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T.C.
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
2021 YILI EKĠM AYI TOPLANTISI I. BĠRLEġĠMĠ
MECLĠS GÜNDEMĠNE ĠLĠġKĠN TOPLANTI TUTANAĞI
1. BÖLÜM
MECLĠS GÜNDEMĠ
Gündem No : 97509404-301.03-10/1
Toplantı Yeri : MithatpaĢa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi
No:1087 Konak/ĠZMĠR
(Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)

Toplantı Tarihi : 11/10/2021
Toplantı Saati : 18.00

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ
GÖRÜġÜLMESĠ
III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
IV. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Uluslararası Cittaslow Birliğinin 27 Kasım 2021 tarihinde Ġtalya’nın Belluno kentinde
düzenleyeceği Uluslararası Koordinasyon Komitesi Toplantısına, aynı zamanda Uluslararası Cittaslow
Birliği BaĢkan Yardımcısı olan Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER ve Strateji
GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına bağlı Strateji GeliĢtirme ve Koordinasyon ġube Müdürlüğünde
Koordinatör olarak görevli ve aynı zamanda Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü ĠZELMAN A.ġ.
personeli Kamuran Bülent KÖSTEM'in katılması, 26-28 Kasım 2021 tarihleri arasında görevli-izinli
sayılmaları, Genel Kurul için belirlenecek olan katılım ücretinin 05.6.2.02.06 Diğer Uluslararası
KuruluĢlara Katkı Ödemeleri bütçe kaleminden Müdürlüğümüz ve ilgili Müdürlük tarafından
karĢılanması, yapılacak olan seyahatte Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e ait
ulaĢım giderlerinin (hava yolu ile) ilgili firmaya ödenmesini, günlük harcırah giderleri, Ģehir içi ulaĢım
giderleri, konaklama giderleri, seyahatle ilgili yapılan (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi,
Covid-19 PCR testleri vb.) tüm yasal giderlerin Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.01 YurtdıĢı
Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karĢılanması, seyahate katılacak olan Belediyemiz
personeli Kamuran Bülent KÖSTEM'e ait ulaĢım (hava yolu ile) giderleri, günlük harcırah giderleri,
Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama giderleri, seyahatle ilgili yapılan (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ
harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) tüm yasal giderlerin Belediyemizin ilgili Müdürlüğünün
03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kalemi Bütçelerinden karĢılanması hususlarının
görüĢülmesi. (Özel Kalem Md.E.396429)
2. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin üyesi olduğu uluslararası kuruluĢların merkezi Brükselde bulunan
Avrupa Bölgeler Meclisi (AER) ve Avrupa Kentler Ağı (EUROCĠTĠES) ile 07-19 Ekim 2021 tarihleri
arasında olası proje ortaklıkları ve iĢ birlikleri üzerine görüĢmelerde bulunmak, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin çalıĢma önceliklerinden iklim ve enerji konularında çalıĢmalar yapan Covenant of
Mayors ağı temsilcilerinden ağın iyi uygulamaları ve eylem planları hakkında bilgi almak, AB
nezdindeki daimi temsilciğimizdeki yetkililer ile temaslar kurmak, Belediyemizin fuarcılık
faaliyetlerine destek vermek suretiyle kentteki yatırım olanaklarını arttırmak üzere Brükseldeki Ticaret
Bakanlığı ve Ticaret Odası yetkilileri ile toplantılar yapmak ve toplantılar haricinde ikili görüĢmelerde
bulunmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin
görevlendirilmesi, 07-19 Ekim 2021 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, 6245 sayılı Kanunun
4/B maddesi gereğince görevlendirilerek, ulaĢım (havayolu ile) giderlerinin ilgili firmaya ödenmesi,
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Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama giderleri, günlük harcırah giderleri ve (pasaport harcı, yurtdıĢı
çıkıĢ harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderlerin Özel Kalem Müdürlüğü
Bütçesinin 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karĢılanması hususlarının
görüĢülmesi. (Özel Kalem Md.E.395235)
3. “Ġzmir Hafif Raylı Sistemi 4.AĢama F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım ĠĢi” kapsamında,
19-24 Ekim 2021 tarihleri arasında, Ukraynanın Kiev kentinde düzenlenecek olan Rail EXPO Raylı
Sistem Fuarına, Belediyemiz Raylı Sistem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde görev alan Yatırımlar
Denetim ġube Müdürü Mimar Arzu YAVUZ, ĠnĢaat Mühendisi Nevin TEKER, Jeofizik Mühendisi
Ferdağ TEKĠN ÇAKMAK, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Fırat SÜMERKAN, Elektronik
Teknikeri Murat GÜLCEMAL, Elektronik HaberleĢme Teknikeri Rıza BarıĢ MUSLU ve Harita
Teknikeri Gürkan AYDOĞDU'nun katılması uygun görülmüĢ olup; yol, yemek ve konaklama giderleri
yüklenici firma Gülermak Ağır San. ĠnĢ. ve Taah. A.ġ. tarafından karĢılanacağından, katılımcıların
diğer yasal harcırahlarının Raylı Sistem ġube Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesinin 3.3.3.1
YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları kaleminden karĢılanması ve 19-24 Ekim 2021 tarihlerinde
görevli-izinli sayılması hususlarının görüĢülmesi. (Raylı Sistem Dai.BĢk.E.392838)
4. “Ġzmir HRS 4. AĢama Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım ĠĢi” kapsamında
Ġspanyada 08-13 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek olan ArcelorMittal firmasının
ürettiği mantarı sertleĢtirilmiĢ ray testi için Belediyemiz Raylı Sistem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde
görev alan ĠnĢaat Mühendisi Gülay UYSAL AKIN, Harita Mühendisi Osman BALIKAY, Makina
Mühendisi Cem HOROZ ve Harita Teknikeri Sefa ÖZTÜRK' ün katılması uygun görülmüĢ olup, yol,
yemek ve konaklama giderleri yüklenici firma Gülermak Ağır San. ĠnĢ. ve Taah. A.ġ. tarafından
karĢılanacağından katılımcıların diğer yasal harcırahlarının Raylı Sistem ġube Müdürlüğünün 2021
Mali Yılı Bütçesinin 3.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları kaleminden karĢılanması ve
08-13 Kasım 2021 tarihlerinde görevli-izinli sayılması hususlarının görüĢülmesi. (Raylı Sistem
Dai.BĢk.E.394540)
5. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan
Ek-5 Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı
Dolu-BoĢ Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge
ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eğit.
Dai.BĢk.E.387556)
6. Buca ilçesi, Aydoğdu ve Murathan Mahallelerinde bulunan 1218 no’lu sokağın ismi ve niteliği
22/02/1995 tarihli ve 45 sayılı Buca Belediye Meclis Kararı ile değiĢtirilerek "Azerbeycan Caddesi"
olarak yeniden isimlendirilmiĢ olup, Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezinde 22/08/2021 tarihli
ve 1095297 sayı ve aynı konulu 22/08/2021 tarihli ve 1095732 sayı ile kayıtlı baĢvurularda,
yanlıĢlıkla "Azerbeycan" olarak isimlendirilen caddenin isminin "Azerbaycan" olarak düzeltilmesi
hususunun görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.377665)
7. Belediye Meclisimizin 09/08/2021 tarihli ve 855 sayılı Kararı ile kabul edilen; Bağyurdu 29 Ekim
Mahallesi'nde bulunan Salim Ağalar Sokak'tan baĢlayarak güneydoğuya doğru Asansör Sokak'ta son
bulan zeminde açık imar yoluna Ġpek Sokak isminin, KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığının 09/09/2021
tarihli ve 7452 sayılı talebi doğrultusunda; Adres ve Numaralama Yönetmeliğine aykırı olarak tekrarlı
yol ismi oluĢturmasından dolayı "Umay Sokak" olarak yeniden isimlendirilmesi hususunun
görüĢülmesi. (Harita Cbs Dai.BĢk.E.391061)
8. DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanlığının 01/10/2021 tarihli ve 386145 sayılı Yazısı ve eki
Malta Konsolosluğunun 30/09/2021 tarihli dilekçesine konu; Konak ilçesi, Akdeniz Mahallesinde
bulunan 1351 no’lu sokağın isminin "Malta" olarak isimlendirilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita
Cbs Dai.BĢk.E.391969)
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9. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan
ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġklim
Değ. ve Çevre Kor. Kont. Dai.BĢk.E.391685)
10. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Ġzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Sosyal
Hiz.Dai.BĢk.E.377235)
11. 31/08/2021 tarihinde iĢletme süresi sona eren, Mimar Sinan Mahallesi 1486 Sokak No:2/1
Konak/ĠZMĠR adresindeki Atatürk Kapalı Spor Salonu Yeraltı Otoparkının iĢletme hakkının
01/09/2021 tarihinden itibaren, Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki
Protokol hükümleri doğrultusunda ĠZELMAN A.ġ'ye devri hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön.
Dai.BĢk.E.391479)
12. Mülkiyeti Belediyemize ait; 01/09/2021 tarihinde iĢletme süresi sona eren, önergede yer alan
sosyal tesislerin iĢletme hakkının, 02/09/2021 tarihinden itibaren, Belediyemiz Meclisince
belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda ĠZELMAN A.ġ'ye devri
hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.392665)
13. Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm ĠĢletmeleri A.ġ'nin 27/09/2021 tarihli ve 1074 sayılı Yazısında,
AtaĢehir Mahallesi 8001 Sokak No:19/3 Çiğli/ĠZMĠR, Zafer Mahallesi 4343/2 Sokak No:18
Bornova/ĠZMĠR, Sevgi Mahallesi 4632 Sokak ġemsettin Demir Parkı içi Karabağlar/ĠZMĠR
adreslerindeki 3 adet ekmek satıĢ büfesinin iĢletme hakkının Belediyemiz Meclisince belirlenecek
süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm
ĠĢletmeleri A.ġ'ye devri hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.392718)
14. Kurumumuzun Dünya Turizm Kentleri Federasyonuna (WTCF) katılımı ile Ġzmir turizminin
geliĢmesi adına katkı sağlaması amaçlanmıĢ olup; bu çerçevede söz konusu Federasyona Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi olarak üye olunması hususunun görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢkiler ve
Tur.Dai.BĢk.E.336429)
15. KomĢu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmeliğe uygun olarak
düzenlenen ve önerge ekinde yer alan koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Beydağ ve Kiraz
ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan baĢlayıp, 502 no’lu noktada son bulan yaklaĢık 17.340
metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Beydağ Belediye
Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile Kiraz Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve
80 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 118 sayılı Kararı doğrultusunda
görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.386305)
16. Kınık Belediye Meclisinin; Kınık Ġlçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan
kendi iç mahalleleri olan ve önergede yer alan mahallerin sınırları sayısal olarak belirlenmiĢ olup,
belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 01/09/2021 tarihli ve 8/45 sayılı Kararının, Belediye
Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 118 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Harita ve Cbs
Dai.BĢk.E.362305)
17. Yürürlükteki KemalpaĢa ilçesi, Çiniliköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planındaki
bölge ve genel otopark alanları dikkate alınarak; KemalpaĢa ilçesi otopark bölgelerine ilave (Çiniliköy
Mahallesi) KM-18 no’lu Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve bu bölgelerde yer alan parsellerde
uygulanacak Birim Otopark Bedelleri Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belirlenmiĢ
olup, Otopark Yönetmeliğinin Geçici Madde uygulamalarının 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı
dikkate alındığında, yürürlükteki Otopark Yönetmeliği ile Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli
ve 05.106 sayılı Kararıyla onaylanan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama
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Esaslarına göre düzenlenecek yapı ruhsatı iĢlemlerinde uygulanmak üzere söz konusu bölgesel
otopark bedellerine iliĢkin önerge ekinde yer alan mevcut durum ve gruplama oranları tabloları ile
otopark bölgeleme haritasının incelenerek karara bağlanması hususunun görüĢülmesi. (Yapı
Kont.Dai.BĢk.E.382676)
18. Karaburun ilçesine ait uygulanabilirliği bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama Planlarındaki otopark
alanları dikkate alınarak, Karaburun ilçesi KR-1 (Saip), KR-2 (Kösedere), KR-3 (Ġnecik), KR-4
(Eğlenhoca) ve KR-5 (Mordoğan) no’lu Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve bu bölgelerde yer alan
parsellerde uygulanacak Birim Otopark Bedelleri Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda
belirlenmiĢ olup, Otopark Yönetmeliğinin Geçici Madde uygulamalarının 31/12/2021 tarihine kadar
uzatıldığı dikkate alındığında, yürürlükteki Otopark Yönetmeliği ile Belediye Meclisimizin
11/02/2019 tarihli ve 05.106 sayılı Kararıyla onaylanan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Otopark
Yönetmeliği Uygulama Esaslarına göre düzenlenecek yapı ruhsatı iĢlemlerinde uygulanmak üzere söz
konusu bölgesel otopark bedellerine yönelik önerge ekinde yer alan mevcut durum ve gruplama
oranları tabloları ile otopark bölgeleme haritasının incelenerek karara bağlanması hususunun
görüĢülmesi. (Yapı Kont.Dai.BĢk.E.377913)
19. 2021 Mali Yılı Bütçesinin bazı kodlarında ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaĢılmıĢ olup, 2021
Yılı Bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüĢülmesi. (Mali
Hiz.Dai.BĢk.E.391834)
20. Tokyo 2020 Olimpiyatlarında paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye’ye Cimnastik
tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getiren Ġzmirli sporcumuz Ferhat ARICAN’a 35 adet Ata Altın
karĢılığı olan Türk Lirasının ve antrenörü Yılmaz GÖKTEKĠN’e 3 adet Ata Altın karĢılığı olan Türk
Lirasının ödül olarak verilmesi için, Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğünün Ödül, Ġkramiye ve Benzeri
Ödemeler (864.03.4.2.05) bütçesinden karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz.
Dai.BĢk.E.385166)
21. UlaĢım Dairesi BaĢkanlığına bağlı Ġzmir UlaĢım Merkezi ġube Müdürlüğünün talebi
doğrultusunda; 15 adet elektrikli Scooter alımı 2021 T-Cetveline eklenerek Makine Ġkmal Bakım ve
Onarım Dairesi BaĢkanlığı Makine Ġkmal ġube Müdürlüğünün 856.06.1.4.01 Kara TaĢıtı Alımları
bütçe kodundan satın alınması hususunun görüĢülmesi. (Makine Ġk.Bak.ve Ona.Dai.BĢk.E.376791)
22. Karabağlar Belediye Meclisinin; Belediye Hizmetlerinin gerçekleĢtirilebilmesi amacıyla onaylı
imar planında yol, park ve çocuk bahçesi olarak ayrılan alana isabet eden taĢınmazların
kamulaĢtırılarak kamuya kazandırılmasına karar verilmesi sonucu hazırlanan, 33 ila 46 poz (imar
program) no’lu iĢlem dosyalarının 2020-2024 yıllarını kapsayan III. BeĢ Yıllık imar programına
eklenmesi ve 4 poz (imar program) no’lu iĢlem dosyasında kalan 6859 ada, 2, 3, 5 no’lu parsellerin
imar programından çıkarılması iĢlemine yönelik, 02/08/2021 tarihli ve 196 sayılı Kararıyla uygun
görülmüĢ olup; Ġlçe Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan Belediye Meclisimizin
14/06/2013 tarihli ve 863 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.365587)
23. Buca Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında kısmen Park
Alanında, kısmen de yolda kalan, Hürriyet Mahallesi, 22M3b paftada 482 Sokak No:8 adresinde
kamuya terkli alanda bulunan taĢınmazın, zemin üstü kamulaĢtırılma iĢlemlerinin yapılabilmesi için
Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak
alınmasına yönelik, 03/09/2021 tarihli ve 109 sayılı Kararıyla uygun görülmüĢ olup; Ġlçe
Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve
05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.391429)
24. Buca Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Sosyal Tesis
Alanında” kalmakta olan, KuruçeĢme Mahallesi, 8165 ada, 1 parselin kamulaĢtırılma iĢlemlerinin
yapılabilmesi için Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. BeĢ Yıllık Ġmar Programına
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ek olarak alınmasına yönelik, 03/09/2021 tarihli ve 111 sayılı Kararıyla uygun görülmüĢ olup; Ġlçe
Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve
05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.391546)
25. Urla Belediye BaĢkanlığının 02/09/2021 tarihli ve 24440 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize
iletilen; Gülbahçe Mahallesi, 416 ada 14, 15 ve 16 parsellerde yer alan “Park” ve “Yaya Yolu”nun
kaldırılarak, E:0.40 Yençok:2 kat YapılaĢma KoĢullu “GeliĢme Konut Alanı” belirlenmesi ve 416 ada,
14 ve 19 parsellerin güneyinde, “GeliĢme Konut Alanı” kararının bir kısmının “Park” olarak
belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi ile bu
değiĢikliğe iliĢkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği Teklifi. (Ġmar ve ġeh.
Dai.BĢk.E.386768)
26. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 164 sayılı Kararıyla uygun görülen, ġemikler
Mahallesi, 26L2A pafta, 6200 Sokağın doğusunda, 32375 ada, 54 parselin güneyinde, yürürlükteki
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Park Alanı”nda kalan, kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m
ebatlarında 16 m²lik “Regülatör Alanı” ayrılması ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.366220)
27. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 163 sayılı Kararıyla uygun görülen, Zübeyde
Hanım Mahallesi, 26L2B pafta, 7448/8 Sokağın güneyinde, 9971 ada, 8 parselin kuzeybatısında,
yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında OP (Otopark) Alanında kalan, kamuya terkli
alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında 16 m²lik "Regülatör Alanı" ayrılması ve plan notu eklenmesine
yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.
Dai.BĢk.E.365222)
28. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 1179 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Ġnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz
kapsamında Belediyesince değerlendirilerek 24 ada, 6 no’lu parselin bulunduğu alanda hazırlanan,
Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (25. madde) Kararı ile uygun görülen,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.374618)
29. Urla Belediye BaĢkanlığının 07/09/2021 tarihli ve 24775 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize
iletilen; Uzunkuyu Mahallesi, Köy YerleĢik Alan Sınırı içerisinde yer alan dere güzergahının ve dere
kenarı servis yollarının iĢlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Plan Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar
ve ġeh. Dai.BĢk.E.386824)
30. Urla Belediye BaĢkanlığının 02/08/2021 tarihli ve 21348 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize
iletilen; Yelaltı Mahallesi, 3197 ada, 16 parselin doğusunda bulunan 10 metrelik taĢıt yolunun
kaldırılması ve parselin güneybatısında yer alan yaya yolunun 10 metrelik taĢıt yolu olarak
belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.386880)
31. Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13/09/2021 tarihli ve
1699071 sayılı yazısı ekinde yer alan 24/08/2021 tarihli, 12616 sayılı Kurul Kararında Ġzmir Ġli,
Narlıdere Ġlçesi, Narlıdere Mahallesinde bulunan, Kurulun 12/01/1989 tarihli, 9228 sayılı Kararı
doğrultusunda, 21 ada 11 parsel ile özel mülkiyete ait 10 parselin bir kısmında yer alan Narlıdere
ġehitliği Tarihi Sit Alanına yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı Plan
Notlarına “Şehitlik Alanında her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulu izninin alınması
zorunludur” hükmünün eklenmesine iliĢkin yeniden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.379957)
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32. Buca ilçesinde tespiti yapılan BelenbaĢı, Doğancılar, Karaağaç, Kaynaklar, Zafer, Kırklar ve
Yıldızlar Mahallelerinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine yönelik, Buca Belediye Meclisinin
05/08/2021 tarihli ve 107 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.370188)
33. Bornova ilçesinde tespiti yapılan Kurudere Mahallesinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine
yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 03/08/2021 tarihli ve 209 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar
ve ġeh.Dai.BĢk.E.369747)
34. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taĢınır kayıtlarında bulunan ve önerge eki Teknik Raporda
durumları belirtilen otobüslerden; 35 DB 4201 plakalı TEMSA AVENUE LF marka, 2013 model
otobüsün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığına bedelsiz
olarak hibe edilmesi hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-UlaĢım Yat.Dai.BĢk.E.41759/E.396324)
35. Fransa'nın Marsilya Kentinde gerçekleĢecek seminer ve eğitim gezisi için DıĢ ĠliĢkiler ġube
Müdürlüğüne görevli Nazmi Mert TÜRKBEN'in görevlendirilmesi; 27 Kasım-4 Aralık 2021 tarihleri
arasında görevli-izinli sayılması, söz konusu seyahatte ulaĢım (hava yolu ile) giderleri, Ģehir içi ulaĢım
giderleri, konaklama giderleri, günlük harcırah giderleri ve diğer yasal giderlerin (pasaport harcı,
yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünün 03.3.3.1
Yurt DıĢı Geçici Görev Yolluğu kaleminden karĢılanması, seyahatte kendisine gri pasaport temin
edilmesi hususlarının görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢkiler Dai.BĢk.E.395687)
36. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile TaĢınabilir Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları Derneği
Ġktisadi ĠĢletmesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün
kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç
SOYER’e yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi (Atık Yönetimi Dai.BĢk.E.394651)
37. Yürürlükteki Çiğli ilçesi Sasalı 1. Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama Ġmar Planı ile 1. Bölge (Güney Kesimi) 1/1000 ölçekli Harmandalı Revizyon Ġmar
Planındaki bölge ve genel otopark alanları dikkate alınarak; Çiğli ilçesi ÇL-1 bölgesine ait birim
otopark bedeli ile ilave ÇL-19, ÇL-20, Çl-21 ve ÇL-22 no’lu Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve
Birim Otopark Bedelleri Otopark Yönetmeliği hükümleri gereği hesaplanmıĢ olup, Otopark
Yönetmeliğinin Geçici Madde uygulamalarının 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı dikkate
alındığında, yürürlükteki Otopark Yönetmeliği ile Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.106
sayılı Kararıyla onaylanan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarına
göre düzenlenecek yapı ruhsatı iĢlemlerinde uygulanmak üzere söz konusu bölgesel otopark
bedellerine iliĢkin önerge ekinde yer alan mevcut durum ve gruplama oranları tabloları ile otopark
bölgeleme haritasının karara bağlanması hususunun görüĢülmesi. (Yapı Kont.Dai.BĢk.E.393600)
38. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; "Çiğli Tramvay Hattı Yapım ĠĢi"
kapsamında, Ġstasyonaltı Mahallesi, 21938 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 21939 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6
parseller ve Büyükçiğli Mahallesi 2492 parsel ve 21939 ada, 7 parsel numaralı taĢınmazların 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planında 17.00 m geniĢliğinde belirlenmiĢ ve mevcut durumda bir kısmı
trafiğe açık olan 8220 Sokak yapılacak taĢıt köprüsü ile Atatürk Caddesine bağlanarak trafiğe
açılacağı ve bu doğrultuda güzergah üzerinde bulunan parsellerin kısmen kamulaĢtırılması amacıyla
Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması
hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.380056)
39. Belediye Meclisimizin 12/02/2021 tarihli ve 05.175 sayılı Kararı ile uygun görülerek 05/04/2021
tarihinde onaylanan; Konak 1. Etap Nazım Ġmar Planı (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) kapsamında
''SağlıklaĢtırma Alanı'' olarak belirlenen bölgenin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.396756)
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40. Menemen ilçesi, Ayvacık Mahallesi 246 no'lu parselin Belediye Hizmet Alanı (ĠZSU Atıksu
Arıtma Tesisi) belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Plan önerileri. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.389215)
41. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 198/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Tahsin Yazıcı Mahallesi, 2814 ada eski 37 no’lu kadastral parseli kapsayan "Brüt Emsal Alan
Sınırı"nın kaldırılarak, 2814 ada yeni 39, 40, 41, 42 parsellerde "Uygulama Alan Sınırı" belirlenmesi
ve bu alan içerisinde, Konut Alanı, Otopark, Park, Yol kullanımlarının ve Konut Alanına iliĢkin
yapılaĢma koĢullarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.392597)
42. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 197/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Bozyaka Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Cami Alanı"
kullanımında kalan 43658 ada, 1 parselin "Park Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.392535)
43. Konak Belediye Meclisinin 11/03/2021 tarihli ve 62/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Alsancak Limanının giriĢ kısmından baĢlayarak, doğuda Alsancak Garı ve demiryolu, batıda Atatürk
Caddesi, güneyde FevzipaĢa Bulvarı ve Gaziler Caddesi ile sınırlanan ve Alsancak Bölgesi olarak
adlandırılan alanda belirlenen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu
alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Notu önerisi, Belediye
Meclisimizin 16/04/2021 tarihli ve 05.473 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek BaĢkanlık
Makamınca 03/06/2021 tarihinde onaylanmıĢ olup, Konak Belediye BaĢkanlığının 06/10/2021 tarihli,
61592 sayılı Yazısında belirtilen hususlar dikkate alınarak söz konusu "Mevcut Plandaki Durumu
Korunacak Alanlar (K)" sınırının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan öneri. (Ġmar ve ġeh.
Dai.BĢk.E.396729)
44. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 108 sayılı Kararı ile uygun görülen; 30 Ekim
2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Bayraklı ilçesinde hasar gören veya 6306 sayılı
Kanun kapsamında, riskli bulunan yapıların yıkılarak yeniden yapılaĢmasına iliĢkin talepler
doğrultusunda, yapıların yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen
değiĢiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inĢaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüĢümün hızlandırılması
amacıyla yapılaĢma koĢullarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planı Plan Notu önerisi. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.396122)
45. Belediye Meclisimizin 12/04/2021 tarihli ve 05.384 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan, Çiğli Belediyesince askıya çıkarılan, Harmandalı Mahallesi, 1. Bölge (Güney Kesimi)
1/1000 ölçekli Harmandalı Revizyon Ġmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik
Çiğli Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 05.95 sayılı Kararı ile uygun bulunanlara iliĢkin
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.395568)
46. Aliağa Belediye Meclisinin 03/08/2021 tarihli ve 255 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen;
YeniĢakran Mahallesi 23M-II c, 23M-II d ve 23M -III b numaralı paftalarda 6 adet “Trafo Yeri”
ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġeh.
Dai.BĢk.E.392746)
47. Urla Belediye BaĢkanlığının 02/09/2021 tarihli ve 24439 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize
iletilen; Gülbahçe Mahallesi, 425 ada, 27 parselin tamamının mülkiyet ve yapılaĢmalar dikkate
alınarak B-2 YapılaĢma KoĢullu konut alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.386794)
48. Kiraz Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 24/3 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni
Mahalle 110 ada 28 parselin bir kısmında kalan 5.00 m x 8.00 m ebatlarında trafo yeri ayrılmasına
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yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.389225)
V. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Ardahan Belediyesi arasında imzalanmak üzere
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk
– Plan ve Bütçe – Kooperatifler – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.
Dai.BĢk.E.362701)
2. Dünya üzerinde çeĢitli örnekleri bulunan korkuluk demirlerine görme engelli vatandaĢlar için Braile
Alfabesiyle manzarayı tasvir eden bir açıklama yazarak vatandaĢların anlaması sağlanmıĢ olup; Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi olarak güzel Ģehrimize ait birçok güzelliği görme engelli vatandaĢlarımız için
Ģehrin muhtelif yerlerine bu çalıĢmayı yaparak onlara bu imkânın sunulmasına yönelik Yazılı
Önergenin; “Gerekli birimlerin gerekli çalışmaları yapmaları” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Engelsiz Ġzmir Komisyonu Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi
Meclis Üyeleri Ahmet Uğur BARAN, Çile ÖZKUL, Dolunay BAYER E.355151)
3. Ġzmir Valiliği Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğünün 20/01/2015 tarihli ve 1952 sayılı Yazıları eki
ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğünün 12/01/2015 tarihli ve 724 sayılı (2015/1)
Genelgelerinde Mahalli Ġdarelerin çokluğu ve bu Yönetmeliklerde birlikteliğin sağlanması amacıyla
"Mahalli Ġdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı" doğrultusunda
iĢlem yapılması gerektiği bildirilmiĢ olup; söz konusu hükümler doğrultusunda hazırlanan "Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile eki Disiplin Amirleri Cetveli"nin oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Ġnsan Kay. ve Eğit. Dai.BĢk.E.337019)
4. Yapı Kontrol Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan Yapı Kontrol Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Ġmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (Yapı Kont.Dai.BĢk.E.219017)
5. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan Deprem
Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Deprem ve Afet – Kentsel
DönüĢüm – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Deprem Risk Yön. ve Kent.Ġy.Dai.BĢk.E.344876)
6. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait olan Bornova ilçesi,
Erzene Mahallesi, 477 ada, 3 ve 152 no’lu taĢınmazların tamamının ĠZSU Genel Müdürlüğünce
"Su Deposu" olarak kullanılmasına yönelik olarak 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesinin oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.
Dai.BĢk.312349)
7. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait olan Karabağlar
ilçesi, Poligon Mahallesi, 2797 ada, 141 parselin tamamının ĠZSU Genel Müdürlüğünce "Su Deposu"
olarak kullanılmasına yönelik olarak 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.BĢk.312416)
8. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Bergama S.S. Karaveliler Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Kooperatifler Komisyonları Raporu.
(Tarımsal Hizmetler Dai.BĢk.E.355913)
9. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. Karaburun Batı Mahalleleri Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği
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ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Kooperatifler Komisyonları Raporu.
(Tarımsal Hizmetler Dai.BĢk.E.356739)
10. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.
Dai.BĢk.E.356706)
11. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. ġirince Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.
Dai.BĢk.E.356855)
12. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. Kınık Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal
Hiz.Dai.BĢk.E.356776)
13. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal
Hiz.Dai.BĢk.E.356680)
14. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile S.S. Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal
Hizmetler Dai.BĢk.E.347310)
15. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından geliĢtirilen Acil Ġzmir uygulamasının Bandırma Belediyesi
tarafından kullanılabilmesi için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Bandırma Belediyesi arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu
“Protokol”ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk.E.340793)
16. Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi, ReĢat Sergin Aile Sağlık Merkezi arkasında, 1357 ada 1
parselin kuzeyinde kalan, kamuya terkli durumdaki Park Alanı içerisine, "Halı Saha ve Halı Saha
Hizmet Binası (Konteyner)" yapımına ve kullanımına yönelik düzenlenen Ġzmir BüyükĢehir Belediye
BaĢkanlığı ile Seferihisar Belediye BaĢkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde
yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanına yetki verilmesine yönelik önergenin “Ekli Protokol‟ün 4/c bendinin „Konteynerin
Seferihisar Belediyesine teslim tarihinden itibaren 5 yıl olarak‟ belirlenmiştir.‟ ve 5. maddesine „yıllık
600,00-TL bedelle maksadına uygun olarak kullanılacaktır.‟ Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda
değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.BĢk.E.340442)
17. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Buldan Belediyesi arasında imzalanmak üzere
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün “Eski 1169 parsel „yeni Bozköy 216 ada, 74 parsel‟
olarak” değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları
Raporu. (Kent Tar. ve Tan.Dai.BĢk.E.360957)
18. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 07/06/2021 tarihli ve 129 sayılı Meclis Kararı ve krokisinde;
Dereuzunyer ve Bebekler Mahallelerinde bulunan mevcut yerleĢim alanlarının, Rahmanlar Ġçme Suyu
Barajı Su Toplama Havzasında kalması nedeniyle Bakanlar Kurulu Kararıyla yeni yerleĢim alanı
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olarak belirlendiği belirtilerek, bu yerleĢim alanına ait imar planında yer alan ve önerge eki krokide
gösterilen sokaklara “Baraj, Orman, Kanal ve Manzara” isimlerinin verilmesinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.358058)
19. Foça Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 106 sayılı Meclis Kararında "Volkan SUCUKCU"
isminin bir sokağa verilmesi, yine 02/04/2021 tarihli, 110 sayılı Meclis Kararında da bu defa Kozbeyli
Mahallesinde bulunan 512107 ada, 141 parsel ile 512109 ada, 148 parsel arasında kalan kadastral
yolun isimlendirilmesi talep edilmekte olup, her iki Meclis Kararının birlikte değerlendirilerek
"Volkan SUCUKCU" isminin söz konusu parseller arasında kalan isimsiz yola verilmesinin oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita Cbs Dai.BĢk.E.333997)
20. Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığının talebi doğrultusunda; Bornova Belediye
BaĢkanlığının 05/08/2021 tarihli ve 54599 sayılı cevabi yazısına konu; Bornova ilçesi, Erzene
Mahallesinde yeni açılacak cadde bulunmadığı için mevcut Gençlik Caddesine "ġehit
J.Asb.BçvĢ.Ġsmail YAVUZ" isminin verilmesi talebinin; “Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1014
sayılı İlke Kararı doğrultusunda mevcut cadde isminin değiştirilmesinin oybirliği ile uygun
bulunmadığına, bölgede yeni açılacak bir caddeye isminin verilmesi hususunun gelişmelere göre
değerlendirilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita
Cbs Dai.BĢk.E.339217)
21. CumhurbaĢkanlığı ĠletiĢim Merkezinde (CĠMER) 03/12/2020 tarihli ve 2005377620 sayı ile kayıtlı
elektronik posta baĢvurusuna konu; KemalpaĢa ilçesi, Halilbeyli Mahallesinde bulunan mevcut Eski
Ġzmir Caddesi isminin "Mustafa GüneĢ" olarak yine Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezinde
05/03/2021 tarihli ve 567449 sayı ile kayıtlı baĢvuruda ise Halilbeyli Mahallesinde bulunan Camialtı
Sokağın isminin "Mustafa GüneĢ", Kırım Sokağın isminin ise "Sabit ġahin" olarak değiĢtirilmesinin
oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs
Dai.BĢk.E.358612)
22. BM-Habitat, BirleĢmiĢ Milletlerde insan yerleĢimleri faaliyetlerinin eĢgüdümünü sağlamayı,
sürdürülebilir insan yerleĢimleri ve iskân programları konularında bilgi değiĢimi sunmayı ve kentlerde
karĢılaĢılan sorunların çözümü yolunda ülkelere teknik yardım ve finansman desteği sağlamak
amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile BM-Habitat arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve
önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için Ġzmir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler – Göç ve Uyum – Kent
Konseyi Komisyonları Raporu. (DıĢ ĠliĢ. ve Turizm Dai. BĢk.E.338715)
23. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve bağlı Ģirketlerimizdeki çocuklara yönelik olarak sürdürülen
çalıĢmalarında ne oranda engelli çocuk ve ailemizin yararlandığının araĢtırılması, özellikle Çocuk
Gençlik Merkezleri, Masalevi ve ĠZELMAN Anaokullarından engelli çocuklarımızın da yararlanma
oranlarının yükseltilmesi konusunda çalıĢma yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin; “Özel
gereksinimli çocukların okul öncesi döneme ilişkin okullaşma oranı incelenmiştir. Bu inceleme
sonucu; hem merkezi yönetimdeki okullardaki okullaşma oranının hem de İzmir Büyükşehir
Belediyesindeki okullaşma oranının, beklenilen düzeyin çok gerisinde yer aldığı saptanmıştır.
Belediyemizde okul öncesi döneme ilişkin olarak;
1.Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına bağlı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki
mevcut 7 (yedi) Masalevinde 3-4 yaş arası çocuklarımız hizmet almaktadır. Ancak bu çocuklarımız
içinde özel gereksinimli çocuklarımız bulunmamaktadır.
2. İZELMAN Genel Müdürlüğüne bağlı mevcut 13 adet Kreş ve Anaokullarında ise 18 ay-36 ay kreş
ve 36-72 ay Anaokullarında toplamda 683 çocuğumuz yararlanmakta bu çocuklarımızdan sadece 32
adedi özel gereksinimli çocuğumuzdur. Dolayısı ile Okulöncesi hizmet kurumlarında özel gereksinimli
çocuklarımızın oranı yok denecek kadar sınırlıdır. Mevcut durumun iyileştirilmesi amacıyla şunların
yapılması gerekmektedir.

11
1.Sosyal Projeler Dairesine bağlı Masalevlerinin sayılarının arttırılması ve bu merkezlerden özel
gereksinimli çocuklarımızın yararlanmasının sağlanması,
2.İZELMAN Genel Müdürlüğüne bağlı Kreşler ve Anaokullarından yararlanan özel gereksinimli
çocuklarımızın oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalarının yapılması,
3.Masalevleri ile Kreş ve Anaokullarında eğitim hizmeti vermekte olan personelin; yine Sosyal
Projeler Dairesi Engelli Hizmetleri Şube müdürlüğü eğitimcileri tarafından ayrımcılık, farkındalık,
farklılıklarla çalışma, engellilik, engelli bireylerle çalışmada temel ilke ve kurallar gibi konularda
hazırlayıcı ve destekleyici eğitim çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Söz konusu çalışmaların
başlatılması” Ģeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Engelsiz Ġzmir – Aile ve Çocuk – Sosyal Hizmetler – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları
Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Uğur BARAN, Çile ÖZKUL, Dolunay
BAYER, Nazan DÖNMEZ, Ġsmail SARI, Bahar GÜRSUL.E.355195)
24. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; 2885 ada, 260 parselin bir kısmının
yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planına göre 20 m geniĢliğindeki imar yolunda kalması
nedeniyle maliki tarafından, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun ilgili hükümlerine istinaden
Belediyemize uzlaĢma baĢvurusunda bulunulan; Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 2885 ada, 260
parselin kısmen kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. BeĢ Yıllık
Ġmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık
- UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.326723)
25. Buca Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "10 m’lik taĢıt
yolu" kullanımında kalan ve 88 ada 1 parselin (Hasanağa Bahçesi) bitiĢiğinde kalmakta olan 88 ada, 3
parselin Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün Kurul Kararları
doğrultusunda; Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21N2A pafta, 88 ada, 3 parselin zemin ve
zeminüstü kamulaĢtırılma iĢlemlerinin yapılabilmesi için Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını
kapsayan VII. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, 02/07/2021 tarihli ve
2021/87 sayılı Kararının, Ġlçe Belediyelerinin imar programlarına iliĢkin olarak alınan Belediye
Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.326570)
26. Konak ilçesi, Güney Mahallesi, 2764 ada, 386 parselin yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım
Ġmar Planında "GeliĢme Konut Alanı"nda kalan kısmının "Ticaret-Konut Alanı" olarak belirlenmesine
yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına
iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.325849)
27. Narlıdere Belediye Meclisinin; L18A11A paftada yer alan "Park Alanı”nın bir kısmının
"Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
DeğiĢikliği ile 01/06/2021 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 22J-IVd ile 21J-Ia paftalarında
yer alan “Park Alanı”nın "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.339341)
28. Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen; Buca Belediye
Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 98 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fırat Mahallesinde Kozağaç
Deresi ıslah çalıĢmaları kapsamında 21M-IIIB ve 21M-IIC plan paftalarında dere ıslah hattının
düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları
Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.354256)
29. Bornova Belediye Meclisinin 02/07/2021 tarihli ve 189 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Altındağ-YeĢilova Mahallesinde, Abdi Ġpekçi Caddesi, 4156 Sokak, 4139 Sokak ve 4160/1 Sokak
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arasında yer alan tapuda Altındağ Mahallesi, 14301, 14302, 14303, 14304, 14305, 14916 ve 14917
kayıt no’lu parsellerin A-4 (Ayrık Nizam, 4 Kat) YapılaĢma KoĢullu Konut Alanı olarak belirlenmesi
ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik
önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.339128)
30. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 81 sayılı Kararıyla uygun görülen; Onur
Mahallesi, 26M4b pafta, 7370 Sokak üzerinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Park
Alanı"nda kalan alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.339400)
31. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 79 sayılı Kararıyla uygun görülen; Osmangazi
Mahallesi, 25N2b pafta, 596/1 ile 597 Sokaklar arasında onaylı, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planında "Park Alanı"nda kalan alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına
yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.340869)
32. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 82 sayılı Kararıyla uygun görülen; Tepekule
Mahallesi, L18A04c1d pafta, 2086/7 Sokak üzerinde onaylı, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında
"Park Alanı"nda kalan alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik
hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca “Ağaç dokusunun
ve yeşil alanın korunması koşuluyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar
ve ġeh.Dai.BĢk.E.341021)
33. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 78 sayılı Kararıyla uygun görülen; Org. Nafiz
Gürman Mahallesi, 26M3a pafta, 7170 Sokak ile 7171 Sokak kesiĢiminde onaylı, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planında "Park Alanı"nda kalan alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı"
ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin;
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık
Komisyonunca “Ağaç dokusunu korumak şartıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.340802)
34. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 80 sayılı Kararıyla uygun görülen; Emek
Mahallesi, 26M1b pafta, 7243/1 Sokak üzerinde onaylı, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Park
Alanı"nda kalan alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; Ġmar ve Bayındırlık Komisyonunca
oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca “Ağaç dokusunun korunması
koşuluyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.340434)
35. Menderes Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 158 sayılı Kararı ile uygun görülen; Özdere
Mahallesi, 1690 ada 1 parsel, 1691 ada 1 parsel, 1702 ada 1 parsel, 1703 ada 1 parsele iliĢkin, 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği
önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.339380)
36. Urla Belediye BaĢkanlığının 06/07/2021 tarihli ve 18939 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize
iletilen; Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar Mevkii, Uygulama Ġmar Planı Plan Uygulama
Hükümlerinin YerleĢik Konut Alanları baĢlığı altında yer alan 2.1.1., 2.1.2 ve 2.2. numaralı
maddelerinde düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
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DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve
Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.301024)
37. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 2021-71 Kararı ile uygun görülen;
yürürlükteki imar planında belirlenmiĢ olan 8145 ada 1, 2 ve 3 parsellerin bulunduğu imar adasındaki
"hmax:serbest" yükseklik koĢulunun kaldırılarak "Yençok:12 kat" olarak düzenlenmesine yönelik
hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.347979)
38. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 2021-72 Kararı ile uygun görülen;
yürürlükteki imar planında belirlenmiĢ olan 8162 ada, 1 parseldeki "hmax:serbest" yükseklik
koĢulunun kaldırılarak "Yençok:11 kat" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.348096)
39. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/06/2021 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Kahramandere Mahallesi, 1616 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.345626)
40. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Belediye
Meclisimizin 12/03/2021 tarihli, 05.292 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/5000 ölçekli Yeni Kent
Merkezi Nazım Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Alsancak
Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Uygulama Ġmar Planının Alsancak Liman Arkası Kesimi ile
Halkapınar Salhane Kesimine iliĢkin 'Turizm+Ticaret+Kültür' kullanımını tarifleyen Plan Notu
DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Turizm ve
Fuarcılık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.359945)
41. Menderes Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 134 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Menderes ilçesi sınırları dâhilinde muhtelif yerlerde yürürlükte bulunan, 1/000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planları Plan Uygulama Hükümlerine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢikliklerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.350986)
42. Foça Belediye Meclisinin 02/07/2021 tarihli ve 165 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenibağarası
Mahallesi, 1/1000 ölçekli Bağarası 1231 Parsel Mevzi Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢiklik önerisinin
oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.332862)
VI. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
VII. TOPLANTIYA
GÖRÜġÜLMESĠ

KATILAMAYAN

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

MAZERETLERĠNĠN

VIII. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
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2. BÖLÜM
2021 YILI EKĠM AYI I. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI
Tutanak No : 97509404-301.04-10/1
Toplantı Tarihi : 11/10/2021
Toplantı Yeri : MithatpaĢa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi Toplantı Saati : 18.00
No:1087 Konak/ĠZMĠR
(Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Taner KAZANOĞLU, Serkan
KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ
POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah
KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker
GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, 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, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ,
Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Ġbrahim ÖZKARA, Necati
KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL,
Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet
TÜRKMEN, Ali BOR, Musa ÖZCAN, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan
ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif
SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Seda ÖZTÜRE, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL,
Ali ENGĠN, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN,
Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK,
Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Nuri CAFEROĞLU, RaĢit DĠRĠM, Hakan
BARÇIN, Alp ATAY, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım
ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, 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, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE,
Göksel DĠNÇER, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip
ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül ALTUĞ, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR,
Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Uğur
DEMĠREZEN, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan
ERTANE, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Sedat SARI, Salih Atakan DURAN, Halil
Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Nafiz KÜKLER, Turgut PINAR,
Alpaslan KOPARAL, Hasan ÜNAL.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa
ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Cemil TUGAY, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin
UÇAR, Mithat TEKĠN, Halil ARDA, Muharrem BAYRAKTAR, Oğuzhan ÖZġAHĠN,
Mustafa KAYALAR, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili), Ġsmet ORHAN, Onur
YĠĞĠT, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz
CERĠTOĞLU SENGEL, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Fatih
TAġTAN, Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili),
Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül DURAN
TÜRKER, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan
Fikret ÇALIK, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Serdar AKSOY, Nezih
ÖZUYAR.
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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
BAġKAN: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2021 yılı Ekim Ayı Toplantısı I. BirleĢimini
açıyorum. ġehrimize yararlar getirmesini diliyorum. Bugün “Dünya Kız Çocukları Günü.”
Öncelikle kız babalarının gününü tebrik ediyorum… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) TeĢekkür ediyoruz. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Anneleri tebrik ediyoruz.
Kız annelerini tebrik ediyoruz. Tüm anneleri babaları tebrik ediyoruz… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Nasıl efendim? TeĢekkür
ediyoruz. Değerli ArkadaĢlar, Gündemimize geçmeden önce iki küçük duyurumuz olacak. Bir
tanesi Ferhat ARICAN’ı size tanıtmak istiyoruz. Ferhat ARICAN; 1993 Ġzmir doğumlu Milli
Sporcu. Spora, 10 yaĢında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Spor Okullarında baĢladı ve yaklaĢık
11 yıl Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarıĢtı ve kariyerine halen Göztepe
Spor Kulübünde devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Jimnastikte “Bronz Madalya”
kazandı. Bu baĢarı, Türk Jimnastik tarihinde gelen ilk madalya olarak tarihe geçti. 1948
Londra Olimpiyatları’nda GüreĢte Bronz Madalya alan Muhlis TAYFUR’dan sonra ilk kez
bir Ġzmirli sporcu olimpiyatlarda madalya kazandı. Jimnastik tarihinde adıyla anılan üç
hareketi olan tek sporcu. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı hareketler yapan sporcunun
adıyla anılıyor ve “Ferhat Arıcan Hareketi” adıyla literatüre bir hareket adı geçilmiĢ oldu.
2016 Rio Olimpiyatlarına katıldı ve Türk Jimnastik tarihinde olimpiyatlara giden ilk
jimnastikçi unvanını aldı. 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katıldı. Böylelikle
ilk olimpiyatta yer almayı baĢaran tek “Türk Jimnastikçisi” unvanını elde etti. Kariyerinde 5
Dünya Kupası, 2 Avrupa ġampiyonluğu var. Aynı zamanda bir kez Avrupa, iki kez Avrupa
üçüncüsü oldu. Gündeme onunla baĢlamak bizim için büyük bir gurur, tebrik ediyoruz ve
Ferhat’ı kürsüye davet ediyorum. Evet, Ferhat. Evet, söz senin.
FERHAT ARICAN (MĠLLĠ JĠMNASTĠKÇĠ): Çok teĢekkür ediyorum ilginizden dolayı.
Çok sağ olun. Bugün burada olimpiyat tarihimizin jimnastik branĢındaki ilk madalyası ile
sizlerin karĢınızdayım.
BAġKAN: Madalyayı görelim.
FERHAT ARICAN (MĠLLĠ JĠMNASTĠKÇĠ): Bu madalya tüm Türkiye’nin ve bu madalya
Ġzmir’in madalyası. Tabii hepimiz biliyoruz Ġzmir, ülkemizin Avrupa’ya en yakın kenti ve
Ġzmir, Avrupa’nın “Spor BaĢkenti” olma yolunda çok önemli avantajlara sahip. Sayın
BaĢkan’ımız Tunç SOYER, iĢte bu potansiyeli keĢfetti ve Ġzmir’i spor kenti yapma yolunda
çok önemli bir vizyon ortaya koydu. Bir Ġzmirli olarak, kendisine çok teĢekkür ediyorum bu
konuda. Tabii bu kısa vadedeki sonuçları… Son iki yılda yapılan uluslararası turnuvalarla,
uluslararası organizasyonlarla bir sonuç alındı. ġimdi ise orta uzun vadeli çalıĢmalar
gerekiyor. Ġzmir’e 73 yıl sonra olimpiyat madalyası getiren bir sporcu olarak verilecek her
türlü göreve hazırım. Antrenmanlardan arta kalan kısımlarda Ġzmir’in Gönüllü Spor Elçisi
olma yani çocuklara olimpiyat vizyonunu aktarmak anlamında büyük bir görevimin olduğunu
düĢünüyorum. Ben olimpiyat madalyasını aldım evet. Tarihimizdeki ilk olimpiyat madalyası.
Jimnastik branĢında ve Ġzmir’e de 73 yıl sonra gelen ilk madalya. Ama olimpiyat
madalyasının bana verdiği sorumluluk çok daha büyük. Madalyadan daha büyük daha önemli
Ģeyler var bence. O da Ġzmir’de, dıĢarıda yürürken sokaklarda çocukların benim yanıma gelip;
“Ferhat Ağabey, seni olimpiyat oyunlarında izledik ve jimnastiğe baĢlayacağız.” demeleridir.
Bir… Sağ olun… Bir çocuğu bile spora, jimnastiğe baĢlatabilmek, ona ilham olabilmek,
inanın aldığım bu madalyalardan çok daha değerlidir benim için. O yüzden bu spor elçiliği
konusunda, Ġzmir’in spor elçiliği konusunda her türlü göreve hazırım ve spor kültürünü, spor
ahlakını, özellikle de spor bilincini yayma anlamında ben de varım ve Ġzmir daha çok çocuğa
ulaĢsın daha çok sadece jimnastikçi değil daha çok sporcular yetiĢsin benden daha büyük
madalyalar alınsın istiyorum. Herkese çok teĢekkür ediyorum, çok sağ olun.
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(MĠLLĠ JĠMNASTĠKÇĠ FERHAT ARICAN’A BAġARILARINDAN DOLAYI ÇĠÇEK
TAKDĠM EDĠLDĠ)
BAġKAN: Evet, büyük bir gurur yaĢattığı için bir kez daha minnettarız ve çok teĢekkür
ediyoruz. Bir gurur vesilemiz daha var. Onu da sizlerle kısaca paylaĢmak istiyoruz. Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kısa süre önce faaliyetlerine baĢlayan Su
Topu ġubesi iki ayda 7 kupa kazandı. “Büyük Kadınlar Türkiye Kupası, U17 Kadınlar
Federasyon Kupası ve U17 Erkekler Federasyon Kupası’nı Ġzmir’e getirdiler. Ayrıca U19
Kadınlar Federasyon Kupası ve U15 Kadınlar Federasyon Kupası’nda ikincilik, U19 Erkekler
Federasyon Kupası ve U15 Erkekler Federasyon Kupası’nda da üçüncülük elde ettiler.” Ben
de temsilcisini buraya davet ediyorum, temsilcilerini, buyursunlar lütfen. Evet, bir söz almak
iyi olabilir. Bir temsilci arkadaĢımız, spor kulübü Su Topu BranĢ BaĢkanı olabilir.
Bilmiyorum hangi arkadaĢımız söz almak isterse… Buyursunlar.
AYLĠN SÖYLEMEZ: (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kadın A Takım Su Topu
Oyuncusu) Merhaba, bugün BirleĢmiĢ Milletlerin cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldıkları
eĢitsizliğe dikkat çekmek için kutladığı Dünya Kız Çocukları Günü. Bizler dünyanın en zor
spor branĢını tüm olumsuzluklara karĢın Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bünyesinde sürdürüp,
BaĢkanımız Tunç SOYER’in vizyonu doğrultusunda son iki yılda Ġzmir’in bu branĢta aldığı
çok önemli baĢarıların temsilcisi olarak BaĢkanımıza ve sizlere teĢekkür etmek için buradayız.
(ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ SU TOPU
ġUBESĠNE BAġARILARINDAN DOLAYI ÇĠÇEK TAKDĠM EDĠLDĠ)
BAġKAN: Bu baĢarı bir ekip baĢarısı, Spor Kulübü BaĢkan’ımız, Su Topu BranĢ BaĢkanımız
ve Yöneticilerimiz ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu BaĢkanı ve Yöneticileri, Komisyon Üyelerimiz hepinize ayrı ayrı çok teĢekkür
ediyorum. Hepiniz adına tek tek arkadaĢlarımı tebrik edeceğim. Evet, Değerli ArkadaĢlar,
gençlerimizle iftihar ediyoruz ve diliyoruz daha büyük baĢarılara imza atsınlar. Bize bu
gururu yaĢatmaya devam etsinler.
II.
GEÇEN
TOPLANTI
TUTANAĞINDA
MADDĠ
HATA
YAPILIP
YAPILMADIĞININ GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Gündemimizin II. BaĢlığı Geçen Toplantı Tutanağında
Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının GörüĢülmesi. Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, biz göremedik.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Geçen Meclis Tutanağının olduğu gibi
kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir,
teĢekkür ediyorum.
II. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Önergelerin GörüĢülmesi. Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin GörüĢülmesi,
evet.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Ġlgi: Meclis Önergesi.
“11 Ekim” Dünya Kız Çocukları günü olarak BirleĢmiĢ Milletler üye ülkelerce
kutlanmaktadır. Kız çocuklarına destek, yarının güçlü kadınları demektir. Kız çocuklarının
ebeveynleri ile sağlıklı iletiĢim kurabilmeleri, kamusal tedbirler projeler kadar bu anlamda
büyük önem arz eder. Yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin; kız çocuklarının sağlıklı
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iletiĢim ile yetiĢmelerinde, buna olanak sağlayacak tedbirleri almaları güzel sonuçlar
doğurur. Kamusal toplu sözleĢmelerde, kadınlara özel destekler olmakla birlikte “aile ve
çocuk yardımları” açısından velayet hakkı aranmaktadır. EĢinden ayrılmıĢ ve fakat velayet
hakkını alamamıĢ kadınlar bu baĢlıktaki yardımlardan yararlanamamaktadır. Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi‟nin bu konuda bir öncülük yaparak iĢtirakleri ile birlikte “Kadın
personelin, toplu iĢ sözleĢmelerinde; ayrılmıĢ olup da velayet hakkını haiz olmasada MK.
350. maddesi çerçevesinde “aile ve çocuk yardımından” yararlanmasına imkân sağlayacak
Ģekilde hükümleri içermesi, bu noktaya toplu sözleĢmelerde dikkat edilerek yer verilmesi
hususunda Meclisimizce bir karar alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim. (BüyükĢehir
Belediye Meclis Üyesi Nilay KÖKKILINÇ.E.402631)
BAġKAN: Evet, 1 no’lu Yazılı Önergenin Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Hangi Komisyona gitsin?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Hukuk - Aile ve Çocuk - Toplumsal Cinsiyet
EĢitliği.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, 1 no’lu Yazılı Önergenin Hukuk - Toplumsal Cinsiyet
EĢitliği - Aile ve Çocuk - Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi BaĢkanlığı‟na. Ġlimiz Beydağ,
ÖdemiĢ, Tire, Bayındır, Kiraz ve KemalpaĢa ilçelerinde üretilen ve ekonomik değeri hayli
yüksek olan incir, kestane ve kiraz gibi ürünlerimiz toza karĢı hassas meyveler olup tozdan
dolayı büyük hasar görmekte ve ekonomik olarak değerleri düĢmektedir. Bu nedenle sathi
kaplaması yapılması gereken Beydağ ilçemizde bulunan Çomaklar, Erikli, Yukarı Aktepe,
Palamutçuk Mevkii, Mutaflar Karakuz Mevkii üretim yollarının toplamı 25 kilometredir.
Sathi asfalt kaplaması yapılmasının büyük önem taĢıdığı ilçelerimiz Beydağ, ÖdemiĢ, Tire,
Bayındır, Kiraz ve KemalpaĢa köylerinde bu tür meyve üreten mevkilerdeki üretim
yollarının sathi asfalt kaplaması iĢlerinin yapılması konusunun Meclisimizde görüĢülerek
karar verilmesi konusunu arz ederiz. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri Refik SÜREN,
Ruhi SELEK, Halil ÇULHAOĞLU, Hasan KORKMAZ, Nazan DÖNMEZ. E.403446)
BAġKAN: Evet, Nilay Hanım buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Dilek ve Temenni olarak görüyoruz.
BAġKAN: Fakat burada arkadaĢlarımız kaydetsinler lütfen. Mesele hassas bir mesele
gereğini yaptıracağız. Evet, teĢekkür ediyorum. Buyurun.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisimizin 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla
onaylanan Ġzmir su ürünleri kooperatiflerine bağlı küçük ölçekli balıkçılara teknelerinin
bakımına destekle baĢlayan süreci destekliyoruz. Türkiye‟de balıkçılık sektörünün yüzde
90‟ını oluĢturdukları halde arzın sadece yüzde 10‟unu karĢılayabilen küçük ölçekli
balıkçılarımızın yaĢamsal haklarının korunması adına Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin bir
model oluĢturabileceğimizi düĢünüyoruz. Çünkü küçük ölçekli balıkçılığı yaĢatmak, denizi
yaĢatmaktan, balıkları yaĢatmaktan, hatta geleceğimizi yaĢanılır kılmaktan geçiyor.
Belediye BaĢkanımız Sayın Tunç SOYER‟in “BAġKA BĠR TARIM MÜMKÜN” vizyonu
çerçevesinde; “BAġKA BĠR BALIKÇILIK MÜMKÜN” modelini geliĢtirerek tüm
Türkiye‟ye örnek olacağını düĢünüyoruz. Ülkemizde balıkçılarımıza desteğin en önemli
ayağının balık stokları ve etkin bir yönetimi olduğu çoğunlukla göz ardı edilir. Balıkçılık
denildiğinde genel kamuoyunun aklına gırgır ve troller gelmektedir. Geleneksel usullerle
balıkçılık yapan küçük tekneler, on binlerce insan, gerçek balıkçı olarak görülmez. Oysa
değeri en yüksek olan balık türlerinin büyük çoğunluğu bu dikkate alınmayan geleneksel
küçük kıyı balıkçıları tarafından tutulmaktadır. Ege ve Akdeniz kıyılarına Karadeniz
gırgırlarının geliĢleri 1990‟lı yıllarda baĢlamıĢtır. Ege ve Akdeniz kıyılarımızda avlanan
gırgır gemilerinin büyük çoğunluğu hala Karadeniz ve Marmara limanlarından gelmekte,
mevsim bitiminde ya geri dönmekte ya da sahipleri yerleĢik olmasalar da Ege ve
Akdeniz‟deki balıkçı barınaklarında kıĢlamaktadır.
Ülkemizin her yerinde yasa dıĢı ve/veya aĢırı balıkçılığı;
 Stoklar göz önüne alınmadan büyümesine izin verilmiĢ olan gırgır filosu,
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YasadıĢı çalıĢan troller,
Yasal trol ruhsatı olmadan trol çeken “Ģebeke”ler,
Sürütme takımları kullanan tekneler gerçekleĢtirmektedir.

Bu tür tekneler genelde avlamaya kapalı alanlarda,
 Dip sürütme (dreç, algarna vb) takımlarını kullanarak (Örn: Deniz patlıcanı),
 Eleme/elleme adı verilen ağ çevirip içine dalgıç sokularak,
 Gece ıĢıkla ticari olarak zıpkın tüfekleri kullanarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Ege Bölgesi‟nde verilen av ruhsatları itibarı ile
 Trol ve gırgır ruhsatlı 12m üzerindeki tekneler122 adettir,
 Ege Bölgesi‟nde yasadıĢı Ģebeke ve yasak usullerle deniz patlıcanı avcılığı
yapabilecek teknelerin boyları 10-12m boy aralığında ve toplam sayısı ise 172‟dir.
 Tamamı 10m altında olan küçük kıyı balıkçısı teknelerinin sayısı 3.657‟dir. Bu
tekneler çevirme, voli, uzatma ağları, olta ve pareketa kullanırlar.
Sayıların arasındaki bu uçurum durumu özetlemektedir. Azınlığı oluĢturan aĢırı ya da yasa
dıĢı avlanan kesimin, çoğunluğun üzerindeki bu olumsuz etkisi uzun vadede kendileri de
dâhil tüm sektörü bitireceği aĢikârdır. Sahil Güvenlik teĢkilatının faaliyet alanlarının
çeĢitliliği ve önceliklerinin yurt güvenliği olması nedeniyle etkin rol üstlenememektedir.
Ayrıca her kıyı Ģeridinin kendine has ekolojik yapıları olduğundan, yerel çözümler çok
önemlidir. Sadece ekolojik bir sorun değil, aynı zamanda sosyal bir yara olan bu durum
yerel yönetimleri doğrudan ilgilendirmektedir. Bu anlamda Ġzmir BüyükĢehir
Belediyemizin, Su Ürünleri Kanunu‟nun verdiği yetki ve sorumluluğa dayanarak, rol
alması çok yerinde olacaktır. 1380 Sayılı Su ürünleri Kanununun Madde 33 –
(DeğiĢik:6/11/2019-7191/8 md.) Kanun kapsamında denetim yetkisini belediyelere de
vermektedir, ilgili bölüm Ģöyle der: “Tarım ve Orman Bakanlığı teĢkilatında ve Bakanlığa
bağlı su ürünleri ile ilgili teĢekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve
kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, belediye
zabıtası amir ve mensupları, bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan
dolayı, bu Kanun kapsamına giren kabahatler ve suçlar hakkında zabıt varakası tutmak,
kabahatin ve suçun iĢlenmesinde kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su
ürünlerine el koymak ve bu Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler
çerçevesinde idarî para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler”.
Esaslar:
 Bu tür bir yerel denetim amacına uygun teknelere ve eğitilmiĢ personele ile caydırıcılık,
sahayı boĢ bırakmayan, plansız denetimler gerçekleĢtirilmesi esaslarına dayanmalıdır.
 Denetim ekibinin ne zaman nerede görev yapacağının bilinememesi en önemli strateji
olmalı ve tüm çalıĢmalar izlenebilir kayıtlı olmalıdır.
 Denetim ekibi yasa dıĢı faaliyetleri belgeleyerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve
Orman Bakanlığı ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nın yerel birimlerine rapor ve takip
etme modeli Ģeklinde bir model oluĢturmalıdır.
 Ġzmir ilimizin yoğunluklu balık üreme ve avlanma alanlarına göre teknelerin çalıĢma
sahaları belirlenmelidir. Denetim sistemi oluĢturulurken Alanlar özelliklerine göre
ayrılmalı ve planlanmalıdır. Örneğin; Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsünde bulunan
hem Akdeniz foku ve hem de deniz çayırları açısından önem arz eden Foça ve
Karaburun ayrıca ele alınmalıdır.
Böyle bir sistemde kullanılmaya uygun teknelerin özellikleri ve donanımlarının en azından
aĢağıdaki Ģekilde olması önerilir:
 Minimum 8mboyda, 20 knot sürat yapabilecek donanıma sahip,
 3 kiĢilik bir ekibin içinde her havada güvenle seyredebileceği, geceleyebileceği, sabit
tuvalet (pis su tankı) ve küçük bir mutfak (tatlı su tankı) imkânına sahip,
 Gerekli elektronik donanıma sahip (12-15 mil mesafeli Radar, balık bulucu, VHF telsiz,
sonar),
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 Uzun zoom değerine sahip fotoğraf ve video çekebilecek bir kamera, deniz Ģartlarına
uygun bir optik dürbün, en az bir gece görüĢ dürbünü, ıĢık Ģiddeti ölçecek bir cihaz ve
megafona sahip bir teknelerin alımı gerekmektedir. Bu denetim teknelerinde en az 3
personel görev yapmalıdır. Bunlardan birisi balıkçılık geçmiĢine sahip diğerleri su
ürünleri fakülteleri mezunlarından, su ürünleri kanunu uyarınca zabıta kadrosunda
istihdam edilmelidir. Seferlere tarım ilçe müdürlükleri, sahil güvenlik, yerel STK
personelinden de kapasite doğrultusunda katılım sağlanması tercih edilir. Ayrıca,
kurulacak bu sistemin ile deniz kirliliğinin izlenmesi ve olası bir kirlilik durumunda
kaynağın/sorumlunun belirlenmesi, gerekli numunelerin alınması, küçük teknelerin can
ve mal emniyetini riske atan durumlarda ya da acil sağlık sorunlarında hizmet
vermesinin de yolu açılacaktır.
Bu itibarla; Personele verilecek eğitimler:

Balıkçılık metotları, görev bölgelerindeki yasadıĢı su ürünleri faaliyetleri,

Genel denizcilik ve küçük tekne kullanımı, SCUBA dalıĢı

Genel denizel ekoloji, bölgelerindeki nesli tehlike altında olan kıyı ve deniz canlıları

Acil durumdaki teknelere müdahale ve tekne kurtarma, ilk yardım

Deniz Kirliliği tespiti, numune alma teknikleri

Koruma altındaki deniz canlıları ile karĢılaĢılması durumunda yapılması gerekenler.
Sonuç olarak:
1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde yukarıdaki saydığımız ihtiyaçlara yanıt
verecek tekne, cihaz ve ekipmanların alınmasına,
2. Tüm bu ekipmanları kullanacak personelin görevlendirilmesi, eğitilmesi için gerekli
altyapının oluĢturulmasına,
3. Tüm bu faaliyetlerin kurulması, yürütülmesi, geliĢtirilmesi, ortak bir çatı altında
kurumsallaĢtırılması gereği adına Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Çevre Koruma ve
Ġklim DeğiĢikliği Daire BaĢkanlığı bünyesinde bir Deniz Koruma Müdürlüğü
kurulmasını talep etmekteyiz. Saygılarımızla. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri
Hakan BARÇIN, RaĢit DĠRĠM, Alparslan BĠLEN, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Erhan
UZUNOĞLU, Alp ATAY. E.402694)
BAġKAN: Evet, Nilay Hanım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Denizcilik Komisyonu – Hukuk Komisyonu –
Çevre Sağlık ve Tarım Komisyonu.
BAġKAN: Plan ve Bütçeye de gitmesi lazım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, 2 no’lu Yazılı Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Önergenin Deniz ve Kıyı Alanları –
Hukuk – Çevre ve Sağlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Plan ve Bütçe
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Evet, devam edelim.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Heyetine. Ġzmir‟de 30/10/2021
tarihinde yaĢanan deprem faciasından sonra zaten eksik olan sağlıklı yapı açığında daha
da artıĢ olmuĢtur. Ġzmir kentsel yenileme bekleyen 1980‟li yılların imar planları ile
yapılaĢmaya baĢlanmıĢ, 1980 ile 1990 yılları arasında en yoğun hızla yapılaĢmıĢ fiziksel
eskimesi yüksek oranda olan bir kenttir. Son yıllarda gerek imar mevzuatında gerekse üst
ölçek plan hükümlerinde yapılan düzenlemelerle eski kent dokusundaki alanlarda genel
revizyonların yapılmasını zorunlu kılsa da kentsel yenileme alanlarında revizyon plan
yapmama konusunda direnç yaĢanmıĢ bir kenttir. YaĢanan deprem ile verilen can
kayıpları, ağır ve orta hasarlı yapılar yanında yapım yılı eski olduğu için her an tehdit
yaratacak bir yapı stoğuna sahip kentte yaĢanan depremin sonucu aslında ĢaĢırtıcı değildir.
Bu haliyle gittiğimiz yol bellidir, can ve mal kaybı kaçınılmaz olan kentimizde deprem
sonrası olağanüstü afet durumu vardır ve afet tedbirlerin alınması Ģarttır. Bu olağanüstü
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hal kapsamında; belediye meclisinin 01/03/2021 tarih 196 sayılı kararıyla; ĠZMĠR ĠLĠ
GENELĠNDE 30/10/2021 TARĠHĠNDE MEYDANA GELEN DEPREM SONUCUNDA
7269 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AĞIR VE ORTA HASARLI OLARAK TESPĠT
EDĠLEN YAPILAR ĠLE 01/01/1998 TARĠHĠNDE YÜRÜRLÜĞE GĠREN “AFET
BÖLGELERĠNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĠK” ÖNCESĠNDE
RUHSAT ALARAK YAPILMIġ YAPILAR VEYA 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA
RĠSKLĠ YAPI OLARAK BELĠRLENEN YAPILARIN DÖNÜġÜMÜNE ĠLĠġKĠN
YAPILACAK PLAN VE UYGULAMA ÇALIġMALARINDA UYULACAK USUL VE
ESASLAR” belirlenmiĢtir. Belirlenen usul ve esaslara göre tüm ilçelerde “K” sınırları
belirlenmiĢ onay ve askı iĢlemleri devam etmektedir. Ancak; yapılan bu çalıĢma Ġzmir gibi
sağlıklı yapı stoğu giderek azalmıĢ kentte mevcut yapıların yıkılıp yeniden yapılmasının
önünü tam olarak açamamıĢtır. Ġzmir bilindiği üzere nüfus yapısı olarak orta yaĢ ve orta
yaĢ üstü nüfusu fazla olan genel deyimle “emekli Ģehri” olarak anılan bir Ģehirdir. Bu
yapısıyla gelir düzeyi de sınırlı olan hane halkı yapısına sahiptir. Mevcut yapılaĢmanın çok
büyük bir çoğunluğu yapı kooperatifi eliyle gerçekleĢmiĢtir. Bütün bunların sonucunda
yıkıp yeniden yapım aĢamasında ortaya çıkan maliyetleri karĢılayacak güce sahip
olamayan kentli yapısı ile dönüĢüm yapılamamaktadır ve yapılamayacaktır. Depremzede
kimliğindeki kentimizde hem yeniden yapılaĢmayla dönüĢümün gerçekleĢmesi için
01/03/2021 tarih ve 196 sayılı kararla uygun görülen usul ve esaslarda 0.30 oranında emsal
artıĢına olarak sağlayacak düzenlemenin yapılmasını öneriyoruz. (BüyükĢehir Belediye
Meclis Üyeleri Özgür HIZAL, Hakan YILDIZ, Salahattin ġAHĠN)
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, bu 44’üncü... Buyurun Hakan Bey.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Cumhur Ġttifakı olarak Önergeyi okuyan Divan’a teĢekkür ediyorum. Bu Önerge malumunuz
Gündemimizde uzun zamandır beklenen bir sorunun çözümü noktasında bunu takip eden
iki… Bir Önergemiz daha var. Daha kapsamlı olacak Ģekilde ama özellikle Ģunu söylemek
için söz aldık. Tabii ki burada Bayraklı Belediye’sinin geçtiğimiz Mecliste aldığı bir Önerge
var. %10 artıĢı ile ilgili ama. Tamamen depremzedelerimizin bir beklentisi var. Her ne kadar
mevzuatlar açısından zorlayıcı olsa da ya da kamuoyunda duyurduğumuz gibi Odalar
noktasında birtakım kaygılar taĢınsa da bu olağanüstü hallerde bazı yasalar ve bazı
mevzuatları ötelememiz gerektiğini düĢünüyoruz. Bu nedenden dolayı hızlı bir Ģekilde
Önergemizin Gündeme alınmasını, acil kaydıyla değerlendirilmesini ve vatandaĢlarımızın
beklediği ki oraya gittik, siz de gidiyorsunuz, bizler de gidiyoruz. Geçtiğimiz hafta sırf bu
emsal artıĢının yarattığı etkiden dolayı mutlu ve lokma döken insanları gördük. Doğal olarak
bu beklentiyi hep birlikte karĢılamamız lazım. Bu iradeyi Meclis gösterdi ve göstereceğini de
düĢünüyoruz. Bazı kararlarımızı bunun çok üstünde alabileceğimiz kanaatindeyiz. Bu nedenle
acil kaydıyla değerlendirilerek Gündeme alınmasını talep ediyoruz, teĢekkür ederim.
BAġKAN: Ben de teĢekkür ediyorum. Hepimiz aslında aynı hassasiyeti paylaĢıyoruz. Değerli
ArkadaĢlar, 44. madde görüĢülürken yani Bayraklı’nın Önergesi, Gündeme geldiğinde ara
vereceğim, 10 dakika ara vereceğim. O süre içinde arkadaĢlarım bu bahsettiğiniz içerik de
dâhil, baĢka Komisyonda dile getirilmek istenen ne husus varsa hepsini birlikte masaya
yatıracaklar ve bugün Meclisten Komisyon Kararımızı da onaylayarak geçireceğiz. O yüzden
hem sizi hem Ġzmirliyi hem depremzedeyi rahatlatacak bir kararı bugün hep beraber almıĢ
olacağız. Ben teĢekkür ediyorum hassasiyetinize. Evet, devam edelim.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi…
NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan’ım, Gündeme alınıp alınmamasını oylayacaktık BaĢkan’ım.
Biz alınmaması noktasındayız bu noktada.
BAġKAN: Zaten söyledim. Yani…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.

21
BAġKAN: Bunu 44. madde kapsamında arkadaĢlarımıza da söylemiĢ oluyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan’ım…
BAġKAN: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Gündeme alınmaması gibi bir durum olamaz yani Gündeme alınır. Eğer
44. madde ara verilerek görüĢülecekse…
BAġKAN: Öyle yapacağız.
ÖZGÜR HIZAL: Bunun da ara verilerek görüĢülecek Komisyonda bu Önergenin de
görüĢülmesi birleĢtirilerek.
BAġKAN: AnlaĢıldı.
ÖZGÜR HIZAL: Yani Gündeme alınmaması gibi bir durumu biz kabul etmiyoruz.
BAġKAN: Anladım. Ama ben de Ģunu söylüyorum. Değerli ArkadaĢlar, bu konu çok siyaset
malzemesi haline getiriliyor. Yani buna gerek yok. Hepimiz aynı iradeyi taĢıyoruz ve hep
beraber Komisyona bu yetkiyi veriyoruz. Komisyonumuz bunları değerlendirecek.
Söylediğiniz Önergeyi de değerlendirecek. Yani Önergeyi getirsinler Komisyona
arkadaĢlarımız orada zaten bu tartıĢılacak.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan’ım, resmi olarak Gündeme alalım. Aynı Ģekilde 44.
maddeyle birlikte aynı Komisyona yollayalım.
BAġKAN: Buyurun Nilay Hanım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Ģimdi hepimiz aynı hassasiyeti taĢıyoruz zaten. Siz
de birkaç gündür hani depremzede vatandaĢlarımızla çok yoğun temaslar halinde oldunuz.
Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğimizde bir hüküm var. “Eğer bir Mecliste, aynı konuda
aynı gün bir karar alınıyorsa aynı konuda yeni bir Önerge verilemez aynı Meclis için.” der.
Dolayısıyla zaten Gündemde olan bir konu. Ġmar Komisyonunda AK Partili Grup BaĢkan
Vekilimiz var, diğer arkadaĢlarımız var. Ara verdiğimizde hepsi değerlendirecekler. Bu
konuyu da bu düĢüncelerini de paylaĢırlar. Gerekirse değiĢiklikle oylama hakları da var.
Gündeme
alınmamasını
istiyoruz…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Ben burada teknik bir hata görmüyorum, tabii buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Nilay Hanım aynı konu noktasında bir eleĢtiri ortaya
koyuyor ama 44. madde sadece Bayraklı’yı ilgilendiren bir konu.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Bizim Önergemiz tüm Ġzmir’i ilgilendiren bir konu. Aynı konu üzerinde
verilmiĢ bir Önerge değil. Dolayısıyla biz AK Parti ve MHP Grubu olarak Önergemizin
Gündeme alınarak acil koduyla Komisyonda…
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: 44. madde ile birlikte görüĢülmesini talep ediyoruz.
BAġKAN: Peki, Mustafa Bey buyurun.
MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyeleri tarafından verilen Önergelerin,
Meclis tarafından, BaĢkanlık Divanı tarafından kabul edilip edilmemesi sizin, Meclis’in
takdirinde olan bir konu. Dolayısıyla biraz önce dikkat ettiyseniz bir maddeyi bunlar zaten
temenni… Dilek ve Temenniler olarak deyip ilgili Bürokrat ArkadaĢlara yönlendirerek o
Önergeyi Gündeme almadınız. Dolayısıyla Ġzmirlinin ve Meclis’in dikkatine sunmak isterim
ki böyle bir keyfiyet ve mecburiyet yok. Deprem hepimizin bir gerçeği. YaklaĢık bir yıl önce
iĢte birkaç gün sonra 1. yılını idrak edeceğiz. Yüreklerimizi yakan bir deprem yaĢandı
Bayraklı’da. Sayın Genel BaĢkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bayraklı’da
depremzedelerle, proje alanındaki mağdurlarla yaptığı toplantıda da Genel BaĢkanımız
deprem felaketine maruz kalmıĢ vatandaĢlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için orada
çok açık, ciddi bir irade koydu zaten. Dolayısıyla gerek Bayraklı Meclisimizin, gerekse Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesinin ortaya koyduğu Genel BaĢkanımızın bu iradesi yönünde 44. madde
de tecelli bulan bir Önerge vardır. Değerli KardeĢlerimizin, iĢaret buyurdukları gibi, biraz
sonra sizin de söylediğiniz gibi ara verildiğinde bu maddede önerileri, katkıları, getirecekleri
yeni bir değiĢiklik, talep ve farklı uygulamalar varsa bunları da Komisyon değerlendirecektir
ve değerlendirmeye zaten amadedir. Dolayısıyla bence Bayraklı’nın yaĢadığı bu acı hadiseyi
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44. maddede herkesin beklediği Ģekilde Gündeme alalım, var zaten, tartıĢalım.
ArkadaĢlarımızın bu Önergesini de ben Gündeme alınmaması yönünde aynı Gündem
maddesinin tartıĢılacağı bir noktada böyle bir girdinin Komisyonda pekâlâ tartıĢılabileceği
anlamında takdirlerinize sunuyorum, teĢekkür ediyorum. (SALONDAN: Oylayalım…)
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Önergenin Gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Evet, Gündeme alınmasını ret edenler? Oyçokluğu ile
reddedilmiĢtir.
Devam
edelim…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bununla ilgili bir Ģey dinlemeyeceğiz.
Devam edeceğiz, evet.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. 30 Ekim 2020
tarihinde Ģehrimizde meydana gelen depremin acılarını sarmak adına ülkemizdeki tüm
kurum ve kuruluĢlar ellerinden gelen çabayı ve gayreti göstermiĢtir. Ancak bir deprem
kenti olan Ġzmir‟de yaĢanabilecek depremlerin Ģehrimizde çok daha az yıkıma ve acıya
neden olması amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı‟nın Dünya Bankası‟ndan bir
kredi talebi olduğu söylenmektedir. Bu kredi özellikle son dönemlerde Ġzmir ve Türkiye
kamuoyunu fazlasıyla meĢgul etmektedir. Amacı dolayısıyla tüm siyasi partilerin destek
vereceği aĢikâr olan bu kredinin, tam manasıyla hangi amaçla ve de kredi görüĢmelerinin
hangi aĢamada olduğu noktasında birtakım karıĢıklıkların olduğu görülmektedir. Bu
nedenle bahse konu kredinin Ģehrimizdeki birtakım sorunların çözümü noktasında
kullanılması amacıyla mevcut karıĢıklığın giderilmesi için sürecin tarafımızca takip
edilmesi, çözümüne katkı sağlanması ve gelinen noktanın daha iyi anlaĢılması
bakımından;
 Dünya Bankası ile toplu görüĢmelere ne zaman baĢlandığı,
 GörüĢmelere hangi kurumların katıldığı,
 GörüĢmelerin hangi ortamda gerçekleĢtirildiği,
 Dünya Bankası‟nın bahse konu krediyi hangi Ģartlar altında sağlayacağı,
 Bu doğrultuda bu kredi ile ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nden sağlanması
istenen Ģartlar, ön izinler vb konular hakkında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne
iletilen tüm dokümanlar,
 GörüĢmeler sonucu ortaya çıkan bir mutabakat metni olup olmadığı,
 Var ise paylaĢılması, yok ise ne aĢamada olunduğu
Hakkındaki süreci açıklayıcı ve bütünleyici bir Ģekilde, dünya bankasının belediyemize
iletmiĢ olduğu her türlü mektup, mail ya da yazılı metnin, depremzedelerimizin faydası için
yapılan her faaliyet ve çalıĢmadaki samimiyet ve gayretimizi tekrardan ortaya koymak
amacıyla tarafımıza en kısa sürede iletilmesini arz ederiz. (BüyükĢehir Belediye Meclis
Üyeleri Özgür HIZAL, Hakan YILDIZ. E.403491)
BAġKAN: Buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, soru önergesi yanıtlanacak.
BAġKAN: Detaylı bir biçimde yanıtlanmasını istiyoruz. Bütün teferruatıyla, bütün
yazıĢmalarıyla öyle talep etmiĢler. Her Ģeyiyle beraber takdim edelim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan…
BAġKAN: Evet, buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, hassasiyetiniz için teĢekkür ederiz. Zaten Grubumuz adına
arzumuzdu bütün bu yazıĢmaların tarafımıza detaylı bir Ģekilde verilmesi ki Ġzmir
Kamuoyunun da bize doğru bilgi verip bir nasıl bir yol izleyeceğimize doğru karar vermek
açısından…
BAġKAN: TeĢekkür ederim.
HAKAN YILDIZ: Hızlı olursa çok memnun oluruz Sayın BaĢkan.
BAġKAN: En hızlı Ģekilde. Evet, bu konuyla ilgili artık söz vermeyeceğim, peki.

23
MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan’ım, sizin geçen ay Meclis’in ilk açılıĢ toplantısında
uzun uzadıya yaptığınız bir konuĢma var bu konuyla ilgili olarak.
BAġKAN: Evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: Meclis Tutanakları aslında bunu gösterir ama…
BAġKAN: Evrakları bulacağız yine biz.
MUSTAFA ÖZUSLU: Aynen aynen o da yeter teĢekkür ederim, sağ olun.
BAġKAN: Buyurun, evet, buyurun.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlık Makamına. 5199 sayılı
Hayvanları Koruma Kanununda yeni düzenlemelere göre yerel yönetimlerin görev
sorumlulukları ile yetkilerinin yeniden düzenlenmesi kapsamında “Sahipsiz veya güçten
düĢmüĢ ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile
rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurma zorunluluğu
getirilmiĢ” Buna göre “BüyükĢehir Belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiĢbeĢ bini
aĢan Belediyeler bakımından 31/12/2023 diğer Belediyeler bakımından ise 31/12/2025
tarihine kadar söz konusu hayvan bakımevleri kurulacaktır” denerek zorunlu hale
getirilmiĢtir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve 30 ilçe Belediyemizce Sokak Hayvanları
Bakım Tedavi Rehabilitasyon Hizmeti Veren AçılmıĢ Ve Açılacak Olan “Bakım Evleri
Standartları ve Uygulama Esasları” belirleneceği yönetmelik hazırlanması, Hazırlanacak
Yönetmelik Kapsamında Ġlçe Belediyelerimizce De Uygulanacak Yönetmelik
ÇalıĢmalarının Yapılması Ve Çıkacak Raporun Meclisimize Sunulması Ġçin Sokak
Hayvanları Koruma Komisyonumuza Meclisimizce Görev Vermesini Rica Ederiz. Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma Komisyon Üyeleri. (BüyükĢehir Belediye
Meclis Üyeleri Raife KARABATAK, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Fikriye ARSLAN, Aybars
YILDIRIM, Bülent SÖZÜPEK, Yahya YILDIZ, Turgut PINAR, Erol ÇOMAK, Fikret
MISIRLI. E.402749)
BAġKAN: Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütün Komisyon Üyeleri çalıĢmıĢlar Önerge istiyorlar.
BAġKAN: Güzel.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sokak Hayvanları Komisyonu – Hukuk – Bütçe – Çevre Sağlık.
BAġKAN: Evet, Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 3 no’lu
Yazılı Önergenin Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, Sokak Hayvanlarını Koruma – Hukuk –
Plan ve Bütçe ve Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığı‟na. Konu: Park ve
Bahçelerin Düzenlenmesi. Konak Ġlçemiz sınırları içerisinde Susuzdede, Zeki Müren Parkı,
ġehit Üsteğmen Mehmet Yüce Sonkurt, EĢrefpaĢa Bayramyeri Parkı gibi büyük parkları
parklarımız mevcuttur. Fakat bu parklardan halkımız yeterince faydalanamamaktadır.
Birçoğunda uyuĢturucu kullanımı, uygunsuz fiiller ile birlikte buraları adeta suç
merkezidir. Parklarımızın düzenlenmesi, Belediyemizce iĢletmeler kurulması, kamu gücünü
hissettirerek halkımızın buralara rahatça girmesi, kullanması sağlanmalıdır. ĠĢletmelerle
Belediyemize gelir sağlamakla birlikte sağlıklı güvenli ve ucuz hizmetle halkımız bu yerleri
kullanabileceklerdir. Bu konunun ve önergemizin komisyonlarda görüĢülmesini arz ederiz.
(BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN E.403360)
BAġKAN: Evet, Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Dilek ve Temenni olarak görüyoruz.
BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlarım hassasiyetiniz için teĢekkür ediyoruz bu parklarla
ilgili. Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanımız da burada. Bağlı olduğu Genel Sekreter
Yardımcımız da burada. Özellikle bu parklarda ve diğer tüm parklarda aynı hassasiyetin
takibini rica ediyoruz, evet.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Ġzmir genelinde engelli vatandaĢlarımızın varlığı
ve hayatın içindeki yeri aĢikârdır ancak bakımlarını ve sorumluluklarını üstlenen aile
bireylerinin emeği kimi zaman hayati önem ve değer taĢımaktadır. Bu aile bireylerinin gün
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içerisinde birkaç saat de olsa dinlenme nefes alma ya da mola verme ihtiyaçları
bulunmaktadır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyemize ait kısa süreli engelli dinlenme tesisi adı
altında hizmet veren kuruluĢların hayata geçirilmesi engelli bireye sahip ebeveynlerin
gündelik hayatına çok büyük katkı sunacağı kanaatindeyiz. Gerekli çalıĢmanın yapılmasını
arz ederiz. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Uğur BARAN, Çile ÖZKUL,
Dolunay BAYER E.402708)
BAġKAN: Evet, Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Engelsiz Ġzmir ve Hukuk Komisyonu, Bütçe Komisyonu diyelim.
Aile ve Çocuk.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 4 no’lu Yazılı
Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum. Engelsiz Ġzmir – Hukuk – Plan ve Bütçe – Aile ve Çocuk
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin bugüne
dek engelli vatandaĢlarımıza bakıĢ açısı aldığı kararlar ve Engelsiz Ġzmir Komisyonuna
sahip oluĢu ile her zaman pozitif yönde olmuĢtur. Bu bakıĢ açısını taçlandırmak ve
2019-2024 dönemi Ġzmir BüyükĢehir Meclis Grubu olarak unutulmaz hale getirmek için
Meclisimizin her bir üyesinin görme engelli vatandaĢımıza fayda sağlamak amacıyla birer
kitap seslendirmesini öneriyor, seslendirilen kitapların görme engelli vatandaĢlarımızın
kullanımına sunulmak üzere kütüphaneye bağıĢlanmasına öneriyoruz. Gerekli çalıĢmanın
yapılmasını arz ederiz. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Uğur BARAN, Çile
ÖZKUL, Dolunay BAYER E.402758)
BAġKAN: Evet, Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Aslında Dilek ve Temenni olarak görüyorum ama arkadaĢlarım
kızıyorlar. Engelsiz Ġzmir Komisyonu diyelim.
BAġKAN: Havale edelim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ve Ģeklini çizsinler.
BAġKAN: ArkadaĢlarımız çalıĢsınlar.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet öyle yapalım. Hukuk Komisyonu.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Engelsiz Ġzmir. Değerli ArkadaĢlar,
5 no’lu yazılı Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Engelsiz Ġzmir Komisyonuna havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum,
baĢka?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Konu: Çınarlı
Mahallesi Sorunları. Konak Ġlçemiz Çınarlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1561
nolu sokağımızın (YaklaĢık uzunluğu 900 metre) yağmur suyu gideri bulunmamaktadır.
Sokağımızda Çınarlı Meslek Lisesi, Konak Belediyesine ait tesis ve çeĢitli iĢ yerleri
mevcuttur. Yoğun yağıĢlarda iĢyerlerimizi su basmakta, okul öğrencileri biriken sudan
dolayı trafik akıĢında araçlar tarafından olumsuz etkilenmektedir. Bu sorunun giderilmesi
konusunda Önergemizin Komisyonlarda görüĢülmesini arz ederiz. (BüyükĢehir Belediye
Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN E.403308)
BAġKAN: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Dilek ve Temenni olarak görüyoruz.
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BAġKAN: Dilek ve Temenni olarak alıyoruz. 1761 Sokak kaydettiniz mi?
DĠVAN KÂTĠBĠ: 1561.
BAġKAN: Pardon 1561 Sokak. Evet, devam edin.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Konu: Menderes
Değirmendere Mahallesi Talepleri.
1. Menderes ilçesi Değirmendere Mahallesi 1900 nüfuslu bir yerleĢim yeridir. Ġzmir Tahtalı
Barajı kurulduğu günden bu yana mahallemizin altyapısı olmamasından dolayı fosseptik
atığımız Tahtalı Barajına akmaktadır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ve ĠZSU
müdürlüklerine yazılı ve sözlü defalarca durumu arz ettik. Altyapı eksikliğimizin
giderilmesi için BüyükĢehir ve ĠZSU müdürlüklerine baĢvuruda bulunmamıza rağmen
bugüne kadar altyapının yapılacağına dair ne sözlü ne de yazılı bir cevap alamadık.
2. Mahallemizin anayolunda asfalt bölümlerinde bozulmalar mevcut bu bozuk alanların
tekrar asfaltlanması gerekmektedir.
3. Mahallemizin ara sokaklarındaki parke taĢı olan yollarımızda bozulmalar mevcut bu
bozuk alanların tekrar parke taĢı ile yapılması gerekmektedir.
4. Mahallemizin giriĢindeki mezarlığa 3 adet giriĢ kapısı yapılması gerekmektedir.
5. Mahallemizde bulunan yukarı mezarlığın içine parke taĢı döĢenmesi gerekmektedir.
Mahallemizin sorunlarının bir an önce giderilmesini arz ve talep ederiz.
Mahallenin yukarıda belirtilerek talep edilen sorunları ile ilgili gereğinin yapılmasını arz
ederim.(BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN E.403297)
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, isme gerek yok Ģunu söylemek istiyorum; Ģimdi Meclisimiz
bu tür Dilek ve Temennilerle Önerge olarak bu kadar vakit kaybetmemeli. Ben istirham
ediyorum her birinizden. Bu tür taleplerinizi doğrudan bana iletebilirsiniz. Bürokrat
ArkadaĢlarımız burada, Genel Sekreter Yardımcılarımız burada onlara iletebilirsiniz. Buraya
Önerge olarak geldiği zaman gerçekten çok vakit kaybediyoruz. Buna gerek yok ben istirham
ediyorum her birinizden. Bu tür taleplerinizi lütfen doğrudan bana ulaĢtırınız. Buradayız her
zaman bekliyorum ve bunu sizden rica ediyorum. Devam edelim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Dilek ve Temenni diyoruz.
BAġKAN: Dilek ve Temenni evet, buyurun.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Konu: Anafartalar
Caddesi MezarlıkbaĢı. Milli Mücadelenin sonucunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk
Ordusunun Ġzmir‟e giriĢ yaptığı Anafartalar Caddesi tarihi değeri olan bir caddemizdir.
Basmane, Hatuniye Camii, Anafartalar Caddesi çevresi ve MezarlıkbaĢı Katlı Otoparkına
kadar olan alanın ayağa kaldırılması amacıyla cadde ve sokak sağlıklaĢtırılması
çalıĢmasının baĢlatılması oldukça önemlidir. Bu sayede düzenleme yapılacak alanlar
canlanacağı için çevresindeki yapı sahipleri için de teĢvik edici olacağını düĢünmekteyiz.
Bu konunun ve Önergemizin Komisyonlarda görüĢülmesini arz ederiz. (BüyükĢehir
Belediye Meclis Üyesi Salahattin ġAHĠN E.403309)
BAġKAN: Evet, aynı Ģekilde Dilek ve Temenni olarak alıyoruz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Dilek ve Temenni.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, devam edelim.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. Konu: Konak Ġlçemiz
Kadifekale Talepleri. Konak Ġlçemiz Kadifekale, Basmane ve Kemeraltı sınırları dâhilinde
tarihi tescilli olmayan 300 civarı metruk yapı bulunmaktadır. Bu metruk yapılar madde
bağımlılığından, gayri ahlaki olumsuzluklara kadar kullanılmaktadır. Bu yapıların
düzenlenmesine etap etap bir yerden baĢlanarak mülk sahipleri ile anlaĢarak tadilatların
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yapılması sağlanmalı ya da bu yapıların mülk sahiplerinin müsaadesi ile yeĢil alana
dönüĢtürülmesi (Hakkı korunarak ileride bina yapmak istendiğinde yapılabilecek) ve
buraların bataklıktan kurtarılması gerekmektedir. Buna benzer uygulamalar birçok
belediyemizde yapılmaktadır. (Örnek: Bornova Belediyesi) Bu konu ile ilgili ĠçiĢleri
Bakanlığının “Metruk Binalar Genelgesinde” mevcuttur. (14 Mart 2018) Önergemizin
Komisyonlarda görüĢülmesini arz ederiz. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin
ġAHĠN E.403457)
BAġKAN: Evet, yine Dilek ve Temenni olarak dikkate alıyoruz. Buyurun, Fırat Bey.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına.
Önerge: Kentsel Yenileme ve DönüĢüm Senaryosu
Konu: Uygulama Etaplarıyla Emsal ArtıĢı Düzenlemesi
30 Ekim 2020 tarihinde yaĢadığımız, hepimizi derinden üzen ve kentimizde büyük hasara
neden olan Samos Depremi bir kez daha göstermiĢtir ki Ġzmir plansız bir kenttir. Ġzmir
bizlere, bir yerin planlı olması için yalnızca yürürlükte bir imar planının bulunmasının
yeterli olmadığını göstermektedir. Çarpık kentleĢmeyi legal hale getirmiĢ olan ıslah
planlarını kanıksayarak gerçek ve geçerli plan kabul etmek, bu planların geçerliliğinin
rehavetiyle revizyon ihtiyacını görmezden gelmek ve ötelemek kentimize yapılmıĢ en büyük
yanlıĢların baĢında gelmektedir. Önemli bölümü ıslah planları ile yapılaĢmıĢ ve geliĢimini
halen 1980‟li yılların imar planları üzerinden sürdüren, yüzde 60‟ı gecekondudan oluĢan
ve acil yenilenmesi gereken 300 binden fazla bağımsız hanesi bulunan kentimizi; planlama
disiplininin öngördüğü Ģekilde günümüz koĢulları gözetilerek ilçe ilçe yenileme ve
sağlıklaĢtırma programlarına almak yerine, bu noktada hiçbir kaygı duymaksızın “plansız
alanımız bulunmamaktadır” kabulüyle kaderine terk eden, kentlisini; yıllar boyu yetkin
üretim gücü bulunmayan öngörüsüz kurumsal yapı yetersizliklerinin gölgesinde, bina
yığınlarına boğulmuĢ, köhne, altyapısız, çarpık yapılaĢma kaosuna mahkûm eden anlayıĢın
esaretinden çıkarmak hepimizin görevidir. Bugün ne yazık ki aynı öngörüsüzlükle, deneme
yanılma metoduyla önümüze getirilen ve parsel bazlı inĢaat artıĢını konu alan yeni çözüm
önerisi; yasal mevzuatın söylemiĢ olduğu kriterlerin dıĢında olduğunu bile bile dava
açılmaya ve iptal edilmeye mahkûm bir Ģekilde, geleceği düĢünmeyen, günü kurtarmak
amaçlı hazırlanmıĢ olup, deprem riski yaĢayan bu kente zaman kaybettirmeye devam
ederken sorunları yerinde daha da büyütmekten öteye gitmeyecektir. Herhangi bir sosyal
donatı ve teknik altyapı yatırımı yapılmaksızın, kentlisine yeĢil alanlar, çocuk oyun
alanları, rekreasyon alanları, otopark alanları, eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel alanları
kazandıramayan bir anlayıĢla, Ġzmir‟in kanayan yarası olan çarpık ĢehirleĢme sorununu
hiçbir mekânsal plan kararı yaratmadan yalnızca birkaç cümleye sıkıĢtırılmıĢ bir Ģekilde
plan notu ile çözmeyi ummak, açmazları aksine bir çığ gibi büyütecektir. Depremin
ardından bir yıl geçmesine rağmen ne yazık ki yapılan elle tutulur, gözle görülür bir
çalıĢma yoktur. Bazı üniversitelerle protokol ve bir takım saha çalıĢmaları dıĢına
çıkılamamıĢ, bu süre zarfında analiz çalıĢmalarının ötesine geçilememiĢ, hiçbir mekânsal
karar alınamamıĢ, kentsel dönüĢüm modeli oluĢturulamamıĢtır. Türkiye‟nin üçüncü büyük
kentinin ne yazık ki bir dönüĢüm senaryosu ve stratejisi bulunmamaktadır. Depremin
ardından geçen zaman diliminde ivedi suretle imar planları yapılarak sorunların bütüncül
çözümüne iliĢkin tüm aktörlerin mutabık kaldığı çalıĢmalara imza atılacak zaman
bulunmaktayken, bu süre yüzde 60‟ı çarpık yapılaĢmıĢ bir kentin bu anlamda ihtisaslaĢma
bilincinden uzak kalmıĢ, yetkin olmayan kurumsal yapısı nedeniyle kaçırılmıĢtır. Gündeme
gelen ve kamuoyunda tartıĢılan emsal artıĢı önerisi kamuoyu baskısı ve siyasi
müdahalelerle hiçbir bilimsel altyapısı ve mevzuat karĢılığı olmadan yalnızca sorunun
savuĢturulması amacıyla, baĢta depremzedeler olmak üzere kentin sorunlarına çare
olamayacağı bilinerek umutsuzca hazırlanmıĢtır. Ġtiraza konu olacağı ve dava yoluyla iptal
edileceği öngörülerek hazırlanan emsal artıĢı önerisi bu kenti yeni bir deprem karĢısında
çaresiz bırakmayı peĢinen kabul etmektir. Bugün hepimizin yaĢam güvenliğini tehdit eden
deprem gerçeğine yönelik alınması gereken acil eylem planlarının yanı sıra, kentimiz için
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artık nefes alınamaz noktaya gelmiĢ, çarpık kentleĢmeye de kökten çözüm getirilmesi
kaçınılmaz olmuĢtur. Deprem sonrası, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi‟nde “K”
Notasyonlu Alanlarının belirlenmesine yönelik onaylanan plan notu kararlarıyla, acil
müdahale edilmesi gereken bölgelere sihirli dokunuĢ olacağını sanan, kentsel yenileme
senaryosunun bilimsel ve mantıksal dinamiklerini rant algısı ve sanrısı içine hapseden
anlayıĢla uygulamaya yönelik hiçbir sorunun çözülemeyeceği görülmüĢtür. Tüm bu;
kentimize daha çok zaman kaybettireceği anlaĢılmıĢ olan çıkmaza girmiĢ sürecin artık
gerekli eylem planlarının hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanmıĢ bu önerge yukarıdaki
açıklanan hususlar çerçevesinde Ġzmir kenti için ivedi olarak bir yenileme/dönüĢüm
senaryosu oluĢturmayı hedeflemektedir. Belirlenecek dönüĢüm senaryosu ile belirlenmiĢ
yöntemin mekânsal kurgusu ana baĢlıklar halinde aĢağıda anlatılmıĢtır:
1. Her Ġlçe Belediyesi‟nce ivedi olarak yürürlükteki imar planları üzerinde Plan
Revizyonu‟na konu edilmek üzere “Yenileme Alanı” sınırları belirlenecektir. Bu
sınırlar, 7269 sayılı kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar,
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik öncesinde ruhsat almıĢ
yapılar ve 6306 sayılı yasa kapsamında tespit edilen riskli yapıların yer aldığı bölgeler,
Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinden onaylanmıĢ “K” notasyonlu alanlar ile ıslah
planları ve çarpık kentleĢmenin unsurlarını taĢıyan, kentsel sosyal altyapı alanlarından
yoksun alanları içerecek Ģekilde belirlenecektir.
2. Belirlenen “Yenileme Alanları”‟nda yürütülecek Ġmar Planı Revizyonu ÇalıĢmaları
kendi içinde, kentsel tasarım, vaziyet planı ve kitle etütleri ile eĢ güdümlü yürütülecek
olan Uygulama Etaplarına bölünecektir.
3. Uygulama etapları, birlikte hareket edilecek ve bütüncül kentsel tasarım programına
alınması gerekli görülen asgari sayıdaki imar adasını kapsayacak Ģekilde
belirlenecektir. Uygulama etaplarının, bir taraftan ortak hareket edilmeyi
kolaylaĢtıracak asgari parsel birlikteliğini geçmeyen büyüklüğü gözetmesi, bir taraftan
revizyon plan bütünlüğünün devamlılık gösterecek parçası niteliğinde, anlamlı sosyal
donatı alanı ve verimli yaĢam alanlarının tasarlanabilmesine imkan tanıyan yeterli
büyüklüğü sağlaması esastır.
4. Uygulama etaplarında her parsel, ilgili yönetmelikler kapsamında “yeniden yapılacak
yapı” ve “sağlam yapı”lar olarak sınıflandırılacaktır. Bu sınıflandırma doğrultusunda,
dâhilindeki imar adalarının tümüyle veya korunacak parsellerine göre kısmi olarak
hamur edilip, kentsel sosyal donatı alanı ve altyapı alanları kazandırılarak yeniden
kentsel tasarım ölçeği detayında tasarlanması ve dönüĢmesi sağlanacaktır.
5. Uygulama Etap sınırları içine alınan imar adalarının mevcut yapılarının dönüĢmesi
için“Emsal ArtıĢı” ile sübvanse edilmesi gerekliliği yadsınamaz bir gerçek olup, bu
oranın matematiksel değerinin ilave getirilecek yoğunluğun alan içinde kendi
altyapısını karĢılama dengesine göre formüle edilmesi, süreci gerek hukuksal altyapısı
gerek modern Ģehircilik ilkelerini sağlayarak sonuca erdirmek için mutlak çözüm
yoludur. Bu doğrultuda tüm Uygulama Etapları‟nda “Emsal ArtıĢı Oranı” yapıların
inĢa edildiği tarihte sahip oldukları inĢaat hakları ve imar hakları üzerinden yüzde 30‟u
olarak belirlenecektir.
6. Yüzde 30‟luk “Emsal ArtıĢı”;mülk sahiplerinin rızasıyla mevut bağımsız bölümlerin
daire büyüklüklerinin belirli bir oranda küçültülmesi ve/veya yapım maliyetine cüzi
oranda katkı konmasının tercih edilmesiile birleĢtiğinde, inĢaatın gerçekleĢtirilmesi için
gerekli finansal kaynağın alt limit değeri iken, yüksek yaĢam standartlarına göre
kentleĢme adına gerekli sosyal donatı ve teknik altyapı unsurlarının zemin bulabilmesi
için üst limit değeridir. Bu hesaplar eĢliğinde yüzde 30‟luk “Emsal ArtıĢı” ideal oran
olarak hesaplanmıĢtır.
7. Uygulama etaplarında, uygulanacak emsal artıĢı ile gelecek nüfusun mevzuat karĢılığı
olarak sosyal donatı alanı ayrılması amacıyla oluĢacak kamusal alan kesintilerin kendi
içinde ve revizyon planın diğer uygulama etaplarıyla süreklilik arz etmesi esas
alınacaktır.
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8. Uygulama etapları ölçekli dönüĢümde azami kat yüksekliği ilçelerin bölgede belirlediği
üst sınırlar baz alınarak ilçe meclislerince revizyon plan kararı bütününde
belirlenecektir.
9. Belirlenen uygulama etaplarında bu plan hükümlerinden yararlanmak isteyen
parsellerin bir imar adasının bütünü ile ortak hareket edememesi halinde;
9.1. Yeniden inĢa edilecek yapılar(yenilenme ihtiyacı taĢımayan yapılar kapsam dıĢı
tutulacak Ģekilde) nüfus artıĢıyla ihtiyaç duyulacak sosyal donatı alanları
karĢılanacak Ģekilde, imar adası içinde kentsel tasarım uygulaması ile birlikte
eĢgüdümlü hazırlanan vaziyet planı ve kitle etüdleriile belirlenerek, kitle oturum
alanları parsel alanlarının azami yüzde 40‟ını(yönetmelik kriterlerine göre emsal
alanını karĢılayamaması halinde tabanda azami yüzde 60‟ını) geçmeyecek Ģekilde
tasarlanacak, geriye kalan parsel alanları ise kamuya terk edilecektir.
9.2. Yenilenme ihtiyacı taĢımadığından kapsam dıĢı tutulan yapılar, yeniden inĢa
edilecek yapılar sınıfına girmeye muvafakat etmesi halinde; diğer parseller ile
birlikte bu plan hükümlerinden faydalanacaktır.
9.3. Yenilenme ihtiyacı taĢımadığından kapsam dıĢı tutulan yapılar, kapsam dıĢı
kalmaya devam etmek istemeleri halinde; herhangi bir “Emsal ArtıĢı” teĢviği
almaksızın, bulunduğu konumlarıyla muhafaza edileceklerdir.
Sonuç olarak; tüm ilçelerimizde aynı Ģablon, kriter ve kabuller ile uygulanacak olan
dönüĢüm senaryosu ile ivedi ve eĢgüdümlü yürütülecek revizyon çalıĢmaları, Kentimizin
deprem riski taĢıyan ve sağlıksız kentleĢme unsurları barındıran tüm bölgelerini, mülkiyet
sahiplerinin katılımı ve rızalarıyla kendi içinde bağımsız çalıĢan uygulama etapları içinde
yenileyecek ve kentimizin her bölgesine eĢitlik ilkeleri uyarınca yüksek yaĢam standartları
içinde yaĢama hakkı tanıyacaktır. Bugün itfaiyenin, ambulansın giremediği, çocukların
koĢup oynayamadığı, bireylerinin; güvenli yaya ulaĢım özgürlüğünün yok olduğu,
araçlarını koyacak yer bulamadığı, mahalle kültürlerini, ortak yaĢam ve paylaĢım
alanlarını kaybettiği, binalardan oluĢan beton labirentler içinde nefes alamadığı kentimiz
için artık bir takım siyasi kaygıların hesabıyla günü kurtarma amacı güden söylemleri
bırakıp, Ģehrin ilgili tüm aktörleriyle birlikte ve ivedi bir Ģekilde eyleme geçmeliyiz.
Görülmektedir ki belediyemizin teknik donanımı ve kapasitesi Ġzmir‟imizi yenilemeye,
sağlıklaĢtırmaya, yaĢam standartları yüksek bir kent oluĢturmaya yeterli gelmemektedir.
Ġzmir‟in yıllara sirayet etmiĢ planlama sorunu bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki
kentimizi, bir bölgenin herhangi bir plana sahip olması mantığı değil, yaĢanabilir bir
kentsel mekânı tasarlamıĢ bir plana sahip olması mantığı kurtaracaktır. 30 Ekim depremi
sonrası mevcut yapıların depreme karĢı güvenliğini sağlamak, kentin kangren olmuĢ çarpık
kentleĢme haiz bölgelerini programlı, sürdürülebilir ve kent bütününe sirayet edecek bir
yenileme programı kapsamında sağlıklaĢtırmak, uygulama modelini tüm aktörlerin
onayıyla kent genelinde eĢzamanlı yürüyen bir yenileme senaryosuna dönüĢtürmek ve
yukarıda açıklanan iĢ programı ve kriterler çerçevesinde tarif edilmiĢ yöntemin
değerlendirilmesi hususunu ilgili ihtisas komisyonlarınca görüĢülmek üzere Sayın Meclis
Heyetinin tensiplerine arz ederiz. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri Hüsnü BOZTEPE,
Hakan YILDIZ, Özgür HIZAL, Salahattin ġAHĠN)
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım…
BAġKAN: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Zaten Gündemde bu konumuz az önce de görüĢmüĢtük. Dilek ve
Temenni olarak değerlendiriyoruz.
BAġKAN: Gündemde görüĢeceğiz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündeme alınmamasını öneriyoruz.
BAġKAN: Buyurun Hüsnü Bey.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
Bu kadar detaylı bir Önergenin, ben bugüne kadar ilimizde iki buçuk yıldır Meclis Üyeliği
yapıyoruz biz, geldiğini ben hiç hatırlamıyorum. 30 Ekim Depreminden sonra bu “K”
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bölgeleri ile ilgili yaptığımız çalıĢmalar yedi satırlık bir Önergeyle gelmiĢti ve biz bunun
üzerine 4 ay gibi uzun bir süre çalıĢmıĢtık, çalıĢmıĢ idik. Üzüldüm tabii ki ilk önce yani Nilay
Hanım’ın bunu Temenni ve Dilekler gibi görmesini ben içime sindiremedim ilk önce bunu bir
söyleyeyim. Sayın BaĢkan, Bayraklı’da bir karar alındı. Sırf Bayraklı için yani bu 44’de
konuĢacağımız ve bugün ara verip karara bağlayacağız konu Bayraklı ile ilgili. Oysa bu bizim
verdiğimiz Önerge kentin tamamını bağlayan. ġimdi Bayraklı’da depremde bazı konutlar
yıkıldı da KarĢıyaka’da, Bornova’da, Konak’ta, Menderes’te, belki Seferihisar’da birçok
yerde birçok konut yıkıldı. Aliağa’da bütün ilçelerimizde. Sadece 30 Ekim’de yapılan
depremde bazı binaların hasar görmesi, yıkılması demek diğer ayakta kalan binaların sağlam
olduğunu göstermez. Sayın BaĢkan, defalarca biz burada Gündeme getirdik. Siz de bu kenti
tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Konak’ın birçok mahallesi. Hatay’ından tutun, Karabağlar
ilçesinin Karabağların olduğu bölgesinin KarĢıyaka’nın hep söylerim; Bostanlı, Donanmacı,
Alaybey, Tuna, Tershane, Eski Soğukkuyu, Bahçelievler, Bostanlı, Aksoy gene Ġzmir’in
Konak’ın birçok ilçesinde buralarda plan var. Plan olmasına rağmen, ama binaların hepsinin
bırakın 1999-1998 öncesini, 1980 öncesi yapılan binalar var. Bizim tam da bu getirdiğimiz
konu bütünüyle ilgili ve bu Önergeyi biz acil olarak Ģu an Bayraklı’yı görüĢen Önerge ile
bütünleĢtirmek ve birleĢtirmek gibi bir derdimiz yok. Asla da olmamalı. Bunun üstünde
konuĢalım. Bu Önerge aslında bir de bir yol haritasıdır. Gerçekten de burada oturduk
arkadaĢlarımızla bir emek verdik. Bunu Temenni Dilekler olarak görmek çok üzücü. Sayın
BaĢkan…
BAġKAN: Evet, ben anladım isterseniz burada bırakın.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bir izin verin ne olursunuz Sayın BaĢkan’ım, ne olursunuz.
BAġKAN: Evet, Önerge, evet...
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım…
BAġKAN: Evet… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Bir dakika arkadaĢlar… Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, oylamak kolay çoğunluğunuz var diye. Yani bu konuda
Sayın BaĢkan…
BAġKAN: Hüsnü Bey anlaĢıldı. Talebiniz de anlaĢıldı. Ben Ģöyle bir Ģey söylüyorum…
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım, biz bu kentte…
BAġKAN: Bir dakika müsaade edin bir Ģey söyleyeceğim. Diyorum ki; Ģimdi ben ara
vereceğim. Komisyonda siz bütün bu taleplerinizi masaya yatırabilirsiniz. Buna bir itirazımız
yok.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım…
BAġKAN: Bütün bu taleplerin konuĢulmasını da istiyoruz.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım, Sayın BaĢkan’ım…
BAġKAN: Anlatabildim mi?
HÜSNÜ BOZTEPE: Tecrübeli…
BAġKAN: Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Tecrübeli bir Belediye BaĢkanısınız. Ben de tecrübeli bir Meclis
Üyesiyim. Bu laflar olmaz. Yani biz orada bunu konuĢamayız. Biz 5 dakika… Sayın
BaĢkan’ım, 30 Ekim depremi ile ilgili getirdiğimiz kararı 4 ay, 5 ay tartıĢtık. ġimdi ara
vereceğiz, 10 dakika içinde biz buna karar vereceğiz.
BAġKAN: 10 dakikayı geçebilir, konuĢursunuz.
HÜSNÜ BOZTEPE: 20 dakika olur, 5 saat mi olur, 10 saat mi olacak, kaç gün olacak
BaĢkan’ım? 4 ay da verdik. Ben Ģunu söylüyorum Sayın BaĢkan’ım; bu Meclis, bu Meclis…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) ArkadaĢlar
izin verin ne olursunuz.
BAġKAN: Bir dakika arkadaĢlar. Evet söyleyin… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
HÜSNÜ BOZTEPE: ArkadaĢlar izin verin bakın…
BAġKAN: Toparlayın evet.
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HÜSNÜ BOZTEPE: Her Gündem Maddesinde söz alır konuĢurum yapmayın bunu. Sayın
BaĢkan’ım…
BAġKAN: Evet, evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bakın biz bu Mecliste iki buçuk yıldır hemen hemen her Mecliste
emsal artıĢı veriyoruz. Gültepe’de verdik, BeĢtepe’de verdik. Cumhuriyet’te verdik vereceğiz
daha da. Çünkü niye? Planlanarak veriyor. Bu bizim getirdiğimiz Önerge tamamıyla o. ġimdi
Sayın BaĢkan, ben Ģunu söyleyeyim. Yani kanunlara uygun planlar yapılabilecekken, biz
kanunlara uygunsuz planlarla niye uğraĢıyoruz? ġimdi bizim bu konumuzu, Önergemizi
Gündeme alırsınız zaten bizim bu Gündeme alınacak alınmasını istediğimiz konuyu bugün
görüĢmeyeceğiz. Daha sonraları görüĢeceğiz. Biz sadece Komisyonlara ilgili Komisyonlara
havale edelim…
BAġKAN: Tamam.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bizim katkımız olsun. AK Parti Grubu, MHP Grubu sadece bir Önerge
vermekle değil aynı zamanda burada bir yol haritası da çiziyor. Bundan faydalanalım ve bu
Önergeyi Cumhur Ġttifakı veriyor Sayın BaĢkan’ım.
BAġKAN: Tamam.
HÜSNÜ BOZTEPE: Alın bu Önergeyi kullanın.
BAġKAN: Tamam.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bu kent için kullanın. Ġzmir için kullanın. Kapıdaki bekleyen insanlar
için kullanın. Evinde her an baĢına damı yıkılacak insanlar için kullanın. Çocukların yeĢil
alanlarda oynaması için kullanın.
BAġKAN: Tamam.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ambulansın, itfaiyenin giremediği sokaklar için kullanın.
BAġKAN: Hüsnü Beyciğim, anlaĢıldı.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sizden bir ricam, Değerli Meclis Üyeleri, bu Önergeyi Gündeme alın
ilgili Komisyonlara yollayın.
BAġKAN: Tamam, anlaĢıldı.
HÜSNÜ BOZTEPE: Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
BAġKAN: Biz de sizi. Değerli ArkadaĢlar, 4 sayfa süren bir Önergeyi sonuna kadar dinledik.
Herkes çıkartması gereken dersi zaten çıkartmıĢtır. Ben tekrar söylüyorum 44. madde
geldiğinde bütün bunlar konuĢulabilir. Ayrıca Ģunu da söyleyelim. Bugün sadece bununla
ilgili bir Ģey değil.
ÖZGÜR
HIZAL:
Sayın
BaĢkan’ım…
Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Müsaade eder misiniz lütfen? Müsaade eder misiniz? Bir Ģey söyleyeceğim.
Değerli ArkadaĢlar, deprem Ġzmir’in Gündeminde bu konu sadece bugünün meselesi değil.
Daha çok konuĢacağız. Daha çok masaya yatıracağız. Kimsenin önünden bir Ģey kaçırıyor
değiliz. Merak etmeyin sadece Ģunu söylüyorum; 44. madde geldiğinde bu da değerlendirilir.
Komisyon Üyelerimiz bunu değerlendirmeye de hazırlar. Önergenin Gündeme alınması
hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, söz almak istiyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Etmeyenler?
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan…
BAġKAN: Oyçokluğu ile reddedilmiĢtir.
ÖZGÜR HIZAL: Bir saniye bir saniye…
BAġKAN: Ne oldu? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler) Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, biz bu… Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Size de vereceğim. Özgür Bey, evet.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bakın AK Parti Grubu olarak, AK Parti Grubu olarak bir
Önerge verdik.
BAġKAN: Evet.
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ÖZGÜR HIZAL: Ġrfan Bey, Komisyon BaĢkanı olarak…
BAġKAN: Vereceğim söz.
ÖZGÜR HIZAL: Söz alabilir. Dilerseniz, dilerseniz Ġrfan Bey, Komisyon BaĢkanı olarak
Ġmar Komisyonu BaĢkanı olarak söz alsın.
BAġKAN: Hayır, siz buyurun söyleyin.
ÖZGÜR HIZAL: Tamam, peki. ġimdi Sayın BaĢkan…
BAġKAN: Evet, Özgür Bey dinliyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Tamam. Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri. ġimdi bakın az önce
yaklaĢık 5 sayfalık bir Önerge okundu. Okunma süresi daha 20 dakikayı bulan bir Önergeden
bahsediyoruz ve bu Önerge dün hazırlanmıĢ bir Önerge değil esasında. YaklaĢık 6 aydır
gerçekten bir emek verilerek hazırlanmıĢ bir Önergeden bahsediyoruz ve bu Önerge biz Grup
olarak ben Grup BaĢkan Vekili olarak esasında bir Önergenin Dilek ve Temenniler niteliğinde
mi yoksa bir Önerge niteliğinde mi olup olmadığını biliyorum. ArkadaĢlarımız da biliyor.
ġimdi bizim 44. maddede tabii ki bunları tartıĢacağız. 44. madde bunu ilgilendiren bir konu.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Ama 44. madde geçen hafta önümüze gelmiĢ, Bayraklı Meclisinde ben de
Meclis Üyesi olarak oybirliği ile buraya gönderdiğimiz, bugün ara vererek 10 dakikada, 20
dakikada, 1 saatte, 2 saatte tartıĢılarak tekrar Meclisin Gündemine gelecek olan bir konudan
bahsediyoruz. Biz diyoruz ki; “Bu 44. maddeden tamamen bağımsız. Tamamen bağımsız.
Çok daha farklı konuları ilgilendiren, çok daha kapsamlı bir Önerge. Sadece sadece meseleye
depremzedeler üzerinden yaklaĢmayan elbette ki odağında depremzedeler olan ama deprem
olan ama onun yanında Kentsel DönüĢüm yenilemeyi de içine alan ciddi bir çalıĢmadan
bahsediyoruz. Çok zor bir olay değil. Bunu Komisyona sevk edersiniz, bir Komisyonun
çalıĢma süresi bir aydır. Komisyonda kalabilir, tartıĢılabilir. Belki yeni öneriler gelebilir.
Bürokrat ArkadaĢlarımızla tartıĢacağız. Sonuç itibariyle burada verilmiĢ bir emek var. Yani
bu emeği görmezden gelerek bu Önerge Dilek ve Temenniler. Ne münasebet Dilek ve
Temenniler? Dilek ve Temenniler değil. Bu Önerge bu Ģehirde değiĢmesi gerekenlerin Önerge
haline dönüĢmesidir baĢka hiçbir Ģey değil.
BAġKAN: Güzel. Değerli ArkadaĢlar, ben...
SALONDAN: BaĢkan’ım.
BAġKAN: Söz vermeyeceğim bir Ģey söyleyeceğim. Değerli ArkadaĢlar, müsaade edin.
SALONDAN: Önemli…
BAġKAN: Önemli, ben de önemli bir Ģey söyleyeceğim. Müsaade ederseniz. Değerli
ArkadaĢlar, bu son bir haftanın meselesi değil. Sadece bir grup arkadaĢımız da bu meseleye
çok fazla önem falan veriyor falan değil. Hepimiz veriyoruz. Hepimiz bununla yatıp
kalkıyoruz. En çok kafa yorduğumuz mesele bu. Neden Ģimdi bunu bir an önce çıkartalım
istiyoruz? Depremzede vatandaĢlarımız, artık tahammül edemeyecek kadar büyük bir
mağduriyet yaĢıyorlar. Bir sene oldu. Artık biz, bunu bugün burada bitirmek istiyoruz. Çünkü
Ġzmir’le ilgili baĢka söylenmek istenilen Önergeler, fikirler hepsini alıp konuĢacağız. Ama
bugün bu Önergenin içinden de 44. madde Bayraklı’yla ilgili olan bir Ģeyler varsa
arkadaĢlarım onları da alsınlar istifade etsinler dediğim için söylüyorum. Bu mesele, bakın
Değerli ArkadaĢlar, siyasete alet edilmeyecek kadar hassas bir mesele. Biz, BüyükĢehir
Belediyesi olarak, “K” sınırı, korunacak sınır, korunacak alan sınırları belirlerken Türkiye’de
ilk defa çok baĢarılı bir iĢe imza attık. Hatırlayın, çok ciddi emek verdik, aylarca. Oybirliği ile
kararlar aldık. Türkiye tarihinde hiç böyle bir çalıĢma yapılmadı. Ġlk defa Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi yaptı. ġimdi de Ģunu görüyoruz, vatandaĢlarımızın talepleri çok daha fazla bizim
yaptığımız bu düzenlemeyle altından kalkılmayacak bir mağduriyet yaĢıyorlar. Bunu
Komisyona havale et, bir ay daha geçsin… Yok artık, bir dakika kaybedecek vakit yok. Onun
için Değerli ArkadaĢlarım, ben çok açık olarak söylüyorum… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bağırmayın lütfen. Önergenin kabulünü,
Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu
ile reddedilmiĢtir. Devam edin.
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DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis BaĢkanlığına. 18/08/2019 tarihinde
Karabağlar‟da baĢlayan ve hızla büyüyerek Menderes ve Seferihisar‟a ulaĢan, etkilediği
alanla birlikte yaklaĢık 6.600 hektar alana zarar veren yangın sonrası yaralarımızı birlikte
sarmak, farkındalığı oluĢturmak, duyarlılığımızı ortaya koymak ve ortak akılla hareket
etmek amacıyla 30/08/2019 tarihinde Menderes‟te „…büyük orman yangınının doğal hayat,
ekosistem ve çevre yerleĢim yerlerinde yarattığı yıkıcı etkileri hızla telafi etmek, ileride
gerçekleĢme ihtimali olan yangınlara karĢı acil olarak önleyici ve ilgili kurumları
destekleyici tedbirleri almak‟ üzere „Olağanüstü‟ Meclis Toplantısı yapma iradesi ortaya
koymuĢ bir Meclis olarak; Yüreğimizi yakan, 117 canımızı kaybettiğimiz Ġzmir depreminin
yıldönümü olan 30 Ekim‟de „Deprem‟ gündemli özel bir oturum ile;
 Depremle ilgili aldığımız önlemleri,
 Gelecekte olabilecek depremlerle ilgili kentimizi nasıl hazırladığımızı,
 Geçen 1 yıl süresince depremzedelerimize yönelik ortaya koyduğumuz faaliyetleri,
 Depremzedelerimizin sorunlarının ne olduğunu,
 Süreçle ilgili eksikliklerimizi,
 Eksikliklerimizi tamamlamak için nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi,
 Bu çalıĢmaların ne kadar zaman alacağını gözden geçirerek konuĢup tartıĢacağımız
ve ortak akılla ortak iradeyi tekrar göstermemiz gerektiğine tam olan inancımız
nedeniyle Olağanüstü Meclis yapmayı talep etmekteyiz. Gereğinin yapılmasını arz
ederiz. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri Özgür HIZAL, Hakan YILDIZ
E.403329)
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Dilek ve Temenni efendim.
BAġKAN: Bunu yapabiliriz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Siz BaĢkanlık Makamı değerlendirecek evet.
BAġKAN: Evet, bunu değerlendireceğiz. Birlikte…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, çok özür diliyorum, bir söz istiyorum.
BAġKAN: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Gerçekten burada hem Ġzmir’e hem de Meclis’e yapılmıĢ bir saygısızlık
olduğunu düĢünüyorum, sizin açınızdan değil ama. Ben CHP Grup Sözcüsünün ve Grup
BaĢkan Vekilinin çıkıp bu konuda Dilek ve Temenniler deyip geçiĢtirmesinden ziyade bu
konuyla alakalı geçiĢtirmesinden ziyade alıĢmıĢlar Dilek ve Temenniler, Dilek ve
Temenniler…
BAġKAN: “Hayır BaĢkanlık değerlendirecek.” dedi.
ÖZGÜR HIZAL: Dilek ve Temenniler… Ben de söz alıp, söz alıp bu konuda 30 Ekim’de
çünkü gerçekten büyük acılar yaĢandı bu Ģehirde ve yaĢanmasını istemiyoruz. Hiçbir siyasi
reaksiyonla da yapmıyoruz. 44. madde de geldiğinde asıl konuĢmamızı yapacağız elbette ki.
BAġKAN: Tabii tabii.
ÖZGÜR HIZAL: Ama bu Gündem maddesinin ya da bu Önergenin özellikle Bayraklı
Belediye BaĢkanımızın, Grup Sözcünüzün, Grup BaĢkan Vekilinizin kalkıp bu noktada destek
verir nitelikte bir konuĢma yapmasını beklerken Dilek ve Temenniler… Ne münasebet Dilek
ve Temenniler? Bu bir Önerge ve Önergenin kabulü yönünde CHP Grubunun da irade
koymasını biz beklerdik.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, Nilay Hanım buyurun.
NĠLAY
KÖKKILINÇ:
Sayın
BaĢkan’ım…(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Tamam.
NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi deprem sebebiyle gerçekten hâlâ daha aynı acıları yaĢıyoruz.
Aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Biz bu konuda deprem yaĢandığı tarihte hep beraber birlik
olduk ve Ġzmir çok güzel bir sınav verdi. Daha sonrasında da ÇalıĢtaylar yaptık pek çok
STK’ların görüĢüne baĢvurduk. Meslek Odalarına baĢvurduk. YaklaĢık 5-6 ay süren birlikte
bir çalıĢma yaptık usul esaslar belirledik. Birlikte Ġlçe Belediye BaĢkanlarımız, ilçelerde “K”
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sınırları belirledi buraya onay için geldi ve halen daha devam ediyoruz. Bugün de
depremzedelerimizin talepleri var. Haklı talepleri var. Bugün de zaten bu konu biraz sonra
değerlendirilecek. Ama Olağanüstü Meclis demek, bugün Ģu anda biz Meclisteyiz. Ekim
Ayının Meclisini yaĢıyoruz. Bugün görüĢülecek olan ne varsa zaten görüĢülüyor. Bu hafta
yine görüĢülecek olan ne varsa gene görüĢülecek. Olağanüstü Meclis demek, Belediye Meclis
ÇalıĢma Yönetmeliğine göre; yılda üç kere yapılan bir toplantı usulüdür ve BaĢkanlığın
takdiriyle, davetiyle, gerekliliğinde sağlanacak, yapılacak bir toplantı usulüdür. Dolayısıyla
arkadaĢlarımız yanlıĢ anlamasınlar benim bu sebeple söylenen ifadeyi Dilek ve Temenni
olarak dile getirmemin sebebi budur. Yasal dayanağım vardır. Bu sebeple söyledim.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum.
NĠLAY KÖKKILINÇ: YanlıĢ anlaĢılmasın.
BAġKAN:
Mustafa
Bey,
buyurun…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Niye laf atıyorsunuz? Allah Allah ya.
MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli ArkadaĢlar…
BAġKAN: Gerçekten.
MUSTAFA
ÖZUSLU:
Değerli
ArkadaĢlar…
Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Tamam.
MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan’ım…
BAġKAN: Evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli Meclis Üyeleri biraz önce kaç sayfa bilmiyorum, bir Önerge
teklifi burada, makale ya da ne derseniz deyin ben müsaade buyurun kendi kavramlarımla
konuĢayım. Sayın HIZAL yeterince dinlememiĢ, Sayın KÖKKILINÇ, “Dilek ve Temenniler”
dedi
ben
söz
almamıĢtım.
Dolayısıyla…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Hayır, onu söylemiyorum sadece tespit
yapıyorum.
BAġKAN: Siz, evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: Dolayısıyla Ģimdi ama o Önerge diye verilen metin Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesine, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Değerli Bürokratlarına, Müktesebatına
haksızlıkla dolu cümlelerle dolu o metin. Bunu tespit… Okuyacağız Ģimdi, bakarsanız
okursunuz. NeymiĢ efendim? NeymiĢ efendim? BüyükĢehir Belediyesinin Müktesebatı,
Bürokratları, deprem konusunda yetersizmiĢ. Bu büyük bir haksızlıktır. Cidden haksızlıktır.
Vicdan, vicdan elimizi vicdanımıza koyacağız. Öyle konuĢacağız. DıĢarıdaki, dıĢarıdaki
depremzede insanları düĢünerek konuĢacağız. Ama suhuletle konuĢacağız, sorunu çözmek
için konuĢacağız. ġimdi Deprem Daire BaĢkanlığını kuran bu belediye. Deprem ÇalıĢtay’ını
yaptık bu belediyede gelmediler. AK Partili ArkadaĢlar orada yoktu, yoktu… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) O zaman teĢekkür edin.
Tebrik edin. Demek ki biz bu konuda çalıĢıyoruz. Yani depremden önce ve depremden sonra
Değerli ArkadaĢlar, baĢta BaĢkan’ımız olmak üzere, DanıĢmanlarıyla, Bürokratlarıyla, Meclis
Üyeleriyle her Ģeyiyle deprem konusunda ciddi çaba sarf eden bir emeği görmeden üç sayfa
metne sadece övgü düzmek haksızlığın daniskasıdır. Bunu reddediyorum. Dolayısıyla bu
haksızlığı tespit etmek üzere bu sözü aldım, teĢekkür ediyorum.
BAġKAN: TeĢekkür ederim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler) Değerli ArkadaĢlar, bir dakika Değerli ArkadaĢlar.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bir tane cümle…
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Önerge Yasa gereği Komisyona havale edilip
görüĢülmesi gereken bir içerik taĢımalıdır.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
BAġKAN: Bu bir öneri, öneriye de Nilay Hanım; “BaĢkanlık Makamının takdiridir.” dedi.
Dilek ve Temennidir diye geçiĢtirmedi önce onu tarif etmek lazım. Ben de Ģunu
söyleyecektim, Özgür Bey, mikrofonu kaptı büyük bir hırsla ama telaĢ edecek bir Ģey yok. 30
Ekim’de mutlaka bir araya gelelim ve o günü hem analım, hep birlikte analım hem yapılan
çalıĢmaları gözden geçirelim. Belki bunu tekrar Grup BaĢkanları aralarında müzakere ederler.
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Bu bir Olağanüstü Gündemle mi olur yoksa gayri resmi bir Meclis Toplantısı olarak mı
yapılır ona sizler karar verirsiniz. Grup BaĢkan Vekilleri aralarında müzakere ederler, yaparlar
ama Ģurada Ģu siyaset olur; “Biz daha büyük hassasiyet gösteriyoruz, siz daha az hassasiyet
gösteriyorsunuz.” ĠĢ bu noktaya gelmemeli. Bu Meclisin çatısı altında herkesin o gün yüreği
yandı bugün de hepimiz aynı hassasiyetle çözüm üretmeye çalıĢıyoruz. Dolayısıyla burada
birilerinin geçiĢtirmesi, birilerinin daha fazla, birilerinin daha az meseleye hassasiyet
göstermesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben bunu Grup BaĢkan Vekillerimizin aralarında
müzakere ederek karar vermesi gereken bir mesele olarak değerlendiriyorum.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan kısa bir söz alabilir miyim?
BAġKAN: Bize aktarırlar bizde bununla ilgili… Artık bu meseleyi uzatmayalım.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan’ım önemli bir mesele lütfen.
BAġKAN: Peki, buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, biz hiçbir meseleyi geçiĢtirmek adına bu Önergeyi
vermedik. Bakın, Sayın ÖZUSLU’ya…
BAġKAN: Siz geçiĢtiriyorsunuz dediniz de o yüzden söylüyorum.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, derdimi ifade etmek istiyorum izniniz olursa?
BAġKAN: Buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın ÖZUSLU biraz sinirlendi, sinirlenecek bir Ģey de görmüyoruz. Bir
Önerge verdik ve sohbetinin, konuĢmasının içerisinde dedi ki; “Depremle ilgili çok ciddi
çalıĢma yürütüyoruz.” Sayın BaĢkan, bu 30 Ekim yüreklerimizi… Sizin de yandı, bizim de
yandı, hepimizin yandı. Bir yıldır da yanmaya devam ediyor ve biz o bölgelerde yaĢayan
insanlarız ve oradaki acıları sizler de, bizler de görüyoruz. Biz bu Önergeyi geçen Mecliste
sözlü olarak dile getirdik. Biz, samimi olarak hem de el birliğiyle… Bakın, siz Ġstanbul’a
gidip ortak akıl arıyorsunuz. Dedik ki, “Ortak akıl burası.” Resmi yapalım. Ne yapmıĢ?
BüyükĢehirimiz bugüne kadar ne ortaya koymuĢ? Neredeyiz? Samimiyetle, siyaset üstü,
siyasetin dıĢında tartıĢalım. Sayın BaĢkan, bu Mecliste iki buçuk yıldır görev yapıyorum.
Hiçbir zaman Ģu yakama Türk Bayrağı dıĢında bayrak takarak gelmedim. Parti rozetini
takarak da gelmedim. Bu bir ilke meselesidir. Bu meseleyi AK Parti Grubu verdiği
önergelerle de, koyduğu tavrıyla da siyaset yapmıyor. Sahadaki insanların mağduriyetini hep
beraber yaĢıyoruz ve 30 Ekim’de samimiyetle bu kenti odalar yönetmiyor Sayın BaĢkan. Bu
kenti sizin baĢkanlığınızda bu Meclis yönetiyor. Doğal olarak 30 Ekim Meclisi Olağanüstü ve
deprem gününde yapılma talebimizi tekrarlıyoruz.
BAġKAN: Tamam.
HAKAN YILDIZ: Bu bir anma değil, bu içselleĢtirilmiĢ ve çalıĢmaları ortaya konması
gereken bir Meclis Gündemidir.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum.
HAKAN YILDIZ: Lütfen bu kapsamda değerlendirin.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar baĢka Önerge kalmadığına göre… Var mı
daha?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Var bir tane daha.
BAġKAN: ArkadaĢlar bir Ģey söyleyeceğim. Bugün itibariyle gördüğüm tablo Ģudur; bir saati
aĢkın bir süredir Önergeler üzerinde görüĢüyoruz. Bunların bir bölümünün Dilek ve Temenni
olduğu ortaya çıktı. Bugünden sonra Önergelerin bir gün öncesinden BaĢkanlık Makamına
ibraz
edilmesini
rica
ediyorum…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Ben rica ediyorum, söylüyorum. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Ben, ben söylüyorum kardeĢim, rica
ediyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
Meclisin çalıĢma selameti açısından bizim Meclisi doğru ve uygun bir biçimde
yönetebilmemizi
sağlamak
açısından…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Önergelerin bir gün öncesinden teslim
edilmesini BaĢkanlık Makamına rica ediyorum. Aksi takdirde burada kaybettiğimiz zamanın

35
telafisi yok. Yani bu kaybedilen bir zaman… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Birçok maddeyi, birçok gelen teklifi
reddetmek
durumunda
kaldık...
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Oradan, oturduğunuz yerden
konuĢmayınız. Ben konuĢurken sözümü kesmeyiniz. Devam edin…
ÖZGÜR HIZAL: Söz istiyorum.
BAġKAN: Vermiyorum söz, devam edin.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan söz istiyorum.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Ġklim krizinin…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan…
BAġKAN: ArkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, usulü…
BAġKAN: ArkadaĢlar “Söz vermiyorum.” dedim.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, usulen…
BAġKAN: Söz vermiyorum. Buyurun, önergeyi okuyun.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Ġklim krizinin olumsuz…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, usulü anlamda söz istiyorum. Usul konusunda söz
istiyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN: “Vermiyorum.” diyorum, vermiyorum. Sonra verirsiniz.
ÖZGÜR HIZAL: Sonra değil, Ģu anda istiyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Ben Ģu anda vermiyorum…
ÖZGÜR HIZAL: Usul, usul noktasında söz istiyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Özgür Bey, Ģu anda vermiyorum. Ben önerge okuyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, usul noktasında söz istiyorum.
BAġKAN: “Vermiyorum.” diyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Bakın ben sizin sözünüzü kes…
BAġKAN: Devam edin… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler) Okur musunuz?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Ġklim krizinin olumsuz etkilerini yaĢayan bir Ģehir
olarak, Ġl ve Ġlçe Eylem Planlarımızdaki birçok faaliyet Meclis gündemimize gelecektir.
Faaliyet ve uygulamaların bu konuda deneyimli Meclis Üyeleri tarafından
değerlendirilmesi için “ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ VE UYUM” Komisyonunun kurulması
hususunun Meclisimizce değerlendirilmesini bilgilerinize arz ederiz. (BüyükĢehir Belediye
Meclis Üyeleri Seda ÖZTÜRE, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Saadet ÇAĞLIN, Mehmet Atilla
BAYSAK. E.402626)
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Gündeme alınsın, kurulması yönünde görüĢümüz.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 6 no’lu Yazılı
Önergenin Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Önerge için isim önerir misiniz?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, biz Seda ÖZTÜRE, Saadet ÇAĞLIN, YeĢim
TEKOĞLU, Hüseyin ÜNAL, Ġbrahim ÖZKARA ve Alp… Soyadı neydi? Foça Belediye
Meclis Üyemiz.
BAġKAN: Alp ATAY.
MUSTAFA ÖZUSLU: OTAN.
NĠLAY KÖKKILINÇ: OTAN, evet bu arkadaĢlarımızı öneriyoruz.
BAġKAN: OTAY mı? (SALONDAN: ATAY.) ATAY.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Alp ATAY.
BAġKAN: Evet, AK Parti Grubu isim öneriyor mu?
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, ortaya koyduğunuz usul ve yöntemden dolayı, Grup
BaĢkan Vekilimizin usul noktasında söz alma iradesini yok saymanızı, mikrofonu
kapatmanızı bu anlamda gösterdiğiniz antidemokratik uygulamanıza tepki olarak isimlerimiz
vardı ama isim vermiyoruz. Bu anlamda da önergenize de ret oyu kullanıyoruz.
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BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, Önergeye konu önerilen isimlerin
kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir,
teĢekkür ediyorum, devam edin.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Bitti BaĢkan‟ım.
IV. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Önergelerin okunması tamamlandığına göre BaĢkanlıktan
Gelen Önergelerin GörüĢülmesi baĢlığına geçiyorum, 1?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, madde baĢlıklarıyla özetle okunarak görüĢülsün ve
oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, Gündemler
önceden dağıtılmıĢ olduğu için Gündem maddeleri okunarak oylanması hususunu oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan usul noktasında bir…
BAġKAN: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Ģimdi Sayın BaĢkan bakın az önce siz Meclis BaĢkanı olarak
çıktınız hiçbir Yönetmelikte, Kanunda olmayan bir konuda çıkıp bundan sonra bu Ģekilde
olacak deyip kestirip attınız.
BAġKAN: Öyle bir Ģey demedim.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan kestirip attınız.
BAġKAN: “Rica ediyorum.” dedim.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan öyle bir Ģey söylediniz.
BAġKAN: Demedim.
ÖZGÜR HIZAL: Öyle bir Ģey söylediniz.
BAġKAN: Öyle olacak mı dedim?
ÖZGÜR HIZAL: Nasıl dediniz Sayın BaĢkan?
BAġKAN: “Rica ediyorum.” dedim.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
BAġKAN: “Rica ediyorum.” dedim.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bunun böyle olması gerektiğini söylüyorsunuz.
BAġKAN: “Rica ediyorum.” dedim.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
BAġKAN: “Çünkü çok zaman kaybediyoruz.” dedim.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, biz ne için seçildik? Sayın BaĢkan, biz ne için seçildik?
BAġKAN: Ben bir usul önermiyorum, yeni bir yasal düzenleme önermiyorum. Sadece burada
çok zaman kaybediyoruz. O nedenle “bunun mümkün olduğu kadar erken gelsin.” dedim.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan Ģu okunan hiçbiri zaman kaybı değil.
BAġKAN: Niye zaman kaybı değil? Birçoğunun Dilek ve Temenni olduğu ortaya çıktı.
ÖZGÜR HIZAL: Hiçbiri zaman kaybı değil, hiçbiri zaman kaybı değil Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Zaman kaybı.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Bakın, çıktınız bir yeni durum ortaya koydunuz.
BAġKAN: Hiç öyle bir Ģey de yapmadım.
ÖZGÜR HIZAL: Bir yeni durum ortaya koydunuz.
BAġKAN: Hayır.
ÖZGÜR HIZAL: Ben AK Parti Grup BaĢkan Vekili olarak…
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Bir partinin temsilcisi olarak sizden usulü noktada söz istedim ve siz
benim mikrofonumu kapattınız. Çünkü bakın…
BAġKAN: Çünkü ben istediğim zaman söz veririm.
ÖZGÜR HIZAL: Ben sizi, ben sizi, ben sizi…
BAġKAN: Evet.
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ÖZGÜR HIZAL: Bir Meclis Üyesi olarak dinledim ve bir usulü tartıĢma yaptık. ġimdi bakın
Sayın BaĢkan, oylattığınız Önergeyi reddettiğiniz Önergeyle ilgili CHP Grup BaĢkan Vekiline
söz verdiniz. CHP Grup BaĢkan Vekili, burada 10 dakika konuĢma yaptı. Müdahale
etmediniz.
BAġKAN: Kim 10 dakika konuĢma yaptı?
ÖZGÜR HIZAL: Fakat biz konuĢurken bakın oylattığınız ve reddettiğiniz Gündeme
almadığınız Önerge ile ilgili konuĢtu Mustafa Bey.
BAġKAN:10 dakika mı konuĢtu?
ÖZGÜR HIZAL: 10 dakika, 7 dakika. ġimdi dakikalara mı takılacağız Sayın BaĢkan? 5
dakika konuĢtu, 3 dakika konuĢtu.
BAġKAN: Evet Özgür Bey. Sözünüzü tamamlayın.
ÖZGÜR HIZAL: Tamamlayacağım Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Bana müdahale ettiğiniz gibi CHP Grubundaki arkadaĢlara da müdahale
edin.
BAġKAN: Peki.
ÖZGÜR HIZAL: Demokrasiden bahsetmek böyle değildir. Demokratlık demek sadece o
tarafa bakıp hitap etmek değildir.
BAġKAN: Siz bana demokratlığı öğretemezsiniz.
ÖZGÜR HIZAL: Ben size demokratlığı çok iyi öğretirim Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Hayır öğretemezsiniz.
ÖZGÜR HIZAL: ġu anda size demokratlığı öğretiyorum.
BAġKAN: Hayır.
ÖZGÜR HIZAL: Siz demokrat değilsiniz.
BAġKAN: Siz de değilsiniz.
ÖZGÜR HIZAL: Ben sizden çok daha demokratım.
BAġKAN: Siz değilsiniz. Tamam.
ÖZGÜR HIZAL: Madem demokratsınız o tarafa bakarak konuĢmayacaksınız.
BAġKAN: Tamam.
ÖZGÜR HIZAL: Burada Meclis Üyeleri var Sayın BaĢkan, burada da Meclis Üyeleri var
demokratlık böyle bir Ģey değildir.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, bu tür siyasi Ģovları biz bu memlekette çok görüyoruz. Benim
ne kadar demokrat olduğumu bütün Ġzmir biliyor, bütün Türkiye biliyor. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Değerli ArkadaĢlar, böyle
bağırarak bir Ģey olmaz. Nedir bu, nedir bu, nedir bu? Bu mu demokratlık?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Gündeme devam edebilir miyiz acaba?
BAġKAN: Efendim?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündeme devam edebilir miyiz?
BAġKAN: Gündeme geçeceğiz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
BAġKAN: Gündeme geçeceğiz. Önce bir sakinleĢmek lazım yani bu, bu hakikaten… Ben
böyle bir Ģey dedim mi arkadaĢlar? “Bundan sonra böyle olacak.” “Rica ediyorum” dedim.
Bir usul tahsis etmeye kalkmadım, yepyeni bir Ģey söylüyor falan değilim. Bunların sadece bu
Meclisin daha sağlıklı çalıĢması için bir ricada bulundum bu kadar. Ama bunu buradan çıkıp
iĢte “Demokratsın, değilsin.” Bunlar yakıĢmıyor.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tutanaklarda var zaten.
BAġKAN: Ben devam ediyorum.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tutanaklarda var zaten, tamam.
BAġKAN: Evet. Ayrıca tutanaklarda kimin ne kadar konuĢtuğunun süresi belli Değerli
ArkadaĢlar. Açan, bakar, görür. Evet, Önergelerin görüĢülmesine geçiyorum.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 1 ve 2. maddelerin doğrudan oylanmasını
öneriyoruz.

38
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 1 ve 2 no’lu Önergelerin kabulünü
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
ediyorum, 3?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 3. maddenin Gündemden çıkarılmasını öneriyoruz.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 3 no’lu Önergenin Gündemden
çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 4?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 4. maddede Gülay UYSAL AKIN ismi sehven yazılmıĢtır. Bu isim
hariç olmak üzere…
BAġKAN: Önereceğiniz isimler?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġki isim önereceğiz. Fayika ÖNER, Raife KARABATAK
arkadaĢlarımızın eĢlik etmesini öneriyoruz.
BAġKAN: Siz, Hakan Bey sizin bildireceğiniz isim var mı?
HAKAN YILDIZ: Ali GÖNEN, Ali AYYILDIZ.
BAġKAN: Ali?
HAKAN YILDIZ: Ali GÖNEN, pardon pardon. Hıdır ALPTEKĠN.
BAġKAN: Bir daha söyler misiniz?
HAKAN YILDIZ: Hıdır ALPTEKĠN.
BAġKAN: Hıdır ALPTEKĠN.
HAKAN YILDIZ: Ali AYYILDIZ. Bir isim değiĢikliği oldu.
BAġKAN: Ali AYYILDIZ.
HAKAN YILDIZ: Evet.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, 4 no’lu Önergemizde Gülay UYSAL AKIN isminin
çıkartılarak, Fayika ÖNER, Raife KARABATAK, HIDIR AK… (SALONDAN:
ALPTEKĠN) ALPTEKĠN özür dilerim ve Ali AYYILDIZ isimlerinin Önergeye dâhil
edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
TeĢekkür ediyorum, 5?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 5. maddenin doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 5 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. maddede bir düzeltme var. Doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
Önergede görülüyor.
BAġKAN: Düzeltme ne?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, “Azerbeycan” olarak isimlendirilen…
BAġKAN: “e” ile yazılmıĢ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Cadde ismi “Azerbaycan” olarak düzeltiliyor.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 6 no’lu Önergenin düzettirilerek
“Azerbeycan” değil “Azerbaycan” olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 7?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 7. madde Hukuk Komisyonu.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 7 no’lu Önergenin Hukuk
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 8?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 8, Hukuk – DıĢ ĠliĢkiler – Kent Konseyi.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 8 no’lu Önergenin Hukuk – Avrupa
Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler – Kent Konseyi Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe – Çevre ve Sağlık.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 9 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve
Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 10?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe – Eğitim.
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BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 10 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve
Bütçe – Eğitim, Sağlık mı dediniz? Eğitim?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sadece o kadar efendim Hukuk – Bütçe – Kültür, Eğitim, Gençlik,
Spor o Ģekilde…
BAġKAN: 10 no’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 11?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 11, 12, 13 Bütçe – ġirketler – Hukuk.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 11, 12, 13 no’lu Önergelerin Plan ve
Bütçe – ġirketler – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 14?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler – Turizm.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 14 no’lu Önergenin Hukuk – Avrupa
Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler – Turizm ve Fuarcılık Komisyonlarına havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 15?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 15 ve 16 Hukuk Komisyonu.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 15 ve 16 no’lu Önergelerin Hukuk
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 17?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 17, 18 Bütçe – UlaĢım – Ġmar – Tüketici.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 17 ve 18 no’lu
Önergelerin Plan ve Bütçe – UlaĢım – Ġmar ve Bayındırlık – Tüketiciyi Koruma
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 19?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 19, 20 Bütçe.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 19 ve 20 no’lu Önergelerin Plan ve
Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 21?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – UlaĢım.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 21 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe –
UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 22?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 22, 23, 24 Ġmar.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 22, 23 ve 24 no’lu Önergelerin Ġmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 25?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım – Çevre.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 25 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık – UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 26?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 26 ve 27, Ġmar – Çevre.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 26 ve 27 no’lu Önergelerin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 28?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 28 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 29?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım – Çevre.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 29 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık – UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 30?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım.
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BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 30 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık – UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 31?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 31 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 32?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu da aynı BaĢkan’ım, pardon Ġmar.
BAġKAN: 33’de zannediyorum.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 33’de Ġmar, evet.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 32 ve 33 no’lu Önergelerin Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 34?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 34 ve 35 doğrudan.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 34 ve 35 no’lu Önergelerin kabulünü
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
ediyorum, 36?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk – Çevre.
BAġKAN: Plan ve Bütçe?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Çevre.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 36 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe –
Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 37?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – UlaĢım – Ġmar – Tüketici.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 37 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe –
UlaĢım – Ġmar ve Bayındırlık – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 38?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 38 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 39?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre ve Sağlık.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 39 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 40?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 40 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 41?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım – Çevre.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 41 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık – UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 42?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Sosyal Hizmetler – Çevre.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 42 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık – Sosyal Hizmetler – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 43?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar, Hukuk, Afet Deprem ve Kentsel DönüĢüm.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 43 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık – Hukuk – Deprem ve Afet – Kentsel DönüĢüm Komisyonlarına havalesini
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
ediyorum.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım…
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BAġKAN: 44?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet 44. maddenin acil kaydıyla diyoruz ve Meclise ara verilerek.
BAġKAN: Tamam.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Havale edilmesini istiyoruz. Ben bir havale edeyim size…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Efendim?
NĠLAY
KÖKKILINÇ:
Havaleleri…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
SALONDAN: Komisyonlara havale edelim önce.
NĠLAY KÖKKILINÇ:
Önce bir Komisyonları… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Tamam, peki.
BAġKAN: Evet, Serdar BaĢkan, bir Komisyonlara havalesini yapalım sonra size söz vereyim.
Hangi Komisyonlara?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Hukuk – Deprem ve Afet – Kentsel DönüĢüm Komisyonları.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 44 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık – Hukuk – Deprem ve Afet – Kentsel DönüĢüm Komisyonlarına havalesini
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Serdar
BaĢkan buyurun.
SERDAR SANDAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli Gazeteciler,
Değerli Bürokratlarımız hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın BaĢkan’ım
depremden sonra sizin de bildiğiniz gibi Bayraklı Belediyesi ilk bu anlamdaki düzenlemeyi
BüyükĢehir’imize gönderdi ve bunun içerisinde %10’luk imar artıĢı vardı ama sizlerin de
takdiriyle içinde bütün siyasi partilerimizin de olduğu, Adalet ve Kalkınma Partisinin,
Milliyetçi Hareket Partisinin, ĠYĠ Partinin ve Cumhuriyet Halk Partisinin de içinde olduğu
Grubun, bugün içinde olduğu bir kararla usul ve esaslarla ilgili Bakanlığımızın da onay
verdiği bir usul ve esasları belirledik ve bu usul ve esaslar çerçevesinde Bayraklı Belediyesi
üzerine düĢeni yaptı. Hem Bayraklı Meclisinden hem de BüyükĢehir Meclisimizden bu sekiz
gün gibi kısa bir süre içerisinde geçti ama geldiğimiz süreçte gerek günün faiz koĢulları, gerek
imalatlardaki artıĢlardan kaynaklı olarak, bugün vatandaĢın bu faiz oranlarıyla, aldığı krediyle
konutlarını dönüĢtürebilme Ģansı yoktur ve biz Bayraklı Belediyesi olarak bugün
gönderdiğimiz Mecliste görüĢülecek Önergede, alt birim olarak minimum %10 ama Meclis
Komisyonumuzun yeniden değerlendirmesi kaydıyla hem ada hem de parsel bazında
depremzede yurttaĢlarımızın sorununu çözebilecek Ģekilde, yeniden Komisyonlardan geçecek
Ģekilde görüĢülmesini Bayraklı depremzedelerimiz adına arz ediyorum Sayın BaĢkan’ım.
BAġKAN: Peki, biz de teĢekkür ediyoruz. Değerli ArkadaĢlar oturuma ara veriyorum.
Komisyonların toplanmasını rica ediyorum.
MUSTAFA ÖZUSLU: BaĢkan’ım Ģurada büyük bir salon var.
BAġKAN: ġurada büyük bir salon var. Komisyonları yan taraftaki salona davet ediyoruz,
Komisyon Üyelerimizi, buyursunlar. Onlar toplantılarını tamamladıkları zaman haber
versinler lütfen toplantıyı açacağım.
(44 NO’LU ÖNERGENĠN GÖRÜġÜLMESĠ ĠÇĠN BĠRLEġĠME ARA VERĠLDĠ. )
BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar Komisyonlarımız toplanıp karar almıĢlar. Gündemimiz
tamamlandıktan sonra Komisyon Raporlarını da Meclisimizin Gündemine getireceğim. 45’le
devam edelim. Nilay Hanım, 45?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 45 ve 46 Ġmar ve Çevre.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 45 ve 46 no’lu Önergelerin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 47?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar.
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BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 47 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 48?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Çevre.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 48 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 9. maddede acil kaydı koyabilir miyiz?
Hukuk – Bütçe – Çevre ve Sağlıktı. ÇarĢamba günü belki Komisyonlar toplanırsa PerĢembe
Meclisine…
BAġKAN: Tamamdır. 9 no’lu Önergeye acil kaydı koyuyoruz Komisyonlarımızdan rica
ediyoruz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
BAġKAN: Peki.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir de Gündemin 4. maddesinde Fayıka Hanım’ın soyadında bir
değiĢiklik var, ÖNER olacak.
BAġKAN: ÖNER
NĠLAY KÖKKILINÇ: Fayıka TÜTÜNCÜOĞLU yerine Fayıka ÖNER.
BAġKAN: Fayıka ÖNER. Düzeltiyoruz evet. Evet, Komisyonlardan gelen Raporları… Ġki
tane Önergemiz var buyurun.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Bayraklı Belediye Meclisi'nin 01/09/2021 tarihli,
95 sayılı Kararı ile kabul edilen ve Bayraklı Belediye BaĢkanlığının 22/09/2021 tarihli,
14545 sayılı yazısı ekinde iletilen; Bayraklı Ġlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O-Ia pafta,
3011 ada, 1 parselde yer alan yürürlükteki imar planında Kaks:0,60 koĢullu "Ortaokul
Alanı" yapılaĢma koĢulunun, Taks:0,40 Kaks:1,00 Yençok:7 kat olarak değiĢtirilmesi ve
yapı yaklaĢma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan (UĠP 35682569)
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 5216 sayılı BüyükĢehir
Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca incelenerek karara bağlanması hususunu
tensiplerinize arz ederim. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.396968)
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu.
BAġKAN: Evet, Ġmar Komisyonu. Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 49 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. Ġlimizde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen
Seferihisar merkezli deprem sırasında, Karaburun Ġlçesi Kösedere Mahallesinde ağır
hasarlı olarak tespiti yapılarak yıkılan binalar için alınan Karaburun Belediye Meclisinin
05/10/2021 tarihli ve 098 no‟lu kararı doğrultusundaki iĢ ve iĢlemlerde kullanılmak üzere
maddi yardımda bulunulması talep edilmiĢtir. Gerekli malzemelerin Belediyemizce temin
edilerek Karaburun Belediyesine verilmesinin Meclis Sayın Heyetince görüĢülerek karar
altına alınması hususunda gereğini arz ederim. (Fen ĠĢleri. Dai.BĢk.400856)
NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Bütçe Komisyonu diyelim.
BAġKAN: Plan ve Bütçe. Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 50 no’lu Önergenin acil
kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Acil dedik.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil dedik, evet.
BAġKAN: Ġki Önergeye de acil kaydı koyduk.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam.
BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyorum.
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V. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Komisyonlardan Gelen Raporların GörüĢülmesine geçiyorum. Buyurun Nilay
Hanım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde oyçokluğuyla uygun görülmüĢ Komisyondan geldiği
Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Buyurun, buyurun efendim, buyurun.
FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili
Bürokratlarımız bizi izleyen Değerli Basınımız hepinize iyi akĢamlar diliyoruz. BaĢkan’ım,
bu 1. maddemizde biz Plan Bütçe olaraktan tabii oyçokluğu yaptık AK Parti Grubu olarak.
Esasında biliyorsunuz biz Nurhak Belediyesi de dâhil bugüne kadar 10 milyon liraya yakın bir
para verdik ki Ardahan’ın web sayfasında baktığımızda 6 milyon lira bir yardım yaklaĢık tabii
iki, sekiz kilometrelik de bir sıcak asfalt. Herhalde onu tahmin ediyorum ĠZBETON yaptı. Bir
sekiz kilometrelik bir sıcak asfalt da iĢte 250 bin liradan yaklaĢık 2 milyon liraya yakın bir
bedel. Yani biz Ardahan Belediyesi’ne bu hariç bir yaklaĢık olarak 8 milyon liraya yakın bir
para aktardık. ġimdi 450 – 500 bin lira orada kurulacak olan bir Et Entegre Tesisi veya
Kavurma Tesisine bir destek olmamız için bize geldi bu konu. Biz öbür tarafta 8 – 10 milyon
lira para aktarırken Plan Bütçede bunu oybirliği yapmıĢtık ancak biz BüyükĢehir
Belediyemizin kaynaklarının bu Ģekilde, yani ki Ardahan Belediyesi geçtiğimiz senenin
sonunda bize KardeĢ Belediye oldu, Nurhak da bu senenin ortalarında. Dolayısıyla, biz sanki
bu yapmıĢ olduğumuz yardımları, biraz da sizin partinizin politikasıymıĢ gibi
değerlendirdiğimiz için yani bu yardımların aslında bugün Ġzmir’de çok daha ihtiyaç sahibi
olduğu birtakım ilçe belediyelerimiz var. Hatta bu Önergelerin baĢında da Tire Bölgesinde Ģu
an sıcak asfalt ve yol yapımıyla ilgili Temenni Kararı aldık ama bizim burada bununla ilgili
hâlâ acil olaraktan yapımını bekleyen yollara bu kaynaklar aktarılmazken öbür tarafta diğer
bu ilçe belediyeler, diğer illerin belediyelerine aktarılmasında sadece Grubumuzun adına
böyle bir Ģeyi iĢaret etmek ve Ġzmir Halkına bu konudaki belediyenin kaynaklarını nasıl
kullandığını görülmesi için oyçokluğu yaptık. TeĢekkür ederim BaĢkan’ım.
BAġKAN: Ben teĢekkür ederim. Evet, söz almak isteyen? Mustafa Bey buyurun.
MUSTAFA GERÇEK: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım herkese iyi
akĢamlar diliyorum. Bu Ardahan Belediyesi’ne olan yardımla alakalı Kanunun, 5393 sayılı
Kanunun 75/a bendindeki KardeĢ Belediye statüsündeki yardımımızdır bu ve burada
ayriyeten Belediyenin de hep çıkarları vardır. Sebebi de Ģu onu açıklayayım; kendimde
tarımla, hayvancılıkla uğraĢtığım için Küçük Menderes Bölgesinde, ÖdemiĢ’te. Ardahan’da
kıĢ aylarında hayvan fiyatları oradaki iklimden ve kıĢ aylarında biraz daha düĢer. Bizim
oradaki alımlarımız bu kavurmadaki, etteki alımlarımız da Belediyemiz de kâr etmiĢ oluyor.
Biraz daha düĢük fiyattan hem de oradaki üreten insanların ürettiği hayvanları, etleri daha
değerli Ģekilde almıĢ ve Ġzmir Halkıyla buluĢturmuĢ oluyoruz. Bunun yanında sanki Ġzmir’de
bir Ģey, hayvancılıkla alakalı bir Ģey yapılmıyormuĢ gibi bir intiba bende uyandı. Buradaki bir
Ģeyi düzeltmek istiyorum. Benim bölgemde, ÖdemiĢ’te BAYSAN Ģirketinin iĢletmiĢ olduğu
ÖdemiĢ Entegre Tesisi var. Bunun yanında Ģu anda orada tadilatı devam eden Kavurma Tesisi
ve Et ĠĢleme Tesisi yapılıyor. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki ayda da bu faaliyete geçecek
yani KardeĢ Belediyemize hem yardım etmiĢ oluyoruz hem de Ġzmir’deki yatırımlara o
Ģekilde devam etmiĢ oluyoruz. Buradaki Ģey, hem Ġzmir’deki üreticiyi hem de Ardahan’daki
üreticiyi desteklemektir. Herkese teĢekkür ediyorum, iyi akĢamlar.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, Hüsnü Bey buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi bir daha sevgiyle
selamlıyorum. Değerli ArkadaĢlar, ben Ardahan’a “Niye yapılıyor?” gibi bir konuya
girmeden önce geçen yıl, 2020 yılında, 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı “Hibe
Desteği”yle yapılan, Hıdırlık’ta hibe desteğiyle yapılan bir mezbaha vardı Sayın BaĢkan’ım.
Bundan bir ay önce o mezbahanın kapatıldığını gördük. Biz Ardahan’da Et Entegre Tesisi
kuruyoruz, orada Kavurma Tesisi kuruyoruz fakat burada da hemen kendi dibimizde sizin
geçmiĢte Belediye BaĢkanı olduğunuz dönemde, sizin döneminizde temeli atılan BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı döneminde de açılıĢı yapılan geçen sene sanırım 24 Ekim’di, Ekim

44
ayının içinde açılıĢı yapıldı. ġu anda oraya kilit vurulduğunu maalesef gördük, bir ay önce
oraya kilit vurulduğunu gördük. Fakat biz ne yapıyoruz? Biz burada kendi dibi… Hemen
Ģurada bir 30 – 40 kilometre ötemizdeki bir yerdeki tesisten vazgeçiyoruz. 1600 – 1700
kilometre öteye bir tesis açıyoruz. Buradaki mantığı ben anlamıĢ değilim. Zaten o zamanlarda
basına çok yansımıĢtı. Bu sizin Et Entegre Tesisi kurduğunuz yerin altında geçmiĢte “Veba
Mezarlığı” olduğu aynı zamanda gene anıtlarla ilgili sıkıntılar olduğu oradaki Seferihisar
Belediyesi’nin koyduğu katkılar da Gündeme gelmiĢti. Bu konuda, bu Hıdırlık Kooperatifinin
uhdesinde olan bir mezbahanın neden kapatıldığını da burada eğer ki bilgi de verirseniz çok
seviniriz. Saygılar sunuyorum.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Buyurun ġerif Bey.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Ardahan
Belediyesi “BaĢka Tarım Mümkün” anlayıĢıyla, Ardahan Belediyesi’ne neden yapıldığını
Önergenin içerisinde de gösteriyor zaten. Aynen okuyorum; “İstihdam alanları yaratarak,
kırsal alanlarda yaşayan genç nüfusun kentlere göçünü önlemek.” ġimdi, ben size resmi
olarak Hayvancılık Raporunu Ziraat Mühendisler Odası TMMOB’a bağlı Hayvancılık
Raporunu okuyacağım bazı bölümlerini rakamlara boğmadan. Kaynak da Et ve Süt Kurumları
ve TÜĠK rakamlarına göre hazırlanmıĢ bir rapordur arkadaĢlar. Aynen Ģöyle diyor;
hayvancılık nereden nereye geldiğini anlatıyor bu raporda. Bunu buradan girersek neden bu
tesisi yaptığımızı iyi anlatabileceğimizi düĢündüğüm için buradan giriyorum. “Hayvancılık
işletmelerinin en büyük giderini yem giderleri oluşturmaktadır. Yem giderleri, hayvancılığın
bazı dallarında toplam işletme giderlerinin % 70‟ini karşılamaktadır.”ArkadaĢlar. “Mera
şartlarında yapılan hayvancılık kârlı bir hayvancılıktır.” Aynen rapordan okuyorum. “Bu
nedenle hayvan beslemede önemli bir yeri olan çayır ve meralar büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizde 1950‟li yıllardan itibaren tarıma açılmış olan çayır ve meralar 40 milyon
hektardan 12 milyon hektara düşürülmüştür.” Devam ediyorum. “Yıllar boyu izlenen
Hükümet politikaları çiftçiliği ortadan kaldırıcı, tarımın şirketleşmesine hizmet edici, kırdan
kente göçü tetikleyici politikalardan oluşmuştur.” Bunu söyleyen ben değilim, Ziraat
Mühendisleri Odası söylüyor rapordan okuyorum. Devam ediyorum arkadaĢlar.
BAġKAN: Evet.
ġERĠF SÜRÜCÜ: “Sığırcılıkta kârlı olabilmek ve işletmenin devamlılığını sağlayabilmek
için işletmenin kaba yemlerini kendi arazilerinden temin etmesi, kesif yemini de kendisinin
hazırlaması, işçiliğin aile fertleri veya güvenilir kişilerce sağlanması, eti ve sütü de değerinde
satmasından kaynaklanır” diyor. Geliyoruz son, son makalesi; “Pazarlama zincirinin
uzunluğu ve örgütlenmenin yetersiz oluşu: Örgütlenmenin oldukça zayıf olduğu bu sektörde
pazarlama zincirinin de uzunluğu göz önüne alındığında üreticinin yaşadığı sıkıntıların hiç de
hafife alınmayacak, oldukça büyük sorunlar olduğu görülmektedir.” Diyor. Ziraat
Mühendisler Odası diyor bunu raporunda. Ve biz de diyoruz ki; “BaĢka Bir Tarım Mümkün
anlayıĢında meraların yoğun olduğu yerlere tesislerin yapılıp köyden kente göçü önlemek
adına ve hayvancılığı geliĢtirmek için tesislerin yapılmasına inanıyoruz.” Bu anlamıyla Adalet
ve Kalkınma Partili ArkadaĢlar bunu oyçokluğu verdiler. Tabii ki Parti görüĢleri olabilir ama
biz Türkiye genelinde tarımı, hayvancılığı desteklediğimiz tüm belediyecilikle, belediyede
Ġstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi, Antalya, efendim Adana… Yani tüm belediyeleri
idare eden Millet Ġttifakı Belediyeleri hayvancılığı ve tarımı her zaman desteklemeye devam
edecek. Bakanlığın yapması gereken bu tesisi biz yapıyoruz diye siz yaptırmamak için
oyçokluğuyla diyorsunuz ya arkadaĢlar hiç fark etmez sebebini daha önce de söylemiĢtim.
Gelin herhangi nerede var ise tespit ettiğiniz yapılması gereken tesisleri gelin biz yapacağız.
Hükümetin yapamadığı tesisleri gelin belediyeler olarak biz yapacağız arkadaĢlar. Buraya da
yapacağız diğer belediyelerin yani bizim KardeĢ Kentimize de yapacağız ve diğer
belediyelerin yani sizin kaybettiğiniz; Ġstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin, Adana
buralarda dahi yine biz yapacağız arkadaĢlar. Siz söyleyin eksik nerede varsa biz yapacağız.
BAġKAN: TeĢekkür ederim.
ġERĠF SÜRÜCÜ: Bu anlamıyla, bu anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak biz
oyçokluğu da olsa bunun yapılmasından yanayız. Tüm Meclisi saygıyla selamlıyorum.
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BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. BaĢka söz almak isteyen arkadaĢım var mı? Buyurun Özgür
Bey.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri, Ģimdi tabii burada Grubumuzdaki
arkadaĢlarımız iyi niyetli birtakım söylemler geliĢtirdiler ama herhalde CHP Grubundaki
ArkadaĢlar konuyu anlayamadılar ve yine asıl siyaseti yapma mecrasına konuyu çektiler. Hiç
endiĢe buyurmayın Hükümet tarım ve hayvancılığa yeterince destek verir. Yapılacak olan
tesisi Hükümet yapar, geçmiĢte yaptığı gibi gelecekte de yapar. Hiç o konuda endiĢe etmeyin.
Asıl mesele; Ġzmir’in gerçekten, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin gerçekten, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin gerçekten “BaĢka Bir Tarım Mümkün” diyerek tarım ve hayvancılık konusunda
neler yaptığı. Neler yapamadığı daha doğrusu ya da neler yapmadığı. ġimdi az önce, az önce
Hüsnü Bey bir fotoğraf gösterdi. Az önce Hüsnü Bey bir fotoğraf gösterdi burada bir kamu
zararı var arkadaĢlar, bir kamu zararı var. Ġzmir’in paralarını, Ġzmirlinin paralarını orada heba
ettiniz arkadaĢlar. Kapalı bir tesis, kapalı bir tesis kim kapattı bunu? Siz kapattınız. Siz bırakın
yeni tesis açmayı elinizdeki mevcut tesisleri koruyamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz bir yılda
kapandı. Saman mı arıyorsunuz? Buyurun, saman burada. ġimdi Ardahan’daki meraları
koruyalım, Türkiye’deki bütün meraları koruyalım ama biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
Meclis Üyeleri olarak ve Belediye BaĢkanı olarak Ġzmir’deki meraları koruyalım arkadaĢlar.
Ben gittim, Tire Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız burada mı? Tire Belediye BaĢkanımız yok
herhalde? Ben gittim, o Çöp Depolama Alanı olarak kullanacağınız alan var ya, Çöp Tesisi
olarak kullanacağınız alan değil, Çöp Depolama Alanı, VahĢi Depolama dediğimiz alan var
ya, hâlâ döktüğünüz alan var ya, orası mera. Size tahsis edilmemiĢ bir mera. Siz tahsis
edilmemiĢ bir alana yangından mal kaçırırcasına imar planı çıkartıyorsunuz. Tahsis yok
ortada. Ardahan’daki merayı korurken siz Tire’deki, hayvancılığın en çok yapıldığı bölgedeki
meranın üzerine çöp döküyorsunuz çöp. Ne anlatıyorsunuz bana?
BAġKAN: Özgür Bey…
ÖZGÜR HIZAL: Meraları koruyacakmıĢsınız. TeĢekkür ederim.
BAġKAN: Özgür Bey, ben teĢekkür ediyorum… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Yok, bir kez… Ben söyleyeceğim
müsaade ederseniz. Değerli ArkadaĢlar, Özgür Bey’in de, Hüsnü Bey’in de aslında önce bu
Seferihisar’daki tesisle ilgili bilmedikleri bir Ģeyleri söylemem lazım. Muhatap burada
Bakanlık. Yani bence Bakanlığa bir sormaları lazım bu hibeyi niye verdiler? O tesis yapılan
yerde eğer tarihi eser vardıysa nasıl projeyi onayladılar? Hüsnü Bey, muhatap Bakanlık.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan…
BAġKAN: Ben size söylüyorum, ben sizi dinledim siz de beni dinleyin. Ben söylüyorum
Bakanlık hibe verdi oraya. Bakanlık o projeye hibe verdiğine göre sizin ifade ettiğiniz
çekincelerle ilgili bir cevabı var o cevabı onlardan öğrenin…
HÜSNÜ BOZTEPE: Sınırları değiĢtirdiniz. Neyse… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Neyi değiĢtirdik?
HÜSNÜ BOZTEPE: Buyur BaĢkan’ım anlatın.
BAġKAN: Söylüyorum onun, o sorunun muhatabı Bakanlık. O tesisin açılıĢında Bakanlık
Projesi olmasına rağmen ve bakanlık hibe veriyor olmasına rağmen ne Bakanlık Temsilcisi
vardı ne Ġl Tarım Müdürü vardı ne Ġlçe Tarım Müdürü vardı hiçbiri yoktu Değerli ArkadaĢlar.
Tesis, veteriner bulamıyor. Kesim mührü verilmesi lazım, veteriner gelemiyor maalesef.
Veteriner görevlendirilmesi lazım, veteriner gelmiyor. Hepsini bir tarafa bırakıyorum. Değerli
ArkadaĢlar, Türkiye’de hayvancılığın geldiği durumu aslında çok net gösteriyor tablo. Üretici
zarar ediyor, üretici hayvancılıktan sürekli zarar ediyor. Hayvan kesimi konusunda maalesef
çaresiz, yalnız ve köyünü terk etmek noktasında, hayvancılığı bırakmak noktasında. Ben
Muhalefet ArkadaĢlarımızın öncelikle sorgulamaları gereken meselenin Türkiye’de uygulanan
hayvancılık politikaları olduğunu düĢünüyorum. Sorularının cevabı oradadır. Ardahan’la ilgili
meseleye gelince, Mustafa KardeĢim gayet güzel ifade etti. Bu hem Ġzmir’e kazandıracak hem
Ardahan’daki üreticiye kazandıracak bir entegre projedir. Biz, Türkiye’de hayvancılığın,
özellikle de küçükbaĢ hayvancılığın teĢvikiyle ilgili bizim bölgemizde bir politika
uyguluyoruz ama orada da büyükbaĢ hayvancılığın teĢvik edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla
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Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, kendi gücüyle bir yandan oradaki üreticiye destek olmaya bir
yandan buradaki üreticiye destek olmaya devam edecek. Ben bu konunun daha fazla
uzatılacak bir Ģey olduğunu düĢünmüyorum dolayısıyla 1 no’lu Komisyon Raporunun
kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir.
TeĢekkür ediyorum. Evet, 2?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 2’den 42’ye kadar 42 dâhil Komisyonlardan
oybirliğiyle gelmiĢ Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 2 no’lu Komisyon
Raporundan 42 dâhil Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekliyle kabulünü
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
ediyorum, evet Bayraklıyla…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündemin, evet Gündemin 44. maddesine ait Komisyon Raporu da
sunuldu.
BAġKAN: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan oyçokluğuyla gelmiĢ geldiği Ģekliyle kabul edilsin,
evet.
BAġKAN: Tamam. Evet, buyurun lütfen.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġmar Bayındırlık – Hukuk – Kentsel DönüĢüm – Deprem ve Afet
Komisyonları Raporu. Belediye Meclisimizin, 11/10/2021 tarihli toplantısında
Komisyonlarımıza havale edilen Bakanlığın UĠP-35602561 iĢlem numaralı, Ġmar ve
ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 07/10/2021 tarihli ve E.396122 sayılı BaĢkanlık Önergesi,
komisyonlarımızın 11/10/2021 tarihli toplantılarında incelendi. Bayraklı Belediye
Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 108 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 06/10/2021 tarih,
E.15605 sayılı yazı ile Belediyemize iletilen; 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem
sonrasında Bayraklı Ġlçesinde hasar gören veya 6306 sayılı Kanun kapsamında, riskli
bulunan yapıların yıkılarak yeniden yapılaĢmasına iliĢkin talepler doğrultusunda, yapıların
yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değiĢiklikler dolayısıyla
ortaya çıkan inĢaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüĢümün hızlandırılması amacıyla
yapılaĢma koĢullarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planı, Plan Notu önerisinde yer alan; “30.10.2020 tarihinde meydana gelen depremde
en büyük yıkımın ve can kaybının yaĢandığı Bayraklı Belediyesi sınırları içinde yapı
kullanma izin belgesi almıĢ, 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak
tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak
Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat almıĢ veya 6306 sayılı Kanun kapsamında
riskli yapı olarak tespit edilmiĢ yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak olan yeni inĢaat
ruhsatı müracaatlarında;” Ģeklindeki ifadenin; “30/10/2020 tarihinde meydana gelen
depremde en büyük yıkımın ve can kaybının yaĢandığı Bayraklı Belediyesi sınırları içinde
Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 12/03/2021 tarihli, 05.301 sayılı ve Ġzmir BüyükĢehir
Belediye Meclisinin 17/09/2021 tarihli, 05.1078 sayılı kararları ile uygun görülen alanlarda
yapı kullanma izin belgesi almıĢ, 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak
tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak
Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat almıĢ veya 6306 sayılı Kanun kapsamında
riskli yapı olarak tespit edilmiĢ yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak olan yeni inĢaat
ruhsatı müracaatlarında;” Ģeklinde, “1-) Bu binalarda yapı ruhsatı ve eki mimari
projesinden hesaplanan toplam yapı inĢaat alanına %10 ilave edilir. Yeni yapılacak
yapılarda… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
Komisyon Raporunu okuyorum. Toplam yapı inĢaat alanına ilave edilen %10 artıĢ; ruhsat
ve eki mimari projesinde belirlenen kat adedinden 1 kat fazla olarak kullanılabileceği gibi,
taban alanında da kullanılabilir. Ancak taban alanı yapı yaklaĢma mesafeleri içerisinde
kalmak koĢulu ile parsel alanının %60‟ını geçemez.” Ģeklindeki ifadenin; “1-) Bu
binalarda yapı ruhsatı ve eki mimari projesinden hesaplanan toplam yapı inĢaat alanına
%20 ilave edilir (Ada bütününde müracaat edilmesi halinde bu oran %30 olarak
değerlendirilir). Yeni yapılacak yapılarda, toplam yapı inĢaat alanına ilave edilen %20 artıĢ;
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ruhsat ve eki mimari projesinde belirlenen kat adedinden 2 kat fazla olarak
kullanılabileceği gibi (Ada bütününde müracaat edilmesi halinde 3 kat olarak
değerlendirilir), taban alanında da kullanılabilir. Ancak taban alanı yapı yaklaĢma
mesafeleri içerisinde kalmak koĢulu ile parsel alanının %60‟ını geçemez.” Ģeklinde
düzenlenmesi koĢuluyla değiĢiklikle Komisyonlarımızca oyçokluğuyla uygun bulunmuĢtur.
Sayın Meclisimizin onaylarına arz olunur.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, ben dıĢarıda bekleyen depremzedelerimiz için özetleyeyim
iyice anlaĢılması için. Değerli ArkadaĢlar…
HÜSNÜ BOZTEPE: Söz istedik BaĢkan’ım…
BAġKAN: Vereceğim, vereceğim. Yahu bir Ģey söylüyorum, bir Ģey söylüyorum. Değerli
ArkadaĢlar depremzedelerimiz dıĢarıda ve bütün Ġzmir halkı iyi anlasın diye bir cümleyle
özetlemek istiyorum. Ben biliyorum içinizden alkıĢlıyorsunuz bu kararı ama Meclisimizde
alkıĢlamak yasak. O nedenle sadece hislerinize tercüman olmak için ve dıĢarıdaki
vatandaĢlarımız iyi anlasınlar diye daha önce yaptığımız çalıĢmayla “K” sınırı olarak, “K”
yani “Korunacak Alan Sınırları” olarak, Meclisimizce onaylanan “K” Bölgelerinde %20
parsel bazında, %30 ada bazında emsal artıĢı getirmiĢ oldu Komisyonumuz. Hayırlı olsun,
teĢekkür ediyorum. Oyçokluğuyla, oyçokluğuyla. Bu tahmin ediyorum depremzede, Dernek
BaĢkanımız orada, depremzedelerimiz orada alkıĢ yasak sadece aldım, bunu net olarak
anlaĢılsın diyorum. “K” sınırlarına ilave olarak parsel bazında %20, ada bazında %30
Komisyonumuz karar vermiĢtir hayırlı olsun. Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, söz alabilir miyim?
BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar, Komisyon Raporuyla ilgili söz vereceğim. Buyurun
Özgür Bey.
ÖZGÜR HIZAL: Evet, Ģimdi siz tüm Ġzmir’in duymasını istediniz. Depremzede komĢuların,
vatandaĢlarımızın da herhalde dıĢarıda da çokça sayıda depremzede vatandaĢımız var
onlarında bazı gerçekleri duyması noktasında bir konuĢma yapacağım. ġimdi, 30 Ekim’de bir
deprem yaĢandı evet hepimizin içini fazlasıyla acıttı ve depremde enkazların kaldırılması ve
en azından hızlıca acıların ortadan kaldırılması için bütün kurumlar Ġzmir’de ve Türkiye’de
canla baĢla mücadele ettiler ve ben daha önce de söylemiĢtim bugün de söyleyeceğim. O
çalıĢmalar esnasında hiçbir kurumu, hiçbir kurumdan bağımsız düĢünmedim ve
yarıĢtırmadım. Ancak bu enkaz kaldırma çalıĢmalarının sonunda asıl sorun karĢımıza çıktı,
asıl sorun neydi? Ġzmir’deki deprem gerçeği, Ġzmir’deki, altımızdaki kaynayan faylar ve bu
faylardan meydana gelebilecek önümüzdeki günlerdeki deprem ve 30 Ekim’deki depremde
hasar görmüĢ ağır hasarlı, orta hasarlı ya da az hasarlı yapıların dönüĢümü. ġimdi, biz AK
Parti Grubu olarak Milliyetçi Hareket Grubu ile birlikte yani Cumhur Ġttifakı olarak “K”
sınırlarının belirlenmesiyle ilgili çalıĢmanın içerisinde bulunduk. Ġyi niyetle yapıldığını
düĢündüğümüz bir çalıĢmaydı ama bu “K” sınırlarıyla ilgili de herhalde 6 – 7 toplantı yaptık
yanlıĢ hatırlamıyorsam, Komisyon toplantısı yapıldı ve orada birtakım öneriler ortaya koyduk,
birtakım revizyonlar yapıldı. Ġlk Sayın Bayraklı Belediye BaĢkanımız da dile getirdiği gibi ilk
Bayraklı’dan geldi. Evet, bir Bayraklı Meclis Üyesi olarak. Geldi de ne oldu peki, geldi de ne
oldu? Baktık ki “K” sınırları yaraya merhem olmuyor, yarayı tedavi etmiyor. ġu ana kadar
Bayraklı’da “K” sınırlarına dayalı olarak verilmiĢ, dönüĢüme yönelik verilmiĢ toplam ruhsat
sayısı benim bildiğim üç, bilemediniz beĢ. Ne kadar geçti üzerinden? 10 ay geçti. Bizim
itirazımız Ģuydu; 10 ayda Bayraklı Belediyesinin ve BüyükĢehir Belediyesinin bir reaksiyon
alması. Biz bunu değiĢik platformlarda dile getirdik, söyledik. Emsal artıĢı, emsal artıĢı, emsal
artıĢı. Bizim söylediğimizden çok daha fazlasını depremzede vatandaĢlarımız söyledi, emsal
artıĢı, emsal artıĢı, emsal artıĢı. Bunu Bayraklı’da da tartıĢtık, iki ya da üç ay kadar önce bütün
merkezdeki ilçe Meclislerinde, Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız emsal artıĢının verilmesiyle
alakalı Önergeler okudular. Az önce gösterdiğiniz tepkinin benzerleri o Meclislerde gösterildi.
Benim bulunduğum Bayraklı Meclisinde ise Ģu anda Ġmar Komisyonu BaĢkanı olan
arkadaĢımız emsal artıĢının verilemeyeceğini ve burada popülizm yaptığımız yönünde bir
suçlamayla karĢı karĢıya kaldık ama çok zaman geçmeden Sayın KILIÇDAROĞLU’nun;
“Emsal artıĢını vereceksiniz.” demesiyle ki bizce de, bizce de olumlu bir açıklamaydı. Doğru
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noktaya gelindiğini düĢünüyorum. Bir emsal artıĢı çalıĢması yapıldı. Bayraklı’da, Bayraklı
Meclisine girdiğimizde %10’luk bir emsal artıĢıyla karĢılaĢtık yine itiraz ettik, orada da itiraz
ettik bizimle birlikte depremzede vatandaĢlarımızda itiraz etti. Geldiğimiz noktada bugün
burada bir revizyon yapıldı. Ada bazında %30, parsel bazında %20 zannedersem bir emsal
artıĢı ve sadece Bayraklı’yı kapsayan bir emsal artıĢı. Biz az önce Önergeleri verirken burada
yapmıĢ olduğumuz mücadele ve kavga aslında buydu. Biz içeride üç dakika sürmüĢ bir
Komisyon toplantısından çıktık, üç dakika süren bir Komisyon toplantısından çıktık.
Komisyon BaĢkanı, okudu biz de bunun bu Ģekilde olmaması gerektiğini tüm Ġzmir’i
kapsayan ada bazında değil, parsel bazında %30 emsal artıĢı olması gerektiğini söyleyerek
muhalefet Ģerhimizi yazdırdık ve sadece Bayraklı değil dedik tüm Ġzmir’i kapsaması
gerekiyor dedik. Siz az önce ne dediniz? Dediniz ki; “Tüm Ġzmirli vatandaĢlarım beni
dinlesin.” dediniz. Tüm Ġzmirli VatandaĢlarımız sizi dinlediğinizde ortada bir sonuç çıkmıyor.
Mesela KarĢıyaka’da, KarĢıyaka Belediye BaĢkanımız burada mı? Yok. KarĢıyaka’da az
hasarlı, az hasarlı bağımsız bölüm sayısı 14 bin. Mesela Bornova’da 6 bin 130, Konak’ta 8
bin 826 tablo elimde bunlar az hasarlı. Bunların bir kısmı orta hasarlı olanlar da var. ġimdi
Bayraklıyla kısıtlamanız, Bayraklıyla sınırlamanız, bu eĢitlik ilkesine aykırı bir durum.
Ġzmir’de 68 bin, 70 bine yakın aile bu kararı bekliyor, bu kararı bekliyor. Bu kararı bekleyen
ailelerin tamamı Bayraklı’da mı yaĢıyor? Elbette ki değil. KarĢıyaka’da yaĢıyor, Bornova’da
yaĢıyor, Menderes’te yaĢıyor, Aliağa’da yaĢıyor, Konak’ta yaĢıyor. Kısacası tüm Ġzmir’de
yaĢıyor. Ya da yarın meydana gelecek deprem yine sadece Bayraklı’yı etkilemeyecek,
Bornova’yı da etkileyecek. ġu anda Bornova’da da, KarĢıyaka’da da, Konak’ta da,
Bayraklı’da da binlerce insan evini kapattı, çaresizce farklı noktalara gittiler. Kimisi
Manisa’ya gitti, kimisi farklı ilçelere gitti kimisi farklı konutlarda ikamet etmek durumunda
kalıyor ve maalesef Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve ilgili belediyeler 11 ay boyunca “K”
sınırını yapmak için, “K” sınırında debelenip durdular. Bazı ilçelerden geldi, bazı ilçelerden
gelmedi, bazı ilçelerden geldi, eksik geldi geri gönderdik, ilçelerin yapmasını istedik, Ģu anda
hala “K” sınırlarının bazı ilçelerde askıda olduğunu biliyoruz mesela. Bugün Konak, evet
Gündemde. ĠĢte Menderes, Bornova neyse artık Ģu anda isim isim vermenin bir anlamı yok.
Dolayısıyla burada çok ciddi bir sorun devam ediyor hâlâ ve biz Önergeleri gerçekten
samimiyetle hazırlamıĢtık, gerçekten bu sorunu ortadan kaldırmak için hazırlamıĢtık. Çünkü
Ģunu biliyoruz, çünkü Ģunu biliyoruz; bu emsal artıĢın tartıĢmasının öncesinde Ġzmir’de
birtakım siyasiler basının önünde ya da farklı platformlarda Ģunu söylediler; “Biz emsal artıĢı
verebiliriz ama vermeyi düĢünürüz ama Odalar dava açar, Odaların dava açmasından
rahatsızız, Odalar dava açarsa biz sıkıntıya gireriz.” Az önce Hakan Bey, Grup Sözcümüz
ifade etti. Bu Ģehri Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak siz yönetiyorsunuz, doğrusuyla,
yanlıĢıyla siz yönetiyorsunuz belki de bu Ģehirde sizi en çok eleĢtiren kiĢi benim ama bu
Ģehrin siyasi sorumluluğu, seçilmiĢ kiĢisi sizsiniz. Odaların dava açması ya da Odaların dava
açma tehdidi bu vatandaĢlarımızı ilgilendirmiyor, ilgilendirmemeli. Bu konuda hep beraber
mücadele verelim. “K”ya da dava açtılar muhtemelen buna da dava açacaklar. Çünkü neden
bunu söylüyorum? Çünkü Ģundan bunu söylüyorum, bu çalıĢmanın öncesinde bu Ģehirdeki
birtakım siyasiler, Cumhuriyet Halk Partili siyasiler Ģöyle açıklamalar yaptılar; “Dava tehdidi
olabilir.” Hatta basından duyduğumuz sizin, Genel BaĢkanınızla Sayın KILIÇDAROĞLU’yla
yapmıĢ olduğunuz görüĢmede Odaların dava açacağını ve bu noktada sorun yaĢanacağını ve
Sayın KILIÇDAROĞLU’nun da, “Dava açılırsa açılsın bir Ģekilde topu hükümete atarız” ve,
ve, ve… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Ben,
ben demedi, deyip demedi sen kalkar söylersin ve, ve bu konuda sorumluluğu hükümete…
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen.
ÖZGÜR HIZAL: Hükümete yükleriz gibi siyasi bir manevrayla karĢı karĢıya kaldığınızı
söyleyebilirim. ġimdi, Ģimdi, Ģimdi Kıymetli ArkadaĢlar, ben Ģunu söylüyorum bakın burada
bir taraftan, bir taraftan böyle bir çalıĢma yapıp öbür taraftan bu çalıĢmanın esasında iptali
yönünde birtakım görüĢmeler yapılması doğru bir Ģey değil, haksızlık. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Haksızlık, haksızlık.
ġimdi…
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BAġKAN: Söz vereceğim.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi…
BAġKAN:
Söz
vereceğim.
Evet,
buyurun.
Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) ArkadaĢlar lütfen.
ÖZGÜR HIZAL: Evet, Ģimdi… ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan, biz az önce dediğim gibi bu
Önergeleri çok samimiyetle hazırlamıĢtık çünkü ben Bayraklı’da yaĢayan ve Ģu anda özellikle
geçirmiĢ olduğunuz bölgelerdeki vatandaĢları birebir gören ve nasıl mağduriyet içerisinde
olduklarını bilen bir Meclis Üyesiyim. Kendileriyle dönem dönem yapmıĢ olduğumuz
görüĢmelerde de aynen Ģunu söylemiĢtim; “Ben bir siyasiyim, siyasi olarak sizin haklarınızı
Mecliste ve diğer platformlarda savunurum bazen benim söyleyemediklerimi siz benim
sözcülerim olarak çıkıp söylüyorsunuz.” dedim. Bakın aynı zamanda bir deprem mağduru
olarak söylüyorum, siyasi bütün kimliğimi bir kenara bırakarak söylüyorum. Bakın, burada
samimiyetle hareket edilecekse, samimiyetle hareket edilecekse, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
bugün bu sorunu kökünden çözecekse dıĢarı Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç
SOYER, AK Parti Grup BaĢkan Vekili Özgür HIZAL, Milliyetçi Hareket Partisi Grup BaĢkan
Vekili Salahattin ġAHĠN, Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili Mustafa ÖZUSLU,
ĠYĠ Parti Grup BaĢkan Vekili Kemal SEVĠNÇ’le birlikte ve bütün Meclis Üyesi
ArkadaĢlarımızla birlikte dıĢarıda bizi bekleyen tüm Ġzmirliler sadece Bayraklı’da yaĢayanlar
değil, tüm Ġzmirlilere gerçek manada çözümü üretmek adına parsel bazında %30 yapalım,
parsel bazında %30 yapalım ve tablo elimde tüm Ġzmir’i kapsayacak Ģekilde bir karar
çıkartalım. Hep beraber çıkalım, oybirliği yapalım biz de sizi alkıĢlayalım, Ġzmirliler de sizi
alkıĢlasın. TeĢekkür ederim.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz, teĢekkür ediyoruz. Evet, Serdar BaĢkan’ım, önce size
vereyim, sonra size vereceğim. Sonra vereceğim, vereceğim hepinize.
SERDAR SANDAL: Sayın BaĢkan’ım, öncelikle teĢekkür ediyorum. Komisyon toplantısına
ben de katıldım oyçokluğuyla iĢlem gerçekleĢmiĢ oldu. Burada anlaĢılmaz olan iĢ Ģu;
Bayraklı’daki depremzedelerin dertleriyle ilgili bir iĢte oybirliğinin olmaması bizi üzmüĢtür,
rencide etmiĢtir. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler)
HAKAN YILDIZ: Gerekçeyi söyle BaĢkan, gerekçeyi.
BAġKAN: Lütfen müdahale etmeyin, evet.
SERDAR SANDAL: Gerekçe deyin.
BAġKAN: Serdar BaĢkan…
SERDAR SANDAL: Gerekçenizin altında yatan iĢlem Ģu… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) ArkadaĢlar ben sizi dinliyorum siz de bizi
dinleyin.
BAġKAN: Siz lütfen, evet.
SERDAR SANDAL: Gerekçelerinin altında yatan Ģey Ģu Sayın BaĢkan’ım; mağduriyetin hat
safhada olduğu ilçe Bayraklı. Derdin, sıkıntının en azami yaĢandığı ilçe Bayraklı. Aslında bu
sorun Bayraklı’da bu kadar kilitlenmiĢken bunu Ġzmir geneline yayarak sorunun çözümsüz
hale gelmesiyle ilgili arkadaĢlarımız çaba sarf ediyorlar. Hani demin Odalar itiraz edecekti?
Bayraklı’ya itiraz eden Oda, Ġzmir geneli olduğunda itiraz etmeyecek mi? Burada aslında
mesele Ģu; ben size ve Komisyon Üyelerine teĢekkür ediyorum. Ama anlaĢılması gereken en
önemli noktalardan bir tanesi Ģu; biz parsel bazında 2 kat arttırdık, ada bazında 3 kat. Bugün
bize öneri sunan arkadaĢlar ise 8 katlı binaları 5 kat yaptılar. Bunu sadece Ġzmir’de de değil,
bunu sadece Ġzmir’de de değil Elazığ’da da yaptığınız ortada, Van’da da yaptığınız ortada.
Bizim, bitti dediğiniz Ģey 8 katı 5 kata düĢürmek, 8 katı 5 kata düĢürmek.
BAġKAN: Evet.
SERDAR SANDAL: Bir diğer önemli nokta Sayın BaĢkan’ım, biz bu konuda Meclis olarak
üzerimize düĢen görevi yerine getirdik ama Bayraklı depremzedelerinin tek sorunu imar
artıĢıyla ilgili değil. 200 bin liralık krediyle bu meselenin çözülebileceği de yok. Demin
arkadaĢlar Önerge verirken Önergede afet diye geçiyordu deprem. Madem depremi afet
olarak tanımlıyoruz Bayraklı’yı neden afet bölgesi ilan etmedik? En önemli noktalardan bir
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tanesi bu. Bir diğer önemli nokta; devletimiz, selden mağdur olan bütün bölgeleri afet bölgesi
ilan ederek 8 haneli bir köyde bile evleri tekrar yıktı, yaptı afet bölgesi ilan etti. Bundan son
derece memnunuz ve son derece mutluyuz. Devlet üzerine düĢeni yapmıĢtır, bu kararı alan
devlet büyüklerimize de Ģükranlarımızı iletiyoruz. Peki, Bayraklı’nın suçu neydi? Bu kadar
acıya, bu kadar kahra, bu kadar tükenmiĢliğe rağmen buraya bu kadar kayıtsız ve duyarsız
kalmanın anlamı neydi? Bunu da anlamıĢ değiliz Sayın BaĢkan’ım. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Lütfen, BaĢkan’ım, siz devam edin. Serdar BaĢkan’ım, lütfen siz devam edin, siz
devam edin.
SERDAR SANDAL: ġimdi, 200 bin liralık krediyle bu meselenin çözülmeyeceği açık.
Gelin, el birliğiyle ekonomik krizle, faizle artan maliyetlerden kaynaklı olarak vatandaĢın bu
iĢi hızlı bir Ģekilde yürütebilmesiyle ilgili, vatandaĢın ekonomik sıkıntısını çözelim. Biz
üzerimize düĢeni yaptık. ġimdi sıra öbür tarafta, öbür bileĢende. Gelin, afet bölgesindeki gibi
ilk önerimiz o. Bu konutları yapın. Yapmıyorsanız da 2 yılı ödemesiz 18 yıl, minimum 400
bin liralık kredi yurttaĢlarımıza verin ve biz de bir an önce bu derdi çözüp sorunu
sonlandıralım. Saygılarımı sunuyorum efendim.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Ben bu vesileyle Serdar BaĢkan’a teĢekkür etmek istiyorum.
Hem ilk günden bu yana gösterdiği dirayetli duruĢ ve hemĢerilerine sahip çıkmasındaki
basiret ve sağduyu nedeniyle hem en son bu kararın alınmasına verdiği katkılar nedeniyle
hepinizin huzurunda Serdar BaĢkan’ımıza teĢekkür ediyorum. Hakan Bey buyurun.
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, efendim dıĢarıda bekleyen
vatandaĢlarımızın derdine bir nebze olsun sadece Bayraklı özelinde bir katkı sağlandığını
görüyorum. Ama az ama çok ama sadece Bayraklı özelinde bunu yaptı isek yeni
mağduriyetler kapımıza, yeni topluluklar kapımıza yığılacaktır. Bunun uyarısını yaparak
baĢlamak istiyorum. Siz ifadenizde “K” Bölgelerinin bölgesi içerisinde kalan alanlarda geçerli
olmak üzere dediğiniz için ben onu bütün Ġzmir’in ilçelerinde belirlenen “K” Bölgeleri olarak
algıladım ama gördüm ki sadece Bayraklı özelinde. ġimdi burada Bayraklı’da bu felaketi
yaĢayan vatandaĢlarımızın gelecekle ilgili finansal sorunlarının bu emsal artıĢıyla beraber
çözülme yoluna girdiğini görebiliyorum. Sadece hafif, orta, ağır hasarlı ve yıkılmıĢ olan
binalarla ilgili. Sizin 1 Mart 2021’de mi yapmıĢtık bu Olağanüstü Toplantıyı? Bu “K”
Bölgelerinin belirlenmesiyle ilgili? Bu olağanüstü toplantıyı yaptık. “K” Bölgelerinin nasıl
belirleneceğini belirledik ve 3 – 4 ay Komisyonlar toplandı ve biz de, ben yoktum
Komisyonlarda ama Cumhur Ġttifakı ve Millet Ġttifakı olarak ortak bir karar verildi ve
oybirliğiyle geçti. Bütün ilçelerde bunu anlamaya çalıĢtı. Biz Aliağa’da dedik ki; bu “K”
Bölgesi sınırı dediğiniz Ģeyin bir mantalitesi yok, bir hakkaniyeti yok dedik. Bunu bugün
geldiği için ifade etmek istiyorum. Bir çözüm önerisi koyduk biz aldığımız kararda ve
BüyükĢehir’e gönderdiğimiz kararda. Hepimizin malumu 17 Ağustos 1999’daki Gölcük’te
yaĢanan olağanüstü bir deprem afetinden sonra ĠnĢaat Yapım Teknikleri ve Yönetmelikleri
toptan yeniden ele alındı ve çok farklı tekniklerle bu yönetmeliklerin hepsi değiĢti.
Dolayısıyla 1999 depreminden önce yapılmıĢ olan binalarla 1999 depreminden sonraki yeni
yönetmelikle yapılmıĢ olan binalar arasında tabir-i caizse geceyle gündüz kadar bir fark
oluĢtu. Bizim önerimiz Ģu idi; “K” Bölgesi belirlemek noktasında dedik ki; “Kentsel
dönüĢüme girmek isteyen ve bütün sorunu çözebileceğine inandığımız bir öneriydi.” kentsel
dönüĢüme girmek isteyen binaların birinci unsuru; 1999 depreminden önce yapılmıĢ olması,
ikinci unsuru; yapı denetimini takip etmediği bina olması, bir yapı denetiminin kontrolünde
olmayan bir bina olması, üçüncü aĢaması da bu bütün yönetmelikler çıktı ama zemin etüdü
yapılmadan yapı denetimli firmalarda 3 – 4 sene kontrolsüz giden yapılaĢma oldu, zemin
etüdü olmadan. Dedik ki; “Zemin etüdü olmayan binaları da bu kentsel dönüĢümün içine
koyalım. Bu üç unsurdan bir tanesi dahi müracaat ederse, bu “K” bölgesinin içerisinde
sayılsın.” Böyle bir öneriyle biz bütün Aliağa’da bu Ģartları oluĢturulan, oluĢturan bir bina var
ise “Bu emsalden korunsun, emsal kayıplarından kaybı olmasın.” dedik. BüyükĢehir
Meclisine bunu bu Ģekilde getirdik, BüyükĢehir Meclisi bize ısrarla “K” bölgesinin
belirlenmesi sınırlarının belirlenmesi gerektiği ifade edilerek, bu kararımızı iade etti. Biz de
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bir Ģekilde sorunun çözülmesi için BüyükĢehir’in çok ısrar ettiği bu sınırların belirlenmesiyle
ilgili bir çalıĢma yaptık ve bu çalıĢmayı size gönderdik. Sanıyorum ÇarĢamba, yarın ya da
PerĢembe günü Komisyondan gelir, Komisyonda görüĢüldüyse Aliağa’nın da bu derdi çözülür
ama Ģunu önemle istirham ediyorum. Bütün Ġzmirli ve bütün Bürokratlarımızdan bu
söyleyeceklerimi lütfen bir kenara koymasınlar. Aldığımız kararlar, yeni mağduriyetler
oluĢturmasın lütfen. ġimdi Bayraklı’yla ilgili Sayın BaĢkanın geçmiĢ Meclislerde de söylediği
gibi sıkıntıları bir nebze olsun gitti, tamamı gitmiĢ değil daha önümüzde bir süreç var
yapılaĢma sürecinde anlaĢmalar olacak ama KarĢıyaka, ama Örnekköy’ü, ama Karabağlar’ı,
Gaziemir’i, Konak’ı, yukarısı… Metropol dıĢındaki ilçelerdeki bu bahsettiğim 1999
depreminden önce yapılmıĢ olan binalardaki bu emsal kayıpları maalesef olduğu gibi duracak.
ġimdi Bayraklılılar mutlu olarak gidecekler, onlar için sevinçliyiz ama bir sonraki Mecliste
KarĢıyaka gelecek, bir sonraki Mecliste diğer ilçeler gelecek Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Evet.
HAKAN ġĠMġEK: Aldığımız kararların lütfen istirham ediyorum genele ilaç olması
gerekiyor.
BAġKAN: Peki.
HAKAN ġĠMġEK: Genele hitap etmesi gerekiyor bunu dile getirmek istedim. Sağ olun.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Evet, baĢka söz almak isteyen? Buyurun Hakan Bey. Sonra
size de vereceğim arkadaĢlar gördüm. Evet, size de geliyor Salahattin Bey.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, çok önemli bir konuyu tartıĢıyoruz ama samimiyetimiz her
seferinde niyeyse farklı yerlere çekilme iradesi gösteriliyor. Özellikle Serdar BaĢkan’a, biraz
önceki sitemimi tekrar etmek istiyorum. Nedeni de Ģu; depremin olduğu günden beri defaten
birçok yerde beraber olduk Sayın BaĢkan. Bu meseleyi çözme iradesini ne kadar samimiyetle
ortaya koyduğumuzu birebir bilen insanlardansınız. Ġçerideki toplantıda biz Ģunu talep ettik,
dedik ki; “Bakınız, sadece Bayraklı’yla sınırlı kalıyoruz.” Bakanlığın geliĢtirdiği 7 bölgenin 4
tanesi Bornova sınırlarında, siz de biliyorsunuz, 4 tanesi Bayraklı 3 tanesi Bornova
sınırlarında. Yani bu depremin etki alanının bir tarafı Bornova. Yani sınırlar çizilirken ben ilk
Bayraklı Belediyesinin Meclis Üyesiyim, 5 yıl orada Meclis Üyeliği de yaptım. Sayın BaĢkan,
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Mansuroğlu
Mahallesi diye baktığımız bu bölge Ģu an Bayraklı’da… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Sayın BaĢkan, izin verirseniz
tamamlayayım. ġu anlamda söylüyorum…
BAġKAN: Evet.
HAKAN YILDIZ: ġimdi, Değerli ArkadaĢlar, 2009’da Bayraklı Belediyesi kurulduğunda
Meclis Üyesi olmuĢ biri olarak sınırların nasıl çizildiğini hasbelkader bilmiĢ bir insan olarak
söylüyorum. Bugün Mansuroğlu Mahallesi dediğiniz yer, iç içe geçmiĢ bir Bornova’dır ve
doğal olarak orada Meclis Üyeliği yapmıĢ bir kardeĢiniz olarak söylüyorum. Biraz önce
söylediğim Ģey Ģu; bugün bu kararı alıyoruz karĢı sokaktaki, Bornova sınırında kalan bir yeri
karar dıĢında bırakıyoruz. Bugün AK Parti Grubu 3 tane Önerge verdi. Çok üzüldüm Sayın
BaĢkan, siyaseten vermedik samimiyeten verdik. Önergemizin biri; “K” Bölgelerinde tüm
alanların %30 olmasıydı. Evet, bugün %20 ve %30 bir kazanım mıdır? Evet, bugün bir
kazanımdır ancak bu kazanım parsel bazlı proje ve planlara baktığınızda… Mesela ben Serdar
BaĢkan’dan Ģunu beklerdim; acaba getirdiğiniz %20’den sorunlu bölgeden, kaç faydalanan
var, %30’dan kaç faydalanan var? Yani özete döndüğünüzde ada bazındaki sorunun daha az
parsel bazında bölgede sorun daha fazla. Doğal olarak biz sorunu çözmüĢ mü oluyoruz? Risk
alıyorsak Sayın BaĢkan, riski bütün alalım. Parsel bazında ve ada bazında eĢit alalım istedik.
Çünkü sorunun oransal farkı, parsel bazında daha fazla beklenti var. Bakınız karar
verdiğinizde lokma döktü bu arkadaĢlarımız. Ben gittim birçok insanla orada konuĢtum.
Parsel bazında noktadaki ben ada bazında olmasını planların genel anlamda ada bazında
olmasına inanan ve savunan bir Meclis Üyesiyim ama burada olağanüstü bir durum var ve bir
karar alıyoruz. Biz dedik ki AK Parti Grubu olarak içeride; “Gelin hepsini %30 yapalım ve
dıĢarıda bekleyen insanların beklentilerini rahatlatalım.” Bir diğer noktada Sayın BaĢkan,
uygulamaya esas problemler var. Mesela Serdar BaĢkan’ım, bize söylesin; kaç tane ruhsat
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kestiniz “K” Bölgesinden Sayın BaĢkan bugüne kadar? Ya da kaç dosyanız içeride bekliyor?
Ġmar uygulamalarına esas sorunlar var Bayraklı’nın Ģu an yaĢadığı. Bu bölge hepsi
kooperatifle yapılmıĢ çoğu bölgelerde küçük küçük dükkânlar var içeride siz de biliyorsunuz.
Bugün bu küçük dükkânların yoldan cephesi olmadığı için projelerini onaylamıyoruz. Dükkân
sahiplerini mağdur ediyoruz. ġimdi uygulamaya esas sorunlarımız var. AK Parti Grubunun bir
Önergesi daha vardı bugün dedik ki; “Bu tartıĢmayı uzatmayalım, getirmeyelim.” Ama demek
ki Önergemiz de maalesef Dilek ve Temenniden ibaret olmayacakmıĢ ama bir sorun. Hangi
sorun? Maalesef “K”ların yarattığı yönetmeliğin uygulamaya esas sorunları var.
Belediyemizin Bürokratları bu konuda maalesef BüyükĢehir’e sormak zorunda kalıyor.
Deprem Daire BaĢkanlığından bahsetti Grup BaĢkan Vekili Sayın ÖZUSLU. AK Parti
Grubunun önerisiyle kurulmuĢ bir daire baĢkanlığıdır. Komisyona biz önerdik, mutluyuz da
siz de destek verdiniz. Önergesini, yönetmeliğini bugün Meclisten geçirdik. Peki, o zaman
Deprem Daire BaĢkanlığımızda farklı bir bu anlamda ruhsata yönelik birimler kuralım. Çünkü
uygulamaya esas ciddi problemler Sayın BaĢkan, bu problemlerimiz var. ġimdi biz dedik ki
içeride; “Gelin bunu tüm Ġzmir’in…” özellikle biraz az önce rakamlar verdi Sayın Grup
BaĢkan Vekilim, KarĢıyaka’da, Bornova’da, içinde bulunduğum Meclis Üyesi olarak
Konak’ta bu anlamda baktığımızda tüm ilçelerde sıkıntı var ama ağırlıklı olarak baktığınızda
bu sorun KarĢıyaka ve Bornova’yı da kapsar durumda. Doğal olarak bu kararı geniĢletmek
durumundayız. Gönül isterdi ki, Önergelerimiz Komisyonlara havale olsun, bugün el
birliğiyle %30’a getirerek oybirliğiyle ki önerimiz daha hala geçerli. Gelelim, gelelim ada
bazında ve parsel bazında eĢit yapalım Sayın BaĢkan. Çünkü samimiyetle söylüyorum,
bakınız, rapor versinler size. Bayraklı’daki bu probleminin çözümü beklemek, parsel bazında
çok daha fazla. Doğal olarak bu problemi çözeceksek eğer gelin eĢit oranda çözelim. Evet,
normal bir plan yapsak ada bazında teĢvik verelim saygı duyuyorum ama burada öyle bir
durumumuz yok. Biz eğer böyle olsaydı, “K”ları tartıĢırken Komisyonda tartıĢtık. “Ada
bazında %30 verelim mi?” dediğimiz günlerde oldu burada Komisyon Üyesi arkadaĢlarım
var. Ama o günün koĢullarında biz; “Yetmez ama bir çözüm olsun mu?” dedik. Bakınız daha
Konak’ın “K” ile ilgili sınırı bugün Meclise girip Komisyona gitti. Yani bir yıl geçmiĢ “K”ları
daha askıdan inmemiĢ Bornova var. Değerli ArkadaĢlar, lütfen AK Parti Grubu olarak
samimiyetle söyledik, Önergelerimizi de samimiyetle verdik. 30 Ekim Meclisini de
samimiyetle istiyoruz.
BAġKAN: Peki.
HAKAN YILDIZ: Nedeni de bu, bunları tartıĢalım. Bizim burada verdiğimiz siyasi kavganın
dıĢarıdaki insanlar açısından hiçbir önemi yok.
BAġKAN: Peki.
HAKAN YILDIZ: Adam Manisa’ya taĢınmıĢ. Her gün gidip geliyor. Siz biliyorsunuz Sayın
BaĢkan bu sorunları. Ġnsanlar kiralarını ödeyemeyecek noktaya gelmiĢ bunu çözeceksek eğer
parsel bazında da %30 yapalım, biz burada oybirliğine dönelim sonra da diğer ilçeleri de
oturalım hep beraber tartıĢalım.
BAġKAN: Peki.
HAKAN YILDIZ: TeĢekkür ederim.
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Cindi Bey önce size vereceğim sonra böyle öne doğru
geleceğim evet. Pardon sonra Salahattin Bey’e vereceğim. Evet, buyurun.
CĠNDĠ CAN POLAT: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım öncelikle
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, ArkadaĢlar, deprem meselesi önemli ve
deprem meselesi siyasete alet edilmeyecek kadar da kıymetli ve önemli. Önemini bir kez daha
altını çizerek ifade etmek istiyorum. Peki, siyasete, siyaset üstü olarak kabul edilen bu konu
siyasete alet ediliyor mu edilmiyor mu? Bunu da hepinizin takdirine bırakıyorum. Bu konuda
samimi olmalıyız, evet samimi olmalıyız, gerçekten de samimi olmalıyız. Peki, samimi
miyiz? Yaptıklarımızla söylediklerimiz uyumlu mu? Bunu da gene bütün Ġzmir’in ve buradaki
Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın takdirine bırakıyorum. Değerli ArkadaĢlar, burada çok ciddi
bir mağduriyet var, mağdur insanlar var, bir sorun var. Peki, bu sorun karĢısında bizler ne
yaptık, ne yapıyoruz? Bizler derken, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi, Bayraklı Meclisi
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ve Merkezi Hükümeti kastediyorum. Bayraklı’da, Ġzmir’de çok ciddi bir deprem yaĢandı 30
Ekim’de ve bu depremde en fazla etkilenen ilçe Bayraklı Ġlçesi oldu. Peki, depremden sonra
depremden etkilenen bölgeler afet bölgesi olarak ilan edildi mi? Edilmedi. Peki, kim ilan
edecekti bunu? Tabii ki ilgili Bakanlık, Hükümet edecekti. Eğer etmiĢ olsaydı biz bugün
bunları konuĢuyor olacak mıydık? Olmayacaktık. Çünkü bu kapsamda evi yıkılan
vatandaĢlarımızın evleri bir Ģekilde yapılacak mağduriyetleri giderilecekti. Peki, Bayraklı’da
biraz önce Sayın BaĢkan’ımız da ifade etti Bakanlığın “Proje Alanı” olarak ilan etmiĢ olduğu
alanlarda, bölgelerde 8 katlı binalar, zemin artı beĢ, altı kata indirildi mi? Ġndirildi. Kim
indirdi? Ġlgili Bakanlık indirdi.
HAKAN YILDIZ: Emsal aynı, aynı emsal. Peki, 130 metrekarelik, 130 metrekarelik
vatandaĢın yıkılan ya da yıkılıp yapılacak olan evi, 70 metrekareye indi mi? Ġndi. Bunu kim
yaptı? Belediye mi yaptı? Değerli ArkadaĢlar, bitmedi, bitireyim ondan sonra siz gereğini
söylersiniz. ġimdi, arkadaĢlarımızın, Hükümetin… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Evet.
CĠNDĠ CAN POLAT: AK Partinin depremden sonra Ġzmir’de yaptıkları bunlar, bunlar. Bir
de ne yaptılar? Bütün bunlardan sonra Deprem Derneğine giderek, Deprem Derneğinde bu
sorunun çözümü, bu sorunun çözümü emsal artıĢıdır. Bu emsal artıĢını da yapacak olan
“belediyedir” diyerek topu belediyenin kucağına attılar. Peki, peki emsal artıĢı yapmak
belediyenin görevi eyvallah, peki, sizin Bayraklı’da belirlemiĢ olduğunuz proje noktalarında,
proje noktalarında yaptığınız planlarla emsali düĢünmediniz mi? Bu planları siz yapmadınız
mı? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Yeni,
yeni yapılan, yeni yapılan, Ģehir hastanesinin bölgesinde yapılan… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Siz devam edin.
CĠNDĠ CAN POLAT: Konutların, konutların yapılmıĢ olduğu bölgelerin planlarını siz
yapmadınız mı? Burada da yapabilir miydiniz? Yapmadınız. Niye? Siyaset yaptınız, samimi
davranmadınız. Peki, Belediyeler ne yaptı, belediyeler ne yaptı? Belediyeler elinden geleni
fazlasıyla yaptı, yapmaya da devam ediyor. Önce ne yaptı? “K” sınırlarının belirlenmesiyle
ilgili plan notu kararını aldı. Bu kararla, bu kararla ne yapıldı? Bu kararla vatandaĢlarımızın
geçmiĢte yaptığı, depremde yıkılan ya da yıkılıp yeniden yapılacak olan inĢaat haklarının
korunması sağlandı. Bugün ne yapılıyor? Bayraklı Belediye Meclisinin, %10 artıĢ gören bir
plan notu kararı alındı minimum bu da bugün Sayın Belediye BaĢkanımızın, BüyükĢehir
Belediye BaĢkanımız Sayın Tunç SOYER’in takdiri ve Meclisimizin olurlarıyla parsel
bazında %20, ada bazında %30’a çıkarıldı. Bu, vatandaĢımızın gerçekten de depremde evi
yıkılan, yıkılıp yeniden yapılacak olan vatandaĢımızın elini kolaylaĢtırmıĢtır. Peki, belediye
baĢka ne yapıyor? Belediye, Belediye BaĢkanı baĢta Dünya Bankası olmak üzere birçok
finansman kuruluĢu nezdinde evi yıkılan vatandaĢımıza, evi yıkılan vatandaĢımıza evini
tekrardan yapması noktasında düĢük faizli kredi bulmak için uğraĢıyor, gayret sarf ediyor,
çaba sarf ediyor. Peki, ne yapılabilir? Hemen hemen her konuda bir gece Kararnamesiyle her
soruna çözüm bulan Sayın CumhurbaĢkanı bir Kararnameyle depremde evi yıkılan ya da
yıkılıp yeniden yapılacak olan vatandaĢımıza düĢük faizli demiyorum, faizsiz kredi verebilir
mi? Verebilir. Uzun vadeli olabilir mi? Olabilir. Gelin hep beraber bunun, bunun
mücadelesini verelim ya da bunun mücadelesini verin. ġimdi soruyorum, Ģimdi soruyorum
kim samimi? Kim sadece konuĢuyor ya da kim sorunu çözmek için bir çaba ve gayret sarf
ediyor? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. TeĢekkür ederim.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Murat Bey, buyurun. Son sözü size vereceğim Ġrfan Bey,
Komisyon BaĢkanı olarak.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Yok, Ġrfan Bey’le bitireceğim.
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MURAT AYDIN: Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii tartıĢma o kadar tuhaf bir Ģekilde
ilerliyor ki, hani dıĢarıdan biri, dinleyen, kim neyi savunuyor, kim neye itiraz ediyor
hakikaten karıĢtıracak galiba. Yani biz, Bayraklı’daki vatandaĢlarımızın depremden
kaynaklanan sorununun çözümü için emsal artıĢı verdik, bu artıĢ Önergesine ret oyu verdiler.
HAKAN YILDIZ: Yahu gerekçesini söyle Allah aĢkına…
BAġKAN: ArkadaĢlar…
MURAT AYDIN: Ve ret oyu verdiler…
BAġKAN: Siz devam edin.
MURAT AYDIN: ġimdi ret oyunu tartıĢmayı, “Biz Ģunu yaptık” diye anlatıyorlar. ġimdi,
bürokraside, ben siyasette yeni biriyim ama bürokraside klasik bir yöntemdir. Bir sorunu
çözmek istemiyorsanız, o sorunu yayarsınız, geniĢletirsiniz, daha büyük hale getirirsiniz,
böylece artık o çözülemez hale gelir ve dersiniz ki; “Vallahi biz daha fazlasını çözmek
istiyoruz. Bütün gayretimiz budur.” dersiniz. Bu standart, ortalama, hani Komisyona havale
et, alt Komisyona havale et, oradan da yeniden çalıĢmaya getir. ġimdi, Değerli ArkadaĢlar
soruyorlar Serdar BaĢkan’a; “Kaç tanesi iki kat alacak, kaç tanesi üç tane alacak?” diye.
Bütün Ġzmir için getirdikleri Önergede acaba böyle bir çalıĢma yapmıĢlar mı? ġimdi, “Bütün
Ġzmir’e bunu getirin.” demek, bugün sorunun en yakıcı Ģekilde çeken Bayraklı’daki
yurttaĢlara, sorununu zamana yaymak demektir, yapılamaz hale getirmek demektir. Hayır
demenin, baĢka bir dilde olanıdır. Bu kadar hani bunu, çok böyle uzun laflara falan dolaĢmaya
gerek yok. Bakın ne yaptı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi? ġimdi, “K sınırı 10 aydır geçti, bir
Ģey yapmadınız.” diyor. Yahu K sınırıyla ilgili çalıĢmanın Meclis’ten geçtiği tarih belli,
ilçelerden geçtiği tarih belli, yasal süreç henüz tamamlanmadı. Tabii ki insanlar henüz
projelerini çizmedi, ruhsatlarını almadı. Bundan daha doğal ne? Ne yaptı? K sınırıyla bazı
yerlerde %15’leri bulan, genel ortalama olarak %12’yi bulan bir emsal artıĢı zaten yapıldı.
Yani bugünkü Ġmar Mevzuatına göre, yapabileceklerinden %10-12 civarında daha fazla bir
artıĢ yapıldı. “Rakamlara yalan söyletmek mümkündür.” derler ya. ġimdi mevcut yapılarına
bakarsanız artıĢ yokmuĢ gibi görünür ama o yapıları bugün yıkıp yenisini yaptığınızda,
%12-15 civarı bir eksik yapacak. Kooperatiflere %10 verilmiĢti daha önce, K sınırı bunu
korudu. Yani Ģöyle düĢünelim; Bayraklı’da bugün verdiğimiz kararla, bir adada bulunan bir
kooperatif yapısı, eskiden kooperatif yapısı olan bir ada olduğu gibi yeni bir proje
getirdiğinde, %12 civarında K sınırında, %10 kooperatif artıĢından %22, ada bazlı geldiği için
%30-%52 emsal artıĢı almıĢ olacak, mevcut Ġmar Mevzuatına göre. ġimdi, bunu hâlâ yetersiz
bulabilirler, eleĢtirebilirler, buna saygı duyarım. Ama o zaman Ģunu beklerim ben, derim ki;
“Biz bunu bütün Ġzmir’e yayalım, iĢte bir saat önce getirdiğiniz Önergeyi…” Bakın, “Bir gün
önce önergeyi verin.” dediniz, ona bin tane laf edildi. Bir saat önce getirdiğiniz, Ģurada bütün
Meclisin, Ģimdi, Ģurada duyduğu bir Önergeyle, bütün Ġzmir için bir çalıĢma yapılmasını
istemek, bu çalıĢmanın yapılmamasını istemektir… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bu zamana yayılır, vesairedir. Peki
madem öyle…
BAġKAN: Siz devam edin…
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan…
MURAT AYDIN: Bunu bugün getirirsiniz burada, Bayraklı Ġmar Planlarıyla ilgili olarak…
Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Ne oluyor? Ne demek o?
HAKAN YILDIZ: Hayır BaĢkan’ım, yalan…
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BAġKAN: Lütfen dinler misiniz? Devam edin siz… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Murat Bey, lütfen devam edin.
HAKAN YILDIZ: Olur mu öyle bir Ģey. Ama bu itham yanlıĢ…
MURAT AYDIN: ġimdi bak, bir Ģey söyleyeceğim. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Lütfen…
MURAT AYDIN: Tamam, peki. Ben, ben…
HAKAN YILDIZ: Sen ayıp bir Ģey yapıyorsun.
MURAT AYDIN: ĠĢte bu kadar, yani…
BAġKAN: Lütfen…
MURAT
AYDIN:
ĠĢte
bu
kadar...
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Çünkü ifĢa ettiğiniz zaman, yapılan Ģeyi
ifĢa ettiğiniz zaman, arkadaĢların demokratlıkları bu kadardır iĢte…
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Meclise verildi Önerge. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bu kadar demokrattır iĢte… (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bakın bu kadar
demokrattır iĢte arkadaĢlar.
HAKAN YILDIZ: Yalan konuĢma…
MURAT AYDIN: Neden biliyor musunuz?
HAKAN YILDIZ: Yalan konuĢuyorsun…
MURAT AYDIN: Burada kapıda bekleyen insanlara siyaset yapmak budur iĢte... (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Onların acılarını
kullanmak budur iĢte. ĠĢte demokrasi anlayıĢı…
BAġKAN: Oturun yerinize… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
MURAT AYDIN: Böyle bağırırlar ancak bağırarak gömerler.
BAġKAN: Hakan Bey ama oturun. Böyle bir Ģey olmaz… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan…
MURAT AYDIN: Bu parti de buna izin vermez, buna izin vermez. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Lütfen susun, lütfen susun, oturun.
MURAT AYDIN: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu buna izin vermez... (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Lütfen… Susun…
HAKAN YILDIZ: Yalan konuĢuyor yalan…
MURAT AYDIN: Ben burada konuĢuyorum, o orada bağırıp çağırıyor. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Evet, lütfen susun.
HAKAN YILDIZ: Ayıp yahu…
BAġKAN: Murat Bey devam edin.
HAKAN YILDIZ: Önerge üzerine söylediğin sözü geri al, ayıp konuĢuyorsun...
BAġKAN: Devam edin Murat Bey.
HAKAN YILDIZ: Ayıp…
MURAT AYDIN: Tamam, siz bağırmaya devam edin…
BAġKAN: ArkadaĢlar…
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MURAT AYDIN: Bağırmaya devam edin, bağırmaya devam edin... (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Tamam. Murat, Mustafa tamam.
MURAT AYDIN: ĠĢte budur.
BAġKAN:
Lütfen…
Tamam,
tamam…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok, yok, yok… ArkadaĢlar, lütfen
oturun, oturun…
HAKAN YILDIZ: Yalan konuĢma.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan…(Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen oturun yerinize, Murat Bey devam ediyor
konuĢmasına…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.)
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, ben buna devam…
BAġKAN:
UlaĢ
lütfen,
oturun.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MURAT AYDIN: Ben devam edeyim…
BAġKAN: Lütfen, oturun... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) ArkadaĢlar…
MUSTAFA ÖZUSLU: Tamam, ayıp ama…
BAġKAN: ArkadaĢlar, lütfen oturun.
HAKAN YILDIZ: Bu kadar olmaz…
BAġKAN: Lütfen oturun.
HAKAN YILDIZ: Bu kadar olmaz…
BAġKAN: Murat Bey… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) ArkadaĢlar… Tamam. ArkadaĢlar lütfen oturun. Murat Bey konuĢmasını
tamamlayacak.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan’ım…
BAġKAN: Evet.
HAKAN YILDIZ: Olur mu öyle Ģey yahu?
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen…
HAKAN YILDIZ: Biraz saygılı olsunlar…
BAġKAN: Lütfen oturun.
HAKAN YILDIZ: Kimse CumhurbaĢkanına…
BAġKAN: ArkadaĢlar herkes yerine otursun… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar, lütfen oturun, oturun.
HAKAN YILDIZ: Ayıp yahu, olmaz bu kadar.
BAġKAN:
ArkadaĢlar,
arkadaĢlar
lütfen…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Lütfen yerlerinize oturun. ArkadaĢlar
lütfen… Murat Bey.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan’ım…
BAġKAN: Murat Bey’in konuĢmasını dinleyeceğiz.
MURAT AYDIN: Bir kere daha söyleyeceğim. Yani…(Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Lütfen oturun, lütfen oturun.
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MURAT AYDIN: “Çok gürültü yapan, çok bağıran haklıdır.” anlayıĢına sahip olabilir bazı
arkadaĢlar ama ben bir kere daha tane tane anlatacağım.
BAġKAN: Evet.
MURAT AYDIN: En kolay Ģekilde, anlaĢılır Ģekilde anlatacağım, tamam.
BAġKAN: Evet.
MURAT AYDIN: Çünkü bazen anlaĢılmayabilir. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Lütfen. Evet, evet, buyurun.
MURAT AYDIN: Yapılan bu Önerge, bu Önerge…
BAġKAN: ArkadaĢlar… Evet, dinliyoruz.
MURAT AYDIN: K sınırıyla ilgili olarak yapılan, K sınırıyla ilgili olarak yapılan Önergenin
devamı niteliğindedir. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen dinliyoruz.
MURAT AYDIN: O yüzden bütünü üzerinden hesap yapmak… O yüzden bütünü üzerinden
hesap yapmaya çalıĢıyoruz. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
BAġKAN: Bir dakika. Hakan Bey, siz de oturun lütfen. ArkadaĢlar, herkes otursun lütfen.
Murat Bey’i sakinlikle dinleyeceğiz. Evet.
MURAT AYDIN: Bu Önerge, K sınırının sağladığı artıĢları, yurttaĢlara sağlanan artıĢları,
kendilerinin de, Serdar BaĢkan’ın da söylediği gibi artan maliyetler yüzünden
karĢılayamamasına bir çare bulmaya çalıĢıyor bu Meclis. ġimdi bakın Serdar BaĢkan’ım
söyledi; aylardır, aylardır feryat ediyor Serdar SANDAL. Yahu bir inĢaatı yapmakla ilgili, bir
depremle ilgili, yapmakla ilgili bir tek Kararname alacaklardı, Afet Bölgesi ilan edeceklerdi.
Afet Bölgesi ilan ettiler mi? Depremin kaç rihter ölçeğinde olduğu konusu bile bu toplum
tarafından hâlâ tam olarak bilinmiyor.
BAġKAN: Evet.
MURAT AYDIN: Kaç Ģiddetinde oldu bu deprem Allah aĢkına? Herkes baĢka bir rakam
söylüyor. Neden Afet Bölgesi… Madem bu kadar acılar çektik, madem bu kadar yurttaĢımız
öldü, Afet Bölgesi ilan etseydiniz bu tartıĢma biterdi. Ġki; bir deprem sonrasında bir
taĢınmazın yeniden inĢa edilmesiyle ilgili birkaç sorun var. Bu sorunların hepsini toplayın,
hani çok laf kalabalığı yapmayayım, paradır nihayetinde, para. Ġnsanlar parasızlık yüzünden
bizden bir çare bekliyorlar. Peki bu ülkede yoksulluğu kim yaratmıĢ? (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yoksulluğu kim yaratmıĢ?
BAġKAN: Evet.
MURAT AYDIN: Peki… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar niye bağırıyorsunuz? Susun… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar… Evet, Murat Bey…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Evet.
MURAT
AYDIN:
Sayın
BaĢkan…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Evet.
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HAKAN YILDIZ: Sus.
BAġKAN: Devam et.
MURAT AYDIN: Bakın, bir deprem, bir deprem sonrası, bir deprem sonrası yani…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Bağırabilirler.
BAġKAN: Evet, bazı arkadaĢlar tahammülsüz, evet. Siz bitirin.
MURAT AYDIN: Yani çok üzgünüm ben, ben…
BAġKAN: Siz tamamlayın sözünüzü.
MURAT AYDIN: Ben olabildiğince sakin kalarak tamamlamaya çalıĢayım. ġimdi, bir
deprem sonrasında ortaya çıkan sorunu çözmek için hep birlikte bir Ģey yapmamız lazım değil
mi? Belediye olarak biz emsal ve imar uygulamaları yaparız, tamam. Yine biz Belediyeler
olarak depremde zarar görmüĢ yurttaĢlarımız için alınan harçlar, vergiler, onaylarla ilgili
kararlar aldık burada, tamam. Siz, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak, yurt içinde, yurt
dıĢında kredi bulmaya çalıĢtınız.
HAKAN YILDIZ: Yalan.
HÜSNÜ BOZTEPE: Yahu yalan iĢte, yok öyle bir Ģey.
BAġKAN:
Bak,
evet…
Allah
Allah…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) “Yalan” dedi yahu.
MURAT AYDIN: Tamam, desin.
BAġKAN: Devam et.
MURAT AYDIN: Sorun değil.
BAġKAN: Devam edin.
MURAT AYDIN: Peki, bütçe aktardık. Peki…(Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar bütün Ġzmir izliyor, hiç merak etmeyin.
MURAT AYDIN: Peki, bir Ģey söyleyeceğim…
HÜSNÜ BOZTEPE: Aynen izliyor.
MURAT AYDIN: Bakın Serdar BaĢkan…
BAġKAN: Evet.
MURAT AYDIN: Yani Ģu lafı, Ģu lafı söyleyeceğim, Ģu lafı söyleyeceğim; Serdar BaĢkan,
aylardır feryat ediyor. “ġu 200 bin lira yetmez, Ģunu arttırın.” diyor yahu. Kaç paradır bu
yahu? Kaç paradır? Yani kaç paradır? Bir gecede sildiğiniz, vergilerini sildiğiniz, müĢteri
garantisi verdiğiniz yollara aktardığınız paranın yanında kaç paradır Bayraklı’daki,
KarĢıyaka’daki insanlara vereceğiniz para yahu, kaç paradır? 200 bin değil, 400 bin verin.
Bakın, biz emsal verelim, Hükümet kredi versin, vergi muafiyeti sağlasın, o iĢi yapacak
müteahhitlere vergi muafiyeti sağlasın. Birazını kent üstlensin, birazını Hükümet üstlensin,
birazını yurttaĢ üstlensin.
BAġKAN: Evet.
MURAT AYDIN: ġunu el birliğiyle yapalım, bütün çabamız budur. Sözün özü, son söz…
BAġKAN: Toparlayın, evet.
MURAT AYDIN: Çok özür diliyorum, yani böyle bir tartıĢmanın içinde olmak benim için
çok üzücü ama son söz Ģunu söyleyeyim; bu kadar laf kalabalığının arasında bir Ģeyi böyle
apaçık ortaya koyduğumuz zaman bu tepkiyi alıyoruz iĢte.
BAġKAN: Evet.
MURAT AYDIN: YurttaĢlarımız bilsin. Söyledikleri %30’un bile üzerinde bir emsal artıĢıdır
bu ve ne Odalar’dan, ne baĢka birisinden, kimseyle ilgili bir meselemiz yoktur. Hukuk ve

59
mahkemeler oradadır, biz kararımızın hukukiliğine inanıyoruz. Eğer mahkeme iptal ederse de,
etmezse de bizim orası derdimiz değildir. Biz, yurttaĢın sorununu çözmek için hukuka uygun
olarak… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Hukuka uygun olarak karar vermek için çaba sarf ediyoruz.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum.
MURAT AYDIN: Son söz Ģunu söyleyeyim…
BAġKAN: Evet.
MURAT AYDIN: 1984 yılında yürürlüğe girmiĢ Ġmar Kanunuyla biz hâlâ Ġmar Mevzuatı
yürütüyoruz, rica ederim. 20 yıldır iktidarda olmakla övünen bir iktidar partisinden de Ģu Ġmar
Mevzuatını düzeltmelerini beklerim.
BAġKAN: Peki.
MURAT AYDIN: Bir de Ģunu söyleyip bitirmek istiyorum özür dileyerek; kentin ne kadar
çarpık yapılaĢtığına dair bir sürü uzun bir metin dinledik. Yahu Değerli ArkadaĢlar, bu ülke
en çok imar aflarından çekmedi mi, bu imar aflarını Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi mi
çıkardı Allah aĢkına? Saygılar sunarım.
BAġKAN: TeĢekkür ederim. Son sözü Ġrfan Bey’e vereceğim. Mustafa Bey, size
vermeyeceğim artık, Ġrfan Bey’le bitireceğim. Evet, Komisyon BaĢkanı olarak son sözü Ġrfan
Bey’e verdim.
ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BaĢkan’ım, Bayraklı’da yaĢayan biri olarak bu mağduriyeti Bayraklı noktasında en derin
yaĢayan ilçeyiz. Bayraklı’da 115 insanımızı 30 Ekim’de kaybettik. Bu deprem sonrasında
Bayraklı Belediyemiz bir hafta sonrasında bir Önergeyle BüyükĢehir’e talepte bulundu. Gelen
önergede %10 bir emsal artıĢı zaten vardı. O gün diğer partiden, Ģeyden arkadaĢlarımızla
görüĢtük. Bu noktada Ģuna karar verdik; biz gelin Bayraklı yerelinde olmasın, Ġzmir’in
genelini dönüĢtürebilecek ve eski Yasalardan kaynaklı artıĢları mevcutta koruyabilecek bir
yol arayalım. Bu yolla beraber Bakanlığın da içinde olması için azami gayret gösterdik.
Bakanlığın birçok noktada bizle ayrı görüĢ bildirmesine rağmen 4 ay bekledik BaĢkan’ım ve 1
Mart’ta Olağanüstü Meclis toplandı, “Esas ve Usuller” diye bir Önerge hazırlandı. Bu
Önergeyle biz Bayraklı ve Ġzmir genelinde yapılaĢmıĢ, vakti zamanında Yasalara dayanarak
artıĢlar, kooperatiflerden gelen paylar terkleriyle aldıkları fazla inĢaat alanlarını verebilecek
Ģekilde en azından mevzuata uyduracak Ģekilde bir karar aldık BaĢkan’ım. Bu bazı binalarda
%30’a kadar zaten beraberinde bir artıĢı getiriyor. ġimdi o günün mevcut haklarını
kazandırmakla bugün Bakanlığın yaptığı o 9 katlı yerin yerine 5 kat yapması, 6 kat yapması
aradaki tam farkı gösteriyor. Eğer ki, biz esas ve usulleri hep beraber geçirmeseydik, bütün bu
binalar 6 kat olmak zorundaydı BaĢkan’ım. Bir kere Bayraklı’da ve diğer K bölgesinde
bulunan yerlerde 6’dan 9’a çıkabiliyorlarsa bu esas ve usuller sayesinde. Ancak 1 Mart’tan
sonrasında yine bir hafta içerisinde Bayraklı Belediyemiz Önergesini hazırladı. Önergesi ilk
Meclis’te BaĢkan’ım karara bağlandı, 12 Mart’ta geçti arkadaĢlar. Komisyon Raporunun
ekinde de vardır. 12 Mart’ta geçen kararla beraber Bayraklı’da BaĢkan’ım yine Yasalara
uygun bir Ģekilde askıya çıktı, itirazlar geldi, itirazlar değerlendirildi. Bir sürü süreçten
geçerek en nihayetinde bugün ruhsat verme noktasına gelindi ama o gün 6 lira olan Dolar
bugün 9 lirayı geçti. Az önce, az önce itibarıyla 9 lirayı geçti. Yani sadece Dolar’daki artıĢ
inĢaat maliyetlerini nerdeyse %50 arttırdı. Ve geçen seneden bugüne inĢaat maliyetlerinde
yaklaĢık %100’lük bir artıĢ var. ġimdi bununla beraber vatandaĢımız yapılaĢamıyor. Ve
yapılaĢmasının önünde arkadaĢlar bütün Bayraklılara söylüyorum; bu popülizmi yapan…
Evet ben bir popülizm olarak görüyorum Sayın BaĢkan’ım, az önce yaptıkları gibi. Parselde
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%20 hayır, %20 olmaz %30 olsun. %30 getirseydik %40 getireceklerdi, %40 getirseydik %50
diyeceklerdi Sayın BaĢkan’ım. VatandaĢlarımızın artık bunu okuması lazım. Bunu görmesi
lazım. Ey Bayraklılar; Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi bölgesinde birileri bilerek umut
tacirliği yaparak sizin gelmenizin önüne geçmeye çalıĢıyor. Bize “9 kat olmaz, 10 kat olmaz
ya da bu artıĢlar o gün doğru değil” diyenler… Çünkü 6 kat yaptılar. Bunu da ne zaman
yaptılar birazdan ona da geleceğim. Bunu diyenler bugün vatandaĢa daha fazlasını göstererek
aslında yapılaĢmasının önüne geçiyorlar. Doları 6’dan 4’e düĢürseydiniz arkadaĢlar Afet
Bölgesi ilan etmeyip sadece Devlet’in kendi vatandaĢlarını korumak için açtırdığı Devlet
Bankaları faizsiz birilerine verdiği kredi limitini vatandaĢa verseydiniz Sayın BaĢkan’ım Ģu
ana kadar Bayraklı üç defa yeniden yapılaĢmıĢtı. Dönüyoruz, kimlerin kimlere faizsiz
krediler, kimlerin kimlerin silinen borçları… Vergileri de geçtim, devlet eliyle yapılanın
ötesinde bankalardan bugün vatandaĢ neredeyse %2’lere dayanan faiz oranlarında kredi
bulamıyor. Yok yaĢlıydı, yok maaĢı azdı, yok Ģuydu… Onlarca Hükümeti, Merkezi Hükümeti
ilgilendiren sorun varken gelip halen emsal, inĢaat karĢılanması noktasında “Hayır emsal Ģu
kadar az oldu, Ġzmir’in bütününe yayalım, Ģuraları da verelim, Ģuralar da katılsın.” demek
kusura bakmayın bir popülizmdir BaĢkan’ım. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġuna geliyorum, Ģuna geliyorum…
BAġKAN: Evet, evet.
ĠRFAN ÖNAL: Biz Ġzmir genelinde bir emsal artıĢından bahsediyoruz. Deprem sadece
Ġzmir’in meselesi değil, Türkiye’nin meselesi. O zaman daha samimi olun. Evet, mademki
emsal artıĢı, dönüĢüm noktasında bir çare o zaman bütün Türkiye’de bu emsal artıĢını
Bakanlık eliyle verelim. Bakanlık kendi Reisi Cumhurumuzun talimatıyla, artık biz dikey
yapılaĢmayacağız. Bunu ne zaman söylüyor biliyor musunuz BaĢkan’ım? 1999 yılında
depremden sonra zamanın DSP Hükümeti Bülent ECEVĠT Ġstanbul’da deprem toplanma
alanları ilan ediyor. Yani devletin paralarıyla yaklaĢık 490 civarında yer sağlanmıĢ. ġehrin
merkezinde yeĢil olarak depremden sonra insanların kaçabileceği yerler. ġimdi bunlar
yaklaĢık 17-18 sene boyunca hepsi gökdelen oldu, rezidans oldu, AVM oldu. Yani “Kentin
kalbine hançer sapladık, biz bu kente ihanet ettik.” diyen CumhurbaĢkanımızın da imzasıyla
yapılaĢmıĢ yerler. ġimdi bitti BaĢkan’ım zaten artık kule yapabilecek, bu, bu Ģekilde bu rantı
alabileceğimiz bir yerimiz de kalmadı ve maalesef CumhurbaĢkanımızın sözüyle kentlere
ihanetler edildi, yeĢili talan edildi, yapılaĢabilecek pek de bir yer kalmadı. Ondan sonra
dediler ki dikey yanlıĢmıĢ, biz bundan sonra yatay yapılaĢacağız. Yatay yapılaĢmasının en
nihayetinde mimarisini görüyoruz Bayraklımızda. 9 katlı yapılar mevcut hatlarıyla, mevcut
Yasal Yönetmeliklerle 6 kat yapılaĢabiliyor. Biz bunları 9 yapıyoruz. ĠnĢaat maliyetleri bir
nebze de olsa çare olması noktasında Bayraklı Belediyemizin BüyükĢehir Belediye
BaĢkanımızla ve Depremzede VatandaĢlarımızın Genel BaĢkanımızla yaptığı görüĢmeler
neticesinde Bayraklımızın parsel bazında %20, ada bazında %30 hak kazanacakları bir karar
aldık BaĢkan’ım, oyçokluğuyla geçti. CHP’nin oy vermesi, CHP ve Ġyi Parti’nin… AK Parti
ve Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur Ġttifakı’nın karĢı oylarıyla oyçokluğuyla geçti.
Bayraklımıza hayırlı, uğurlu olsun.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. 43 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği
Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul
edilmiĢtir. Hayırlı, uğurlu olsun.
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VI. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar Gündemimizin diğer maddesi Gündem DıĢı KonuĢma
Talepleri. Hanımefendi buyurun. Sonra size de vereceğim, buyurun.
ÇĠLE ÖZKUL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri. ġimdi bugün 11 Ekim Dünya Kız
Çocukları Günü onunla alakalı bir konuĢma yapmak için hazırlık yaptım. Lakin görüyorum ki
aramızda ciddi bir iletiĢim, ciddi bir diyalog sorunu var. Maalesef kimsenin birbirini saygıyla
dinlemediğini görüyorum ve Sayın BaĢkanımızın da çoğunluk olarak Cumhuriyet Halk
Partisi’ne pozitif ayrımcılık yaptığını hissediyorum. Çünkü bizim Grubumuzdaki
arkadaĢlarımız her defasında konuĢmaya kalktıklarında susturuluyorlar, mikrofon kesiliyor ya
da birtakım Ģeylerle karĢılaĢıyorlar. Her defasında demokrasi, demokrasi diye söylediğimiz
sözlerin hayata geçmesini istiyorum öncelikle ve büyük bir heyecanla hazırladım bu
konuĢmayı yine bu heyecanla sizlere sunmak istiyorum. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü.
11 Ekim Günü BirleĢmiĢ Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararlar 2012 yılından
itibaren 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanmaya baĢlanmıĢtır. Bu karar
Türkiye, Kanada, Peru’nun önerileriyle alınmıĢ olup; kararda BirleĢmiĢ Milletler 1000 Yıl
Kalkınma Hedeflerine ulaĢılması, kız çocuklarının kendilerini etkileyecek kararının
alınmasına katılım açısından kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara
yatırım yapılmasının son derece önemli olduğunu ayrıca bunun baĢarılmasının kız çocuklarına
karĢı ayrımcılık, Ģiddet önleyici onların insan haklarından tam ve etkili bir Ģekilde
yararlanmalarını sağlayacağını belirtmiĢtir. Kendi potansiyelinin farkına varan bir kız çocuğu
gücünü tüm dünyaya gösterme cesaretine sahip olur. Toplumsal geliĢim yolunda atılacak en
sağlam adımlarından biri bu cesarete sahip kız çocuklarını yetiĢtirmektir. Toplumun ön
yargılarını ve daha önemlisi kız çocuklarının zihnindeki kalıpları kıracak, hayal kurma
özgürlüklerini ve yeteneklerini destekleyecek her adım çok değerlidir. Kız çocuklarının
diledikleri her alanda baĢarılı olabilecekleri konusunda öz güven kazanmaları için hepimiz
duyarlı olmalı ve daha çok çalıĢmalıyız. Ġnsan, gezegen, refah, Pandemi, Covid-19 Küresel
Salgını açık bir Ģekilde gösteriyor ki, insanlığı ve refahını önemsiyorsak çevreyi de
önemsemek zorundayız. Kadınlar, kızlar bu iç içe geçmiĢ yapının tam merkezinde duruyor.
Artan ev içi sorumluluklar, cinsiyete dayalı Ģiddet, yoksulluk ve salgınlar ile doğal tehlikelere
maruz kalma riskinden en çok onlar etkileniyor. Oysa değiĢimin hızlandırıcı olarak,
toplulukların direncini güçlendirebilecek, hastalıkların önlenmesini destekleyebilecek ve
doğanın korunmasına yardımcı olabilecek güçteler. Sürdürülebilir çalıĢmaların merkezinde
sosyo-ekonomik konumu, cinsiyeti, milliyeti, dini ya da etnik kökeni ne olursa olsun kimseyi
geride bırakmamak yatıyor. Özellikle kadın ve kız çocuklarını geride bırakmamamız ve
onların ekonomik ve sosyal, fen bilimleri alanlarında güçlenmelerine destek olmamız
gerektiğine inanıyorum. Bilim ve teknolojiye, kadın ve kız çocuklarına baĢta olmak üzere
herkese eriĢim sağlayarak ulaĢabiliriz. Son yıllarda yapılan araĢtırmalarda dünyada ilköğretim
düzeyinde okula giden çocuklarımızın sayısının artıĢta olduğunu söylüyor. Bu veriler bize
devlet, özel sektör, sivil toplum tarafından gösterilen çabaların olumlu sonuçlarını gösteriyor.
Ancak bu olumlu geliĢmeye rağmen, bugün dünyada okuma bilmeyen çocukların %57’si kız
çocuklarını oluĢturuyor. Kız çocuklarının eğitimine önem vermeliyiz. Covid-19 Salgınında
kadınlar ve kız çocukları ciddi sağlık, güvenlik riskleriyle karĢılaĢıyorlar. Krizlerin ekonomik
ve sosyal etkilerinden derinden etkileniyorlar. Tüm bu zorluklara rağmen, tüm dünyada genç
kadınlar uzmanlıkları ve ağlarını eĢit, birlik olmuĢ güçlü toplumlar inĢa etmek için
kullanıyorlar. Pandemi ve iklim değiĢikliği gibi krizlerle mücadele etmek ve bu krizlerin
yarattığı sistematik eĢitsizliklere dikkat çekmek için onların liderliği, yaratıcılığı ve
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kararlılığına ihtiyacımız var. Dünyayı kurtarmak istiyorsak kız çocuklarının sosyal ve
ekonomik haklarını arttırmalıyız. Bu küresel salgında kız çocuklarının eğitiminden geri
kalmaması için çalıĢmalıyız. Bir anne olarak iki tane kız çocuğuna sahibim. Her daim
çocuklarımın hayallerinin peĢinden gitmesini destekliyorum. Bütün kız çocuklarının yanında
olmaya gayret ediyorum. TeĢekkür ediyorum. Sözlerimi bitirirken de bir Ģey söyleyerek
kapatmak istiyorum. Sayın BaĢkan’ım ve Kıymetli Meclis Üyelerim Ģimdi bütün
arkadaĢlarımız 1 ay boyunca… Sadece 3 gün buraya geliyoruz Komisyon Toplantıları
haricinde. Ve biz Ġzmir için çalıĢma yapmak adına birçok Önerge hazırlıyoruz. Tabii bunların
bir kısmı öneri kabul ediliyor, bir kısmı da Önerge olarak kabul ediliyor. Ama Ģu hassasiyeti
göstermemiz gerektiğini düĢünüyorum; biz buraya seçilmiĢ olarak gelen bireyler olarak bu
Ģehre katkı sağlamak istiyoruz. Verilen her Önergenin öneri olarak değil de, önerge olarak
kabulünü ve Ġzmir halkına hizmet noktasında da desteklenmesini istiyorum, teĢekkür ederim.
BAġKAN: Biz de teĢekkür ediyoruz. Bu bir keyfiyet değil onu söyleyeyim. Neyin önerge,
neyin öneri olacağını Yasa tarif ediyor. O nedenle… Buyurun Özgür Bey.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri herhalde Meclis Üyelerinin büyük
bir kısmı ayrıldı. Çünkü Meclis galiba bazı arkadaĢlar için galiba sıkıntılı oluyor diye
düĢünüyorum. ġimdi emsal artıĢı tartıĢmaları yapıldı. Emsal artıĢı tartıĢmaları üzerinden biz
Önergelerimizi sunduk, Önergelerimiz maalesef kabul görmedi. Önergelerimiz çok açıktı.
Tüm Ġzmir’i kapsayan %30 parsel bazlı artıĢtı. Çünkü sorun bu Ģekilde çözülecekti. Ama siz
sorunu esasında çözmek istemediğiniz için böyle kağıt üzerinde birtakım düzenlemeler
yaptınız. Neyse… Bayraklı noktasında. ġimdi Murat Bey ve Komisyon BaĢkanı
arkadaĢımızın bazı açıklamaları üzerinden bazı açıklamalar yapacağım ve sonrasında da asıl
konuma da gelmek istiyorum. ġimdi K sınırlarının belirlenme sürecinde herhalde bu Meclis’te
Komisyon Toplantılarının dıĢında yapılmıĢ toplantılar yani Bakanlık düzeyinde yapılmıĢ
toplantılarda bulunan tek Meclis Üyesiydim, Sayın BaĢkan bilir. AK Parti Grup BaĢkan
Vekili olarak bu Komisyonlarda, o toplantılarda bulundum ve o toplantılarda Sayın Bakan,
Sayın Bakanımız aynen Ģu ifadeyi kullandı, dedi ki; “ Bakın bu K meselesi üzerinden değil,
bir plan çalıĢması üzerinden yapın, emsal artıĢınızı verin, biz de size destek verelim.” dendi.
Bu toplantılarda söylendi. “Bir planı, bir planı ne kadar sürede yaparsınız?” dendi. “3 ayda
yapın, 5 ayda yapın. Biz de size destek verelim, hep beraber yapalım” dendi. Tutturdunuz K,
K. Evet biz de size destek verdik, K sınırları geçti. Baktınız K’da sorun çözülmüyor.
Reaksiyon göstermediniz. O toplantılarda, o toplantılarda Çevre ve ġehircilik Bakanımız plan
yapılması yönünde, o planla birlikte emsal artıĢı yapılmasıyla ilgili gelin birlikte çalıĢalım
derken Bayraklı Belediye BaĢkanı biraz daha fazla Bakanlıktan hibe almak peĢindeydi. Her
Ģeyi bırakmıĢtı bunun peĢindeydi. O hibeyi aldı da, 5 milyon hibeyi aldı da ne yaptı? Biz bunu
tartıĢalım, gelin bunları konuĢalım. ġimdi kim yalan söylüyor, kim yalan söylemiyor
noktasına gelelim. Sonra çıktınız, baktınız K sınırlarıyla ilgili bir problem yaĢanıyor, baktınız
burada siyaseten sıkıntıya gireceğiz. Bunu biz düĢünmedik, siz düĢündünüz. Sonra bir gün
ansızın bu Ģehirde olmayan bir kredi tartıĢılmaya baĢlandı. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir anda, bir anda bir kredi tartıĢması
ortaya çıktı.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Kim çıkardı bu tartıĢmayı? Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç
SOYER çıkardı. Ne dedi? “Benim Dünya Bankasında kredim var, CumhurbaĢkanı
onaylamıyor.” dedi. Biz dedik ki; Sayın CumhurbaĢkanı bu krediyi nasıl onaylamıyor? Böyle
bir kredi mi var? Biz Meclis’te böyle bir krediyi konuĢtuk mu? Hayır. Toplandık, görüĢtük,
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bize söylenen hayır efendim, CumhurbaĢkanımızın önünde yok, yok biz siyaset yapmayalım.
Eyvallah siyaset yapmayalım. Nerede bu kredi? GörüĢmeler devam ediyor. Tamam. Bu
görüĢmelerin sekteye uğramaması için iĢ birliği yapalım. Tamam. Ne oldu sonra peki? 1 hafta
sonra Sözcü Gazetesi’nde manĢet. Kimin beyanı? Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç
SOYER’in beyanı. Ne diyor? “Bizim kredimiz CumhurbaĢkanlığında onaylanmıyor.” Buna
ne diyeceksiniz? Siyaseti kim yapıyor? Ben mi yapıyorum siyaseti? AK Parti Grubu mu
yapıyor? Az önce verdiğimiz oyçokluğunu farklı noktalara çekerek siyaseti siz mi
yapıyorsunuz, ben mi yapıyorum? Olmayan bir kredi üzerinden siyaseti siz mi yapıyorsunuz,
ben mi yapıyorum? Sonra ne oldu? Sonra Sayın BaĢkan “Ben bir hata yaptım.” dedi. “Bir
çuval inciri berbat ettim.” dedi. “Burada bir sorun var.” dedi. “Tekrar görüĢelim.” dendi.
Tamam, tekrar görüĢtük. Orada açıklandı, böyle bir kredi CumhurbaĢkanlığında değil. Bu
kredi için hâlâ görüĢmeler devam ediyor ve “Bu kredinin çıkması noktasında biz de elbette ki
görüĢmeler noktasında destek vereceğiz.” dedik. Ama hâlâ nerede görüĢüldüğü noktasında
dahi bilgimiz yok, yok… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Ona geleceğim Hüsnü Ağabey, ona geleceğim, ona geleceğim. 340 milyon
Dolarla aslında depremzedelere aslında bir Ģey harcanmayacağını ve sizin dönüĢtürmek
istediğiniz BüyükĢehir Belediye Hizmet Binanızı yapmak istediğinizi, yapamadığınız yolları
yapmak istediğinizi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.) O ayrı bir konu, o ayrı bir tartıĢma konusu. Sonra çıkıldı, bu kredi… Demek ki,
böyle bir kredi yok. Dünya Bankası direktörü bir açıklama yaptı, böyle bir kredi yok.
Planlanan böyle bir kredi yok.
BAġKAN: Kim açıklama yaptı? Pardon kim açıklama yaptı?
ÖZGÜR HIZAL: Dünya Bankası direktörünün basın… Türkiye direktörünün basın bülteni.
Sizin olmadığınız bir toplantıda ben okudum Sayın BaĢkan, size de atabilirim. Sonra yok,
demek ki ortada bir kredi yok. Sonra ne oldu? Sonra bizim, bizim hem Komisyon
Toplantılarında dile getirdiğimiz, hem Meclis Toplantılarında dile getirdiğimiz bizim
dıĢımızda depremzede vatandaĢlarımızın sürekli dile getirdiği emsal artıĢı tartıĢmaları bir
anda sizin önünüze geldi. Siyaseti kim yapıyor? Ben mi yapıyorum? Siyaseti siz
yapıyorsunuz, siz yapıyorsunuz. Daha 2 ay önce biz %1 dahi fazla emsal verirsek popülizm
yapan diyen sizsiniz. Ama sonra Ģöyle bir kurgu ortaya konuldu. Biz… Bunu Murat Bey de
aslında net bir Ģekilde ifade etti, aslında ifĢa etti. Ne dedi? Dava açılırsa açılır, karar
aleyhimize çıkarsa çıkar, ondan sonra düĢünen vatandaĢ olsun. Aynen bunu söylediniz, aynen
bunu söylediniz…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen, lütfen…
ÖZGÜR HIZAL: Aynen bunu söylediniz… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen…
ÖZGÜR HIZAL: Ne dediniz? Dava açılırsa açılır…
BAġKAN: Müdahale etmeyin… Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Karar aleyhimize çıkarsa çıkar, ondan sonrasını vatandaĢ düĢünsün topu
Hükümete atarız. Genel BaĢkanınızın söylediği gibi söylediniz. Aynı bunu söylediniz, aynı
bunu söylediniz…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.)
BAġKAN:
Lütfen,
arkadaĢlar
lütfen…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Lütfen, oturun BaĢkan’ım, BaĢkan’ım
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lütfen oturun. Otur, lütfen… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Yok biliyoruz, tamam oturun. Tamam, evet. Hatibi dinliyoruz.
MUSTAFA ÖZUSLU: Hatibi dinleyelim.
ÖZGÜR HIZAL: Evet aynen bunu söyledi. Yani, yani aslında niyet burada emsal artıĢı falan
değil… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Buraya söyleyin buraya. Oraya sen söyle, sen söyle… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sen daha yeni geldin, ben onlarla birlikte
yaĢıyorum, hiç merak etme, hiç öyle Bayraklı’da oturuyorum deyip de baĢka ilçelerden
ahkam kesen biri değilim. Ben Bayraklı’da yaĢıyorum, hiç canınızı sıkmayın.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Az hasarlı bir binada yaĢıyorum arkadaĢlar hiç canınızı sıkmayın. 30 yıllık
az hasarlı bir binada yaĢıyorum.
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen müdahale etmeyin, evet.
ÖZGÜR HIZAL: Evet. Çünkü niyet, niyet burada sorunu çözmek değil. Niyet popülizm
yapmak, siyaset yapmak. Çünkü çıkıyorsunuz bir taraftan diyorsunuz ki; “Biz emsal artıĢı
yapalım, mıĢ gibi yapalım ama öbür taraftan Odalarla nasıl bu davaları açacağız, açılacak diye
görüĢmeler yapıyorsunuz. ġimdi, Ģimdi arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen müdahale etmeyin, cevap verirsiniz evet buyurun siz devam
edin... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Devam edin.
ÖZGÜR HIZAL: Evet, evet, Ģimdi, Ģimdi…
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Biz bütün bunları söyleyince, bütün bunları söyleyince baĢka bir itirazla
karĢımıza çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki; Bakanlığın yaptığı binalarla ilgili Ģu kadardı, Ģu kadar
oldu
gibi
bir
tartıĢma
yapıyorsunuz.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Lütfen.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Bakanlık 164 bin metrekare toplam yedi bölgedeki inĢaat alanını
200 bin metrekareye çıkardı. 1 yıl içerisinde arkadaĢlar, 1 yıl içerisinde planı yaptı, yıktı,
planı yaptı, askıya çıkardı, onayladı, inĢaata baĢladı, inĢaatları 30 Ekim’de teslim edecek.
Bunun dıĢında bir de ne yaptı? Çevre ve ġehircilik Bakanlığı TOKĠ eliyle rezerv alanında Ģu
anda toplam 8000 bağımsız bölüm konut yapıyor ve bunu 10000’e çıkartacak, 10000’e
çıkartacak. 8000 konut yaptı… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen…
ÖZGÜR HIZAL: BaĢkan’ım vereyim, vereyim gel, gel…
BAġKAN: Tamam, lütfen, tamam.
ÖZGÜR HIZAL: Vereyim iste vereyim, vereyim…
BAġKAN: Serdar BaĢkan’ım dinliyoruz.
ÖZGÜR HIZAL: Evet var mı yok mu göreceksin.
BAġKAN: ArkadaĢlar dinliyoruz evet.
ÖZGÜR HIZAL: 8000 değil, 7999. ġimdi peki Bakanlık bunları yaparken Ġzmir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı yani Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi ne yaptı? K
sınırını belirledi, K sınırında gitti geldi, gitti geldi, bir dükkan yüzünden bakın 5 metrekare bir
dükkan yüzünden siz Bayraklı’da ruhsat kesemediniz. Sayın BaĢkan “Ġzmir BüyükĢehir
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Belediyesi Bürokratlarına soracağız” dediniz. Ne yaptınız? Tabiri caizse kumda oynadınız,
tabiri caizse kumda oynadınız. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Devlet, Devlet Hükümet…
BAġKAN: Serdar BaĢkan’ım evet.
ÖZGÜR HIZAL: Bunları yaptı siz hâlâ siyaset yapıyorsunuz. ġimdi…(Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN:
Evet
lütfen
arkadaĢlar…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR
HIZAL:
Sonra
döndünüz…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hükümet yapacak tabii merak etme daha
iyisini de yapacak, hiç endiĢe buyurma…
BAġKAN: Lütfen…
ÖZGÜR HIZAL: Hiç endiĢe buyurma…
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Çok daha iyisini yapar.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Senin, senin rüyanda göremeyeceklerini yapıyor bu Hükümet. Hiç endiĢe
etme, hiç endiĢe etme…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.)
BAġKAN: Evet, arkadaĢlar lütfen.
ÖZGÜR HIZAL: Sen engel olma yeter ki, sen engel olursan, ki oluyorsun Karabağlar’da
TOKĠ geliyor bina yapacak diyoruz.
BAġKAN: Özgür Bey toparlarsanız iyi olur.
ÖZGÜR HIZAL: Hayır niye Sayın BaĢkan?
BAġKAN: Toparlayın yani sabaha kadar bunu mu konuĢacağız?
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan neden? Neden? Hayır, olur mu?
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… ġimdi, Ģimdi arkadaĢlar…(Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Lütfen arkadaĢlar, evet.
ÖZGÜR HIZAL: Evet.
BAġKAN: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Siz engel olmayın…
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Siz engel olmayın yeter ki, Devlet, Hükümet gerekeni yapar. ġimdi
Karabağlar’da sosyal konut yapılacak deniyor, itiraz ediyor. Kim yapıyor? Yerel Yönetimler
yapıyor. Neyle yapıyor? Dava açıyor. Planı iptal ediyor. Kime yapılacak bu sosyal konut?
Ġzmirlilere yapılacak, Ġzmirlilere. Sizin 15 yıldır yapamadığınız, 15 yıldır yapamadığınız
kentsel dönüĢümün çok daha fazlasını 1 yılda zaten Toplu Konut Ġdaresi burada Çevre
ġehircilik Bakanlığıyla yaptı. Siz 30000 dönüĢümü yapmanız gerekirken kaç tane yaptınız?
750 tane. Bilemediniz 1000 tane. Otuzda biri. Sonra çıkıyorsunuz yok kamu kaynakları oraya
aktarılıyor. Yok kamu kaynakları… Hiç endiĢe etmeyin kamu kaynakları Devlet tarafından,
Hükümet tarafından iyi yerlere aktarılıyor, güzel yerlere aktarılıyor, doğru yerlere aktarılıyor.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Lütfen, evet.

66
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi arkadaĢlar, Ģimdi arkadaĢlar…(Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Lütfen gülmeyin arkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi elimde, elimde bir davetiye var. Elimde bir davetiye var. 25/09/2021
tarihli davetiye. Davetiyenin bir tarafında TÜLOV, bir tarafında Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinin amblemleri var arkadaĢlar. Baktım. Değerli Davetlimiz diye paylaĢılmıĢ.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN:
Evet lütfen müdahale etmeyin...
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi evet. Bir tarafında TÜLOV bir vakıf arkadaĢlar…
MUSTAFA ÖZUSLU: Ensar Vakfı…
ÖZGÜR HIZAL: Bir tarafında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi.
BAġKAN: Tamam.
ÖZGÜR HIZAL: Altında da üç tane imza var arkadaĢlar. Profesör Doktor Nurettin DEMĠR
TÜLOV Yönetim Kurulu BaĢkanı, eski CHP Milletvekili, Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanı, Veli AĞABABA CHP Genel BaĢkan Yardımcısı. Bu davetiye kimlere
gitmiĢ? Bu davetiye kimlere gitmiĢ? Bu davetiye Ġzmir BüyükĢehir Belediyesindeki CHP ve
Ġyi Partili Meclis Üyelerine gitmiĢ. AK Parti ve MHP Meclis Üyelerine gelmemiĢ...
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Oraya
geleceğim Hüsnü Ağabey, bir saniye.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Bu davetiye CHP ve MHP… Pardon CHP ve Ġyi Parti Meclis Üyelerine
gitmiĢ. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyelerine bu elimdeki davetiye
gelmemiĢ. Tunç SOYER imzasıyla atılmıĢ, gönderilmiĢ bir davetiye. Peki bu organizasyonun
parasını kim vermiĢ? Yemek parası, salon parası, ses düzeni parası, gelenlerin konaklama
parası, Genel BaĢkan Yardımcılarınızın uçakla konaklama parası. Kim vermiĢ? Kim vermiĢ?
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi vermiĢ. Bizim ret oylarımızla vermiĢler, bizim ret oylarımızla
verildi. Sonra herhalde utanmıĢ olacaksınız ki, bu davetiyeyi AK Parti’lilere ve MHP’lilere
göndermeyelim dediniz. Ama iĢte gerçekler burada. Kamu kaynaklarının aslında kimler ve
kimler tarafından yani Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından hangi siyasi gerekçelerle
nerelere harcandığı ortada. ArkadaĢlar 11 milyar 12 milyar yıllık bütçeniz var. Çok
eleĢtirdiğiniz 5 katlı binadan bir tane de siz yapsaydınız keĢke. Bir tane de 1 yılda siz
yapsaydınız keĢke. Bir daire bile yapamadınız.
BAġKAN: Evet, toparlayın.
ÖZGÜR HIZAL: TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN:
TeĢekkür
ediyorum.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Siz söz almıĢtınız az önce. Pardon
afferdersiniz, buyurun buyurun. Burası niye karanlık öyle çok? Evet buyurun. Evet buyurun.
DĠLEK YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basın
Mensuplarımız bende sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis
yaĢadığımız çağ, bilgi çağı ve artık ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyi o ülkenin bilimdeki
baĢarısıyla, teknolojideki baĢarısıyla ölçülüyor ve elbette eğitimdeki baĢarısıyla ölçülüyor. Bu
noktada biz siyasetçilere tüm bu alanlarda çok önemli sorumluluklar yüklenmiĢ durumda.
Özellikle eğitim noktasında kız çocuklarının ve kadınların eğitimleri. AK Parti olarak son
yıllarda mücadele ettiğimiz alanların baĢında kadınlara karĢı… Kadınların güçlendirilmesi ve
kadın-erkek fırsat eĢitsizliğinin ortadan kaldırılması. Kadınların özellikle çalıĢma ve eğitim
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alanlarında önlerine çıkan yasakların ortadan kaldırılması noktasında çok büyük mücadeleler
verdik ve vermeye devam ediyoruz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde son
zamanlarda yaĢanan bazı örnekler belli zihniyetlerin kadına bakıĢ açısının tam da birer
tezahürü. Bundan birkaç hafta önce CHP’li Edremit Belediyesi ilçenin kuruluĢ yıldönümü
etkinliklerinde baĢörtülü bir kadına zincir vurarak adeta çok büyük bir… Kadını son derece
aĢağılayan çok çirkin bir tabloyu gözler önüne sermiĢtir. Yine birkaç hafta önce Cumhuriyet
Halk Partisi Bolu Belediye BaĢkanı bir röportajında kendisinden yardım istemek için yanına
gelen bir kadının talebini çok ahlaksız bir Ģekilde farklı bir noktaya çekerek ve kadını dıĢ
görünüĢünden dolayı ayrıĢtırarak, bunu da mizah unsuru haline getirerek son derece kirli ve
ayrıĢtırıcı bir bakıĢ açısı ortaya koymuĢtur. Ve son olarak Ġzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi
Tire Ġlçe BaĢkanı sosyal medya hesabında bir paylaĢım yaparken kadın bedeni üzerinden
konuya dikkat çekme giriĢimi son derece üzücü ve talihsiz bir durumdur. Kendisinin bugün
görevden alındığını evet öğrendik. Ancak birkaç noktanın burada altını çizmek istiyorum.
CHP Ġlçe BaĢkanının kadın cinsiyeti üzerinden mesaj verme çabası aciziyet olduğu kadar tüm
kadınlara yapılmıĢ olan bir hakarettir. Kadınlara özgürlük kisvesi altında sadece yıllarca dıĢ
görünüĢü üzerinden değerlendiren bu zihniyet, Ģimdi de yaptığı siyasete dikkat çekmek için
kadın figürünü araç olarak kullanmıĢtır. Kadınlarımızı koydukları yeri bu paylaĢımlarla bir
kere daha ortaya koymuĢlardır. Kadına cinsiyetçi bir bakıĢ açısıyla bakan, bir obje olarak
gören ve kadını metalaĢtıran bu zihniyeti kınıyorum ve tüm kadınlarımızdan özür dilemeye
davet ediyorum. Tire’de yaĢanan bu olayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi’nden,
yöneticilerinden ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan kadınlardan herhangi
bir kınama mesajı gelmemesi de bizi ayrıca üzmüĢtür. Özellikle Ġzmir’de kadın hakları
alanında çalıĢma yapan, çalıĢma yaptığını söyleyen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Toplumsal
Cinsiyet EĢitliği Komisyonu ve Komisyon BaĢkanından da bu konuda bir açıklama beklerdik.
Eğer bugün, bu bütün olanlara bir tepki göstermiyorsak, önümüzdeki günlerde 25 Kasımlarda,
Kadına KarĢı ġiddetle Mücadele Günlerinde hangi samimiyetle ortaya çıkıp konuĢacağız?
Bunu bütün Ġzmirli HemĢehrilerimizin takdirine sunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, evet bitireceğiz artık. Size vereyim bir de Fikret Bey
konuĢsun. Son sözü de size vereyim. Evet buyurun Mustafa Bey.
MUSTAFA ÖZUSLU: ġimdi Sayın BaĢkan’ım AK Parti Grubu adına söz alan, konuĢan
Dilek YILDIZ arkadaĢımıza öncelikle çok teĢekkür ediyorum. Neden teĢekkür ediyorum?
Gerçekten de bu cinsiyetçi yaklaĢımlara dikkat çektiği için ve bu konuda ciddi bir tavır aldığı
için kendisine teĢekkür etmek istiyorum. Tire Ġlçe BaĢkanı’yla ilgili olarak görevden alma
gerçekleĢti ama onunda yanında Disiplin Kurulu’na da sevk edildi. Aynı Ģekilde, hiç tasvip
etmediğimiz Ģekilde Bolu Belediye BaĢkanı hakkında da disiplin soruĢturmasına gidildi ve Ģu
anda o soruĢturmalar devam ediyor. Tabii ki bunları ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin Grup
BaĢkan Vekili olarak ve Parti Grubumuz olarak tabii ki kabul etmiyoruz. Çünkü bizim kadına
bakıĢımız çok açık ve nettir, nasıl ve ne Ģekilde baktığımız çok açık ve nettir. Ama ben
sevindirici buldum. Hani bir Ģeyi tanımlarken, cinsiyeti tanımlarken “bayan, bayan” diyen
tipler var ya... Dilek Hanım öyle değil. “Kadın” dedi adıyla “kadın”, kadındır bayan denmez.
Bayan diyenlere televizyonlara dönün bakın, hangi seviyeden hangi seviyeye kadar AK Partili
ArkadaĢlarımızın Sözcülerin bayan, bayan… Dilek Hanım’ı uyarıyorum; “bayan”
dediklerinde hayır bayan değil, “kadın” demesini isterim. Kadın, kadın… Adana’da kebap
festivaline bakın oradaki gençlikle söyleĢilere bakın bakalım bayan kelimesini kim kullanıyor.
BAġKAN: Evet.
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MUSTAFA ÖZUSLU: ġimdi Değerli ArkadaĢlar ayrıca Dilek Hanım’a Ģundan dolayı
teĢekkür ediyorum. SakinleĢtirdi tabii ki biraz Meclis’te bir… Onu da söyleyeyim.
ġimdi…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli Meclis Üyeleri, Değerli Meclis Üyeleri…
BAġKAN: Haydi Mustafa Bey toparla artık.
MUSTAFA ÖZUSLU: Toparlayacağım BaĢkan’ım. Yani anlaĢılsın diye söylüyorum.
BAġKAN: Tamam.
MUSTAFA ÖZUSLU: Burada bir Meclis iradesi tecelli etmiĢtir. Bu çok değerlidir,
kıymetlidir. Yani Komisyonlarda Ģu konuĢuldu, Ģu da Ģöyle söylendi, burada böyle söylendi,
bunların zerre kadar önemi yok. Kim bu alınan Meclis Kararına karĢı nasıl tepki gösterir?
Zerre kadar önemi yok. Aslolan Ġzmir’de bir Meclis iradesi tecelli etmiĢtir ve bu tecellide
Cumhuriyet Halk Partisi oyları evet, AK Partili ve MHP’li arkadaĢlarımız da hayır
demiĢlerdir. Gerekçesi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Gerekçe ne? ġimdi ben geleceğim gerekçeye, birazdan söyleyeceğim ne
gerekçesi olduğunu. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Duyman için söylüyorum, çünkü bağrıyorsun da onun için.
BAġKAN: Duyuyoruz, duyuyoruz.
MUSTAFA ÖZUSLU: ġimdi Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Ģöyle bir Ģey eğer hakikaten biraz
yavaĢ Ģey yapayım yani. Ben… Benim kulaklarımda bir problem var herhalde. ġimdi Değerli
ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar yahu eskiden, eskiden Bayraklı diye bir ilçemiz yoktu biliyor
musunuz? Eskiden Bayraklı yoktu, eskiden KarĢıyaka vardı.
HAKAN YILDIZ: Bornova vardı…
MUSTAFA ÖZUSLU: Ama sonra, sonra birçok ilçeler yapıldı. Nasıl? Mühendislik
hesaplarıyla dediler. Onu oradan alırsak buraya koyarsak acaba orayı biz alabilir miyiz? Böyle
çevirdiler, çevirdiler. ġimdi de AK Parti Sözcüsü ArkadaĢımız diyor ki; yani uygulama
alanında olmayan Manavkuyu Mahallesi. Yahu orası Bayraklı, Bornova değil. O bitti, çok
eski 2009’da kaldı o iĢler. Onun için yahu bunları ne olur, lütfen, Allah aĢkına, Muhammed
aĢkına doğru konuĢalım... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Öğren, çok biliyorsun Ġzmir’i git öğren bunları. ġimdi Değerli ArkadaĢlar,
Değerli ArkadaĢlar bakın, AK Parti Sözcüsü ArkadaĢlarımız hep bir problem, hep bir sorun
olarak tarif ediyorlar deprem… Doğrudur, doğrudur, hep problem… Aynı Ģeyi tekrarlayıp
duruyorlar, doğrudur tabii ki siyaset böyle bir Ģeydir tekrarlayacak. Ama ben de o zaman Ģunu
tekrarlayacağım, Ģimdi soracağım. Bakanlık neden mevcut imar haklarına uygun inĢaatlar
yapmadı? Kim yapmadı? Bakanlık yapmadı arkadaĢlar. Soruyorum cevabını alacağız inĢallah.
Planlı yerlere kendine göre neden plan yaptı? Yani 8 kat nasıl oldu da 5 kat oldu? Neden
oldu?
HAKAN YILDIZ: Afet bölgesi ilan ettik çünkü.
MUSTAFA ÖZUSLU: Hiçbir Ģey ilan etmedi… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ġnsanların… Ben sormaya devam
edeceğim, ben sormaya devam edeceğim. Ġzmirliler adına soruyorum bu soruları... (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ġnsanların, insanların
mevcut inĢaat haklarını neden küçülttünüz? Bunun da… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bal gibi küçülttünüz. Çünkü Sayın Kemal
KILIÇDAROĞLU’nun Bayraklı’da yaptığı toplantıda o depremzedeler adına konuĢan 1600
küsur konut adına bağımsız birim adına konuĢan, hakları gasp edilen insanlar adına
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konuĢan… Onların çığlıkları AK Partili hem Meclis Üyelerinin, hem Milletvekillerinin her
kadın vekil yöneticinin yakalarına yapıĢacaktır.
BAġKAN: Mustafa BaĢkan’ım…
MUSTAFA ÖZUSLU: Yakalarına yapıĢacaktır.
BAġKAN: Sakin, sakin…
MUSTAFA ÖZUSLU: Onun için Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar bakın, bakın siz
bunları, siz bunları tartıĢmayı çok istiyorsunuz.
BAġKAN: Evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: Bizde tartıĢmak istiyoruz ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin
BaĢkanından, Meclis Üyelerinden Bürokratlarına kadar Ġzmir’in geleceğiyle ilgili, Ġzmir’in
deprem planlarıyla ilgili eğer yapacağı çalıĢmalarda katkı sunmak istiyorsanız, önerileriniz
varsa onlara açığız, sizlerle beraber çalıĢmaya zaten amade olduğumuzu BaĢkan defalarca
söyledi. Onun için o güzel önerilerinizi bugün dile getirdiniz hatta bazen de Ģiddetle dile
getirdiğiniz önerilerinizi önümüzdeki günlerde fazlasıyla tartıĢacağımıza emin olabilirsiniz.
Hepinize teĢekkür ediyorum, sağ olun.
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Fikret Bey buyurun. Son sözü de Murat Bey’e vereceğim.
Evet, Fikret Bey.
FĠKRET MISIRLI: BaĢkan’ım çok ilerledi saat, birtakım konuĢmaları… Hatta Nilay
Hanım’a da cevap verecektim ama bugün bunun Ģeyini yapmayacağım. BaĢkan’ım Ģimdi
Ġzmir’de temel baĢka sorunumuz var. Ki, yarın öğleden sonra baĢlayacak. Biliyorsunuz
malum Metro A.ġ çalıĢanlarıyla ġubat Ayından bugüne kadar sözleĢme imzalayamadı ve
biliyorsunuz 20000 tanenin üzerinde çalıĢanımızla çok baĢarılı sözleĢmeler yaptınız, ki
SODEMSEN BaĢkanı ĠĢveren Temsilcisi olarak. Ancak Metro A.ġ’nin yaklaĢık 630 tane
çalıĢanıyla bu sözleĢme yapılamadı. 7-8 aydır sürüyor ve 69 maddenin 9 maddesi hariç…
Bitiriyorum BaĢkan’ım…
BAġKAN: Tabii tabii…
FĠKRET MISIRLI: Diğerlerinin hepsinde bir anlaĢmamız var. Yalnız yarın öğleden sonra
açıklayacak olduklarıyla bu grev kararıyla bir yol haritası belirlenecek. ġayet bu iĢçi
kardeĢlerimizin tabii ki 630 kiĢi ve ailesiyle birlikte mağdur olacak. Ama Ġzmir halkı da
mağdur olacak. Yani bunu biliyorsunuz. Metronun ve ĠZBAN’ın bağlantılarıyla birlikte
yaklaĢık 1 milyon kiĢiden bahsediyoruz. Bu çok önemli konu, ben sizden rica ediyorum yarın
ilk iĢiniz SODEMSEN BaĢkanı veya BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı olarak bu konuya
mutlaka el atın. Çünkü Metro A.ġ yönetimi bu konuda maalesef uzlaĢma zemini oluĢturmadı,
teĢekkür ederim.
BAġKAN: Fikret Bey merak etmeyin çok yakından takip ediyorum süreci, gözüm üzerinde,
haberdarım bütün geliĢmelerden müdahale ediyorum merak etmeyin, teĢekkür ediyorum
uyarılarınız için. Murat Bey son sözü size verelim.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan’ım sadece 2 dakikayı alacağım yani cevap vermem
gerektiği için.
BAġKAN: Tamam.
MURAT AYDIN: Yani ne söylediğimi biliyorum, ne söylediğim de kayıtlarda var. Bir
hukukçu olarak da her zaman yargıya ve hukuka inandım. Bütün zorluklarına ve bugün içinde
olduğu bütün koĢullara rağmen bu inancımı hep diri tuttum. Bazıları gibi Odalar dava açar,
açmaz meselesine de hiç girmem. Neden? Çünkü bir insan, bir yurttaĢ bir Kurum haksızlığa
uğradığını düĢünüyorsa, yapılan iĢlerin haksız olduğunu düĢünüyorsa dava açacaktır. Kimseye
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sen niye dava açıyorsun ya da açmıyorsun diyecek halimiz yok. Biz kararımızın hukuka
uygun olduğunu düĢünüyoruz, inanıyoruz. Burada hiçbir sorun yok.
BAġKAN: Evet.
MURAT AYDIN: Ama anlıyorum ki tabii Özgür Bey’i çok üzmüĢüm. Yani gerçekten
üzdüğüm için özür diliyorum ama ben bunu net bir Ģekilde ortaya koyayım bir kere daha.
Yani demin Önergeyle ilgili söylediğim Ģeyi Ģimdi de bunun için yapıyor yine. Yani burada
yapılmıĢ olan bir baĢarılı iyi bir iĢi, örtebilmek için diyeyim haydi en hafif deyimle, bizim
neler yapıp yapmadığımıza dair, nereden alıp nereye kadar getirdiği… Yine aynı hikâye.
Mesele Ģu; Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı da, Meclisi de her sorunu çözme
gayretindedir. Her sorunu çözebilmiĢ değildir elbette. Kendi kendimizle yarıĢmaya devam
edeceğiz. Daha fazlasını yapmak için gayret göstereceğiz, daha iyisini yapmak için gayret
göstereceğiz. Yaptıklarımızda hatalar olacak, eleĢtirecekler, varsa hatalarımız düzelteceğiz,
düzeltmek için gayret göstereceğiz. Buradaki tartıĢmanın bütün hikâyesi bu. Sadece tartıĢmayı
netleĢtirmeye, somutlaĢtırmaya bütün o gayguyun laf kalabalığı içinden çıkarmaya çalıĢtım.
KonuĢmamın neden bu kadar sert bir tepkiyle karĢılandığını da doğrusu anlayabilmiĢ değilim,
saygılar sunarım.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar ben de tüm katılımcılara çok teĢekkür ediyorum. Uzun bir
maraton oldu. Sadece Ģu krediyle ilgili birkaç cümle söylemem lazım. “Böyle bir kredi yok.”
diyor Özgür Bey ısrarla, çok net bir biçimde. Değerli ArkadaĢlar 340 milyon Dolarlık kredi
finansmanı hazır. CumhurbaĢkanımızın önüne koymayan Hazine ve Maliye Bakanlığı.
Dolayısıyla Dünya Bankası nezdinde 4 ay sürdürdüğümüz müzakereler tamamlanmıĢtır. Bu
müzakereleri sadece biz BüyükĢehir Bürokrasisi olarak sürdürmedik. Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nın bürokratları da vardı, Ġller Bankası bürokratları da vardı ve hep beraber 4 ay
boyunca müzakere gece-gündüz devam etti ve 340 milyonun Ġzmir’e ödenmesiyle ilgili bir
mutabakata varıldı. Ve fakat… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Ve hepsini vereceğim, hepsini vereceğim ve fakat bu para ne yazık ki
Hazine Bakanlığı’nın garantisi olmadığı için, CumhurbaĢkanının onayına sunulmadığı için
orada bekliyor. Sonuçta bir kredi var, bu finansman kaynağı onaylandı. Dünya Bankası
tarafından hazır. Fakat Hazine Bakanlığı’nın garanti vermediği meselesi nedeniyle ne yazık ki
gelemiyor. Ama ben baĢka bir paranın hesabını sormak istiyorum. 340 milyonun ne olduğunu
biliyorum. Siz de öğreniyorsunuz, daha da paylaĢacağız. Ama ben yaklaĢık 37 milyar 585
milyon Dolarlık bir rakamın nereye gittiğini, ne olduğunu merak ediyorum. ġöyle 26/11/1999
tarihli ve 23888 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 4481 sayılı 17/08/1999 ve
12/11/1999 tarihlerinde Marmara Bölgesi ve civarında meydana gelen depremin yol açtığı
ekonomik kayıpları gidermek amacıyla bazı mükellefiyetler ihdası ve bazı Vergi
Kanunlarında DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Özel ĠletiĢim Vergisi adıyla çıkmıĢ
durumda. 1999 yılından beri tek tek yormayayım bu saatten sonra sizi ama toplanan rakam 76
milyar 552 milyon 619 bin liradır. Bu yaklaĢık 37 milyar 585 milyon Dolardır. Ben deprem
yaĢamıĢ bir Ģehrin vatandaĢı olarak soruyorum; bizim bu vergide hakkımız yok mudur?
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben son
olarak bu soruyla kapatıyorum ve Ģunu söylemek istiyorum; Genel BaĢkanımızın çok güzel
bir sözü var. “Ġyilikte yarıĢın.” diyor. Biz iyilikle yarıĢmaya devam edeceğiz. Daha iyi Ģeyler
yapmaya devam edeceğiz.

71
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Mazereti olan arkadaĢımızın Mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
VIII. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
BAġKAN: Toplantımız yarın saat:18.00’da burada yapılacaktır, teĢekkür ediyorum.
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