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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 durumu
belirtilen otobüslerden; 35 KN 407 ve 35 KN 524 plakalı, BMC BELDE 260 CB marka, 2004 model
otobüslerin Karabük-Safranbolu Belediye BaĢkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun
görüĢülmesi. (ESHOT-UlaĢım Yat. Dai.BĢk.E.62664/E.616499)
2. Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ġzmir Elektrik Su Havagazı
Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve ÇalıĢma Yönetmeliği Taslağı”nın görüĢülmesi.
(ESHOT-Ġnsan Kay. ve Eğt.Dai.BĢk.E.62559/E.616473)
3. S.S. Yukarıcuma Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 1 adet 1000 lt, 1 adet 500 lt kapasiteli sabit
süt soğutma tankı ihtiyacının karĢılanmasına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S.
Yukarıcuma Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge
ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai.BĢk.E.615593)
4. S.S. Küçükören Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 1 adet 6000 lt kapasiteli sabit süt
soğutma tankı ihtiyacının karĢılanmasına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S.
Küçükören Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge
ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai.BĢk.E.615736)
5. S.S. Örenli Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 1 adet 2000 lt, 1 adet 1000 lt kapasiteli sabit
süt soğutma tankı ihtiyacının karĢılanmasına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S.
Örenli Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde
yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai.BĢk.E.615500)
6. S.S. Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 2 adet 2000 lt kapasiteli sabit süt soğutma
tankı ihtiyacının karĢılanmasına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. Kozak
Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer
alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.615535)
7. S.S. Çaylı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 1 adet 6000 lt kapasiteli sabit süt soğutma tankı
ihtiyacının karĢılanmasına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. Çaylı Beldesi
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan
“Protokol”ün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.615713)
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8. Mülkiyeti Belediyemize ait, Konak ilçesi, Hacı Mahmut Mahallesi 177 ada, 1 no‟lu taĢınmaz
üzerindeki Konak Katlı Otopark Binasının giriĢ katındaki Z-50 no'lu ofis içerisinde bulunan önerge eki
krokide sarı ile taralı depo alanının, Milli Kütüphane Derneğine kullanım hakkının devri ve Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Milli Kütüphane Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve
önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanabilmesi için Ġzmir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER‟e yetki verilmesi hususlarının görüĢülmesi. (Kültür
ve San.Dai.BĢk.E.617362)
9. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü iĢ birliğinde, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi hizmet alanı olan bütün Ģehir sınırları dâhilinde, kırsal alanlarında sağlıklı, çevreye dost,
sürdürülebilir tarımsal üretimin ve hayvancılığın yaygınlaĢtırılması ve kırsal kalkınmanın arttırılması için
mevcut üretim sistemlerinin iyileĢtirilmesi, yeni ürün ve üretim sistemlerinin yaygınlaĢtırılması, tarımda
istihdam alanları yaratarak kırsal alanda yaĢayan genç nüfusun kentlere göçünün önlenmesi amacıyla
kırsalda üretilen ürünlerin baĢta Ġzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaĢtırılması için "Kırsal Kesimde
Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi'' kapsamında, bal ve alternatif arı ürünlerinin üretiminin
desteklenmesi ile yörede (birliğe kayıtlı arıcı ve aileleri ) hem teorik hem de uygulamalı eğitim almak
isteyen üreticilerin belirlenmesi arıcılığa ve arıcılık ürünlerine yönelik eğitimlerin sonrasında arıcılık
malzemeleri verilerek üreticilerin desteklenmesi, üretimlerin tanıtımına ve pazarlanmasına destek olmak
amaçlanmakta olup, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Tarımsal
Hiz.Dai.BĢk.E.617693)
10. Buca ilçesi, Kızılçullu Mahallesinde, 40571 ada, 13, 14, 15 parselin "Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu
Alanı (LPG yer alabilir)" olarak belirlenmesine yönelik parsel maliklerince hazırlanan, 1/5000 ölçekli
Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.613918)
11. 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 önerisi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.614226)
12. Bayındır ilçesi, Elifli Mahallesi 510 parselde Belediye Hizmet Alanı (Atık Getirme Merkezi ve
Hayvan Barınağı) belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ile
Bayındır Belediye Meclisinin 07/01/2022 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.615204)
13. 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
önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.616539)
14. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 67 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yelki
Mahallesi, 2254 ada, 6 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği
önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.614553)
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
1. Belediye Meclisimizin 25/11/2021 tarihli ve 05.1393 sayılı Kararı ile kabul edilen, ESHOT Genel
Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Mali Bütçesinde yer alan bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul
Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarlarının yılı içinde yüzde onunu
geçen 421.000.000,00-TL iç borçlanma kısmı için Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığından
onay alınması, söz konusu kredi için Belediyemizin garantör olması, garantörlük kapsamında her türlü
iĢlemin yapılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname, protokolleri düzenleyip
imzalanması için münferiden iĢlem yapmak üzere BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Mali
Hiz.Dai.BĢk.E.61537/E.609021)
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2. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZFAġ A.ġ‟nin 18/01/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında
alınan, Ģirket sermayesinin 207.509.360,00-TL‟den geçmiĢ yıllar ve 2021 yılı zararları toplamından
55.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karĢılığı çıkarılan
hisse senetlerinin en eski tarihlisinden baĢlamak üzere iptali suretiyle) sermayenin azaltılarak
152.509.360,00-TL‟ye indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak 25.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak
suretiyle sermayesinin 177.509.360,00-TL‟na çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin ĠZFAġ
A.ġ. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düĢen (%99,95704'üne tekabül eden)
207.420.214,00-TL olan sermaye miktarının 54.976.372,00-TL azaltılarak 152.443.842,00-TL‟ye
indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak sermaye artırımından payına düĢen (%99,95704‟üne tekabül eden)
24.989.260,00-TL rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak edilmesi ve sermaye payının
177.433.102,00-TL‟ye çıkarılmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe –
ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk.E.567248)
3. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi
BaĢkanlığının Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibindeki ödeneğin akaryakıta gelen artıĢlar sebebi ile
yılsonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaĢıldığından önerge eki tabloda belirtildiği Ģekilde toplam
421.000.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Mali Hiz.Dai.BĢk.E.61023/E.609030)
4. ESHOT Genel Müdürlüğü Kalite ve Kurumsal GeliĢim Dairesi BaĢkanlığı bütçesinde Yakacak
Alımları tertibi açılarak, Yapı Tesisleri Dairesi BaĢkanlığında Yakacak Alımları tertibinden 550.000,00TL ödenek ve Kalite ve Kurumsal GeliĢim Dairesi BaĢkanlığı bütçesinde Elektrik Alımları tertibi
açılarak, Yapı Tesisleri Dairesi BaĢkanlığında Elektrik Alımları tertibinden 3.000.000,00-TL ödenek
aktarımı yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
(ESHOT-Mali Hiz.Dai.BĢk.E.61718/E.609018)
5. ĠĢin sürdürülebilirliği açısından Pandemi süresince Ürkmez – Seferihisar – F. Altay güzergâhında
UKOME Kararları ile yolcu taĢıma hakkını elinde bulunduran araç sahiplerinin üyesi bulunduğu S.S 43
No‟lu Ürkmez Seferihisar Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifi ile 7144 sayılı Kanun Hükümleri tarifi
çerçevesinde; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Planlama Dairesi BaĢkanlığı UlaĢım Koordinasyon
Merkezi (UKOME) tarafından onaylanacak güzergâhlar ile sınırlı olmak üzere, idarece oluĢturulacak
hatlar ile ilgili toplu taĢıma hizmetlerini iĢletmesi, Elektronik Ücret Toplama Sistemine dâhil edilmesi
BüyükĢehir Belediye Meclisince belirlenmiĢ olan yolculuk tarifelerine uygun olarak tahsil edilen
ücretlerin idare gelirlerine alınması, Ġdaremiz tarafından bölge genelindeki mevcut hat yapıları, yolculuk
sayıları ve toplu ulaĢım ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanan iĢ planı çerçevesinde belirlenen Km‟ler
üzerinden, Km. bazlı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22/a maddesi kapsamında 12 ay süreli ihale
gerçekleĢtirilmesi ve yeni sözleĢmenin imzalanması hususlarına yönelik Plan ve Bütçe - Hukuk
Komisyonlarımızca “Ġhale usulünün Ġdarece belirlenmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda değiĢiklikle
oybirliği
ile
uygun
bulunduğuna
iliĢkin
MüĢterek
Rapor.
(ESHOT-UlaĢım
Pln.Dai.BĢk.E.61544/E.611563)
6. ESHOT Genel Müdürlüğünün Gediz Atölye ve Garaj Alanında yer alan, Ġnönü Mahallesi Gazeteci
Yazar Ġsmail Sivri Bulvarı No:500K D:1 Buca/ĠZMĠR adresindeki sosyal tesisin iĢletme hakkının
Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel ile Grand Plaza A.ġ'ye devri ile konuya iliĢkin
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün; “Ġnönü Mahallesi Gazeteci Yazar Ġsmail Sivri Bulv.
No:500K D:1 Buca/ĠZMĠR adresindeki Sosyal Tesisin ilk yıl 46.000,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına
iĢletme hakkının Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm ĠĢletmeleri A.ġ’ye devredilmesi” Ģeklindeki
müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe –
ġirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.577271)
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7. Belediyemizce yürütülmekte olan YaĢayan Parklar Projesi kapsamında yer alan ve proje çalıĢmaları
devam eden, Bayraklı ilçesi, Doğançay Mahallesi, 40283 ada, 9 parsel üzerinde bulunan ve önerge eki
krokide iĢaretlenen sosyal tesis yerinin iĢletme hakkının Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve
bedel ile ĠZDOĞA A.ġ.‟ye devri ile konuya iliĢkin hazırlanan Protokol‟ün; “Ġzmir ili, Bayraklı ilçesi,
Doğançay Mahallesi, 40283 ada, 9 parsel üzerindeki Sosyal Tesisin ilk yıl 3.200,00-TL/yıl+KDV bedel
ile 5 yıllığına iĢletme hakkının ĠZDOĞA Çevre Korunması ĠyileĢtirilmesi MüĢavirlik ve Proje Hizmetleri
Tic. ve San. A.ġ’ye devredilmesi” Ģeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (Emlak
Yön.Dai.BĢk.E.608479)
8. Belediyemizce projelendirilen Olivela Zeytin Bisiklet Rotası Ekoloji Aktivite Eğitim Alanının yer
aldığı, Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi, 2302 ada, 46 ve 66 parseller üzerinde bulunan ve önerge eki
krokide iĢaretlenen sosyal tesis yerinin iĢletme hakkının Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve
bedel ile ĠZDOĞA A.ġ.‟ye devri ile konuya iliĢkin hazırlanan Protokol‟ün; “Ġzmir ili, Güzelbahçe ilçesi,
Yelki Mahallesi, 2302 ada, 46 ve 66 parsel üzerindeki sosyal tesisin ilk yıl 2.000,00-TL/yıl+KDV bedel
ile 5 yıllığına iĢletme hakkının ĠZDOĞA Çevre Korunması ĠyileĢtirilmesi MüĢavirlik ve Proje Hizmetleri
Tic. ve San. A.ġ’ye devredilmesi” Ģeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (Emlak
Yön.Dai.BĢk.E.608182)
9. Belediye Meclisimizin 28/05/2021 tarihli ve 05.596 sayılı Kararı doğrultusunda, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi ve/veya iĢtiraklerince sunulan toplu ulaĢım hizmetinde kullanılan Elektronik Ücret Toplama
Sisteminin, Belediyemizden Belediyemiz iĢtiraki olan Ġzmir Ġnovasyon ve Teknoloji A.ġ.'ye devrine
iliĢkin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Ġnovasyon ve Teknoloji A.ġ. arasında imzalanan
"Elektronik Ücret Toplama Sistemi Devir SözleĢmesi'nin "Ek Protokol" baĢlıklı 5.19. maddesine
istinaden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Ek Protokol"ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.592264)
10. Belediyemiz Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığına bağlı Bilgi Ağları ġube Müdürlüğü görev tanımına
giren DıĢ Birimlerin Merkez ile Bağlantısının Sağlanması Amacıyla MPLS, VPN ve ADSL Bağlantı
Hizmeti Alımı; WĠzmirNet Ücretsiz Ġnternet Hizmeti Alımı; Sayısal Trunk Telsiz Sistemi Bakım Onarım
Hizmeti Alımı; Telefon GörüĢmeleri Ġçin Ses Hizmeti Alımı; Özel Servis Numaraları Ġçin Ses Hizmeti
Alımı iĢlerinin gelecek yıllara yaygın yüklemeleri olarak 01/10/2022 tarihi itibariyle 24 aylık ihaleler
halinde yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları
Raporu. (Bilgi ĠĢl.Dai.BĢk.E.548121)
11. Gençliği her seviyede güçlendirip kendi toplumlarını Ģekillendirme ve geliĢtirmede gençlerin daha
aktif katılımcılar olmaya teĢvik edilmesi, gençlerin ve gençlik örgütlerinin toplumda oynadığı önemli ve
aktif rolü iĢaret etmek üzere tasarlanmıĢ etkinlik ve projelerin yürütülmesi amacıyla her yıl farklı Avrupa
kentlerine verilen bir unvan olan “Avrupa Gençlik BaĢkenti (AGB)” unvanını kentimize kazandırmaya
yönelik baĢvuru çalıĢmaları yapılmakta ve hazırlık süreci, Gençlik Örgütleri Forumu Derneği ile
kentimizdeki gençlik örgütleri ile beraber yürütülmekte olup, son baĢvuru tarihi olan 21 ġubat 2022
tarihinde baĢvuru gerçekleĢtirilecek olup, söz konusu süreçte Meclis Heyetimizin desteklerinin
sağlanabilmesi ve olumlu görüĢ yazısının verilebilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.617326)
12. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele Günü,
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ve 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması Günü
etkinlik ve planlamalarında kullanılmak üzere, toplumsal cinsiyet eĢitliğinin ana akımlaĢtırılması
hedefiyle "Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Uluslararası AfiĢ YarıĢması" gerçekleĢtirilmesi planlanmakta olup,
söz konusu afiĢ yarıĢmasının, oluĢturulan Seçici Kurul, DanıĢma Kurulu ve Raportörlerden oluĢan listeyi
içeren ve önerge ekinde sunulan YarıĢma ġartnamesi doğrultusunda gerçekleĢtirilebilmesi, ödül kazanan
birinciye 15.000,00-TL, ikinciye 10.000,00-TL, üçüncüye 8.000,00-TL ve mansiyon alan 3 yarıĢmacının
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her birine 5.000,00-TL olarak belirlenen ve kiĢilerin Ģahsi hesaplarına ödenmesi Ģeklinde gerçekleĢecek
tutarların, Belediyemiz Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığına bağlı Kadın ÇalıĢmaları ġube Müdürlüğü
Ödül, Ġkramiye ve Benzeri Ödemeler Bütçe kodundan karĢılanabilmesi hususlarının Plan ve Bütçe
Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna; Aile ve Çocuk Komisyonunca “Aile ve Çocuk
Komisyonunu temsilen, Komisyon Üyesi Av. Burçin Kevser TOURCHIAN’ın DanıĢma Kuruluna
önerilmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
MüĢterek Rapor. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.609458)
13. Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı tarafından Cumhuriyetimizin kuruluĢunun ve Ġzmir'in
kurtuluĢunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında 25-26-27 Mart 2022 tarihlerinde Celal Atik Spor Salonu/
Ġzmir'de düzenlenmesi planlanan "Ġzmir 100. Yıl Kupası Dans Sporu Latin ve Standart Dans YarıĢması
Türkiye ġampiyonası" isimli etkinliğe yönelik olarak, Ģehrimizde ve ülkemizde dans sporunun evrensel
boyut kazanmasına katkı sağlamak, geliĢtirmek ve özendirmek amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile
Türkiye Dans Sporları Federasyonu arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan
“Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanabilmesi için Ġzmir BüyükĢehir Belediye
BaĢkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim,
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.597922)
14. 35. Uluslararası Ġzmir Festivali ve 29. Ġzmir Avrupa Caz Festivali Düzenlenmesine yönelik Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Ġzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı arasında imzalanmak üzere
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol‟ün imzalanabilmesi
için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler
Komisyonları Raporu. (Kültür ve San. Dai.BĢk.E.611765)
15. Konak Belediyesinin 06/12/2021 tarihli ve 253/2021 sayılı Meclis Kararı ile onaylanarak
uygulanmakta olan "2022 Yılı Katı Atık Tarife Cetveli"nin gerek Covid-19 Pandemisi gerekse
ülkemizde geliĢen ekonomik güçlükler nedeni ile oteller, hastaneler, devlet okulları, aile hekimlikleri ve
sağlık ocaklarında indirim uygulanmak üzere yeniden düzenlenerek ekte sunulduğu Ģekli ile 01/01/2022
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022 Yılı Katı Atık Tarife Cetvelinde değiĢiklik yapılması
hususuna yönelik, Konak Belediye Meclisinin 04/02/2022 tarihli ve 48/2022 sayılı Kararının oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. Ve Kar. Dai.BĢk.E.609111)
16. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir ilçesi sınırları içerisinde Altyapı Kazıları ile ilgili Denetim,
Tespit ve Cezai iĢlemler Gaziemir Belediyesince uygulanacağından, gerekli tarifeler belirlenmiĢ ve 2022
yılında kullanılacak olan birim fiyatlar 13/10/2021 tarihli ve 93 sayılı 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi
ile kabul edilmiĢ, ancak son dönemdeki dövizlerdeki yükseliĢ ve buna bağlı olan fiyatlardaki artıĢ
mevcut birim fiyatların güncellenmesi zorunluluğu doğurmuĢ, ayrıca kazı izni/ruhsatı verilen yerlerde
mevcut üst kaplamanın ilgili altyapı kuruluĢlarınca zamanında yenilenmemesi ve vatandaĢın bu
durumdan mağdur olması da tedbirler kapsamında rayiç listesine ek cezai iĢlem düzenlenmesi ihtiyacı
oluĢtuğundan bu kapsamda önerge eki listede belirtilen Tarife Cetveli ile Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 2022
Mali Yılı Bütçe Ücret Tarifesinin uygulanmasına yönelik, 04/02/2022 tarihli ve 21 sayılı Kararının
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve
Kar.Dai.BĢk.E.612274)
17. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarihli ve 239 sayılı Kararı ile uygun görülen; Basınsitesi
Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Ticaret+Konut Alanı (TĠCK)" kullanımında kalan
6462 adanın Ġnönü Caddesinden cephe alan parsellerinde, "BitiĢik, Blok ve Ayrık Nizam 8 kat"
yapılaĢma koĢullarını ayıran ada ayrım çizgilerinin kaldırılarak, bu parsellerde yapılaĢma koĢulunun
"Blok Nizam 8 kat (BL-8)" olarak belirlenmesi ve güneyindeki 7 metrelik yola cephesi bulunan 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 parsellerin yapı yaklaĢma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.555976)
18. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 48/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Ġzmir

6
BüyükĢehir Belediye Meclisinin 12/07/2021 tarihli ve 05.770 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun
bulunarak onaylanan 7221 sayılı Kanun ile 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8. maddesine eklenen hüküm
doğrultusunda Konak Belediyesi ilçe sınırı içerisinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planında bina yükseklikleri „Serbest' olarak belirlenmiĢ olan ada/parsellerdeki bina yüksekliklerinin
belirlenmesine iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğine 27/09/2021-26/10/2021
tarihleri arasındaki askı süresi içerisinde yapılan 15 adet itiraza yönelik, Konak Belediye Meclisinin
01/12/2021 tarihli 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 ve 239 sayılı
Kararları kapsamında yapılan incelemede; söz konusu itirazın “yasa gereği reddine veya uygunluğuna
iliĢkin öncelikle Konak Belediye Meclisince karara bağlanması, itirazın uygun bulunması hâlinde ise
plan önerisi hazırlanarak Belediyemize iletilmesi gerektiği anlaĢıldığından bu aĢamada
Komisyonumuzca karar verilmesine yer olmadığının” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.607416)
19. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 48 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Belediye
Meclisimizin 12/07/2021 tarihli ve 05.770 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun bulunarak onaylanan 7221
sayılı Kanun ile 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8. maddesine eklenen hüküm doğrultusunda Konak
Belediyesi ilçe sınırı içerisinde yer alan ve yürürlükteki, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında bina
yükseklikleri „Serbest' olarak belirlenmiĢ olan ada/parsellerdeki bina yüksekliklerinin belirlenmesine
iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğine 27/09/2021-26/10/2021 tarihleri arasındaki
askı süresi içerisinde Akdeniz Mahallesi, 7491 Ada, 1 Parsel maliki Passtel Gıda ve Ġhtiyaç Maddeleri
Pazarlama ĠnĢ. Müh. Tur. San. ve Tic. A.ġ. tarafından yapılan itiraza yönelik, Konak Belediye Meclisinin
01/12/2021 tarihli 240 sayılı Kararı kapsamında yapılan incelemede; söz konusu itirazın “yasa gereği
reddine veya uygunluğuna iliĢkin öncelikle Konak Belediye Meclisince karara bağlanması, itirazın
uygun bulunması hâlinde ise plan önerisi hazırlanarak Belediyemize iletilmesi gerektiği anlaĢıldığından
bu aĢamada Komisyonumuzca karar verilmesine yer olmadığının” oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.607372)
20. Torbalı Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarihli ve 247 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye
Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 05.905 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
DeğiĢikliği doğrultusunda hazırlanan, Pancar Mahallesi, 1684, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083, 2084,
2085, 2087, 2088, 2089 ve 2090 parselleri kapsayan alanda "Kapalı Spor Alanı", "Belediye Hizmet
Alanı", "Otopark Alanı" ve "Tarımsal Nitelikli Alan" olarak belirlenmesi talebine yönelik, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği ve Ġlavesi önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.581658)
IV. TOPLANTIYA
GÖRÜġÜLMESĠ

KATILAMAYAN

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ

MAZERETLERĠNĠN
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2. BÖLÜM
2022 YILI ġUBAT AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI
Tutanak No : 97509404-301.04-2/3
Toplantı Tarihi : 16/02/2022
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, Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU,
Serkan KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan
KAYHAN, Mustafa ĠDUĞ, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya
YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan
UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Mehmet
Atilla BAYSAK, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar
SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT,
Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Hasan ATAK (Torbalı
Belediye BaĢkan V.), Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali
YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel
ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN,
Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem
BAYRAKTAR, Musa ÖZCAN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR,
Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif
SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Dolunay
BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Ayhan KAYA, Hüsniye
YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Muammer
Ekrem ORAN, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih
GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay
KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK,
Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin
Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU,
Selma KISA, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Hüsnü
BOZTEPE, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin
YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet
PINAR, Erhan ÇALIġKAN, 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, Turgut PINAR, Nezih ÖZUYAR, Hasan ÜNAL, Alpaslan KOPARAL.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Mustafa ġafak BARAN, Selim
Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Mithat TEKĠN, Ali BOR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Seda
ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Onur YĠĞĠT, Adil KIRGÖZ, Aybars YILDIRIM, Filiz CERĠTOĞLU
SENGEL, Alp ATAY, Fatih TAġTAN, Dilek YILDIZ, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER,
Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), Galip ATAR, Hakan KOġTU, AĢkın
UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Uğur
DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Cüneyt UMUTLU, Serkan
ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Serdar AKSOY, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan
Vekili).
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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Meclis Üyeleri yerlerini aldıklarına göre, Sayın Meclis
Üyeleri Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ġubat Ayı Olağan Meclis Toplantımızın III. BirleĢimini
açıyorum. Toplantı yeter sayımız fazlasıyla mevcuttur. ġimdi, Ģimdi Gündemle ilgili Sayın AK Parti
Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢımız söz almak istiyor. Usule göre Gündemle ilgili konuĢmalarda bir
lehte bir aleyhte söz vereceğim. Sanıyorum aleyhte konuĢmayı… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır. Yönetmelik diyor ki, “Lehte ve aleyhte
bir kiĢiye söz verilir.” Ben Gündemle ilgili eğer görüĢülecek bir konu varsa, Gündemin usulüne
iliĢkin konuĢulacak bir konu varsa bir Meclis Üyesine lehte bir Meclis Üyesine aleyhte söz
vereceğim. Buyurun Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Çok Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinizi saygı ve hürmetle
selamlıyorum. Lehte mi aleyhte mi olduğunu ben kendim bile bilmiyorum. Siz takdir edeceksiniz.
ġimdi…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Muhalefet Grubu olduğu için genellikle aleyhte konuĢuluyor.
ÖZGÜR HIZAL: Yok. Bazen lehte de olduğu oluyor. ġimdi iki gündür, Meclis oturumlarında,
Meclis Toplantılarımızda Gündem DıĢı KonuĢmalarımızı Gündemin baĢına alıyorduk. Bu Grup
BaĢkan Vekilleri toplantısında, Gruplar adına yapılmıĢ toplantıda alınmıĢ bir karardı. Ama bugün
görüyoruz ki, Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri yine eski sisteme dönük olarak Gündemin sonuna
alınmıĢ. ġimdi açıkçası benim aklım çok karıĢtı. Muhtemelen Meclis Üyesi ArkadaĢlarım ve sizlerin
aklı da karıĢtı. Sizin bu kararsızlığınız noktasında, bu kararsızlığınız noktasında gerçekten bizim de
nasıl bir katkı koyacağımızı biz de merak ediyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: YaĢayarak göreceğiz.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi esasında bunu biraz yapboza çevirdiniz diye düĢünüyorum. Burada tabii
eleĢtirinin dozunun artması, bazen Mecliste gerginliğin artması, sistemi değiĢtirmenizi gerektirmez.
Bunu ben Grup BaĢkan Vekilleri toplantısında da söylemiĢtim. Bir araba her kaza yaptığında
arabayı değiĢtirmezsiniz, arabayı onarırsınız. Sistemde ufak tefek dokunuĢlar yapabilirsiniz ama
Ģimdi bir öne bir Gündemin sonuna almak gerçekten Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 150 yıllık
tarihindeki geleneklere çok uygun olmuyor. Biz, burada, bu noktada bir zaman noktasında bir
problem mi var? Bazı Meclis Üyesi ArkadaĢların, Gündemin çok uzadığını, Meclisin çok uzadığı
konusunda Ģikâyetleri mi var? Elbette ki Mecliste biz Ġzmir‟i konuĢacağız, Gündemi konuĢacağız.
Bu Gündem, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanının Gündemi. Bir de bu Ģehrin bir Gündemi var.
Dolayısıyla bu Ģehrin Gündemini konuĢmamız gerekiyor diye düĢünüyorum. Ve biz Gündem DıĢı
KonuĢmalarda esasında Ģehrin Gündemini konuĢuyorduk, siz de ülkenin Gündemini
konuĢuyorsunuz dönem dönem. Bence bu iĢin Gündemin baĢında olması çok verimli olduğunu
düĢünüyorum. ġu anda neden böyle bir değiĢiklik yaptığınızdan hiçbir fikrimiz yok. Herhalde
bununla ilgili bir açıklama yaparsınız diye düĢünüyorum, saygılar sunuyorum. (2 dakika 35 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. ġimdi Gündemle ilgili olarak Sayın Gamze Gül ÇAMUR
arkadaĢımız söz istemiĢti herhalde burada mı? Sayın KÖKKILINÇ buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, biz Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğine göre 3
yıldır Meclisimizi yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere Yönetmelikte Gündem maddelerinin sırasının
değiĢtirilmesine dair de Meclisimizde oylama yapılabiliyor. Zaman zaman bunu da uyguladık.
Ancak Grup BaĢkan Vekilleri bir araya geldiğinde Gündem DıĢı KonuĢmaların, Meclisin de
yayınlanması sebebiyle zannediyorum, öne alınması noktasında bir uzlaĢıya varmıĢlar, fakat gördük
ki Meclise dair dün örneğin 105 kadar konu vardı ve Gündem konularını yeterince sağlıkla sıhhatle
tartıĢmaya zaman kalmayacağını düĢündük. Bugün Grubumuzda da bunu değerlendirdik, tartıĢtık
Gündem DıĢı KonuĢmaları Gündemimizin sonuna bırakılmasının daha doğru olduğu kanaatine
vardık. Biz aynı karardayız. Grubumuz adına Gündem DıĢı KonuĢmaların bugün Gündemde yer
aldığı sırasıyla olmasını talep ediyoruz. (1 dakika 4 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, Değerli ArkadaĢlar.
ERHAN KILIÇ: Ben çok kısa bir Ģey söylemek istiyorum Sayın BaĢkan‟ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan‟ım BaĢkan‟ım…
ERHAN KILIÇ: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin GörüĢülmesi sonda
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olması usulen çok doğru olmayabilir… (11 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan‟ım BaĢkan‟ım… Tamam. Değerli ArkadaĢlar, Sayın Grup
BaĢkan Vekilleriyle yaptığımız görüĢmede de mutabakatta da “Bir de bunu deneyelim, böyle bir
gidelim.” Ģeklinde bir mutabakata vardık. Ġki gün denedik, demek ki doğrusu yine böyle
olmasıymıĢ. Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun oybirliğiyle ve büyük çaptaki bu konudaki
iradesiyle Gündemi düzenleme noktasında olan sorumluluğunda olan yönetim böyle bir karar aldı.
Gündemi düzenleme yetkisi biliyorsunuz, BaĢkanlığa ait olan bir husustur. Dolayısıyla Gündemle
ilgili biraz önce arz ettiğim gibi lehte ve aleyhteki konuĢmayı eleĢtirebilirsiniz ama dediğim gibi
alınan karar budur. Bu böyle deneceğiz. Bugün Gündem DıĢı KonuĢmalar sizlerin de gördüğü gibi
yine Meclisimizin sonunda devam edeceğiz. ġimdi Gündeme geçiyoruz. Buyurun efendim.
II.
BAġKANLIK
MAKAMINCA
GÜNDEME
EKLENEN
ÖNERGELERĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, madde baĢlıklarıyla görüĢülerek değerlendirilsin,
oylansın diyoruz Gündem maddeleri.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli
ArkadaĢlar, madde baĢlıklarıyla Önergelerin görüĢülüp karara bağlanmasını oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 1?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde doğrudan oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli Meclis
Üyeleri, 1 no’lu Önergeyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. 2?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk ve UlaĢım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 2 no’lu
Önergenin Hukuk – UlaĢım Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 3?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 3, 4, 5, 6, 7 Hukuk – Bütçe – Kooperatifler – Tarım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 3, 4, 5, 6 ve 7
no’lu Önergelerin Hukuk – Plan ve Bütçe – Kooperatifler – Tarım, Orman ve Hayvancılık
Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir. 8?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe – Kültür.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 8 no’lu
Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarımıza
havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
9?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe – Tarım – Ġklim DeğiĢikliği.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 9 no’lu
Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe – Tarım, Orman ve Hayvancılık - Ġklim DeğiĢikliği ve
Uyum Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 10?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 10 ve 11 Ġmar – Hukuk – Esnaf – Çevre – UlaĢım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 10 ve 11 no’lu
Önergelerin Hukuk – UlaĢım – Ġmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Çevre ve
Sağlık Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 12?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre – Sokak Hayvanları.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 12 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Sokak Hayvanlarını Koruma
Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir. 13?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 13 ve 14 Ġmar Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 13 ve 14.
maddelerin…
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HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Komisyonlara havale etmeden önce Hüsnü Bey söz istedi.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz vermedim Ģu anda.. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Özür dilerim söz vermedim, söz vereceğim.
Sayın KÖKKILINÇ..
NĠLAY KÖKKILINÇ: 13 ve 14‟ü Ġmar Komisyonuna önermiĢtik.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 13 ve 14 no‟lu Önergeleri Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna...
Hüsnü Bey buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Gündem ile ilgili söz almıĢ
bulunmaktayım. Dün yine güven konusuyla ilgili konuĢmuĢtuk ama biz dün iki Komisyon
Toplantısı yaptık. Hem sabah hem de akĢam burada Mecliste ara verdiğimiz zaman… Ara vermeden
biz gittik, toplantı yaptık. Dün biz Cumhuriyet Mahallesi‟yle ilgili kararı alırken, bize Cumhuriyet
Mahallesinin planlarının bugün geleceği söylenence dün tabii ki baĢka konular da vardı. Gündemin
de bize saat 17:00 gibi ulaĢmasında, fakat Gündemin sonunda dünkü 101, 102, 103. maddelerinin…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE onları oyladık, geçtik.
HÜSNÜ BOZTEPE: Gündeme geleceğim BaĢkan‟ım, Gündeme geleceğim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır ama bir dakika Değerli ArkadaĢlar, bakın Değerli
ArkadaĢlar Hüsnü Bey Gündemle ilgili…
HÜSNÜ BOZTEPE: Gündemle ilgili konuĢuyorum Sayın BaĢkan‟ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır konuĢamazsınız.
HÜSNÜ BOZTEPE: KonuĢurum. (1 dakika 1 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kapatır mısınız mikrofonu arkadaĢlar. Değerli ArkadaĢlar,
Gündemle ilgili Gündemle ilgili… Değerli ArkadaĢlar, Gündem ile ilgili bir lehte bir aleyhte olmak
üzere söz verdim. Gündemle ilgili bir lehte bir aleyhte olmak üzere söz verdim... (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Böyle konuĢamazsınız Sayın
BOZTEPE lütfen.
HÜSNÜ BOZTEPE: KonuĢurum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri…
HÜSNÜ BOZTEPE: Gündem maddesiyle ilgili…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben… Böyle konuĢamazsınız lütfen. Hayır… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Buna hakkınız yok. Sayın
BOZTEPE lütfen. Meclisi germeye hakkınız yok. Sayın BOZTEPE... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE...
NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylayalım BaĢkan‟ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE… Lütfen lütfen…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylama yapalım BaĢkan‟ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli arkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Meclis Üyeleri…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben Gündemle
ilgili Sayın HIZAL‟a ve Sayın KÖKKLINÇ‟a söz verdim. Usul böyledir, usul böyledir. Gündemle
ilgili siz… Gündemle ilgili siz Ģimdi çıkıyorsunuz dün görüĢülen 3 tane maddeyle ilgili Gündemde
olmayan üç tane maddeyle ilgili burada görüĢ beyan ediyorsunuz. Buna izin vermiyorum. Böyle bir
Ģey olmaz. Böyle bir Ģey olmaz. ġimdi…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylansın diyoruz efendim evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi, 13 ve 14 no‟lu Önergelerin, 13 ve 14 no’lu Önergelerin
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler?
Oybirliği
ile
kabul
edilmiĢtir...
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, yanlıĢ yaptığımız bir Ģey
yok arkadaĢlar, yanlıĢ yaptığımız bir Ģey yok. Hiç bir Ģey yanlıĢ yapılmıyor. Sen yanlıĢ yaptığını
düĢünüyorsun ama öyle bir Ģey yok. YanlıĢ yapılmıyor. Yönetmeliği okuyun, Yönetmeliği okuyun
Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Yönetmeliği okuyun lütfen...
NĠLAY KÖKKILINÇ: Devam, evet. Devam edelim. Komisyon… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, devam ediyoruz. Gündeme devam ediyoruz
arkadaĢlar. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
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III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının
GörüĢülmesi bölümüne geldik Değerli ArkadaĢlar. Buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 1. madde Komisyonlardan oybirliği ile uygun görülmüĢ, geldiği
Ģekliyle oylasın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL söz alacak. Buyurun Sayın HIZAL. 1. maddeyle
ilgili görüĢ bildirecek.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, az önce usulü anlamda ciddi bir hatta yaptınız. Onu öncelikle
söylemek istiyorum. ġimdi ben ve Nilay Hanım Gündemin geneliyle ilgili, Gündem açılıĢından
hemen sonra Meclisin açılıĢından hemen sonra lehte ve aleyhte konuĢma yaptık. Ama Hüsnü Bey,
bir Gündem maddesiyle ilgili bir söz aldı ve konuĢma yapma ihtiyacı duydu. Evet, Ģimdi her Meclis
Üyesi ister Grubu adına ister Ģahsı adına bu elimizdeki Gündem maddeleriyle ilgili…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL çok güzel söylediniz, ne güzel söylediniz,
elinizdeki Gündem maddeleriyle ilgili. Dünkü Gündem maddeleriyle ilgili 101, 102 ve 103‟ün ne
alakası var? Değil mi Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Ģu anda ciddi ikinci hatanızı yapıyorsunuz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun. Buyurun Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: Ġkinci hatanızı yapıyorsunuz. Bir niyet okuması yapıyorsunuz. Bir niyet okuması
yapıyorsunuz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE‟nin söylediği Ģeyler ortada Sayın HIZAL.
Lütfen buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bir niyet okuması yapıyorsunuz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Niyet okuması falan yaptığımız yok, HIZAL. Yapmayın Sayın
HIZAL yani.
ÖZGÜR HIZAL: Niyet okuması yapıyorsunuz, Sayın BaĢkan. ġimdi usulen Yönetmeliğin Meclis
Üyelerine vermiĢ olduğu hak ve hükümlülükler var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: NeymiĢ o hak ve hükümlülükler? Allah aĢkına ne olur lütfen
bakın Sayın HIZAL…
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi ben bunların dersini mi vereceğim? Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Verin dersini verin dersini… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: Böyle mi olacak?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Böyle mi?
ÖZGÜR HIZAL: Böyle mi olacak?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Böyle mi olacaktı. 101, 102, 103 dün geçmiĢ maddeleri…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, dünkü konuyla…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Hüsnü BOZTEPE, bakın Sayın HIZAL…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz vereceğim, devam edeceğiz. Bir dakika ama vereceğiz. Bir
Ģey söylemek istiyorum. Değerli ArkadaĢlar, Allah aĢkına dün üç tane madde geçmiĢ, Sayın
BOZTEPE‟de tabiri caizse uyumuĢ, geçti… ġimdi diyor ki “Bu nasıl geçti, buradan?” (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Kim yalan… Gündem sana bir
gün önce verildi. Kimse yalan söylemedi. ArkadaĢlar, kimse yalan söylemedi. Onu size… Ne zaman
yayımlandığını
arkadaĢlar
biliyorlar…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Öyle Ģey olur mu ya. Öyle Ģey olur mu? Öyle
Ģey olur mu? Değerli ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri öyle Ģey olur mu? Allah aĢkına olur mu?
Sayın HIZAL. Sayın HIZAL… Lütfen lütfen devam edin. Gündem size geliyor.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Ģimdi sizden ricam Ģu…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Az önceki konuĢmamda da esasında bunu söylemek istedim. Meseleyi iĢinize
geldiği gibi değerlendirmeyin lütfen. ĠĢinize geldiği gibi değerlendirmeyin lütfen. Yönetmeliğin size
Meclis BaĢkan Vekili olarak ya da Meclis BaĢkanı olarak vermiĢ olduğu hak ve hükümlülükler
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olduğu gibi Meclis Üyelerine de vermiĢ olduğu hak ve hükümlülükler var. Bu Yönetmelikte her
Gündem maddesiyle ilgili, her Gündem maddesiyle ilgili Meclis Üyeleri Grubu adına ya da Ģahsı
adına söz alabilir mi? Alabilir.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tabii ki alabilir, tabii ki yani olur mu Sayın HIZAL?
ÖZGÜR HIZAL: Sürelerini biliyorsunuz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biliyorum.
ÖZGÜR HIZAL: 20 dakika - 10 dakika neyse.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biliyorum. Tabii ki alabilir.
ÖZGÜR HIZAL: Tamam. Dolayısıyla, dolayısıyla Hüsnü Bey, az önce bakın Ġmar Komisyonuna
sevk edilmiĢ, bakın Ġmar Komisyonuna sevk edilmiĢ bir Gündem maddesiyle ilgili Ġmar
Komisyonuna sevk edilmiĢ bir Gündem maddesiyle ilgili Ġmar Komisyonunun iĢleyiĢiyle alakalı bir
konuĢma yapıp, arkasından, arkasından bu Gündem maddesiyle alakalı söyleyeceklerini
söyleyecekti. Siz burada, siz burada anlaĢılmaz bir Ģekilde bir niyet okuması yaparak, esasında hiç
ama hiç gerek olmayan bir gerginliğe neden oldunuz Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL kayıtları çıkaralım mı?
ÖZGÜR HIZAL: Bakın hiç gerek olmayan bir gerginliğe neden…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL kayıtları çıkaralım mı?
ÖZGÜR HIZAL: Burada, burada sabırla birbirimizi dinleyeceğiz elbette ki.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tabii ki dinleyeceğiz. Tabii ki dinleyeceğiz.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi ben bu… ġimdi ben bu 1. maddede…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ama… Gündem… Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi ben 1. maddede ġimdi ben 1. maddede Sayın BaĢkan, Komisyonlardan
Gelen 1. maddede konuĢacağım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Herkes konuĢmak ister. Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızda konuĢmak ister. Bunu
engelleyecek misiniz?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır.
ÖZGÜR HIZAL: Tabii ki engellemeyeceksiniz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır. Hayır.
ÖZGÜR HIZAL: Bugüne kadar da engellemediniz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bin kere hayır.
ÖZGÜR HIZAL: Engellemediniz zaten. Bugüne kadar ki geçmiĢteki uygulamalarınıza da ters olan
bir uygulama sergilediniz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hiç engellemem. Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi dolayısıyla, dolayısıyla bir maddenin, bir Gündem maddesinin
Komisyondan gelmiĢ olması ya da Komisyona gönderiliyor olması o Gündem maddesiyle ilgili bir
Meclis Üyesinin söz almayacağı anlamına gelmez. Burada konuĢur, dünkü konuyla alakalı bir
bağlantı kurar. Eğer eğer bu konuĢmadan bir rahatsızlık var ise konuĢma biter, bir Meclis Üyesi
arkadaĢımız çıkar, “Hüsnü Bey saçmaladı.” der. “Hüsnü Bey yanlıĢ konuĢtu.” der. “Hüsnü Bey bu
konuyu hiç bilmiyor.” der. Bu kadar basit. Ama siz Hüsnü Bey‟in konuĢmasının 30. saniyesinde
“Hop olmaz böyle Ģey, siz dünkü konuyu konuĢuyorsunuz.” dersiniz. Bu bir niyet okumasıdır Sayın
BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġyi ama dünkü konuyu konuĢtu.
ÖZGÜR HIZAL: Doğru bir uygulama değil. Usulen bir hata yapıyorsunuz. Siyaseten bir hata
yapıyorsunuz. (2 Dakika 58 Saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Sayın KÖKKILINÇ buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım bu konuda herhangi bir hata yapılmıĢ değil, Meclis
ÇalıĢma Yönetmeliğinin 12. maddesinde bakın aynen Ģöyle söylüyor. Diyor ki; “Meclis BaĢkanı,
meclis çalıĢmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclis görüĢmeleri sırasında söz alan
üyenin konu dıĢına çıkması, (aynen az önce olduğu gibi) bu durumda, bu davranıĢ yasaktır. Buna
aykırı davranan üyeler, baĢkan tarafından uyarılır, buna rağmen davranıĢlarında ısrar eden üye
baĢkanın talimatıyla görevliler tarafından meclisten çıkarılır.” Diyor. Dolayısıyla Gündem dıĢı yani
Gündemle ilgili siz zaten Meclis Üyemize söz verdiniz. Meclis Üyemiz söz aldı, söz almamıĢ değil.
Ama aldığı sözde Gündem dıĢına çıktı. Yani burada biz neyi görüĢüyorduk? 13 ve 14. maddenin
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birisi Dikili Belediye Meclisinin bir kararı, diğeri de Güzelbahçe Belediye Meclisinin bir kararı,
bunların Ġmar Komisyona gönderilmesini istemiĢtik. Bununla ilgili bu iki maddeyle ilgili söz
aldığını düĢündünüz, söz verdiniz. Gündemle ilgili ama Gündem dıĢına çıktı. Dünkü üç maddeden
bahsetti. Dolayısıyla Gündem dıĢı olduğu için kendisini uyardınız. Bu konuda yapılmıĢ herhangi bir
hata, yanlıĢ yoktur. ArkadaĢımız Gündem dıĢı konuĢmalarda yine sözünü alır, yine söylemesi
gerekenleri söyler Mecliste... (1 Dakika 26 Saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL buyurun. ġunu bitirelim ama artık yani.
ÖZGÜR HIZAL: Tamam. Sayın BaĢkan… Bitiriyoruz. ġimdi bir Meclis Üyesinin kalkıp
konuĢuyor olması düzeni bozduğu anlamına gelmez. 30. saniyesinde müdahale ettiniz. Gündem
dıĢı, Gündemin dıĢında bir konu konuĢulup konuĢulmaması noktasında azcık sabır gerekir. Bir
Ġmar Komisyonuna sevk edilen bir Gündem maddesi var. Yine Ġmar Komisyonuyla alakalı ve
imarla alakalı bir konudan bağlantı kurulacak. O zaman, o zaman Cumhuriyet Halk Partisindeki
Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızı, sizin her Toplantıda uyarmanız lazım ama her Toplantıda. Hiç
Gündemimizde olmayan, hiç yereli ilgilendirmeyen, her konuya giren Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızı
sizin “Gündem DıĢı konuĢuyorsunuz, bu Gündemle alakalı değil.” deyip uyarmanız gerekiyor.
Yaptınız mı? Yapmadınız.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yaptım.
ÖZGÜR HIZAL: Dilek ve Temenniler değil. Dilek ve Temenniler değil. ġimdi ben bu Gündem
maddesinden herhangi bir Gündem maddesinde ne konuĢacağımı, konuĢmamı yapmadan nereden
bileceksiniz? KonuĢmamın baĢındaki cümlemden nasıl bir yol izleyeceksiniz? Gerçekten merak
ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Yani ben 1. madde de “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
beceriksiz.” dediğimde çıkacaksınız o zaman “Gündem DıĢı konuĢuyorsunuz, Gündemin DıĢına
çıktınız.” diyeceksiniz. Böyle bir Ģey mümkün müdür? Sayın BOZTEPE de dünkü iki tane ya da üç
tane Gündem maddesiyle alakalı bir konuĢma yapıp bağlantıyı buraya getirecekti. Ama maalesef ki,
yine sabırsız bir Ģekilde bu süreci açıkçası baltaladınız diyorum. (1 Dakika 35 Saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın… Söz vereceğim BaĢkan‟ım. Sayın HIZAL bir kere Ģurada
bir anlaĢalım Değerli ArkadaĢlar. Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE ilgili maddelerle ilgili söz
aldı, bu mümkün AK Parti Grubu adına ya da kiĢisel olarak. Ne demiĢtik? “Bu iki maddenin Ġmar
Komisyonuna havale edilmesi…” derken kendisi söz aldı. Bu mümkün o maddelerle ilgili ister
Komisyondan gelsin, ister Komisyona gidecek Önerge maddesi olsun. Onunla ilgili söz alabilir bir
üye. Burada bir beis yok. Bunu engelleyen bir madde de yok Yönetmelikte arkadaĢlar, Özgür Bey
bunu en iyi bilenlerden. Ama kayıtlar orada Özgür Bey‟le inĢallah yarın ya da öbür gün birlikte
dinleriz, birlikte dinleriz. Hangi madde “30 saniye” diyor ya hani Ģeyi görmek için… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġimdi… ġey arkadaĢlar, Fransız
SavaĢı‟nda, Fransız SavaĢı‟nda… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler
ve
sözler.)
Fransız
SavaĢında…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar, generale gelmiĢler savaĢın
esnasında, ilgili kurmayı gelmiĢ „„Efendim‟‟ demiĢ; “Yani savaĢı kaybediyoruz, savaĢı
kaybediyoruz.” demiĢ, “Neden kaybediyorsunuz kardeĢim, neden kaybediyorsunuz?” “Vallahi”
demiĢ “Size 13-14 tane madde sayarım.” “Bir…” demiĢ. “Mühimmat, mermi yok.” “Gerisini sayma
kardeĢim” demiĢ. 101, 102, 103‟ü 33 saniyede söyleyen arkadaĢtan gerisinin ne geleceğini, yani
“Ömer” derken aslında onun “Ömer” dediğini görüyoruz buradan yani... Dolayısıyla Değerli
ArkadaĢlar bakın, Ģimdi eğer bakın Değerli ArkadaĢlar, Sayın arkadaĢlar… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) (SALONDAN: Gündeme devam
edelim.)
ArkadaĢlar,
bir
dakika
arkadaĢlar…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Meclis BaĢkanı olarak arkadaĢlar bir izahatta
bulunuyorum, bir müsaade buyurun. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Söz hakkı kısıtlanmıyor.
Hiçbir Ģekilde kısıtlanmıyor. O söz hakkını istedikleri zaman, istedikleri kadar sürenin yettiği ve
verdiği yetki kadar kullanıyor arkadaĢlarımız, fazlasını kullanıyorlar. Bir sıkıntı yok. Demokrasinin
gereği de budur zaten. Demokrasinin gereği de budur. Bunu da devam ettireceğiz. Bu Meclis çünkü
bunun tecelli edeceği bir alan olarak görüyoruz. Burada sıkıntı yok. ġimdi Değerli ArkadaĢlar,
Erhan BaĢkan söz istemiĢti. Buyurun Erhan BaĢkan. Ondan sonra bu bahsi kapatıp, devam
ediyorum. 1. Madde üzerine geçeceğim.
ERHAN KILIÇ: Sayın BaĢkan‟ım, usulü tartıĢmalardan ziyade ben esasla ilgili bir düĢüncemi dile
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getirmek istiyorum. Gündemin 10. maddesi belki geçti ama en azından arada hızlı geçti, ben de tam
söyleyemedim. ġu anda… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Nasıl?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündemle… 10. madde diyor.
ERHAN KILIÇ: 10. madde diyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar. Erhan Bey, Erhan Beyciğim tamam teĢekkür ederim.
Tamam, teĢekkür ederim. Yani böyle bir Ģey yok ama… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ERHAN KILIÇ: ġimdi bir Ģey söyleyeyim Ģimdi ben Ģunu söyleyebilirim bir saniye bakın.
ÖZGÜR HIZAL: BaĢkan‟ım, konuĢabilirsiniz. Biz bu konuda…
ERHAN KILIÇ: Bir saniye Özgür Beyciğim. ġimdi Sayın BaĢkan diyorsa eğer…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan BaĢkan… Erhan BaĢkan…
ERHAN KILIÇ: Bir saniye bir Ģey söyleyeceğim. (42 Saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan BaĢkan, vereceğim söz vereceğim, devam edeceksiniz.
Erhan BaĢkan‟ım söz vereceğim. Değerli ArkadaĢlar, bakın egzajere etmenin, sulandırmanın gereği
yok, Gündemde olan bir maddeyle ilgili... Sayın BOZTEPE de Gündemde olan maddeyle ilgili söz
istedi, verdik kendisine. Ama o Gündemde olmayan Ģey konuĢtu. Erhan BaĢkan…
ERHAN KILIÇ: Sizinle ilgili bahsettiğiniz olayla ilgili oturum kapandı. Sayın BaĢkan, Ģu anda
oturum hâlâ devam ediyor. Sizin bahsettiğiniz bir önceki oturuma ilgili… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın, Sayın KILIÇ Gündemle ilgili konuĢuyor. Buyurun Sayın
KILIÇ.
ERHAN KILIÇ: Bir Ģey söyleyeyim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ERHAN KILIÇ: ġimdi Bakın Ģunu da belirtmek istiyorum, bir Hukukçu olarak. Burada Belediye
ÇalıĢma Yönetmeliğinin 12. maddesinde konu dıĢına çıkılmıĢ olmasıyla ilgili BaĢkan‟a bir takdir
yetkisi verilmiĢ. Bu takdir yetkisi seçilmiĢ bir BaĢkan Vekili tarafından, kesinlikle ve kesinlikle
doğru Ģekilde uygulanacağı bir karinedir ve bu karinenin doğru olup olmadığını da buradaki Meclis
karar verir. O yüzden sizin bu konudaki o konuyla ilgili konu dıĢına çıkılmasıyla ilgili düĢüncenizi
ben bireysel olarak kabul ediyorum, doğru buluyorum. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Eğer bir
önceki yani bu dünkü olabilir veyahut bundan önceki, bir yıl önceki bir Gündemle ilgili bir
konuĢma olabilir, onu Gündem DıĢı KonuĢmalarda alıp…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tebrik ederim, tebrik ederim bravo…
ERHAN KILIÇ: Bir Ģekilde onunla ilgili bir yorum yapılabilir. ġu anda benim bahsettiğim olay
oturum kapanmadı, oturum hâlâ devam ediyor. Oturum devam ettiği için, bu konuda benim söz
hakkım olduğumu düĢünüyorum. Eğer siz olmadığını düĢünüyorsanız…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır öyle Ģey olur mu BaĢkan‟ım buyurun.
ERHAN KILIÇ: Bunu Dilek ve Temennilerde anlatabilirim…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 10. madde Gündemde, 10. madde Gündemde arkadaĢlar
buyurun.
ERHAN KILIÇ: ġimdi 10. maddeyle ilgili esasi bir usulden ziyade, esasi bir konuya değinmek
istiyorum. Bir… Buca‟nın merkezinde bir akaryakıt istasyonu talebi var. Bunlar çok artmaya da
baĢladı. Buca‟nın tam göbeğinde ciddi bir yoğunluğun olduğu bir bölgede ve aynı zamanda Ģu anda
imar planlarıyla ilgili çalıĢma yapılan bir bölgede bu Ģekilde bir talep gelmesi ve bunun kabul
edilmesi veyahut da tabii ki bu görüĢülebilir çok doğaldır, her malik, her birey gelip, bu konuyla
ilgili bir talepte bulunabilir ama ben Ģunu söylemek istiyorum, Buca Belediye BaĢkanı olarak.
Orayla ilgili özellikle o bölgeyle ilgili bir çalıĢma yapılıyor, biliyorsunuz. Buca‟nın özelikle
bahsettiğimiz bölge Kızılçullu Ģu anki hâliyle Akıncılar Mahallesi ve diğer yakınındaki bölge
burası… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Nasıl?
Anlamadım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. Buyurun Sayın…
ERHAN KILIÇ: Bu bölge deprem konusunda riskli bir bölge. O yüzden burada bir plan çalıĢması
yapılıyor. Bununla ilgili yapılacak, alınacak, kararlarda en azından bu benim düĢüncem Ġmar
Komisyonunun burada hem Ģekil Ģartlarına bakması. Yani bu akaryakıt ve servis istasyonuyla ilgili
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Yasadaki öngörülen Ģekil Ģartlarına bakması ama Ģekil Ģartlarının yorumlanmasında özellikle
buranın kentin içinde olması, etrafındaki konut yoğunluğunun fazla olması, kent trafiğine etkisiyle
ilgili de olayı dar değil, daha geniĢ yorumlaması gerektiğini düĢünüyorum Ġmar Komisyonunun.
Her ne kadar Ġmar Komisyonunun görüĢü, Meclisi bağlamasa da burada o bütün çevresel etkileri ve
hâlihazırdaki plan çalıĢmalarının da olduğunu da burada ben beyan ediyorum. Açıkçası BüyükĢehir
Belediyemiz çalıyor, bizler öneri çalıĢmasındayız. O yüzden bunlarında dikkate alınması
gerektiğini, burada beyan etmek istiyorum. Onun haricinde tekrar söylüyorum, ben buradaki usulü
tartıĢmayla ilgili bir açıkçası onu bile anlamakta güçlük çekiyorum. Nihayetinde burada Meclis
BaĢkan Vekili bir karar vermiĢ, “Konu dıĢına çıkıldığını beyan etmiĢ.” çok basit bir Ģekilde bittikten
sonra Gündem “Evet siz böyle bir karar verdiniz. Böyle takdir yetkisi kullandınız ama ben bunu
söylemek istiyordum.” denilebilir. O yüzden çokta gerekli bulmuyorum. Çok teĢekkür ediyorum söz
verdiğiniz için, sağ olun... (4 Dakika 10 Saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkan‟ım, BaĢkan‟ım çok TeĢekkür ediyorum. Değerli
ArkadaĢlar, Buca Belediye BaĢkan‟ımız Buca‟yı ilgilendiren 10. Gündemin 10. maddesinin
BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin 10. maddesi ile ilgili değerli bir görüĢ vaaz etmiĢtir.
ÖZGÜR HIZAL: Ben de 10. madde ile ilgili bir söz istiyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Önemlidir, önemlidir çok önemlidir. Dolayısı ile Gündemimizde
yer alan ve 5‟li Komisyona gönderilen bu madde ile ilgili, ben Sayın BaĢkan‟ımdan Ģunu da rica
edeceğim. Komisyon çalıĢmalarında sizin ya da Buca‟da görevlendireceğiniz Belediyenin
Temsilcisi arkadaĢımız da yer alırsa, Komisyonumuzu bilgilendirir ise bu hassasiyetlerinizi
Komisyon da dikkate alacaktır. Dolayısı ile hiç merak etmeyin bu konuda 10. madde ile ilgili,
Komisyon görüĢülürken aĢağı yukarı 1 aylık süremiz var. Bunun Ģeyini değerlendireceğiz. TeĢekkür
ediyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: 10. madde ile söz istiyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Artık geçelim Ģeye, ESHOT‟ a geçelim. Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: 10. madde ile söz istiyorum. Müzakereler açık her hâlde?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Açık açık.
ÖZGÜR HIZAL: BileĢim devam ediyor herhalde? Dolayısı ile Sayın BaĢkan 10. madde ile ilgili
söz aldığı için ben de…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Aynı zamanda bir Ġmar Komisyonu Üyesi olarak söz aldım 10. madde ile alakalı.
ġimdi Sayın BaĢkan Komisyona sevk edilmiĢ bir konu ile alakalı görüĢlerini dile getirdi Buca
Belediye BaĢkanı olarak. Az önce tabii konuĢmama geçmeden önce sizin anti demokratik
tutumunuzdan dolayı sizi eleĢtiriyorum açık söylüyorum. Yani beni ciddi hayal kırıklığına
uğrattınız. Çünkü demokratik bir yönetim tarzınız vardı. Bu günkü demokratik yönetim tarzınızdan
uzak tutumunuzdan dolayı eleĢtiriyorum. ġimdi Sayın BaĢkan, Sayın Buca Belediye BaĢkanımız
Komisyona sevk edilmiĢ bir Gündem maddesi ile alakalı, Komisyon Raporu henüz
düzenlenmeksizin, Komisyonda henüz görüĢmeksizin, bütün teamüllere, bütün uygulamalara aykırı
bir Ģekilde Komisyon Üyelerini de yönlendirecek Ģekilde bir beyanı ortaya koymuĢtur. Bu doğru bir
beyan değildir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Komisyonu ya da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, bunun
ile alakalı Buca Belediyesinden ya da ilgili Kurumlardan resmi yazı ve görüĢleri zaten talep eder, o
görüĢler doğrultusunda karar verilir. Karar sonrasında Komisyon Kararı sonrasında, Komisyonun
Kararını beğenmiyor ise lehte ya da aleyhte Belediye BaĢkanımız ya da bir Meclis Üyemiz çıkar
görüĢ bildirir. Ama siz, siz burada, siz burada az önce de bahsettiğim gibi Hüsnü Beyi, Hüsnü Beyi
hiç dinlemeden… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Hiç dinlemeden… Sayın BaĢkan lütfen. Hiç dinlemeden dakikalarca Sayın BaĢkan‟ın Komisyon
Üyelerini, 5‟li Komisyondaki tüm Üyeleri yönlendirmesine müsaade ettiniz. Ve teamüllerin
tamamını ayaklar altına aldınız. TeĢekkür ederim. ( 2 dakika 6 saniye )
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar söz vereceğim yine… Değerli ArkadaĢlar,
Sayın Erhan KILIÇ Buca Belediye BaĢkanı. Ama aynı zamanda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bir
Meclis Üyesidir. Bir Meclis Üyesi olarak, burada bir Meclis Gündeminde olan bir madde ile ilgili
olarak,
istediği
gibi
görüĢ
vaaz
edebilir…
(Salondan
ses
kayıtlarında
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anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ġstediği gibi görüĢ vaaz edebilir. Lütfen, lütfen,
istediği gibi… O madde ile ilgili. Bakın arkadaĢlar, o madde ile ilgili görüĢ vaaz etti Sayın
BaĢkanımız. Hangi sıfatla? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin saygı değer bir Meclis Üyesi olarak. Siz
hangi sıfatla söz aldıysanız, o da o sıfatla söz aldı. ġimdi…
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, ben sizin bu…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Dolayısı ile dolayısı ile o madde ile ilgili... (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) O madde ile ilgili yarın diğer
maddeler ile ilgili de benzer Ģeyler olabilir. Nasıl görüĢ alıp vaat ediyorsunuz Ģimdi siz görüĢ
aldınız. Biraz önce de AK Parti Grup BaĢkan Vekili, AK Parti Grup BaĢkan Vekili, Ġmar ve
Bayındırlık Komisyon Üyesi olarak söz aldı ve söz verdim.10. madde ile ilgili görüĢ vaaz etti
kendisi, Sayın BaĢkanımızı eleĢtirerek. Ġkisi de Meclisimizin saygı değer üyesidir. Ġkisi de vazife
yapıyorlar. Ben de bu vazifelerini yapmalarına aracılık ve imkân sağlıyorum. TeĢekkür ediyorum.
Sayın KÖKKILINÇ buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: 10. madde…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım Ģimdi bu madde ile ilgili görüĢ alan baĢka arkadaĢımız
yok. O yüzden oylanmasını öneriyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz istedi Sayın BOZTEPE.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Buyurun.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 10. madde ile ilgili olarak... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar bakın. Değerli ArkadaĢlar.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz vermedim Sayın BOZTEPE söz vermedim. Buyurun ben
dinliyorum sizi. Dinliyorum sizi… Söz vermedim, söz vermedim. Değerli ArkadaĢlar, Değerli
ArkadaĢlar, 10. madde ile ilgili, 10. madde ile ilgili biraz önce Erhan BaĢkanımın söz istediği gibi
Sayın BOZTEPE söz istedi. 10. madde ile ilgili olarak... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Meclis Üyesi…(Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır arkadaĢlar… Sayın BOZTEPE buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, ben de Ġzmir BüyükĢehir Meclis Üyesiyim. Her hâlde
memleketim Erzurum olduğu için, Erzurum Meclis Üyesi değilim. Ben de burada söz istedim. Ve
söz alırken de dünkü ki oybirliği ile geçen bir konu üzerine baĢlayarak bugünkü Dikili‟de,
Güzelbahçe‟de ki konulara gelecektik. 10. maddeye gelelim. 10. madde ile ilgili Sayın Belediye
BaĢkanının hassasiyetini anlıyorum ama o konuĢmayı Grup BaĢkan Vekilimize söyledi burada
değil. Bilgi verebilir Komisyona ki Buca‟da 3-5 tane plan geldi, Sayın BaĢkan da biliyor. Biz
bunları revizyon olduğu için de Komisyon olarak da reddettik. Ama onu burada değil, o konuĢmayı
burada değil, Belediye Meclis Üyelerine, Komisyon Üyelerine talimat verir gibi bir konuĢmayı
yakıĢıksız bulduk. Yoksa orada revizyon varsa, bir çalıĢma varsa muhakkak ki demin Özgür BaĢkan
da söyledi. Muhakkak Buca Ġlçe Belediyesine sorulur, oradaki arkadaĢlarla diyalog kurulur. Zaten
bu
konu
ile
ilgili,
bu
konu
ile
ilgili…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, doğru söylüyorsunuz kurumlarla görüĢler
alınmıĢtır. Bununla ilgili gelir ve Gündem de nasıl bir karar verilecekse verilir. Kendisi de biliyor.
Daha önce orada ki revizyonla ilgili 3-4 tane planı reddettik biz. ġimdi Sayın BaĢkan, bakın bu
Ģekilde yaparsak Meclis yürümez. Ben zaten…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gayet iyi yürüyor Sayın BOZTEPE.
HÜSNÜ BOZTEPE: Demin ki, demin ki, demin söz aldığım yerde de oybirliği ile geçen konularla
ilgili bu Mecliste bilgi vermek istedim sadece…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündem dıĢında söz alırsınız, verirsiniz.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bilgi… Oradan, oradan gelip bu günkü konuları getirecektim ben. Ama siz,
siz, buna izin…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE Gündem dıĢında olan
maddeler…
HÜSNÜ BOZTEPE: Gündem dıĢı değil Sayın BaĢkan. Ġmar ile ilgili, bakın imar ile ilgili. Ben
getirecektim burada…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE…
HÜSNÜ BOZTEPE: Dikili‟de, Güzelbahçe‟den gelen konular ile ilgili Sayın BaĢkan, bu konular
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ile ilgili… Ama oradaki aldığımız kararla bağlantı kurarak buraya getirecektim. Ama siz
bırakmıyorsunuz ki ben ne konuĢayım karar vermeden söz vermiyorsunuz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet…
HÜSNÜ BOZTEPE: Bunu yakıĢtırmıyorum size. Meclisi lütfen doğru yönetelim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, TeĢekkür ediyorum.
HÜSNÜ BOZTEPE: Tüzüğümüze uyalım, Yönetmeliğe uyalım. O Ģekilde. (2 dakika)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür edelim. Değerli ArkadaĢlar…
ERHAN KILIÇ: Çok kısa, çok kısa. SataĢma var. Öncelikli olarak bir talimat Ģeklinde algıladılarsa
ondan dolayı yani yanlıĢ bir…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BaĢkan‟ım, Sayın BaĢkan‟ım…
ERHAN KILIÇ: Benim konuĢmamla yanlıĢ...
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BaĢkan‟ım, Sayın BaĢkan‟ım, Sayın BaĢkan müsaade eder
misiniz?
ERHAN KILIÇ: Bir talimat değil bir temenni.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Müsaade eder misiniz? Ben söz vereyim size. Müsaade eder
misiniz?
ERHAN KILIÇ: Evet, tabii estağfurullah.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Buca Belediye BaĢkanımız sataĢma olduğunu
söyledi. Ben de kendisine söz veriyorum. Buyurun BaĢkan‟ım.
HÜSNÜ BOZTEPE: SataĢma olmuyor.
ERHAN KILIÇ: ġimdi Ģunu söyleyeyim bakın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE…
ERHAN KILIÇ: Çok Değerli BaĢkan Ģunu söyleyeceğim. Eğer sizin bu aranızda ki yaĢanan Ģu
anki yaĢanan usulü tartıĢma olmasaydı burada hızlı hızlı geçen bir Gündem maddesi ile ilgili, benim
görüĢ bildirmem ile ilgili böyle bir tepki verir miydiniz? Verirdiniz değil mi. Yani bir 10 saniyelik
bir… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Öyle mi?
Tamam eyvallah. O zaman bundan sonra da bunu böyle yapalım, tamam mı?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan‟ım karĢılıklı olmasın. ArkadaĢlar…
ERHAN
KILIÇ:
ġunu
söyleyeyim…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Onun dıĢında, onun dıĢında…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BaĢkan‟ım, Sayın BaĢkan‟ım lütfen, lütfen
ERHAN KILIÇ: Çok Değerli BaĢkan‟ım, eğer Ġmar Komisyonu ve yahut da o 5‟li Komisyon,
bunu bir talimat, bir rencide edici bir olay olarak algıladılarsa da ise ben buradan kendilerinden…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.
ERHAN KILIÇ: Gerekli Ģeyi de isterim ama…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, TeĢekkür ederim.
ERHAN KILIÇ: Burada böyle bir durum yok, ben sadece Gündemle ilgili…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.
ERHAN KILIÇ: Çok basit ve gerçekten olması gereken bir görüĢ beyan ettim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim.
ERHAN KILIÇ: Yani çok da bunun uzatılması taraftarı değilim. TeĢekkür ediyorum, sağ olun.
(1 dakika 27 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, bu
maddeyi oyladık mı oylamadık mı?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylamadık efendim, oylayalım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu 13 ve 14. maddeleri…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Nasıl?
SALONDAN: Komisyonlara gelmiĢtik.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika arkadaĢlar.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlardan gelen 1. maddedeyiz efendim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ESHOT…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Komisyonlardan gelen, Komisyonlardan
gelen maddenin 1. Maddesini görüĢmüyor muyuz?
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, bunlarla ilgili, bunlarla ilgili …(Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın KÖKKILINÇ…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkanım Komisyondan oybirliği ile gelmiĢ. Komisyondan geldiği
Ģekli ile oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tüm Meclis Üyelerimiz takdir etmiĢ konuyu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli
ArkadaĢlar, 1 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 2?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 2. madde Komisyonlarımızdan oyçokluğu ile gelmiĢ. Biz geldiği Ģekli ile
oylansın diyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? …
HAKAN YILDIZ: Komisyon Üyelerimiz söz talep ediyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kim acaba?
HAKAN YILDIZ: Erhan Bey.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Bey, Erhan Bey buyurun. 2. madde ile ilgili olarak Değerli
ArkadaĢlar, AK Parti adına Erhan Bey söz istiyor. Buyurun Erhan Bey.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri. ġimdi bu madde ile Belediyemizin
Ģirketlerinde geleneksel olduğu üzere her yıl zararların mahsuplaĢılarak, sermaye azaltılarak,
zararların karĢılanması ile ilgili bir madde var. Ve de 25 milyon lira da ilave sermayeye nakit
Belediyemizce para eklenmesi var. ġimdi baktığımız zaman bütçelere, burada Sayın BaĢkan‟ın yeni
uygulamasına ters düĢecek Ģekilde, zararı sorduğunuzda Merkezi Hükümetin uygulamaları ve
Gündem dıĢında ki her Ģey mazeret olarak ifade edilirken, bunlar bir mazeret olarak sunulabilirken,
gerçek rakamlar ile ilgili zararın gerekçeleri ya da rakamlar konuĢulmayıp, baĢka Ģeylerin
konuĢulmasına inĢallah müsaade etmeyeceksinizdir, Sayın BaĢkan. Çünkü böyle yaptığınız
takdirde…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Siz konuĢmanızı yapın bana nasıl yöneteceğimi anlatmayın.
Buyurun sözünüz, söz sizde lütfen…
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan nasıl yapacağınızı anlatmıyorum bir…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Müdahale etmiyorum. Siz bana iĢimi öğretmeyin Erhan Bey.
Devam edin diyorum. Evet, buyurun buyurun devam edin.
ERHAN ÇALIġKAN: Ben temennide bulunuyorum Sayın BaĢkan. Temennide de
bulunmayacaksak…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Temenni de bulunmayın efendim devam edin öyle Ģey… Siz
buyurun devam edin sizin söz hakkınız var konuĢun.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bana iĢimi nasıl yapacağımı anlatmayın ama. Rica ederim.
Buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, usul bizim konuĢmamızın içeriğini sansürleyecek Ģekilde
usul uygulaması yaparsanız bu da hiç doğru olmaz.
SALONDAN: Aynen öyle.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yaptık mı?
ERHAN ÇALIġKAN: ĠĢte yapıyorsunuz. Ne söyleyeceğimize siz karıĢıyorsunuz Sayın
BaĢkan‟ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Niye yapıyoruz canım, sen burada itham ediyorsun. KonuĢ.
ERHAN ÇALIġKAN: Bir Ģey itham etmiyorum bir dilekte bulunuyorum inĢallah yapmazsınız
diyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ÇALIġKAN lütfen konuĢun, Sayın ÇALIġKAN sıkıntı yok
lütfen. Buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi 122 milyon lira 2022 Bütçesi olan ĠZFAġ‟ımızın 52 milyon lira
arkadaĢlar, personel gideri var. Yani bu bir gelenek haline geldiği için BüyükĢehir Belediyesinde
bütün Ģirketlerde. Zaten geçen oturumda da ifade etmiĢtik. BaĢka bir Ģirketimizin de % 47‟di. Bu
Ģirketimizin de %43,5 personel gideri var. ġimdi bu sektörde fuarcılık Ģirketlerini incelediğinizde,
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personel sayısı bizim 260‟tan 200‟e düĢürmüĢler bu sene. Tebrik ediyorum Ģirketimizin yönetimini.
Yani 260 yerine, 200 kiĢi ile de bu iĢin yapılabileceğini ortaya koymuĢlar. ġimdi tabii bu personel
maaĢlarının yüksek olmasını geçmiĢteki Ģirketler de, Belediye Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız, CHP‟li
Meclis Üyesi arkadaĢlarımız Ģöyle savunmuĢlardı. “Biz Kamuya insan onuruna yakıĢacak Ģekilde
maaĢ verdiğimiz için bu kadar yüksek.” demiĢlerdi. ġimdi arkadaĢlar bu sektörde bundan daha
büyük, Ġstanbul firmalarında çalıĢan sayısı bakın üçte bir ĠZFAġ‟ta çalıĢanın üçte biri. ġimdi insan
onuruna yakıĢır bir maaĢ vermekle, fazla personel çalıĢtırmak ikisi aynı Ģey değil arkadaĢlar. Burada
Ģirketimizin uygulamaları, yani bu zararı ve bu sermayeyi veriyorsak, neden verildiğini bilmemiz
gerekiyor. ġöyle baktığımız zaman, bizim Belediyemizin, ĠZFAġ ġirketinin uygulamalarına
bakıyoruz arkadaĢlar. Bazı uygulamalarda ĠZFAġ ġirketimiz kendisi fuarı düzenliyor. ĠĢte Fuar
stantlarını satıyor ve sattığı fuar stantları, fuara katılan firmalardan gelir elde ediyor. Ancak
bazılarında da baĢka firmalara fuar düzenleyen firmalara burayı veriyor. Ve bunun karĢılığında da
fuar düzenleyen firma da bunu Ģirketlere, katılımcı Ģirketlere satıyor arkadaĢlar. ġimdi katılımcı
Ģirketler de ne yapıyorlar? Yüksek rakamlar ile bunu satıyorlar. Sattıkları rakamların da parasını
kimden alıyorlar? Devletten alıyorlar arkadaĢlar. Nasıl alıyorlar? Ekonomi Bakanlığının fuara
katılan firmalarla ilgili destekleri var. Bu destekleri aldıkları için, Bakanlıktan tahsil etmiĢ oluyorlar.
ġimdi tabii biz Ģirketlerin içeriğini denetleyemediğimiz olarak, Meclis olarak sorduğumuz soruların
da bazılarına ticari sır kavramına girdiği için, cevap alamadığımız için, bu nedenle kaça satıyor bu
firmaya, bu firmalar, bu firmaların kaça sattığını biliyorum. Nasıl biliyorum? Bu fuara katılmıĢ
firmalar var. 55 Euro, 85 Euro, 90 Euro metrekare birim fiyatıyla firmalara satıyorlar. Ama ben
ĠZFAġ‟ın bunu ne kadara sattığını bilmiyorum. Yani burada uygulamada bir yanlıĢ var Sayın
BaĢkan. ĠĢletmede bir yanlıĢ var. Bu yanlıĢla ilgili umarım düzelir. Çünkü dün katılan Genel Müdür
Yardımcımız dedi ki “Bizim bu Ģirketle ilgili 3 yıllık bir planımız var. Bu plan içerisinde personel
sayısı ve çeĢitli uygulamaları değiĢtireceğiz.” dedi ama anlatmadı, bir taahhüt vermedi, bir hedef
ortaya koymadı. Ama kendilerince bilinen bir Ģey olduğunu ifade etti. Bu nedenle bilmediğimiz bir
Ģeye biz “ret oyu” kullanıyoruz ve inanmıyoruz. Güven çok önemlidir. Çünkü Sayın BaĢkan‟ımız
bu gün de katılmadı. Kendisine inĢallah bir dahaki gördüğümüzde de ifade edip soracağız. Çünkü
seçim zamanı cemrelerden bir tanesinde Sayın BaĢkan dedi ki; “Fuar organizasyonunu, fuarı
özelleĢtirebiliriz.” dedi. Sayın BaĢkan fuarı özelleĢtirmek mi istiyor? Yoksa yani bilemiyorum her
sene bakın yeminli Mali MüĢavirin Raporu var, bu Kararın ekinde. Her sene zarar ediyor. Yıllardır
zarar ederek geliyor ki 2022‟de de Bütçe hazırlanırken, 30 milyon lira da zarar edeceğini de peĢinen
kabul etmiĢ durumda Ģirket. Burayı… Yani kâr etmemesiyle ilgili bir durum mu var? Burayı
özelleĢtireceğiz mi? Yoksa böyle zarar ediyor? Bu bir gerekçe mi olacak özelleĢtirme ile ilgili? Bu
konu ile ilgili de Mecliste bir açıklama yaparsanız çok sevineceğiz Ġdarece. TeĢekkür ediyorum. ( 7
dakika 40 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sağ olun, çok TeĢekkür ederim Erhan Bey. Buyurun Sayın
SÖZĠPEK.
BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım ĠZFAġ bizim önemli
Ģirketlerimizden birisi. Dünyanın bütün kapıları Ġzmir‟e, Ġzmir Fuarı ile açılıyor biliyorsunuz. Bu
ĠZFAġ Yönetim Kurulunda da Ticaret Odası BaĢkan‟ımız, Sanayi Odası BaĢkan‟ımız ve Ġzmir‟in
önemli bütün Sivil Toplum Örgütleri ve Yasal statüde olan Odalar, Borsalar Yönetim Kurulunda
görev almakta. Biliyorsunuz 2021 yılının ilk 6 ayında Ġzmir Fuarı‟nda hiçbir Ģekilde fuar
yapılamamıĢtır. 12 adet bir fuar gerçekleĢmiĢ. Bu gelirler de ĠZFAġ‟ımızın yaptığı harcamaları ve
personel giderlerini, sabit giderlerini ve diğer giderlerini dolayısı ile karĢılayamadı. Bunun dıĢında
2021 yılının ikinci döneminde 12 tane fuar yapılmıĢ. 2022‟de de 32 tane fuar yapılarak Dünya‟ya
kapılarını açacak. Yine uluslararası fuarlarını biliyorsunuz kent ekonomisine katkısı, ulaĢımdan,
otelden, iĢte konaklamadan her yönden yiyeceklere, restoranlara katkısı büyük. Personel
giderlerinin yüksek olması, 260 kiĢiden 200 kiĢiye düĢürüldü. Burada Ģu da yanlıĢ anlaĢılmasın.
Bizim ihtiyaç olan diğer Ģirketlere personellerimiz kaydırıldı. Çünkü biz emeği savunan, emeğe
değer veren bir partiyiz. Emekçinin hakkını alın teri yere düĢmeden, emekçinin ücretini ödeyen bir
partiyiz. Burada iĢçi giderlerinin yüksek çıkmasının en büyük sebebi 5 milyon nüfuslu bir kentte ve
Dünyaya hizmet eden bir fuarda 200 kiĢi çok sayıda bir personel değil. Tamamen Devletin yine
diyeceksiniz hani genel siyasete vurgu yapıyorsunuz. Yasa koyucunun yapmıĢ olduğu vergilerden
ve sigorta primlerinden kaynaklanıyor. Ve bizim sendikalaĢmadan dolayı fiyat farkları oluĢuyor. ĠĢçi
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ve maliyetlerin yükselmesinin en büyük gerekçesi, iĢçi güvenliğinden ve sendikalaĢmadan
kaynaklanan bir fark oluyor. Ben ĠZFAġ‟ta çalıĢan, Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizde çalıĢan bütün
emekçi kardeĢlerimizin emeklerinin karĢılığı almasını, daha yüksek imkânlarımız olursa gerçekten
bu ülkenin ekonomik koĢullarında daha iyi Ģartlarda yaĢaması için emek üzerinden, iĢçi üzerinden,
iĢçi maliyetleri üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Bundan kaynaklı görüĢlerimizde
yapılan sermaye artırımında tamamen, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koĢullardan
kaynaklanıyor. Ve biz enerji maliyetlerinin yükselmesinden dolayı GES‟lere önem veren bir
Belediyecilik anlayıĢı yapıyoruz. Bununla ilgili ĠZFAġ‟ı kurduk. ĠZFAġ‟ta kendi enerjisini kendi
üretmesi için bir GES Projesi var. Bu paranın büyük bir kısmı da buna yatırılacak. Ġzmir
Kamuoyuna duyurulur. Saygılar. (2 dakika 52 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar evet Değerli ArkadaĢlar, Sayın MISIRLI,
Sayın MISIRLI söz istiyor vereceğim. Buyurun Sayın MISIRLI.
FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Değerli Hazirun Ģimdi Bülent BaĢkan‟ımızı dinledikten sonra
ki kendisi muhasebe tekniklerine çok hâkim olduğunu biliyoruz. En azından Mali MüĢavir. Ben
Ģimdi adını kondurmadan bir Ģirketten tarif edeceğim ve ona göre bir karar vermesini isteyelim. ĠĢin
Kamusal boyutu ayrı. Oradaki mali mesuliyetler ayrı. Veya Kamu hizmeti yaparken bizim Ġzmir
halkının paralarının nasıl kullanıyoruz ve bununla ilgili olarak sırf personellerin özlük hakları ile
ilgili bir asli görevimiz var mı ona göre dikkat etmek lazım. ġimdi bu Ģirketin sermayesi, herhangi
bir Ģirket 207 milyon ve önceki yıllara dönük zararı 85 milyon ve geçtiğimiz yılda 70 milyon lira
zarar etmiĢ. Yani böyle baktığında öz kaynağı 52 milyona düĢmüĢ. Yasal yedek toplam ortalamasına
baktığı zaman 52 bölü 207 dediğin zaman sermaye olarak 0,25‟ten bahsediyoruz. Ya da diğer bir
anlamda, Ģirket sermayesinin %75‟ni kaybetmiĢ. ġimdi böyle bir durumda ki bu Ģirket 6162 Türk
Ticaret Kanunun 376. maddesine göre ya Kayyuma devredilir ki, tasfiye olur ya da bununla ilgili
sermaye artırılır. ġimdi geldik sermaye artırımına. Yani bu Ģirket sadece bu covit veya benzeri sebep
ya da personelden kaynaklı bir zarardan bahsetmiyoruz. Bu Ģirketin faaliyet olarak yaptıkları
zarardan bahsediyoruz. ġimdi bu Ģirket her hangi bir Ģahsın elinde olsa idi zaten herhalde birçok
Ģirket banka ve alacaklar baĢına üĢüĢmüĢ ve bu Ģirket mali mesuliyetlerini yerine getiremediği için
iflasını istemesi lazım. Peki, biz Ģimdi bu noktada baktığın zaman ĠZFAġ‟ın faaliyetleri tartıĢılır.
Bunun ile ilgili personele iyi para veya düĢük para ne verdiği ya da kamusal hizmet yaptığı tartıĢılır.
Ama BüyükĢehir Belediyesinin fuar iĢletmek gibi bir görevi var mı? Yani önce buna bakmak lazım.
Böyle bir görevi üstlenmiĢ Belediye, bunun ile ilgili olarak, kamuoyunda veya uluslararası ile ilgili
ne gibi baĢarı koymuĢ? Burada ki yapmıĢ olduğu faaliyetleri her hangi bir fuarcılık Ģirketine kendi
görevini devreder ise ki en sonunda tarım fuarı yapıldı. Bizim oradan yaptığımız tahsilâta bakın
yani bir Ģirkete devrettik. Bir de o Ģirketin yaptığı tahsilâta bakın. Arada belki 2-3 katı kadar fark
var. Peki, ĠZFAġ kendisi bu mevcut yerleri kalkıp kendisi vermiĢ olsaydı… Kiralama olarak yani
kimlere? Orada ki katılımcılara. Bu rakamlarda biz kar etmez miydik? Madem var belge, atıyorum
bu gün bize o bilgiyi verdiler. 50 milyon lira hâsılat 20 milyon lira gider, 30 milyon lira para
kazanmıĢız. O zaman Tarım Fuarını niye öyle yapmadık? Yani burada gerçekten iĢletme ile ilgili
tıkanıklık noktasında bir sorun var. Yoksa Bülent BaĢkan‟ın anlattığı gibi, biz iĢte bu konuda
demokratik davranıyoruz. Personellerin burada ki kamusal görevlerini yapıyoruz. Ya da iĢte
sendikalıyız. Bunların hepsi bir iĢletme mantığına yakıĢmayacak iĢler. Ama bunları kamusal
anlamda olarak görev ve sorumluluk bakacak olursak ki konuĢmasının baĢında bunu kimler
yönetiyor dedik? Ticaret Odası BaĢkanı, Ġhracatçılar Birliği BaĢkanı ya da iĢte Sanayi Odası
BaĢkanı. Bu Sanayi Odası BaĢkanı ve diğerleri kendi Ģirketleri bu durumda olsa bu Ģirketi ne
yaparlardı? Kayyuma götürürlerdi. Ya da bu Ģirkette ki malul mesuliyetlerinden dolayı hepsinin
aslında büyük bir yasal sorumluğu var. Yani Belediyemiz bu artıĢı yapmazsa buraya sermaye
artırmazsa bunların hepsinin malul mesuliyeti olarak yargılanması lazım. TeĢekkür ederim.
(3 dakika 30 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sağ olun, TeĢekkür ederim. Sayın KÖKKILINÇ buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım Plan ve Bütçe Komisyon BaĢkanımız aslında açıkladı.
Ben sadece 1-2 Ģey ekleyeyim, Fikret Bey‟in eleĢtirilerine karĢılık da olsun aynı zamanda. Elektrik
faturası bu Ģirkete 500 bin lira civarında gelirken son elektrik zamlarından sonra 1 milyon 700 bin
lira olarak gelmiĢ. 2021 yılında Fuarların hedeflenen kapasitede açılamaması sebebi ile de beklenen
kârını elde edememiĢ. GüneĢ Enerji Santralleri Projesi var. Bunların da tamamlanması gerekiyor.
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Dolayısı ile bu sebeple bir sermaye artıĢı talep ediliyor. Oylansın diyoruz. TeĢekkür ediyoruz. (36
saniye)
MECLĠS
I.
BAġKAN
VEKĠLĠ:
Peki…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar sanıyorum…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Beyciğim ne kaldı? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
NĠLAY KÖKKILINÇ: Kifayet-i müzakere diyelim. 2‟ Ģer kiĢi söz aldık, görüĢlerimizi belirttik.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili
kifayet-i müzakere talep etti arkadaĢlar. Müzakere… Kifayet-i müzakere oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Bu madde ile ilgili müzakereleri tamamlamıĢ oluyoruz.
Oylamaya…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Oylamaya sunuyorum Değerli ArkadaĢlar, usule uygun gidiyoruz burada bir sıkıntı yok ki
arkadaĢlar. Erhan Beyciğim. Sayın Grup BaĢkan Vekili, bakın arkadaĢlar, yani ben Meclis
yönetmeye burada duruyorum. Sayın BaĢkan Vekili benden bir Ģey rica etti. Kifayet-i müzakere rica
etti. Ben de ne yaptım?
ÖZGÜR HIZAL: Yeterlilik Önergesi yapın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam iĢte. Yeterlilik Önergesi verdi. Biz de oyladık ve
çoğunlukla kabul edildi. Dolayısı ile ben oylama yapmak mecburiyetindeyim. Bana verilen
Yönetmelik gereği.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Komisyonlardan Gelen Raporlarımızdan 2 no’lu Komisyon
Raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğu ile Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partinin ret, diğer ĠYĠ Parti, Deva
Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin oyları ile kabul edilmiĢtir önerge. 3?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım 3 ve 20 dâhil olmak üzere, Komisyonlardan geldiği Ģekli
ile
oylansın.
Hepsi
oybirliği
ile
gelmiĢ.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili
3. maddeden 20. maddeye kadar dâhil olmak üzere… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Dâhil olmak üzere oybirliği ile geldiği için,
oylanmasını talep etti ama 3. madde ile ilgili yanılmıyorsam Sayın YILDIZ söz talep etti. Sayın
YILDIZ buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan Ģimdi 3. Madde…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özür dilerim Sayın YILDIZ mı HIZAL mı?
ÖZGÜR HIZAL: Olabilir, HIZAL evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır, hayır ben Hakan Bey talep etti sandım. Özür dilerim.
ÖZGÜR HIZAL: Hakan Bey 5. madde de söz alacak.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Ben 3. madde de söz alıyorum Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan, 3. madde de bir oybirliği var. ESHOT Genel
Müdürlüğünün 2022 Yılı Mali Yılı Bütçesinde 421 milyon gibi bir kredi talebine, bütün Meclis
Üyesi ArkadaĢlarımız, Komisyon Üyesi ArkadaĢlarımız “Oybirliği” verdi. Burada tabii ESHOT
Genel Müdürlüğü ile ilgili herhâlde Bürokrat arkadaĢlar da buradadır, özellikle yıkıcı etkilerini
gördüğümüz pandemi koĢullarında çok ciddi sorunlar yaĢadığını maalesef ki hepimiz Ģahit olduk.
Bu anlamda bütün ESHOT çalıĢanlarına Ģükranlarımı sunuyorum. Bu zor koĢullarda ortaya koymuĢ
oldukları çalıĢma performansından ötürü. ġimdi biz de burada tabii “oybirliği” verdik AK Parti
Grubu olarak ve Cumhur Ġttifakı Grubu olarak. Ama az önceki ĠZFAġ meselesinde olay biraz daha
farklı idi. ġimdi aslında Gündem DıĢı KonuĢmada değineceğim ama bu madde gelmiĢken de
değinmek istiyorum. Yapılan doğru bir Ģey var ise borçlanma dahi olsa biz buna “Oybirliği” veririz.
Ġzmir mevzu olduğunda, bizim için geri kalan her Ģey teferruattır. Dolayısı ile az önce ki
eleĢtirilerimiz bizim doğru eleĢtirilirlerdir. ġimdi orada yapılan eleĢtiriler, bizler tarafından yapılan
eleĢtiriler, personel maaĢlarının yüksekliği vesaire falan değildi. Bu Ģirket özelinde 260 personeli
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200‟e düĢürdünüz ama Ġzmir‟in, BüyükĢehir‟in iĢtiraklerinin tamamında 3 yılda 7700 personel
aldınız Sayın BaĢkan. 7700 personel aldınız. Tabii sayılar sizin tarafınızdan bazen farklı söyleniyor
ama Ģu ana kadar 7700 personel alındı. Bunların baĢka siyasi gerekçeleri vardır, yoktur o baĢka
zaman konuĢulacak bir Ģey. Dolayısıyla öngörüsüz bir yönetim anlayıĢı nedeniyle Ģirketlerin
birçoğu zarar ederken birçoğu zarar ederken Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Bütçesi de maalesef
iyi kullanılmıyor. Ama burada ESHOT özelinde yaĢanan pandemi koĢulları, yaĢanan birtakım
uluslararası ekonomik dalgalanmalar nedeniyle ESHOT‟un önünü açmak adına biz de “Oybirliği”
veriyoruz. Ama bunu da söylemek istiyorum. „„Yıllar önce aldığımız bir karardı umarım bu konuda
daha önce oylandı bitti de demezsiniz‟‟ diye düĢünüyorum. 90 dakika. Sizin pirinç ve buğday
hesabınız vardı.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tuttu o.
ÖZGÜR HIZAL: 90 dakika tutmadı Sayın BaĢkan, tutmadı. Hâlâ Ġzmirliler ücretsiz 90 dakikasını
istiyor Sayın BaĢkan. Ben de Ġzmirlilerin Meclis Üyesi olarak, buradan bir kez daha dile
getiriyorum. Dolayısıyla burada hem Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER‟in vaatleri
arasında olduğu için, bakın; “Ben 90 dakikayı kaldırmayacağım.” dediği için. Hem Genel
BaĢkanınızın örnek gösterdiği bir uygulama olduğu için, hem hem Ġzmir‟de ulaĢım sisteminin
içerisinde tek doğru olduğu için, tamamında ciddi sorunlar var, o yüzden biz burada 421 milyonu,
kredi verilmesini, kredi kullanılmasını onaylıyoruz. Gerekiyorsa Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
tarafından bazı harcamaların sübvanse edilmesini onaylıyoruz. Ama bütün bunlara rağmen
vatandaĢın aktarma sisteminde ikinci biniĢlerde, üçüncü biniĢlerde ve benzeri uygulamalarda ücret
vermesini istemiyoruz. Biz burada vatandaĢların lehine bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Aksi
takdirde hem kredi kullanacaksınız hem Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinden sübvanse yapacaksınız.
Dolayısıyla burada doğru bir uygulama yok. YanlıĢ bir uygulama var. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum. (6 dakika 41 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. UlaĢım Komisyonu adına RaĢit DĠRĠM Bey söz
istedi. Buyurun RaĢit Bey.
RAġĠT DĠRĠM: Ġyi akĢamlar BaĢkan‟ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
RAġĠT DĠRĠM: ġimdi gene bu ESHOT borçlanmasıyla ilgili 90 dakika meselesi açıldı, size
aktarıldı. Toplumun yani Ġzmir Halkının bir talebi olarak tekrar 90 dakikaya dönülmesi Ģeklinde
ifade edildi. Bunu daha önce de izah etmiĢtik. Bu bir aktarmalı sistem. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
tarafından bu 120 dakikaya çıkartıldı. Ġkinci aktarmada ufak bir ücret ilave edildi. Ama süre
uzatıldı. Bunun nedeni, bu ilk yapıldığında geçtiğimiz yıllarda geçen dönemi bildiğim için
söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisindeki arkadaĢlar buna karĢı çıkmıĢlardı bu aktarmalı
sisteme. „„VatandaĢ iĢte zorlanıyor, rahat seyahat edemiyor falan‟‟ diye. Fakat sonradan sistem
oturdu. Bunun amacı Ģuydu. Kentin varoĢlarında yaĢayan daha düĢük gelir seviyesine sahip
yurttaĢlarımızın kentlilerimizin ulaĢım hakkından yararlanması kent merkezinde çalıĢmaya geldiği
zaman daha ucuza gelme imkânlarının sağlanmasıydı ve bu 120 dakikaya çıkarıldı. ArkadaĢların
talebine olumlu bakıyorum. Ġyi bir taleptir ama bu geliĢtirildi, bunu böyle görmek lazım. Bunu
belirtmek istedim. ESHOT ve UlaĢım Sistemimiz büyük ölçüde gelen elektrik zamlarıyla
enflasyonla kurdaki artıĢlarla sıkıntıya girmiĢtir. Bunu hep beraber aĢmak zorundayız. TeĢekkür
ederim. (1 dakika 35 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, çok teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım evet oylayalım diyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢka söz isteyen olmadığı için 3 no’lu Komisyon Raporunu
Sayın Meclisimizin oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
4?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 4. madde oybirliği ile Komisyondan geldiği Ģekliyle
oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 4 no’lu
Komisyon Raporunu Meclisimizin oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. 5?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 5. madde de Komisyondan geldiği Ģekliyle olsun.
Oybirliği ile olmuĢ.
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli
ArkadaĢlar, 5 no’lu Komisyon Raporunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sonuna kadar tüm maddeler oybirliği ile gelmiĢ Komisyonlardan geldiği
Ģekliyle oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 6 dâhil 20 dâhil bütün Komisyon Raporlarını Meclisimizin
oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 6 dâhil 20 dâhil bütün Komisyon Raporları oybirliği
ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ederim. Değerli Meclis Üyeleri, Ģunu... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bakıyorum arkadaĢlar. Toplantıya Katılmayan…
ÖZGÜR HIZAL: BaĢkan‟ım, Gündem DıĢı…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Var var unutmadık... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE okuyorum, burada okuduğum
Ģeyi yapıyorum yani... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Bir Ģeyi fark etmiyorsunuz ki bunu fark etmiyorsunuz… 101, 102, 103 geçiyor fark
etmiyorum... Ne diyeyim ben sana arkadaĢ yani? Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Nasıl ortaya alacağız? Değerli ArkadaĢlar…
Değerli ArkadaĢlar…
IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündem DıĢı KonuĢma bölümüne geldik. Buyurun, Sayın
BOZTEPE‟ye önce söz vereyim sonra size vereyim isterseniz nasıl isterseniz… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar herkese sırayla
vereceğim... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tabii
tabii, pardon, özür dilerim Sayın BOZTEPE. Sayın BOZTEPE çok özür dilerim yani mahcup
olmayayım. Erol Bey‟e dün; “Ġlk sözü ben vereceğim.” dedim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Tabii tabii tabii.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Eğer izin verirseniz… Erol Bey özür dilerim buyurun. TeĢekkür
ederim BOZTEPE, sağ olun. Erol Bey özür dilerim, gerçekten çok özür dilerim yani buyurun. Tekrar
özür dilerim Sayın… Buyurun.
EROL ÇOMAK: Sayın BaĢkan‟ım, Kıymetli Meclis Üyelerimiz… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben burada olacağım.
EROL ÇOMAK: Öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Gündem DıĢı
KonuĢmamızda dün olduğu üzere Sayın BaĢkanımız söz vermiĢti. TeĢekkür ederim. Ġlk Gündem DıĢı
KonuĢmayı bize söz verdi. Ben dün Nihal Hanım‟ın Kiraz Belediye BaĢkanı ile alakalı konuĢmasından
dolayı bugün söz almıĢ bulunuyorum. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyelerim, BüyükĢehir Meclis
Üyesi olarak 3 yıldır her toplantıya katıldım Kiraz Belediyesi Meclis Üyesi olarak. Aynı zamanda
Cumhur Ġttifakı Meclis Üyeleri olarak 3 yıldır her toplantıya eksiksiz katıldık. Hem ilçemiz adına hem
de Belediye BaĢkanımıza vekâleten söz alarak, ilçemizin sorunlarını Ġzmir BüyükĢehir Meclisinde
Gündeme getirdik. Bizim asli görevimiz seçilmiĢ Meclis Üyeleri olarak, hem kendi ilçemizde hem de
BüyükĢehir Meclis Toplantılarına katılım sağlayarak, ilçemizin ve ilimizin sorunlarını Gündeme
taĢımak. Tabii ki bu Meclis Toplantılarında Belediye BaĢkanları gerek iĢ yoğunluğu gerekse
ilçelerindeki programlarının yoğunluğu sebebiyle zaman zaman Meclis Toplantılarına katılmadıkları
bir gerçektir. Kaldı ki her toplantıda her Meclis Toplantısında hemen hemen takip ediyorum bütün
CHP‟li Belediye BaĢkanlarının da katıldığını görmüyorum. Evet, katılım var ama tamamının eksiksiz
katıldığını hiçbir zaman ben de görmedim. Tabii ki bu ilçelerindeki programlarının yoğunluğu
çalıĢmalarının yoğunluğu sebebiyle olmaları bir gerçektir. Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyelerim
Grup… CHP Grup Sözcüsünün Nihal Hanım‟ın…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Nilay Nilay.
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EROL ÇOMAK: Nilay Hanım‟ın pardon pardon. Nilay Hanım‟ın yani Meclisteki bizim
Gündemimizle alakalı konularda cevap vermek istemediği ya da benim ifademle köĢeye sıkıĢtığı
durumlarda her defasında bunu söylediği; “Kiraz Belediye BaĢkanı niye Mecliste değil?” diye bahane
göstermesini ben açıkçası bütün Belediye BaĢkanlarını da gündeme getirerek ifade etmesini isterim.
Özellikle Kiraz Belediye BaĢkanı dediğinde de bunu hayretle karĢılıyorum. Sayın BaĢkan‟ım, ben
Kiraz Meclis Üyesi olarak Meclisimize sözlü olarak sormak istiyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
EROL ÇOMAK: Tabii ki Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Tunç SOYER bundan önceki
dönemde Seferihisar Belediye BaĢkanlığı yapmıĢtır ve bu Meclis‟in bir üyesi olmuĢtur. Bu Önergemin
cevaplandırılmasını istiyorum, “Görev yaptığı süre içerisinde Meclis‟e kaç kez katılım sağlamıĢtır?”
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.
EROL ÇOMAK: Bunun tarafıma bildirilmesini istiyorum. Yani ben buradan Ģunu da belirtmek
istiyorum. Özellikle belirtmek istiyorum. “Kadın” diyerek belirtmek istiyorum. Kadın bir Meclis
Üyesinin yine bir kadın Belediye BaĢkanı üzerinden siyaset yapmasını özellikle Kiraz Belediye
BaĢkanı üzerinden siyaset yapmasını da Kiraz Halkı adına kınıyorum. Değerli BaĢkan‟ım,
Meclisimizde ilçemizle alakalı birçok konuda her zaman söz aldım ve bu konularla alakalı Meclisimizi
bilgilendirdim. Ben özellikle bir konuyu her zaman bu Mecliste sıklıkla dile getirdim. Biz diyoruz ki;
“Ġnsanlarımız sağlıklı yaĢasın, ölmesin.” diye hep birlikte ben de bir sağlıkçı olduğum için mücadele
ediyoruz. Bizim ilçemiz özellikle belirtmek istiyorum 150 kilometre Ġzmir‟e uzaklıkta bir ilçe. En
uzak köyümüzü de bunun içerisine kattığımızda 200 kilometre uzaklığında bir ilçede yaĢıyoruz ve
Meclisin açıldığı ilk günden bu yana belirttiğimiz Kiraz Devlet Hastanesi‟nin yapılmasıyla alakalı bir
konunun imar ile alakalı bahsettiğiniz konulardan dolayı yürütmeyi durdurma verildi. Ben diyorum ki
bu konuları çözelim. Kiraz Halkı hastanesini istiyor. Biz 200 kilometre uzaklıktayız ve yani Meclis
Üyesi olarak arkadaĢlarımızın bu konuda bir düĢüncesi olduğunu… Mutlaka vardır her düĢünceye
saygı duyarım ama kurumsal Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak, Kiraz‟daki Devlet Hastanesi‟nin
yapılması için neden mahkemeye veriyorsunuz? Sorunları çözmek varken, Kiraz Halkının ihtiyaçlarını
karĢılamak varken hastane yapılmasını durdurmak için neden mahkemeye müracaat ederek yürütmeyi
durduruyorsunuz? Nedir bu Kiraz Halkı ile Kiraz‟da yaĢayan insanlarla Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin sorunu? Açıkçası artık Kiraz Halkı diyor ki; “Çekin elinizi Kiraz‟ın üzerinden. Biz
hastanemizi istiyoruz.” diyor. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.)
HÜSNÜ BOZTEPE: Ayıp ya ayıp ayıp...
EROL ÇOMAK: Değerli ArkadaĢlarım…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Erol Bey.
EROL ÇOMAK: 10 ay önce Kiraz GümüĢsuyu Caddesi‟nde bir tadilat çalıĢması baĢladı. Hâlâ
bitirilemedi. Kiraz ġemsiler Yolu…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Erol Bey‟i dinleyebilir miyiz arkadaĢlar?
Buyurun Erol Bey.
EROL ÇOMAK: Kiraz ġemsiler Yolu asfalt çalıĢması yapıldı. Kazıldı, kesildi vatandaĢlardan buraya
gelirken de az önce telefonlar aldım. Araçları aks kırılıyor, lastik patlatıyor ve birtakım sanayi
masrafları çıkıyor. Ne olacak bu yolun hâli? YeĢildere-Gazallı Üretim Yolu. Emenler-Ahmettepesi
Üretim Yolu. Mademki; “BaĢka Bir Tarım.” diyoruz, tarım da üretimden geçmekte. Suludere-Aydoğdu
arası Üretim Yolu. Ġğdeli-TaĢlıyatak, Ġğdeli-Cevizli Ören Yolu, Halillerden Karabolu Umurlu‟ya kadar
olan mesafedeki Üretim Yolu. Biz bunları Kiraz‟daki BüyükĢehir Koordinasyon Merkezi ile her zaman
dile getirdik. Hâlâ yapılmadı. Biz bu Mecliste bunların konuĢulmasını istiyoruz. Yani açıkçası Ģu anda
ġubat ayındayız. Yaza üç ya da beĢ ay kaldı. Eğer bu hızla gidersek, BüyükĢehir Belediyesi bu hızla
çalıĢmasına devam ederse 52 köyün 10‟a yakını yine yazın mademki “BaĢka Bir Tarım” diyorsunuz
susuzluktan tarım yapamayacaktır. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın… Buyurun Erol Bey.
EROL ÇOMAK: Değerli BaĢkan‟ım, biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinden bahsettiğim konuların,
bahsettiğimiz sorunların bir an önce çözülmesini talep ediyoruz ve Meclis‟e saygılar sunuyorum,
teĢekkür ediyorum. (7 dakika 7 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın Erol Bey teĢekkür ederim çok teĢekkür
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ederim. Sayın BOZTEPE buyurun. Buyurun Sayın BOZTEPE... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Duymadım.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan‟ım, söz almak isteyen Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız varsa en son
Grup BaĢkan Vekillerine söz verirseniz, usulü anlamda daha uygun olur diye düĢünüyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE lütfen buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, hepinizi tekrar sevgiyle selamlıyorum. Evet, herhâlde bir
40-50 kiĢi kadar varız yeter. Vallahi 1 kiĢi de kalsa biz burada bu kentle ilgili düĢüncemizi devamlı dile
getireceğiz. Sayın BaĢkan dedi ki dün için; “Uyudunuz.” dedi. Doğru vallahi. Bana da dün akĢam bir
arkadaĢ dedi; “Cumhuriyet geçti.”dedi. “Nasıl geçti?” dedim. “Geçti” dedi. KaçırmıĢız neyse. Ama ben
arkadaĢlara inanmak zorundaydım çünkü bize ÇarĢamba günü dile getireceğini söylemiĢti. Ben de
KarĢıyaka Belediye BaĢkanımız gelmiĢti. Sonuna kadar kalınca ben de “Allah Allah” dedim “Sonuna
kadar BaĢkan niye kalıyor?” uyanamadım. Neyse zaten “Oybirliği” ile geçmiĢti sorun da yoktu.
Değerli ArkadaĢlar, dün biliyorsunuz burada Ġmar Komisyonu BaĢkanımız bir temastan bahsetti.
Temas kelimesi artık bu Covid‟den sonra temaslıyım gündemimize dilimize iyice yerleĢti. Ben ilk önce
Cumhuriyet Mahallesi‟ndeki, Cumhuriyet sanırım 6 kısma bölündü diye… 6 kısım değil mi Sayın
BaĢkan‟ım? 6‟ya bölündü. Bunun iki kısmı geldi. 1. ve 2. kısım. Yani Cumhuriyet Halk Partisinin
Genel BaĢkanı‟nın talimatıyla; “Yeniden değerlendirilsin… Yeniden bir plan yapılsın.” dedikten sonra
esas Ģikâyet olan yerlerden baĢlamayıp rantın en yüksek noktası olan Anadolu Caddesi üzerinde o
Gonca‟ya kadar Cumhuriyet Mahallesi‟nin giriĢinden sonuna doğru yapılan yerde baĢlanmıĢ. Bir de
eski konutlar vardı geçmiĢ yıllarda… Sanırım belediye tarafından yapılmıĢtı 1970‟li yıllarda orası
zaten 2. kısım olarak gelmiĢti. Değerli ArkadaĢlar, Anadolu Caddesi üzerindeki yerler ile ilgili
KarĢıyaka Belediye Komisyonu sanırım Komisyon BaĢkanı da bizim Ģu an BüyükĢehir Meclis
Üyemiz. Bir de ne yazık ki KarĢıyaka‟da hangi konu gelirse gelsin arkadaĢlar mutlaka sıkıntılı konular
geliyor ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Komisyonunda “DeğiĢtirilerek” ya da bazen de “Ret
ederek” geri yolladığımız olmuĢtur. Burada da yani Kemal Bey‟in; “DeğiĢtirin bu planı.” dediği plan
değiĢmiĢ. Rantın en yüksek olduğu yerde Anadolu Caddesi üzerinde 1 buçuk olan emsal 2 buçuk
olmuĢ Değerli ArkadaĢlar. Biz bunu fark ettik ve baĢka bir Ģey daha fark ettik. Son zamanlarda birçok
arazinin el değiĢtirdiğini gördük. Peki, baĢka ne olmuĢ? 3 olan… 3 buçuk.. 3 olan emsal gene bir
bölgede orası da 3 buçuk olmuĢ. 8 kat olan yerler, 15 kat olmuĢ. Değerli ArkadaĢlar, toplamda 1.
kısımda sadece Anadolu Caddesi üzerindeki yerden bahsediyorum, 20 bin metrekare 20 bin metrekare
arkadaĢlar emsal artmıĢ yani 20 bin metrekare fazla inĢaat yapılsın diye eski plandan bugünkü plana
değiĢtirilerek gelmiĢ. Yani Genel BaĢkanlarını dinlerken yanlıĢ dinlemiĢler. Genel BaĢkanlar, daha
önceki yukarıdaki özellikle mahalle muhtarına ve oradaki insanların tepkilerinden dolayı baĢlanması
gereken yerden baĢlamayıp rantın en yüksek olduğu yerden baĢlamıĢlar. Bu konuyu Ġmar Komisyonu
Üyemiz Murat Bey burada mı bilmiyorum? Kendisine de buradan teĢekkür ediyorum. Ġmar
Komisyonundaki diğer arkadaĢlarımıza da. Murat Bey, hemen derhal KarĢıyaka Belediyesi‟yle
diyalog kurdu. Demin Buca Belediye BaĢkanımız dedi ki; “Biz bunları Komisyonları sık sık
yaptığımız oluyor, muhakkak ilgili belediyeyle diyalog hâline giriyoruz ve görüĢmelerimizi
yapıyoruz.” KarĢıyaka Belediyesi Meclis Üyesi olmasından dolayı da Murat Bey gitti, görüĢüldü ve
kendilerine de buradan teĢekkür ederim. Belediye BaĢkanı da “Benim bu konuların birçoğundan
haberim yoktu. Ġmar Komisyonu nasıl diyorsa o Ģekilde değiĢtirsin ve karar versin.” Biz de arkadaĢlar
o 20 bin metrekareyi eksilterek planı hep birlikte onayladık ve oybirliği ile yaptık. Bu konularda
bilginiz olsun diye arkadaĢlar bunu söyleme gereği duydum. Değerli ArkadaĢlar, bu kentte geçmiĢ
yıllarda BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın, Belediye BaĢkanlığı yaptığı Dikili‟de Ģey… Dikili
diyorum, özür dilerim. Seferihisar‟da orayla ilgili araĢtırmalarımız devam ediyor. Orada geçmiĢte
verilen imar ruhsatlarını, hobi bahçelerini, bunların hepsini önümüzdeki Meclislerde tek tek hepsini
dile getireceğiz. Ben demin 3 tane madde gelince gerçekten de bunları söylemek istedim. Dün de
bunları söyleyecektim. Ġmar Komisyonu doğru bir karar verdi. Hem Cumhuriyet Halk Partililer olsun
hem biz olalım verdiğimiz kararda sıkıntı duymuyoruz. Biz oyçokluğu olan yerlerde de oyçokluğu
olan yerlerde birçoğunda daha önce oybirliği ile reddedilmesi gereken konular olmuĢtur. Daha sonra
temaslar kurularak temas dediğimiz kimdir? Ġlgili Belediyedir. Ya da ilgili Belediye BaĢkanıdır. Ġmar
Komisyonu BaĢkanı kurar, olur, oyçokluğu ile geçebilir. Biz en baĢtaki duruĢumuzda direniriz ve ret
konusunda devam ederiz. Dünkü konu da buna benzer bir konuydu. Yine bir konuyu daha atlamadan
teĢekkür etmek istiyorum. BüyükĢehirdeki Ġmar Komisyonu… Ġmar ve ġehircilik Dairesindeki
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arkadaĢlarla da üç gün içinde Cumhuriyet ile ilgili çalıĢma yaparak, planı baĢtan sona değiĢtirerek eski
hâline getirerek bu Meclise yetiĢtirdikleri için de özellikle de Semih Bey‟e de çok teĢekkür ediyorum.
Kendisini tebrik ediyorum. Söylemeden de edemem. Çünkü gerçekten de emek verdi. 3 gün içinde
planı hem arada Cumartesi, Pazar da vardı. O günler de çalıĢarak bu planı düzelterek Ģu an siz dün yani
benim uyuyup da sizin “Oybirliği” ile oyladığınız konularda arkadaĢlar vicdanen rahat olun biz orada
20 bin metrekare rantı düĢürdük. Hepinizi arkadaĢlar sevgiyle selamlıyorum. Ġyi tatiller diliyorum. (7
dakika 29 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE‟ye çok teĢekkür ederim. Buyurun Hakan Bey. Ġyi
tatilleri
nereden
arkadaĢlar?
Tatile
çıkmıyoruz…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Meclis tatile çıkmıyor canım…(Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar mikrofon çalıĢmıyor.
HAKAN ġĠMġEK: ÇalıĢtı tamam. Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, Çok Kıymetli Ġzmirliler hepinizi
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dün de söyledim ama Ģimdi bazı Ģeyler konuĢulunca Meclis Gündem
sıralamasını değiĢtirip duruyoruz. Dün Nilay Hanım‟ın bir sözü üzerine bugün birçok Belediye
BaĢkanımız Ģuraya dizildi. Ama Mazeret maddesini öne aldığınız çünkü Dilek Temennilerde
konuĢulanlar bazen uzun sürebiliyor. O bana söyledi ben ona söyledim diye. Söz almalarla bir saati
geçebiliyor. Onu öne aldınız. Mazeretler oylandıktan sonra Sayın BaĢkanlarımız gitti. Bunda
eleĢtirilecek bir Ģey yok. Ġzmirlinin dikkatini çekiyorum. Belediye BaĢkanları BüyükĢehir Meclisinin
doğal üyesidir. Dolayısıyla Meclis sıralamasında, seçim sıralamasında, Meclis Üyesi sıralamasında
zaten isimleri yok. Belediye BaĢkanları bilhassa Metropol DıĢı Belediye BaĢkanları Nilay Hanım
geçen akĢam söylerken, Sayın Serkan ACAR‟ı da söylemedi. Bir kere geldi bu Meclis‟e. O da Bütçe
oylamasında. ġimdi belediye baĢkanlarının yönettikleri ilçelerle ilgili çok ciddi programları var. Yoğun
programları var. Dolayısıyla BüyükĢehir Belediyesinde eğer ilçeleriyle ilgili çok önemli bir görüĢme
var ise Gündem maddesi tabii ki Belediye BaĢkanları doğal olarak o Gündem maddesiyle ilgili burada
gelirler o Gündem maddesini Ġzmirliye anlatırlar. Ama bunun yanında da Belediye BaĢkanlarının zaten
mevcut ilçelerin seçilmiĢ Meclis Üyeleri var. Yazılı olmayan bir kuraldır ama Belediye BaĢkanlarını bu
konuda “Niye BüyükĢehir Meclislerine gelmiyorlar.” diye eleĢtirmek, bana göre doğru değil. Çünkü
mevcut yönetmekte oldukları ilçelerle ilgili ciddi programları var ve vatandaĢına hizmet etmek için
çaba sarf edeceklerdir. Çünkü 5 yıl sonra yine karĢılarına çıkacak. Bu yüzden bu konuyu böyle bir
kenara bırakıyorum. Bu konuda söylenen sözlerin pek benim açımdan pek önemi yok. Ġkinci konum;
dün ben Buca Metrosu ile ilgili birkaç Ģey söyledikten sonra ilgili Bürokratlarımız bana bir doküman
gönderdiler. Bu dokümana göre Buca Metrosu‟nun ihalesi KDV dâhil 456 milyon 658 bin 637 Euro‟ya
bitmiĢ arkadaĢlar. Ġzmirlilerin dikkatini çekiyorum. Burada Sayın BaĢkan ifadesinde sadece TL
üzerinden olan parayı söyledi. Miktarı söyledi. KeĢke o gün Döviz cinsinden olan karĢılığını
söyleseydi. Ġhale tekniği açısından yapım ve farkları açısından kur uygulamaları normaldir, olabilir.
Gerekçe olarak Kur‟un artıĢını da konuĢabilirsiniz. Zaman zaman bunu yapıyorsunuz. Ama Ģunu
gözden kaçırıyorsunuz. 486… 456 milyon 658 bin liralık bir ihalenin bugünkü değeri 7 milyar 300
milyon liralara geliyor. 4 yıl ödemesiz. BüyükĢehrin Bütçesi… (Ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Açık ya. Duyuyoruz. Yok kapat… ArkadaĢlar… Arızalı… Öbürkünü
al, değiĢtir onu ya. Tamam. Hakan Bey…
HAKAN ġĠMġEK: ġimdi tekrarlıyorum. Burada belki sözüm dıĢarıya gitmemiĢ olabilir. Bugünkü TL
bazında değeri 7 milyar 300 milyon. BüyükĢehir‟in Bütçesi de 12 buçuk milyar. 4 yıl ödemesiz. Tabii
ki bunun bir geri ödeme süreci ve paranın geri ödeme miktarı var. Ümit ederim ki bakın hiç orasını
burasını karıĢtırmıyorum. Ümit ederim ki bu projeyle ilgili biniĢ sayıları bilet ücretleri biniĢ ücretleri
ödeme baĢladığı zaman 5. yılda bu ödenecek olan kredi taksitini karĢılar boyutta olsun. ĠĢletme
masrafları çıktıktan sonra. Aksi takdirde BüyükĢehir Belediyesinin diğer faaliyetlerini mevcut bütçesi
üzerinden sürdürebilmesi imkânı yoktur. Daha ben 120 tane tren seti alımından bahsediliyor. Tabii o
yaklaĢık bir değer üzerinden gidiyor. O konuyu irdelemiyorum bile. Umarım umarım bu proje
ödemesiz süre olan 4 yıl içerisinde bitirilir. Hizmete açılır da BüyükĢehir bütçesinin ödeme noktasına
gelindiğindeki aktarım ödenek aktarımlarını etkilemez diye düĢünüyorum. Bu konu da Ġzmir
Kamuoyunun bilgisine sunmak hem de tutanaklara geçsin diye söz almıĢ bulunuyorum. TeĢekkür
ederim. (5 dakika 39 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Hakan Bey. Değerli ArkadaĢlar, Hakan Bey‟in
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söylediği birinci konuya tamamen iĢtirak ediyorum. Yani tabii ki Ġlçe Belediye BaĢkanlarımızın
ilçelerinde gerçekten önemli görevleri var ve bu önemli görevleri vazifesiyle buradaki Meclislere niye
katılmadığı onun toplantı hesabını tutmanın kendi adıma söylüyorum hiçbir mantığı yok. Doğru da
bulmuyorum. Doğru da bulmuyorum ama sevgili kardeĢim sen hakkaniyetli bir adamsın oraya nereden
geldik? ġimdi ben de sana dedim ki dün… Yani eviniz camdansa komĢuya taĢ atmayacaksınız. ġimdi
bence bu tartıĢmayı…
HAKAN ġĠMġEK: Efendim ben ortadan konuĢtum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam biliyorum.
HAKAN ġĠMġEK: Yani doğruyu konuĢtum, kendi doğrularımdır.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biliyorum, biliyorum. ġimdi ben de bu cevaba çalıĢtım zaten. ġimdi
ben, ben KarĢıyaka Meclis Üyesiyim.
HÜSNÜ BOZTEPE: KarĢıyaka…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ama arkadaĢlar bakın orada da elinizi vicdanınıza koyun, benim
BüyükĢehir‟de çok önemli bir görevim var değil mi? BüyükĢehirde çok önemli… BüyükĢehir
BaĢkan Vekilliği görevini yürütüyorum aynı zamanda. Yani her gün BüyükĢehir… Bakın arkadaĢlar
yani her gün BüyükĢehir‟e gidiyoruz, sabah gidiyoruz, akĢam sonu yok mesai yapıyoruz. Ġzmir için
yapıyoruz bu mesaiyi, helali hoĢ olsun hiçbir sıkıntı yok yani. Yani Ģimdi oradan o eleĢtiri
hakkaniyetli değil ki ağabey. Ben üstelik KarĢıyaka Meclisi‟nin sayılarını çıkartacağım, Sayın
BOZTEPE‟ye de vereceğim. Gidiyorum, gidiyorum da ayrıca, ayrıca gidiyorum, ayrıca gidiyorum
da.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ben çıkarttım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tabii dostlarınız var orada yeteri kadar fazlasıyla var,
çıkartırsınız. Yani Ģimdi Ģunu söylemeye çalıĢıyorum; bakın bu tartıĢmayı burada bırakalım…
SALONDAN: Aynen öyle.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Burada bırakalım, rica ediyorum. Sayın HIZAL, ne Seferihisar‟ı,
BaĢkan‟ın geçen dönemde ne kadar gelip ne kadar gittiğini, ne Serkan Bey‟in, ne Saliha Hanım‟ın
yani bunu bırakalım Allah aĢkına, bunlarla uğraĢmayalım. Biz gerçekten Gündemimizdeki olan
konularla ve ülkenin Gündemindeki olan konularla… Doğru iĢ bu. O açıdan size teĢekkür
ediyorum. Buyurun, buyurun, Murat Bey.
MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. Değerli Meclis Üyeleri, hepinizi saygıyla
selamlıyorum. ġimdi bu konu birkaç defa gündeme geldiği için ve çeĢitli Ģekillerde de gündeme
geldiği için söz almak istedim. Bir hukukçu olarak da hakikaten rahatsız olduğum bir durumu dile
getirmek istedim. ġimdi bir kiĢiyle diğer bir kiĢi ya da iki kurum, ya da bir kiĢiyle bir kurum
arasında bir konuda anlaĢmazlık çıkarsa, görüĢ farklılığı çıkarsa, bunu giderebileceğiniz son merci
neresidir demokratik hukuk devletinde? Yargıdır, mahkemelerdir. ġimdi bir kiĢiye, bir Belediyeye,
Odalara niye dava açıyorsunuz kardeĢim denir mi? ġimdi dönüp dönüp bu. Mesela dün de
konuĢuldu. ĠĢte ġehir Plancıları Odası buna niye dava açtı? Öbürü buna niye dava açtı? ġimdi Sayın
Meclis Üyesi de dedi ki… Sözünü söyleyip gitti sanırım. Niye siz buna dava açıyorsunuz? Peki,
açtığımız davayı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kazanmıĢ mı? KazanmıĢ. Demek ki hukuka aykırı iĢ
yapmıĢsınız. Mahkeme Kararını eleĢtirebiliriz, yanlıĢ bulabiliriz, Yargıyla ilgili sorunları gündeme
getirebiliriz. Ama Ģimdi siz hastane yapacağız diye aldığınız kamusal bir arazinin birazını toplu
konut yapıp, ticarete konu ederseniz, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi de buna dava açar. Mahkeme de
iptal eder. Plan yapın, doğru düzgün plan yapın iptal etmesin, orası da hastaneye kavuĢsun. ġunu
mu istiyor yani Meclis Üyesi ArkadaĢımız; “Biz hukuka aykırı plan yapalım, siz de görmezden
gelin.” Bunu mu istiyor? BaĢka bir Ģey; dün diyor ki arkadaĢlarımız ġehir Plancıları Odası buna
dava açtı, öbürüne açmadı, Ģuna dava... Elinizi tutan mı vardı? KarĢı oy verdiniz, dava açaydınız.
Elbette ki bu Meclis verdiği her kararın doğru olduğuna inanarak karar verir. Ama bazıları, bazı
kiĢiler, kurumlar bu kararın yanlıĢ olduğunu düĢünürler ve onlar da anayasal hakları gereği, hak
arama özgürlüğü bir anayasal haktır. MeĢru vasıtalarla, mahkemeler eliyle dava açarlar. ġimdi ben
de Ġmar Komisyonu Üyesiyim, ġehir Plancıları Odası‟nın ya da bir baĢka Oda‟nın verdiğimiz
imarla ilgili bir kararı dava etmesini doğrusu üzüntüyle karĢılıyorum. Ama bunu kınamıyorum, bu
bir hak ve Ģöyle düĢünüyorum; eğer mahkemeye giden kararımız doğruysa tescil edilecek ve biz de
insanlara diyeceğiz ki; “Bakın hukuka uygun karar vermiĢiz.” YanlıĢsa iptal edilecek bir hatadan
döneceğiz, bir yanlıĢımız önlenmiĢ olacak. Bu, bu nasıl kınanabilir ki? Kiraz Halkına hastane mi
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istiyorsunuz? Yapın, engel olan yok. Siz Kiraz Halkına hastane yapacağız diye toplu konut alanı
yapıp, orada konut satmak mı istiyorsunuz? Mesele bu. Oradaki insanların konuta mı ihtiyacı var?
Ona uygun yapın, bunu da engelleyen yok. ġimdi dönüp dönüp bunu… Ve BüyükĢehir
Belediyesinin ya da baĢkalarının dava açıp açmamasını “Biz bunu yapacağız ama dava
açmayacaksınız yapacağız.” Böyle Ģey olur mu? Hukuku savunmak zorundayız. Hukuka uygunluğu
savunmak zorundayız. Dolayısıyla hani kararımızı… Yerindeliğini tartıĢabiliriz. Ama bu kararın
yerinde olmadığını söyleyen insanların dava açmasına neyi söyleyebiliriz? ġimdi Sayın BOZTEPE
KarĢıyaka‟yla ilgili, dünkü geçen planla ilgili birkaç Ģey söyledi. Değerli ArkadaĢlar, burada pek
çok defa Ġlçe Belediyeleri‟nden oybirliğiyle gelen kararları değiĢtirerek kabul ettiğimiz de oldu,
reddettiğimiz de oldu, olduğu gibi kabul ettiğimiz de oldu. Bakın o bahsettiği ve eleĢtirdiği planlar
Ġlçe Belediyesi‟nden, Ġlçe Belediye Meclisi‟nden oybirliğiyle geldi. Ben de orada oy verdim.
Kendisinin partisinin Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız da oy verdi. Sonra durumu burada daha ayrıntılı
değerlendirdik, onun için zaten bu iki kademeli değerlendirme var. Tıpkı kendi söylediği gibi ortak
akılı bulmaya çalıĢtık. Belediyeyle görüĢtük, Sayın BaĢkanla görüĢtük, Bürokratlarla görüĢtük,
hatalı olduğunu düĢündüğümüz Ģeyleri düzelttik. Bunu defalarca yaptık, pek çok yer için yaptık, az
yaptık, çok yaptık. Hatalı olduğunu düĢündüğümüz Ģeyleri değiĢtirmekten hiç gocunmayız, rahatsız
olmayız, biz ortak aklın peĢindeyiz, burada bunun için uğraĢıyoruz. Bu Meclis hiçbir zaman “Biz
burada çoğunluğuz, oylarız geçeriz, sizi de dinlemeyiz, hiçbir eleĢtirinizi kaile almayız.” demedi ki.
Her eleĢtiri dinlendi. Haklı görüldü, görülmedi. O da baĢka bir takdirdi.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın AYDIN…
MURAT AYDIN: Son olarak Ģunu söyleyeceğim Sayın BaĢkan‟ım…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toparlar mısınız?
MURAT AYDIN: Son olarak Ģunu söyleyeceğim; Değerli ArkadaĢlar, Kiraz‟da olsun, baĢka yerde
olsun, bütün tartıĢtığımız Ģey doğruyu bulmaktır. Hakkı, hukuku bulmaktır. Hukuka uygun
kararların verilmesini sağlamaktır. Hani rica ederim, Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devletidir ve biz
de bu Devletin Kamu Kurumuyuz. “Bir Kamu Kurumunun Meclisinde insanlara niye dava
açıyorsun kardeĢim?” demeyelim, saygılar sunuyorum. (5 dakika 32 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Erhan Bey buyurun, Erhan Bey.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan‟ım…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sonra Fikret Bey, siz istediniz galiba değil mi?
ERHAN ÇALIġKAN: Kısaca iki konuyu dile getireceğim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Biraz önce Hakan Bey metro inĢaatıyla ilgili “Umarım zamanında biter.” dedi.
Sizlerin de bildiği gibi kısacık bir Hatay Metrosu 10 yıl sürmüĢtü. Ancak tabii bu geçmiĢte kalan baĢka
Ġdarelerin zamanını içeriyor diyebilirsiniz. Ben bugünü konuĢacağım arkadaĢlar. ġimdi 25 Kasım 2021
tarihi, bitim tarihidir. Nerenin bitim tarihidir arkadaĢlar? Sayın BaĢkan, benden daha iyi biliyordur, Opera
Binası‟nın. ġimdi Opera Binası, günü geldi geçti, yüzde kaç seviyesinde ve ne zaman bitecek? Sayın
BaĢkan‟ın söylemiyle ben birkaç yerde duydum, diyor ki; “2023 yılında bitecek.” Yani bakın, Ġstanbul
Kültür Merkezi, AKM zamanından önce bitti. 2 katı büyüklükte, bizim Opera Binamızın 2 katı
büyüklükte ve zamanından çok daha önce bitti. ġimdi Opera Binamız, bizim Opera Binamız uzadı ve
maliyetleri de katlandı ve söylemiĢtim size o ihale bedeliyle bitmeyecek diye ve proje değiĢiklikleri
nedeniyle ihalenin ne kadara mâl olacağını hep beraber göreceğiz arkadaĢlar. Ġkinci konu; 6 Aralık 2021.
Bu da nerenin bitiĢ tarihi Sayın BaĢkan? Narlıdere Metrosu‟nun bitiĢ tarihi. Narlıdere Metrosu da ne
zaman bitecek? Yine 100. yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılında biteceği söyleniyor, inĢallah tutar. Bu iki…
Yani aynası iĢtir kiĢinin lafa bakılmaz. En büyük projelerimizde gecikme var. Narlıdere‟nin gecikmesinin
maliyetini de göreceğiz. ġimdi burada umarım aynı gecikme Buca‟da olmaz. Çünkü Hakan Bey‟in dediği
gibi Buca‟nın gecikmesinin maliyeti, bu iki ihalemizin maliyetinden kat kat yüksek olacaktır. ĠnĢallah,
arkadaĢlar daha Ģey yaparlar. Bu birinci konuydu. Ġkinci konu; ifade etmek istediğim… Tabii biz hep
konuĢuyoruz. “Elektrik parası” dedik… (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Yok, o ikisi birdi, zaman aĢımıydı, bu ikinci ayrı husus. ġimdi bizim… Ġncelerken, yani bir Ģeye
itiraz etmek için değil, iĢletme mantığıyla… Yani bu para bizim paramız. ġimdi ĠZFAġ‟la ilgili elektrik
parasını ifade ettiler, Ģu kadar geldi dediler. Bakın ĠZFAġ‟ta geçen sene Bütçe‟ye konuldu. 18 milyon
liraya bir GES kurulacaktı. GES‟le ilgili yatırımın bir kısmı yapıldı, 7 milyon lira harcandı. Yani yatırımın
bir kısmı değil, birkaç prosedürü yapıldı. ĠĢte ÇED‟i alındı, yatırımla ilgili proje çizildi ama frene basıldı.
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ġimdi biz hep ne diyoruz? Giderlerimizi ve masraflarımızı akılcı yatırım yapmak, verimli kullanmaktan
bahsediyoruz. ġimdi hiç dikkat ettiniz mi? Ben bu dönemin Meclis Üyesiyim. Geçtiğimiz dönemlerde
bakın Ģöyle bir Meclis Gündemlerine, bu STK‟larla, Vakıflarla ya da baĢka Kurumlarla yapılan iĢ birliği
anlaĢmalarıyla harcanan bütçelere bakın arkadaĢlar, bu dönem bu bütçeler fırladı. ġimdi bunun harcaması
bir tercih midir? Tercihtir. Yani evimizden örnek vereyim; evinizin damı akıyor ama siz her gün sinemaya
gidiyorsunuz, evinizin damı akıyor, duvarı çatlamıĢ siz baĢka bir etkinliğe katılıyorsunuz cebinizdeki
parayla, bunları onarmak yerine. Sonra da dönüyorsunuz; “Bunları benim yerime Devlet onarsın,
Belediye onarsın.” diyorsunuz. Sayın BaĢkan, dikkatinizi çekiyorum. Harcamalar son derece farklı
yönlere kayıyor, bir önceki dönemle karĢılaĢtırırsak. ĠĢte bizim bu harcamalarımızı, elektrik üretimi gibi,
Ģirketlerimizin baĢka tesislerimizin giderlerini azaltacak yatırımları önceleyecek Ģekilde ayarlanması
gerektiğini düĢünüyorum ve bunu dikkate alacağınızı umuyorum, teĢekkür ediyorum. (5 dakika 12
saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın ÇALIġKAN. Gamze Hanım, siz mi söz
istediniz? Fikret Bey vereceğim, Gamze Hanım‟a vereyim ondan sonra. Buyurun Gamze Hanım.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok, kürsü‟de
yani…
GAMZE GÜL ÇAMUR: Yok, kürsüde konuĢulacak bir Ģey yok Özgür Bey, buradan rahatlıkla
konuĢabilirim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Gamze Hanım buyurun.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Değerli BaĢkan‟ım, çok Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım.
BaĢkan‟ım, ben iki konuyla ilgili konuĢmak istiyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Birincisi; Meclisimizin saygınlığına iliĢkin kendi kiĢisel, Grubumdan
ayrı görüĢümü belirtmek istiyorum. Diğeri de, arkadaĢların birtakım eleĢtirileri var, onlara iliĢkin
yine görüĢlerimi belirtmek istiyorum. Öncelikle Belediye Meclisi gerçekten saygın, bir ilin
aydınlığa dönmesi ve daha vizyonel olması, vatandaĢların sorunlarına çözüm üretmek için
toplanmıĢ bir organdır ve bizleri bu göreve getiren halkımıza çok Ģeyler borçluyuz. Burada Ģehrin
çıkarlarını gözetirken aynı zamanda bizlerin, bizleri buraya seçen halkın, özellikle Ġzmirlilerimizin
istediği tarzda ve beklediği bir Meclis görüntüsü sergilemememiz gerektiğini düĢünüyorum. Bu,
sadece benim Ģahsi görüĢüm değil, kanun da böyle emretmiĢ ve böyle düzenlemiĢ ki, Meclis
ÇalıĢma Yönetmeliğini ortaya koymuĢ. Dolayısıyla bizler burada birbirlerimizden farklı fikirlerde
bulunabiliriz, farklı görüĢlerimiz olabilir. Aynı konu hakkında oyçokluğu, oybirliği kararlar
verebiliriz. Ama aynı zamanda biz halkımıza bu kararların saygı çerçevesinde birbirimizi
incitmeden, kırmadan, hakaret etmeden de bir uzlaĢı yolu bulunabileceğini de göstermekle yükümlü
olduğumuzu düĢünüyorum. Bu manada tartıĢırken, konuĢurken tansiyonlar yükselebilir, sinirlerimiz
gerilebilir. Farklı farklı insani duygulara sahibiz, bunun önüne geçemeyebiliriz. Ama bizler burada
Meclis Üyesiyiz. Dolayısıyla normal bir vatandaĢ gibi davranamayız. Kendimizi tutacağız ve
Ġzmirlilere örnek bir Ģekilde bu Meclisin yönetilmesine de, BaĢkanlık nezdinde de yardımcı
olmamız gerektiğini düĢünüyorum. Bu konuĢmamı niye yaptım? Birkaç seferdir üst üste geldi belki
o yüzden, özellikle de dün burada hoĢ olmayan Meclis Üyelerimize yakıĢmayan birtakım tavırlar
sergilendi.
HÜSNÜ BOZTEPE: Mesela?
GAMZE GÜL ÇAMUR: Mesela Özgür Bey siz. BaĢka arkadaĢlarımız da olabilir ama burada kiĢi
olayı değil, ben kiĢiye özel konuĢmuyorum, BaĢkan‟a konuĢuyorum. Yani birbirimize sert bir sesle
senli benli konuĢmak, emrivaki konuĢmak, sen kimsin gibi cümlelerin burada konuĢulması
gerçekten beni bir Ġzmirli olarak ve bir kadın olarak çok üzdü, öncelikle ben bunu belirtmek
istedim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Ġkinci konuya gelirsek; muhalefetteki arkadaĢlar sürekli Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi‟ni yatırım yapmamakla suçluyor. Parayı… Geçen bir tweette okumuĢtum,
çarçur etmekle suçlanıyoruz. Bu hem Ġzmir… Muhalefet, yani Ģu an Ġktidar Partisi Milletvekilleri,
Belediye Meclis Üyesi olarak da Muhalefet Meclis Üyelerinin tweetlerinde, sosyal medya
paylaĢımlarında görüyoruz. Bir kere çarçur çok çirkin bir deyim. Orada da konuĢurken üslubumuza
dikkat etmemiz gerektiğini düĢünüyorum. Ama eğer yatırımlarımızı yaptığımızı görmezden
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gelirsek, manipülatif bir Ģekilde Ġzmirlileri yönlendirmeye kalkarsak, bunlar geri döner. Çünkü
Ġzmirliler gerçekten akıllı insanlar. Neyin ne olduğunu biliyorlar ve bizim kendi bütçemizde ne
kadar yatırım yaptığımızı, nelere yatırım yaptığımızı ve sadece yatırım olarak yol, su olarak görülen
Ģeyler haricinde insanların diğer sosyal ihtiyaçlarını da karĢılayacağı Ģekilde organizasyonlar
yaptıklarını biliyorlar. Konsere gitmek lüks değil, sinemaya gitmek lüks değil. Ġnsanların bir yerde
bir Ģekilde oturup kalkması lüks değil. Bunlar Ģu anda modern dünyanın gerektirdiği ve insan
psikolojisinin de bir anlamda sağlıklı olmasını gerektiren Ģeyler. Biz aynı zamanda yatırımlarımızı
da yapıyoruz, insanlarımızın sosyal anlamda ve psikolojik anlamda rahatlayarak Ģu ekonomik
krizde daha iyi yaĢam koĢullarına sahip olmak için bu sosyal ihtiyaçlarını da karĢılıyoruz. Bunu
gerek protokollerle yapıyoruz, gerek kendimiz yapıyoruz ve bunları yapmaya devam edeceğiz. Siz
bizim karĢımıza yatırımlarınız gecikti, konser düzenlediğiniz ile gelirseniz bu olmaz. Kaçıncı çağda
yaĢadığımızı ben size hatırlatmak istiyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gamze Hanım toparlayalım.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Ben arkadaĢlarımızın yaptığımız yatırımları görmezden gelmelerini
doğru bulmuyorum. Bu nedenle ben öncelikle kendilerine… Mesela Narlıdere Metrosu‟na gidelim,
hep beraber gezelim, orada, oradan baĢlayalım. Neden gecikmeler olmuĢ? Bunun sebebi nedir?
Kaynağında görelim. Yani böyle atıp tutarak sadece bir kiĢi BüyükĢehir Belediyesi‟ne Türkiye
Cumhuriyeti‟nden bağımsızmıĢ gibi…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Ġthamda bulunup, sosyal gerçekleri, ekonomik gerçekleri görmezden
gelerek, dıĢarıda tutmak hiç doğru değil, teĢekkür ediyorum. (5 dakika 36 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Sayın Gamze Hanım‟a çok teĢekkür ediyorum. Değerli
ArkadaĢlar, söz vereceğim, söz vereceğim ama Fikret Bey daha önce Ģey yapmıĢtı. ġöyle bir Ģey
söyleyeyim; bence çok yerinde bir öneri oldu, Sayın Meclis Üyemizin Narlıdere Metrosu‟nu gezme
önerisini… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tabii
kabul ederiz ama bu öneriyi pas geçmeyelim, bu öneriye karĢı mısınız?
ÖZGÜR HIZAL: Zaten Narlıdere‟ye gideceğiz, gitmiĢken oraları da gezeriz. Tamam.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Narlıdere‟ye neden gidiyorsunuz anlamadım?
HÜSNÜ BOZTEPE: Sen söylüyorsun…
ÖZGÜR HIZAL: Söyledi, davet ettiniz bizi…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam iĢte Narlıdere Metrosu‟nu görmek için... (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam. Bu önerinizi dikkate
alacağız. Ben de hem Grup BaĢkan Vekili olarak, hem de Meclis BaĢkan Vekili olarak bu öneriyi
ilgili arkadaĢlarımızla değerlendirip, Meclisimizin tüm Üyelerini Narlıdere Metrosu‟nu ne Ģekilde
nasıl ziyaret edeceksek, uygun olanlar için bir gün inĢallah tertip ederiz. Bu ziyareti yaparız, çünkü
gerçekten de Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Sayın HIZAL? Değerli ArkadaĢlar…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Nasıl
dinliyorsunuz?
ÖZGÜR HIZAL: Kulağım sizde…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Ben bir belgeselde Kopenhag‟da 33 kilometrelik bir metro
hattı ilave Ģey yapılmıĢ, tüneller, hat. Onun bir belgeseli var, çok… Ġzleyin Youtube‟da hakikaten
etkilenirsiniz. O TBM‟lerin nasıl çalıĢtığını… Bizim TBM‟ler bitti, çıktı biliyorsunuz artık tüneller
açık. ĠnĢallah Buca Metrosu‟nda o TBM‟lerin nasıl çalıĢtığını göreceğiz. Yerin altında o 10 yıl
sürdü dediği Ģey, yanlıĢ bir yöntemle yapılan aç-kapa yöntemiyle yapılmıĢ Ģeydi. ġimdi öyle değil,
Ģimdi tamamen aĢağıda bir dünya çalıĢıyor, üstte, üstte kimse bunu fark etmiyor. AĢağıda yüzlerce
iĢçi, yüzlerce mühendis, alet, edevat her Ģey inanılmaz bir ahenkle çalıĢıyor. ĠĢte onun için gidelim,
görelim. Ne olmuĢ ne bitmiĢ? Altta büyük bir hengâme, büyük bir iĢ var, büyük bir faaliyet var,
büyük bir çaba var, üstteki insanlarımız farkına bile varmıyorlar. Daha önce tabii Hatay Caddesi
bunu çok fazlasıyla yaĢadığı için Ģimdi onu en azından Narlıdere‟de göremiyoruz. Bir Ģey daha
söyleyip sözü Fikret Bey‟e vereceğim. %12‟yle aldığımız Narlıdere Ģu anda %80-%90‟lara varmıĢ
Ģu aĢamada, bunu da göz ardı etmeyelim Değerli ArkadaĢlar. Evet, Fikret Bey buyurun. (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Kürsüye mi? Buyurun,
buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Fikret Bey buyurun, buyurun.
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FĠKRET MISIRLI: Önemli bir konu biraz daha dikkat çekmek…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. Buyurun efendim, buyurun.
FĠKRET MISIRLI: ġimdi Sayın BaĢkan‟ım, tabii BüyükĢehir Belediyesi‟ne bakıyorum, yani
Facebook sayfasında 33 kiĢi bizi seyrediyor, Ġzmir Halkı bizden ümidi kesmiĢ. Meclise bakıyorum,
üçte bir kalmıĢız. Meclis Üyeleri de bizden ümidini kesmiĢ.
HAKAN YILDIZ: Tunç SOYER‟den daha fazla izleyen var.
FĠKRET MISIRLI: Yani Gamze Hanım‟ın bu söylediklerine…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Niye duruyoruz ki burada o zaman?
FĠKRET MISIRLI: Ġzmir Halkı ki, BüyükĢehir Belediyesi‟nin 227 bin tane Facebook takipçisinin
33… Buraya gelene kadar belki 2-3 kiĢi de gitmiĢtir. Yani bizim buradaki aldığımız kararların
demek ki kamuoyuna yansımalarına iyi dikkat etmek lazım ama tabii konu bu değil. Yani Özgür
BaĢkanımız da benzeri Ģeyleri söyleyecektir Gamze Hanım‟a bu konuda. Çünkü hele çok kısa
olarak söyleyeyim; biz bu özellikle 12 kilometre olan yol kısmı yani Bornova‟dan Üçyol‟a kadar
olan kısmı yaklaĢık olarak 1992 yılında baĢladık, 2000 yılında bitirdik, yani 8 yılda. Ama geri kalan
14 yıl içerisinde, 12 yıl içerisinde 2,5 kilometreyi yani Bornova ve öbür taraftaki iĢte…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: EVKA.
FĠKRET MISIRLI: EVKA‟ya olan mesafe ve aynı zamanda da iĢte bizim bu Ģeye kadar olan…
Siz daha iyi biliyorsunuz BaĢkan‟ım oraları. Neyse yani sonuçta bu metro 5 kilometresi toplamda
yaklaĢık 12-14 yıl sürdü, 2 defa müteahhit kaçtı. En sonda biz kendi kaynaklarımızla yaptık.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru, doğru.
FĠKRET MISIRLI: Yani yapa yapa Ģu yıla kadar 16,5 kilometre bir metro yapmıĢız. Bu metro
hızımıza bakılırsa 108 kilometre ve 125 tane istasyon vaat etmiĢiz. Yapa yapa da iĢte 16 kilometre,
15 tane de istasyon 1992 ve 2022 yani 20 yıl. Neyse onları herhalde Özgür BaĢkan söyleyecek ama
benim daha çok önemsediğim bir konu vardı, onun için aslında geldim. ġimdi BüyükĢehir
Belediyesi, biliyorsunuz özellikle iĢte KHK‟dan kaynaklanan geçen personellerimiz var ve bunların
içerisinde de en tabii ki bugün gündemde sıkıntılı olan ĠZENERJĠ‟nin çalıĢanları 627 kiĢi. Bu
sözleĢmeden kaynaklanan yaklaĢık bu 10 aylık… 12 aylık kısmı geriye dönük olan bir iĢte vaat
edilmiĢ olan özlük haklarıyla ilgili olarak gıda yardımı ve benzeri Ģeylerle ilgili olarak bu
arkadaĢlarımıza 14 ġubat‟ta bunların ödeneceği söylendi. YaklaĢık 12 aylık ödenerek sadece %50‟si
ödendi. Yani 627 arkadaĢın ki bugün iĢveren paylarını da koyacak olursak 10 milyon lira. Bu
kardeĢlerimiz 10 aydır alamıyor ve biz onu Ģöyle de söyledik; yani Sayın BaĢkanınız, Genel
BaĢkanınız 14 ġubat‟ta burada olduğu gün bir sıkıntı çıkmasın diye Sayın Tunç Bey gitti sendikayla
oturdu ki sendika ona bu sözleĢmeden sonra bir 3 ay söz vermiĢti. O süre de geçtiğimiz pazartesi de
doluyordu. Orada bir aksilik çıkmasın diye bu kardeĢlerimize gitti dedi ki; “Evet dedi, sizlerin bu
paralarınızı yatırıyoruz ama yarısı yattı.” Yani 20 milyon‟un yarısı yattı, o da 10 milyon. ġimdi bu
kardeĢlerimiz 10 aydır Belediyemizi finanse ediyor. Bir de bunlara bir kart veriyoruz, diyoruz ki;
“Git Halkın Bakkalından al.” Geçen Meclis‟te Sayın BaĢkan‟ımız Tunç Bey dedi ki; iĢte Halkın
Bakkalı 2,5 milyon ciro yaptı geçen ay. Yahu bu çocukların o özlük haklarından kaynaklanan
farklarıyla ilgili kartlarına yüklenmiĢ parayla gidiyor alıyor. Yani bu çocuklar aslında gidip herhangi
bir yerden bu alıĢveriĢleri yapsa belki %30-%40 daha ucuza alacak. Yani biz bu çocuklara hem 10
aydır paralarını ödemiyoruz, hem de diyoruz ki; “Halkın Bakkalından git al.” Halkın Bakkalı
Belediye‟nin Ģirketine kredi açmıyor. Yani arkadaĢlar bakın bu söylediğimiz 627 kiĢi. Toplamda 4
bin 500 tane KHK‟dan geçen SözleĢmeli Personel, bunların içerisinde biz ĠZBETON‟u
konuĢuyoruz, ĠZBETON‟u pardon Metro‟yu konuĢuyoruz. ĠZENERJĠ‟si var, Grand Plaza‟sı var ve
bu Ģirketlerdeki çocuklarımızın durumu hakikaten sıkıntılı Sayın BaĢkan‟ım. Yani biz öncelikli
olarak kendi personelimizi… Biraz önce arkadaĢımız partinizin bu konuda iĢte yapmıĢ olduğu
özellikle halkçı yönden, iĢte sendikalaĢma yönünden birtakım Ģeyleri söylüyor ama bu çocukları bu
hale niye getiriyoruz? Dolayısıyla bu konuĢmayı da burada yapma ihtiyacımın bir tek sebebi var;
lütfen bu çocuklarımıza paralarını bir an önce ödeyelim BaĢkan‟ım, teĢekkür ederim. (4 dakika 26
saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın MISIRLI sağ olun. Sayın HIZAL
buyurun. Ali‟ye… Ali… Görüyorum Ali, tamam. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Nasıl? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Vereceğim, Fikret Ağabey‟e de vereceğim.
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Cenap Bey var daha sırada, buraya, buraya bakmadık daha, bu tarafa dönmedik daha. Salahattin
Bey…
HÜSNÜ BOZTEPE: Yusuf Bey de var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yusuf… Peki. Buyurun. Sayın HIZAL buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Yani Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hakan elini kaldırmadı, görmedim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Hakan Bey var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hakan Bey… Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Yöntemi değiĢtirmiĢ olmanız, usulü değiĢtirmiĢ olmanız süreyi kısaltmadı,
aksine uzattı. Bence siz tekrar Ģey yapın Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır onun için yapmadık onu, daha rahat konuĢalım diye yaptık
Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi bizim konuĢmalarımız burada… Bugün buraya çıkan ya da bundan önceki
toplantılarda çıkan arkadaĢlarımızın çok değerli konuĢmaları oluyor hem iktidar kanadından, hem
muhalefet kanadından. Bazı Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız ve Belediye BaĢkanlarımız bu güzel
konuĢmalardan mahrum oluyorlar, o yüzden öne alırsanız bence diğer arkadaĢlarımızın da
dinlemeleri iyi olur diye düĢünüyorum. ġimdi Gamze Hanım tabii eleĢtiri yaptı ama ayrıldı
zannedersem. Ġsmimi telaffuz ederek bir üslup konusunda bir eleĢtiri ortaya koydu ama ben üslup
meselesi üzerinden siyasetçilerin görevi noktasından bir konuĢma yapacağım. Esasında ben bu
konuĢmayı pazartesi yapmayı planlıyordum. Ancak Sayın Belediye BaĢkanı Tunç SOYER Meclis‟e
katılmadı. O gün evet mazereti vardı, Genel BaĢkanınız buradaydı ve bir temel atma töreni vardı.
Bir sonraki gün yapılmıĢ olan toplantıya yine katılmadı, gerekçesini bilmiyorum, muhtemelen
önemli bir gerekçesi vardır. Bugünkü toplantıyı bekledim, bugünkü toplantıya da katılmadı. Ama
artık bu konuĢmayı yapma ihtiyacı duydum. Bu konuĢma bugün Gündem DıĢı yapacağım
konuĢmanın birinci bölümünü teĢkil eden bu konuĢma Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu ya da
Cumhuriyet Halk Partisi‟ni ilgilendiren bir konuĢma değil. Yapacağım bu konuĢma Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi‟nin kurumsallığını ilgilendiren bir konuĢma değil. Tamamen ve tamamen
Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER‟le alakalı bir konu. Ve dolayısıyla Sayın BaĢkan
muhtemelen ya Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi‟nde ya da baĢka bir platformda bunun cevabını
verir ya da vermez, o da kendi bileceği bir Ģey. Evet, Ģimdi galiba Tunç Bey‟in, Sayın BaĢkan‟ın
aklı karıĢık. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olduğu günlerde ve Ġzmir Belediye BaĢkanı adayı
olduğu günlerde Ģöyle bir ifade kullanmıĢtı, demiĢti ki; “Ben bütün Ġzmir‟in Belediye BaĢkanı
olacağım ya da bütün Ġzmir‟in Belediye BaĢkanıyım.” Hatta o kadar ki, “Flamingoların dâhi
Belediye BaĢkanıyım.” demiĢti. Gerçi parantez, anti parantez bunu belirtmek istiyorum;
“Flamingoların Belediye BaĢkanıyım.” diyen Tunç SOYER, Çiğli‟deki Doğal YaĢam Parkı‟ndaki
flamingolara dâhi sahip çıkamadı. Tilkiler dadanmıĢ ve flamingoların bir kısmı telef olmuĢ.
Konumuz bu değil tabii, konumuz bu değil. Konumuz Tunç SOYER‟in kimin ve neyin BaĢkanı
olduğu. Ġzmir‟in mi? Ġzmirlilerin mi? Ya da ortada baĢka bir durum mu var? ġimdi arkadaĢlar çok
açık söyleyeceğim; Ġyi Parti Grup BaĢkan Vekili Sayın Kemal Bey… Kendisini çok da, birçok
noktada tecrübelerinden faydalanmaya çalıĢıyoruz. Kemal Bey yaptı bu konuĢmayı kısmen de olsa.
Ġzmir‟de kendini bilmez, ne dediğini esasında bilmediğini söyleyen ama sözün nereye gideceğini
çok iyi bilen bir Ģahıs, bir gün Ġzmir‟i oluĢturan bütün unsurlara, bütün değerlere, hakaretler
yağdırarak, üstenci bir bakıĢ açısıyla ayrımcı bir bakıĢ açısıyla tüm Ġzmirli vatandaĢlara hakaret etti.
Sıtkı ġÜKÜRER, bir kurulun baĢkanıydı. Bu Ģahıs, bu Ģahıs göstermelik bir Ģekilde ve Ġzmir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER tarafından adeta itibarı korunacak bir modelle istifa
dahi etmeden kuruldan görev sürem doldu ve çekiliyorum diyerek o kuruldan ayrıldı. Ama bu Ģahıs
hakaret ettiği, görmezden geldiği, ayrıĢtırdığı Ġzmirlilerin vergileriyle gelir elde eden Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesinin iĢtiraklerine danıĢmanlık adı altında her yıl milyonlarca TL gelir elde
ediyor. Her yıl milyonlarca TL gelir elde ediyor ve bu Ģahıs hâlâ gelir elde etmeye devam ediyor.
Tunç SOYER, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER, bu meseleyi demokrasi,
demokratik düĢüncemiz, çok seslilik adı altında geçiĢtiremez. Kendisinin arkadaĢı olabilir,
kendisinin dostu olabilir, kendisinin bazı dernekler de mesai arkadaĢı olabilir. O bizi ve Ġzmirlileri
hiç ilgilendirmez. Ama Ġzmir‟e, Ġzmirlilere hakaret etmiĢ bir Ģahsı Ġzmir üzeri Ġzmir Belediyesi
üzerinden ve Ġzmirliler üzerinden gelir elde etmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Kürsülerden
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Genel BaĢkanın önünde siyaseten prim elde etmek için; “Ġzmir‟in haklarını koruyorum.” gibi bir
söylem geliĢtireceğine Sayın SOYER‟in burada bu kürsüde Meclis BaĢkanlığı Kürsüsünde en
yüksek tondan o Ģahsı eleĢtirmesi gerekiyordu. O Ģahsa haddini bildirmesi gerekiyordu. Biz de o
zaman Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri olarak hiçbir parti ayırmaksızın kalkar ayakta
alkıĢlardık, kalkar ayakta alkıĢlardık. Ondan sonra çıkıp ne olur bana Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız;
“Üslubunuza dikkat edin, çok sert konuĢuyorsunuz, Ģöyle konuĢuyorsunuz, böyle konuĢuyorsunuz.”
demeyin. Tüm Ġzmir‟e ve Ġzmir‟in tüm değerlerine hakaret etmiĢ bir Ģahıs hâlâ hâlâ bu Kurumdan
gelir elde ediyor. Bunu asla kabul etmiyorum. Sebep; Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç
SOYER‟in arkadaĢı.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pozitif ayrımcılık yapıyorum ama yani toparlayalım yani.
ÖZGÜR HIZAL: Evet, çok kısa Sayın BaĢkan…
HÜSNÜ BOZTEPE: Yapmayın, 4 dakika oldu, ben saat tuttum.
ÖZGÜR HIZAL: 4 dakika mı oldu? Tamam.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır…
HÜSNÜ BOZTEPE: 4 dakika oldu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır, lütfen Sayın BOZTEPE…
HÜSNÜ BOZTEPE: 5 dakika oldu Ģu an.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE lütfen…
HÜSNÜ BOZTEPE: Ben de tutuyorum burada saat.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bakın burada…
HÜSNÜ BOZTEPE: ġeye bakıyorum konuĢmaya…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 7 dakika 20 saniye. Yok Ģey saydırmayın bana, tamam Sayın
Özgür Bey.
HÜSNÜ BOZTEPE: 7 dakikaymıĢ… Daha 3 dakikası var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: 2 dakikası buradan gitti Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, Özgür Bey buyurun ben zaten bir Ģey demedim.
ÖZGÜR HIZAL: Ġlave edeceğiz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pozitif ayırımcılık yapıyorum dedim buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Dolayısıyla biz burada üslubumuza, tarzımıza elbette ki dikkat ediyoruz,
edeceğiz arada bir tonumuz yükselecek ama biz Meclis Üyeleri olarak Belediye BaĢkanları olarak
bize Ġzmir‟in ve Ġzmirlilerin haklarını korumak için oy verdi Ġzmirliler ben bu konuĢmayı bir görev
olarak bildiğim için Tunç SOYER‟in muhtemelen cevap vereceğini düĢündüğüm için bu kürsüden
yapıyorum. Bununla ilgili herhalde hiçbir Meclis Üyesi arkadaĢımız ya da siz Sayın BaĢkan
bununla ilgili bir cevap vermezsiniz diye düĢünüyorum. ġimdi, dün son zamanlarda…(Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Cevabınız varsa bunu gidin
Ġzmirlilere verin, bunu git Ġzmirlilere ver.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Değerli ArkadaĢlar,
ÖZGÜR HIZAL: Hem Ġzmirlilere hakaret edeceksiniz…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey…
ÖZGÜR HIZAL: Hem bu Ģehirde…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey…
ÖZGÜR HIZAL: Hem bu Belediyenin 2,5 milyonunu…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey…
ÖZGÜR HIZAL: 2,5 milyonunu…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey…
ÖZGÜR HIZAL: Her yıl alacaksınız…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey…
ÖZGÜR HIZAL: Yok böyle bir Ģey.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey…
ÖZGÜR HIZAL: Yok böyle bir Ģey.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey, Sayın Grup BaĢkan Vekilim… (Salondan ses

34
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, müsaade
buyurur musunuz? Değerli ArkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: Duymadın diye bağırdım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: Duymadın diye, duymamıĢsındır diye bağırdım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, Sayın HIZAL devam edin lütfen.
ÖZGÜR HIZAL: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamamlar mısınız lütfen?
ÖZGÜR HIZAL: Evet, ben çok sakinim, çok sakinim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL…
ÖZGÜR HIZAL: Çok sakinim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, “Gündem DıĢı”ndayız tamamlar mısınız?
ÖZGÜR HIZAL: Evet, çok sakinim. Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz vereceğim arkadaĢlar, söz vereceğim.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ Söz vereceğim.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
MECLĠS
I.
BAġKAN
VEKĠLĠ:
Buyurun.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Serkan Bey söz vereceğim. Buyurun. Bitirelim.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: Herhalde Sıtkı ġÜKÜRER denilen Beyefendinin sözlerini savunuyorsunuz diye
düĢünüyorum bu ifadelerinizle. ġimdi son zamanlarda bir yeni tartıĢma çıktı; “Ġzmir
cezalandırılıyor, Ġzmir engelleniyor, Ġzmir‟de birtakım yatırımlarımız var ve biz bu yatırımları
yapmak istiyoruz ama Hükümet bizi engelliyor.” Kim söylüyor bunu; CHP siyasetçileri, yerel
siyasetçiler. Dün de Nilay Hanım, 17 maddelik bir metin okudu; Ģu Ģu projelerimiz engelleniyor,
gibi. Teknik olarak Hakan Bey, bunlara detaylı bilgileri verecek ama ben biraz yüzeysel üzerinden
geçmek istiyorum. ġimdi bir kere bu 17 maddelik bu metin buradaki yatırım dediğiniz Ģeyler
Ġzmir‟de temel sorunları oluĢturan projeler noktasında hiçbir katkısı olmayan meseleler. Getire
getire bunları getirdiniz, getire getire bunları getirdiniz. Çünkü Sayın Tunç SOYER heyecanla
olduğunu düĢündüğüm, heyecanına kapılarak söylediğini düĢündüğüm, doğru olmadığını kendisinin
de bildiği; “Ġzmir‟i engelliyorsunuz,” diyip Sayın Genel BaĢkanın önünde bir PR yapma çalıĢması
içerisindeydi ve sonrasında söylediğinin yanlıĢ olduğunu bile bile bu maddeleri önümüze getirdiniz.
Elektrik fabrikası diyorsunuz bu Ģehrin 2,5 yıldır tek konuĢtuğu konu; Tunç SOYER‟in elektrik
fabrikası. Elektrik fabrikasını neden vermiyorsunuz? Elektrik fabrikası, hukuki anlamda bir ihale
yapıldı ve bu ihale özelleĢtirme idaresi tarafından yapılıyor ve bir kamu kurumunun girmesi
mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla elektrik fabrikası orada ama ben size Ģunu soruyorum. Siz
bırakın elektrik fabrikasını, geçin elektrik fabrikasını. Siz, size Ģu anda verilmiĢ tahsis edilmiĢ sizin
olan 200 yıllık bir binayı, un fabrikasını baĢkalarına bedelsiz devrediyorsunuz. Onu konuĢalım, onu
konuĢalım. Elektrik fabrikasında yapılacaklar yapılır, merak etmeyin. O Ġzmir‟in bir değeri ama
Tunç SOYER bugüne kadar hiçbir Ģeyi bu anlamda çok net yapamadığı için elektrik fabrikasıyla
meseleyi geçiĢtirecek. ArkadaĢlar burada 3 kitapçık var elimde. 3 kitapçık, bu 3 kitapçığın
tamamında Sayın SOYER‟in Cemre‟lerdeki nesi var, vaatleri var, vaatleri var. Bu vaatlerden hangi
birini Tunç Bey yapmak istedi de Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yapmak istedi de biz engelledik?
Buca Metrosu‟nda bir engel mi çıktı, çıkmadı. Buca Metrosu‟nda biz Ģunu eleĢtirdik; “529 milyonu
birilerine fazladan vermeyin.” dedik. Çiğli Tramvayı‟nda engel mi çıkardık; hayır. Sayın SOYER
çıktı teĢekkür etti. Kime? AK Parti Genel BaĢkan Yardımcısına. Neden? Çünkü iznin çıkartılması
noktasında ya da ya da Sayın SOYER, Sayın SOYER bir Bakandan ya da Bakanlıktan randevu
istedi de verilmedi mi? Alamadı mı? Bir sorunun görüĢülmesi için bir Bakan Bey‟le görüĢmek
istediğinde alamadı mı? Ayın 22‟sinde yanlıĢ bilmiyorsam Sayın Tarım ve Orman Bakanımızdan
randevu istedi ve randevu anında verildi. Kendisi gibi Uzundere‟deki deprem mağduru vatandaĢlara
düzeltiyorum, kentsel dönüĢüm mağduru vatandaĢlara, 40 gün sonra randevu verilmedi. 3 yılda bir
kez randevu istedi, anında verildi, ayın 22‟sinde. Sayın Bakanımızla görüĢecek. Ġzmir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanısınız. Bu 17 madde ile biz engelleniyoruz deyip buraya gelinmez. Buraya
gelirseniz Ġzmirlilere büyük haksızlık yaparsınız. Dolayısıyla öyle havadan sudan konuĢarak
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meseleyi farklı noktalara taĢıyarak, doğru düzlemden ayrılmak mümkün olmaz. ġimdi arkadaĢlar,
yine burada birkaç madde ile ilgili konuĢacağım. “Mezarlık” dün çok konuĢuldu keĢke dün
mezarlığı konuĢan arkadaĢlarımız…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL…
ÖZGÜR HIZAL: Meclise ve Ġzmirlilere…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, bir dakika…
ÖZGÜR HIZAL: Bitiriyorum Sayın BaĢkan‟ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika, Değerli ArkadaĢlar, ben Sayın HIZAL‟a sonsuza dek
söz veriyorum hiç sıkılmayın, yani ben sıkılacağım…
ÖZGÜR HIZAL: Evet, önemli konular Sayın BaĢkan‟ım çünkü…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Onu da birazdan cevabını vereceğim neyin önemli olduğunu ama
hakikaten buyurun dinleyeceğiz arkadaĢlar kalalım. Sabaha kadar konuĢsun Özgür HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: Yapalım. ġimdi…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Mezarlık konusunda elbette ki mezarlık üzerinden ve ölüm üzerinden siyaset
yapmayacağım. Bir sorun var mı? Var. Teknik olarak bir sorun var mı? Var. Buradan Mezarlıklar
Daire BaĢkanlığımız ve Mezarlıklar Daire BaĢkanlığı çalıĢanlarına teĢekkürlerimi sunuyorum. Hem
sorunun çözülmesi noktasında hem de yaĢanan birtakım hadiselerle ilgili ne kadar çaba
gösterdiklerine birebir Ģahit olan bir Meclis Üyesiyim ve Ģunu söylüyorum oradan çıkıp kürsüden;
“Ben burada protesto edeceğim.” diyor. Ġktidar Partisisiniz, bu Ģehri siz yönetiyorsunuz, bu Ģehri siz
yönetiyorsunuz. Herhalde protesto geleneğini Ģöyle öğrendiniz; su parasını pardon, elektrik parasını
ödemiyorum meselesi üzerinden değerlendiriyorsunuz. Ġktidar Partisi ve bu Ģehri ve bu yöneten ve
bu ülkeyi yönetmeye talip olan insanlar böyle bir tavır sergilemez. ġimdi bakın 2021‟in 11. ayın
8‟inde, Görece‟de yer tahsisi yapılmıĢ. Mezarlık tahsisi, iki yer tahsisi yapılmıĢ. KuĢçular‟da
Urla‟da yer tahsisi yapılmıĢ, Bayraklı‟da zaten yapılmıĢ yer tahsisleri var ve Menemen‟de yapılmıĢ
yer tahsisi ile ilgili de konuĢacak. Kırıklar‟da Buca‟da büyük bir alanda yer tahsisi ile ilgi bir sorun
var, oranın muhtarı beni defalarca aradı. Bakın seçilmiĢ bir muhtar defalarca aradı; “Biz burada
mezarlık istemiyoruz.” diye. O mezarlık tartıĢmasını yapan Ġktidar Partisinin yerelde iktidar olan
partinin Meclis Üyeleri biliyor mu acaba, hiç o muhtarın yanına gittiler mi, neden istemiyor? Ya da
o muhtarı, muhtarı ikna etme konusunda bir konuĢma yaptılar mı kendileriyle? Hayır, yok. Bilgiye
dayanmazsanız boĢ konuĢulur, atıp tutma demeyeceğim de atıp tutma Ģık olmamıĢ, boĢ konuĢulur
derim. Mezarlıklar meselesi kısacası böyle. ġimdi dolayısıyla kısaca özetle Ģunu söyleyeceğim,
“Ġzmir cezalandırılıyor, Ġzmir engelleniyor.” diyorsunuz. Toplamda 30 küsur milyar para
kullandınız, bütçe kullandınız, yaklaĢık altı kat borçlanma yaptınız ama Erhan Bey‟in de bahsettiği
gibi bir Opera Binasını yapamadınız. Bir Buca-Bornova Tüneli‟nin ihalesini bile yapamadınız. Bir
vermiĢ olduğunuz sözün arkasında durarak üç tane battı-çıktıdan bir tanesini bile yapamadınız. Çok
ısrarla istediğiniz YeĢillik Caddesi‟ndeki battı-çıktıyı biz devrettik size, orada da yapamadınız. Ne
yapacaksınız? Hangi birini engelledik? Elinizi mi tuttuk, neyi engelledik? 2024‟de kullanacağız
dediğiniz metronun temelini dün attınız, iki yılda bitireceksiniz, kullanacaksınız. Sizin performans
raporlarınıza göre bugün hayata geçmesi gereken Çiğli Tramvayı hâlâ inĢaat aĢamasında, Ġzmir‟de
her yağmurda yine taĢkınlar oluyor, körfezden koku problemi devam ediyor ama sizin derdiniz
körfezden bakıldığında Balçova‟nın sırtlarından bir anıt görmek istiyorsunuz. Bütün deprem
sonrasında arkadaĢlar Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bir Meclis Salonu bile yapamadı. ĠnĢaat iĢinden
anlayan bazı arkadaĢlara sordum; “Bu Meclis Salonunun yapım süresi ne kadardır?” dedim.
“Herhalde 20 gün en fazla bilemediniz 1 ayda yapılır.” diye cevap verdiler. Bu kadar içler acısı bir
durum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Hizmet Binası ne olacak noktasında daha karar
veremediniz. Geçin ne yapacağınızı, karar veremediniz. Sadece bir anıt yaptınız, anıt yaptınız. O
anıtı da Grup Sözcümüzle birlikte gece izledik sabaha kadar o anıtı yapmak için uğraĢtınız
Manavkuyu‟da benim oturduğum mahallede. Onu bile yarım yamalak yaptınız. Sonra çıkıyorsunuz
buradan yok biz kentsel dönüĢümü yapmak istiyorduk ama engelliyorsunuz bizi. Kentsel dönüĢüm
ayrı bir baĢlık ona geleceğim. O bugün, bugünün konusu değil. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi,
ĠZBETON kimin parasıyla kentsel dönüĢüm yapıyor, birileri kimin malını kime hangi koĢullarda
nasıl satıyor onu ayrı konuĢacağız tabii. O günü geldiğinde belki önümüzdeki ay. Sizin Kentsel
DönüĢüm Modelinizi konuĢacağız ama arkadaĢlar bir Ģeyi söylerken sırf popülizm yapmak için, sırf
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siyaset yapmak için, sırf birilerinin gözüne girmek için bir yerlerde kaybettiği bazı meseleleri tekrar
kazanmak için yalan yanlıĢ bakın bir kez daha söylüyorum yalan yanlıĢ bilgilerle Ġzmirlilere yanlıĢ
bilgiler veremezsiniz arkadaĢlar. „„Teknelerimiz girmiyor‟‟ diye bizi eleĢtirdiniz. Bostanlı‟daki
balıkçı barınağı noktasında biz de dedik ki size; “Buraya bir balıkçı barınağı yapın, burayı tahsis
edelim.” Çünkü orada insanlar esnaf, küçük esnaf o teknelerden gelir elde diyor. Siz ne yaptınız?
Siz aynen Ģunu yaptınız; gittiniz Levent Marina‟yı kiraladınız, kiralarken de dediniz ki; “Biz buraya
ĠZDENĠZ‟in Gemilerini sokacağız.” ve yine yanlıĢ söylediniz yine yalan söylediniz. Çünkü oraya
ĠZDENĠZ‟in Gemileri giremiyor, giremiyor bunu ben söylemedim Erhan Ağabey bunu söyleyen
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Tunç Belediye BaĢkanı Tunç SOYER.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Bey…
ÖZGÜR HIZAL: Tunç SOYER söyledi. Sizin sizin internet sitenizde var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Bey…
ÖZGÜR HIZAL: Demek ki…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Bey size söz vereceğim.
ÖZGÜR HIZAL: YanlıĢ söylediniz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Size söz vereceğim, size söz vereceğim.
ÖZGÜR HIZAL: Demek ki girmeyecek, o zaman yanlıĢ söylediniz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey de dinleyecek, hiç merak etmeyin. Buyurun Özgür
Bey.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi son olarak Ģunu söyleyeceğim ve kapatacağım. Biz konserlere sosyal
etkinliklere sosyal yardımlara elbette ki asla karĢı çıkmıyoruz. Elbette ki Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayıĢıyla hareket edecek ama bütçesinin binde 3‟ünü kullanarak
değil. Bütçesinin %13‟ünü kullansın. Çok küçük bir kısmını kullanarak sadece PR yaparak bu iĢ
olmaz. VatandaĢların, sizin ifade ettiğiniz arka sıradakilerin gelip ön sıralarda bir yerlerde oturup,
çay, kahve içme hakkı vardır. Ama herhalde Bozyaka‟dan biri gelip ya da Cengizhan‟dan biri gelip
sizin Levent Marina‟da bir çay içmesi ya da KarĢıyaka‟daki Belediyeye ait bir kafede çay içmesi,
kahve içmesi, yemek yemesi o fiyatlarla neredeyse mümkün değil diyebilirim. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum. (22 dakika 10 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Süreyi söyler misiniz?
ÖZGÜR HIZAL: 20 dakika Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Siz oturun lütfen, Özgür Bey. 22 dakika…
ÖZGÜR HIZAL: Olabilir.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 10 saniye…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen…
ÖZGÜR HIZAL: Bu üslup çok yanlıĢ bir üslup…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen Özgür Bey, ne olur lütfen.
ÖZGÜR HIZAL: Çok yanlıĢ bir üslup.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Üslup yanlıĢ falan değil.
ÖZGÜR HIZAL: Ne demek… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Dinler misiniz beni lütfen… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, bakın Değerli ArkadaĢlar,
Değerli ArkadaĢlar, usulden söz ediyoruz arkadaĢlar usulden değil mi? “Usul, esastan önemlidir.”
diyoruz. Usul, özgürlüğün hürriyetin garantisidir. Dün anlattık. Niye anlattığımız Ģimdi anlaĢıldı
mı? Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri konuĢtuğumuz madde burası Ģu anda “Gündem DıĢı
KonuĢmaları” yapıyoruz. Gündem DıĢı KonuĢmalarda konuĢmalarda BaĢkan der ki, Yönetmelik der
ki; “Söz verip vermemekte serbesttir, süresini tayin edebilir.” der. Ben diğer bütün arkadaĢlara
Ģimdiye kadar Özgür Bey‟e gelinceye kadar bütün arkadaĢlara, bütün arkadaĢlara 5‟inci dakikada
uyarımı yaptım. 7 dakika, 6 buçuk dakika, 7 dakikayı kimse aĢmadı. 5 buçuk dakika, 6 dakika, 6
buçuk dakikada konuĢmalarını bitirdiler. Bir makuliyet vardır çünkü sonuçta Gündem DıĢı
KonuĢmalarda ben Ģeye erdiğini görüyorum. Yalnız Ģimdi eğri oturacağız, doğru konuĢacağız. 22
dakika 10 saniye. Buraya bir tablo olarak bunu asmamız gerekiyor. Bir hakkın bu kadar kötüye
kullanılması bu kadar mümkün olamaz. “Demokratik” diyorlar Demokratik Meclis, söz hakkımız
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kısıtlanıyor, bu mu söz hakkını kısıtlamak? Bu mu? “Gündem DıĢı” maddede söz al, Ġzmir‟in bütün
maddelerini, bütün sorunlarını Gündem DıĢı bir Mecliste konuĢ, dile getir, 22 dakika 10 saniye
konuĢ ve ondan sonra de ki; “Demokratik değil, söz hakkımız kısıtlanıyor, biz söyleyemiyoruz, Ģu,
bu…” Hayır, ağabey hiç öyle bir Ģey yok Değerli Dostlar. Sayın Meclis Üyeleri, böyle bir Ģey yok.
ġimdi Ģu dakikadan sonra… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.) Ben istediğim kadar konuĢurum ben BaĢkan‟ım burada. ġimdi Ģimdi Özgür Bey, sizden
bir Ģey rica ediyorum, Özgür Bey‟den bir Ģey rica ediyorum. Burada Sayın Hatiplerin söz isteyen
Hatiplerin konuĢmaları da aynı sabırla dinlemesi… Çünkü çok büyük bir olgunlukla dinlediniz,
teĢekkür ederim. Sadece 7 buçuk dakikada uyarımı yapmıĢtım, ondan sonra bir daha uyarı da
yapmadım. Sonuna kadar dinleyeceğim dedim. 22 dakika 10 saniye nirvanadır arkadaĢlar.
Ġzmirlinin takdirine bırakıyorum, Ġzmirliye de Ģikâyet ediyorum kendisini. Demokrasi sözü için
konuĢanlardan söz hakkı isteyenlere de söz hakkının bu kadar kötüye kullanmanın bir örneği baĢka
türlü yaĢanmamıĢtır, onu da Ģikâyet ediyorum. ġimdi Sayın Hatipler, size de söz vereceğim, sabırla
dinlediniz, teĢekkür ederim. ġu noktada, Ģu noktada her bir Hatibin 22 dakika 10 saniye konuĢma
hakkı vardır. ġu noktada Özgür Bey kadar sizin de hakkınız vardır. Söz isteyen Cenap Bey
buyurun... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Buyurun, Cenap Bey buyurun. Sabırla dinleyelim Cenap Bey‟i.
CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, BüyükĢehir
Belediyemizin Kıymetli Yöneticileri, ÇalıĢanları, Basınımızın Emekçileri hepinizi sevgiyle saygıyla
selamlıyorum. BaĢkan‟ım, benim bahsetmek istediğim konu 5 dakikaya sığacak, ona göre bir
hazırlık yaptım. Hiçbir zaman 22 dakika kullanmayacağım çünkü biz bir ilke olarak…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 22 dakika 10 saniye süreniz var beyefendi, buyurun.
CENAP BÖRÜHAN: Çok teĢekkür ederim, sağ olun ama bunu kullanmak durumunda değilim. 5
dakika gibi bir ilke kararı almıĢtık. Buna uyulmasının çok doğru olacağını düĢünüyorum. Hatta
gerekirse sözlerim yanlıĢ anlaĢılmasın, demokrasiye ters düĢmez. 5 dakikayı geçiyorsa istirham
ediyorum ki kesin.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kesmeyeceğim diyorum, lütfen konuĢun.
CENAP BÖRÜHAN: Hayır, bugün değil, bundan sonraki günlerden bahsediyorum ve böylece
disiplin belki elde etmiĢ oluruz… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Benim bugün istirham etmem Ģey mi oldu Yusufçuğum? Pekâlâ. Benim bugün söz
edeceğim konu dün Sayın HIZAL‟ın bahsettiği bir meseleyle ilgili Grup BaĢkan Vekilimiz, Adalet
ve Kalkınma Partisinin Grup BaĢkan Vekili dün; “Ġzmir‟e gelen turist sayısının 1 milyonu
geçmediğini dolayısıyla bunun çok kısır bir rakam olduğunu, bunun geliĢtirilmesi gerektiğini, bu
rakamın kabul edilebilir olmadığını” söyledi. Buna katılmamak mümkün değil, doğrudur, bizim için
de gerçekten çok değer ifade etmeyen bir rakamdır bu. Bizim çok sayıda ören yerimiz var. GüneĢ,
kum, deniz gibi turist çekebilecek alanlarımız var. Ama bunun sorumlusu olarak Sayın HIZAL
Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığını gösterdi. Yani Ģimdi bir mantık yürütürsek ve bakarsak bu
konu primer acaba BüyükĢehir Belediyesinin konusu mudur yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
CumhurbaĢkanlığının ilgili kurumlarının meselesi midir? Yani turist sayısını artırmak, bir vizyon
geliĢtirmek, bu vizyona uygun uygulamalar yapmak, buna göre aksiyonlar göstermek... Elbette
BüyükĢehir Belediyesinin ve Ġlçe Belediyelerinin bu konuda alacağı görevler vardır. Birtakım
köĢeleri tutacaklar, iĢleri kolaylaĢtıracaklar, turistin rahat etmesi için gereken tedbirleri alıp
denetleyecekler, bütün bunlar var ama ana proje Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nındır ve demin
söylediğim gibi CumhurbaĢkanlığı kurumunun içerisindeki bazı müesseselerdir. Burada anlatmak
istediğim yani sebebi biz değiliz, sizsiniz demek istemiyorum. Bakın söylediği birçok Ģeye
katılıyorum. 1 milyon turist ne demek son derece düĢük. 1 milyon bile olmamıĢ. 2021 yılında
Ġzmir‟e gelen turist sayısı Sayın BaĢkan‟ım, 798 bin kiĢi. O da %97 artmıĢ. 2020 yılında 338 bin
kiĢi bunlar olağanüstü düĢük rakamlar. Pandemi var denebilir. Birtakım gerekçeler ortaya konabilir
ama demin söyledim, bizim ören yerlerimiz var. Nereler buralar? Kemeraltı, Kadifekale, Agora,
Bergama, Efes, Meryem Ana ve buna benzer birçok yer. Buraları görmeye gelecek dünya kadar
turist olmalı. Ya çağırmasını bilmiyoruz ya ağırlamasını bilmiyoruz. Bunu öğrenmeliyiz bunu hep
birlikte yapalım. Bize düĢen görev varsa bunu yapalım. Ama ilgili Bakanlık da bir proje geliĢtirsin.
Yani bir Ģey isnat etmekle ya da suçu devretmekle bu iĢleri çözmemiz mümkün değil ki. Madem
Ġzmir için çalıĢıyoruz o zaman bir araya o zaman gelelim, konuĢalım, değerlendirelim. Özgür Bey,
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bunu yapacağına Grubu adına bir Önerge versin, destekleyelim ve o Önerge üzerinden yürüyelim,
somut değerler elde edelim. 2 milyona çıkarsa gurur duyalım. Tabii Ġzmir Turizmi, Antalya Turizmi
gibi filan değil. Antalya‟da para kazandırmayan turist geliyor. Ben yaĢadım orada. ĠĢ yaptım orada
iki tane hastane kurdum. Oranın gerçeğini biliyorum. Geçen yıl oraya da 13-14 milyon turist
gelirken 9 milyon turist gelmiĢ. Bunu da pandemiye bağlayalım. Ġstanbul, 16 milyon turist gelirken,
Ġstanbul‟a da 9 milyon turist gelmiĢ ama Ġstanbul bir marka onu bir köĢeye koyalım. Her türlü turist
geliyor. Ġzmir‟e her türlü turist gelmiyor. Mesela Antalya‟ya, Japon turist gitmez. Doğru dürüst
Fransız turist gitmez, Amerikalı turist gitmez, Yunanlı turist Yunanistanlı turist gitmez. Oranın 16
Euro‟ya 18 Euro‟ya oda satıyorlar hem de Türkiye‟nin değil Avrupa‟nın en değerli konuk ağırlayan
otellerini. 5 yıldızın üzerinde 7 yıldız. Biz Ġzmir‟de neyi baĢarabiliriz? Nasıl baĢarabiliriz? Bunun
peĢinde olalım. Dünkü gibi bu iĢ olmaz. BüyükĢehir Belediyesini de Ġzmir‟e gelen turist sayısının
bir milyonda kalmasıyla suçlamak anlamlı bir durum mudur Allah aĢkına? Buna kim evet diyebilir.
Bunu yapmamızda çok büyük bir fayda var. Biraz rakam da vereceğim; Muğla 1 milyon 85 bin
turist gelmiĢ 2021 yılında. Bünyesinde Fethiye var, Köyceğiz var, Marmaris var, Bodrum var. Ġzmir
gene ona bakarsan biraz daha iyi. Kapadokya diye bir yer var 2 milyon 400 bin turist gelmiĢ neyi
görmeye gelmiĢ bunlar? Peribacalarını görmeye gelmiĢ, balona binmeye gelmiĢ. Bakın bir vizyon
yakalamıĢlar. Biz de yakalayalım bir yerden. Kemeraltı, dünyanın en büyük agorası, açık çarĢısı.
Kemeraltı için özendirelim turistleri. Bunun için turist, turizmin birleĢenleriyle, derneklerle,
odalarla, tur Ģirketleriyle bir anlaĢma yapalım. Bunu birlikte yapalım Adalet ve Kalkınma Partisi
bize yol göstersin, örnek olsun Milliyetçi Hareket Partisi, ĠYĠ Parti vesaire. Bütün mesele Ġzmir‟i
bir yerlere taĢımak. Böyle eleĢtiri yapmayalım. Böyle eleĢtiriler yerini bulmuyor. Manasız, manasını
bulmuyor, anlamını bulmuyor. Valimiz Yavuz Selim KÖġKER, geçen gün bir toplantı yaptı. Siz
katıldınız Sayın BaĢkan‟ım. Yavuz Selim KÖġKER orada…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.
CENAP BÖRÜHAN: Söyledi; “Bu rakam ne?” dedi, “1 milyon, bunun için proje geliĢtirelim.”
dedi. 1 milyonda kalmasının sebebi BüyükĢehir Belediyesi falan demedi. Kendi Kurumlarının da
yeterli çalıĢma yapmadığından dem vurdu, 3 olsun, 4 olsun evet 10 olmayabilir, 11 olmayabilir.
Ġzmir‟e gelen turist para bırakıyor. Para bırakan turist esnafı sevindiriyor. Sevinen esnaf, Ġzmir‟de
diğer esnaflara turizm içi veya dıĢı can suyu oluyor. Bunu baĢarmanın peĢinde ve yolunda olalım.
Bunun için inisiyatif alalım, birlikte özel bir çalıĢma yapılacaksa yapalım. Görev almaya amadeyim.
Çok teĢekkür ediyorum. (6 dakika 46 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sağ olun, çok teĢekkür ederim. Sayın SÖZÜPEK buyurun. Sayın
SÖZÜPEK buyurun. Ali‟ciğim, biraz bekleyeceksiniz yani buraya söz vermem… ArkadaĢlar alsın,
sırayla vereceğim size de buyurun. Bütün arkadaĢlara sırayla söz vereceğim buyurun.
BÜLENT SÖZÜPEK: TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan‟ım. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tekrar hatırlatırım 22 dakika 10 saniye süreniz var.
BÜLENT SÖZÜPEK: TeĢekkürler BaĢkan‟ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Onu aĢmayın ama.
BÜLENT SÖZÜPEK: Bizim öncelikle bütün konulara cevap verecek kapasitemiz ve burada o bilgimiz
de var. Ayrıca Sayın BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın… Özgür Bey dedi; “PR yapmak için.” Bir PR
ihtiyacı yok. 5 milyonluk kentin en yüksek oyla seçilmiĢ bir Belediye BaĢkanı. Bence kendisi bir PR
yapmak için burada konuları karıĢtırıyor. Sapla samanı birbirine karıĢtırıyor sürekli, farklı yerlere
çekiyor. Bunu da bu Ģekilde uyarmıĢ olayım. Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir‟de bir hikâye yazılıyor, bu kentte
bir Ģeyler yapılıyor. “BaĢka Bir Gelecek Mümkün” diye. Ġzmir gerçekten Türkiye‟nin gözbebeği. Canla
baĢla Belediye BaĢkanımızın biz her zaman yaptığı bütün kararların arkasındayız. Biz, bugün burada
baĢka bir güne aktardı Özgür Bey ama kentsel dönüĢümü de konuĢalım, ĠZBETON‟u da konuĢalım
hassaslar o konuda. Bunun yanında “BaĢka Bir Tarım”ı da konuĢalım, ulaĢımı da konuĢalım. Ben burada
hepsinden bahsedeceğim. Biz geçen hafta Aliağa‟da bir açılıĢ yaptık. Tunç BaĢkan‟ımızın vizyonu vardı,
dedi ki; “Biz arka sırada da her mahalleye Masal Evi yapacağız” dedi... (SALONDAN: Kaç tane yaptı?)
Orada “Masal Evi yapacağız.” dedi. AK Parti Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢımız çıktı tweet attı kendisi.
Sağ olsun oradan da takip ediyoruz kendini. Dedi ki; “Ġzmirliye masal anlatılıyor.” Bu ülkeye masal 20
yıldır anlatılıyor. Orada 6 tane arka mahalle sayayım ben, bir tanesi Karabağlar‟da Limontepe. Kendileri
kentsel dönüĢümden bahsederken, Uzundere‟ye gittiler, vatandaĢın ayağına. KeĢke oradan dönüp bir
Limontepe‟ye de uğrasalardı. Oradaki, oraların arka sıralardaki insanların Masal Evlerine ne kadar
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ihtiyaç olduklarını görselerdi. Ġkincisi Buca‟da, Aliağa‟da, Foça‟da bir tanesi de KemalpaĢa‟da. Orada
50 milyona yakın bir yapılan yatırımı görmezden geliyor. Diyor ki bir de; “Yalan söyleniyor Ġzmirliye.”
Ben Ġzmirlinin takdirine bırakıyorum burada kim yalan söylüyor, bu bir. Ġkincisi; Sayın Genel
BaĢkanımız geldi, Uzundere‟de. Biz Karabağlar‟a en büyük Gençlik Merkezi yatırımı yaptık. Sosyal
donatıları olan, halı sahası olan, buz pateni olan oradaki yine arka sıradaki vatandaĢlarımızın
faydalanacağı bir Gençlik Merkezi yaptık. Genel BaĢkan‟ımız havaalanından indiği sırada, Genel
BaĢkan‟ımızın önünü bir grup kesti. Dedi ki; “Biz burada” dedi, “Kentsel dönüĢümde mağdur olduk.”
Pankart astılar ve bir gün sonra Sayın Grup BaĢkan Vekili, Grup Sözcüsü Hakan Bey ve Ġl BaĢkanı ve
Ġlçe BaĢkanı da benim arkadaĢımdır Ġrfan Bey, koĢarak o mahalleye gittiler ve orada bir toplantı yaptılar.
Oradaki vatandaĢ bana fotoğrafını gönderdi. Dediler ki; “Siz mağdursunuz, gidin tapularınızı alın.” ve
halkı galeyana getirmek istediler. Bundan sonra biz ĠZBETON aracılığıyla orada bir tane protokol
imzaladık. Oradaki vatandaĢlarımızın kentsel dönüĢüm sorunu çözülsün diye yerinde dönüĢüm, komĢum
aynı, evim aynı bir tane protokol imzalandı. KeĢke o gün de gelselerdi. Aynı, orada toplantı yaptığı
vatandaĢlar gelip Sayın Tunç SOYER‟e teĢekkür ettiler. “Bizi buraya gelip yanlıĢ yönlendirdiler ama biz
sizden özür diliyoruz.” Fotoğrafları da var bizzat kendilerine gösterin. Bunu niye anlatıyorum?
“Derneklere randevu vermedi.” diyor. Bu kentin Valisi Ankara‟ya giderken, Ticaret Odası BaĢkanını
çağırıyor. Diğer, kentin önde gelen kiĢilerini çağırırken, bu kentin BüyükĢehir Belediye BaĢkanını davet
bile etmiyor arkadaĢlar. Bu kentin BüyükĢehir Belediye BaĢkanını Ankara‟ya davet etmiyor. Tabii ki
ayrımcılık yapılıyor, Hükümet ayrımcılık yapıyor bu konuda haklı Özgür Bey. ĠZBETON konusunda da
gelelim. ĠZBETON, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin diğer Ģirketleri gibi en çok çalıĢan Ģirketlerinden
birisi. Bu kentte, 30 ilçede, 1200‟e yakın mahallede ĠZBETON‟un afiĢlerini görebilirsiniz gezerseniz.
Kentsel dönüĢüm konusunda da, Örnekköy‟de ihalesi verildi, kime verildi? Bu kentin iĢ insanlarına
verildi. Kooperatif kurulmuĢ, birilerine peĢkeĢ çekilmedi, bazı Ģirketlere verilmedi. Ülkenin 5 tane
firmasına ihaleler Hükümet tarafından veriliyor ama ĠZBETON aracılığıyla bu kentin bileĢenleri olan
firmalara verildi. Kooperatif aracılığıyla temel atıldı ve ihalesi yapıldı. VatandaĢların hizmetine
sunulacak. Konut sahiplerine konutları verilecek. Diğer yandan Uzundere‟de yine aynı Ģekilde,
ĠZBETON ne yapıyor arkadaĢlar? Milli Eğitim Bakanlığı‟nın yapmadığı arka sırada yine Abdi Ġpekçi
Mahallesi‟ne okul yapıyor. Bugüne kadar oranın ihtiyacı olan okul, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
tarafından yapılıyor. Bütün ibadethanelerin temizliği yapılıyor. Bütün yol çalıĢmaları, 5 milyona yakın
asfalt atılmıĢ bunu görmezden geliyoruz. Tarihin en büyük yatırımı Buca‟da yapıldı arkadaĢlarımız
çıkıyor, diyor ki; “Siz bunu yapamazsınız.” 4 yıl sonraya taahhüt verildi. Biz Faaliyet Raporlarında
bunları görüĢeceğiz. Nisan ayında inĢallah Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin ne kadar gerçekçi bir bütçe
yaptığını. %98‟e yakın gerçekleĢme oranıyla bütçe yaptığını, gelir ve giderinde yaptığı faaliyetleri Nisan
ayında konuĢacağız detaylıca. O zaman da bol bol konuĢuruz burada. Ben, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin yaptığı bütün çalıĢmaların Ģahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Sosyal
Demokrat bir Belediye BaĢkanı olan Tunç SOYER‟in sonuna kadar yanındayız ve arkasında durmaya
devam edeceğiz, birlikte çalıĢacağız. BaĢkanımızın her zaman bir söylemi var; “Biz birilerine değil, bu
kentte yaĢayan insanlara rant sağlayacağız.” Bu kentte yaĢayan insanlarla adilce bölüĢeceğiz. Adilce
paylaĢacağız, birlikte üreteceğiz. TeĢekkürler. (6 dakika 26 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Taner Bey buyurun. Serkan Bey size de vereceğim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Fikret Bey de istedi.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Fikret Bey, Fikret Bey‟e vereceğim. Erhan Bey, Nilüfer Hanım
vereceğim, vereceğim. Sırayla vereceğim, sırayla vereceğim merak etmeyin.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ali Bey de söz istemiĢti.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tabii aldım, notumu aldım. Ali Bey de var, Salahattin Bey de var
vereceğim. Buyurun notlarımda var hepsi.
HÜSNÜ BOZTEPE: Yusuf Bey de var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yusuf Bey‟i unutmayalım tabii.
TANER
KAZANOĞLU:
Geliyor
mu
sesim?
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Gelmiyor mu? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, Ģimdi geliyor herhalde. Değerli BaĢkan,
Değerli kalan Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız ve kalan Misafirlerimiz ben bugünkü söz alma nedenim;
burada olmayan bir vatandaĢın hakkında bir konuĢma yapıldı. Tabii söz öyle bir problemdir ki dildeyken
senindir ama dilinden çıktıktan sonra herkesindir. ġimdi bu Sıtkı ġÜKÜRER denilen arkadaĢ bir
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beyanda bulunmuĢ. ġimdi o beyanı iki türlü algılayabiliriz. ġimdi algılamak istediğimiz nokta, Ģimdi bu
arkadaĢın buradaki beyanında Ġzmir‟e en büyük ihanetin mübadelede olduğu ve mübadele edenlerin de
ihanete devam ettiği yönünde. Eğer algımız o mübadelede gelenlere hainlikle ithamsa bu arkadaĢın lafı
ahmakça bir laftır. Bunun baĢka izahı yoktur. Ama benim algım bu konuyla ilgili Ģu noktada; mübadele
yapılmıĢ, o mübadelede gelen insanlar en masum insanlar. Neden masum? Hiç kimse öyle toprağından
kolay kolay vazgeçmez. Eğer bir hain varsa bana göre o mübadele koĢullarını hazırlayanlardır. Kimse ve
burada da hepimizin aynaya bakması lazım. Ne yazık ki yönetici sınıftır. Yönetici sınıf ve meĢhur
atasözü; “Filler tepiĢir, çimler ezilir.” diye Ģimdi örneğini yaĢadık. Hain, Suriye‟deki ESAD‟tır. Orada
yaptığı zulümle insanlarını göçmeye zorlayıp, o göçmen gelenlerin hiçbir kabahati yoktur. Mübadelede
gelen arkadaĢların hiçbirinin kabahati yoktur. Hepsi bu kente ve bu ülkeye zenginlik getirmiĢtir. Ben bu
arkadaĢın lafını mübadelenin plansız yapılmasını düĢünerek yaptığını düĢünmek istiyorum. Eğer
dediğim gibi, direkt mübadelede gelenleri itham ediyorsa yazıklar olsun diyorum. Ama benim bakıĢ
açıma göre buradaki sorun Ģu; plansız bir mübadele, plansız bir kentleĢme nasıl ki Güneydoğu‟da sen iĢ
olanaklarını yok ettin, Güneydoğu‟daki adam keyfinden gelmedi bu kentlere. ĠĢ yok, aĢ yok. Sen devlet
olarak, yöneticiler olarak buralara iĢ ve aĢ imkânını sağladıktan sonra hiçbir Allah‟ın kulu toprağını
bırakıp gelmez. ġimdi öyle bir noktaya gelmiĢiz ki, sen TaĢnak Çetelerini kurdurup Türkleri
öldürtüyorsun sonra bir bakıyorsun biz Ermenilerle düĢman haline geliyoruz. Bir bakıyorsun Türkiye‟de
Rumlarla evlerinden ediyoruz. 6 – 7 Eylül olaylarını bahane yarattırıyorsunuz. Birileri geliyor provoke
ediyor, burada adamların evleri yıkılıyor. Netice itibariyle göçler ve mübadeleler oluyor. Eğer bir suçlu
arayacaksak iĢte o, onu yapanı arayacağız. O gün, o 6 – 7 Eylül olaylarında Ģimdi bu ülkelerde
zenginliktir, Kürt‟ü de Türk‟ü de Ermeni‟si de Süryani‟si de bizim o kadar çok değerlerimiz vardı ki.
Mardin‟e gidin Süryanileri yok, bir Ģekilde mübadeleye sebep verilmiĢ, adamlar ülkelerini terk etmiĢler,
taĢ iĢçiliğimiz yok olmuĢ. ġimdi bizim bunlar, bütün insanlar biz önce insan olmak zorundayız. Benim
için dini, dili hiç önemi yok. Bahsettiğim gibi bu arkadaĢın da öyle yaptığını düĢünüyorum. Çünkü daha
sonra çıkmıĢ özür dilemiĢ, “Benim bu Ġzmir Halkından bir özür dileme mecburiyetim var.” demiĢ ama
dediğiniz mantıkta mübadelede gelenlere hain dediyse yazıklar olsun diyorum ve kınıyorum. Adım gibi
eminim Belediye BaĢkanımız da kınar ama bahsettiğim gibi kentleĢmeyi, plansız kentleĢmeyi yaratan ne
yazık ki yöneticiler. ġehirlere en büyük ihaneti yapan ne yazık ki yerel yöneticiler. Ġstanbul‟da yaĢadık.
Kendi… Sayın CumhurbaĢkanımızın beyanı; “Biz bu kente ihanet ettik.” dedi. Hakikaten yaĢanılamaz
bir kent haline geldi. ġimdi o nedenle dediğim gibi bu arkadaĢı savunmak anlamında konuĢmuyorum
ama ben öyle anlamak istiyorum, öyle de algılıyorum. Bu arkadaĢın beyanı kente plansız mübadeleyi
yaratılmasından kaynaklı bu kentin değer sisteminin çökmesi. Yoksa mübadelede gelenlere hain diyecek
olanın Allah belasını versin. TeĢekkür ediyorum. (5 dakika 21 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, oturuma 15 dakika ara
veriyoruz, fiziki ihtiyaçları vardır arkadaĢların. Ondan sonra devam ederiz.
(BĠRLEġĠME 15 DAKĠKA ARA VERĠLDĠ.)
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Mazeretlerimiz olmadığı için Gündemi kapatıyorum. TeĢekkür
ederim. Bir sonraki… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Hayır. Bir sonraki Meclis 14 Mart 2022 Pazartesi günü saat: 18.00‟da toplanmak üzere.
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