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 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taĢınır kayıtlarında bulunan ve önerge eki Teknik Raporda 

durumları belirtilen otobüslerden; 35 DML 43 plakalı, Otokar Doruk marka 2009 Model otobüsün 

Narlıdere Belediye BaĢkanlığına, 35 ELK 97 plakalı,  0345 Körüklü Otobüs marka 2001 Model 

otobüsün Çiğli Belediye BaĢkanlığına, 35 LE 821 plakalı, BMC CB 260 marka 2004 Model otobüsün 

KarĢıyaka Belediye BaĢkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-

UlaĢım Yat.Dai.BĢk.E.20568) 

 

 2. Belediyemiz Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığınca Örnekköy Sosyal Projeler YerleĢkesinde engelli 

bireylerin de yararlanabileceği “Ġzmir Dokunabilir Engelsiz Modern Sanat Müzesi” açılabilmesi 

hususunun görüĢülmesi. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.124543) 

 3. Türkiye genelinde sahip olduğumuz en önemli tarımsal ürünlerden olan incir ve zeytinde üreticilerin 

ürün kalitelerinin iyileĢtirilerek pazar olanaklarının arttırılması ve gelir seviyelerinin yükseltilmesine 

imkân sağlayacağına inandığımız plastik incir kereveti ve plastik zeytin kasası konusunda 

kooperatiflerin ve üreticilerin talepleri olması halinde belirlenecek kriterler doğrultusunda tespit edilecek 

üreticilere, Belediyemiz bütçe imkânları dâhilinde satın alınarak kooperatiflere ve üreticilere dağıtılması 

hususunun görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.185650) 

 

 4. Buca Belediye Meclisinin; Buca Belediye BaĢkanlığınca hazırlanan önerge eki cetvellerde 

gösterildiği Ģekilde toplam 20.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 18/05/2021 tarihli ve 76 

sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.191371) 

 5. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; önerge eki tabloda belirtildiği Ģekilde toplam 23.909.000,00-TL 

tutarında ek ödenek verilmesine yönelik, 20/05/2021 tarihli ve 120 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı 

ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.195283) 

 

 6. Menemen Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 44 sayılı Kararıyla uygun görülen; Alaniçi, 

Karaorman, Çaltı, Telekler, Bozalan, Turgutlar Mahalleleri sınırları içindeki tespiti yapılan alanların 

Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.187598) 

 

 7. Menderes Belediye Meclisinin 07/04/2021 tarihli ve 79 sayılı Kararıyla uygun görülen; Kuyucak, 

Yeniköy, Efemçukuru, Çatalca, Çileme, Çakaltepe, Gölova, Karakuyu, Sancaklı, Çamönü, Ataköy, Çile, 

ġaĢal Mahallelerinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.187557) 

 

 8. Çiğli Ġlçesi, Küçükçiğli, 1056 ada 1 parsel ve 1061 ada 1 parselde kat yüksekliğinin Yençok:10 kat 

olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar 
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ve ġehircilik Dai. BĢk. E.194633) 

  

9. Ġtalya'nın Roma kentinde 16-17 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan “URBAN 20 (U20) 

Belediye BaĢkanları Zirvesi 2021”e Belediye BaĢkanı ve kent temsilcisinin ulaĢım (havayolu ile) 

giderleri, konaklama ve havaalanı transfer masrafları karĢılanmak üzere davet edilen Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER ve BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin katılması, 15-

18 Haziran 2021 tarihleri arasında görevli izinli sayılmaları, günlük harcırah giderleri ve ve seyahatle 

ilgili yapılacak olan (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi vb.) tüm yasal giderlerin Özel 

Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden 

karĢılanması, söz konusu seyahatte Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e eĢlik 

etmek üzere belediyemiz DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanı Hatice Gökçe BAġKAYA ile DıĢ 

ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünde görevli ĠZENERJĠ A.ġ. (SN.13231) personeli Erhan AYAZ'ın katılması, 

15-18 Haziran 2021 tarihleri arasında görevli izinli sayılmaları, DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanı 

Hatice Gökçe BAġKAYA'ya ait ulaĢım (havayolu ile) giderleri, konaklama giderleri, günlük harcırah 

giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri ve seyahatle ilgili yapılacak olan (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, 

alan vergisi vb.) tüm yasal giderlerin belediyemizin ilgili bütçelerinden karĢılanması, DıĢ ĠliĢkiler ġube 

Müdürlüğünde görevli ĠZENERJĠ A.ġ. (SN.13231) personeli Erhan AYAZ'a ait ulaĢım (havayolu ile) 

giderleri, konaklama giderleri, günlük harcırah giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri ve seyahatle ilgili 

yapılacak olan (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi vb.) tüm yasal giderlerin 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu ve aynı kanunun 4/B maddesi gereğince Belediyemizin ilgili Bütçelerinden 

karĢılanması, seyahatte BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE ve DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünde 

görevli ĠZENERJĠ A.ġ. (SN.13231) personeli Erhan AYAZ'a gri pasaport temin edilmesi hususlarınının 

görüĢülmesi. (Özel Kalem Md. E.195554) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Belediye Meclisimizin 15/01/2021 tarihli ve 79 sayılı Kararı ile yürürlüğe girmiĢ bulunan "UlaĢım 

Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”nin „Toplu UlaĢım Hizmetleri ġube 

Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları‟ baĢlıklı 13. maddesinin 1. fıkrasında "Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye sınırları içerisinde; toplu ulaĢım hizmetlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak, bu amaçla 

gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya iĢlettirmek." Toplu UlaĢım Hizmetleri ġube 

Müdürlüğünün yetki, görev ve sorumlulukları arasında sayılmakta olup, söz konusu hizmetin, kara, 

deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile bilet ücret ve 

tarifelerini, belirlenmesinin koordinasyonunu sağlamakla görevli, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım 

Dairesi BaĢkanlığı tarafından yürütülmesinin daha yerinde olduğu düĢünüldüğünden; bu nedenle;  “a) 

Halihazırda ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmekte olan ücret toplama hizmetlerin 

işleyişinin, devamlılığının ve kontrolünün sağlanması ile söz konusu sistemde kullanılan ücretli, 

indirimli ve ücretsiz kişiselleştirilmiş elektronik kart işlemlerinin 11/06/2021 (dâhil) tarihi itibarı ile 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesi, b) Elektronik ücret 

toplama sistemi ile ilgili hizmetleri yerine getirmek üzere ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 

imzalanmış bulunan ihale sözleşmelerinin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte 11/06/2021 tarihi 

itibarı ile İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesi, c) Elektronik ücret toplama sistemi 

yürütülmesinde kullanılan taşınır, bu taşınırlara ilişkin sarf malzemeleri ile her nevi hakların 

11/06/2021 tarihinden önce bedelsiz olarak İzmir Büyükşehir Belediyesine devrinin gerçekleştirilmesi, 

d) Devir işlemlerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının görevlendireceği devir komisyonu 

tarafından yürütülmesi” hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – UlaĢım 

Komisyonları Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.184824) 

 

 2. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ġzmirim Kartların Ģehir kartı haline geleceği düĢünüldüğünde 

hizmetin aksamadan sürekli, etkin ve verimli Ģekilde yapılması için söz konusu hizmetin ÜNĠBEL A.ġ 

tarafından yapılmasının daha yerinde olduğu düĢünülmekte olup; bu nedenle; “a) ESHOT Genel 

Müdürlüğü, İZULAŞ A.Ş, METRO A.Ş, İZDENİZ A.Ş, İZBAN A.Ş, İZFAŞ A.Ş, İBB Mali Hizmetler 

Dairesi Başkanlığı ve daha sonra sisteme entegre olacak hizmet birimlerinin ücret toplama hizmetleri 

ile söz konusu sistemde kullanılan ücretli, indirimli ve ücretsiz kişiselleştirilmiş elektronik kart 
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işlemlerinin 11/06/2021 (dâhil) tarihinden itibaren ÜNİBEL A.Ş. tarafından yürütülmesi, b) Devir 

işlemleri ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ÜNİBEL A.Ş arasında Protokol yapılması” 

hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – ġirketler Komisyonları Raporu. (UlaĢım 

Dai.BĢk.E.185016) 

 

 3. Belediyemizin iĢtiraki olan BAYSAN A.ġ‟nin 12/04/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 

alınan, Ģirket sermayesinin 9.845.000,00-TL‟den 75.000.000,70-TL nakdi, 9.788.691,30-TL ayni olmak 

üzere toplam 84.788.692,00-TL arttırılarak 94.633.692,00-TL‟ye çıkarılması kararı doğrultusunda 

BAYSAN A.ġ içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düĢen (%96,79‟na tekabül eden) 

82.066.974,99-TL‟lik rüçhan hakkının kullanılarak, 9.788.691,30-TL ayni sermaye olarak 

72.592.500,68-TL‟nin nakdi olarak karĢılanabilmesine iliĢkin, ÖdemiĢ Mezbahasının BAYSAN A.ġ 

tarafından iĢletilmesi için devredilmesi ile buna istinaden ayni sermaye artırımının oybirliği ile uygun 

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

Des.Hiz.Dai.BĢk.E.149028) 

 

 4.  Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ankara BüyükĢehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol‟ün 

imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Bilgi ĠĢl.Dai.BĢk.E.178591) 

 

 5. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere 

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

Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Bilgi ĠĢl.Dai.BĢk.E.186144) 

 

 6.  Belediyemizin 2021-2022-2023 Mali Yılları Çok Yıllı Bütçesinde öngörülen borçlanma gereği 

''Fahrettin Altay - Narlıdere Ġstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi'' kapsamında 2021 yılından 

itibaren yıllara sari kullanılmak üzere 20.000.000,00 Euro tutarına kadar nakdi krediye ihtiyaç 

duyulduğundan; EBRD B tipi kredi kapsamında BNP Paribas ve/veya SACE S.p.A (Ġtalyan Sigorta ve 

Ġhracat Kredi KuruluĢu) kapsamı altında BNP Paribas ve/veya ING-DiBa AG ile kredinin sağlanması ve 

kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koĢullarının belirlenmesi, kredi anlaĢmaları 

üzerinde değiĢiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile 

bu iĢlerle ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname, protokol ve temlik sözleĢmelerinin düzenlenmesi veya 

imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapılabilmesi için BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Satınalma Dai.BĢk.E.165849) 

 

 7.  Belediyemizin 2021-2022-2023 Mali Yılları Çok Yılı Bütçesinde öngörülen borçlanma gereği  "Çiğli 

Tramvay Hattı Projesi" kapsamında 2021 yılından itibaren yıllara sari kullanmak üzere 55.000.000,00 

Euro tutarına kadar nakdi krediye ihtiyaç duyulduğundan; SACE S.p.A. (Ġtalyan Sigorta ve Ġhracat Kredi 

KuruluĢu) kapsamı altında ING - DiBa AG ve/veya BNP Paribas'dan kredinin sağlanması ve 

kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koĢullarının belirlenmesi, kredi anlaĢmaları 

üzerinde değiĢiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile 

bu iĢlerle ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname, protokol ve temlik sözleĢmelerinin düzenlenmesi veya 

imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapılabilmesi için BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Satınalma Dai.BĢk.E.167450) 

 

 8.  Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 56 ada, 21 no‟lu taĢınmaz üzerinde yer alan bloklardaki malik 

bilgisi bulunmayan 8 adet bağımsız bölümün malik bilgisinin oluĢturulması ve tapu siciline tescil 

edilebilmesi için Bornova Belediyesinin muvaffakatına yönelik olarak, Ġl Ġdare Kurulunun Kararı ile 

Bornova Belediyesine 22 adet lojman devri gerekirken, 21 adet lojman devredilmesi nedeniyle; söz 

konusu taĢınmazın üzerinde yer alan bloklardaki, Gediz Caddesi No:24 adresli K Blok Daire No:1; 

Gediz Caddesi No:26 adresli H Blok Daire No:17, 33, 34, 36; Gediz Caddesi No:28 adresli G Blok 

Daire No:31, 36 adresli 7 adet bağımsız bölümün tapu siciline Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi adına 

tesciline karĢılık, Gediz Caddesi No:28 adresli G Blok Daire No:3 adresli 1 adet bağımsız bölümün 
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Bornova Belediyesine devredilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.160302) 

 

 9. ĠçiĢleri Bakanlığının son Genelgesi kapsamındaki kısıtlamalar doğrultusunda 08/06/2021 tarihine 

ertelenen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi “Sosyal GiriĢimcilik ĠĢ Planı YarıĢması” kapsamında ilk 3 

(kiĢiye/gruba; birinci kiĢi/grup 10.000,00-TL, ikinci kiĢi/grup 5.000,00-TL, üçüncü kiĢi/grup 3.000,00-

TL ile “Gıda GiriĢimciliği ĠĢ Planı YarıĢması” kapsamında ilk 3 kiĢiye/grup; birinci kiĢi/grup 10.000,00-

TL, ikinci kiĢi/grup 5.000,00-TL, üçüncü kiĢi/grup 3.000,00-TL olmak üzere toplam 36.000,00-TL 

ödülün pay edilerek kiĢilerin Ģahsi hesaplarına ödenmesi Ģeklinde, Meslek Fabrikası ġube 

Müdürlüğünün 3.4.2.5. Ödül, Ġkramiye vb. Ödeme Bütçe Kaleminden karĢılanmasının oybirliği ile 

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

Prj.Dai.BĢk.E.188020) 

 

 10. Güzelbahçe Belediye BaĢkanlığı, KDV dâhil 4.220.871,80-TL sözleĢme bedelli "Güzelbahçe 

Belediyesi Atatürk Mahallesi Cephe ve Meydan Yenileme ĠĢi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje 

kapsamında yapılmasını talep etmekte olup; söz konusu iĢin yapımı için sözleĢme tutarının %75'i olan 

KDV dâhil 3.165.653,85-TL tutar karĢılığı yapılacak yardımın önerge ekindeki Protokol kapsamında 

değerlendirilerek Belediyemizce karĢılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin  Hukuk – 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Yapı ĠĢl.Dai.BĢk.E.187299) 

 

 11. Torbalı Belediye BaĢkanlığı, YazıbaĢı Mahallesi, 160 ada, 10 parselde yapılacak olan KDV dahil 

2.054.380,00-TL sözleĢme bedelli "KreĢ ve Gündüz Bakım Evi Yapılması ĠĢi"nin Belediyemizle birlikte 

ortak proje kapsamında yapılmasını talep edilmiĢ olup; söz konusu tesisin yapımı için sözleĢme tutarının  

%70'i olan KDV dahil 1.438.066,00-TL tutar karĢılığı yapılacak yardımın önerge eki Protokol hükümleri 

doğrultusunda değerlendirilerek Belediyemizce karĢılanması talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Hukuk - Plan ve Bütçe - Aile ve Çocuk Komisyonları Raporu. (Yapı ĠĢl. Dai.BĢk.E.123054) 

 

 12.  Konak ilçesinde bulunan “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Deprem Güvenliğinin 

ve Güçlendirilmeye Uygunluğunun Önceki ÇalıĢmalar ve 30/10/2020 Depremi Sonrası Yapılan 

Gözlemler IĢığında Değerlendirilmesi” için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġstanbul Teknik Üniversitesi 

Afet Yönetimi Enstitüsü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün 

kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Deprem ve Afet Komisyonları 

Raporu. (Etüd ve Prj.Dai.BĢk.E.182591) 

 

 13. “Kemeraltı Altyapı, Üstyapı ve Aydınlatma Uygulamaları ĠletiĢim Hizmeti Alımı ĠĢi”nin Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik kapsamında gerçekleĢtirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk 

Komisyonu Raporu. (Kent Tarihi ve Tan.Dai.BĢk.E.180670) 

 

 14. Bayraklı Belediye Meclisinin 07/01/2021 tarihli ve 13 sayılı Kararı ile uygun görülen, 27/10/2010 

tarihli ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin 

Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik" gereği 2021 yılı için mesken ve iĢ 

yerlerine tahakkuk ettirilen Evsel Katı Atık Bedellerinin güncellenmesi Belediye Meclisimizin 

12/03/2021 tarihli toplantısında 05.264 sayı ile Karara bağlanmıĢ olup, söz konusu karara Bayraklı 

Belediyesi Temizlik ĠĢleri Müdürlüğünün 12/04/2021 tarihli ve E-70050832-301-661/6437 sayılı Yazısı 

ekinde gönderilen eksik tabloların eklenmesi ve güncellenmesinin; Esnaf ve Meslek Odaları 

Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca 

“Ekli listedeki Devlet Okulları ve Şehir Hastanesi, Sağlık Ocaklarının indirim yapılarak yeniden 

değerlendirilmesi, listenin kalan kısmının ilgili birimince teklif edildiği şekliyle” değiĢiklikle oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Yazı ĠĢleri Dai.BĢk.E.151929) 

 

 15. Bergama Belediye Meclisinin; önergede yer alan Müdürlüklere toplamda 72.200.000,00-TL gidere 

karĢılık, 1.09.52.01 kodundan 72.200.000,00-TL borçlanma yapılarak ek ödenek verilmesine yönelik, 

17/05/2021 tarihli ve 70 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 
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Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.189773) 

 

 16. Kiraz Belediye Meclisinin; Yeni Mahallede yapımı devam eden Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri için 

''Ç'' Zabıta Müdürlüğü Ücret gelirleri kısmına Pazar Yeri Tahsis Ücretlerinin önergede yer aldığı Ģekilde 

Kiraz Belediye BaĢkanlığına ait 2021 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvellerine ilave edilmesine 

yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 62 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.189794) 

 

 17. Güzelbahçe Belediye Meclisinin;  önerge eki listede belirtilen toplam 2.750.000,00-TL birimler arası 

aktarmanın yapılmasına yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 26 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.189821) 

 

 18. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesinin 2021 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin 

10'uncu bölümde yer alan Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ücret Tarifesine 03/02/2021 tarihli ve 21/30 sayılı 

Meclis Kararıyla eklenmesine karar verilen ve Belediye Meclisimizin 10/03/2021 tarihli ve 05.248 sayılı 

Kararıyla onaylanan tarifelerin önerge ekinde gösterildiği Ģekilde değiĢtirilmesi ayrıca doğal küçük 

parke taĢı döĢeme kaplama (granit küp taĢ) ile ilgili tarifenin de eklenmesine yönelik, 01/04/2021 tarihli 

ve 21/57 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma 

Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.155302) 

 

 19. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmayacak olan 

toplam 347.145,16-TL ödeneğin düĢülerek; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne toplam 

347.145,16-TL ödenek eklenmesi suretiyle Fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında 

aktarmanın yapılmasına yönelik, 05/04/2021 tarihli ve 301.05-89 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.166052) 

 

 20. KemalpaĢa Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 40 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                     

Örnekköy Mahallesinde yer alan Park Alanında, 4.00 m x 4.00 m ebatlarında yaklaĢık 16 m²‟lik 1 Adet 

Regülatör Alanı belirlenmesine yönelik, 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.151739) 

 

 IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

                                                           

 

2. BÖLÜM 

                         2021 YILI NĠSAN AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Tutanak  No   : 97509404-301.04-5/2                                                   Toplantı Tarihi  : 26/05/2021 

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, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ 

POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, 

ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Birgül 

SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim 

TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat 
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ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Mithat TEKĠN, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla 

Ġlgi AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Ġbrahim ÖZKARA, Ġzel 

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

Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem 

BAYRAKTAR, Ali BOR, Musa ÖZCAN, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, 

Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Murat CĠHAN, Seda ÖZTÜRE, Bülent KÖKLÜ, 

Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Ayhan 

KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars 

YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, 

Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Raife 

KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper 

GÜLDALI, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Özgür HIZAL, 

Hüsnü BOZTEPE, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Okan 

BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Ali AYYILDIZ, 

Mehmet PINAR, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail 

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

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

Hakan ġĠMġEK, Nafiz KÜKLER, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT, Hasan 

ÜNAL, Nezih ÖZUYAR. 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Muhittin 

SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Abdül BATUR, Cemil TUGAY, Mehmet 

Atilla BAYSAK, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Halil ARDA, Necati KIRMAZ, 

Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Ufuk 

YÖRÜK, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili), Ġsmet ORHAN, Ertan CERTEL, Ali 

ENGĠN, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz 

CERĠTOĞLU SENGEL, Fatih GÜRBÜZ, Özdem Mustafa ĠNCE, Ahmet ĠNANLI, Feridun 

YILMAZLAR, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Ġsa NEZĠR, Fırat EROĞLU, Ahmet 

Uğur BARAN, Dilek YILDIZ, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN 

(Menemen Belediye BaĢkan Vekili), Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Galip ATAR, Hakan KOġTU, AĢkın 

UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Erhan ÇALIġKAN, Saliha ÖZÇINAR, Uğur 

DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Cüneyt UMUTLU, Serkan 

ACAR, Eda KILIÇ, Serdar AKSOY. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

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

Olağan Toplantısının II. BirleĢimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, dolayısıyla Gündem 

maddelerine geçiyorum.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündemimizin 2. maddesi Önergelerin GörüĢülmesi maddesi, 

bununla ilgili Sayın KÖKKILINÇ.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Madde baĢlıklarıyla okunarak görüĢülsün ve oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ önergelerin madde baĢlıklarıyla görüĢülüp 

oylanmasını önerdi. Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Sayın YILDIZ? Önergelerin madde 

baĢlıklarıyla oylanıp görüĢülmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. 1? Buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 1. maddenin doğrudan oylanmasını öneriyoruz.  

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

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe, Hukuk, Engelsiz Ġzmir, Turizm Fuarcılık.  

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

ArkadaĢlar, 2. maddenin Plan ve Bütçe - Hukuk - Engelsiz Ġzmir - Turizm ve Fuarcılık 

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

kabul edilmiĢtir. 3.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe, Tarım ve Kooperatifler. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 3. maddenin 

Plan ve Bütçe – Tarım, Orman ve Hayvancılık - Kooperatifler Komisyonlarına havale 

edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 4?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydı ile Bütçe. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 4. maddenin 

acil kaydı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 5?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydı ile Bütçe. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 5. maddenin 

acil koĢulu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 6?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6 ve 7 Ġmar ve Hukuk. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 6 ve 7. 

maddelerin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydı ile Ġmar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 8. maddenin 

acil kaydı ile Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 9?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 9. maddenin 

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

edilmiĢtir. Ġki ek önergemiz var, onları okuyarak Gündeme devam edeceğiz. Onları alabilir miyiz? 

Önergeler bende değil ArkadaĢlar, kimde önergeler? Önergeleri verelim Kâtip ArkadaĢlara. 

Buyurun okuyalım.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: “Sayın Meclis Heyetine. Karabağlar Belediye Meclisinin 20/05/2021 tarihli 

ve 174/2021 sayılı Kararı ile kabul edilen; 24/12/2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren "BüyükĢehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri 

Yönetmeliği'nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile BüyükĢehir Belediyeleri 

Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 14. maddesine, "Kazı Gelirlerinin Kullanımı" 

baĢlıklı 14/A maddesi eklendiğinden, bu kapsamda Karabağlar Ġlçesi sınırlarında yapılacak 

Alt Yapı Kazıları ile ilgili denetim, tespit ve cezai iĢlemler Belediyesince uygulanacağından 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin uygulamıĢ olduğu karar ekinde yer alan tarife cetvelinin 

Karabağlar Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü 2021 Mali Yılı bütçe tarifesine eklenmesi 

hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği Meclisimizce incelenerek 

gerekli kararın alınmasını arz ederim.” 

 MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe Komisyonu. 

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

önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Diğerini okuyalım. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: “Sayın Meclis Heyetine. Karabağlar Belediye Meclisinin 20/05/2021 tarihli 

ve 175/2021 sayılı Kararı ile kabul edilen; Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri 

Yönetmeliğinin "Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli" baĢlıklı 11'inci maddesi ve Yükseköğrenim 

Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin "Ücretler ve Yükümlülükler" baĢlıklı 36'ncı 

maddesi uyarınca kız öğrenci yurdu ücretlerinin belirlenmesi için, 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununun "Ücrete Tabi ĠĢler" baĢlıklı 97'nci maddesi hükmüne göre, Karabağlar 

Belediyesi Özel Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu yıllık yurt ücretinin (Kahvaltı ve 

akĢam yemeği dahil) 2021- 2022 öğretim yılı içinde KDV dahil 10 aylık 12.900,00-TL, aylık 

1.290,00-TL, geçici barınma hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler için günlük barınma 

hizmeti ücretinin (Kahvaltı ve akĢam yemeği hariç) 2021-2022 öğretim yılında KDV dahil 

(günlük) 33,00-TL olarak ücretlerin yıllık, aylık ve günlük olarak belirlenmesi hususunun, 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği Meclisimizce incelenerek gerekli kararın 

alınmasını arz ederim. Mustafa Tunç SOYER.” 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Buyurun efendim. 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe, Aile ve Çocuk, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonları uygundur. 

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

önergenin Plan ve Bütçe - Aile ve Çocuk - Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonlarına havale 

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

Sanıyorum önergelerimiz bitti.  

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi 3. maddemize Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi 

maddesine geçiyoruz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Sayın BaĢkan‟ım, 1 ve 2. maddenin Bütçe tarafından da Bütçe 

Komisyonunca da görülmesi gerektiği söylendi. Bu sebeple acil kaydıyla Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesini istiyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyeleri, 1. ve 2. maddenin Plan ve Bütçe 

Komisyonu tarafından da görülmesi Ģeklinde bir görüĢ Ģimdi vaaz etti Sayın Cumhuriyet Halk 

Partisi Grup Sözsüsü. Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 1 ve 2. maddedeki 

Komisyon Raporlarının Plan ve Bütçe Komisyonunda da görüĢülmek üzere Plan ve Bütçe 

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

kabul edilmiĢtir. 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddeler Komisyonlardan oybirliği ile geçmiĢ, geldiği 

Ģekliyle oylansın.  

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

Üyeleri, 3 dâhil, 9 dâhil Komisyonlardan Gelen Önergelerin Komisyonlardan geldiği Ģekliyle 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:   10. madde de Komisyondan oybirliği ile geçmiĢ, ancak bu maddeyle ilgili 

Meclis Üyelerimizden Kazım Bey söz almak ister.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Kazım ÇAM, 10. maddeyle ilgili, buyurun.  

KAZIM ÇAM: Değerli BaĢkan‟ım, Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım… Bugün Belediye 

BaĢkanımız olmadığı için konuĢmam gerektiğine inanarak mikrofonu aldım. Ġki güzide 

kulübümüzün Ģampiyonluk maçı; inĢallah iyi oynayan, hak eden kazanacak ve BaĢkanlarımıza 

Ģampiyonluğumuzu alıp getirecekler. Bu maddede Güzelbahçemizin ilk yerleĢim mahallesi olan 

Atatürk Mahallesi, çok güzel köy mahallesi, çarĢısıyla, esnafıyla, orada çok güzel bir meydan ve 

cephe yenilemeleri yapılacak ve esnafımıza çok büyük katkısı olacak. BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanımız Sayın Tunç SOYER‟in gelip yerini gördü, gezdiler ve ortak proje kapsamanda bu karar 

alındı. Ben BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi ArkadaĢlarımıza, Komisyon Üyesi ArkadaĢlarımıza 

oybirliğiyle karar aldıkları için çok teĢekkür ediyorum. ĠnĢallah bittikten sonra da bütün partili 

arkadaĢlar, diğer gruplarla birlikte el ele verip, açılıĢını BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın 

Tunç SOYER‟le yapmak nasip olur. Çok teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biz de size çok teĢekkür ederiz Sayın ÇAM. 10. maddenin 

Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  11,  12, 13 Komisyonlardan oybirliği ile gelmiĢ, geldiği Ģekliyle oylansın.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, 13. maddeyi üzerinde tekrar görüĢ vereceğimiz için 11 ve 12‟yi 

oylayalım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. 11 ve 12. maddeleri Komisyonlarından geldiği Ģekliyle 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 13? Sayın 

KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Komisyondan oybirliği ile gelmiĢ; ama söz almak istedi AK Parti Grubu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, 13. madde tabii acil kaydıyla geldiği için, dün Komisyon saati de 

değiĢtiği için AK Parti Grubundaki ArkadaĢlar o saat değiĢikliğinden dolayı toplantıya 

yetiĢemedikleri için, konu üzerinde de ayrıntılı bir tartıĢma imkânı bulamadıkları için konu oybirliği 

gibi duruyor. Ancak Grupta bu konuyu tartıĢtığımızda, biraz önce de esasen “Komisyona havale 

edilebilir” gibi bir görüĢ de bize gelmiĢti. Ama anladığım kadarıyla öyle bir irade oluĢmamıĢ 

Cumhuriyet Halk Partisinde. 
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NĠLAY KÖKKILINÇ:  ġöyle, isterseniz daha zaman var. Bugün ÇarĢamba olduğu için, yine 

toplanabilir Komisyon acil kayıyla, Cuma gününe karar verilebilir.  

HAKAN YILDIZ: O zaman çok daha sağlıklı olur. Üzerinde de tartıĢarak tekrar ilerleriz.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam öyle yapalım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ne yapıyoruz? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla, hangi Komisyona, Komisyonuna mı iade edelim? Hukuk 

Komisyonuna gönderilmesini… 

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

Üyeleri 13. madenin Hukuk Komisyonunda da görüĢülmesi üzerine, talebi üzerine acil kaydıyla 

Hukuk Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan tabii konuya baktığımızda bir ihale konusu var. O yüzden 

Bütçeye de gitmesi gerekiyordu. Bir usul atlaması yapmayalım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olsun, Hukuk Komisyonuna iade 

olsun. Böyle söyleyelim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Ģöyle düzeltiyorum; Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edeceğiz,  Hukuk Komisyonuna iade edip tekrar görüĢülmesini sağlayacağız. Oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: 14, iki Komisyonda birisinde farklılık var. Plan ve Bütçe ve Çevre ve 

Sağlık Komisyonları değiĢiklikle uygun görmüĢ. Her ikisi de aslında oybirliğiyle; ama bu değiĢiklik 

sebebiyle Plan ve Bütçe ve Çevre ve Sağlık Komisyonlarına göre oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarından geldiği 

Ģekliyle…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Geldiği Ģekliyle, evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 14. madenin 

Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 15?   

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15, 16, 17, 18,  19, 20 Komisyonlardan oybirliğiyle gelmiĢ, geldiği Ģekliyle 

oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 15 dâhil, 20 

dâhil Komisyonlarından geldiği Ģekliyle Sayın Meclisimizin oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

 

IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündemimizin diğer maddesine geçiyorum. Gündem DıĢı 

KonuĢma Talepleri. Oradan bir el kalktı. Değerli ArkadaĢlar… Söz vereceğim, Sayın hatibe söz 

vereceğim. ġimdi hızlı gittik biraz. Hızlı gittik Ģeyi, hazırunların tabii sizler tarafından imzalanması 

gerekir. Ben onu bir anons etmiĢ olayım yani. Onun dıĢında Meclisi açarken aslında dile 

getirecektim; ama biliyorsunuz, dün Erhan ÇALIġKAN arkadaĢımızın anneleri vefat etti. Sayın 

ArkadaĢımıza buradan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi adına, ben Meclis BaĢkan Vekili olarak 

baĢsağlığı diliyorum. Annesine rahmet diliyorum ve tüm sevenlerinin baĢı sağ olsun diyorum. Bunu 

da buradan anons etmiĢ olalım. Değerli KardeĢime de sabırlar diliyorum. Bunun dıĢında Değerli 

ArkadaĢlar, yine hızlı gittiğimiz için unutmayalım, onu da söyleyeyim. Yarın Meclisimiz var; ama 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi değil, ĠZSU Genel Kurulu. Biliyorsunuz sizler aynı zamanda 

ĠZSU Genel Kurulunun Üyelerisiniz. ġöyle tuhaf Ģeyler geldi; “ĠZSU Genel Kurulu da ne?” diye bir 

soru gelmiĢ. Üzüldüm, yani bunu duyduğumda. Herhalde Ģaka olduğunu düĢünüyorum bunun yani. 

ĠZSU Genel Kurulunun PerĢembe günü olacağını Meclisimizde konuĢmuĢtuk, Pazartesi Meclisinde, 

Gruplarda da konuĢmuĢtuk. O açıdan buradan anons ediyorum. Yarın 18.00‟de ĠZSU Genel 

Kurulumuz var. Orada da 2020 Yılı ĠZSU Faaliyet Raporunu konuĢacağız, çok önemli bir konu ve  

Ģehrimize, Ġzmirimize faydalı görüĢmeler olacaktır hiç Ģüphesiz. Evet, Gündem DıĢı KonuĢma 

Talebi için söz isteyen ArkadaĢımız buyurun, Sayın Meclis Üyem. 

ERTUĞRUL AKGÜN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis herkesi saygıyla selamlıyorum. BaĢkan‟ım, 

öncelikle Bayındır‟a yapmayı düĢündüğünüz katlı otopark ve pazar yeri projesiniz için, bir 

Bayındırlı olarak teĢekkür ediyorum sizlere. Yalnız BaĢkan‟ım, burada Ģöyle bir konu var. Bu 

alanın, proje alanının sınır olarak tabir edilebilecek çevresinde 35-36 civarında dükkan var. Bu 

dükkanlar Bayındır‟ın sembolü olmuĢ isimlerinin, sembolü olmuĢ kiĢilerin iĢlettiği, babadan ve 
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dedenden kalan iĢletmeler. ÇeĢitli lokantalar, kahvehaneler, fırınlar falan var. Bu iĢletme sahipleri 

daha önce size müracaatta bulundular yazılı olarak, daha sonra da sosyal medya aracılığıyla proje 

alanına alınmamasını talep ediyorlar. Bu konunun tekrar değerlendirilmesi mümkün müdür acaba? 

Saygılar sunuyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Meclis Üyesi teĢekkür ediyorum. Bayındır‟daki bu konu 

uzun zamandan beri hem Meclis Üyelerimizi, hem BaĢkanımızı, hem de Bürokratlarımızı 

ilgilendiği ve yakinen takip ettiği bir konu. 35-36 dükkanımız var orada, onlarla ilgili ben de 

kendileriyle görüĢtüm. Bir çözüm bulup, ama oradaki o değiĢimin, dönüĢümü de yapmamız 

gerekiyor. Ama görüĢmeler gayet sıcak bir Ģekilde sürüyor, görüĢülüyor, bir çözüm bulunulmaya 

çalıĢılıyor, itirazlar var. Sonuçta hani bir Ģeyi yaparken genel olarak rızanın alınması ve doğru bir 

Ģekilde kimsenin mağdur olmayacağı bir Ģekilde herkesin memnuniyetiyle bir iĢin icra edilmesi, 

tabii esas olarak olması gereken yöntemdir. Bu konuda çalıĢıldığını biliyorum. Ama daha detaylı 

bilgi isterseniz, belki Cuma günkü Mecliste ilgili Bürokrat ArkadaĢlarımdan da Ģey talep ederiz. 

Son noktaya nereden nereye geldik? Ne oldu? KamulaĢtırmalar ne alemde? Bunları da konuĢuruz. 

Bunları konuĢmak da aslında bir Bayındır Meclis Üyesi olarak bunları talep etmek de sizin 

hakkınız. TeĢekkür ederim bu bilgilendirme için. Buyurun, Fikret Bey buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri ve Sevgili 

Bürokratlarımız, Değerli Basınımız hepinize iyi akĢamlar. Sayın BaĢkan‟ım, biz 12 ġubat‟ta 1. 

Olağan Meclisimizi yaparken 05.174 sayılı bir Karar aldık. Bu imar konusuyla alakalı karar, malum 

oybirliği ile Meclisimizden geçti. Bu kararın alınması, biliyorsunuz bölgemizde 7699 m
2
, 1823 ada 

ve 17 parselde olan bir yer. Özel Ġdareden bunu 14 milyon küsur bin liraya, iĢte 12 sene önce 

alınmıĢ. Biz de buradan Meclisimizce bunu, iĢte 28 kattan 8 kata geldiğiyle ilgili olarak ve %25 

zayiatla da bütün Meclis olarak bunu oyladık. Ancak partinizin mensubu olan bir arkadaĢımız 

bunun ki 175 tane Meclis Üyesinin “evet” dediği bir karara basında maalesef bunun bir rant 

olduğunu, itiraz edeceğini, gerekirse dava açacağını söyledi. Ben 175 tane Meclis Üyesi ve baĢta 

bizim BaĢkanımız dâhil, böyle bir ranta imza attıysak, ben hakikaten Ġzmir halkı adına da 

üzülüyorum. Çünkü böyle bir rantı madem bizim Gündemimize getirip, imzalatıyorsak ve oybirliği 

yapıyorsak, burada bir tuhaflık var. HoĢ ben bunun rant olduğunu düĢünmüyorum. Çünkü iĢ adamı 

gelmiĢ parasını yatırmıĢ ve bunu almıĢ. Odalarımız da malum, zaten ne zaman ortaya çıkıyorlar? 

Böyle bir yatırım zamanında ortaya çıkıp ancak o zaman hatırlanıyorlar. Ama arkasından bu 

Mecliste olan bir arkadaĢımız çıkıp, bunu o gün Meclise gelmemesine rağmen en azından ikinci 

veya üçüncü gününde çıkıp, bunun bir rantsa hepimize söylemesi lazımdı ve bizim buna itiraz 

etmemiz lazımdı. Ben yatırımcının bu tarzda yapmıĢ olduğu giriĢimleri bir rant olarak gören bir iĢ 

adımı değilim ki, baĢımızda da 24 sene önce olan bir olay geçti ki, EGS Çukuruyla ilgili olarak, 

benzer olaylarda oldu. Benim istediğim Ģu BaĢkan‟ım, yani odalar bizim üzerimizde bununla ilgili 

olarak kararı her defasında alıp, bu kararları basında bizleri ifĢa edecek, farklı yerlere götürecekse ki 

buna da bir Meclis Üyesi burada bu Ģekilde kanal açıyor ise yani bu Ġzmir‟e yapılabilecek en büyük 

kötülüktür. Yani yatırımcının buraya gelmesinin hevesini keseriz. Biz kıyı Ģehriyiz ve burada biz 

turizmdir, iĢte bununla ilgili olaraktan gıda paketlemesinden tut, buna benzer belki bir ticari bir 

bölgeyiz. Burada bir yatırım da bir ranttır. Yani burada biz sırf yeĢili koruyalım, sırf binaya oturma 

ruhsatı verelim diye, bu bir, “Rantın önüne geçeceğiz.” diyorsak, o zaman iĢ adamının önüne 

geçmek bu ranta büyük haksızlıktır. Dolayısıyla ben, BaĢkanımızın, Meclis Üyesi arkadaĢımızın 

burada rant var mı, yok mu diye bu konuyla alakalı lütfen Meclisimizi zan altında bırakmasın, bu 

konuya bir açıklık getirsin. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyeleri, öncelikle… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Söz vereceğim, söz vereceğim. Değerli 

ArkadaĢlar, öncelikle Ģunu bir tespit edelim; o bahsetmiĢ olduğunuz ilgili önerge ve o önerge 

görüĢülüp, Ġzmir BüyükĢehir Meclisi‟nin oybirliği ile kararlaĢtırdığı bir önerge, bir kere bunun 

üzerinde durun. Yani Ģu anda dört parti grubunun da o önerge üzerinde bir ittifakı ve mutabakatı 

vardır, bunu bir kere bir teslim edelim, bunu biz söyleyelim. Dolayısıyla sizin bahsetmiĢ olduğunuz 

sorunun cevabını da ilgili arkadaĢımız Meclisteyse mutlaka verecektir; ama Sayın Grup BaĢkan 

Vekili söz istiyor, önce ona vereceğim. ArkadaĢımız da söz isterse vereceğim. Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, az önce Bayındır Meclis Üyemizin burada dile getirdiği 

konuyla ilgili olarak bir açıklama yapalım. BüyükĢehir Belediyesi kamulaĢtırmaları durdurmuĢ, 

Cuma günkü Meclisimize de plan değiĢikliği ile ilgili konu Gündeme gelecek, hiç endiĢe etmesin. 
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Az önce dile getirilen dava açma konusu da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin Meclisinin tüm parti 

gruplarının oybirliği ile alınmıĢ bir karar. Valiliğe bildirdikten sonra da artık kesinleĢiyor ve 

yürürlüğe giriyor. Tabii ki yürürlüğe girdikten sonra da 60 gün içerisinde tüm vatandaĢların, 

odaların, meslek odalarının… Tüm vatandaĢlar derken, ilgili sıfatı olan vatandaĢların dava açma 

hakkı var. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kendine güveniyor. Hukuk Komisyonlarında, Ġmar 

Komisyonlarında her yerde tartıĢılmıĢ, değerlendirilmiĢ. Dolayısıyla ister Belediye Meclis Üyesi 

olsun, isterse baĢka bir vatandaĢ olsun yargıya gitmek hakkıdır; ama eğer siz hukuken 

çalıĢmıĢsanız, güçlüyseniz hani yargıdan da korkmamak gerekir kanaatindeyim, bunu belirtmek 

istedim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Söz isteyen?  

FĠKRET MISIRLI: Bir Ģey ilave edeyim… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: Ben ranta karĢıyım. ġayet Nilay Hanım, “Bunu rant olarak birisi itiraz eder ve 

dava açma yolu var.” derse, bu Meclise bir zühuldür, yüktür. Bir Meclis Üyesi burada, “Bunda rant 

var.” diye bunu telaffuz etmesi, ancak Mecliste yapması doğrudur. Yoksa herkes itiraz edebilir. 

Gidip bununla ilgili olarak odalar zaten yapıyor. Benim iĢaret ettiğim sadece rant meselesi. 

TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Değerli ArkadaĢlar…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon, özür dilerim; ama…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon, söz vereceğim. Değerli ArkadaĢlar, burası Meclis. 

Ġzmir‟in bir meselesi konuĢuluyor, Ġzmir‟in meselesi konuĢulduğunda siz de gayet açık yüreklilikle 

bir eleĢtiri getirdiniz, eyvallah. Zaten bu eleĢtirinin de muhatabı olan arkadaĢımız da cevap 

verecektir; ama burada unutmamamız gereken Ģey, tekrar söylüyorum, yani tecelli eden bir Meclis 

iradesi var zaten. ġimdi, tecelli etmiĢ bir Meclis iradesinde, zaten öyle, hani bir “rant”, tırnak içinde 

bir “rant”tan bahsediyorum. Orada bir “rant” yaratma ve hani haksız bir biçimde o rantı baĢka bir 

yerlere gönderme, yaratma gibi bir faaliyet içinde Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi‟nin olması 

mümkün değil, bütün partilerin ittifakıyla alınan bir Ģey bu. Yani dolayısıyla, Ģimdi basında Meclis 

kararlarının ya da Meclis‟te konuĢulan bazı konuların ya da genel olarak Belediye faaliyetlerinin 

Meclis Üyeleri tarafından dile getirildiği ilk mesele de bu değil yani. MaĢallah sosyal medyamız ve 

dijital basınımız, yani artık öbür gazetelerimiz bir tane var yani, diğerleri, hepsi dijital. Yani 

bakarsanız, ben örnekler vermeyeceğim, onu görürsünüz yani. Alakasız bir sürü konuda, bir sürü 

arkadaĢımız haklı olarak, haksız olarak görüĢ vaaz ediyorlar. Demokrasi de böyle bir Ģey zaten yani. 

Demokrasi, hakikaten bunlarla bir anlamda yaĢamak, bunlarla bir anlamda baĢ edebilmek 

elastikiyeti, gücü, fileksibilitesi yani kompliyansı, ne dersek diyelim yani, Ģimdi beĢ tane yabancı 

kelime kullandırdınız bana burada; ama böyle. Onun için haklısınız, siz bu tezi savunacaksınız, 

önemli bir Ģey. Nilay Hanım‟a izafe ettiniz, yani bir rantla ilgili bizim söyleyecek bir sözümüz yok 

burada, olamaz da. Meclis kararı almıĢ, Meclis‟i yöneten bir kiĢi olarak da ben de Meclisin 

kararlarına sahip çıkmakla mükellefim yani. Ġsterseniz arkadaĢımızı bir dinleyelim, ondan sonra… 

Evet, Taner Bey, buyurun.  

TANER KAZANOĞLU: Ben toptan cevaplayayım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Taner Bey, buyurun. 

TANER KAZANOĞLU: Hüsnü Bey de diyorum, bir Ģeyler söyleyecek konuyla ilgili. Ben toptan 

cevaplayayım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toptan cevap ne? Anlamadım, yani… 

TANER KAZANOĞLU: Toptan diyorum, hani… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın… O zaman bir dakika, özür dilerim. Sayın BOZTEPE, bu 

konuyla ilgili mi konuĢacaksınız? Toptan cevap verecek de arkadaĢ.  

ÖZGÜR HIZAL: Hüsnü Bey‟in bir beyanı yok bu konuyla ilgili.  

TANER KAZANOĞLU: Tamam, peki, peki. Evet… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Taner Bey, buyurun siz. Taner Bey‟in sözü, buyurun Taner Bey, 

buyurun.  

TANER KAZANOĞLU: TeĢekkür ediyorum. Değerli BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımız… Tabii Fikret Bey, bu hikâyeyi anlatırken Ģu bölümü de eklemesi lazımdı. “Ġthal 

Meclis Üyesi” diye de eklemesi lazımdı. Çünkü bir, gerçekten bir medyada, bir gazeteci aradı, ben 

de fikrimi söyledim. Fikret Bey de bunun üstüne “Ġthal Meclis Üyesi” olarak beni suçlayıcı bir 
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konuĢma yaptı, sonra buna bir cevap verdik falan… ġimdi, benim buradaki Meclis Üyelerinden bir 

tane bir farkım var; ben, ihanet edilmiĢ bir kentten geliyorum. Evet ithalim. Fikret Bey‟in dediğine 

Ģeyimiz yok. Ġstanbul‟da, ben beĢ sene Ġstanbul BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeliği yaptım ve bu 

kent, ihanete uğramıĢ bir kent; fakat o kentle ilgili biz beĢ sene içerisinde o kadar çok davalar açtık 

ki, dedik ki bu, en sonunda Sayın CumhurbaĢkanımız da bizi tasdikleyecek yönde açıklaması da 

oldu, dedi, “Biz bu kente ihanet ettik.” dedi. ġimdi Ġzmir, benim çocukluğumun memleketi. 

Ġzmir‟de geldik… Ġzmir‟in Ģöyle bir özelliği vardır; Ġzmir‟de Diyarbakırlısı da gelir, üç ay sonra 

Ġzmirli olur. Yani Ģimdi biz, iki senedir Ġzmir Belediye Meclisi Üyesiyiz, ithallikten kurtulamamıĢız 

Ģimdi. O bir ayrı bir bölüm. ġimdi, neden rant dedim? ġimdi, baktığınız dosyaya bir bakmak lazım. 

Hani Ģimdi diğer arkadaĢlarımızdan farkım; dediğim gibi Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nde biz bu 

konularla ilgili çok davalar açtığımız için Gündem gelince bakıyorsun, “A…” diyorsun, “Bu 

nedir?” diyorsun, daha hani seçici bakabiliyoruz, algıda seçicilik kavramı açısından seçici 

bakabiliyoruz. ġimdi, hikâyeyi nasıl satacaksın? ġimdi, hikâye Ģu; 28 kat ÖzelleĢtirme Ġdaresi‟nden 

iĢ adamı yeri almıĢ, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi 8 kata düĢürmüĢ. Burası tütün fabrikalarının 

kamu donatı alanı. Bu kamu donatı alanını, ÖzelleĢtirme Ġdaresi ne yazık ki… ġimdi orada 

“Babanın malı mı?” demiĢsin Fikret Bey, babamın malı değil; ama orada benim bir hissem vardı. 80 

milyonda 1 hisse benimdi. ÖzelleĢtirme Ġdaresi gitti, 80 milyonda 1 hissem olan yeri benim iznim 

olmadan 260 milyon dolara bir iĢ adamına sattı. Aynı iĢ adamı 2 buçuk milyar dolara Amerikalılara 

sattı. Demek ki rant bu. 28 kat ÖzelleĢtirme Ġdaresi burayla ilgili bir imar vermiĢ. 28 kat imar 

koymuĢ ve demiĢ ki, “Burayı iĢ adamı arkadaĢlar almıĢ.” ĠĢ adamları buradaki en masum grup 

aslında. ġimdi adamlarla, sanki ben de sermaye düĢmanıymıĢım gibi bir algı da yaratmak 

istemiyorum da, Ģimdi 28 katlık yeri almıĢ. O da demiĢ, “Hayır arkadaĢ.” demiĢ, “Burası kamu 

donatı alanı. ÖzelleĢtirme Ġdaresi‟nin bu konularda yetkisi de yok.” Ġdare Mahkemesi‟ne dava 

açmıĢ. Ġdare Mahkemesi, “Kamu donatı alanıdır burası.” demiĢ ve “Burada imar yapamazsın.” 

demiĢ. Daha sonra DanıĢtay‟a götürmüĢler Ġdare Mahkemesi kararını. DanıĢtay, “Evet, mahkeme 

haklı. Burayı götüremezsin.” demiĢ. DanıĢtay, Genel Kurul‟a gitmiĢ, oradan da aynı noktada gelmiĢ. 

Daha sonra bizim önümüze birden bir farklı bir Ģekilde %25 terkle, 8 katla… ġimdi, bakın; bu 

kentin Ģimdi bu kent hepimizin. Oradaki yaratacağı 8 katlı binayı kaç bin metrekare? AĢağı-yukarı 

20 bin metrekarelik bir kütleyi, Alsancak gibi bir yerin merkezine koyuyorsunuz. Orada yaratacağın 

trafik yoğunluğu, oradaki insanların vereceği zamanı, hepsi benim cebimden gidecek. Niye benim 

cebimden gidecek? Çünkü KarĢıyaka için Hüsnü BOZTEPE Çiğli‟ye gidecek buradan. Orada trafik 

bitti, tıkandı, bir saat… Bu tip binaların kentin içerisinde yapılmasıyla, bu tip zararları var. Bizim 

eskiden, Ġzmirimizin sahili, Alsancak‟ında cumbalı evler vardı. Ne oldu? ġimdi orada apartmanlar 

geldi, rüzgar çalındı, bu kentin rüzgarı kayboldu. ġarkıları vardı rüzgârla ilgili. Rant, bakın rant 

iĢte… Kamu donatı alanını, bakın, bakın; kamu donatı alanını imara açıyorsan burada 8 katlı bir 

bina çıkarıyorsan bunun adı ranttır. Ranta da karĢı değilimdir, bakın ekonomik olarak belediyelerin 

belli koĢullarda rant da yaratması gerekir. Çünkü bir ekonominin dönmesi gerekiyor ama Ģimdi 

buradaki olayda sen Alsancak gibi bir kentin merkezine böyle bir kütleyi koyuyorsun. Bu kütlenin 

yaratacağı insanlardaki trafiğinden tutuverin yani bunun baĢka izahı yok. Yani baĢka bir anlamı var 

mı? Koyamazsınız. Bu kentin yeĢile de ihtiyacı var. Bu kentin yeĢille de yaĢaması lazım yani her 

tarafı bina. ġimdi bir arkadaĢım var güzel bir laf etti, dedi ki “Bu Türk‟ün eline beton pompasını 

vermeyeceksin.” dedi. Bizim bu genetiğimizde var Türklerin. Her yer bina olsun. GeliĢme yatırım 

hayat eğer sadece bina ise evet siz haklısınız. Ben de diyorum ki “Bak bu pandemi bize Ģunu 

öğretti.” Dediğimiz gibi zengini, fakiri herkesi eĢitledi. Herkes eĢit Ģimdi. O sokaklar bizim. Ben o 

trafikte bir saatte KarĢıyaka‟ya gitmek istemiyorum. Ben adam gibi evimden çıkıp, buradan 

Meclisten çıkıp KarĢıyaka‟da balık yemeye Hüsnü BOZTEPE‟yle yarım saatte gitmek istiyorum. 

Evet, teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KAZANOĞLU Ģey bağladı, iyi bağladı yani. ĠĢi balığa 

bağladı yani. Buyurun Sayın HIZAL.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet Hüsnü Bey‟in alacakları artıyor bu vesileyle. Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli 

Meclis Üyeleri… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hüsnü Bey‟e sataĢma olduğunu vereceğim birazdan yani. 

ÖZGÜR HIZAL: Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün tabii Ġzmir için çok güzel bir 

gün. Ġzmir‟in iki takımı Süper Lig‟e çıkma mücadelesi verecek ve her halükarda da Ġzmir 

kazanacak. Umarım iyi oynayan kazanır ve Ġzmir için hayırlı olur diye düĢünüyorum. Tabii ben 
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farklı bir konu hakkında Gündem dıĢı söz alacaktım ama konu farklı bir noktaya evrildi. Hem kendi 

konumla alakalı hem de hem Fikret Bey‟in hem Buca Meclis Üyesi Taner Bey‟in konusuyla alakalı 

birkaç kelam etmek istiyorum. ġimdi, biz yaklaĢık iki yıldır, iki yılı geçkin süredir burada Mecliste 

çalıĢma yapıyoruz. Dönem dönem farklı düĢüncelere sahip olabiliyoruz. Dönem dönem 

oyçokluğuyla konular geçiyor ve bu noktada biz hiçbir arkadaĢımızın elbette ki ithal Meclis Üyesi 

gibi bir ithamda bulunmuyoruz. Bu salonun içerisinde bulunan her Meclis Üyesi arkadaĢımız Ġzmir 

Meclis Üyesidir. Ġzmirli olabilmek için Ġzmir‟de doğmak gerekmez. Ġzmirli olduğunu hisseden 

Ġzmirlidir. Bizim için önemli olan budur. Burada herhalde Ġzmir‟de doğan arkadaĢımızın sayısı çok 

fazla değildir. Ben Ġzmir‟de doğmadım ama çok iyi bir Ġzmirliyim. Ġzmir‟in hakkını ve hukukunu 

her zaman ve her yerde koruyacağım. ġimdi, bu geçen önergeyle ilgili oybirliğiyle geçen önergeyle 

alakalı teknik detaylara girmeyeceğim, iĢin imarsal boyutuna girmeyeceğim. Ama biz her Ģeyi 

burada konuĢtuk, her konuyu burada tartıĢtık. Bazen kavga bile ettik, bazen birbirlerimizi kırdık, 

bazen bu salonu terk ettik. Ama bu salonda gerçekleĢti. Bazen oybirliğiyle geçti, bazen 

oyçokluğuyla geçti. Ama hepsini burada konuĢtuk. Elbette ki dıĢarıda da basına yaptığımız 

açıklamalar oldu, olacaktır da. Bu gündemin dıĢındaki baĢka bir konuyu ve Ġzmir‟i ilgilendiren bir 

konu ise Ġzmir‟in yerel siyasetçileri dıĢarıda bunu elbette ki konuĢacaktır ama bu gündemi 

ilgilendiren bir konu ise bu Mecliste konuĢacaksınız. Ben size bir örnek vereceğim Kıymetli 

ArkadaĢlar, Menderes‟te yapılacak olan çöp tesisi ile ilgili. Biz AK Parti Grubu olarak o çöp 

tesisinin Menderes‟te yapılmasına karĢı duruĢ sergiledik bir Meclis Üyemiz hariç. Az önce Taner 

Bey‟in söz almasını istediği Hüsnü Bey hariç. Hüsnü Bey o karara itiraz etmiĢti, neden? Çünkü bir 

Çiğli Meclis Üyesi olarak kalkıp Çiğli‟deki çöp sorununun çözülmesiyle ilgili grubunun almıĢ 

olduğu karar demeyeceğim ama bizim kararımızın, görüĢümüzün zıttı bir görüĢ ortaya koymuĢtu. 

Tam anlamıyla bir demokratik duruĢ sergilemiĢtik. ġimdi o gün Taner Bey galiba Cumhuriyet Halk 

Partisi Grup Toplantısına katılmıĢtır diye düĢünüyorum. Bilmiyorum yani, herhalde katılmıĢtır. 

Orada herhalde tartıĢmıĢtır. Orada görüĢlerini dile getirmiĢtir. Ama aynı Taner Bey çıkıp bugün 

esasında geçmiĢ olan bir konuyla ilgili o gün çıkıp bu Ģehre ihanet etmeyeceğini düĢünerek o 

Mecliste konuĢmalıydı. O Mecliste, o Meclis Oturumunda konuĢmalıydı. Herhalde iĢi çıktı diye 

düĢünüyorum, bilmiyorum yani gerekçesini. Niye gelmediğinizin cevabını herhalde siz biliyorsunuz 

ama o gün demokrasiden bahseden, demokratlıktan bahseden Ġzmir‟e ihanetten bahseden Ġzmir‟in 

haklarından bahseden bir Meclis Üyesi partisinin görüĢüne bakmaksızın çıkıp o gün konuĢması 

gerekiyordu. Evet teknik olarak, evet imar konusunda grup kararı alamıyorsunuz. ġimdi, onu o 

Ģekilde yapmayacaksınız, sonrasında çıkıp burada alınan karar sonrasında birilerini rantiyecilikle 

suçlayacaksınız. Bu doğru bir Ģey değil. Bunu kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. ġimdi odalar 

elbette ki davalar açacak. Sivil toplum kuruluĢları açacak, açıyorlar. Kimine karĢı çıkıyoruz, kimine 

diyorsunuz ki “Evet haklılar” Aynı odalar, aynı odalar Taner Bey‟in çok iyi bildiği Bayraklı‟daki 

plan notlarıyla ilgili dava açtı. Niye dava açtı? Ortada bir rant var diye dava açtı. Ġnsanlar canla 

uğraĢıyor, insanlar oturacak yer arıyor. Ġnsanlar kafalarını sokacak yer arıyor. Aynı Taner Bey gönül 

isterdi ki o davanın karĢısında da benim Ģimdi yaptığım gibi siyasi bir duruĢ sergilemesi 

gerekiyordu ama maalesef yapmadı. ġimdi asıl benim söz almak istediğim baĢka bir konuya gelmek 

istiyorum, bambaĢka bir konuya. Pazartesi yaptığımız oturumda Ġzmir‟in gerçekten kangren haline 

gelmiĢ bir sorununa değinmiĢtim, trafik sorununa. Ve demiĢtim ki özellikle son birkaç haftadır, 

“Ġzmir felç geçiriyor.” DemiĢtim. Çünkü “Ġnanılmaz derecede Ġzmir‟in her noktasında ciddi bir 

trafik yoğunluğu var.” demiĢtim. Ve siz de Ģöyle bir cevap vermiĢtiniz, “Evet sayı pandemi 

nedeniyle arttı. Araç sayısı arttı. 1 milyon sayısının 1 milyon 250 bin, 1 milyon 400 bin 

sayılarına…” Evet bunu kabul ediyoruz. Ama bizim kabul etmediğimiz baĢka bir husus var. Bunu 

öngörebilmesi gerektiğini söylemiĢtik Ġzmir BüyükĢehir Yönetiminin. Çünkü pandeminin ilk 

günlerinde hatırlarsanız Sayın Mustafa Bey, Meclis BaĢkan Vekilimiz, Grup BaĢkan Vekilimiz ve 

diğer siyasi partilerin Grup BaĢkan Vekilleri ve Belediye BaĢkanlarımız da pandeminin ilk 

günlerinde Tunç Bey‟in de olduğu bir toplantı yapıldı ve bir Kriz Belediyeciliği sözü söylenmiĢti. 

Kriz Belediyeciliği derken, krizi yaĢanacak olan krizlere Ģehri tam manasıyla hazırlayabilmektir. 

Eğer buna hazırlayamazsanız Kriz Belediyeciliğinden bahsedemezsiniz ve adeta en iyi savunma 

hücum misali Sayın SOYER Ģöyle bir açıklama yaptı, Ġzmir‟de merkezi hükümetin yani AK Parti 

iktidarlarının bir metre dahi metro yapmadığı konusunda bir eleĢtiri getirdi. ġimdi Kıymetli 

ArkadaĢlar, sizin toplam raylı sistem ağınız 186 kilometre ve bizim evet, Ġzmir‟in toplam, doğru 

söylüyorsunuz. Ġzmir‟in toplam, Ġzmir‟in toplam… ġöyle söyleyeyim sizin ifade ettiğiniz diyeyim o 
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zaman, düzelteyim. Sizin ifade ettiğiniz Ġzmir‟in toplam doğruya doğru, yanlıĢa yanlıĢ. Taner Bey 

gibi değil. Evet, Ġzmir‟in toplam sizin ifade ettiğiniz Ģekliyle raylı sistem uzunluğu 186 kilometre. 

Hani bilbordlarda yazıyorsunuz ya. “Ġzmir‟i demir ağlarla ördük.” Ördük, öreceğiz. ġimdi 

arkadaĢlar, bu 186 kilometrenin 136 kilometresi ĠZBAN. 81 il içerisindeki tek örnek. Merkezi 

hükümetle yerel idarenin ortak yapmıĢ olduğu bir hat. 136 kilometre arkadaĢlar. Sadece Ģu an 

elindeki tren miktarı 2,5 milyar değerinde. Bunun %50‟si Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait, %50‟si 

Devlet Demiryollarına ait. ġimdi arkadaĢlar, neden yapıldı? Elbette ki yapılacak.  Daha çoğunu 

yapacağız. 136 kilometreden 156 kilometreye de çıkartacağız inĢallah onda bir sorun yok. Ama 

yapılanları görmeniz açısından söylüyorum. ġimdi arkadaĢlar, Ġzmir‟de bir çevre yolu var. Ġyi ki de 

var olmasa ben Ġzmir‟in halini gerçekten düĢünemiyorum. Ġzmir‟in ikinci çevre yolu da yapılacak. 

Ama itiraz etmeyeceksiniz. Daha güzergâhı bile belli olmadan çıkıp çevre katliamı, ağaç katliamı 

yapılıyor demeyeceksiniz. Oturacağız, tartıĢacağız, konuĢacağız. Ġzmir‟de sizin çokça itiraz ettiğiniz 

ama bütün itirazlara rağmen, Taner Bey‟in de Ģu anda desteklediği odaların açtığı davalara rağmen 

ve bugün hepimizin kullandığı Konak Tüneli, Merkezi Hükümet tarafından yapıldı bugün size 

devredildi. Konak Tüneli binlerce araç geçiyor. Daha çok tüneller açılacak hiç endiĢe buyurmayın. 

Ġzmir‟de yine trafik için önemli bir çözüm olacağını düĢündüğümüz ama sizin itiraz ettiğiniz 

maalesef itiraz ettiğiniz “Tüp Geçit” Kıymetli ArkadaĢlar  “Körfez GeçiĢi” Kıymetli ArkadaĢlar, 

bunlar sadece bazıları. Bunlar sadece bazıları, bunlar sadece bazıları arkadaĢlar.  Biz Ġzmirlileri 

zengin ediyoruz, Ġzmirlileri zengin ediyoruz. O yollarla, o geçitlerle Ġzmirlilere rant kazandırıyoruz 

arkadaĢlar. “Yol medeniyettir.” Diyorum hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL‟a teĢekkür ediyorum arkadaĢlar. ġimdi Taner Bey‟e 

söz vereceğim, sonra vereceğim arkadaĢlar söz Meclis burası hepimiz konuĢacağız. Taner Bey size 

sataĢma olduğu için… 

TANER KAZANOĞLU: Bugün Allah‟tan,  tamam Allah‟tan bugün gündem kısa sürdü. Demek ki 

uzun konuĢacağız. ġimdi birinci konu; evet o gün, o gün Meclis‟e gelmedim. Yani… Ama Ģöyle bir 

benim huyum vardır. Ben hiç bu konularda rahatsız olmam tek baĢıma da “hayır” derim.  Kaç defa 

da disipline gitmiĢimdir siyaset grup kararına uymadığım için. ġimdi BaĢkan, Bayraklı konusunu 

gündeme getirdiği için konuĢmak istedim aslında. Bayraklı konusunda “niye” diyor “bizim 

yanımızda yer almıyor? Odanın karĢısında yer almıyor?” diyor. ġimdi bakın, Cumhuriyet… AK 

Parti Grubunu aslında ben Sayın CumhurbaĢkanı‟nın beyanlarına karĢı bir davranıĢ biçimi içinde 

görüyorum. Sayın CumhurbaĢkanımız diyor ki; “yatay mimari olacak artık” diyor “yüksek mimari 

değil” diyor ama bakıyorum AK Parti hala yüksek mimari, yüksek katla ilgili bir mücadele 

içerisinde. Bayraklı ile ilgili olarak. Bayraklı‟da insanların Manavkuyu,  Mansuroğlu Bölgesinde 

müktesep hakları vardı. Sekizer, onar katlı binalar vardı. Bu sekizer, onar katlı binaları geldiler 

dediler ki; “burasının tamamı beĢ kat olacak.” Burada haklar kayboldu. Ve burada bir sürü insanın 

hakkı kayboldu. Benim gönlüm arzu ediyordu ki o Bayraklı‟daki o arkadaĢlar için kavga verilsin.  

Gidip bir tane müteahhidin veya iĢ adamının bir yerinin inĢaatı için bu kadar kendilerini 

yırtmalarına gerek yok.  Bana göre keĢke o Bayraklı‟daki o müktesep haklar ile ilgili ben bir 

hukukçu olarak söylüyorum.  O Bayraklı ile ilgili çok davalar açılacak. Yani orada ikinci Fikirtepe 

olmak ihtimali var. Çok da üzülüyorum. Yani bir felaketin üstünden ticaret yapılmasına. ġimdi 

bakıyorum, yine hep ne hikmetse bizim Ġstanbul firmaları burada. Hani biz bu Ġstanbul firmalarının 

Ġstanbul‟a yaptıklarını biliyoruz. Yani o nedenle uyarıyorum ben bir arkadaĢınız olarak. Bir Meclis 

Üyesi ArkadaĢınız olarak. Bu kentin,  bu kentte biz geçiciyiz bak çoluk çocuğumuz yaĢayacak. Yani 

yapılan binaları yıkmak kolay değil. ġimdi aslında gelmiĢken sorayım da aslında Özgür Bey daha 

iyi bilir.  O Alsancak‟taki o direkler ne olacak o yol direkleri? Hüsnü Ağabey sen biliyor musun? 

Köprü ayakları ne olacak? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) Öyle mi, peki. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Taner Bey karĢılık… Değerli ArkadaĢlar… 

TANER KAZANOĞLU: Ġyi güzel olmuĢ yani güzel olmuĢ biz tabii dediğim gibi. Yani ben hep 

Buca‟dayım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Taner Bey. 

TANER KAZANOĞLU:  Yani Alsancak‟a inemedim de onun için Özgür BaĢkan.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan‟a hitap eder misiniz? Evet, teĢekkür ederim. Sağ olun.  

Buyurun Sayın ġAHĠN buyurun. Buyurun Sayın ġAHĠN. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın 
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Temsilcileri, Ġzmirliler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, efendim ben de 

Gaziemir‟imiz, Gazikent Mahallemizin bir sorunundan bahsedeceğim.  Akçay Caddesi‟nin yoğun 

trafiğinin olması ve aĢırı gürültü olması sebebiyle 334 numaradan baĢlayıp 358 numaraya kadar 

olan bölümüne ses perdesi yapılması için 3 Temmuz 2007 yılında BüyükĢehir Belediyesine 2007/17 

sayılı Gazikent Muhtarlığınca yazı gönderilmiĢtir. Yine 2013 yılında BüyükĢehir Belediyesi 

Belediye BaĢkanımızın da katılımıyla yapılan muhtarlar toplantısında bu konu gündeme getirilmiĢ, 

getirilmesi üzerine 23/07/2013 tarih ve sayı 706, 696, 48 evet tarih sayılar var. Bu yazıyı zaten  

takdim edeceğim BaĢkan‟ım size. Yazı ile 6 ay süre ile ses ölçümleri yapılarak yine 28/06/2013 

tarihinde projeye baĢlayarak, 30 ayda sonuçlandırılacağı muhtarlarımıza, muhtarlığımıza 

bildirilmiĢtir. Yine 3-4 Eylül 2017 yılında BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın da katılımıyla yapılan 

muhtarlar toplantısında konunun yine gündeme getirilmesi üzerine BüyükĢehir Belediyesince 

15/11/2017 tarih ve sayılı yazı ile belirttiğimiz bu yolun acil gürültü azaltım noktalarından biri 

olarak belirlenmiĢ ve UlaĢım Daire BaĢkanlığına yazılmıĢ ancak bugüne kadar sonuç alınamamıĢtır. 

Yapılan ölçümlerden de anlaĢılacağı gibi Akçay Caddesi‟nin 334, 358 numaralar arasında yola 

yakın en az 230 dairenin bulunduğu kalan bölümüne günlük ortalama 100 bin aracın geçtiği ve aĢırı 

gürültü yarattığı vatandaĢlar tarafından sürekli dile getirilen bu konunun çözümü için ses perdesinin 

yapılmasına ihtiyaç vardır. Evet. Yine evet dün Ali GÖNEN Meclis Üyemiz Gaziemir ve 

BüyükĢehir Meclis Üyemiz bahsetti. Ben de aynı konuya değineceğim. Kendisine teĢekkür ederim 

çünkü bölgede insanlarımızın rahatsızlığı sürüyor. Beyazevler mahallesinde bulunan 40 dönüm 

arazi üzerinde inĢaata baĢlatılan ESHOT Garajına mahalle sakinleri olarak hepimiz karĢıyız. 

Bulunan bölge yerleĢim yeri içindedir. Yüzlerce otobüsün sesi,  eksoz dumanları, trafiğe uygun 

olmayan bölgedir. Aylardır tüm yetkililere Ģikâyetimizi ilettik. Ama olumlu cevap alamadık. 

Bulunan bölgede yaklaĢık 2 bin konut var. YürüyüĢ alanı, park, yeĢil alan düzenlemesi yok. 

Herkesin ihtiyacıdır bu sosyal yaĢam alanı. Biz bu inĢaatın devam etmemesi için elimizden geleni 

yapacağız. Bu eylem bir seferberlik… bir seferlik olmayacak. Sizin evet çünkü burada eylemler 

yapılıyor efendim. Buraya bölgedeki insanlarımız karĢı. Bunun yapılmasını istemiyorlar. Yine 

burada trafikten bahsedildi.  Yine bir vatandaĢımızın bir önerisi. Gıda ÇarĢısıyla ilgili. Gıda ÇarĢısı 

esnaf yönetimini bilgilendirmek kaydıyla malzeme getiren tır veya kamyonların çarĢıya giriĢinin 

akĢam saat 20.00‟den sonra olması trafiği büyük ölçüde rahatlatacaktır. ÇarĢı esnafına 

bilgilendirerek hususi araçlarıyla mal almaya gelen kiĢilerin trafiğe engel olmayacak Ģekilde dükkân 

önlerine park etmeleri konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, çarĢının postahane caddesi hariç 7 

veya 8 giriĢi var birer bariyer konup orada 16 kiĢiye iĢ imkânı sağlanabilir. Yangında itfaiye ve 

ambulansların girmesinde çok zorluk çekiliyor. Evet, burada bir vatandaĢın önerisi. Evet,  Sayın 

Özgür HIZAL BaĢkan‟ım, Tunç Bey de cevap verdi. Sayın BaĢkan‟ım da bahsetti. Trafik evet 

Ġzmir‟in gerçekten son günlerde trafik sorunu kangren haline dönüĢtü diyebiliriz evet özel araçlarını 

kullanıyor insanlar hep özel aracıyla çıkıyor trafiğe. Bugün yapılan mevcut çevre yolları bile artık 

Ģehir içi yol olmuĢ durumda oralar bile tıkanıyor. Buna ne yapılabilir?  Buna çözüm üretmek 

durumunda yani BüyükĢehir Belediyesi olarak çözüm üretmek durumundayız efendim. Onun için 

Ġzmir‟e biraz önce Özgür HIZAL Bey‟in de söylediği gibi daha çevre yolu da gerekli. Ġç trafiğin de 

daha düzenlenmesi iĢte alt geçitle ya da üst geçitle alternatif yollar oluĢması gerekiyor. Çok büyük 

sorun. Gaziemir‟den çıkıp Ġzmir‟in merkezine en az 2 saat ya da 3 saatte anca gelinebiliyor. Evet, 

teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sağ olun, Sayın ġAHĠN. Çok teĢekkür ederiz. Buyurun 

KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, ben Taner Bey ile ilgili konuya bir nokta koyayım 

istiyorum esasında. ġimdi imar konuları ile ilgili zaten grup kararı alınamıyor.  ArkadaĢımız kendisi 

de ifade etti.  O gün grupta da yok. Mecliste de yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ifade 

özgürlüğüne, yargıya baĢvuru hakkına, özgürlüklere son derece saygılı bir partiyiz. Bizim Belediye 

Meclis Üyemiz bile olsa düĢüncelerini özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Yargıya da gidiyorsa 

gider. Ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi burada hukuka dayalı olarak iĢlemler yaptığı için sonuçta 

yargı da kanunlarla karar veren bir merci olduğundan dolayı biz inanıyoruz ki hani Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye Meclisinin almıĢ olduğu karar yargıda da haklı bulunur. Bu konuda bu kadar 

acımasızca hani arkadaĢımıza eleĢtiri getirmelerini yanlıĢ buluyoruz. Hani özgürlüklerden yana 

olalım. Özgürlüklere sahip çıkalım. Saygı duyalım.  Bu konuyu burada noktalıyorum. Trafik 

konusuna değindi Özgür Bey. AK Parti BaĢkan Vekilimiz. O gün geçen Mecliste Belediye 
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BaĢkanımızın söylediği Ģey; “METRO‟ya 1 lira bile harcaması yok” dedi “devletin”. ĠZBAN baĢka 

bir Ģey. Raylı sistem. Ben… Nereden baktığınız ile ilgili bu konuya. Benim bakıĢ açım da Ģu; her 

yere devlet her türlü yatırımı yaparken neden Ġzmir‟de raylı sistemde yine belediyenin desteğini 

almak durumunda kaldı? Niye belediye katkı sağladı? O zaman devlet bu raylı sistemi ĠZBAN‟ı tek  

baĢına yapsaydı. Tek baĢına bu hizmeti getirseydi. Ben de bu açıdan bakıyorum. Hani belediye ile 

ortak ĠZBAN raylı sistem 186 kilometresini birlikte yaptık, devlet yaptı deniliyor ya o zaman 

tamamını yapsalardı. Devletimizin ne yazık ki Ġzmir‟e hep de cezalı olduğu bu söylenir zaten ifade 

edilir kamuoyunda da hep bu Ģekilde yansıtılır. METRO‟da ve tramvay hatlarında hiçbir katkısı 

yok. Hiçbir maddi katkısı yok. Bunu açıkça söyleyelim bu sayısal verilerle de resmi kayıtlarla da 

sabit. Umarım bundan sonra daha farklı olur. Ġzmir de diğer kentler gibi devletten alması gerektiğini 

alır. Konak Tünellerine değindi arkadaĢımız. Konak Tünelleri yapılırken de basında da çok tartıĢma 

konusu oldu, kamuoyunda da tepki çekti. Biliyorsunuz Kemeraltı Bölgesi, Kadifekaleden baĢlayıp 

aĢağıya Bahribaba Parkını da kapsayacak Ģekilde çok geniĢ bir alan turizm alanı olarak ilan edildi. 

Kemeraltı bugün UNESCO‟nun da koruması altına alınan dünyadaki en uzun çarĢının en eski tarihi 

yapıların olduğu bir yer. Konak Tünelinin geçtiği yer de Damlacık dediğimiz bu tarihi bir alanın 

altından Belediyeye sorulmadan vatandaĢa sorulmadan yine Merkezi Hükümetin “ben yaptım oldu, 

bitti” anlayıĢıyla açmıĢ olduğu bir tünel. Bugün devam etselerdi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine 

devretmiĢler. DevretmiĢler, devretmemiĢler. Bunun ne faydası var. Ne zararı var onu da bilmiĢ 

değilim.  ġunu söyleyelim.  Bir baĢka açıdan. Ġzmir‟in trafik sorunu sadece Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin sorunu değil, Ġzmir‟de UlaĢım Koordinasyon Merkezi adı altında, Ġzmir‟in trafiğini 

ulaĢımını düzenleyen bununla ilgili bağlayıcı kararlar alan bir merkez var. Bu merkezin ortakları 

içerisinde de yani karar verenleri arasında Ġzmir Valiliği var, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi var, kamu 

kurum kuruluĢları var. Birlikte karar alıyorlar. Ben Ġstanbul‟da, Ankara‟da yaĢayan yakınlarım var. 

Ġstanbul‟da yaĢayıp da bir geceyi Ġstanbul‟daki Boğaziçi Köprüsünde geçirmek zorunda kalan 

yakınlarım olduğunu biliyorum. Aracını olduğu yerde bırakıp toplu ulaĢım araçlarıyla hareket etmek 

zorunda kalan vatandaĢlar var. Dolayısıyla evet Ġzmir bugün bir trafik sorunu yaĢıyor olabilir ama 

bu sadece BüyükĢehir Belediyesinin sorunu değil pandemi koĢullarının  getirmiĢ olduğu insanların 

uzun zaman evde yasaklı kalmalarının sağlık sebebiyle getirmiĢ olduğu ihtiyaçtan kaynaklanan 

toplu  ulaĢım araçlarına yönelmemelerinin getirmiĢ olduğu bir  sorun. Umarım değiĢir. Bir de Ģu 

var; çevre yollarından bahsediliyor. Çevre yollarının kesinlikle yapılması Ģart. Geç bile kalınıyor 

esasında. Mümkün olan en hızlı Ģekilde kazandırılması lazım. Tüp Geçitten bahsediliyor. Bunda da 

gene Ġzmir‟in fikri sorulmuyor,  belediyenin görüĢü alınmıyor. Hâlbuki katılımcı bir demokrasiyle 

yol almak lazım.  Tüp Geçidin olduğu nokta bugün yine UNESCO‟nun koruma altına aldığı KuĢ 

Cenneti‟nin zarar göreceği  noktasında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi karĢı  çıkıyor Tüp Geçide. Yani 

her  yönden değerlendirmek  lazım. Yararı nedir, zararı nedir alternatif ne Ģekilde hareket edilebilir. 

Ben yaptım, oldu, bitti değil veya Belediye BaĢkanımızın doğru verilerle söylemiĢ olduğu bir söz 

üzerinden bir muhalefet yapmak bana göre çok doğru değil. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Değerli ArkadaĢlar, gerçekten çok yararlı konuĢmalar ve 

tartıĢmalar izledik bu bölümde.  Ben de birkaç Ģey söyledikten sonra Meclis‟i kapatacağım bugün.  

ġöyle ki; Ģimdi bir Meclis Kararı neticesinde tırnak içinde söylüyorum. Bir “ranttan” söz ediliyorsa, 

oybirliği ile alınmıĢ bir karardan söz ediliyor… bir ranttan söz ediliyorsa bu sadece belli bir Meclis 

Grubumuzun belli bir siyasi parti partisine atfedilen bir Ģey değildir. Benim de imzam var. Hepimize 

atfedilen bir Ģey olarak kabul ederim ben bunu.  Böyledir zaten doğası da çünkü arkadaĢımı da 

zaten ayırmadı yani çünkü biz oybirliği demek herkes burada iĢtirak etmiĢ ama kendisi açısından  

da böyle  bir risk ve bir Ģey görüyor burada önemli bir tehlike görüyor. Bunu uyarıyor. Ben o görüĢe 

katılmıyorum. Ama sadece bir grubu biraz önce Sevgili Özgür KardeĢim o Ģekilde lanse etmeye 

çalıĢtı hayır Meclis‟in aldığı bir karardır. Meclis buna fazlasıyla sahip çıkacaktır. Bunu bir kere bir  

Meclis BaĢkan Vekili olarak bunu söylemekte kendimi görevli hissediyorum. Diğer konu, umarım o 

günlere gelir bu ülke. Umarım gelir. Sonuçta ister Merkezi Hükümette olun, isterse Yerel 

Hükümette Yerel Ġktidarlarda olun yani belediyelerde olun nerde olursak olun biz kimin parasını 

harcıyoruz arkadaĢlar? Halkın parasını harcıyoruz.  Kamuyuz biz. Biz de kamuyuz, hükümet de 

kamu. Bakanlıklar da kamu, belediyeler de kamu. Herkes kamu bir kere ve vatandaĢın vergisini 

kullanıyoruz. VatandaĢ adına birtakım iĢleri yapıyoruz yani onlardan aldığımız parayla yapıyoruz. 

Kendi paramız değil.  Dolayısıyla ĠZBAN %50, %50 Allah bin kere razı olsun.  136 kilometre değil 

10 bin 136 kilometre yapalım. Gidelim Selçuk‟a da gidelim, gidelim Bergama‟ya da gidelim.  
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Nereye gidebiliyorsak, ÖdemiĢ‟e de gidelim nereye kadar gidebiliyorsak gidelim. Ġyi bir Ģey bu. 

Birlikte yapmıĢız ne güzel. Devlet Demiryolları ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi el ele vermiĢ 

kamunun hakkını hukukunu savunarak vatandaĢa bir hizmet getirmiĢ. Bundan daha iyi ne olabilir ki 

arkadaĢlar? Otoyollar yapmıĢlar anlattı Özgür KardeĢimiz evet doğru. Allah razı olsun bu 

memlekette taĢ üzerine taĢ koyan kim varsa ben ancak ona teĢekkür ederim. Burada bir sıkıntı yok. 

Sayın SOYER‟in dediği zaten otoyollardan bahsetmedi. Tırnak içinde bir “metro hattında” bunu 

söylerken aslında Özgür KardeĢim de bunu biliyor. Ġstanbul‟da metroyu yaptı hükümetimiz güzel 

Ankara‟da yaptı, Bursa‟da yaptı, orada da yaptı. Ġzmir‟de yapmadı. Bunu söylediğimiz Ģey bu. 

Haklı bir eleĢtiri. Bunu da talep ediyoruz aslında. Halkapınar Metrosu da iĢte izbedelle geçip 

duruyor buyurun yapın diyoruz yani ağanın eli tutulmaz yapılsın gitsin memlekete hayırdır, iyidir. 

Trafik evet ben de muzdaribim. Ama Sayın ġAHĠN söyledi MHP Grup BaĢkan Vekili, otoyol da 

tıkanıyor. Otoyol da tıkanıyor. ġimdi Sayın Valimizden rica etmiĢtik. ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar 

kapatacağım…  Sayın Vali‟den rica etmiĢtik yani sadece Belediye ve Kamu Kurumlarını değil tüm 

kamu kurum ve kuruluĢları bu esnek çalıĢma modeline göre ayarlayalım ki trafik saatlerinde belli 

bir ayarlama olsun sadece belediyede ve kamuda kaldı yani. Onun dıĢında küçük dokunuĢlardır, 

etkili oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor bunları hissedebiliyoruz KarĢıyaka‟dan gelenler bunu 

hisseder, gidenler. 4. Ģerit. Küçüktür ama yapılıyor bir Ģey yeni kavĢak düzenlemesi yapıldı o 

kapanma içinde. Ama Ģunu da o gün söyledim bir daha söylemek mecburiyetindeyim. ArkadaĢ 640 

bin araçtan çıkmıĢ 1 milyon 450 bin araca. Yol aynı yol. Yani evet öngörmeliydik diyor. Öngördük 

ne oldu öngördüğünde? Ne yaptın? Yolu geniĢletemezsin ki. Yol aynı yol duruyor. Ama çaresini 

bulmak mecburiyetindeyiz. Hep beraber bulmak zorundayız.  Hep beraber bulmak zorundayız.  

Çözüm önerileri varsa vardır. Muhalefetin de çözüm önerilerini görüyoruz. O zaman Belediye 

Meclisine getirmelidir buraya gündem dıĢında belki… Bizim böyle bir önerimiz var kardeĢim. Evet, 

çünkü bu sorunu çözdüğümüz zaman hepimiz rahatlayacağız. Değerli ArkadaĢlar, çok teĢekkür 

ediyorum. Ġyi bir toplantı, iyi bir meclis oldu.  

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin 

GörüĢülmesi kabul edenler mazeretleri, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 

  

VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir Ģey söyleyeceğim Grup BaĢkan Vekilleri önemli. Cuma günkü 

18.00 olarak mı devam edelim yoksa Özgür Bey? Sayın ġAHĠN? Sayın KÖKKILINÇ?  Sayın 

SEVĠNÇ? Saati, saati 18:00? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 18:00. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: O zaman bir sonraki birleĢim 28 Mayıs 2021 Cuma Günü 

Saat:18.00‟de görüĢülmek üzere. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler) Yarın ĠZSU Genel Kurulu var arkadaĢlar.  Yarın ĠZSU Genel Kurulu var 

arkadaĢlar. Ben Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisinden söz ediyorum. Onun anonsunu yapmıĢtık 

zaten daha önce. Peki, teĢekkür ederim. Meclisi kapatıyorum, sağ olun.  
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