġmar Planı Revizyonuna 

iliĢkin Ġzmir 2. Ġdare Mahkemesinin 2016/602 Esas, 2018/178 Karar No‟lu, Ġzmir 3. Ġdare Mahkemesinin 

2016/559 Esas, 2018/258 Karar no‟lu, Ġzmir 3. Ġdare Mahkemesinin 2016/485 Esas, 2018/139 Karar 

no‟lu Mahkeme Kararlarındaki gerekçeler ile Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 1. Hukuk 

MüĢavirliğinin 02/02/2021 tarihli ve E.39255 sayılı Yazısı uyarınca hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama 
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Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.663866) 

 

 14. Belediye Meclisimizin 1407/2021 tarihli ve 05.826 sayılı ile 09/08/2021 tarihli ve 05.848 sayılı 

Kararları ile uygun görülerek 11/10/2021-09/11/2021 tarihleri arasında Konak Belediyesi tarafından 

askıya çıkarılan, Konak ilçe sınırları içindeki BeĢtepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

Revizyonuna yapılan itirazlara yönelik, Konak Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarihli ve 04 sayılı 

Kararı ile 03/01/2022 tarihli ve 07 sayılı Kararı ile uygun bulunanlara yönelik BeĢtepeler Bölgesi 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu plan paftalarında yapılan değiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.663166) 

 

 15. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile uygun görülen, ÖdemiĢ Kuzey 

Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ve Plan Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.663291) 

 

 16. Aliağa Belediye Meclisinin 07/01/2022 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; YeniĢakran 

(Hacıömerli) Mahallesi, 154 KV ALOSBĠ-BERGAMA(YENĠLEME) Enerji Ġletim Hattı Projesinin ilgili 

Kurumun talebi doğrultusunda imar planlarına aktarılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.663469) 

 

 

 

17. Foça Belediye Meclisinin 04/02/2022 tarihli ve 52 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeniköy 

Mahallesi, 51L4C paftada, kamuya terkli Park Alanında 8.00 m x 5.00 m ebatlarında 1 adet "Trafo 

Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.667287) 

 

 18. ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin merkezle bağlantılarının sağlanması amacıyla bağlantı 

hizmetleri ve yedekli yapıda metroethernet internet hizmetlerinin alınması, ses ve faks hizmeti ile data 

hatlarının alınmasını kapsayan Kurumsal ĠletiĢim ve HaberleĢme Hizmeti Alımı ĠĢinin 01/09/2022 

tarihinden itibaren 25 aylık süre ile yapılması hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Bilgi ĠĢlem 

Dai.BĢk.E.65764/E.670689) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Urla Belediye BaĢkanlığının 10/12/2021 tarihli ve 35354 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen;  

Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar mevkiine ait Kıyı Kanunu ve eki yönetmelik hükümleri doğrultusunda 

tespitleri kapsayan ve buna göre hazırlanan Meclis Kararı eki kısmi yapılaĢma paftalarının; Ġmar ve 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarımızca; “Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar Mevkiinde Urla 

Belediye Meclisi‟nin 06/12/2021 tarihli ve 499 sayılı Kararı ve eki onaylı kısmi yapılaşma paftası 

doğrultusunda; kısmi yapılaşmasını sağladığı anlaşılan alanları koruyacak şekilde sahil şeridinin 

yeniden düzenlenmesi ve plan bütünlüğü gözetilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda 

mevcut Konut alanı olarak belirlenerek işlenmesi 5216 sayılı Yasanın 7/b maddesi kapsamında” 

oybirliği ile uygun bulunduğuna, Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonunca oyçokluğu ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.555791) 

 

 2. Cinsel ġiddetle Mücadele Derneğinin, toplumsal cinsiyet eĢitsizliği, dilde ve toplumsal bellekte tek 

tipleĢmiĢ cinsel Ģiddet algısına karĢı durma, ayrımcılık, akran zorbalığı, sanal Ģiddet, güvenli iliĢkiler vb. 

konuları içeren "YaygınlaĢtırma Programı" kapsamında yer alan eğitimlerin düzenlenebilmesi amacıyla; 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Cinsel ġiddetle Mücadele Derneği arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER‟e yetki verilmesi hususlarının Plan ve Bütçe 

Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna,  Hukuk Komisyonunca “Sosyal Projeler Dairesi 

Başkanlığının 11/03/2022 tarihli ve E.660682 sayılı İptal Talebine ilişkin yazısına istinaden karar 

verilmesine gerek olmadığının” oybirliği ile uygun bulunduğuna, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği -  Göç 

ve Uyum Komisyonlarınca değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna, Aile ve Çocuk Komisyonunca 
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değiĢiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.559065) 

 3. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Meslek Fabrikası ġube Müdürlüğü ve 

Ege Sanayicileri ve ĠĢ Ġnsanları Derneği ile birlikte; Ġzmir ilinde insan kaynağının geliĢtirilmesi, 

iyileĢtirilmesi ve vasıflarının belgelendirilerek kayıt altına alınması suretiyle, hemĢerilerin Mesleki 

Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için gerekli olan sınavlara katılımı hususunda temel görev ve 

sorumlulukları belirlemek amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Ege Sanayicileri ve ĠĢ 

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

ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER‟e 

yetki verilmesi hususlarının; Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarınca 

“Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığının 16/03/2022 tarihli ve E.668616 sayılı İptal Talebine ilişkin 

Yazısına istinaden karar verilmesine gerek olmadığının” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

MüĢterek Rapor. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.557241) 

 

 4. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve 04/03/2022 tarihli ve 649623 sayılı BaĢkanlık Makamının 

Olur'u ile Ġklim DeğiĢikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi BaĢkanlığına kullanım izni verilen, Aliağa 

ilçesi Çaltıdere Mahallesi, 3751 ada, 5 parselde bulunan 4547.95 m² alanın, sözleĢme hükümleri gereği 

bahse konu iĢ kapsamında yükleniciye gayri ayni hak tesis edilerek teslimi hususunun oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Ġklim 

Değ.Çev.Kor.Kont.Dai.BĢk.E.658859) 

 

 5. Belediyemiz Kent ArĢivi ve Müzeler ġube Müdürlüğünce bastırılmıĢ olan önerge ekinde yer alan ismi 

yazılı kitapların maliyetleri ile kitap evlerine satılırken uygulanacak %25 indirimi ve kitabın BaĢkanlık 

Makamı Oluru ile ücretsiz dağıtımı göz önüne alınarak oluĢturulan satıĢ fiyatları teklifi önerge ekinde 

sunulmuĢ olup; söz konusu kitaplardan “Bilge, Karga ve Çocuk” kitabının ücretsiz dağıtımının 

yapılabilmesi ve önerge ekinde isimleri sunulan kitapların satıĢının, Kitap Yayın vb. SatıĢ Gelirleri 

tertibine gelir kaydedilmek üzere yapılabilmesi ve satıĢ fiyatlarının ilgili Birimi tarafından teklif edildiği 

Ģekilde oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Kent Tar. ve 

Tan.Dai.BĢk.E.665598) 

 

 6. Küresel kriz nedeniyle ulaĢım sektöründe yaĢanan girdi maliyetlerinin artması sonucu ĠZTAġIT 

Projesindeki entegrasyona yönelik Belediye Meclisimizin 15/08/2018 tarihli ve 05.938 No‟lu Kararı ile 

belirlenen görev yetkilerin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmuĢ olup; bu kapsamda Önergede yer alan 

hususlar ile Menemen ilçesinde UKOME Kararları ile yolcu taĢıma hakkını elinde bulunduran araç 

sahiplerinin üyesi bulunduğu S.S. 34 No'lu Menemen Yolcu Otobüsleri Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifi 

ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı UlaĢım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 

tarafından onaylanacak güzergâhlar ile sınırlı olmak üzere, Ġdarece oluĢturulacak hatlar ile ilgili toplu 

taĢıma hizmetlerini iĢletmesi, Elektronik Ücret Toplama Sistemine dâhil edilmesi, bilet gelirleri ve diğer 

gelirlerin BüyükĢehir Belediyesi Bütçesine aktarılması, bölge genelindeki mevcut hat yapıları, yolculuk 

sayıları ve toplu ulaĢım ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanan iĢ planı çerçevesinde belirlenen km‟ler 

üzerinden, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Dairesi BaĢkanlığınca Menemen Ġlçesi 

Kooperatiflerinden Km Bazlı 12 Ay Süreli Toplu TaĢıma Hizmeti ĠĢletmesi Ġhalesinin gerçekleĢtirilmesi 

ve SözleĢmenin imzalanması hususlarının; Hukuk – Plan ve Bütçe – UlaĢım Komisyonlarınca „„İhale 

usul ve esasları ile ilgili yöntemin ilgili daire başkanlığınca belirlenmesi kaydıyla‟‟ Ģeklindeki görüĢ 

doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (UlaĢım.Dai.BĢk.E.666328) 

 7. Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının 10/01/2022 tarihli ve 542460 sayılı Yazısıyla, 

"Çiğli Tramvay Hattı Yapım ĠĢi" kapsamında, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında 

"24.50 mt'lik taĢıt yolu" kullanımında kalan Çiğli Ġlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 22216 ada, 27, 28 

parseller ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "17 mt'lik taĢıt yoluna cepheli otopark alanı ve yaya 

yolu" kullanımında kalan Büyükçiğli Mahallesi, 439 parsel ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında 

"17 mt'lik taĢıt yolu ve yaya yolu kullanımında kalan 41763 ada 5 parselin kuzeyinde ve doğusunda yer 

alan zemin üstü taĢınmazların kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 

10. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 
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Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.568809) 

 

 8. Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının 09/12/2021 tarihli ve 499662 sayılı Yazısı 

doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında bir kısmı "17 mt geniĢliğindeki 

taĢıt yoluna" isabet eden, Balçova ilçesi, Balçova Mahallesi, 541 ada, 1614 parselin taĢınmaz maliki 

tarafından, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun ilgili hükümlerine istinaden Belediyemize uzlaĢma 

baĢvurusunda bulunulduğu belirtilerek, kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 yıllarını 

kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.568907) 

 

 9. Buca Belediye Meclisinin 04/11/2021 tarihli ve 136 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında Belediye Hizmet Alanı (Kapalı Spor Tesisleri, Sosyal Kültürel 

Tesisler ve Cemevi yer alabilir.), 20 mt‟lik taĢıt yoluna cepheli otopark alanı ve yaya yolu kullanım 

kararlarında kalan; Yıldız Mahallesi, 629 ada, 193 parselin, zemin kamulaĢtırma iĢlemlerinin 

yapılabilmesi için Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek 

olarak alınması talep edilmiĢ olup, konunun ilçe Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan 

Belediye Meclisimizin 04/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.506285) 

 

 10. Buca Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "KreĢ" 

kullanımında kalan; Dumlupınar Mahallesi, 8340 ada, 1 parselin kamulaĢtırılması için Buca 

Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. BeĢ Yıllık Ġmar Programına Ek olarak alınmasına 

yönelik, 04/02/2022 tarihli ve 26 sayılı Kararı ile uygun görülmüĢ olup; konunun Ġlçe Belediyelerinin 

imar programlarına iliĢkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı 

Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.610237) 

 

 11. Buca Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Park Alanı" 

kullanımında kalan, Kızılçullu Mahallesi, 40582 ada, 3 parselin kamulaĢtırılması için 2020-2024 

yıllarını kapsayan Buca Belediyesi VII. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, 

06/12/2021 tarihli ve 2021/154 sayılı Kararı ile uygun görülmüĢ olup; konunun ilçe Belediyelerinin imar 

programlarına iliĢkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı 

doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.570353) 

 

 12. Buca Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Resmi Tesis" 

kullanımında kalan; Mustafa Kemal Mahallesi, 8337 ada, 1 parselin özel mülkiyete konu 493,49 m²‟nin 

zemin kamulaĢtırma iĢlemlerinin yapılabilmesi için Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan 

VII. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, 04/02/2022 tarihli ve 31 sayılı Kararı ile 

uygun görülmüĢ olup; konunun Ġlçe Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan Belediye 

Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.610417) 

 

 13. Çiğli Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "12 metrelik taĢıt 

yolu ve yaya yolu" kullanımında kalan; Küçükçiğli Mahallesi, 33579 ada, 8 parselin kamulaĢtırılması 

için 2020-2025 yıllarını kapsayan Çiğli Belediyesi BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasına 

yönelik, 06/12/2021 tarihli ve 05/136 sayılı Kararı ile görülmüĢ olup; konunun ilçe Belediyelerinin imar 

programlarına iliĢkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı 

doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.577262) 
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 14. Menderes Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "15 ve 10 

metrelik taĢıt yolu, yaya yolu ve BHA (Belediye hizmet tesisleri yer alabilir)" kullanımında kalan; 

Menderes (Cumaovası) Mahallesi, 2074 ada, 6 parselin kamulaĢtırılması için BeĢ Yıllık Ġmar 

Programına Ek olarak alınmasına yönelik, 07/12/2021 tarihli ve 261 sayılı Kararı ile uygun bulunmuĢ 

olup, konunun Ġlçe Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 

14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.591315) 

 

 15. Seferihisar ilçesi, UlamıĢ Mahallesi, 179 ada, 4 parselde, parsel malikince hazırlanan, ''Akaryakıt ve 

Servis Ġstasyonu Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisinin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve 

Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.614226) 

 

 16. Buca ilçesi, Çaldıran Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

Revizyonu önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.607970) 

 

 17. Buca Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 162 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çaldıran 

Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu önerisinin 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.607995) 

 

 18. Dikili ilçesi, Salimbey Mahallesi, 160 ada, 24 parsel ve çevresine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım 

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

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.638688) 

 

 19. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/11/2021 tarihli ve 252 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zübeyde 

Hanım Mahallesi, 25193 ada, 1 parselin “Dispanser Alanı” kullanımından E:1,00 yapılaĢma koĢullu 

“Özel Sağlık Tesis Alanı” kullanımına dönüĢtürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama 

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

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.592811) 

 

 20. Konak Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 222 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġsmet Kaptan 

Mahallesi, 1032 ada, 22 parselin (eski 16 ve 19 parseller) "Özel Sağlık Alanı" olarak belirlenmesine 

yönelik Belediye Meclisimizin 24/05/2021 tarihli ve 05.556 sayılı Kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.596497) 

 

 21. Bornova Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 290 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi-

Tuna Mahallesi, 29 J II b (23 O I a) paftada, 5632 ve 5639 no‟lu Sokakların kesiĢiminde yer alan, 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında BitiĢik Nizam, 4 katlı "Ticaret Alanı" kullanımında 

kalan 15095 parselin yer aldığı imar adasında bahçe mesafelerinden kaynaklı sorunun çözülebilmesi için 

2 adet imar adası olarak yeniden düzenlenmesi, bahçe mesafesinin 0 (sıfır) olarak belirlenmesi ve 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki gösterimler uyarınca "T2" fonksiyonu getirilmesine yönelik 

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

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.603575) 

 

 22. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 270 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yalı 

Mahallesi, 6496 Sokak üzerinde imar planında yol ve park alanı olarak belirlenen alanın bölgede 

yapılacak uygulamalar doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisinin; Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarımızca oybirliği ile 

uygun bulunduğuna, UlaĢım Komisyonumuzca; “Yapılan T kavşak düzenlenmesine, içinde trafik 
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sinyalizasyon sisteminin yapılması koşulu ile” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek 

Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.575350) 

 

 23. Belediyemiz mülkiyetindeki Urla ilçesi, KuĢçular Mahallesi, 206 ada, 40 parseldeki imar hatlarının, 

yapılaĢma koĢullarının ve plan notlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama 

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

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.655029) 

 

 24. Dikili Belediye Meclisinin 06/01/2021 tarihli ve 25 sayılı Kararı ile uygun görülen; Salimbey 

Mahallesi, 160 ada, 24 parsel ve çevresine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik 

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.616539) 

 

 25. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yelki 

Mahallesi, 2106 ada, 2 ve 3 parseller ve çevresine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

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

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.616721) 

 

 IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

 VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

2. BÖLÜM 

2022 YILI MART AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

  

 

Tutanak No   : 97509404-301.04-3/3                                        Toplantı Tarihi   : 17/03/2022  

Toplantı Yeri : MithatpaĢa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi   Toplantı Saati     : 18.00 

                          No:1087 Konak/ĠZMĠR 

                          (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa ÖZUSLU, Taner KAZANOĞLU, Serkan 

KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan 

KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Yahya YILDIZ, Ali Emrah 

KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker 

GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, 

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

KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, 

Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Ġbrahim ÖZKARA, Ġlhan 

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

Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Musa ÖZCAN, Fatma 

EKĠCĠOĞLU, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Bülent 

KÖKLÜ, Dolunay BAYER, Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Ayhan KAYA, Hüsniye 

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

CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Alp ATAY, 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, Selma KISA, 

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

GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül DURAN 
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TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih 

YALIN, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN,  Hakan 

ERTANE, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Sedat SARI, Halil Doğukan EROĞLU, Hakan 

ġĠMġEK, Turgut PINAR, Nezih ÖZUYAR, Alpaslan KOPARAL. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Muhittin 

SELVĠTOPU, Mustafa ĠDUĞ, Hüseyin ÜNAL, Abdül BATUR, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla 

BAYSAK, Serdar SANDAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Mithat TEKĠN, Halil 

ARDA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ali BOR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa 

KAYALAR, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, Murat CĠHAN, Seda 

ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Ġbrahim Halil KILIÇ, Adil 

KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, ġükrü SÜREROĞLU, 

Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Fatih GÜRBÜZ, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Fatih 

TAġTAN, Dilek YILDIZ, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN 

(Menemen Belediye BaĢkan Vekili), Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Metin YAġAR, Galip ATAR, Hakan 

KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Mümin BAYRAM, Saliha 

ÖZÇINAR, Erol ÇOMAK, Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret 

ÇALIK, Salih Atakan DURAN, Salahattin ġAHĠN, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, 

Nafiz KÜKLER, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili). 

 

 (SĠNANOĞLU DERLER BENĠM ADIMA ĠSĠMLĠ MÜZĠK DĠNLETĠSĠ YAPILDI.) 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS BAġKANI: Evet Değerli ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

Meclisi‟nin Mart Ayı Olağan Toplantısının III. BirleĢimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız 

mevcuttur.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: ġimdi açılıĢı yaptığımıza göre Gündemin diğer maddelerine geçebiliriz. 

Önergelerin görüĢülmesi maddesi Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Madde baĢlıklarıyla görüĢülerek oylansın deriz.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġĠMġEK? Değerli ArkadaĢlar 

Gündem sizlerin de ellerinde olduğuna göre, dağıtıldığına göre Gündem Maddelerinin, Gündem 

Maddelerinin madde baĢlıklarıyla görüĢülüp oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde Hukuk – Kültür Sanat – Bütçe.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? Değerli ArkadaĢlar                     

1 no’lu Önergenin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Plan ve Bütçe Komisyonlarına 
havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul                

edilmiĢtir, 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe - Hukuk - Sosyal Hizmetler. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? Değerli ArkadaĢlar                     

2 no’lu Önergemizin Plan ve Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler Komisyonlarımıza havale 

edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? Değerli ArkadaĢlar                     

3 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım – Esnaf – Gençlik Spor. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? 4 no’lu Önergemizin 

Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Esnaf ve Meslek Odaları ve… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gençlik Spor… Eğitim, Kültür, Eğitim Gençlik Spor. 

MECLĠS BAġKANI: Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarımıza havale edilmesini 
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oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? Değerli ArkadaĢlar                     

5 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Eğitim. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? 6 no’lu Önergemizin 

Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarımıza havale edilmesini 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? Değerli ArkadaĢlar                     

7 no’lu Önergemizin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonlarımıza havale edilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? 8 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Eğitim. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? Değerli ArkadaĢlar              

9 no’lu Önergemizin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir, 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Sosyal Hizmetler – Kültür. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? Değerli ArkadaĢlar                   

10 no’lu Önergemizin Ġmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler – Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Esnaf. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? 11 no’lu Önergemizin 

Ġmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Sosyal Hizmetler. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? 12 no’lu Önergemizin 

Ġmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Hukuk - UlaĢım. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? 13 no’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk - UlaĢım Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Hukuk. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? 14 no’lu Önergemizin 

Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? 15 no’lu Önergemizin 

Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 16? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? 16 no’lu Önergemizin 

Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 17 Ġmar – Çevre. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? 17 no’lu Önergemizin 

Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 
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kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 18? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? 18 no’lu Önergemizin 

Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. BaĢka bir Önerge olmadığına göre… 

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 
MECLĠS BAġKANI: Gündemin 3. maddesi olan Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi maddesine 

geçiyoruz. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuyla Çevre Komisyonundan 

oybirliği ile gelmiĢ, Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonunca da oyçokluğuyla uygun görülmüĢ. 

Önergenin… Bilemiyorum AK Parti Grubu‟nun görüĢü nedir ama biz kabulü yönünde görüĢümüzü 

bildiriyoruz.   

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan…  

MECLĠS BAġKANI: AK Parti Grubu ne düĢünür efendim? 

HAKAN YILDIZ: Bu konuda Komisyon Üyemiz BarıĢ Bey görüĢlerimizi aktaracak. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun BarıĢ Bey.  

BARIġ BÜKÜLMEZ: Merhaba Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri. Ben Kıyı Deniz 

Komisyonu Üyesiyim, aynı zamanda Urla Meclis Üyesiyim. ġimdi burada Urla Belediyesi bir 

Meclis Kararı aldı, kısmi yapılaĢmayla alakalı paftaları gönderdi. Kısmi yapılaĢmanın kısaca 

tanımını yapacağım önceden. “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında 11 Temmuz 1992 

tarihinden önce belirli bir kullanım amacına dayalı olarak onaylanmış 1/1000 ölçekli Mevzi İmar 

Planlarının kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metrelik kesim içerisindeki imar 

adalarında üzerinde yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan plan ve mevzuata uygun olarak 

tamamlanmış yapılar ile ruhsat alınarak en az subasman seviyesinde inşaatı tamamlanmış yapıların 

bulunduğu parsellerin sayısının veya kullanılan toplam taban alanının imar adasındaki toplam 

parsel sayısının veya toplam alanın %50‟sinden fazla olma durumu diye açıklıyor.” Kıyı Kenar 

Kanunundaki kısmi yapılaĢma tanımı. ġimdi burada bu kısmi yapılaĢma adalarını belirlerlerken 

Urla Belediyesi‟nde, BüyükĢehir‟in bürokratlarıyla Urla‟nın bürokratları görüĢüyorlar. Tabii ki 

orada 1/1000 ölçekli Mevzi Ġmar Planları yok, bazı alanlarda parselasyon planları var.                  

“Birbirinin eş değeridir diyerekten bunları kabul edebilirsiniz.” diyor. “İmar adası yok, kadastral 

ada‟yı baz alabilirsiniz.” diyorlar. Kadastral adalar kıyıdan 100 metreden fazla içeriye uzanıyor, 

200-300 metreye kadar uzandığı yerler de var ve bunun üzerinden tespit yapıyorlar. ġimdi böyle bir 

tespitte doğru sonucu elde etmek çok mümkün değil. Çok basit bir örnek vereyim anlaĢılması 

açısından. Bir adada 11 tane parsel olduğunu düĢünün. 5 tane parsel kısmi yapılaĢmaya uygun 

Ģekilde yapılaĢmıĢ, 5 parsel uygun değil. %50‟den fazla olabilmesi için 1 parsele daha bakmak 

gerekiyor. Bu parselin tapusunda bahçeli kâgir ev gözüküyor ve diyorlar ki; bahçeli kâgir evi dâhil 

edemezsiniz. ġimdi tapuda bahçeli kâgir ev gözüküyorsa bu belli ki kadastro geçmeden önce bu ev 

burada varmıĢ. 1980‟den önce 1992‟den çok çok önce olduğu aslında tescilli. Köydü burası o 

tarihlerde, muhtarın verdiği belgeye binaen inĢaatını yapmıĢtır. ġimdi Belediye incelediği zaman bir 

inĢaat ruhsatına ulaĢamıyor, ulaĢamaz çünkü kendi vermemiĢ, köyde muhtar vermiĢ olabilir. Bunun 

dâhil edilmeyiĢi ciddi anlamda orada bir mağduriyet yaratıyor. Yani biz kısmi yapılaĢmaya birtakım 

Ģeyleri dâhil ediyorsak, bu tespit ettiğimiz konuların kriterlerinin çok net bir Ģekilde iletilmiĢ olması 

gerekiyordu. Biz bunu hem Komisyon olarak gittik Gülbahçe‟de muhtarla birlikte Cumhuriyet Halk 

Partisi‟nin Gülbahçe‟de yaĢayan Urla Meclis Üyesiyle birlikte, BüyükĢehir Meclis Üyeleriyle 

birlikte gezdik. Aslında onlar da hemfikir bu konuda mağduriyet olduğunda. Sonra gittik Urla 

Belediyesi‟yle görüĢtük, bize bir sunum yaptılar, anlattılar. Kendilerinin de söylemesi Ģu ki; “Bize 

geri gönderin, kriterler de belli olsun, biz tekrar çalışıp gönderelim ki, kimse mağdur olmasın.”      

Biz aslında bunu istiyoruz. Yani bunu oybirliğiyle geriye gönderelim, kriterleri de iletelim, ona göre 

tekrar çalıĢıp göndersinler. Bunun bugün ya da 3 ay sonra olmasının bence bir ehemmiyeti yok yani. 

Doğru olsun, 3 ay sonra olsun. Bu konuda da ısrarcıyız.  

MECLĠS BAġKANI: BarıĢ Beyciğim bu mağduriyetinden bahsettiğiniz kâgir evlerin sayısı kaç? 

BARIġ BÜKÜLMEZ: Adada 1 tane kâgir ev dahi olması o adayı ya olumlu ya da olumsuz 



 11 

etkileyebiliyor, o yüzden çok da sayısının önemi yok. 50 parselin olduğu bir adada, 51 parselin 

olduğu bir adada 25-25‟tir, o bir tane kâgir ev o ada‟yı kurtarır ya da o ada‟yı kaybettirir. (3 dakika 

42 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Kaybettirir, peki. Peki teĢekkür ederim. BaĢka görüĢ var mıdır bu konuyla 

ilgili olarak? 

HAKAN YILDIZ: Hüsnü Bey söz istiyor Sayın BaĢkan. 

MECLĠS BAġKANI: Hüsnü Bey buyurun. Değerli ArkadaĢlar AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Bey 

söz aldı, buyurun. 

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

bu konuyla ilgili biz Ġmar Komisyonunda oybirliğiyle geçirdik, doğrudur. O günkü toplantıda uzun 

uzun düĢündük ve hâlâ o günü… Yağmur Bey henüz Daire BaĢkanı olmamıĢ idi ve kendisine 

özellikle de ben sordum. Dedik ki; “Siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili?” “Yani sizin esas 

görüĢünüz ne?” diye. Ve kendileri de Ģunu söyledi; “Ġlçe Belediyesi bir karar almıĢ.” dedi. Doğru. 

Hatta ben söyledim çünkü aynı konu Sayın BaĢkan, Seferihisar‟da, Foça‟da, ÇeĢme‟de yani kıyısı 

olan tüm ilçelerde yaĢanıyor. Aynı BarıĢ KardeĢimin de söylediği gibi. Yani dedik ki burada, bölge 

bölge, parçacık parçacık bakmayalım. ĠĢte çok da doğru anlattı. Bir adanın içinde ya da bir bölgenin 

içinde bir tanesini bile kaybettiğin zaman orada eğer ki 100 tane konut varsa 100‟ü de etkileniyor.  

MECLĠS BAġKANI: Hüsnü Beyciğim bir uğultu var, bir… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, evet Cumhuriyet Halk Partisi tarafından geliyormuĢ.  

MECLĠS BAġKANI: Yok. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Özgür BaĢkanımız öyle söyledi. 

MECLĠS BAġKANI: Yok, yani ben…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Benim sol kulağım daha iyi duyuyor. 

MECLĠS BAġKANI: Hüsnü Bey, Sayın… Hüsnü Bey ben sizin daha iyi anlaĢılmanız için…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi Sayın BaĢkan, aslında BarıĢ Bey çok da yerinde ve doğru anlattı. Bu 

kıyıyla ilgili eğer kısmi yapılaĢma kararı olan bir yerde ancak bu geçmiĢte onaylanmıĢsa,                      

1992 öncesi, ki baktığımız zaman herhangi dosyada bunun altyapısı yok, göremedik. 

Görmediğimizden dolayı… Ve oradaki insanların… Bütün Komisyon Üyeleriyle beraber hem AK 

Partili bizim arkadaĢlarımız, hem Ġyi Parti Kemal Ağabey, hem de Cumhuriyet Halk Partisi‟nin 

Üyeleri de… Ve burada bunun geçmesini biz de uygun gördük. Fakat daha sonra ilgili Belediye‟yle 

görüĢünce konu Ģöyle olmuĢ aslında; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nde yetkili bir arkadaĢ demiĢ ki 

Urla Belediyesi‟ne; “Siz bir Meclis Kararı alın, gelin yapalım.” ġimdi o zaman daha önce 

Seferihisar Belediyesi‟nde Belediye BaĢkanlığı yapan Sayın Belediye BaĢkanımız Tunç SOYER… 

Orayla ilgili de çok büyük sıkıntılarımız var, aynı Ģekilde kıyıyla ilgili. O zaman ben dedim ki;                 

o zaman Seferihisar Belediyesi de böyle bir karar alırsa, biz burada geçirecek miyiz? Ya da Ġlçe 

Belediyesi karar aldı da, aldığı kararların biz tümünü BüyükĢehir‟de kabul ediyor muyuz? 

Etmiyoruz. Bundan dolayı… Yani sıkıntı yaĢadık ve oybirliği yaptık. Ama BarıĢ KardeĢimin de 

söylediği gibi düĢünülebilir üstünde, toplu halde gelebilir orası, bir daha Komisyonlarımız 

değerlendirebilir, buradaki vatandaĢlarımız sıkıntı yaĢamasın. Burada ilgili… Belki bilemiyorum 

hatırlı kiĢiler olabilir, bu hatırlı kiĢileri de kırmamak lazım. Bundan dolayı nasıl bir Ģey yapacaksak, 

nasıl uygun göreceksek bilmiyorum. Biraz sonra Grup Sözcümüz, Grup BaĢkan Vekilimiz fikirlerini 

söylerler ama doğrusunu BarıĢ Bey çok iyi bir Ģekilde izah etti arkadaĢlar. Sıkıntılı, sıkıntılı. Aynı 

Ģekilde yarın öbür gün özellikle diyor bakın Seferihisar‟da, korkunç, çok büyük bir sıkıntı var 

Seferihisar tarafında. “Yarın öbür gün Seferihisar Belediyesi bir karar aldı mı burada uymak 

zorunda kalırız.” diye düĢünüyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. (3 dakika 26 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ederim. BaĢka bir görüĢ var mıdır?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu BaĢkanımız söz alabilir. 

MECLĠS BAġKANI: Ġrfan Bey buyurun. Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu BaĢkanımız Ġrfan Bey 

Önergeyle, Komisyon Raporuyla ilgili olarak görüĢ… Buyurun. 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri konu zaten bir mağduriyetin üzerine 

uzunca tartıĢılmıĢ. Geçen sene de bize geldiğinde az önce arkadaĢlarımın bahsettiği görüĢler 

olmadığından iade etmiĢtik, reddetmiĢtik konuyu. Bununla ilgili 1992 yılından önce yapılaĢmıĢ, 
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parselasyon veya mevzi imar yani resmi bir Ģekilde, yasal bir Ģekilde inĢaatı yapılmıĢ yerlerle ilgili 

bizler Kıyı Kenar Kanununun dıĢında alıyoruz. Bununla ilgili Sayın BaĢkan‟ım, daha önce bize bu 

dosya geldiğinde Kıyı Kenar Kanunu… Bununla ilgili bir Meclis Kararı alınmadığından, yani 

ilçesinden kararı gelmediğinden, onlarla ilgili de ruhsatları ekinde gönderilmediğinden konuyu 

reddetmiĢtik. “Bununla ilgili kısmi yapılaşma kararı alındığında biz bunu kabul edebiliriz.” 

demiĢtik. Benzer dönemde Seferihisar‟dan gelen dosyaları kabul etmiĢtik. En nihayetinde Yasa 

koyucular Ġlçe Belediyesi‟ni sorumlu tutmuĢ, Ġlçe Belediyesi gidip yerinde tespitleri yaparak kendi 

bürokrasisiyle beraber, kısmi yapılaĢma kararı alıyorsa biz de bu noktada kendi bürokrasimizle 

beraber bu incelemeleri yaptıktan sonra ona uygun olarak karar alıyoruz. Daha önce reddetme 

gerekçemiz buydu. Seferihisar‟ı kabul etmiĢtik. Çünkü ekinde bu Önergeleri almıĢlardı, Meclis 

Kararları vardı. Benzer aynı dönemde Dikili‟den karar gelmiĢti, planı yine aynı Ģekilde onamıĢtık. 

Buradaki farklılık o gün karar yoktu. Yani Meclis‟in Urla Belediyesi‟nin aldığı bir karar yoktu, 

inceleme yetkisi onlarda. Bugün buradaki mağduriyetle ilgili Sayın BaĢkan‟ım 3 siteyi ilgilendiren, 

oralarda da 1970‟li yıllardan itibaren yapılaĢmıĢ, en son yapılaĢması da 1989 yılında ruhsatlı olarak 

alınmıĢ yerlerden bahsediyoruz. Bununla ilgili malikleri gidip Belediyesinden kısmi yapılaĢma 

kararı alarak bize bir kere daha baĢvurdular. Bu sebeple kısmi yapılaĢma kararı alıp, biz de ona 

uygun olarak bir plan yaptık, konu bundan ibaret. Orada evet, mağduriyetlerin yanında kârgir ev 

varmıĢ, girmemiĢ ya da dıĢında kalmıĢ. Bununla ilgili Sayın BaĢkan‟ım, Urla Belediyesi bir karar 

daha alır, yine gönderir, arkadaĢlarımız inceler, eğer dedikleri gibiyse o uygulama 1992 yılından 

öncesine dayanıyorsa onu da dâhil eder, bir de planlara iĢleriz. Yani o sebeple Sayın BaĢkan‟ım, bir 

daha ben gönderilmesini ya da incelenmesini doğru bulmuyorum. Ġlçesi kararı almıĢ, bize 

gönderilmiĢ yani Mevzuat çerçevesinde. Bizler de 1992 öncesinde yapılaĢmıĢ yerleri planda iĢledik, 

durum bundan ibaret, teĢekkürler BaĢkan‟ım. (2 dakika 24 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ederim. Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, biz de bu konuyu Grubumuzda enine boyuna inceledik, 

değerlendirdik, tartıĢtık. GeçmiĢ dönem Ġmar Komisyonu BaĢkanlarımızın da görüĢlerini aldık, 

mevcut Ġmar Komisyonu BaĢkanımızın görüĢünü aldık. Dolayısıyla sonuçta burada bir plan 

düzenlemesi söz konusu. 6360 sayılı BüyükĢehir Belediye Yasası da yürürlüğe girdiği zaman 2012 

senesinde köylerdeki yapıların da ruhsat almıĢ kabul edeceği noktasında birtakım düzenlemeler de 

var. Eğer bu Ģekilde beyanlar var ise, itiraz yolu açık, itiraz yoluyla Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin Gündemine yeniden gelebilir, o zaman da bu konu değerlendirilir. BarıĢ 

ArkadaĢımızın beyanları o zaman da değerlendirilir. Biz Grup Kararı aldığımız için oylanması 

noktasında görüĢümüzü bildiriyoruz. (48 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki. Bir görüĢ var mıdır? Buyurun Hakan Bey.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, tabii imar konusunda Grup Kararı alabiliyor musunuz onu çok 

Mevzuat açısından da bilmiyorum ama. Ben Ģunu söylemek istiyorum, tabii ki buradaki hem 

Cumhuriyet Halk Partili Değerli Meclis Üyelerimizin, Komisyon Üyesi ArkadaĢlarımızın tavrı, hem 

yerelden Urla‟nın Meclis Üyesi olması hasebiyle BarıĢ Bey‟in kaygıları esasında bir sorunu çözme 

adına bir irade konuyor. Sadece buradaki detayın kapsamı ya da içeriği noktasında bir tartıĢmamız 

var. O yüzden bu tür konularda bizim Grubumuzun her ne kadar Ġmar Komisyonunda oybirliği 

yapsak bile, Grup içerisinde ve bölge Meclis Üyesi olması nedeniyle BarıĢ Bey‟in ortaya koyduğu 

çekinceleri de dikkate alarak, biz sorunun yereldeki Meclis Üyelerinin getirdiği çözüm önerilerinin 

daha kapsamlı, daha dikkate alınması gerektiğini düĢündüğümüzden dolayı bunu iade edelim. 

Çünkü sonradan gelsin önerisini de BarıĢ Bey zaten anlatımında da belirttiler. Ġlgili Belediyesiyle, 

bürokratlarıyla bu konuyu zaten görüĢtüğünü, bunun bu anlamda birtakım sıkıntılar çıkarabileceği 

için toplu iadesiyle tekrar kapsamlı bir çalıĢmayla gelmesini önerdikleri için, biz bu sorunun 

herhangi bir vatandaĢın bile mağdur olmayacak Ģekilde iyi niyetle, ki ben burada hem Cumhuriyet 

Halk Partili ArkadaĢlarımızın da iyi niyetle yaklaĢtığını düĢünüyorum, biz de aynı duyguyla 

yaklaĢıyoruz ama Yerel Meclis Üyesi içeriyi daha iyi biliyor. Muhtarıyla, vatandaĢıyla, oradaki 

bölge halkıyla, ki anladığım kadarıyla sadece AK Parti‟nin Meclis Üyeleri değil, Cumhuriyet Halk 

Partisi‟nin Meclis Üyeleri de bu takım… Yerel Meclis Üyeleri, Urla‟dan gelen Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımız da doğal olarak bu sorularla, bu kaygılarla karĢı karĢıya kalıyorlardır ki, bu anlamda 

Belediyeye birlikte gittiklerini biliyoruz. Bizim önerimiz bu anlamda iadesinin, tekrar kapsamlı 

değerlendirilmesiydi. Ama tabii ki, bugün siz böyle takdir ediyorsanız, en azından oyçokluğuyla 
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geçmesi noktasında irademiz vardır.  

MECLĠS BAġKANI: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Temennimiz iade edilmesi ama olmuyorsa da oyçokluğuyla geçmesi 

yönünde.(56 saniye)  

MECLĠS BAġKANI: Anladım, buyurun BarıĢ Bey.  

BARIġ BÜKÜLMEZ: ġimdi az önce Ġrfan Bey “Tekrar Urla Belediyesi bir karar alıp 

gönderebilir.” dedi. Kısmi yapılaĢma kararı bir defa alınıp gönderilebiliyor, bunun ikincisi yok. 

Zaten sıkıntı da orada, bunu bu Ģekilde oyladığımız takdirde yanlıĢ dahi yapılmıĢ olsa tekrar 

düzeltme Ģansımız bulunmuyor.  (15 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… Murat Bey buyurun. Tamamlayalım artık isterseniz 

yani. 

MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. Ġki Ģeye değineceğim sadece kısaca. Birincisi; 

kısmi yapılaĢma kararı alma yetkisi Ġlçe Belediyesi‟nin. Hüsnü Bey‟in dediği gibi biz burada bazen 

Ġlçe Belediyelerinin kararlarının doğru olmadığını söylüyoruz ama o kararlar Ġlçe Belediyesi‟nin 

kararını inceleme, denetleme bazen onaylama yetkimizin olduğu kararlar. Bu öyle bir karar değil, 

idari iĢlemi onlar tesis ediyorlar. Kararı alacaklar, sonra biz bunun plana uygunluğunu, plan kararını 

biz alacağız ama planın altlığı olan, dayanağı olan kısmi yapılaĢma kararını onlar alacak. Ama asıl 

söylemek istediğim Ģey Ģu; Hakan Bey‟in de söylediği gibi çok doğru. Yerelin durumunu en iyi 

oradakiler bilir, oradaki Meclis Üyeleri bilir. Burada da bizim 2 senedir söylediğimiz Ģeyle karĢı 

karĢıyayız iĢte. Urla Belediye Meclisi‟ni toplamazsanız, Urla Belediye Meclis Üyelerinin görüĢünü 

almadan karar alırsanız böyle eksik çıkar iĢte, teĢekkür ederim. (54 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki. Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan söz istiyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun Sayın HIZAL, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan, burada aslında iĢin hem teknik kısmını, hem yerel 

hassasiyetler noktasındaki bütün hususu Urla Meclis Üyesi BarıĢ Bey, AK Parti Meclis Üyesi BarıĢ 

Bey tane tane anlattı diye düĢünüyorum. Ve burada gerçekten meseleyi hiç politize etmeksizin, 

sorunun bütüncül anlamda çözümü adına verilmiĢ bir teklifti, hiçbir art niyet olmaksızın. Hem Grup 

Sözcümüz, hem Hüsnü Bey, hem de BarıĢ Bey‟in ifadeleri bu yöndeydi. Hakan Bey‟in;                     

“Yerel Meclis Üyelerinin o bölgenin hassasiyetlerini biliyor.” sözünü söylemesinin altında Ģu 

yatıyor; o bölgede BarıĢ Bey‟le birlikte oradaki bürokratlarla görüĢenler, aynı zamanda Cumhuriyet 

Halk Partili Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız. Ben Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi ArkadaĢların, 

Urla Meclis Üyesi ArkadaĢların kalkıp bu konuda görüĢlerini de bildirmelerini esasında isterdim. 

Bazıları belki Meclis‟e dahi gelmedi, oylamaya bile katılmıyorlar. ġimdi… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) BüyükĢehir de var. ġimdi, burada, 

bu mesele üzerinden meseleyi inatlaĢarak, politize ederek siyasal bir zemine çekmenin hiçbir 

anlamı yok. Burada bir sorun var. Bu sorun Ģu anki Meclis Kararıyla, alacağınız Meclis Kararıyla 

kısmen çözülecek. Bunda hemfikiriz herhalde. Biz de size Ģöyle bir öneri ortaya koyuyoruz. 

Diyoruz ki; “Sorunu çözeceksek bütüncül çözelim.” Bunun için 1 ay kaybederiz, bilemediniz 2 ay 

kaybederiz, bilemediniz 3 ay kaybederiz. Bunun bir önemi var mı? Yok. Bir önemi yok. Ġnsanlar 

zaten orada oturuyor, binalar var, mevcut. Evsiz yurtsuz değiller. Ama biz bugün alacağımız bir 

kararla dönüĢü olmayan baĢka mağduriyetlere sebebiyet vereceğiz. Bu ciddi bir konu. Bakın bunu 

bütün samimiyetle söylüyorum ve altını çizerek söylüyorum. Burada inatlaĢmanın, bir art niyet 

aramanın, bir… Farklı noktaya çekmenin bir anlamı yok. Siyaseti yaparız, Urla Meclis Üyesi, Urla 

Meclisi‟nin neden toplanmadığını ben Murat Bey‟e tane tane anlatırım. O baĢka bir Ģey, onun 

zamanı geldiğinde çıkarım anlatırım ben. Ama burada biz Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi olarak 

hiçbir parti ayrımı yapmaksızın, bütün Parti Grupları olarak ve ben AK Parti Grup BaĢkan Vekili 

olarak bir vatandaĢın dahi, bakın bir vatandaĢın dahi, mağdur olmaması adına biz, AK Parti Grubu 

verilen kararda Ġmar Komisyonunda, ki bir Ġmar Komisyonu Üyesiyim, verilen kararı biz de 

değerlendirdik. Bu haliyle doğru olmadığını, en azından kısmen yanlıĢ olduğunu gördük ve size tüm 

iyi niyetimizle bir öneri sunduk. Bunun inatlaĢılacak, politize edilecek, siyasal noktalara çekilecek 

hiçbir tarafı yok, hiçbir yanı yok. 3 ay kaybeder, 1 ay kaybeder, çok hızlı hareket edersek 1 ay 

kaybeder. O yüzden bunu oyçokluğuyla kabul etmek değil, mağduriyetlerin giderilmesi adına bugün 

oybirliğiyle reddedelim, iadesini yapalım ve arkasından da Urla Meclisi‟nden, Urla‟dan yeni bir 
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karar çıkartılıp topyekûn sorunun çözülmesinin altına hep beraber imza atalım diyorum. (4 dakika) 

MECLĠS BAġKANI: Peki. Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz vereceğim. Bizim Meclisimizin esas 

itibarıyla varlığı, esbabımucibesi… Sebebinin olmasının bir tek Ģeyi var; vatandaĢın, Ġzmir halkının 

dertlerine merhem olmak, onların meselelerini çözmek, onların yaĢadıkları problemlere Siyaset 

Kurumu olarak bizlerin parti farkı gözetmeksizin çözüm getirmektir, aslolan budur, onun için 

buradayız, bunun için biz yetkilendirildik. ġimdi orada bir problem var ve bu yeni bir problem 

değil. 1960‟lı yıllardan beri gelen bir problem. Orada oturan insanları tanıyoruz. KomĢularımız var, 

tanıdıklarımız var, var da var yani. ġimdi görebildiğim kadarıyla her parti burada bu sorunun 

çözülmesi yönünde bir irade ortaya koymuĢ, Meclis‟ten, Urla Meclisi‟nden, daha doğrusu Urla‟daki 

heyetten gelen, Belediye‟den gelen diyeyim yani Urla Belediyesi‟nden gelen Önerge doğrultusunda 

oradaki vatandaĢlarımızın sorunlarını çözmek üzere bir irade koymuĢlar. Hatta asli sorumlusu 

olarak yani bu iĢlere bakan Komisyon, ana Komisyon diyeyim yani Ġmar Komisyonunda oybirliği 

de sağlanmıĢ. Yani AK Partili Meclis Üyeleriyle Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımız orada bir mutabakata varmıĢlar. ġimdi görüĢ değiĢtirebiliyorlar, değiĢtirilir tabii 

orada bir sıkıntı yok. Ama irade, o sorunun çözülmesi yönünde. ġimdi benim en azından duyduğum 

burada bir mesele olarak gündeme gelen Ģey, bu kararı burada biz alırsak, bazı insanların… ĠĢte 

kârgir ev örneği verildiği gibi… Bazı insanların hak kaybına uğrayacakları yönünde BarıĢ Bey‟in 

dile getirdiği, Meclis Üyesi ArkadaĢımızın dile getirdiği bir mesele var. Ama yine anladığım 

kadarıyla buradaki tartıĢmalardan ortaya çıktığına göre, itiraz yolu denilen bir… Bu… Ki her zaman 

var. Ġtirazlar da yine nereye geliyor? Buraya geliyor. Burada biz bu itirazları değerlendirdiğimizde o 

hak kaybını önleyecek kararı alma yetkisine de ve gücüne de, imkânına da sahibiz. Dolayısıyla 

oybirliğini, oybirliğini devam ettirelim, oybirliği ile yani geçirebiliriz bu ayrı bir Ģey. Ġtiraz 

geldiğinde kim mağdursa, bu itiraz geldiğinde o geçer, gider diye düĢünüyorum. Dolayısıyla çözüm 

iradesi oluĢmuĢ, onu ben sadece Meclisin… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Vereceğim. Meclisin, Meclisin dikkatine 

sunmak istedim yani. Burada hani çok fazla da tartıĢılacak bir nokta yok çünkü büyük bir mutabakat 

oluĢmuĢ zaten. Önce Nilay Hanım‟a… Sözü ona vereyim sonra… Nilay Hanım buyurun. (2 dakika 

57 saniye) 
NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi Sayın BaĢkan‟ım, Urla Belediye Meclisi‟nden Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesine… 

MECLĠS BAġKANI: Belediyesinden… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Urla Belediyesi‟nden Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne bir karar gelmiĢ. Bu 

arada tabii öncesinde de Ģunu söyleyelim; biz eğer siyaseten yaklaĢıyor olsaydık Urla 

Belediyesi‟nden gelmiĢ olan bu Meclis Kararını biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ġhtisas 

Komisyonlarında görüĢmüĢüz, kabul ediyoruz, Meclis‟te de irademizi kabul yönünde kullanıyoruz. 

Yani siyaseten yaklaĢıyor olsaydık çok daha farklı olurdu. ġunu da söyleyelim; bir kere Belediye 

Yasasında bir istisnai hüküm de getirilmiĢ. Yani Urla Belediyesi‟nde Belediye Meclisi‟nin toplanma 

imkânı yasal olarak mümkün. Urla Belediye Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın arzusu da bu takdirin, 

bu yetkinin kullanılması doğrultusunda Yasa buna imkân veriyor. 5393 sayılı Belediye Yasasında 

dilerse Ġta Amiri bu Belediye Meclisi‟ni toplayabilir. Yani bu faslı da bu Ģekilde kayıtlara 

geçirmekte fayda var. ġimdi de Ģunu söylemek istiyorum, bir hukukçu olarak her Ģeyden önce. Urla 

Belediyesi‟nden 6 Aralık‟ta 2 sayılı Meclis Kararı gelmiĢ, bu Meclis Kararında denilmiĢ ki; 

“İlçenin Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar Mevkiinde kıyı bütününde yapılan teknik inceleme 

sonucunda oluşturulan kısmi yapılaşma paftasının kabulüne…” Bu paftayı kim yapmıĢ? Urla 

Belediyesi yapmıĢ. Dolayısıyla biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak bu paftayı 

yapamayacağımıza göre buradaki yetki ve görev Urla Belediyesi‟ne ait. Urla Belediyesi keĢke o 

tarihte bu kararı alır iken Urla Belediye Meclis Üyemizin, BarıĢ Bey‟in dile getirdiği konuyu 

dikkate alsaydı da, paftalara iĢleseydi de o Ģekilde bize getirseydi. Ben de Ģimdi diyorum ki; biz 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak onay makamıyız. Burada Urla Belediyesi‟nin görev ve 

yetkisinde olan pafta çalıĢmasını biz burada onaylıyoruz. Dolayısıyla itirazlar yoluyla gelebilir, biz 

Urla Belediyesi‟ne tekrar gönderebiliriz, pafta çalıĢmasını Urla Belediyesi yeniden bu kârgir evler 

doğrultusunda yeniden yapabilir. Bunların da “Konut Alanı”na eklenmesi noktasında yeni bir 

çalıĢmayla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne gelebilir, konu tamamen hukuktur, konu tamamen 
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tekniktir yoksa biz de tabii ki bütün vatandaĢlarımızın memnuniyetini arzu ederiz ama yapılabilecek 

olan Ģey bundan ibarettir. Grup Kararı konusuna da değinmek isterim. Biz etik olarak bunu 

Grubumuzda konuĢtuk, her Ģekilde ben Gruptaki Meclis Üyelerimizin iradesini burada yansıtmakla 

yükümlüyüm, etik olarak. TeĢekkürler. (2 dakika 40 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. Sayın HIZAL buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL‟dan sonra oylayacağım arkadaĢlar, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet Ģimdi, biz burada anlattık tane tane anlattığımı düĢünüyorum ama herhalde 

Nilay Hanım o esnada baĢka bir metne mi bakıyordu anlamamıĢ, Urla Belediye Meclisi‟nin toplanıp 

toplanmaması meselesi… Önce ondan bahsedeyim; onu, o tartıĢmaya girmeden önce esasında orada 

adayın belirlenme sürecini bir değerlendirmek lazım diye düĢünüyorum. ġimdi Urla Belediyesi‟nin 

almıĢ olduğu kararın yanlıĢlığından bahsediyoruz zaten. Bunu bütün samimiyetle söylüyoruz. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Eğer öyle bir 

öneri, eğer öyle bir öneri varsa çok daha kötü bir Ģey yani. Urla Belediyesi‟nin almıĢ olduğu karar 

yanlıĢ zaten. Doğru bir karar değil diyoruz. Biz Urla Belediyesi‟nin vermiĢ olduğu kararı 

savunmuyoruz ki burada. ġu anda az önce sizin iyi niyetle bahsettiğiniz çözüm önerisi kulağı Ģöyle 

tutmak değil Sayın BaĢkan, kulağı böyle tutmak. Niye böyle tutalım kulağımızı? Kulağımızı böyle 

tutalım, çok daha basittir. Ġtirazdan bahsediyorsunuz, Ģimdi teknik olarak bu kararın ikinci defa 

alınmadığını öğrendik, biliyoruz, hemfikiriz. Aksini söyleyen bir Meclis Üyesi arkadaĢımız var mı? 

Yok.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon yani alınma…  

ÖZGÜR HIZAL: Yok. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: O zaman kalkın söyleyin. 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar…  

ÖZGÜR HIZAL: O zaman neden itirazdan bahsediyorsunuz? 

MECLĠS BAġKANI: Özgür Bey, Özgür Bey siz lütfen devam edin. ArkadaĢlar söz vereceğim, 

buyurun devam edin. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Ģimdi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Evet devam edin siz, arkadaĢlar Sayın Hatip devam etsin. KonuĢacağız 

önemli bir konu çünkü yani buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi itirazdan bahsediyorsunuz Sayın BaĢkan. Bir kiĢinin itirazı atladığını 

düĢünün. Diyeceksiniz ki; “Hukuk Kanununu bilmemek mazeret değildir.” Evet, hukukun temel 

kurallarından biri. Ama atladı. Mağduriyet doğmayacak mı? Doğacak, doğacak. Dolayısıyla biz 

burada gerçekten meseleyi hiçbir Ģekilde, hiçbir ama hiçbir Ģekilde tartıĢma yapmaksızın, politize 

etmeksizin, oradaki tüm sorunu, tüm vatandaĢların sorununu çözmek adına bir öneri ortaya koyduk. 

Bu iĢ buradan, bu önerimizden bu tartıĢmadan Urla Meclisi‟nin toplanmasına nasıl geliyor ben 

anlamıĢ değilim, nasıl geliyor ben anlamıĢ değilim. Kimsenin elini tutmuĢluğumuz falan da yok. 

Bakın kimse, kimsenin elini tutmuĢ falan da değiliz. Tamam mı? Kimsenin elini tutmuĢ da değiliz. 

Kayyum orada, gidersiniz görüĢürsünüz, Kayyumun kapısı açık size. GörüĢtünüz mü? GörüĢtünüz. 

Oturup toplantı yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Oturup kararlar alıyor musunuz? Alıyorsunuz.     

Hiç kimseyi kandırmayın. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Alıyorsunuz, alıyorsunuz. Ama iĢinize geldiği gibi hareket ediyorsunuz. Geliyorsunuz 

burada politize ediyorsunuz meseleleri. Geliyorsunuz sırf onu politize ettiğiniz için Urla‟da 

vatandaĢlar mağdur oluyor. Yapmayın bunu, bu doğru bir yaklaĢım değil.  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Komisyonlarda yanlıĢ kararlar verdik. Komisyonlarda ben yanlıĢ karar 

verdiğimizi burada söylüyorum, ben yanlıĢ karar verdim ve burada düzeltilmesini istiyorum. Bu 

kadar samimiyetle çıkıp söyleyebilecek misiniz? Hiçbiriniz söyleyemezsiniz. Ben AK Parti Grup 

BaĢkan Vekili olarak, aynı zamanda bir Komisyon Üyesi olarak Komisyonda yanlıĢ karar 

verdiğimizi söylüyorum. Haydi çıkın, siz de söyleyin. Saygılar sunuyorum. (3 dakika 42 saniye) 
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MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ederim... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon buyurun Nilay Hanım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım biz burada yanlıĢ bir karar vermiyoruz. Urla 

Belediyesi‟nin de yanlıĢ bir karar verdiğini söylemiyoruz, eksik karar verdiğini söylüyoruz. Eğer 

böyle bir konunun Gündeme gelmesi isteniyorsa bunların paftada iĢlenmesi gerekirdi. Paftayı 

yapma görevi de Urla Belediyesi‟nde olduğu için Urla Belediyesi bu konumdaki, bu sıfattaki, bu 

vasıftaki yapıları tespit eder, aynı buradaki teknik raporu gibi bakın altına eklemiĢ. Yapıları tespit 

eder, tekrar bize getirir. Bakın bizim Belediyemiz burada da görünüyor zaten, buradaki yapıları 

iĢlemiĢ. Aynı Ģekilde o yapıları da burada iĢler geçer… 

MECLĠS BAġKANI: Peki. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani bunda eksik bir Ģey yok. 

MECLĠS BAġKANI: Peki. 

 NĠLAY KÖKKILINÇ: YanlıĢ bir Ģey de yok. 

MECLĠS BAġKANI: Peki Değerli ArkadaĢlar. TeĢekkür ederim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylansın, teĢekkür ederiz. 

MECLĠS BAġKANI: Evet, Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar 1 no’lu Komisyon 

Raporunun AK Parti Grubundaki arkadaĢlarımızın söylediği Ģekilde her ne kadar oybirliği Ģey de 

gözükse de burada direk olarak Meclisin onayına sunacağım. Bu Önergeyi, bu geldiği Ģekliyle…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Muhalefet Ģerhimizin… 

MECLĠS BAġKANI: Bir dakika, söyleyeceğim. Bir ses duydum arkadan söz… Yani Grup BaĢkan 

Vekilimiz artık… Buyurun Taner Bey. 

TANER KAZANOĞLU: Vallahi çok sevindim aslına bakarsan, Kayyum‟un kararını biz 

savunuyoruz, AK Parti direniyor çok güzel bir Ģey bu. 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. 

TANER KAZANOĞLU: Çok güzel bir görüntü bir kere. Bu, bir bir daha iki. ġimdi tabii BarıĢ 

KardeĢimizin buradaki… Bir kafa karıĢıklığı oldu. Ben de bir Hukukçu… Özgür BaĢkan‟da belki 

bu konuda yorum yapar. ġimdi ben tabii BarıĢ‟ın; “İkinci defa böyle bir plan gelemez.” lafı beni de 

rahatsız etti. Ama Ģimdi bir Hukukçu olarak da bakıyorum ikinci plan gelebilir. Kısmi YapılaĢma 

Plan, adı üstünde. Kısmi YapılaĢma… 

MECLĠS BAġKANI: Taner Bey… 

TANER KAZANOĞLU: Yani bu netice itibarıyla ikincisi olabiliyorsa, ki bana göre de hukukçu 

olarak “olur” diye düĢünüyorum.  

SALONDAN: Olur, olur. 

TANER KAZANOĞLU: Mevcut arkadaĢlarım bari… Bazı insanların derdi… Ama dedikleri 

doğruysa aynı mahalleyle ilgili ikinci bir… Bu konuda bir karar alamıyorsa Yasa, o zaman bir sorun 

var. Yani o zaman iĢ mahkemeye gitmesi lazım, vatandaĢın derdini çözmesi lazım falan filan. Yani 

Ģimdi bence bu arada Nilay Hanım, Grup Sözcümüz olarak mevcut bürokrasiyle bir görüĢme 

yapsınlar. Ben bir hukukçu olarak görüĢüm Ģu; ikinci defa yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani bir 

bölgeyi yapıyorsan… Hani mahallenin burası bitti, tamamı kapandı diye bu dükkân kapandı mal 

kalmadı diye bir Ģey yok. Yani bana göre olur. Ama bürokrasideki arkadaĢlarımıza soralım hani 

bilmediğimiz eğer... BarıĢ Bey haklıysa, eğer bölgeyi tamamen kapatıyorsak, öbür adamlara da 

günah. Yani bunu bir bürokrasi… Ama BarıĢ Bey‟in dediğinde ikince defa olma imkânı varsa bari 

bu mevcut arkadaĢların derdi çözülsün. (1 dakika 58 saniye) 

HAKAN YILDIZ: Sayın… Selma Hanım… 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

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

ve sözler.) Erhan Beyciğim, Erhan Beyciğim oturun, tartıĢma devam edecekse zaten söz vereceğim 

sıkıntı yok.  Çünkü Taner Bey‟in açıklaması baĢka bir mecraya iĢi götürüyor. Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım ben bir hukukçu olarak söylüyorum. Burada paftanın 

yapımını, paftanın yapımını Urla Belediye… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Buradaki paftalaĢmayı Urla Belediyesi yapmıĢ. 

Biz bunu nasıl onaylıyoruz? 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar dinleyebilir miyiz? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Urla Belediyesi‟nin yetkili bürokratları bakın; ġehir Plancısı, ġehir 
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Plancısı, ġehir Plancısı, ġehir Plancısı, Plan ve Proje Müdürü, Belediye BaĢkan Yardımcısı ve 

Belediye BaĢkan Vekili Urla Kaymakamı Murtaza DAYANÇ‟ın mühürlü imzalı teknik raporlarıyla 

paftalar iĢlenmiĢ. Dolayısıyla biz bunu onaylarken biz de bu teknik rapora güvenerek onaylıyoruz 

zaten. Biz bunun dıĢında, bu raporun dıĢında bir Ģeye geçit veremeyiz. Ben Ģunu çok açık 

söylüyorum; bakın burada da kıyıda iĢlemiĢler zaten, oradaki teknik rapora göre. Nereleri konut 

alanı olacak? Yani hak sahibi olan konutlar. Dolayısıyla ben de katılıyorum, tabii ki kârgir evlerin 

de bana göre Ģahsi fikrim kazanılması gerekir. Burada yapılacak olan Ģey, Urla Belediyesi buradaki 

paftalara, buradaki kârgir evlere gidecek iĢleyecek ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne tekrardan 

iĢlenmesi için gönderecek, bu kadar basit bir konu bu Ģekilde çözülebilir. Ben oylansın diyorum. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Selma Hanım buyurun. Buyurun, Selma Hanım‟a söz veriyorum. ArkadaĢlar 

Selma Hanım‟dan sonra oylayacağım artık yani bakın… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon Selma Hanım bir dakika... Selma 

Hanım‟dan sonra Ġrfan Bey siz mi söz almak istiyorsunuz? 

ĠRFAN ÖNAL: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: Ġrfan Bey‟e söz vereceğim, Ġrfan Bey‟e söz vereceğim Ġmar Komisyonu 

BaĢkanımız olarak, ondan sonra oylayacağım Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet efendim.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın Selma Hanım‟a söz vereceğim, Ġrfan Bey Komisyon BaĢkanımıza söz 

vereceğim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: TeĢekkür ederiz. 

MECLĠS BAġKANI: Eğer söylemek istediğiniz bir Ģey olursa… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gerek olacağını sanmıyorum ben çünkü söyleyeceklerimi söyledim, evet. 

MECLĠS BAġKANI: Oylayacağım çünkü artık hakikaten mesele gerçekten anlaĢıldı. Yani burada 

bir sıkıntı yok. Burada bir sıkıntı yok, yani gayet açık. ġimdi BarıĢ Bey‟in getirdiği bir açılım, 

aslında burada AK Parti‟nin Ġmar Komisyonundaki son derece tecrübeli arkadaĢların da, ki Özgür 

Bey‟de biraz önce burada bir öz eleĢtiri yaptı, “YanlıĢ karar” dedi. “Ben de bir Grup BaĢkan Vekili 

olarak bir yanlıĢ kararın arkasında durmuyorum kardeĢim.” dedi. Yani onların, onların Komisyon… 

Çünkü Komisyonda o tartıĢmalar yapılıyordu, BarıĢ Bey o zaman Meclis Üyesiydi, pekala bunlar 

Komisyonlarda da tüketilebilirdi. Demek ki Komisyonlarda eksik kalmıĢ benim anladığım o. 

Kalmaması lazım, kalmaması lazım. Ama belli bir noktaya da gelinmiĢ, belli bir irade de konulmuĢ. 

Burada kârgir evlerin, kârgir evlerin mağduriyetinin, mağduriyetinin giderilmemesi yönünde bir 

irade koyan da yok.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: Bir irade… Yani aman onlar mağdur olsun durumunda da bir söyleyen 

kimseden duymadım. Bunun… Buna… Yani itirazların ve aslında ikinci planın buna cevaz 

verilebileceği de söyleniyor. ġimdi Selma Hanım‟ı dinleyelim. O kendisi de bir… Konunun uzmanı 

bir arkadaĢ olarak, hem bizim bir Meclis Üyemiz olarak dinleyelim. Sonra Ġrfan Bey‟e söz 

vereceğim, ondan sonra da zaten oylayalım. Buyurun efendim, buyurun efendim.  

SELMA KISA: Hem biraz bu konulardan anlayan bir meslek sahibi olarak, hem de bu konuyu 

özelinde, detayında incelemiĢ biri olarak söz aldım, Urla anlamında. Çünkü bu konu, ben Meclis 

Üyesi olmadan önce de gündemde olan bir konuydu. 1/5000‟lik plan yapılırken aslında bunların 

dikkate alınıp esastan incelenmesi gerekirken, göz ardı edildiğini 1000‟lik planlar yapılırken 

sonrasında fark ettik. Sonrasında ben Ġmar Komisyonundayken 1/1000‟lik, Gülbahçe‟nin 1/1000‟lik 

planları geldiğinde bunları tekrar Komisyonlarda da dile getirmiĢtim ve Ģöyle denmiĢti;                         

Kısmi YapılaĢma Kararını Urla Belediyesi alırsa o günkü zamanda, daha sonradan bunların 

revizyonları olur. ġöyle söyleyeyim; Gülbahçe‟de bu mevcut yapılaĢmaların olduğu alanların bir 

kısmı imar planına dayalı, bir kısmı o günkü koĢullardaki 1/25000‟lik plana göre ruhsatlı olarak 

yapılaĢmıĢ yerler. Bunların hiçbirinin biz ruhsatsız, yasal olmayan yapılar olduğunu söyleyemeyiz. 

Sonradan kaçak ilaveler olmuĢ olabilir, onlar değil söz konusu olan. Ama bunların hepsinin 

parselasyonları Ġl Özel Ġdaresi‟nden geçmiĢ yani o günkü tabi olduğu Ġdarelerden yasal bütün 

iĢlemleri tamamlanarak yapılaĢmıĢ bir bölgeden söz ediyoruz. Ama 1/5000‟lik plan yapılırken… 

Bunu da Ģöyle söyleyeyim; ilk BüyükĢehir Belediyesi‟nin ihaleyle Ankaralı bir planlama firmasına 

yaptırttığı bir plandı ve onların da burada yeterince inceleme yapmadığını hem buradaki bürokratlar, 
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hem de Urla‟daki bürokratlar dile getirdiği için bunu buradan çok rahatlıkla söylüyorum. Onlar 

buradaki arĢiv incelemesini, buradaki yapılaĢmaların dayanaklarını yeterince irdelemediği için 

bunlar da 5000 plana yansımadığı için bugün biz bu sorunları yaĢıyoruz. Bunu düzeltmek için de 

daha sonrasında Urla Belediyesi Kısmi YapılaĢma Kararını aldı, bir kısım aldı, Ģu anda tekrar 

Gündemimizde bu var. Ama bunların tek tek bu yapılaĢmaların neye dayalı olduğunu irdeleyerek 

yeniden ele alınması lazım. Burası gerçekten çok büyük bir sorun ve biz bugün bu Meclis Kararını 

burada geçirirsek o bütün yapılaĢmaların, yasal yapılaĢmaların ve onların mülkiyet haklarının 

vebalini alarak bu kararı alacağız. Takdir sizlerin, bu vebali, eğer sorumluluğunu alıyorsanız alın. 

Ama bunun geriye dönüĢü Ģöyle yok; Kısmi YapılaĢma Kararı zaten aslında 1992 yılındaki Kıyı 

Kanunu‟ndan sonra Belediyelerin alması gereken Meclis Kararları. Fakat o tarihten bugüne 

herhangi bir plan yapmamıĢ, bu kararı almamıĢ Yerel Ġdarelerin, bugün de bu kararı alma yetkisi var 

ama bu yetki sadece bir kerelik. Ben bunu aldım, imar planları gibi yeniden tekrar bir revizyon, 

tekrar düzeltme, yeniden bir karar gibi bir konu değil. Kısmi YapılaĢma Kararı bir kez Meclis‟te 

karara bağlanabilen kararlar. Bunu Urla Belediyesi aldığı gibi Urla Belediyesi‟nin tek baĢına onay 

yetkisi olmadığı için BüyükĢehir‟in önüne gelmiĢ durumda. BüyükĢehir‟in de alma yetkisi var.                

O yüzden aldığımız karar önemli bir karar, bir bölgenin kaderini belirliyoruz. Bugüne kadar gelmiĢ 

geçmiĢ 1/5000‟lik ve 1/1000‟liklerde yapılan hatalar var bu anlamda, onca insan mağdur olmuĢ 

durumda lütfen bunu Komisyonlarına iade edelim, Belediyesine iade edelim 1 ay 2 ay sonra bu 

konuyu Gündeme getirelim ama tam irdeleyerek Gündeme getirelim. Bu kadar acele… Böyle, bu 

kadar önemli bir kararı geçirmenin bir zarureti yok ki. Biz çok acil kararlarımızı bekletip iade 

ediyoruz. Aylarca bekliyor her Ģey, bu 1 ay daha beklese ne olur? Bu kadar vebali almayı doğru 

bulmuyorum. Dediğim gibi Kısmi YapılaĢma Kararı…(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

SELMA KISA: Tek alınabilen bir karar. Bir kez alınır, bir daha bir daha Meclislerde bozulup iptal 

olup da alınabilecek bir karar değil. Encümen Kararları gibi değil. Aldım bir önceki kararı iptal 

ettim değil. Anca Mahkeme Kararıyla iptal olursa tekrar ele alınabilir. TeĢekkürler.                                    

(4 dakika 11 saniye) 
MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ederim. Ġrfan Bey buyurun, Ġrfan Bey buyurun. 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis. KonuĢmalar uzadıkça artık kırıcı bir noktaya 

doğru gidiyor. Ankaralı bir plancı almıĢ da, nasıl yapmıĢ da, eksik yapmıĢ da… Bütün Ġzmir‟in 

1/25000‟lik planları yapılmıĢ, 1/100.000‟likleri evet, Ġzmir‟i belki bilmeyen Bakanlıkça yetkililer 

tarafından Ankara‟da yapıldı. Bunların sorgulamasına mı gireceğiz? Bugün Kaymakam nereli 

olduğunu bilmeden almıĢ olduğu bir kararın altında, az önce Grup Sözcümüz okudu, 5 tane ġehir 

Plancısının imzası var. Yani bilmiyordu, eksik yaptılar, o eksiklikler iĢte nasıl bir vebale sebep olur 

demek Sayın BaĢkan‟ım bir ithamdır.  

HAKAN YILDIZ: Yapmayın, hakikaten… 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar… Buyurun Ġrfan Bey.  

ĠRFAN ÖNAL: Kırıcı oluyor. 2 yıllık bir, 2,5 yıllık bir sorundan bahsediyoruz. En azından 

geldiğimiz günden beri bu dosya gidiyor geliyor. O eksikti bu eksikti. Bahsedilen Ģey de Sayın 

BaĢkan‟ım, değiĢilmeyecek kutsal bir metin değil, 1/5000‟lik bir Plan DeğiĢikliği yapıyoruz, askıya 

çıkacak, Belediyesi itirazda bulunabilir, yetkili bürokratlarımızla da görüĢtüm, ilgili teknik birimde 

incelemeleri yapan arkadaĢlarımızın söylediği; askıdayken itirazlar düzeltilebilir, değiĢtirilebilir. 

HAKAN YILDIZ: Çok mu zor iade etmemiz… 

ĠRFAN ÖNAL: ġunu söylüyorum 2,5 yıllık…  

HAKAN YILDIZ: Bu kadar mı zor arkadaĢ… 

ĠRFAN ÖNAL: Bir sorunu çözmek noktasında arkadaĢımızın söylediği noktada Sayın BaĢkan‟ım 

yine politize etmiyorum. Bir iddiada bulundu, bununla ilgili bir evin ya da birden fazla evin mağdur 

olabileceğini bununla ilgili çalıĢmanın sonrasında da değiĢtirilerek eklenebileceğini söylüyoruz. 

Yani onunla ilgili bir vebal almıyoruz. ġu an bir vebalin kendimizce dilinizce önüne geçmeye 

çalıĢıyoruz, 3 yıllık bir sorunu kerhen de olsa, burada biz çözüp varsa eksiği sonrasında itirazla 

düzeltebileceğimizi söylüyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Evet. 

ĠRFAN ÖNAL: “Onunla ilgili bürokratlarla hani görüşün.” denmiĢti. Yetkili arkadaĢlarla da 
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görüĢtüm, BaĢkan‟ım sonrasında düzeltilebilecek bir sorun. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

ĠRFAN ÖNAL: Uzatmanın ve…  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar…  

ĠRFAN ÖNAL: Kırıcı olmanın manası yok. TeĢekkürler. (1 dakika 41 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, teĢekkür ederim, Değerli ArkadaĢlar teĢekkür ederim. 

Burada her, her Parti Grubu, her parti…   

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Versin bir öneri, ben Meclis BaĢkanı kifayet-i müzakere Önergesi vermez arkadaĢlar. 

HÜSNÜ BOZTEPE:  BaĢkan‟ım… 

MECLĠS BAġKANI: Vermek isteyen varsa verir Sayın Grup BaĢkan Vekilleri. Kifayet-i müzakere 

diye bağırıyorlar yani ben, ben… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, siz iki kiĢiye söz verip hani oylamaya geçeceğinizi 

söylemiĢtiniz. 

MECLĠS BAġKANI: Ben söyledim zaten. Selma Hanım‟a ve Ġrfan Bey‟e söz verip oylayacağım 

dedim arkadaĢlar. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz evet… 

MECLĠS BAġKANI: Ben sözümü tutacağım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Aynen bizce yeterlidir yani. 

MECLĠS BAġKANI: Ben sözümü tutacağım. Değerli ArkadaĢlar bakın… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: GörüĢmeler… 

HÜSNÜ BOZTEPE:  Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, bakın ben…  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bakın çok sakin, tane tane çok kısa konuĢacağım. 

MECLĠS BAġKANI: Amaç…  Anlattılar Sayın, Sayın BOZTEPE bir sıkıntı yok. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Yine oylayın, ben baĢka bir Ģey söylemeyeceğim, sadece bir dakika sürecek. 

Değerli ArkadaĢlar bakın…   

MECLĠS BAġKANI: Siz söz alırsanız baĢka arkadaĢlara da söz vermek zorunda kalacağım. 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım yok yok… 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar bakın…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben kimseye sataĢ…  Ben kimseye sataĢmayacağım. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar oyluyorum. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, ben kimseye sataĢmayacağım. 

MECLĠS BAġKANI: Bakın, Değerli ArkadaĢlar…   

HÜSNÜ BOZTEPE: BitirmiĢtim ben Ģimdiye kadar. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar bakın, siz söz aldığınız söylediniz…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Zaten tartıĢılmayan bir Ģey kalmadı, eğer bir vebal varsa zaten bu kararı alan 

insanların üzerinde o vebal olacaktır.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar… 

MECLĠS BAġKANI: Lütfen söylenmeyen söz de kalmadı, uyarılar gerçekten çok anlaĢılır.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Hepimizin anlayacağı uyarılardı. O açıdan arkadaĢlar 1 no’lu Komisyon 

Raporunun Komisyonlardan geldiği Ģekilde Meclisimizin oylarına sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oyçokluğuyla, oyçokluğuyla, oyçokluğuyla… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Önerge kabul edilmiĢtir. Evet. 

MECLĠS BAġKANI:  Kabul edilmiĢtir. AK Partili arkadaĢlarımızın, AK Partili arkadaĢlarımızın… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Milliyetçi Hareket Partisi…  

MECLĠS BAġKANI: Ġtiraz Ģerhlerini karara ilave ederek… Önerge… Meclis Kararına koyarak 

oyçokluğuyla AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi‟nin ret oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi,               

Ġyi Parti ve DEVA Partisi‟nin kabul oylarıyla Komisyon Raporu karar altına alınmıĢtır Değerli 
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ArkadaĢlar. TeĢekkür ederim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan konuĢtuklarımızın hepsinin muhalefet Ģerhi olarak kayıtlara 

geçmesini…  

MECLĠS BAġKANI: Evet Sayın BOZTEPE‟nin, Sayın BOZTEPE‟nin Meclis… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Hayır, benim değil sadece… 

MECLĠS BAġKANI: Hayır hayır… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bizim muhalefet…  

MECLĠS BAġKANI: Müsaade buyurun, müsaade buyurun. Sayın BOZTEPE‟nin söylediği… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir izin verirse 

söyleyeceğim de, Sayın BOZTEPE‟nin söylediği konuĢulan AK Parti Sözcülerinin ve Grup BaĢkan 

Vekilinin söylediği bütün bu… Urla Meclis Üyemizin söylediği, Selma Hanım‟ın söylediği bütün o 

Ģerhler de karar da olmak kaydıyla oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. ġimdi 2 no‟lu Komisyon 

Raporuna geçiyorum, buyurun Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, ben bir Ģey söylemek istiyorum. ġimdi Komisyonlarda 

Ģerh konulabilir, hani yazılı Ģerh, bunu daha önce yaptık. Meclis‟te Tutanaklara geçiyor, zaten 

Meclis Tutanakları da resmi kayıtlardır, istenildiği yerde kullanılır ama Meclis Kararında biz 

Önergeyi oyluyoruz, oyçokluğuyla Önergenin kabulünü oyladık. 

MECLĠS BAġKANI: Zaten öyle söyledim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu Ģekilde düzeltilmesi… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan…  

MECLĠS BAġKANI: Öyle söyledim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım usul… Sayın BaĢkan... 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Düzeltilmesini talep ediyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: Zaten, zaten Tutanaklar… Sayın BOZTEPE de dedi ki; Tutanaklarda… 

Zaten kayıtta onlar yani…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Hayır, Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Onlar zaten kayıtta. Değerli ArkadaĢlar burada “A” diyorsunuz… Değerli 

ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım, karar aynı Allah aĢkınıza bak, demin Hukukçu Grup Sözcünüz 

dedi ki, “İmar konusuyla ilgili biz Grup Kararı aldık.” dedi. Ben ne diyeyim daha baĢka. Yani 

Ģimdi alamazsınız bir kere, bununla ilgili de ArkadaĢlar bakın Meclis‟te konuĢuruz. Ya da, ya da… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tabii ki canım, 

karar ayrı bir Ģey, Tutanaklar ayrı bir Ģey Sayın BaĢkan‟ım. 

MECLĠS BAġKANI: Doğru doğru. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben bunu söylüyoruz lütfen.  

MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ederim. Devam edelim arkadaĢlar.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 2. maddeyi Hukuk Komisyonuna göre oyluyoruz efendim, oylanmasını 

istiyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Söz vereceğim. Ama 2. maddeye geçtik Değerli ArkadaĢlar. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon geçmemiĢ miydik? 

MECLĠS BAġKANI: Hayır geçtik.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Geçtik, evet. 

MECLĠS BAġKANI: ġimdi 2. maddeyle ilgili olarak Sayın KÖKKILINÇ? 2. madde nerede? Evet 

burada. Ne demiĢtiniz efendim?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylansın.  

MECLĠS BAġKANI: Hukuk Komisyonundan geldiği… BaĢka bir görüĢ var mı? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Hukuk Komisyonu Üyemiz Burçin Hanım söz istiyor.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın AK Parti Sözcüsü Burçin Hanım Hukuk Komisyonu Üyesi söz alacak, 

2. maddeyle ilgili buyurun efendim, buyurun efendim. Burçin Hanım buyurun.  

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis burada, bu Önerge tam beĢ tane 

Komisyona gitmiĢ. BeĢ tane Komisyonun üç tanesinden farklı karar, ikisinden de aynı yönde karar 
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çıkmıĢ. Bu bizim Gündem DıĢı KonuĢma Taleplerine döndü. BaĢında yapalım, sonunda yapalım, 

mazeretten önce yapalım gibi. Az önceki konu da aslında aynı yere geliyor. Elimizdeki hukuku 

evirip çevirip kendimize yoracağız derken, böyle usul hataları, eksiklikler ve yanlıĢlıklara mahal 

veriyoruz. Eksik olduğunu bildiğimiz ve kabul ettiğimiz Ģeyleri insanların mağduriyetlerini yarata 

yarata buradan geçiriyoruz, o ayrı bir Ģok tabii. ġimdi bu konuyla ilgili Ģöyle bir Ģey var; bu kadar 

Komisyondan, bu kadar farklı karar çıkması, aslında biz her ne kadar Komisyonlarda uyumlu 

çalıĢıyorsak da usulen bazı yanlıĢ ve eksikliklerin olduğunu gösteriyor. Neden? Bu Önerge Ocak 

ayına ait bir Önergeydi, Ocak Meclisi‟nde geçti ve bizim ġubat ayındaki Meclis‟te bir karar 

vermemiz gerekiyordu. Neden karar veremedik? Onu da açıklayayım. Burada bir Protokol söz 

konusu, Cinsel ġiddetle Mücadele Derneği‟yle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kadın çalıĢanlarına ve 

Pergel Projesi‟ndeki kadınlara eğitici eğitimi verecekti. Yapılacak olan eğitimin içeriği cinsel 

Ģiddetle alakalıydı. Ancak bizim Grup olarak burada her zaman üzerinde durduğumuz ve altını 

çizdiğimiz bir konu eğitimin içeriğinden bağımsız olarak, ilgili Derneğin ve Dernek BaĢkanın 

yapmıĢ olduğu “Trans çocuklar vardır” ve trans çocuklar üzerinden yapılan argümantasyonları 

nedeniyle; biz o günde, ilk günde “Bu Önergeye ret vereceğimizi ve bu Önergenin reddedilmesi 

gereken bir Önerge olduğunu.” söyledik. Bir Ģekilde bu ġubat Meclisi‟ne girmedi. Biz tekrar Mart 

Meclisi‟nde görüĢülmek üzere Komisyonlarda bunu görüĢtük ve aslında Ģurada mutabık kalmıĢtık;                           

“Bu Önergenin reddedilmesi yönünde mutabık kalmıştık.” ġimdi burada yazan… Ben Hukuk 

Komisyonu Üyesiyim, Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekli “Sosyal Projeler Dairesinin iptal 

kararına istinaden.” diyor. Biz… Bu arada Komisyon ArkadaĢlarım, çalıĢma arkadaĢlarım gayet 

uyumlu çalıĢıyoruz, burada bir sıkıntı yok. Ama bu benim görmek istediğim, burada AK Parti‟nin 

iradesini yansıtan bir karar olmadı ne yazık ki. Ben bunu dile getirmek istiyorum. Çünkü eğer biz 

bu Ġptal Kararını yani ilgili Daire BaĢkanlığının çekme kararını da bilseydik, biz yine oyçokluğu 

verirdik. Çünkü bu çekilecek bir Önerge de değildi bizim için, reddedilecek bir Önergeydi. Bu 

noktada sırf reddedilmemesi için bu Ģekilde, çekme yönünde bir karar verilmesini biz doğru 

bulmadığımız gibi, aslında Meclis ÇalıĢma ve Komisyon ÇalıĢmalarının usulüne de uygun değil. 

Buradaki konu, Komisyona Meclis tarafından havale edildikten sonra, artık buraya bilgi ve belge 

evrak girmesi olağan bir durum değil. Ola ki girdi, diyelim ki ilgili Daire BaĢkanlığı bu Önergeyi 

geri çekti. O zaman bunun yine Meclis‟te reddedilip tekrar iade edilmesi gerekirdi. Biz bu yanlıĢlığı 

da doğru bulmuyoruz. Biz yine burada neyi görüyoruz aslında? Burada hassasiyete dikkat çeken 

Komisyon, Aile ve Çocuk Komisyonu oldu. Yani Plan Bütçe Komisyonu oybirliğiyle geçirdi, 

Hukuk‟ta biz oybirliği olabileceğine kanaat ettik. Ama Aile ve Çocuk Komisyonunun kendi alanıyla 

ilgili yaptığı çalıĢma neticesinde bu Önergenin kabul edilebilir olmadığını gördük. Dolayısıyla 

Komisyon çalıĢmalarında biz aslında konunun esas bağlı olduğu Komisyonun ne kadar önemli 

olduğunu, burada bütün Komisyonların çalıĢmasının ne kadar gerekli olduğunu tekrar anlamıĢ 

olduk. Kısacası burada Hukuk Komisyonunca verilen bir karar, kimin iradesini yansıtıyor? Ben 

bilmiyorum ve Grup olarak da “Biz bu Önerge tamamen reddedilmesi gereken, iade edilecekse de 

reddedilip, iade edilmesi gereken bir Önergedir.” diyoruz, teĢekkürler.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın TOURCHIAN teĢekkür ederim, aynı Ģeyi düĢünüyoruz. Yani niye 

gelmiĢ olduğunu da ben anlamıĢ değilim. Yani Aile ve Çocuk Komisyonumuz bunu zaten oybirliği 

ile reddetmedi mi? 

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Hayır farklı yönde… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi ben açıklama yapabilir miyim? 

MECLĠS BAġKANI: Hayır, bir dakika vereceğim söz. Yani Ģimdi burada zaten niçin geri çekiyor? 

Niçin geri çekiyor bunu ilgili Daire?  

HAKAN YILDIZ: Bilmiyoruz. 

ÖZGÜR HIZAL: Bilmiyoruz ki. 

MECLĠS BAġKANI: Demek ki biraz önce Özgür Bey‟in “Nasılsa biz hata yaptık, bu yanlış bir 

şeymiş.” dedi. Ġlgili Daire BaĢkanlığımızda bu Önergeyi geri çekmiĢ. Ama geri çekemedi, 

muhtemelen geri çekemedi, muhtemelen geri çekemedi… Niçin geri çekecek? Komisyonlar Karar 

aldığı için geri çekemedi. Ben Önergenin bütün müktesebatını bilen bir arkadaĢınızım. Dolayısıyla 

evet, doğru bir Önerge değil, değil. Bu Protokol‟de doğru değil, yapılmaması gerekir. 

ÖZGÜR HIZAL: Reddedelim.  

MECLĠS BAġKANI: Orada da bir sıkıntı yok, orada da bir sıkıntı yok. Yani bu konuda, bu… 
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HAKAN YILDIZ: Nerede sıkıntı var? 

MECLĠS BAġKANI: Ortaya konan bir teklif gelmiĢ, bir ĠĢ Birliği Protokolü yapalım, bir eğitim… 

Burada Belediye Bütçesinden çıkacak bir kuruĢ dahi para yok. Bedava gönüllü bir eğitim hizmeti 

sürdürülecek. Ama daha baĢka söyleyeyim, iĢi bir tık daha ileriye götüreyim. Her Protokol‟ün 

aslında, her bir Protokol‟ün Meclis‟e gelmesini de gerektiren bir durum yok yani. Ġdare, Ġdare bazen 

KuruluĢlarla, ilgili Protokollere mahal kalmadan da birtakım iĢler yapabiliyor ki, örnekleri çok 

Türkiye‟nin her yerinde bunlar var. Sadece bütçeyi, bütçeyi ilgilendiren, Belediyenin bir para 

harcama gerektiren hususlarda haklısınız, doğrusunuz. Ama burada öyle bir Ģeyde yoktu. Haklısınız, 

getirdiğiniz gerekçelere katılıyorum. Dernek BaĢkanının değil, Dernek BaĢkanının ilintili, iltisaklı 

bir kiĢinin oradaki söylemlerinde, Dernek BaĢkanının, onun paylaĢımında, sosyal medya 

hesaplarında bu gözüktüğü için de… Aynı Ģekilde ben de bundan son derece rahatsız oldum. Çünkü 

öğrenmek istediğim bir konu, ilgilenmek istediğim bir konu. Yani acaba çocukla... Çok detay bir 

konu o. Yani Ģimdi trans çocuk var mıdır, yok mudur? Allah aĢkına, yani o kadar… Bizi 

ilgilendiren… Böyle bir Ģeye de gerek yok yani. Buyursunlar kendileri ne yapıyorlarsa yapsınlar. 

Dolayısıyla Meclisi bununla ilgili çok fazla meĢgul etmemek lazım. Bu zaten, bu zaten ilgili Daire 

tarafından… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Uygun görülmeyerek “Verin kardeşim biz vazgeçtik bu işten.” denilerek bir 

irade ortaya konmuĢ ama Komisyon Kararından dolayı maalesef Meclis Gündemine gelmiĢ, bunun 

bu Ģekilde kayıtlara düĢmesinde önemli olduğunu düĢünüyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan reddedelim… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ, Sayın KÖKKILINÇ söz…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, aslında siz gayet net bir Ģekilde açıkladınız. Biz Burçin 

ArkadaĢımızla da 3 yıldır gayet güzel bir Ģekilde çalıĢıyoruz. Kendisi de Hukukçu, çok da 

sevdiğimiz, saydığımız, takdir ettiğimiz bir arkadaĢımız. Ama Ģunu söyleyelim; burada birden fazla 

Komisyonlara gitti, Komisyonlardan bir tanesinde ben de birebir çalıĢtım ve burada Dernekle, 

Derneğin getirmiĢ olduğu Protokol‟de biz de bir sürü değiĢiklikler yaptık ve kamu düzenine aykırı 

gördüğümüz veya farklı anlaĢılabilecek olan konuları zaten biz Protokol metninden çıkarmıĢtık, 

kararımızı da vermiĢtik. Aile ve Çocuk Komisyonu da bizimle aynı Ģekilde hareket etti, aynı kararı 

verdi. Daha sonra Burçin ArkadaĢımız bu paylaĢımlarla ilgili bizleri uyardı. Biz de baktık, sizinle de 

paylaĢtık bunları görünce, Sosyal Projeler Daire BaĢkanlığıyla görüĢtük. “Biz bunu derhal çekeriz, 

Meclis‟e de bırakmayız.” dediler. Dolayısıyla Hukuk Komisyonu kararını vermemiĢti. Sosyal 

Projeler Daire BaĢkanlığı bu Protokol Metnini iptal etti. Konu daha Meclis‟te kararı 

bağlanmadığından, iptal konusu olduğu için de konusuz kaldı, Hukuk Komisyonu da konusuz 

kaldığı için, “Karar verilmesine yer olmadığına” dair bir rapor düzenledi. Dolayısıyla biz de bugün 

Hukuk Komisyonu Raporuna göre oylayalım derken artık konusuz kalmıĢ, karar verilmesine yer 

olmadığına dair bir karar vermiĢ oluyoruz esasında. Yani aynı sonuca çıkıyor, ama öyle çıkıyor ama 

böyle çıkıyor. Bence amaç hasıl olmuĢtur. 

MECLĠS BAġKANI: Doğru. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sonuçta biz bu Ģekilde geçit vermemiĢiz. Sosyal Projeler Daire BaĢkanlığı 

da fark etmiĢ, kendisi geri çekmek istemiĢ. Meclis‟te daha karar çıkmadan, konusuz kaldığı için de 

bu Ģekilde oluyor. Mahkemelerde de böyledir, yani dava Ģartı ortadan kalkar, konusuz kalır. 

Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Dolayısıyla Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylansın diyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Hakan Bey, MHP Sözcüsü buyurun. Değerli ArkadaĢlar Hakan Bey‟e söz 

verdim. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, Çok Değerli Ġzmirliler. Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar… 

HAKAN ġĠMġEK: Bir, bir görüĢ bildireyim lütfen.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun Hakan Bey. 

HAKAN ġĠMġEK: ġimdi Hukukçu olmayan birisi olarak, teknik eleman olarak… 

MECLĠS BAġKANI: Bir Mühendis olarak. 
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HAKAN ġĠMġEK: GörüĢümü bildiriyorum. Hukukçu olmadığım hâlde o kadar net anlaĢılabilir 

bir durum ki, bu Meclis, Ģu saygın Seçkin Üyeler… Yasa‟da böyle. Bu Seçkin Üyelerin olur 

demediği, hiçbir Komisyon Raporu ya da olmaz demediği hiçbir Komisyon Raporu “evet” ya da 

“hayır” olarak uygulamaya geçemiyor değil mi Sayın BaĢkan? 

MECLĠS BAġKANI: Aynen. 

HAKAN ġĠMġEK: Çok Değerli Ġzmirliler bunu dikkatinize sunmak istiyorum. Komisyonlardan 

bir teamül gereği… Komisyonlarda konular görüĢüldüğü için… Muhalefet Ģerhini koyuyor 

oyçokluğuyla geçiyor. Birçok madde de oybirliği geçiyor ama burada bir yazılı olmayan bir kural 

olarak iĢliyor, Komisyondan Gelen Raporlar Komisyondan geldiği gibi geçiyor. Ancak burada bir 

yetkinin kullanılmaması gibi, yetkinin devri gibi bir Ģey anlıyorum ben. Hukukçu olmadığım hâlde 

çok açık ve net anlıyorum. Bir Daire BaĢkanlığının yazısı ya da görüĢü, bu görüĢünü Komisyona 

bildirebilir, burada bir beis yok, Komisyon oturur kararını verir. Komisyonun verdiği karar, Meclis 

onaylamadığı sürece uygulamaya geçmez. Görülüyor ki, Komisyonda birtakım eksikliler oluĢmuĢ, 

birden fazla Komisyonda görüĢüldüğü için ve aynı Gündem 3. madde de hemen hemen benzer bir 

durum söz konusu. Lütfen… Belki de bir ilk olacak ama Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi bu 

iradeyi koymaya… Liyakatli bir Meclis olarak görüyorum. Bu yanlıĢ bir uygulamada hiçbir 

Komisyon Üyesi ArkadaĢımızın rencide olabileceği düĢüncesi içerisinde de değilim. Ama çok farklı 

Komisyonlarda farklı farklı, teknik anlamda değerlendirildiğinden bu Komisyonların birbiriyle 

çeliĢkili kararları olabiliyor. Ama Ģunu anlamamı beklemeyin lütfen; herhangi bir Daire 

BaĢkanlığının, bir Komisyonun yetkisinde olan… Onu da geçiyorum, Meclis‟in yetkisinde olan bir 

Ģeyi, bir konuyu burada yazı metninde bile geçmesi bence ciddi bir hata olarak görüyorum. Burada 

belki Avukat ArkadaĢımız demin söyledi ama birden fazla Komisyona giden konularla ilgili… 

Teknik konulardan çok farklı ama ilgili Komisyon, eğer aile ve çocuk sağlığıyla ilgili bir 

Komisyonun ana maddesi o ise o Komisyonun verdiği karara göre diğer Komisyonların karar 

almasında, koordine olmasında fayda var diyorum. Yeteri kadar açık anlattım herhalde, teĢekkür 

ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Peki. TeĢekkür ederim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu BaĢkanımız… 

MECLĠS BAġKANI: Hukuk Komisyonu BaĢkanımız Ufuk Bey‟e söz vermek istiyorum, buyurun 

Ufuk Bey.   

UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan, konunun çok uzatılacak bir tarafı yok.  

MECLĠS BAġKANI: Uzatmayalım o zaman. 

UFUK YÖRÜK: Ġlgili Daire BaĢkanlığı tarafından BaĢkanlık Makamınca bir Önerge verilmiĢ, 

Meclisimize gelmiĢ, Komisyonlarımıza havale edilmiĢ, daha sonra yine aynı Önerge Meclis‟ten geri 

çekilmiĢ. Ortada karar verilmeye gerek olmayan bir konu var.  

MECLĠS BAġKANI: Siz Hukuk Komisyonu BaĢkanısınız, özür dilerim, bir Ģey soracağım. 

UFUK YÖRÜK: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: Herhangi bir Dairemizden gelen bir Önerge, yine ilgili Dairenin iradesiyle 

geri çekilebiliyor mu Meclis‟ten?  

UFUK YÖRÜK: Her zaman için çekilebilir, Önergeyi veriyor, Önergeyi geri çekiyor.  

MECLĠS BAġKANI: Tamam. Ne konuĢuyoruz? 

UFUK YÖRÜK: Biz Ģimdi… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Daha önce de yaptık aynı Ģeyi… 

UFUK YÖRÜK: Geri çekilen bir Önerge… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan… 

UFUK YÖRÜK: Geri çekilen bir Önerge üzerinde, biz illa ret vereceğiz diye… 

MECLĠS BAġKANI: Yani neyi konuĢuyoruz ki ben de anlamadım. 

UFUK YÖRÜK: Paçasından mı tutacağız? Olacak mı böyle bir Ģey? 

MECLĠS BAġKANI: Zaten bunun yanlıĢ olduğunu… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Efendim.  

HAKAN ġĠMġEK: Burada Komisyona havale ettik.  

MECLĠS BAġKANI: Tamam ama…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi…  

MECLĠS BAġKANI: Olabilir.  
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UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan bitireyim isterseniz. 

MECLĠS BAġKANI: Tabii vereceğim ama bir dakika. Yani benim sorum çok açık, bir Ģeyi 

netleĢtireyim diye sordum Hukuk Komisyonu BaĢkanımıza. Yani ilgili Daire diyor ki;                          

“Biz yanlış yaptık, bu önergeyi geri çekiyoruz.” diyor. Bırakın çeksinler ne var bunda arkadaĢlar, 

buyurun.  

UFUK YÖRÜK: Aynen bu kadar basit. Yani bu Önerge Meclis‟ten geri çekilmiĢ, artık karar 

verilecek bir konu kalmamıĢ ve biz Komisyon olarak karar verilmesine gerek olmadığına iliĢkin bir 

karar vermiĢiz. 

MECLĠS BAġKANI: Ayrıca Sayın HIZAL… 

UFUK YÖRÜK: Eğer bu Önerge illa Meclis‟te görülsün, karara bağlansın deniyorsa, o zaman bu 

Önergeye ret vermek isteyen arkadaĢlar böyle bir Önerge verirler, yeniden Komisyonlara gider, 

yeniden karar verilir… 

MECLĠS BAġKANI: Gerek yok, gerek yok…  

UFUK YÖRÜK: Yani böyle bir ısrarlı tutum içerisinde…  

MECLĠS BAġKANI: Sayın… 

UFUK YÖRÜK: Odur olay.  

MECLĠS BAġKANI: Amaç hâsıl oldu. Sayın HIZAL buyurun. Sayın HIZAL, Sayın HIZAL… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın, Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL baĢlamadan önce Ģunu söyleyeyim…  

ÖZGÜR HIZAL: Çok, çok kısa… 

MECLĠS BAġKANI: Tamam… ġunu söyleyeyim müsaade buyurun, sürenizi vereceğim. Sayın 

TOURCHIAN, Sayın TOURCHIAN… Değerli ArkadaĢlar Sayın TOURCHIAN‟in aslında 

söylediği gerekçelere aynen katılıyorum yani orada bir sıkıntı yok, Sayın KÖKKILINÇ‟da söyledi. 

Hani farklı ne söyleyeceğinizi merak ediyorum, buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan sizin bizi anladığınızı düĢünüyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Hepimiz anladık sizi, hepimiz anladık yani. 

ÖZGÜR HIZAL: Sizin, sizin bizi anladığınızı düĢünüyorum ama bazı arkadaĢlar anlayamamıĢ. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
MECLĠS BAġKANI: Belki anlatamamıĢ olabilirsiniz. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: Anlayamadınız, anlayabilseydiniz böyle cevaplar vermezdiniz. Ben de tane tane 

anlatıyorum yine anlamıyorsunuz, anlamadım ama Sayın BaĢkan anlıyor yani. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi… 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) EndiĢe etmeyin, endiĢe etmeyin anlayacağınız düzeyde anlatacağım Ģimdi… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet... 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi… 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan Komisyona havaleyi kim yapar? Bu Belediyenin, Belediyenin en 

üst karar organı olan Meclis yapar değil mi? 

MECLĠS BAġKANI: Meclis, doğru. 

ÖZGÜR HIZAL: Meclis Üyesiyiz biz, elimizi kaldırıyoruz. Biz burada çocuk oyuncağı 

oynamıyoruz, oyun oynamıyoruz. Siz orada Meclis BaĢkan Vekili olarak Sayın YILDIZ? Sayın 

Grup BaĢkan Vekilleri? BoĢuna demiyorsunuz… 

MECLĠS BAġKANI: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Değil mi? Burada ciddi bir iĢ yapıyoruz,  

MECLĠS BAġKANI: Güzel. 

ÖZGÜR HIZAL: Gönderiyoruz. Sonra bir bürokratın aklına geliyor “Ben bunu geri çekeceğim.” 

MECLĠS BAġKANI: Yok mu hak? 

ÖZGÜR HIZAL: Yok böyle bir Ģey.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Var, var.  

ÖZGÜR HIZAL: Yok böyle bir hakkı Sayın BaĢkan.  
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġptal etmiĢ.  

MECLĠS BAġKANI: Bir dakika… 

ÖZGÜR HIZAL: Yok böyle bir hakkı, çünkü bize… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar… Sayın HIZAL, Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: Dinliyorum Sayın BaĢkan. 

MECLĠS BAġKANI: Yani arkadaĢlar, bakın “Böyle bir hak yok.” dediğiniz zaman her Ģeyi 

sıfırlıyorsunuz zaten. Böyle bir hak var… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Dinleyeceğiz zaten buyurun, buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Bürokrat gelir, fikrini verir, anlatır, Komisyon der ki; “Ben bununla ilgili şu 

yönde ya da bu yönde karar veriyorum.” der. Ya “ret” verirsiniz ya da “kabul” yönünde karar 

verirsiniz, ya “oyçokluğu” yaparsınız, ya “oybirliği” yaparsınız. Ama çıkıp, çıkıp “Ben bundan 

vazgeçtim, ben bunu istemiyorum.” Diyemezsiniz... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Biz demedik, biz buna itiraz ettik, biz buna 

itiraz ettik. Onun… Neye itiraz ettiğimizi Ġmar Komisyonu, Ġmar Komisyonundaki arkadaĢlar çok 

iyi biliyor. ġimdi, Ģimdi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Allah sizi affedecek, affedecek de Ġzmirliler sizi affetmeyecek ondan emin olun. Aldığınız 

bu kararlarla Ġzmirliler sizi affetmeyecek, onu söyleyeyim yani. ġimdi samimi olmak lazım Sayın 

BaĢkan, Ġzmir‟de bir sorun var. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde bir sorun var. Bu sorun ne? Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi önüne gelenle, önüne gelen dernekle, vakıfla Protokol yapıyor. ġimdi temel 

sorun bu. Bir “Mazeret Belediyeciliği” dedim ya ben. ġimdi buraya yeni bir belediyecilik anlayıĢı 

koyuyorum; “Protokol Belediyeciliği” hâline geldi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi. Yanına da bir 

“Heykel Belediyeciliği” koyduk mu, üç tane temel özelliği oldu. ġimdi Sayın BaĢkan siz önünüze 

gelen her dernekle… 1 aylık dernek, 2 aylık dernek, 1 günlük dernekle Protokol yaparsanız, böyle 

sorunlar yaĢarsınız, temel sorun bu. Bunun üzerine biz burada dakikalarca, usuli sorunu tartıĢmak 

zorunda kalıyoruz, burada bir usul hatası yapılıyor. Biz Meclis olarak Ģu kararı almamız lazım;                 

bu Protokol‟ün Hukuka, Kanuna ya da baĢka bir gerekçeyle, gerekçesi neyse kabul görmediğini ret 

gerekçemizi yazarak, reddedip göndermemiz lazım. Ki bir daha bize bu kadar ciddiyetsiz 

Protokoller gelmesin Sayın BaĢkan, bir daha bu Meclis‟in Gündemini bu kadar ciddiyetsiz 

Protokoller meĢgul etmesin, bir daha bu Meclis‟in Gündemini bu kadar ciddiyetsiz dernekler 

meĢgul etmesin Sayın BaĢkan. Biz burada ciddi bir iĢ yapıyoruz. Saygılar sunuyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylayalım Sayın BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: Evet, teĢekkür ederim. Gerçekten Çok Değerli Hatipler, değerli görüĢlerini 

ifade ettiler, dinledik. Dolayısıyla bu maddeyle ilgili olarak da Sayın Meclisimizin oylarına 

sunacağım maddeyi. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri 2 no‟lu Komisyon Raporunun Hukuk 

Komisyonundan geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, biz buna ret oyu kullanıyoruz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oyçokluğu, oyçokluğu diyelim, evet. 

MECLĠS BAġKANI: Tamam, yine düzelteceğim. Yani aynı Ģeyi söylediği için… 

HAKAN YILDIZ: Usul bakımından problem oluĢuyor. 

MECLĠS BAġKANI: Onu tekrar edeceğim. ArkadaĢlar Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle 

dediğiniz zaman AK Parti‟nin ret gerekçesinin tam anlaĢılmadığını söylüyor. Evet, AK Parti ve 

Milliyetçi Hareket Partisi‟nin ret oylarıyla oyçokluğu ile Önerge reddedilmiĢtir. Doğru mudur? 

HAKAN YILDIZ: Önerge reddedilmiĢti, bu doğru. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle kabul edilmiĢtir. 

MECLĠS BAġKANI: Oyçokluğuyla…  

HAKAN YILDIZ: Bu Önerge reddedilmiĢtir. 

MECLĠS BAġKANI: Oyçokluğu ile, oyçokluğu ile Komisyondan geldiği Ģekliyle… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kabul edilmiĢtir. 

MECLĠS BAġKANI: Oyçokluğu ile Komisyondan geldiği Ģekliyle kabul edilmiĢtir. 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Kabul edilmiĢtir, evet. 

MECLĠS BAġKANI: Peki. Kayıtlara bu Ģekilde geçecek. 2 no’lu Komisyonu Raporunun Hukuk 

Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. Tamam mı?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam. 

MECLĠS BAġKANI: Peki. Devam edelim. 3? Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım 3. maddede Plan Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, 

Gençlik, Spor Komisyonlarınca yine aynı Ģekilde karar verilmesine yer olmağına dair oybirliğiyle 

uygun görülmüĢ, Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın, Komisyonlarından geldiği Ģekliyle… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Komisyondan geldiği Ģekliyle kabul edeceğiz ama burada da 

aynı nokta var. Bundan sonra bu hususların dikkat edilmesi gerekiyor. 

MECLĠS BAġKANI: Tamam.  

HAKAN YILDIZ: Esas olan Ģey Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Aynı Ģey çünkü, aynı Ģeyleri konuĢmayalım Allah aĢkına yani. 

HAKAN YILDIZ: Evet, yani bundan sonra bu hususların dikkat edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda 

değerlendiriyoruz.  

MECLĠS BAġKANI: Peki, anladım. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Konuyla ilgili söz almak istiyorum ben.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE konuyla ilgili, 3. maddeyle ilgili söz istedi. Buyurun Sayın 

BOZTEPE.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE‟den sonra oylayacağım arkadaĢlar. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sanırım, sanırım Ufuk Bey‟in bu 3. dönem Belediye Meclis Üyeliği yapıyor, 

kendisi de çok iyi hatırlar, olay Ģu; bir daha söyleyeceğim de bir daha tartıĢılmasın burada. Sayın 

BaĢkan eskiden bir konu Meclis‟te ret olunca, özelikle Ġmar Komisyonuyla ilgili en az 1 yıl 

gelemiyordu. ġimdi artık öyle bir konu yok. Meclis‟te ret olsa bile hemen bir sonraki Meclis‟te 

tekrar konu gelebiliyor. Sıkıntı Ģurada Sayın BaĢkan, burada dosyayı… Ġlk önce Önerge kimin 

Önergesi? Önergenin sahibi bir Belediye BaĢkanlığı var, yani BaĢkanlık Önergesi, bir de Meclis 

Üyelerinin Önergeleri var. Onlar Önergenin sahibi, yani sunan. Önerge oradan çıktıktan sonra, 

Meclis karar verdikten sonra artık Önergenin sahibi Meclis. Ancak Meclis bunu değiĢtirir.                

Örneğin; ilgili Daireden bir yazı gelir, yazıda gelmesine gerek yok. Komisyona bilgi verirken der 

ki; “Biz bu konudan vazgeçtik.” Çoğunluk kimdeyse Cumhuriyet Halk Partisiyse Cumhuriyet Halk 

Partisi, AK Partisiyse AK Parti der, sonra orada ilgili Komisyon BaĢkanı çıkar arkadaĢlar;                     

“Bu konuyla ilgili Dairemiz de şöyle düşünüyormuş, Önerge sahibi de şöyle düşünüyormuş biz de 

ret ediyoruz.” konu bu kadar basit. 

MECLĠS BAġKANI: Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Oraya bir evrakla, bir yazıyla olmaz. Gerçekten yanlıĢ yapıyoruz, bunu en az, 

en az yirmi kere burada anlattık. Bir daha söylüyoruz, geçmiĢteydi bu. Yani Meclis reddettiği zaman 

Sayın BaĢkan, 1 yıl aynı konu gelemiyordu. ġimdi artık öyle bir konuda yok.  

MECLĠS BAġKANI: Peki. 

HÜSNÜ BOZTEPE: TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar 3 no‟lu Komisyon 

Raporunu… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonun… ġöyle diyelim...   

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar bir dakika müsaade buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarından 

geldiği Ģekliyle oylansın.  

MECLĠS BAġKANI: 3 no’lu Komisyon Raporunun Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan 4. maddeden itibaren Gündemin… Pardon Ģöyle 21. madde 

dâhil olmak üzere Komisyonlarından oybirliğiyle gelmiĢ, geldiği Ģekliyle oylansın.  

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

4 dâhil, 21 dâhil Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde Meclisimizin oylarına 
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sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 22? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 22. maddede de Ġmar Bayındırlık – Çevre Komisyonları Önergeyi 

oybirliğiyle uygun görmüĢ, UlaĢım Komisyonu bir ilave yapmıĢ, dolayısıyla bu ilaveyle beraber 

Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 22 

no’lu Komisyon Raporunun UlaĢım Komisyonumuzdan geldiği Ģekilde Meclisimizin oylarına 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? UlaĢım Komisyonundan geldiği Ģekilde oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir, 23? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 23, 24, 25 Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylansın, hepsi oybirliğiyle.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 23, 24 ve 25 no’lu 

Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

 

IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: Toplantıya Katılmayan Üyelerin Mazeretlerinin kabulünü Meclisimizin 

oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Mazeretler oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

 

V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS BAġKANI: Gündem DıĢı KonuĢma Talebi var mıdır?  

SALONDAN: Var var... 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun, Değerli ArkadaĢım önce…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Fikret Bey kürsüden konuĢabilirsiniz. 

MECLĠS BAġKANI: Hüsnü Bey sonra siz aldınız değil mi? BaĢka var mı arkadaĢlar?  

ÖZGÜR HIZAL: Duruma göre Ģey olabilir ben de belki olabilir. Belki Nilay Hanım cevap verir 

falan, Murat Bey belki… 

MECLĠS BAġKANI: Hıdır Bey… ArkadaĢlar… Hıdır Bey… ArkadaĢlar Hıdır Bey‟e söz 

veriyorum. Hıdır Bey almadı mı sözü?  

SALONDAN: Efendim? 

MECLĠS BAġKANI: Hıdır Bey siz söz istemediniz mi?  

FĠKRET MISIRLI: Hayır bana verdiniz. 

ÖZGÜR HIZAL: Ġlk önce Fikret Bey konuĢsun sonra… 

MECLĠS BAġKANI: Pardon, devretti sözü öyle mi? Peki.  

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Değerli Divân hepinize iyi akĢamlar diliyorum. BaĢkan‟ım, 

dün tabii ki bizim Ġzmir‟in temel, ki çok ciddi en önemli konuları tartıĢılırken, bu Buca Metrosu‟yla 

ilgili 529 milyon lira fazla olan bir ihalenin Mahkeme Kararını burada tartıĢtık. Ben tabii bizden 

sonraki çıkan hukukçu arkadaĢımız burada özellikle sanki burası bir mahkeme salonu ve burada 

bununla ilgili de bir yargılama metodu gibi bir ifadelerle burada bunu sundu. Bir de mahkemenin 

maalesef gerekçeli kararının 12 satır olmasından dolayı da bir serzeniĢte bulundu. Ama yani bu               

18 olsaydı daha mı doğru kabul edecektik ya da 20? Kendisi büyük bir ihtimalle uzun yıllardır da 

zaten hâkimlik yapmıĢ. Muhtemeldir ki birçok kararı, belki iki-üç satırı geçmemiĢtir. Ama burada 

zaten önemli olan, hâsıl olacak konu. Biz bilmiyoruz yani geçmemiĢtir derken… O zaman keĢke 

anlaĢılır bir hale getirseydiniz, ben dün sizi dinledim… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar…  

FĠKRET MISIRLI: Ben… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Murat Bey söz vereceğim, Murat Bey size söz vereceğim.  

FĠKRET MISIRLI: Ben Ģimdi sizin ne söylediğinizi söyleyeceğim yani… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… Fikret Beyciğim, Fikret Beyciğim… 

FĠKRET MISIRLI: Hukuki anlamda da ne söylediğinizi söyleyeceğim ama…  

MECLĠS BAġKANI: Fikret Beyciğim bir dakika… Murat Bey, size söz vereceğim, size söz 

vereceğim lütfen kesmeyelim buyurun.  

FĠKRET MISIRLI: Bence bir hukukçunun siyaset yaparken hukuki anlamdaki terimlere biraz 
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daha dikkat etmesi lazım ve doğru bilgi aktarması lazım. Bu aktardığı bilgileri de biz onun hukukçu 

kimliğine güvenerek doğru telakki ederiz. Mesela bundan 2 ay önce burada, bir yine böyle bir 

tartıĢma anında Ģu pet ĢiĢelerinde veya bardaktaki suların %8 olduğunu söyledi. “Çeşmeden akan 

suya %18” dedi. Ama 2005 yılında çeĢmeden akan sular 96 no‟lu Tebliğ ile %8‟e indirildi. “Bu 

indirilsin.” demiĢti zaten. Tamam, zaten %1‟e indi. Yani biz buradan baktığında bunun hukukçu 

kimliğinde buradaki verdiği bir yasal bir Ģeyse, daha çok inanmamız ama bundan sonra demek ki 

daha çok dikkat etmemiz lazım ki bunu dün de fark ettik. Neyi fark ettik? Dünkü yapmıĢ olduğu… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan müdahale ettirmeyin lütfen.   

MECLĠS BAġKANI: Evet, buyurun.  

FĠKRET MISIRLI: Bülent ne diyorsun?  

MECLĠS BAġKANI: Fikret Bey buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: Seninle alakalı değil ki zaten bu.  

MECLĠS BAġKANI: Fikret Bey, karĢılıklı olmasın buyurun.  

FĠKRET MISIRLI: Tamam. ġimdi bir kere mahkeme dünkü kararı sizin ifadelerinizden yola 

çıkarak söylüyorum. Bu esası usule uygun olmadığı için yani BüyükĢehir Belediyesi‟nin usulüne 

uygun olaraktan bir tespiti olmadığı yönünde, ki bu tespit neydi? Bir saha çalıĢması veya düĢük 

fiyat kriteriyle ilgili herhangi bir tespiti yok. Yani mahkeme diyor ki; “Sen bu tespiti vermediğin 

için usulüne uygun bir itirazın yok. Dolayısıyla ben gerekçeli kararı bundan reddediyorum.” diyor. 

ġimdi burada bir de Ģunu söyledi bize, dedi ki; “Bir bilirkişi tayin edebilirdi.” Yahu sen usulüne 

uygun evrak vermemiĢsin. Bir bilirkiĢi geldiğinde, senin elinde itirazını gerektirecek bir rakam, bir 

saha çalıĢması olması lazım. Bu yoksa neye bakacak bu bilirkiĢi? Bu neye benziyor? Benim falımda 

bir tane kız çıktı. Anneme söyleyeyim gitsin istesin. Kız mı, oğlan mı, nerede? Kim biliyor bunu? 

Yani sonuç itibarıyla bence hukuken daha iyi anlamanız için bunu söylüyorum. Bir Ģekilde buraya 

herhangi birisini kalkıp tekrardan görevlendirelim de bir sahada bunu çalıĢsın, öğrensin zaten 

bilirkiĢinin böyle bir, mahkeme tarafından verilecek bir görevi olamaz. Çünkü senin usulüne uygun 

bir itirazın yok, ortada bir tespitin yok. Yani bilirkiĢiyi bundan dolayı vermedi. Ben Ġstinaf 

Mahkemesi‟ne gidilsin demedim. Tunç Bey söyledi ve kendisi bildiğimiz kadarıyla avukat. Ama 

hiç… Yani hukukçu. Hiç avukatlık yapmadı. “Ġstinafa gitsin” diye dün değil evvelsi gün yani bu 

konuyu Salı günü burada basında söyledi. Yani dolayısıyla biz Ġstinaf‟a mı gidecek yoksa Yargıtay‟a 

mı gideceği konularını biliyoruz. Bizim ifademiz bu noktadaydı. ġimdi benim bu noktadaki itirazım 

yani “Siz buna itiraz etmeyin.” dememdeki gaye Ģuydu; biz 529 milyon lira daha pahalı birine 

vermeyi tercih ederken Avrupa Kalkınma Bankası‟nın sanki bir tespiti, bir, bize iyi niyetli olaraktan 

bir, bu konuda bir yapıcı bir ya da yön vermek nezdinde bir ifadesi gibi geldi. Biz o zaman bu 

Mahkeme Kararına deriz ki; “Kardeşim benim ülkemin adaleti bu 529 milyon lirayı kamu zararı 

olacağını göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldı.” Dolayısıyla sen bu krediyi verme 

biçiminde, ki zaten buna bir kıstas koymuyorsun. Ben Yerel Mahkemenin kararına uyuyorum. 

Dolayısıyla ben 529 milyon lirayı burada vermeyeceğim ama sen bu krediyi bana onaylamıyorsan 

biz konsorsiyum yaptık, 4 tane bankadan bu krediyi aldık. Diğer bankayı tercih ederiz ya da gideriz 

baĢka bir bankadan bu krediyi kullanırız. Yani ben; “Niye arkadan dolaşıyoruz da Danıştay‟la bu 

kararı İzmir halkının parası için bu kadar muhalefet ediyoruz?” derken bunu kastettim. Yani bizim 

buradaki niyetimiz… Biz mahkemenin bir tarafı değiliz. Ne de bu iĢletmenin bir sahibi değiliz. Biz 

buradaki verilen Hukuk Kararının ne kadar yerinde olduğunu ve kamu yararına olduğunu burada 

zaten biz de çok telaffuz ettik. Sanki biz burada BüyükĢehir Belediyesi‟nin bu hizmeti yaparken 

önünü tıkıyor gibi bir izlenimler çıkarılıyor. Ama biz Ģunu da gördük, yani bu tercihlerinizden 

dolayı. Bugünkü bizim Bornova Metrosu‟nu yaptığımızda 16 kilometre… 1994 senesinde baĢladık, 

30 senede zor bitirdik. Bunun üzerine 1 kilometre açılmıĢ bizim bir metromuz yok. Yani burada 

gördüğümüz… ġimdi siz Yargıtay‟a gittiniz 8 ay daha bunun üzerinden geçti ya da gittiniz siz 

bunun inĢaatını devam ettirdiniz. Büyük bir ihtimalle, ki bunun kamu yararına olacağını 

düĢündüğümüz için inĢallah bir üst mahkemeye gidildiğinde, kamu yararına burada verildiği 

takdirde bu projenin Ģu anki yükleniciden alındığında burada Belediyemiz hem zaman kaybedecek, 

bir de ekstra bir tazminat ödeme durumu söz konusu. Yani biz bunu söylerken yapmıĢ olduğunuz 

söylemlerde ve bunların da hiçbir Ģekilde hizmete veya kamuya da mal olma noktasında ekonomik 

yönünü görmediğimiz için itiraz ettik. Yoksa biz BüyükĢehir Belediyesi‟nin bu hizmetlerini veya 
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yapması gerektiği konularda zaten her türlü katkı sunmaya hazırız, teĢekkür ederim BaĢkan‟ım. (6 

dakika 44 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Sağ olun, Sayın Fikret Bey. Sayın BOZTEPE buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, Sayın BaĢkan ilk önce 176 üyesi olan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

BüyükĢehir Meclis Toplantısına bakıyorum, herhalde bir 30 kiĢi falan varız. Bunun sebebi tabii ki 

biz değiliz. Dilerdik ki bu kent için seçim olduğu zaman…  

MECLĠS BAġKANI: Siz… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Hayır ben bir Ģey demiyorum zaten biz Muhalefetiz.  

MECLĠS BAġKANI: Bu, bu hepimize ait. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Aslında burada kararın geçip geçmemesi… 

MECLĠS BAġKANI: Hepimize ait. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sizi bağlar, bizi çok…  

MECLĠS BAġKANI: Oransal, oransal olarak aynı durumdayız.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Bizi çok, bizi çok… 

MECLĠS BAġKANI: Oransal olarak aynı durumdayız. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bizi çok da evet… Çok da… Bugün, bugün Ġyi Parti Grubu‟nu tebrik 

ediyorum, bugün 4 kiĢi var. Evet iyi. Yani oran olarak Ģu an %60-%70 gibi bir oranda… 

MECLĠS BAġKANI: En iyi, en iyi onlar evet.  

HÜSNÜ BOZTEPE: En iyi Ģu an evet, en iyi Ġyi Parti Grubu.  

MECLĠS BAġKANI: Hayır DEVA‟yı DEVA %100.  

HÜSNÜ BOZTEPE: O %100. Ama BaĢkan‟ım, Ģimdi DEVA Partisi tabii belli olmuyor. 

MECLĠS BAġKANI: Nasıl belli olmuyor bir dakika… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Grup Toplantısını, Grup Toplantısını ĠYĠ Parti‟yle beraber yapıyorlar. Bizim 

CHP‟yle beraber yaptığımız gibi… Ama nedense bir gün dilerdim ki, ĠYĠ Parti Grubunu da 

Cumhuriyet Halk Partisi misafir etsin de herhalde çok özel Ģeyler konuĢuyorlar ki, kendi ortaklarını 

yanlarında görmek istemiyorlar. Vallahi biz beraber yapıyoruz, hatta Kemal Ağabey de gelebilir 

bazen, ĠYĠ Parti de gelebilir bizim Grubumuza, hiçbir sıkıntı biz yaĢamayız. Tabii ki bunun sebebi 

Değerli ArkadaĢlar, önce mi olsun sonra mı olsun konusuna hep girdim, bu Gündem DıĢı 

KonuĢmada. Aslında en baĢta olması gerekiyor. Yasa, Yönetmelik böyle. Ama neyse tabii ki ben 

daha önce uyarmıĢtım, bir daha söyleyeyim; dedim yani bunu en baĢta yaparsak Ġktidar Partisi‟nin 

yani Cumhuriyet Halk Partisi‟nin iĢine gelmez. Çünkü onu da gördüler. Sağ olsun Salahattin 

Ağabey, bir konuĢunca tabii insanlar biraz… Arkasından biz konuĢunca Cumhuriyet Halk 

Partisi‟nin temsilcileri de çıkıp konuĢmak istiyorlar tabii. Gördüler ki iĢ, değil, iyi değil. Hemen bir 

Meclis sonrasında düzelttiler.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ama ben uyardım kendilerini.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE sözünüze devam edeceksiniz bir Ģey söyleyeceğim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, tabii.  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, baĢta konuĢtukları süreyle sonda konuĢtukları süre 

arasında bir fark oluyor mu? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım Ģu fark oluyor.  

MECLĠS BAġKANI: Ne oluyor? Seyirci azalıyor. 

SALONDAN: Seyirci değil onlar, Meclis Üyeleri Sayın BaĢkan.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Salon, bizim salon çok büyük olduğu için salon da, salon da… 

MECLĠS BAġKANI: Hayır, hayır pardon bir dakika düzeltiyorum. Ben onu kastetmedim. ġey de 

düĢüyor… 

DİVAN KÂTİBİ: İnternet. 

 

MECLĠS BAġKANI: Ġnternet seyircisi düĢüyor... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır düĢüyor, hayır düĢüyor arkadaĢlar, 

internette izleme oranları da düĢüyor.  

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım, izleme çok önemli değil.  

MECLĠS BAġKANI: Peki.  
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HÜSNÜ BOZTEPE: Ben izleme… Ben sadece Ģunu söylüyorum…  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Eğer ki… Yıllardır siyaset yapıyorum, çoğunuz yapıyorsunuz. Meclis Üyesi 

olmak için yüz tane takla atıyoruz ama bu Meclis‟e geldiğimiz zaman da imza atıp kaçıyoruz. Bunu 

yapmamalıyız. Gerçekten de ilçemizi, ilimizi temsil etmeliyiz. Değerli ArkadaĢlar, bugün                 

Nilay Hanım iki kez sanırım Urla‟yla ilgili; “Politika yapmak istemiyoruz.” diyor.                                

“Politik konuşma yapmak… Politik karar almak istemiyoruz.” Değerli ArkadaĢlar, bir kere imarla 

ilgili ya da bir vatandaĢın yeriyle ilgili, yerlerle ilgili ya da politik karar alamazsınız, almamalısınız. 

Bu son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi‟nde çok konuĢuluyor. “Biz burada politik davranacağız, 

politik karar alacağız.” Alamazsınız, almaya hakkınız yok. Alacaksanız bile bunu, bunu içinizde 

tutarak gizliden yapacaksınız. Açık açık; “Ben burada politik karar alacağım.” diyemezsiniz, 

dememelisiniz. Bu bence… Kendisi hukukçu. Suçlayamam ama yani incitir, yanlıĢ olur, politik 

karar alamazsınız. Oradaki vatandaĢımız baĢvurmuĢ, gelmiĢ biz de söyledik, buradaki diğer insanlar 

mağdur olacak. Politik karar… Söylerken çok üzüldüm. Bunu inĢallah bundan sonra düzeltirler. 

Bundan sonra da bu Ģekilde politik kararlar almazlar. VatandaĢ gereği… Ama Belediye‟nin bir…       

Ne bileyim bütçeyle ilgili de… BaĢka bir Ģey… Bunlarla ilgili tabii politik bir karar alabilirsiniz, ki 

almalısınız da, alabilirsiniz de. Ama imarla ilgili asla yok, bu zaten Yasa‟da da var. Grup Kararı da 

alamazsınız. Evet… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE, Grup Kararı mı alınamaz? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Alamazsınız, Grup Kararı da alamazsınız.  

MECLĠS BAġKANI: Tamam, politik diyorsunuz da.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Siyasi Karar da alamazsınız, yani Siyasi Karar zaten…  

MECLĠS BAġKANI: O ayrı.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Grup Kararı BaĢkan‟ım, Siyasi Karar.  

MECLĠS BAġKANI: Siyasi hiçbir karar alamaz da. Grup Kararı alınamaz, bazı konularla ilgili 

Grup Kararı alınamaz.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Bir Grup Kararı aldık demiĢti, neyse. Değerli ArkadaĢlar bugün… Sanırım 

Pazartesi günü BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız bir 14 milyon lirayla ilgili, bir konuyla ilgili                

2019 yılında… Biraz sonra arkadaĢlarım detaylı Ģekilde evrakları da sunacaklar size. Yani 2 yıl 

sonra paranın geldiğini söyledi.  

ÖZGÜR HIZAL: Üç. 

MECLĠS BAġKANI: Onay. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Onay geldi. Para gelmiĢ, daha önce gelmiĢ değil mi BaĢkan‟ım para?  

ÖZGÜR HIZAL: 3 yıl sonra onay geldi.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet onay gelmiĢ. ġimdi Ġzmir‟de bu Meclis‟te, benim biraz önce hatta 

eleĢtirdiğim bu Meclis‟te… Bizim aldığımız kararlar Belediye BaĢkanı tarafından… Yani biz kararı 

alıyoruz, bürokrasi oturuyor, çalıĢıyor, oradaki raportör arkadaĢlar çalıĢıyorlar, Komisyonlar 

çalıĢıyor, geliyoruz burada karar alıyoruz, tartıĢıyoruz. Sayın BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, 8 ay,              

9 ay, 10 ay imzalamıyor, bir imza atmıyor. VatandaĢ bekliyor, umurunda değil. Sonra çıkıyor burada 

Sayın BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız eleĢtiri yapıyor. YakıĢmıyor bunlar. Bakın arkadaĢlar, 

ötekisi de yanlıĢ. Biraz sonra BaĢkan‟ım söyleyecek ne zaman geldiğini baĢvuruların bütün 

evrakları sunacaktır ama… Ama burada Meclis‟ten çıkan bir kararı bile onaya göndermiyoruz. 

Onaylarına gönderiyoruz imzalanmıyor bir türlü, bunları da hızlandırmalıyız. Bazen çok hızlı bir 

Ģekilde, çok seri bir Ģekilde kararlar çıkıyor, öyle 1 ay içinde, 15 gün içinde hemen biz kaçırıyoruz 

bazılarını, itiraz edelim derken bakıyoruz inmiĢ bile. Bunlar herhalde özel torpilli kiĢiler. Sayın 

BaĢkan, Murat AYDIN… Kendisi de dün burada eski bir Yargıç olduğunu söyledi. Bugün 

Murat‟cığım biraz sana, biraz galiba çalıĢacağız. Kendisiyle beraber çalıĢıyoruz 2 yıldır. Gerçekten 

de saygı duyduğum, sevgi duyduğum bir kardeĢimiz, arkadaĢımız, dostumuz. Öyle olmuyor iĢte. 

Yargıçlık, tabii ki masanın öteki tarafıyla, bir de ön tarafıyla aynı olmuyor. Eskiden bizim… 

Buradaki yaĢı benim gibi olan ağabeylerimiz, kardeĢlerimiz bilirler. Bizim babalarımız, dayılarımız 

derdi ki; “Oğlum şu eski yargıca vekâletname verin, onlar işi iyi bilirler.” Vallahi verdiğimiz hepsi 

davayı kaybediyordu. Çünkü, çünkü iĢin bu tarafında onlar, masanın bu tarafıyla öbür tarafı bir 

değil. Bu yüzden çok iddialı olmamak lazım. Ben ömrümde bilmediğim bir konu hakkında asla 

konuĢmam. ġimdi biraz sonra gireceğim konuya, içinizde belki de iyi bilenlerden birisiyim. Değerli 
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ArkadaĢlar, biz burada, geçmiĢ aylarda… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: GeçmiĢ aylarda… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar…  

HÜSNÜ BOZTEPE: ArkadaĢlar, bir 10 dakika, 5 dakika espri yaptım… 

MECLĠS BAġKANI: Hüsnü Bey devam edin.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Siz onu süreden düĢün.  

MECLĠS BAġKANI: Lütfen… Değerli ArkadaĢlar, bakın Değerli ArkadaĢlar, bir Ģey söylemek 

istiyorum. ġimdi… Hüsnü Bey devam edeceksiniz. Ġrfan Bey dedi ki… Saatini gösterdi. ġimdi… 

ÖZGÜR HIZAL: 22 dakikası var. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Kaç dakika oldu BaĢkan‟ım?  

MECLĠS BAġKANI: Bunu hayır, bir dakika, bir dakika arkadaĢlar. ġimdi bakın bu çok… Bunu 

açık açık konuĢmak mecburiyetindeyiz. Ġster BaĢkan‟ımız yönetsin Meclis‟i, ister ben yöneteyim. 

Bizim Gündem DıĢı söz kullanma üst limitimiz, 22 dakika 10 saniyedir.  

SALONDAN: Doğru. 

MECLĠS BAġKANI: Dolayısıyla bunu, bunu aĢtığı zaman müdahale edeceğim bundan sonra. Dün 

Murat Bey, tam 20 küsur dakikada bıraktı.  

ÖZGÜR HIZAL: Peki ben 23 dakika yaparsam yeni bir sınır koyacak mısınız?  

MECLĠS BAġKANI: Koyacağım. Sen bir yap bakayım ben… Yani… Fakat Ģimdi onun için 

Değerli ArkadaĢlar, bakın… Hüsnü Bey kestim ama özür dilerim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Yok yok BaĢkan‟ım sorun değil.  

MECLĠS BAġKANI: Kestim ama özür dilerim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Estağfullah. 

MECLĠS BAġKANI: Bunu, bunu belki Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢlarımızla oturup tekrar 

konuĢmak durumundayız. Yani ben 3 yıldan beri aynı Ģeyi söylüyorum. “Söz hakkı kutsaldır ama 

sınırsız değildir.” diyorum.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Tabii tabii.  

MECLĠS BAġKANI: Bunu 3 yıldan beri söylüyorum, kayıtlara döner döner bakarsınız. Ama 

dürüstçe söylüyorum. Bunu geçen sefer Sayın HIZAL‟ın o konuĢmasından sonra da;                          

“Buraya asacağım.” dedim, asamadım. “Artık limit 22 dakika 10 saniye olmuştur.” dedim yani. 

Çünkü bir hakkı bu Ģekilde kullanıyorsanız, Meclisimiz itiraz etmiyorsa, bakın, Meclisimiz itiraz 

etmiyorsa… Ediyorsa Meclis o zaman demesi lazım bana; arkadaĢ 22 dakika 10 saniye uzun bir 

süre gelin bunu… Meclis Kararı alırız o zaman, deriz ki 12 dakika, 11 dakika, 10 dakika, beni 

bağlarsınız, sınırlarsınız, ben de Meclis BaĢkanı olarak, burayı yöneten BaĢkan Vekili olarak buna 

riayet ederim. Ama Ģimdi elimde… Dediğiniz gibi dün Murat ArkadaĢımız da 20 küsur dakika 

konuĢtu. Niçin? Normalde uyarabilirdim, hayır 22 dakika 10 saniye… Eğer onu uyarmıĢ olsaydım 

hak gaspı olacaktı orada. Bunu yapmayacağımı söyledim, bundan sonra da yapmayacağım, 

söylüyorum. Buyurun, buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, Sayın BaĢkan, konuĢmamın bütün akıĢını, hepsini bozdunuz.  

MECLĠS BAġKANI: Özür dilerim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Seni tebrik ediyorum vallahi, bu iĢi biliyorsunuz. Neyse biz yine kendimiz 

toparlarız bir Ģekilde. Evet, demin Urla konusunu konuĢurken, söylemeden geçemeyeceğim, Değerli 

ArkadaĢlar, Urla o kararı aldı, doğru söylüyorsunuz. Urla‟nın aldığı bir sürü karar var, Meydan 

Kararı var, baĢka kararlar var, hemen hemen Urla‟dan gelen kararların %80‟ini %90‟ını 

reddediyoruz, özellikle Ġmar Komisyonunda. Meydan Projesi… Aynı kiĢilerin imzası vardı. Fakat, 

Urla‟daki bu kıyı çizgisiyle ilgili arkadaĢlar, öneri Ġzmir BüyükĢehir‟den geliyor, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nden geliyor. O arkadaĢlara onlar söylüyorlar. Diyorlar ki; “Bu şekilde, bu şekilde bir 

karar alın.” diye. Biz o gün iyi niyetle aldık. Hatta konuĢtuk da ben uzun uzun konuĢtum, mağdur 

olmasınlar diye biz beraber oybirliği yaptık. Fakat daha sonra BarıĢ KardeĢimiz, arkadaĢımız                    

Urla‟yla yaptığı görüĢmeler sonucu bir baktık ki, yanlıĢ bir karar, daha doğrusu eksik bir karar. 

“Bunu tamamlayalım.” dedik. Bu Urla‟nın kendi baĢına aldığı bir karar değil, daha önce reddolmuĢ 

bir karar. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ndeki yetkili bir arkadaĢımızla yapılan konuĢmadan sonra… 
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Geldiğinde söyleyin, bunu da ilgili arkadaĢlarınızla konuĢun. Bir türlü de Ģuradaki bürokrat 

arkadaĢlardan birisine söz verip, “Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Bizim Büyükşehir 

Belediyesi‟nin İmar Daire Başkanlığının görüşü ne?” diye sorma gereği de duymadınız. Neyse 

demin dedim, esas benim bildiğim iĢe geleyim. Değerli ArkadaĢlar, bundan birkaç ay önce burada 

bir karar aldık. BaĢkan‟ım kaç dakikam var benim?  

MECLĠS BAġKANI: KonuĢun buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Tamam 5 dakikada bitiririz hemen. ĠZBETON‟a bir ihale verdik, daha 

doğrusu yetki verdik. Dedik ki; “Bu konutları, kentsel dönüşüm konutlarını İZBETON yapsın.” 

Hatta kararını sanırım bu salonda aldık ve ben kalktım Ģunu söyledim. ArkadaĢlar dedim; 

“İZBETON‟u kuruluşundan beri bilen bir kardeşinizim. İZBETON bu işi yapamaz.” dedik.                 

“Ama yaptığımız doğru.” dedik ve yetkiyi verdik, ĠZBETON bu iĢi yapsın diye. Sanırım daha 

öncelerde yine bir 300 milyon lira gibi bu konular için BüyükĢehir Belediyesi bir bütçe ayırdığını… 

Sanırım buna benzer… 

ÖZGÜR HIZAL: Bütçe kitapçığında vardı… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bir geçmiĢte evet evet… Fakat gördük ki, gördük ki ĠZBETON bu iĢi 

aldıktan sonra, ki sözleĢmenin hiçbir yerinde yok. Aldığı gibi… Ġhaleyi… Daha doğrusu biz buraya 

yetkiyi verdikten sonra kooperatifler kuruluyor, birileri tarafından. Yani kooperatifler… Zaten 

sermayeler yok, onların sermayeleri çok düĢük sermayeler oluyor. Ġhaleyi tamamen iki tane 

kooperatife devrediyorsunuz, mümkün değil, olmamalı. Ve biraz sonra bu arkadaĢların açtıkları 

internet sitesinde, daha doğrusu instagramda bir bakıyoruz ki, ilanlar vermiĢler. ĠĢte Ģu kadar Ģu 

kadar Ģu kadar paraya, miktara Ģu kadar taksitle daire satıyoruz. Kimin malını kime satıyorsunuz? 

Kim? Siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Allah Allah, bana bile sordular; “Dediler bir kooperatif 

açılmış.” Bir bakayım dedim, araĢtırdık, baktık bizim kooperatif bu. Yani bizim yetki verdiğimiz 

ĠZBETON. Altına da yazmıĢlar, ĠZBETON ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi güvencesiyle. Yahu bu 

güvenceyi kim verdi size?  

ÖZGÜR HIZAL: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin güvencesi var mı? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Tabii tabii, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve ĠZBETON. ArkadaĢlar böyle bir 

Ģey yok. Bakın rakamlar koymuĢlar. Kooperatifçiliği içinizde iyi bilenlerden birisiyim ben. Bakın, 

konuĢulan koydukları rakamlarla buranın bitmesi mümkün değil. Tapu yok, kontrat yok, sözleĢme 

yok, bir Ģey yok ve insanlar da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin logosunu orada gördüğü zaman ne 

yapıyor? Anında hemen gidip üye oluyor ve ben korkarım ki inĢallah olmaz, önümüzde bir de konut 

saadet zinciri gibi bir kaosa sürüklenmeyiz ve koydukları rakamlarla da bu iĢi... Çünkü kooperatifte 

arkadaĢlar Ģöyle; bir Genel Kurul yapılır, insanlar… ĠnĢaat belli bir duruma gelmiĢtir. Denir ki; “Biz 

fiyatları yükseltiyoruz.” ArkadaĢlar, iĢte her zaman yapıyorsunuz, akaryakıt arttı, demir arttı, Ģu 

arttı, bu arttı. Bu fiyatlarla bunları yapmaları mümkün değil ve yasal olarak yapılan bir sözleĢme 

ortada yok. Biraz sonra hukuk konularını Grup BaĢkan Vekilimiz tek tek söyleyecek, bu sevdadan 

vazgeçecek. Bakın 1984 yılında ÖZFATURA döneminde, 1989 döneminde Sayın Yüksel 

ÇAKMUR bu iĢleri yaptı. O zamanlar Belediyeler kooperatif kurabiliyordu. Belediye BaĢkanları 

üst birlik kurup, üst birliğin Genel BaĢkanı olabiliyordu, sonra bunlar kaldırıldı. Biz burada yetkiyi 

ĠZBETON yapsın diye verdik. Bakın Meclis‟in verdiği kararı yanlıĢ uyguluyorsunuz ve suç 

iĢliyorsunuz arkadaĢlar. Yani suç iĢliyor… Biz Ģurada…  Biz iĢlemiyoruz, biz yetkiyi vermiĢiz ilgili 

Protokolü, sözleĢmeyi yapanlar suç iĢliyor, gelin bundan vazgeçin, bunu yapamayacaklar. Temenni 

ediyorum ki ben haksız çıkayım, yanlıĢ çıkayım. Hele hele bu rakamlarla hiç yapamayacaklar. 27 

adet teslim diyorlar Ekim ayında sanırım, Ekim ayında henüz daha orada hiçbir Ģey yok. Kaç ay 

geçti? 5 ay geçti, geriye kaldı 22 ay. Gelin arkadaĢlar, bu sevdadan vazgeçin. Son bir cümle daha 

söyleyeyim. Bu metroyla ilgili Değerli ArkadaĢlar, iptalle ilgili, sanırım kredi, kredi bulunmasıyla 

ilgili son 2-3 gündür geçmiĢte burada Meclis‟te tartıĢtığımız bir arkadaĢımızın ismi sık sık geçmeye 

baĢladı. Temenni ediyorum ki, doğru değildir. Metro ihalesine Sayın Sıtkı ġÜKÜRER‟in de bir 

tarafta müdahil olduğunu duyuyoruz. Temennimiz böyle bir Ģey yoktur, bu arkadaĢımız bizim 

Belediye Ģirketlerin mali müĢavirliğini yapmakta, yeminli mali müĢavirliğini yapmakta. Eğer ki bir 

de, bizim metro iĢlerine bulaĢmıĢsa vah halimize vah halimize. Değerli ArkadaĢlar, hepinize 

teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.  Bugün Meclis‟in 3. günü. ĠnĢallah Nisan Ayında hepimiz 

yine sağlıklı bir Ģekilde bir arada buluĢuruz. 

 MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim.  
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HÜSNÜ BOZTEPE: Burada yine bu kent için, bu ülke için, ilimiz için güzel, doğru kararlar, 

yerinde kararlar alırız, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. (17 dakika 15 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Sayın BOZTEPE. Sayın KÖKKILINÇ ve Murat AYDIN. 

Önce Murat Bey size vereyim buyurun. Ġsterseniz kürsüye gelin, isterseniz orada.  

MURAT AYDIN: Fark etmez BaĢkan‟ım, çok uzun bir Ģey söylemeyeceğim zaten.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  

MURAT AYDIN: Birkaç bir Ģey söyleyeceğim. AnlaĢılan o ki dünkü konuĢma etkili olmuĢ ve 

rahatsız olmuĢ arkadaĢlar. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Söyleyeyim… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Yok, yok söyleyeyim. ġimdi bakın bugün, bu Meclis 3. yılını bitirdi ve 3 yıl boyunca zaman 

zaman çok gergin de olsa tartıĢmalar yaptık, çok defa ben de söz aldım. Hiçbir sözümü, hiçbir 

arkadaĢımın Ģahsına, ailesine, mesleğine, yaptığı iĢe yöneltmedim. Hiç kimsenin de benim 

mesleğimi yapıĢ biçimime söz söyleme haddi yoktur. Sizi hadde davet ediyorum Fikret Bey.  

ÖZGÜR HIZAL: Ne demek hadde… 

MURAT AYDIN: Yok, hadde davet ediyorum. 26 yıl boyunca yaptık…  

ÖZGÜR HIZAL: Ne münasebet… 

MURAT AYDIN: Bir izin verin, izin verin ben konuĢayım, ondan sonra. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın Sayın…  Sayın AYDIN, Sayın AYDIN…  

MURAT AYDIN: Ġzin verin konuĢayım.  

ÖZGÜR HIZAL: Mahkeme Kararı… 

MECLĠS BAġKANI: Murat Bey, Murat Bey, lütfen BaĢkan‟a doğru hitap eder misiniz? Değerli 

ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Mahkeme Kararıyla dalga geçin, ondan sonra hadde… Yapmayın Allah‟ınızı 

severseniz… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, ArkadaĢlar… Buyurun Murat Bey buyurun. Sayın Hatip 

konuĢsun, dinleyelim, buyurun. Zamanımız var arkadaĢlar buyurun. Sayımız azalsa da inatla… 

MURAT AYDIN: Ben… 

MECLĠS BAġKANI: Murat Bey bir dakika. ArkadaĢlar sayımız azalsa da inatla devam edeceğiz. 

Devam edenlere de teĢekkür ediyorum, buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım inatla demeyelim, hiç olmazsa sevgiyle diyelim. 

MECLĠS BAġKANI: Ġnatla diyelim ağabey. Bu ama inat gerektiriyor burada bu saatte yani 

sevgi… Buyurun... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Buyurun Murat Bey, buyurun, evet… 

MURAT AYDIN: Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak böyle bir Ģey iĢte. Hayatınızda yaptığı 

hiçbir iĢle ilgili, hiçbir bilginiz olmayan yaptığı hiçbir Ģey hakkında hiçbir fikri olmayan birisi 

hakkında, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi kürsüsüne çıkıp, söz söylemek ancak böyle bir Ģey 

olur, ancak böyle bir Ģey olur. Kendisiyle bu kadar teknik, bu kadar zor ve ayrıntılı bir davaya 

yönelik hukuki tartıĢmaya zaten girmem, bu hukuk bilimine hakaret olur… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Girmem.  

ÖZGÜR HIZAL: Hadde davet ediyor… 

MURAT AYDIN: Girmem. 

ÖZGÜR HIZAL: Hadde davet ediyor… 

MURAT AYDIN: Buradaki görüĢlerimizi, söylediğimiz sözleri, beğenirler, beğenmezler bu kendi 

takdirleridir. YanlıĢ bulurlar, doğru bulurlar bu da kendi takdirleridir. Ama burada bir arkadaĢınızı 

herhangi bir Meclis Üyesinin yaptığı iĢle ilgili söz söylemek böyle istihzaya alarak; “Eski Yargıca 

dava verdim, bilmem ne oldu…” filan demek de kimsenin haddi değildir. Kusura bakmasınlar, ben 

de burada yaptıkları iĢlerle ilgili esprilere baĢlarım, burası kahve muhabbetine döner. Bu Ġzmir 

halkına yakıĢmaz, biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesiyiz, biz Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Meclis Üyesiyiz. Diyorlarsa ki, biz bu seviyeyi sürdürürüz, sürdürsünler bu benim 

seviyem değil. Bir Mahkeme Kararının nasıl irdeleneceğini, içindeki hukuki tartıĢmanın, konunun 

ne olacağını, hangi açıdan yaklaĢılıp, hangi yönden eleĢtirileceğini de kendilerinden öğrenecek 

halim yok, kusura bakmasınlar. Ben Hukuk Fakültesi‟ne 1987 yılında girdim. Tam 35 yıldır hukukla 

uğraĢıyorum ve sadece kürsünün bir tarafında da bulunmadım. Her üç tarafında da bulundum ve 

hâlâ hukukla ilgili eğitimimi sürdürüyorum. GörüĢlerimin yanlıĢlığını, doğruluğunu tartıĢmak 
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elbette her Meclis Üyesinin, herkesin hakkıdır. Ama kiĢiliğimi, mesleki saygınlığımı, hele Yargıçlık 

onurumu tartıĢmak kimsenin haddi değildir. (3 dakika 42 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki  teĢekkür ederiz. Sayın KÖKKILINÇ buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi ben de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Fikret Bey‟e 

yakıĢtıramadım Murat ArkadaĢımızla ilgili söylemlerini. Kürsü serbestîyesi denilen bir Ģey var, 

arkadaĢımız burada kürsü serbestîyesini kullandı. Kimseye de hakaret etmedi. Hiçbir mahkeme 

kararını da… Kendi hukuk diliyle eleĢtirdi, yorumladı, öyle söyleyelim. Hepimiz de bu kararı çok 

net bir Ģekilde anladık, aydınlandık. O yüzden Fikret Bey‟e yakıĢtıramadım bu söylemleri, öncelikle 

Grubumuz adına bunu söylemek istiyorum. Tabii Hüsnü Bey… Benimle ilgili de yine söylemleri 

oldu, o yüzden de kendisine yanıt vermek isterim. Bir kere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, 3 yıldır 

hiçbir politik karar almadı. Ben burada Urla‟yla ilgili örnek verirken, daha önce de Meydan 

Projesi‟yle ilgili de tartıĢmalarda da söylemiĢtim. Urla Belediyesi‟nden gelen ve pek çok 

oybirliğiyle alınan kararları örnek göstermiĢtim ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi siyasal karar almıĢ 

olsaydı, hiçbirisini kabul etmezdi noktasında da kıyas yapmıĢtım. Dolayısıyla bugün de aynı Ģey 

geçerli, bugün de biz Urla Belediyesi‟nden gelen bir kararı kabul ediyoruz. Tamamen hukuki ve 

teknik yönden değerlendirerek kabul ediyoruz, bir kere bunu açıkça ifade edeyim.                               

“Grup Kararı alınmaz imar konularında” diyor Hüsnü Bey. Evet doğru. Ama bu ne demek? Biz 

diyelim ki; imar konusunda Grup Kararı almıĢ isek, “Aldık” dediysek bir Meclis Üyemiz kalkıp da 

bizim irademizin Grup Sözcüsü‟nün ve bir Önergenin oylanmasıyla ilgili sözünün üzerine;                    

“Ben karşı çıkıyorum.” dediği zaman, Parti Tüzüğü içerisinde ve Parti Disiplin Kurallarına göre bir 

yaptırımla karĢılaĢmaz. Benim burada “Grup Kararı aldık, dolayısıyla ben Grup Sözcüsü olarak 

Grubumun iradesini deklare ediyorum ve Komisyon Raporunun geldiği şekliyle oylanmasını 

istiyorum.” derken, Grubuma olan saygımı ifade ettim. Çünkü biz, eğer ki Komisyona iade edilmesi 

istenirse nasıl bir yol izleyelim noktasında burada açık açık tartıĢtık, bir karar aldık. Bu tamamen 

fiili bir karardır, etik bir karardır. Ben Grup Sözcüsü olarak, Grubumun iradesini yansıttım, 

söylemek istediğim Ģey bu anlamdaydı. Ama her sözcüğün üstüne basıp, aman Ģurada açık 

yakalayalım, aman burada yanlıĢ yapalım, yanlıĢ yakalayalım noktasına gelinirse…                             

Bu… Yani doğrusunu söylemek gerekirse yakıĢı kalmaz, bunu da buradan açık bir Ģekilde ifade 

edeyim. ĠZBETON‟la ilgili söylemleri oldu. Bu konudaki iddialarını ben gerçekten bilmiyorum. 

Ama bir hukukçu olarak Ģunu söylemek isterim; Kooperatifler Yasası var, Kooperatifler Yasası‟nın 

9. maddesinde; “Kamu tüzel kişileri, kooperatiflere destek verebilir. Yardım yapabilir ve ortak 

olabilir kooperatiflere.” Ben eminim Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin, bu yolda bir tasarrufu varsa, 

ĠZBETON Ģirketinin de bu yolda bir tasarrufu varsa, bana göre bir hukukçu olarak dayanağı 

Kooperatifler Kanunu‟nun 9. maddesine dayanır. Kooperatifler Kanunu tüm hizmet alanını kapsar, 

o da bir yasal düzenlemedir. Bir de metro ihalesiyle ilgili burada bir iddiada bulunuldu. Haksız bir 

itham diyorum. Çünkü Metro Ġhalesi son derece Ģeffaf bir Ģekilde yürütüldü. Bir ihaledir, ihale 

Kanunlarına göre gider, ihale bittikten sonra burada arkadaĢlarımız Meclis‟te sunum yaptılar,  

Meclis‟i bilgilendirdiler, Muhalefet Üyelerini bilgilendirdiler. Bu konudaki iddiayı da 

reddediyorum, varsa bir delili, kanıtı yeri savcılıktır. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclis Salonu 

değildir. Yine evet… Ve söyleyeceklerim bundan ibaret. Hani her konuyu not almıĢım, teĢekkür 

ediyorum. (4 dakika) 

MECLĠS BAġKANI: Peki, Nilay Hanım çok teĢekkür ederim. Hıdır Bey buyurun. Fikret Bey, 

Ģeyde ikinci kere söz vermiyoruz… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Yok… Hayır… Niye? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam çıkarsınlar… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hıdır Bey buyurun, Hıdır Bey 

buyurun.  

HIDIR ALPTEKĠN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Sayın Müdürlerimiz, Kıymetli Basın 

Mensupları hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. YaklaĢan Ramazan Ayının 

müjdecisi Yüce Rabbimizin af ve mağfiretine sağladığımız bu mübarek gecede tüm insanlığın 

beraate ermesine Ġslam Dünyası‟nda kardeĢlik, barıĢ, huzur ve ortamının oluĢmasını Yüce 

Rabbimden niyaz ederek 18 Mart 1915‟de Çanakkale‟de, Çanakkale imanından güç alarak ezanımız 

dinmesin, bayrağımız inmesin, namusumuz çiğnenmesin diye canlarını feda etmekten kaçınmayan 

Ģehitlerimize bu mübarek Berat Kandili gecesinde Allah‟tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun 
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ömürler diliyorum, hayırlı akĢamlar diliyorum. (1 dakika 5 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz Değerli ArkadaĢlar. Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi kapatacağım 

Meclis‟i… Siz söz istiyorsunuz, peki, o zaman size söz vereyim. Özgür Bey, siz talep ediyor 

musunuz? Hakan Bey buyurun.  

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

Sayın BaĢkan, tabii burası Gündem DıĢı olduğu için bütünde bir konuĢmayla değerlemek üzere de 

söz aldım. Esasında Murat Bey‟in ifadelerine ben Ģöyle üzüldüm. Yani had bildirme ifadesine 

üzüldüm. Bu Meclis‟te hiç kimse hiç kimsenin haddini bildirecek… Had bildirecek noktada değiliz. 

Tabii ben Murat Ağabey‟in, yapılan eleĢtirilere kendi üslubu ve tarzıyla daha hoĢgörüyle 

karĢılamasını ve daha espriyle cevap vermesini de, bir onu seven biri olarak beklerdim.                       

Çünkü ortaya konulan noktalarda eğer zaten herhangi bir AK Partili Meclis Üyesi ArkadaĢımız,                 

ki konuĢmaları da dinleyebilirler, ki Fikret Bey‟in de talebi bu yönde. Bu anlamda kiĢilik hakkına 

saldıracak bir ifade kullansa, biz de Grup olarak çok tasvip etmeyiz. Ama bu kadar sert yaklaĢmayı 

da doğru bulmuyorum. ġimdi biz bugün neleri tartıĢtık? Biz burada Urla meselelerini tartıĢtık, 

yapıcı bir tarz ortaya koymaya çalıĢtık. Ancak ortaya koyduğumuz eleĢtirileri farklı yorumlayan 

Meclis Üyeleri oldu, biz Urla öznesinde konuĢurken Meclis‟in toplanmadığına girdik, siyasete 

girdik, diğer alanlara girdik. Oysa biz sorunun öznesinde vatandaĢın mağduriyetinin çözümünü 

talep ettik. ġimdi geçen Pazartesi günü Meclis‟te Sayın BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız 

“Engelleniyoruz Siyasetinin” son bir belgesini deklare etti. Tabii Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz 

tanımladı. “Protokol Belediyeciliği” dedi, “Heykel Belediyeciliği” dedi. Tabii Adalet ve Kalkınma 

Partisi‟nin kurulduğu günden bugüne kadar Yerel Seçimlerde ortaya koyduğu tek bir slogan vardı; 

“Hizmet Belediyeciliği.” Biz arzu ederdik ki, herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili Belediyesinden 

de Hizmet Belediyeciliğinde bir yarıĢır hale gelsin. Ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

performansını, ki Buca Metrosu‟nun Ġhalesinde de gördüğümüz gibi, hizmetten çok sadece bahane 

üreten bir anlayıĢı var ve bu anlamda da Adalet ve Kalkınma Partisi‟nin ortaya koyduğu, aynı 

Ģekilde Milliyetçi Hareket Partisi‟nin de ortaya koyduğu “Mesele Ġzmir olduğunda siyaset 

yapmayalım” anlayıĢını da büyük bir saygısızlık olarak nitelendiriyoruz. Nedeni de Ģu; Ģimdi bir 

yazı bize verildi, 09/03/2020 tarihinde. Esasında 07/11/2019 tarihinde Ġzmir UlaĢım A.ġ‟nin                   

14 milyonluk bir kredi talebi olduğu, 4 ay içerisinde esasında incelendiğini görüyoruz. Evet, burada 

4 ay içerisinde incelenip Bakanlık Olur‟una çıkmıĢ bir yazı. Ve haklı olarak bunu da söylüyorum 

2022‟de bir onay tarihi var, aradan 2 yıl geçmiĢ çok doğru. Ama bunu bir engel olarak gördüğünüz 

zaman insanın aklına Ģu sorular geliyor; mesela 295 milyon liralık daha geçenlerde talep ettiğimiz, 

Meclis‟te de oyladığımız bir kararı 3 ayda onaylayıp gelen de Bakanlık aynı. Peki, bugüne kadar                

2 yıllık takvim içerisinde, ki bu yazıyı ESHOT Genel Müdürümüz takip etmiĢ çıkarmıĢ kendisine 

teĢekkür ediyoruz. Bu anlamda Bürokratlarımızın çabalarını saygıyla karĢılıyorum ama 2 yıl 

boyunca yazılmıĢ bir yazı, üzerine gidilmiĢ bir konu var mı? Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi 

olarak ilk günden beri söyledik, söyleminin de dıĢına geçtik, eylemimiz var. Bir Önerge verdik. 

Dedik ki Değerli ArkadaĢlar; “Ne kadar konu varsa bekleyen bir ÇalıĢma Grubu kuralım.” dedik. 

Ne zaman dedik? 2020 tarihinde söyledik. Peki, o ÇalıĢma Grubu Önergemiz 2021 tarihinde sizin 

oylarınızla reddedildi. ġimdi Sayın Grup Sözcünüz, 17 tane madde sıraladı, onları Faaliyet 

Raporunda tek tek ifade edeceğiz, hiç bundan çekindiğimiz bir tarafı yok. Görüyoruz ki, 17‟nin 

içinde bu da yok. Bu ne biliyor musunuz? Son dakika bir yazı bulmuĢ, Sayın BaĢkan‟ın bahanesi 

siyasetinin ispat belgesi gibi sunuyorsunuz. Bu AK Parti‟ye, Merkezi Hükümetimize yapılmıĢ en 

büyük haksızlıktır.  Eğer bu iradeyle hareket etmiĢ olsaydık, 27 Temmuz 2021 tarihinde 3 ayda                

295 milyonu onaylayıp buraya gelmezdi. ġimdi biz Buca Metrosu‟yla ilgili ihalenin kötü olduğunu, 

Ģeffaf olmadığını mı iddia ettik? Hayır, tam tersi, Ģov yaptınız Ģov. Ne Ģovu yaptınız biliyor 

musunuz Sayın BaĢkan? Sayın Tunç SOYER kendi kullanmıyor gerçi twitterını da. Biz öyle 

biliyoruz. Çünkü iki kere tweet hatasından adamları kovdu. Belki kendi kullanmaya da baĢlamıĢtır, 

tabii onu ben bilemiyorum ama. Hemen çok klasik Tunç SOYER eylemi. “Kadın Bürokratlarımıza 

güvendik ve ihalemizi yaptık.” dediniz ve doğru, o ihalemizi Belediyemizin Kadın Bürokratları 

yaptı. Çok da doğru yaptılar, hiçbir problem yok, teklifler de çok doğru geldi. Sorun nerede baĢladı? 

Sorun erkek hegemonyası siyaset anlayıĢının ürünü olarak %15 daha pahalı 590 milyon liralık daha 

pahalı olan firmaya verdiniz ve biz bunu eleĢtirdik ve siz bu durumda Ġhale Komisyonu‟nun ortaya 

koyduğu çalıĢmayı kenara ittiniz ve döndünüz kendi gerekçelerinizle bunu ortaya koydunuz. Peki, 
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ne oldu? O gün de çıktığımızda bu Meclis‟te dedik ki; “ArkadaĢlar, Ġzmir‟in 592 milyon lirası heba 

oluyor, bu doğru değil, burada bir hata yapılıyor, bundan geri dönelim.” dedik. “Hayır” dediniz, 

birtakım gerekçeleri basında açıkladınız. Avrupa Kalkınma Ġmar Bankası‟na atıfta bulundunuz, 

sonra bundan da döndünüz Meclis‟te. Sonra döndünüz; “Yeterli görmedik.” dediniz, sunum 

yaptınız; “420 kalem inceledik 420 kalem bundan az.” dediniz. Sonuçta totele baktığınızda                      

592 milyon lira pahalı verdik. Peki, mahkeme ne dedi? Mahkeme Ģunu iptal etti. Ġlgili firma diyor 

ki; “Ben 77 tane kalemde, 77 tane kalemde savunmamı verdim, savunmamın karĢılığı reddoldu,                  

ret gerekçemi alamadım.” ve mahkeme diyor ki… Sizin ret gerekçenizi iptal ediyor. Diyor ki; 

“Bunu doğru savunun, doğru ortaya koyun.” Ve dün Murat Bey uzun bir sunum yaptı orada da ifade 

ettim. Zaten mahkeme ihale, ihale yöntemleriyle ilgili bir Ģey söylemedi. Biz de hiçbir zaman buna 

bir Ģey söylemedik. Biz dedik ki; “Göz göre göre burada 592 milyon lira fazla ödenen bir karar 

var.” ve bu karar da mahkemede ortaya kondu.  

HAKAN YILDIZ: ġimdi döndük, “Bununla da ilgili engelleniyoruz.” diyorsunuz. Hangisi 

engelliyor? Biz mi engelliyoruz? Biz BüyükĢehir Belediyesi‟nin yönetim anlayıĢındaki yanlıĢları 

düzeltmek için mücadele ediyoruz. Biz bugünkü kararların, iki tane karar dıĢında tamamını oybirliği 

yapıyoruz. Biz bugüne kadar muhalefet olarak, sizin anladığınız merkezdeki muhalefet anlayıĢının 

tamamen zıttında sadece hizmet odaklı bir anlayıĢla sizi doğru noktada, ortak noktada buluĢturmaya 

çalıĢıyoruz. Urla‟da olduğu gibi. Dedik ki bakınız, burada uzmanı olan Meclis Üyemiz kalktı 

anlattı. Taner Bey sordu; “Var mı?” dedi, “Evet bunu bir kere getirebilirsiniz.” dedi. “Yasa bunu 

emrediyor.” dedi. Ortaya koyduğumuz gerekçeyi, “siyaset yapmıyoruz.” diyorsunuz, Urla Meydan 

Projesi‟nde sonuna kadar siyaset yaptınız Nilay Hanım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yaptınız. Ġki kere Komisyonda,                             

1 Ağustos‟ta gelen Komisyonda reddettiniz, geldik, bu Meclis‟te geri yolladık. Döndük, Kasım 

Ayında Gruplar arasında görüĢmeler yaptık, konuları konuĢtuk, “Geçiyor” dediğiniz bir noktayı, 

döndünüz bu Meclis‟te tekrar reddettiniz. ĠĢte siyaset, dibine kadar siyaset budur. Engelleme mi? 

Evet, Urla‟nın Meydan Projesi Cumhuriyet Halk Partisi‟nin oylarıyla engellenmiĢtir. Bu kadar 

somut bunu söylüyorum ve bir iddiayı daha ortaya koyuyoruz, diyoruz ki; “Ġzmir‟in temel 

meseleleriyle ilgili, Ġzmir‟in temel sorunlarıyla ilgili Ankara‟da bekleyen ne dosyanız varsa getirin.” 

Grup BaĢkan Vekilim burada, her zaman temas halinde. Vekillerimizle, Genel BaĢkan 

Yardımcılarımızla, bu anlamdaki bürokratlarımızla. Bugüne kadar çözmediğimiz, çözme iradesini 

samimi ortaya koymadığımız bir tane örnek gösteremezsiniz. ġimdi kalkıp buradan, Engelleniyoruz 

Siyasetini, Engelleniyoruz Belediyeciliğini terk etme zamanınız geldi. Son 2 yıla girdik. Ġzmir 3 

yıldır bir bahane siyaseti üzerinden kan kaybediyor Sayın BaĢkan. Bizim ortaya koyduğumuz 

gerekçeler bunlar. Samimi bir Ģey söylüyoruz, hemen bir Meclis Üyesi ArkadaĢımız dönüp oradan 

baĢka bir alana girmeyi tercih ediyor. Yahu dediğimiz eksende değerlendirin. Bu Grubun kıymetini 

ve değerini yönetim olarak bilmenizi tavsiye ederim. Bu Grubun tüm Meclis Üyeleri Ġzmir 

meselelerinde siyaset yapmıyor, bu Grubun tüm Meclis Üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi‟yle 

birlikte Ġzmir meselelerinde ucuz siyasetin tarafı olmuyor, bu Grubun Meclis Üyeleri, bu 

Belediyenin AK Parti ve CHP‟li Meclis Üyeleri tüm meselelerinde ortaya koyduğu, ret verdiği tüm 

meselelerde maalesef haklı çıkıyor, bu gerçeği görme iradesi de size aittir, teĢekkür ederim.(9 

dakika 6 saniye) 
MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. Sayın HIZAL buyurun. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

ÖZGÜR HIZAL: Grup iĢlerine karıĢmasak diyoruz. Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI:  Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, hemen bitireceğim. Aslında söyleyeceklerimi… 

MECLĠS BAġKANI:  22 dakika 10 saniye süreniz var. 

ÖZGÜR HIZAL: Süreyi uzatma Ģansım var mı? 

MECLĠS BAġKANI: Hayır. 

ÖZGÜR HIZAL: Çünkü süreyi, limiti ben belirlemiĢtim Sayın BaĢkan. 

MECLĠS BAġKANI: Oraya gel, ondan sonra konuĢacağız. 

ÖZGÜR HIZAL: Yani o herhalde, öyle bir Ģansım var diye düĢünüyorum. ġimdi tabii Hüsnü Bey 

ve Hakan Bey bazı hususlara, bazı konulara girdi. Bunlarla ilgili daha detaylı meseleleri biz Faaliyet 

Raporu‟nda elbette ki önümüzdeki ay, Nisan Ayında konuĢacağız. ĠZBETON‟u, ĠZBETON‟un 
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Kentsel DönüĢüm Performansını, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin Kentsel DönüĢüm Performansını 

ama ĠZBETON ve Kentsel DönüĢüm ve kooperatifler konusunda çok büyük bir hukuki hata 

yapıyorsunuz, çok büyük bir hata yapıyorsunuz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak. Bunu 

önümüzdeki günlerde göreceksiniz, insanların mağduriyetiyle karĢılaĢacaksınız. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin bir Kurumu bakın çok açık söylüyorum, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin bir 

Kurumu, müteahhit firma diye verdiğimiz, iĢ verdiğimiz ĠZBETON; maalesef ki müteahhitliği bir 

tarafa bırakarak komisyonculuk yapıyor Ģu anda, çok net söylüyorum. Bu gerçekten çok üzüntü 

verici bir noktaya getirildi. ġimdi biz burada elbette ki dönem dönem çok sert tartıĢmalar yapıyoruz, 

birbirimize sessimizi yükseltiyoruz ama hiçbirimizin kiĢilik haklarıyla ilgili bir Ģeyi dile 

getirmiyoruz ve herhalde bu Meclis‟te en fazla eleĢtirilen kiĢilerden bir tanesi benim, bir diğeri de 

Tunç Bey‟dir, bir diğeri de Mustafa Bey‟dir diye düĢünüyorum. Yani biz çıkıp bunu… Meseleyi 

kiĢiselleĢtirsek ve bu kiĢiselleĢtirme üzerinden birbirimize had bildirmeye kalkarsak, Meclis 

yürümez, 3 yıl biz böyle geldik, önümüzde daha, 2 yıl daha var. Hiçbirimizin, hiçbirimize had 

bildirme gibi bir Ģeyimiz yok. Kürsüde, mikrofonu elimize aldığımızda yanlıĢ ifadeler kullanmıĢ 

olabiliriz ve bu yanlıĢ ifadeler noktasında birbirimizi eleĢtiririz en fazla. O gün, Sayın Meclis Üyesi, 

bir Yargı Kararıyla ilgili, ki kendisinin hukukçu kimliğine bir hukukçu olarak inanılmaz saygı 

gösterdiğimi kendisi de çok iyi bilir. Birçok defa hukuki meselelerde kendisinden mütalaa aldığım 

da söz konusudur. Ama bence o gün; hukuki mütalaası ve hukuki yorumu çok doğru değildi. Ben 

bugün bunu tekrarla söylüyorum. Bir Yargıcın Kararı bu Ģekilde olabilir ama yargıç olarak verilecek 

olan, yapılacak olan yorum farklıdır, siyaseten yapılacak yorum elbette ki farklı olabilir. ġimdi biz 

Ģunu söylüyoruz, AK Parti Grubu olarak; “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kaynaklarını doğru 

kullansın, kaynaklarını iyi kullansın. Ġzmir‟in temel sorunlarını çözsün.” Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi bizim iddiamız ve gerçekler ve realite ve saha ve sokak Ģunu bize gösteriyor ki, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi kaynaklarını doğru kullanamıyor. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġzmir‟in ve 

Ġzmirlilerin sorunlarını 3 yıl boyunca çözemedi, çözemiyor. Bunun en temel örneğini nerede 

görüyoruz? Bunun en temel örneğini; ĠZBETON‟un kendi bütçesiyle yapmak zorunda olduğu, 

yapmak zorunda olduğu Kentsel DönüĢüm ÇalıĢmasını vatandaĢtan para toplayarak yapmaya 

çalıĢması. Yani kısacası çayın taĢıyla, çayın kuĢunu vurmak gibi bir durum söz konusu. Ve bir 

hukuksuzluk temeli üzerinde gidiyor bu ve yarın bu Ġzmir‟de büyük bir sorun haline gelecek. ġimdi 

bugün bir… Haberlerde, ki daha önce alınmıĢ bir karar, Ġzmir‟de ulaĢıma zam yapıldı. Ġzmir‟de 

ulaĢıma zam yapılmıĢ olabilir. Evet, dünya piyasalarındaki akaryakıt fiyatlarının artıĢıyla ilgili bir 

sorun var, evet. ESHOT Genel Müdürlüğü bu konuda Pandemiden ve bu akaryakıt fiyatlarından 

dolayı en çok etkilenen Kurum mu? Kabul. 295 milyonu onayladık. 436 ya da 460 milyon çok 

rakamı hatırlamıyorum onunda onayı en kısa sürede Bakanlıktan gelecek, bundan hiçbir endiĢeniz 

olmasın. Ama bir Ģeyi yaparken, bir Ģeyi yaparken bu Kurumun, tarihi geçmiĢi 150 yıl olmuĢ olan 

bir Kurumun ciddiyetle yapmasını istiyoruz. Hukuka, Kanunlara uygun yapmasını istiyoruz. Bizim 

derdimiz bu. “Yarın sorun yaĢanmasın.” diyoruz. Bir karar alınıyor UKOME‟den; zam, tarife 

değiĢikliği kararı. Bu kararla ilk biniĢ, ikinci biniĢlerde yaklaĢık %38‟lere varan bir zam. Toplamda 

2 ay içerisinde %76‟lara gelen bir zam ve bugüne kadar Ġzmir ulaĢımında hiç uygulanmayan baĢka 

bir yöntem yapılıyor. Deniliyor ki; “Bundan sonra her ay otomatik olarak zam yapılacak, her ay 

otomatik olarak zam yapılacak.” Bunu Ġzmirliler belki duymamıĢtır ama bugün artık duymalarını 

istiyorum. Ve bu kararı alırken hukuksuz alıyorlar, hukuksuz bir karar alınıyor. Neden hukuksuz bir 

karar alınıyor biliyor musunuz? Buna benzer bir kararı, buna benzer değil, aynı kararı, bundan 

yaklaĢık 2 ay kadar… Pardon, geçen yıl alınmıĢ bir kararı mahkeme, Ġzmir 6. Ġdare Mahkemesi iptal 

etmiĢ. “Sizin bu almıĢ olduğunuz karar yanlıĢ.” demiĢ, “Bu Ģekilde bu kurulu toplayamazsınız.” 

demiĢ. Karar önümde. Bu kararı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi temyiz etti mi? Bilmiyorum. 

Hukukçular biliyordur herhalde. Etti mi, etmedi mi? EtmemiĢ. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Belediye‟nin hukukçusu. Ben Belediyenin 

hukukçusu değilim ama Belediyeye hukuki danıĢmanlık gönüllü olarak veririm hiç endiĢe 

etme…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġimdi, 

Ģimdi sana haddini bildiririm iĢte, Ģimdi sana haddini bildirim iĢte. ġimdi sana haddini bildirim iĢte, 

tamam. ġimdi sana haddini bildirim iĢte.  

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. 
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MECLĠS BAġKANI: Ne olur. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Ģimdi… 

MECLĠS BAġKANI: ġimdi kendinizle çeliĢmeyin ne olur, lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: ġu anda bir suçlamada bulunuyor Sayın BaĢkan, siz duymuyorsunuz galiba. 

MECLĠS BAġKANI: Evet duymadım, doğru. 

ÖZGÜR HIZAL: Eğer duymadıysanız kendisine, kendisine cevabı… 

MECLĠS BAġKANI: Verin cevabını… 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: Suçlama yaptıysa cevabını verin ama yani “Had bildirme” biraz önce siz… 

Söz vereceğim, söz vereceğim arkadaĢlar sıkıntı yok, zamanımız var. ġunun için uyardım Sayın 

HIZAL‟ı; biraz önce had bildirme konusunda kendisi bir ortaya irade koyduğu için Ģimdi,                    

“ġimdi ben sana haddini bildireceğim.” dediği zaman tenakuz oluyor. Onu söylemeye çalıĢtım, 

buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: O zaman ben 17 yıllık avukat olarak, avukatlık mesleğinin meslek onurunu 

gerektiren bütün hassasiyetleri yerine getirmiĢ bir hukukçuyum ve avukatım. Bu da herhalde 

kendisine cevap olmuĢtur diye düĢünüyorum. Tamam mı? ġimdi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

bütün bu Mahkeme Kararlarını bir kenara iterek, verilmiĢ olan geçmiĢ dönemde, verilmiĢ olan bir 

Mahkeme Kararına, aynı konuya iliĢkin olarak verilen Mahkeme Kararını bir kenara iterek yine 

hukuksuz, kanunlara aykırı bir karar alıyor. ġu anda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin almıĢ olduğu 

kararla ve bugün Sayın BaĢkan‟ın imzalamıĢ olduğu hukuksuz kararla, biniĢ tarife ücretleri arttı. 

Sorumluluk sahibi olmayan bir siyasetçi olsam bugün burada Ģunu söylerim; Cumhuriyet Halk 

Partisi Genel BaĢkanı gibi, “Ey Ġzmirliler, bu karar hukuksuz ve kanunsuz biniĢ ücretlerinizi 

ödemeyin.” derim, “Sizden fazla ücret alıyorlar.” derim. Ama onu demiyorum. Tabii tabii, elektrik 

ücreti zamları gibi. Ben Ģunu diyorum; “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi çıksın, bu hukuksuz, kanuna 

uygun olmayan kararından vazgeçsin hukuka ve kanuna uygun bir karar alsın.” O da çünkü 

mahkemeden dönecek muhtemelen. Çünkü bir emsal karar var. Ama bu arada ne oluyor? Bu arada 

ne oluyor onu da teknik olarak söyleyeyim; mahkeme yürütmeyi durdurma veriyor, yürütmeyi 

durdurmadan sonra geçen süreç içerisinde vatandaĢtan para toplanıyor, belki sonrasında tarife biraz 

daha aĢağıya iniyor, ama bu Kurum Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak vatandaĢın parasını iade 

etmiyor mesela, paranın üzerine konuyor resmen. GeçmiĢte bu oldu. Burada tabii bürokratlarla 

alakalı bir eleĢtiri asla yapmıyorum. Dünkü eleĢtirimizde aynı Ģekildeydi, bürokratlar noktasında bir 

eleĢtirimiz yoktu, burada alınan siyasi kararları eleĢtiriyoruz. Bu bir siyasi karar, bu bir siyasi karar. 

Sayın Grup Sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü bu 17 madde içerisinde, ki elle tutulur 

hiçbir Ģey yok, onu da zaten Grup Sözcümüz gerekli açıklamaları yapacak. 17 madde içerisinde bir 

madde vardı ki, UKOME Kararlarının alınmasını engellediğimizi iddia ediyordu. Hukukuz karar 

alırsanız, biz engellemeyiz de, bu ülkenin milleti adına karar veren mahkemeler engeller. Saygılar 

sunuyorum. (10 dakika 29 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. Sayın SÖZÜPEK buyurun, buyurun.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlar, AK Partili Meclis Üyesi ArkadaĢların 

koro halinde hepsi metroyla ilgili konuĢma yaptılar. Murat Bey‟e ben teĢekkür ediyorum dün 

gerekli açıklamayı yaptı. Ġzmir Halkının da buna inandığını ben düĢünüyorum. Çünkü Ġzmir Halkı 

BüyükĢehir Belediyesi‟ne güveniyor. ArkadaĢlarda birde Ģirketlerimiz için de ĠZBETON fobisi 

olduğunu düĢünüyorum. Her kalktıklarında Ġzmir‟de yapılmayacak denilen Ģeyleri ĠZBETON 

aracılığıyla BüyükĢehir Belediyemiz ve bütün Ģirketlerimizin baĢarısını herhalde görmezden 

geliyorlar. Kentsel dönüĢüm konusunda, 27 ay sonraki bir süreyi bugünden yapamayacak diye 

konuĢuyorlar. ĠZBETON 5 milyon ton bu kente asfalt atmıĢtır. BüyükĢehir Belediyesi‟nin… 

HÜSNÜ BOZTEPE: ĠĢte asfalt yaparak… 

BÜLENT SÖZÜPEK: BüyükĢehir Belediyesi‟nin bu bir baĢarısıdır. Bir de Hakan Bey Ģey dedi; 

“Yani hep iktidarı eleĢtiriyorsunuz, engel koyuyorlar.” diye söylüyor. “Bize getirin, biz sizin 

sorunlarınızı çözerim.” diyor. Pardon da Hakan Bey siz kimsiniz?  

ÖZGÜR HIZAL: Siz takip etmiyorsunuz. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Siz kimsiniz yani? 

ÖZGÜR HIZAL: Biz takip ediyoruz. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin Bakanlıkları… (Salondan ses 



 39 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar…  

BÜLENT SÖZÜPEK: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin… 

MECLĠS BAġKANI: Bülent Bey, Bülent Bey buyurun. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin Bakanlarıdır. 

MECLĠS BAġKANI: Bülent Bey… Hakan Bey, arkadaĢımız devam etsin... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

HAKAN YILDIZ: Bu ifade doğru bir ifade değildir Sayın BaĢkan. 

ÖZGÜR HIZAL: Kim olduğumuzu öğreneceksiniz… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan bu ifade doğru bir ifade değildir. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Ġzmir‟de, Ġzmir‟de yaĢayan 5 milyon kentlinin de Bakanıdır. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar bakın… 

HAKAN YILDIZ: Bu ifade, doğru bir ifade değil. 

MECLĠS BAġKANI: Hayır. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Hayır seviyeye gelelim arkadaĢım. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

HAKAN YILDIZ: Kim olduğumuzu ben cevap vereyim.  

MECLĠS BAġKANI: Hayır cevap vermeyin. Bülent Bey buyurun, buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Böyle bir Ģey var mı yahu? 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan‟ım, burada arkadaĢlar burada BüyükĢehir Belediye Meclis 

Üyesi. 

MECLĠS BAġKANI: O soruyu siyaseten soruyor arkadaĢlar soracak yani. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı… 

MECLĠS BAġKANI: Burada Ģahsınıza yönelik “Siz kimsiniz?” diye birinci tekil Ģahıs bir soru 

sormuyor ki. Allah aĢkına ne olur yapmayın. Bülent Bey buyurun… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Siyaseten bir Ģey soruyor yani.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS BAġKANI: Yahu Allah Allah sorar sormaz, Sayın Hatip buyurun, sorar sormaz, adam 

bir konuĢma yapıyor, bir Ģey diyor. Hakaret etmiyor, bir Ģey yapmıyor, yapmayın, buyurun. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Değerli ArkadaĢlar… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın SÖZÜPEK buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu arkadaĢ kim oluyor? 

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı AK Parti Grubu Meclis 

Üyelerine gelip de dosya vermez. Bu kentte 5 milyon insan vergi ödüyor. Bu kent… “Her zaman 

hukuka aykırı iĢ yapıyor.” diyorlar ama yine de her Ģeye rağmen bir hukuk devleti. Biz, BüyükĢehir 

Belediyesi Bürokratları nereye baĢvuracağını bilen kiĢiler. Gelip birilerinden medet ummaz, bu bir. 

Biz BüyükĢehir Belediyesi olarak 5 milyon yaĢayan kente hizmet etmekle sorumluyuz. Sizler engel 

olsanız da, burada konuĢsanız da, bağırsanız da BüyükĢehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili 

Belediye BaĢkanı, Sosyal Demokrat Belediye BaĢkanı hizmet yapmaya devam edecektir. Bu kentin 

vergilerinin bir kuruĢu bile heba olmamaktadır, bu kente harcanmaktadır. Siz hizmet iĢini iyi 

bilirsiniz…  

SALONDAN: DeğiĢtir… 

BÜLENT SÖZÜPEK: Bunu da gördük geçmiĢ zamanda... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Kimin paralarının nereye gittiği belli, kimin 

paralarının çarçur edildiği belli, bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. BüyükĢehir Belediyesi 

vicdanen… Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, ben Plan Bütçe Komisyonu BaĢkanıyım. 

Aldığımız her kararın Belediye BaĢkanımızın ve bürokratlarımızın aldığı her kararın Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu olarak arkasındayız. Millet Ġttifakı olarak da olmaya devam edeceğiz. Bunun 

cevabını vatandaĢlarımız 2023 Seçimlerinde hesabını soracaktır, saygılar sunuyorum. (3 dakika 25 

saniye) 
MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar evet, kapatacağım Meclis‟i ama 
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birkaç Ģeyde ben söyleyeyim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Söz almak istiyorum. 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun. ArkadaĢlar son olarak Nilay Hanım‟a söz… 

ÖZGÜR HIZAL: Hayır Sayın BaĢkan, ikinci bir söz yok ki. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon siz de Grup Sözcüsü ve Grup BaĢkan… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Hayır özür dilerim. Pardon ikinci kere söz... Özür dilerim, özür dilerim, özür 

dilerim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Fakat ismim anons edilerek… Peki… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Nilay Hanım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġeye de söz vermiyorum. Hayır, özür dilerim. 

Ġkinci kere mi oluyor? Özür dilerim, tamam o zaman. ArkadaĢlar kapattım, yani müsaade 

buyurursanız. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Pozitif ayrımcılık var BaĢkan‟ım. 

MECLĠS BAġKANI: Hayır hayır, yok öyle bir Ģey lütfen. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Pozitif ayrımcılık var. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar lütfen bırakın, Ģunu Ģurada tadında bırakalım. Anons 

etmeden birkaç Ģey söyleyeyim. ġimdi, gördüğüm kadarıyla Nisan Ayının provasını bugün biraz 

yapmaya çalıĢtık. Nisan Ayı Meclisine herkes çok doğru hazırlanacak demek ki. Son derece, son 

derece Faaliyet Raporları, Meclis, hakkaniyetle renkli bir Ģekilde geçecek, bunu Ģimdiden, bunu 

görebiliyoruz. Bu açıdan Nisan Ayının Meclislerinin hakikaten Ġzmirlilerin dikkatini celbetmelerini 

özellikle buradan talep ediyorum. ġimdi, Değerli ArkadaĢlar dün Sayın Murat AYDIN‟ın yaptığı 

konuĢma gerçekten, evet uzun bir konuĢmaydı ama teknik, iyi araĢtırılmıĢ, iyi çalıĢılmıĢ ve 

Mahkeme Kararını, Mahkeme Kararını inceleyen, irdeleyen, eleĢtiren, teknik ayrıntısı yüksek olan 

bir konuĢmaydı, aslında siyasi bir konuĢma da değildi. Dolayısıyla bu noktada eğer 

değerlendirmezsek… Ben, muhtemelen Sayın MISIRLI‟nın bu anlamdaki sözlerini… Tekrar 

kendisi dinleyecektir, görecektir belki Murat Bey‟e haksızlık ettiğini kendisi de görürse kendi 

aralarında çözebilir. Sonrasında Nisan Ayı Meclisinde de eğer kendisine bir haksızlık edilmiĢse 

orada bunu söyleyebilir, bu had meselesinden dolayı. Dolayısıyla ben, Murat Bey‟in yaptığı 

konuĢmayı gerçekten de ilgiyle izledim ve memnun da kaldım. ġimdi, diğer bir konu… ArkadaĢlar 

evet, yani kürsü serbestîyesi var, Meclis‟i yöneten Sayın BaĢkan‟ımız ve benim de bu serbestîye 

isteğimi ve bu özgürlüğe, bu demokratik teamüllere uygun olarak arkadaĢlarımıza, Meclis 

Üyelerimize sözlerini serbestçe ifade etmeleri için gerekli hassasiyeti evet, gösteriyor ve bu konuda 

bir ihtimamı da var zaten. Ama ispatı mümkün olmayan ya da ispat edemeyeceğimiz Ģeyleri Meclis 

kürsüsünden söylediğimiz zaman… “Aslında iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir.” temel 

belgesinden hareket ederek burada bir kiĢiyle ilgili olarak biraz önce Sayın BOZTEPE‟nin söylediği 

sözler izaha ve açıklamaya ve ispata, ispata, ispata açıktır ve mecburiyeti vardır. ġimdi bunu ispat 

edebiliyorsa, bunu ispat edebiliyorsa ne mutlu ona. Ama bunun için dediğim gibi hukuki yollar da 

açıktır. 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım kimi suçladım? 

MECLĠS BAġKANI: Ġzafe edildi diyorum ben de, ben suçladınız demiyorum, izafe edildi 

diyorum, izafe edildi diyorum, kayıtlar burada suçladınız demiyorum. Suçlama baĢka bir Ģey ama 

yapmamak lazım. Eğer böyle karineler ve kayıtlar varsa elimizde bir kanıt, o zaman da yapmak 

lazım, o zaman da yapmak lazım.  ġimdi, Değerli ArkadaĢlar bakın; hukuki, hukuki Ģeyleri 

tartıĢıyoruz doğru. Ben hukukçu değilim ama buradaki arkadaĢlarım sayesinde baĢta Murat Bey 

olmak üzere hukuku da öğrendim, öğrenmeye çalıĢıyorum, gayret ediyorum, yani dinlemeye 

çalıĢıyorum en azından. Yani o kararı ben de okudum arkadaĢlar. Karar ne diyor? Ne dedi mahkeme 

arkadaĢlar? Yahu sonucuna en son bakın; “Temyiz yolu açık.” dedi. Yani bitmemiĢ, henüz daha 

nihayete ermemiĢ, bir Mahkeme Kararı üzerinden burada 2 gündür, gerçekten 2 gündür tartıĢıyoruz. 

Ama…. Peki, temyiz yolu açık demesinin kastı ne burada? Demek ki; ben bir karar verdim ama 

benim bir üst mahkemem, bir üst mahkeme benim bu kararımı değerlendirir doğruluğunu, 

doğruluğunu, bu kararın doğruluğunu ya da yanlıĢlığını tekrar takdir eder diyor. Yani üst 

mahkemeden dönen hiç mi karar yok arkadaĢlar?  
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ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar Ģunu söylemeye çalıĢıyorum; bitmemiĢ, nihayetlenmemiĢ… 

ArkadaĢlar, müsaade buyurun bakın… (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Özgür Bey, Özgür Bey söylersin. Ben hukukçu olmadığımı söyledim zaten. Yani… Ama 

vatandaĢ olarak, bir siyasetçi olarak bunun biliyorum neye tekabül ettiğini. Onun için belki, belki 

hani Ģimdiden sizi uyarmıĢ olayım o anlamda madem. Bu söyledikleriniz yarın açığa düĢebilir. 

Mahkeme, eğer üst mahkeme; “Tamam kardeĢim bu doğrudur, devam et.” dediği zaman ne 

yapacağız? Bu söylediklerinizin hepsi… Yani bizi onamıĢ olacak. Onun için diyorsunuz ya; “Niye 

erken temel atma töreni yaptınız?” Ben de o zaman diyebilirim ki; niye daha temyiz yolu açıkken 

bu Ģekilde kesin bir kararla, hükümle bu kararın yanlıĢ olduğunu ve 529 milyon lira zarara 

uğratıldığını söylüyorsunuz? Nereden çıktı bu? Diğeri Ģu; Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ġhale tekniği açısından, ihale 

tekniği açısından dünyada, dünyada bırakın dünyayı haydi, Türkiye‟de ilk defa mı oluyor yani en 

düĢük teklifi veren bir firma ihaleyi alamamıĢ olması, ilk defa mı oluyor? Yani her zaman                        

“En düĢük teklifi veren ihale alır.” diye Ġhale Yasasında da böyle bir hüküm yok. “Değerlendirilir.” 

diyor. Yani onun, “ĠĢi yapıp yapamayacağı, yapamayacağı değerlendirilir.” diyor. Ġdareye böyle bir, 

Ġdareye böyle bir yetki ve imkân sunuyor ve haklı. Bunun kötü örneklerini biliyoruz, örnek 

vermeyeceğim. Ama kötü örneklerini biliyoruz. Ġzmir‟de de biliyoruz arkadaĢlar, yapmayın. 

Dolayısıyla, dolayısıyla Ġdare ne yapmıĢ? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ne yapmıĢ? Ġyi bir Ģey 

yapmıĢ. Yeterliliğini sorgulamıĢ yahu, yeterliliğini sorgulamıĢ. Hepsi, 8 firma da aslında yeterliliğe 

sahip ama bu verdiğim fiyatla acaba e-bilme, yapabilme kapasiten nedir diye sorgulamıĢ, bir karar 

vermiĢ. Tabii ki Ġdare vermiĢ yani, tabii ki Ġdare vermiĢ yani. Orada bir sıkıntı yok. Mahkeme de 

buna demiĢ ki; “ArkadaĢ bu kararı vermiĢsin ama Ģu iki yerde, iki noktada seni doğru bulmuyorum, 

haklı bulmuyorum bunu iptal ediyorum.” demiĢ o iki tane yeri. Ġhaleyi iptal etmemiĢ mesela değil 

mi? Küllüm geriye dönüĢü önermemiĢ. ġimdi dolayısıyla, dolayısıyla arkadaĢlar bunlar olabilen 

Ģeyler. Yürüyeceğiz, iĢ yapacağız, hizmet edeceğiz. Ġcraat yaptıkça itirazlar olacak, icraat yaptıkça 

Mahkeme Kararları düĢecek. Bizim bürokratlarımız da, Belediyemizde mahkemeyi tanır, mahkeme 

yollarını bilir. Bunu gerçekten hassaten bir kez daha burada söylemek ihtiyacını hissediyorum ama 

gördüğüm kadarıyla bu önümüzdeki günlerde gerek siyasi mecralarda, gerekse de Nisan 

Meclisi‟nde de çok konuĢacağımız konular. 

 
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar bir sonraki Meclisimiz, Faaliyet Raporlarının konuĢulacağı Meclis 

olacak. 11 Nisan 2022 Pazartesi günü saat:18.00‟da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi‟nde toplanmak 

üzere, herkese iyi akĢamlar dilerim, teĢekkür ederim. 
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