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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) 25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında
Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleĢtirilecek olan Genel Kurul Toplantısına ulaĢım (hava yolu ile)
giderleri, konaklama giderleri karĢılanmak üzere davet edilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi (YBYK) Bölgeler Meclisi BaĢkan Yardımcısı ve Kongre’nin Türkiye'den tek
Encümen Üyesi Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER ve Avrupa Konseyi Yerel ve
Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Büro Üyesi DanıĢmanı ve aynı zamanda Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi DıĢ ĠliĢkiler ve
Turizm Dairesi BaĢkanı Hatice Gökçe BAġKAYA'nın 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde katılması, akabinde
Almanya'nın Frankfurt Ģehrinde 26-30 Ekim 2021 tarihleri arasında Kültürlerarası ĠletiĢim Derneği
tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Frankfurt Film Festivali’ne katılmak üzere heyet olarak davet
edilen, aynı zamanda Almanya Frankfurt Belediye BaĢkanı Peter FELDMANN'ın da daveti üzerine
Frankfurt-Ġzmir arasında partner Ģehir iliĢkilerinin kurulması ile ilgili ikili görüĢmeler yapmak üzere
Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan
DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi
BaĢkanı Hatice Gökçe BAġKAYA'nın 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında katılması, 25-27 Ekim 2021
tarihleri arasında görevli-izinli sayılmaları, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
(YBYK) tarafından Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleĢtirilecek olan Genel Kurul Toplantısı ile
Almanya'nın Frankfurt Ģehrinde düzenlenecek Uluslararası Frankfurt Film Festivali’ne katılacak olan
Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'in Almanya Frankfurt'tan dönüĢündeki
ulaĢım (hava yolu ile) giderlerinin ilgili firmaya ödenmesi, günlük harcırah giderleri, Ģehir içi ulaĢım
giderleri, Avrupa Ģehirleri arasındaki ulaĢım (tren vb.) giderleri ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan
DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'ye ait ulaĢım (hava yolu ile) giderlerinin ilgili firmaya ödenmesi,
günlük harcırah giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama giderleri, Avrupa Ģehirleri arasındaki
ulaĢım (tren vb.) 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, seyahatlere katılacak olan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi DıĢ ĠliĢkiler
ve Turizm Dairesi BaĢkanı Hatice Gökçe BAġKAYA'ya ait ulaĢım (hava yolu ile) giderleri, günlük
harcırah giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama giderleri, Avrupa Ģehirleri arasındaki ulaĢım (tren
vb.) giderleri ve (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, Covid 19 PCR testleri vb.) diğer yasal
giderlerin Belediyemizin ilgili Müdürlüğünün 03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kalemi
Bütçelerinden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Özel Kalem Md.E.401803)
2. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) 25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında
Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleĢtirilecek olan Genel Kurul Toplantısına davet edilen Avrupa
Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Bölgeler Meclisi BaĢkan Yardımcısı ve
Kongre'nin Türkiye'den tek Encümen Üyesi Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER
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ile birlikte Ġdaremiz Özel Kalem Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan Kerem Ziya YANGÖZ'ün
katılması, akabinde Almanya'nın Frankfurt Ģehrinde 26-30 Ekim 2021 tarihleri arasında Kültürlerarası
ĠletiĢim Derneği tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Frankfurt Film Festivali’ne katılmak üzere
heyet olarak davet edilen, aynı zamanda Almanya Frankfurt Belediye BaĢkanı Peter FELDMANN'ın da
daveti üzerine Frankfurt-Ġzmir arasında partner Ģehir iliĢkilerinin kurulması ile ilgili ikili görüĢmeler
yapmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER ile birlikte Ġdaremiz Özel
Kalem Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan Kerem Ziya YANGÖZ'ün katılması ve 25-28 Ekim
2021 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, Kerem Ziya YANGÖZ'e ait ulaĢım (hava yolu ile)
giderleri, günlük harcırah giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama giderleri, Avrupa Ģehirleri
arasındaki ulaĢım (tren vb.) giderleri ve (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, Covid 19 PCR
testleri vb.) diğer yasal giderlerin ESHOT Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
BaĢkanlığı Bütçesinden karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan Kay. ve
Eğit..Dai.BĢk.E.42874/E.402500)
3. UNEP MAP ve Kurumumuzun üyesi olduğu Akdeniz Kentler Ağı (MEDCITIES) yetkililerinden,
bahsi geçen Kurumlar tarafından ortaklaĢa olarak, Ġstanbul Çevre Dostu ġehir Ödülü ile bağlantılı
uzmanlar ve Kurumlarla 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde Ġspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek
olan ÇalıĢtay ve Seminere DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünde görevli Erhan AYAZ'ın görevlendirilmesi;
25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, söz konusu seyahatte Ģehir içi ulaĢım
giderleri, günlük harcırah giderleri ve diğer yasal giderlerin (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan
vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü 03.3.3.1 Yurt DıĢı Geçici Görev
Yolluğu kaleminden karĢılanması ve seyahatte kendisine gri pasaport temin edilmesi hususlarının
görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢ. ve Tur.Dai.BĢk.E.399738)
4. AVITEM, Türkiye Fransız Konsolosluğu aracılığı ile Akdeniz Havzasının önemli bir metropolü olan
Ġzmir ile bağlarını oluĢturmak ve sonrasında kuvvetlendirmek için Fransızca dilinde akıcı yazılı ve sözlü
iletiĢim kurabilecek uzman talebi kapsamında; Fransa’nın Marsilya Kentinde gerçekleĢecek seminer ve
eğitim gezisi için Proje Uygulama 2. ġube Müdürlüğü personeli Dr. Mimar Çelen AyĢe ÜNAL’ın
görevlendirilmesi; 27 Kasım-4 Aralık 2021 (27 Kasım 2021 Ġzmir çıkıĢ-4 Aralık dönüĢ olmak üzere)
tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, söz konusu seyahatte hava yolu ile ulaĢım 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.) Proje Uygulama 2. ġube Müdürlüğü
03.3.3.01 (Yurt DıĢı Geçici Görev Yolluğu) kodundan karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (Kentsel
DönüĢüm Dai.BĢk.E.398002)
5. Ġzmir’in toplu ulaĢım kalitesini arttırmak, yaygınlaĢtırmak ve herkes için eriĢilebilir bir hizmet
sunmak amacıyla, 22 adet Midibüs alımına ihtiyaç duyulmuĢ olup, söz konusu araçların, ESHOT Genel
Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesi "T" cetveline eklenmesi ve bedelinin UlaĢım Yatırımları Dairesi
BaĢkanlığı Bütçesinden ödenmek suretiyle satın alınması hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-UlaĢım
Yat.Dai.BĢk.E.42419/E.399340)
6. Konak ilçesi, YKM (Yeni Karamürsel) AlıĢveriĢ Merkezi önünde bulunan ve Cumhuriyet Caddesi ile
Bahri Baba Parkını bağlayan Yaya Üst Geçidine ġehit Teğmen Güngör DOLUNAY’ın isminin verilmesi
hususunun görüĢülmesi. (Sosyal Hiz.Dai.BĢk.E.399103)
7. Çiğli Tramvay Hattı Yapım ĠĢi kapsamında, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım
A.ġ arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Raylı
Sistem Dai.BĢk.E.396087)
8. Narlıdere Belediye BaĢkanlığı tarafından yapılacak olan KDV dahil 40.160.160,52-TL ihale bedelli
“Narlıdere Belediyesi Pir Sultan Abdal YaĢam Vadisi Yapım ĠĢi”nin Belediyemizle birlikte ortak proje
kapsamında yapılmasını talep edilmekte olup, söz konusu tesisin yapımı için sözleĢme tutarının %75' i
olan KDV dahil 30.120.120,39-TL tutar karĢılığı yapılacak yardımın önerge ekinde yer alan Protokol
kapsamında değerlendirilmesi hususunun görüĢülmesi. (Yapı ĠĢl. Dai.BĢk.E.399710)
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9. Belediyemizin yatırımı olan “Ġl Sınırları Ġçindeki UlaĢım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve ĠnĢaat
Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması ĠĢi” kapsamında önerge ekinde yer alan Protokolde bahsi geçen
“Bornova Ġlçesi, Doğanlar Mahallesi, 1401/1 ile 1454/1 Sokak Yol ve Tretuvar Düzenleme ĠĢi”nde yol
güzergahında kalan Ġzmir Doğalgaz A.ġ. ye ait doğal gaz hattının deplasmanları Ġzmir Doğalgaz A.ġ.
tarafından yapılmıĢ olup, yapılan deplasman bedelinin ödenmesi talebinin görüĢülmesi. (Fen
ĠĢl.Dai.BĢk.E.396611)
10. Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 49 no'lu parsel için Ġzmir Bölge Adliye Mahkemesi
5. Hukuk Dairesinin 2018/1250 Esasına kayden açılan davadaki 2019/706 sayılı Kararında esas alınan
BilirkiĢi Raporunda taĢınmaz birim bedel hesaplamasında objektif değer azalıĢ indirimi uygulanmaksızın
yapılan hesaplamadan doğan 119.600,00-TL fark alacağı bedelinin davacılar vekiline ödenmesi veya
ödenmemesi hususlarının görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.370586)
11. Yeni KuĢak Köy Enstitülüler Derneğinin Ġzmir ġubesi tarafından gerçekleĢtirilecek olan “Kısa Film
YarıĢması” sonucunda Belediyemiz ve Dernek temsilcilerinin ortak kararlarıyla oluĢturulacak Jüri
Kurulu üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek olan en fazla 10 adet finalist
kısa filmin gösterileceği, Gala Gecesi organizasyonu ve Ġzmir dıĢından gelecek olan film ekiplerinin en
fazla 2 temsilcinin ulaĢım, konaklama ve ağırlama masraflarının karĢılanmasının yanı sıra en iyi kısa
film seçilen eserin yönetmenine 7.000-TL, en iyi oyuncu seçilen oyuncuya 2.000-TL ve ayrıca izleyici
oylamasıyla seçilen filme de 2.000-TL para ödüllerinin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından
karĢılanması ve ilgili ödemenin Sinema Ġzmir Projesi faaliyetlerini yürüten Kent Ekonomisi ve Yenilikçi
Endüstriler ġube Müdürlüğünün 2022 yılı içerisinde 03.4.2.05. ve 03.6.1.01 bütçe kodlarından
karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢ. ve Turizm Dai.BĢk.E.399645)
12. Gaziemir Belediye Meclisinin; Sağlık ĠĢleri Müdürlüğünün Hizmet Alımları Kaleminden
1.000.000,00-TL ödeneğin, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Menkul Mal ve Gayrimaddi Hak Alım ve
Bakım Onarım Giderleri kalemine alınmak suretiyle aktarma yapılmasına yönelik, 05/10/2021 tarihli ve
88 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.397314)
13. Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 10738 sayılı
Kararı doğrultusunda; Konak Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 142/2021 Kararı ile uygun
bulunan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/500 ölçekli YerleĢim Planı
DeğiĢikliği önerisi dikkate alınarak, Güzelyurt Mahallesi, 7378 ada, 10-11 parsellerin "Kültürel Tesis
Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Ġzmir Konak-Kemeraltı ve Çevresi
Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı Plan DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.396895)
14. Bostanlı Mahallesi 1359 ve 9429 numaralı adaları kapsayan alanda yürürlükteki Ġzmir-KarĢıyaka
1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında yer alan "Özel Planlama Alanı" sınırının kaldırılması
amacıyla hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.395319)
15. Narlıdere ilçesi, Narlıdere Mahallesi, 128 ada, 101 parsele yönelik parsel malikince hazırlatılarak
Belediye BaĢkanlığımıza sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.397664)
16. Urla Belediye BaĢkanlığının 11/08/2021 tarihli ve 22317 sayılı Yazısı ile tarafımıza iletilen;
Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında “Akaryakıt + Servis Ġstasyonu Alanı” plan kararında
kalan; Bademler Mahallesi 259 ada, 1 ve 2 parsellere yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve
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ġeh.Dai.BĢk.E.397475)

17. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 115 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atilla
Mahallesi, 1232 adanın kuzeybatı köĢesindeki imar hattının, 65 parseli içine alacak Ģekilde
düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.392621)
18. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 165 sayılı Kararıyla uygun görülen; ġemikler
Mahallesi, 25L1B pafta, 6295/1 Sokağın doğusunda, 9873 adanın kuzeyinde, 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, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.394243)
19. Urla Belediye BaĢkanlığının 09/08/2021 tarihli ve 22098 sayılı Yazısı ile tarafımıza iletilen;
Gülbahçe Mahallesi, 253 ada 1, 2, 3 ve 8 parsellere yönelik Ġzmir 3. Ġdare Mahkemesinin 2020/1130
Esas – 2021/289 sayılı Kararı doğrultusunda imar planındaki "Günübirlik Tesis Alanı" ve "Otel Alanı"
plan kararlarının kıyı kenar çizgisinden 100 m olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.397371)
20. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/03/2021 tarihli ve 23 sayılı Kararı ile uygun görülen, Düzce
Mahallesi, 125 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği
önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.397595)
21. ÇeĢme Belediye Meclisinin 06/07/2021 tarihli ve 103 sayılı Kararı ile uygun görülen, Ovacık
Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Askeri Yasaklı Alan" plan kararında kalan alan
sınırının kaldırılarak "Özel Güvenlik Bölgesi" olarak yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.397618)
22. Aliağa Belediye Meclisinin 10/09/2021 tarihli ve 425 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir ili
genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır
ve orta hasarlı tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmıĢ yapılar veya 6306 sayılı Yasa
kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak plan ve uygulama
çalıĢmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak
Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve iĢlemleri belirleyen 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Plan Notu önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.392331)
23. Menderes Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 194 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir ili
genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır
ve orta hasarlı tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmıĢ yapılar veya 6306 sayılı Yasa
kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak plan ve uygulama
çalıĢmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak
Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve iĢlemleri belirleyen 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Plan Notu önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.392383)
24. Konak Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarihli ve 101 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yürürlükteki
1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planında, 2 Kat YapılaĢma KoĢullu,
Pansiyon Tercihli Konut Alanı (K-M2), kullanım kararında yer alan; Tan Mahallesi, 119 ada, 3 parselin,
Ġzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 10750 sayılı Kararı
doğrultusunda, tescil gösteriminin kaldırılması ve söz konusu parselin çevresinde bulunan parsellerin
ada içi fonksiyon sınırlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma
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Amaçlı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi.
(Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.392890)
25. Konak Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli 142 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir 1 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 10738 sayılı Kararı doğrultusunda;
Güzelyurt Mahallesi, 7378 ada, 10-11 parsellerin "Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik
hazırlanan, 1/1000 ölçekli Kemeraltı Koruma Amaçlı Ġmar Planı Revizyonu Plan DeğiĢikliği önerisi ve
1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.396556)
26. Konak Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 192 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki
1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planında, 5 Kat YapılaĢma KoĢullu,
Büro Alanları (T-O5), kullanım kararında yer alan ve Ġzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 08/01/2020 tarihli ve 10231 sayılı Kararı doğrultusunda, 1. Grup Korunması Gerekli
TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak belirlenen; Konak Mahallesi, 214 ada, 1 parselin tescil gösteriminin
iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği ve
1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerisi, 214 ada 1 parselin T3-(Perakende Ticaret Alanı-3 kat)
kullanım kararının ve yapılaĢma koĢulunun kaldırılarak ''Özel Proje Alanı'' olarak belirlenmesi ve öneri
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği Plan Notunun “Konak Mahallesi, 214
ada 1 parselde açığa çıkarılan buluntuların yerinde korunması, konservasyonu ve restorasyonu ile zarar
görmeyecek biçimde sergilenmesi ve tanıtımı kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemler ile her türlü
uygulama Koruma Bölge Kurulunun iznine tabidir'” Ģeklinde yeniden düzenlenmesi, öneri 1/500 ölçekli
YerleĢim Planı değiĢikliğinde ise, 214 ada 1 parsel için belirlenen yapı kitlesi ve parsel içi boĢlukların
kaldırılarak ''Özel Proje Alanı'' olarak belirlenmesi koĢuluyla değiĢiklikle, Belediye Meclisimizin
14/06/2021 tarihli ve 665 sayılı Kararı ile uygun bulunmuĢ olup, Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 25/08/2021 tarihli ve 12667 sayılı Kararı ile; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği ile, 1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerisinin plan notuna
''...uygulama'' ibaresinden sonra gelecek Ģekilde; ''İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 30/10/2019 tarihli /9885 sayılı ile 20/12/2019 tarihli /10215 sayılı Kararları ile uygun
bulunan avan ve mimari projeler geçerli olmak üzere'' ifadesinin eklenmesi koĢuluyla değiĢiklikle uygun
bulunduğundan, anılan Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda yeniden hazırlanan, 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerileri.
(Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.397062)
27. ĠZELMAN A.ġ’nin talebi doğrultusunda; ĠZELMAN A.ġ tarafından iĢletilen Belediyemize ait
otoparklarda uygulanmakta olan otopark fiyat tarifelerindeki saatlik bedellerin, tam elektrikli araçlara
yönelik %50 indirimle uygulanması hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.402657)
28. Ġzmir'in iklim değiĢikliği ile ilgili konularda yapılan çalıĢmalarının uluslararası düzeyde
tanıtılabilmesi ve ülkelerin iklim krizi ile mücadeleleri konusunda bilgi ve deneyim paylaĢılacağı 26.
Taraflar Konferansı'na (COP26) Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER, Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanları Onur Kadir ERYÜCE, Güven EKEN ve Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanı Hatice Gökçe BAġKAYA'nın Ġskoçya'nın Glasgow
kentinde düzenlenecek Konferansa 03-07 Kasım 2021 tarihleri arasında katılması, 03-07 Kasım 2021
tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, yapılacak olan seyahatte Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
Mustafa Tunç SOYER ve BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'ye ait ulaĢım (havayolu ile)
giderlerinin ilgili firmaya ödenmesi, günlük harcırah giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama
giderleri, Avrupa Ģehirleri arasındaki ulaĢım (Tren, Otobüs, vb.) giderleri ve (pasaport harcı, yurtdıĢı
çıkıĢ harcı, vize bedeli, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderler ile BaĢkan
DanıĢmanı Güven EKEN'e ait ulaĢım (havayolu ile) giderleri, konaklama giderleri, günlük harcırah
giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, Avrupa Ģehirleri arasındaki ulaĢım (Tren, Otobüs, vb.) giderleri ve
(pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, vize bedeli, 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, söz konusu seyahate katılacak olan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi DıĢ ĠliĢkiler
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ve Turizm Dairesi BaĢkanı Hatice Gökçe BAġKAYA'ya ait ulaĢım (havayolu ile) giderleri, günlük
harcırah giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama giderleri, Avrupa Ģehirleri arasındaki ulaĢım
(Tren, Otobüs, vb.) giderleri ve (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, vize bedeli, alan vergisi, Covid-19
PCR testleri vb.) diğer yasal giderlerin Belediyemizin ilgili Müdürlüğünün 03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici
Görev Yolluğu Harcama Kalemi bütçelerinden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Özel Kalem Md.
E.403603)
29. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Ġzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü (ĠZDOB)
arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün görüĢülmesi. (Kültür ve
San. Dai. BĢk. E.401407)
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
1. Urla Belediye BaĢkanlığının 11/08/2021 tarihli ve 22310 sayılı Yazısına konu; AltıntaĢ ve Yaka
Mahallelerinde bulunan mevcut Sanat Sokağı isminin "Rana" olarak yeniden isimlendirilmesinin
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita Cbs Dai.BĢk.E.333867)
2. Urla Belediye BaĢkanlığının 13/04/2021 tarihli ve 11271 sayılı Yazısı ve eki 07/04/2021 tarihli
Dilekçeye konu; Zeytinler Mahallesinde bulunan söz konusu kümeevlerine önerge eki krokide gösterilen
Ģekliyle "TaĢlıyaka Kümeevleri" ve "Tatar Kümeevleri" isimlerinin verilmesinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita Cbs Dai.BĢk.E.333909)
3. Urla Belediye BaĢkanlığının; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro
Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, görülen lüzum üzerine Urla Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğünün kurulması ve buna bağlı olarak Park ve Bahçeler Müdürü kadrosunun ihdas
edilmesi, (I) sayılı Kadro Ġhdas Cetveli Ek-1’de, (IV) sayılı Dolu-BoĢ Kadro Durumu Cetveli Ek-2’nin
onaylanması ve Fen ĠĢleri Müdürlüğünün önergede yer alan listede belirtilen tertiplerindeki ödeneğin
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne aktarılmasına yönelik, 21/05/2021 tarihli ve 306 sayılı Kararının
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları
Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.340266)
IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
V.
TOPLANTIYA
GÖRÜġÜLMESĠ

KATILAMAYAN

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

MAZERETLERĠNĠN

VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
2. BÖLÜM
2021 YILI EKĠM AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI
Tutanak No : 97509404-301.04-10/2
Toplantı Tarihi : 12/10/2021
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 ÖZUSLU, Taner KAZANOĞLU, Serkan
KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ
POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN,
Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Mehmet Atilla
BAYSAK, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Ġsmail SARI, YeĢim
TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat
ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali
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YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU,
Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan
DÖNMEZ, Mehmet TÜRKMEN, Ali BOR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Gürsel
RÜZGAR, Halil ÇULHAOĞLU, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Seda ÖZTÜRE, Bülent KÖKLÜ,
Ertan CERTEL, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Fikriye
ARSLAN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer
TOPÇU, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Alp ATAY, Özdem
Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun
YILMAZLAR, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Raife KARABATAK,
Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper
GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN,
Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Göksel DĠNÇER, Yusuf
DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, Murat ÖNCEL, Çile ÖZKUL, AyĢegül ALTUĞ, Ali AYYILDIZ,
Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail
EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Hakan ERTANE, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Sedat SARI,
Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Nafiz
KÜKLER, Alpaslan KOPARAL, Hasan ÜNAL.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Muhittin
SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Cemil
TUGAY, Serdar SANDAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Mithat TEKĠN, Ömer
ġENTÜRK, Halil ARDA, Rıdvan KARAKAYALI, Muharrem BAYRAKTAR, Mustafa
KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Erkan ÖZKAN, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar
ÜÇKAN, Murat CĠHAN, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili), Ġsmet ORHAN, Ali
ENGĠN, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, Filiz
CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Refik SÜREN,
Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), ġevket HASIRCI,
Metin YAġAR, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN,
AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Erol ÇOMAK, Uğur
DEMĠREZEN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK,
Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Turgut PINAR, Serdar AKSOY, Nezih ÖZUYAR.
I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin Ekim Ayı Olağan
Toplantısının II. BirleĢimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız mevcuttur. Bugün ayrıca Ġzmir
BüyükĢehir Belediye Meclisinin bitimine müteakip ĠZSU Genel Kurulumuzu da yapacağız. ĠZSU
Genel Kurulunun Üyeleri de siz Saygıdeğer Meclis Üyelerimizden teĢekkül etmektedir. Dolayısıyla
hem Meclis Toplantımız, hem de ĠZSU Genel Kurulumuz hayırlı olsun diyorum Ģimdiden. ġimdi
Gündemimizin maddelerine geçiyorum, açılıĢı yaptığımıza göre...
II.
BAġKANLIK
MAKAMINCA
GÜNDEME
EKLENEN
ÖNERGELERĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Önergelerin GörüĢülmesi bölümündeyiz. Sayın
KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bende Meclisi selamlıyorum, sizi de aynı Ģekilde. Madde baĢlıklarıyla
görüĢülerek oylansın Gündem Maddeleri.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli
ArkadaĢlar Önergelerin madde baĢlıklarıyla görüĢülüp oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 1 no’lu Önerge buyurun KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1., 2., 3. ve 4. maddelerin doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
1, 2, 3 ve 4 no’lu Önergelerin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 5?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Bütçe Komisyonu.

8
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
5 no’lu Önergenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
6 no’lu Önergenin Hukuk Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 7?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 7 ve 8 Bütçe - Hukuk.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
7 ve 8 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 9?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
9 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 10?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Bütçe.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
10 no’lu Önergenin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 11?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk – Kültür ve Kent Konseyi.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
11 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Kent Konseyi
Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir, 12?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Bütçe.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
12 no’lu Önergenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 13?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
13 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarımıza
havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir,
14?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 14 ve 15 Ġmar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
14 ve 15 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 16?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Hukuk – Çevre – Esnaf – UlaĢım, BeĢli Komisyon.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
16 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf – UlaĢım
Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir, 17?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
17 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 18?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Çevre.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
18 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonlarımıza havale edilmesini
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 19?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Hukuk.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
19 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 20?
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
20 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 21?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Hukuk - Çevre.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 21 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 22?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 22 ve 23 Ġmar - Kentsel DönüĢüm - Deprem Afet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 22 ve 23 no’lu
Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık - Kentsel DönüĢüm – Deprem ve Afet Komisyonlarımıza
gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 24?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Kentsel DönüĢüm - Deprem Afet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 24 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Kentsel DönüĢüm – Deprem ve Afet Komisyonlarına
gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 25?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 25 ve 26 Ġmar – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 25 ve 26 no’lu
Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına havale
edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 27?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Bütçe – ġirketler - Tüketici.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 27 no’lu
Önergenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe – ġirketler - Tüketiciyi Koruma Komisyonlarımıza
havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir,
28?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 28 no’lu
Önergenin kabulünü doğrudan oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir, 29?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk, acil.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 29 no’lu
Önergenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe- Hukuk Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 2 BaĢkanlık Önergemiz var.
Buyurun.
DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine Yüzölçümünün %28'i tarım alanlarından oluşan ve
ülkemizin en önemli üretim havzalarından üçünü sınırları dahilinde bulunduran ve gerek kadim
ürünlere gerekse kadim üretim yöntemlerine beşiklik yapmış İzmir'de bitkisel üretim ve
hayvansal üretim konularının ağırlıklı yer alacağı "Tarım ve Teknoloji Üniversitesi" adıyla
Belediye ve Vakıf katkılarıyla bir Vakıf Yükseköğretim Kurumu kurulması ve geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan protokol ekte olup, konunun "5393 sayılı Belediye
Kanunu", "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu", "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu",
31 Aralık 2005 tarih ve 26040 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vakıf Yükseköğretim
Kurumları Yönetmeliği" ve "YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları İşleyişine Dair Usul ve
Esaslar" hükümleri doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması hususunu; Sayın
Meclisimizin tensiplerine arz ederim. (Tarımsal Hiz. Dai. Bşk. E.400986)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġlgili Önerge okundu. Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Hukuk – Bütçe – Tarım – Eğitim, Gençlik.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 30 no’lu
Önergenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım ve Orman – Eğitim, Kültür, Gençlik
Spor Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Diğeri?
DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine 31 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında İskoçya'nın
Glasgow kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)
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kapsamında 26. Taraflar Konferansı (COP26) gerçekleştirilecektir. Konferansta, Birleşmiş
Milletler tarafından yönetilen alanda (Mavi Bölge) 197 ülke İskoç Etkinlik Kampüsünde
(Scottish Event Campus) bir araya getirilerek, ülkelerin iklim krizi ile nasıl mücadele edeceğinin
tartışıldığı bir platform yaratılacaktır. Bu çerçevede, İzmir'in iklim değişikliği ile ilgili konularda
yapılan çalışmalarının uluslararası düzeyde tanıtılabilmesi ve ülkelerin iklim krizi ile
mücadeleleri konusunda bilgi ve deneyim paylaşılacağı 26. Taraflar Konferansı'na (COP26)
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER ile birlikte İdaremiz Özel Kalem
Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan Kerem Ziya YANGÖZ'ün 03-07 Kasım 2021 tarihleri
arasında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Konferansa katılması ve 03-07 Kasım 2021
tarihleri arasında görevli izinli sayılması, yapılacak olan seyahatte Kerem Ziya YANGÖZ'e ait
ulaşım (havayolu ile) giderleri, günlük harcırah giderleri, şehir içi ulaşım giderleri, konaklama
giderleri, Avrupa şehirleri arasındaki ulaşım (Tren, Otobüs vb.) giderleri ve (pasaport harcı,
yurtdışı çıkış harcı, vize bedeli, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderlerin
ESHOT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçesinden
karşılanması hususunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek gerekli kararın alınmasını
arz ederim. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğt. Dai. Bşk. E.43084/E.405234)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 31 no’lu
Önergenin doğrudan kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir.
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyeleri Ģimdi Komisyon Raporlarının
GörüĢülmesi Bölümüne geldik. Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Üç Raporumuz var. Üçü de Komisyondan oybirliği ile gelmiĢ,
Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli Meclis
Üyeleri Komisyonlarımızdan üç Rapor gelmiĢtir 1, 2 ve 3. maddelerdeki bu Önergeler
Komisyonlarımızda oybirliği ile kabul edilmiĢtir. ġimdi Meclisimizin Olur’una sunuyorum;
1, 2 ve 3 no’lu Komisyon Raporlarının Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyeleri Ģimdi Gündemimizin diğer maddesi
Gündem DıĢı KonuĢma Taleplerine geldik. Gündem dıĢı konuĢma talebi olan Meclis Üyelerimiz
varsa. Evet, Sayın BOZTEPE. Buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Aslında doğru, kürsüye çıkayım. Değerli
ArkadaĢlar hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten de artık Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi gibi
Türkiye’nin 3. büyük bir kentinin bir hem Hizmet Binasının, hem de bir Salonunun olmamasını,
hem bu Meclise yakıĢtırmıyorum, hem de Ġzmir’imize yakıĢtırmıyorum. Dün toplantı yaptık.
Herhalde sanırım yarın burada bir toplantı var, Cuma günü toplantı var. Yani bu kentimizde
Belediye Meclisi’nin bu kentin en önemli olan, karar organı olan Belediye Meclisimizin toplanacak
bir Meclisi de yok. “Bu ayıp da bize yeter.” diye düĢünüyorum. Değerli ArkadaĢlar, Değerli
ArkadaĢlar dün burada bizim verdiğimiz bir Önerge vardı. Gerçekten de üzerinde uzun, uzun
çalıĢılmıĢ, uğraĢ verilmiĢ bir Önergeydi. Bizim orada herhangi bir siyaset yapma gibi bir
düĢüncemiz asla olmadı. Ve yine arkadaĢlarımız ben yollayayım onlara, bir daha bir daha üstünden
geçsinler, okusunlar. Tamamıyla bu kent için bir Ģeyler yapmanın, bir uğraĢlar vermenin amacı ile
hazırlanmıĢ bir Önergeydi. Dün de kısaca anlattım ama yine bir daha üstünden geçeyim; biz daha
önce depremin arkasından hemen usul ve esaslarla ile ilgili bir 4 ay, 5 ay gibi bir çalıĢma yaptık. Ġyi
bir çalıĢmaydı, hatta çıktım o gün kürsüde de bir konuĢmada yaptım, ilgili arkadaĢların hepsine de
teĢekkür ettim. Fakat eksikti, biz o zaman önerdik. AK Parti Grubunda direkt ilk önce ben önerdim,
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sağ olsun Kemal Ağabey destek verdi bu emsal artıĢına. Yani bunun sadece depremde zarar gören
binalarla çözülmeyeceğini, bunu bütün kente yayarak ada bazlı planları yapılarak bu uygulamanın
olmasını önerdik. Fakat o günkü arkadaĢlarımız bunu uygun görmediler, ki Bakanlığımızda ada
bazlı çalıĢmalar yapılmasını önermiĢti. Dün ben yine bir sakin konuĢma yaparak hepinizden rica
ettim. Dedim ki arkadaĢlar; iyi düĢünelim, kaybettiğimiz bir Ģey yok. Dün bir karar aldık, sadece
Bayraklı için sabahtan beri beni arayan çok oldu, sizleri de aramıĢlardır. Nedir aldığınız karar?
Bayraklı’nın dıĢında arayanlar var. Bayraklı’dan arayanlar var. “Bayraklı’da kentsel dönüĢüm
yapacağım.” diyor. “Ben ne yapacağım” diyor. ġimdi “Benim Ģu kadar yerim var ne yapacağım?”
diyor. Diğer ilçelerden de arayanlar oluyor. Dilimizin döndüğünce bazı cevaplar vermeye çalıĢtık.
Değerli ArkadaĢlar bu kenti bölmeyelim, bu kenti kendi içinde gettolara bölmeyelim. Yani biz
Bayraklı’yı… Ben geçmiĢte dün Hakan KardeĢim de söyledi, ben de Bayraklı da Meclis Üyeliği
yaptım. Ġkametgâhım, benim resmi ikametgâhım 1973 yılından beri Bayraklı’da, aldırtmadım,
kendim baĢka ilçede oturuyorum. Ġrfan gibi olmasın, BaĢkan’ım Ģimdi dün söyledi ama
KarĢıyaka’nın ihtiyacı var, Karabağlar’ın ihtiyacı var, Konak’ın ihtiyacı var. Gelin bu yanlıĢtan
dönelim, gelin bunu düzeltelim, bu Önergeye hatta dört tane Grup BaĢkan Vekili altına imza atsın.
Önerge öyle olsun, bizim kendi Önergemiz AK Parti Grubuyla, MHP Grubunun Önergesi olmasın.
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin Önergesi olsun, BaĢkanlık Önergesi olsun. Varın bunun üzerinden
sizler rant demeyeyim de, bu siyasi rantı siz, sizin olsun ama bu kent kazansın yeter ki. Değerli
ArkadaĢlar, bugün bir deprem oldu. 14. katta oturuyorum ben, gerçekten de iyi sallandı. Hemen
baktık 6.3 açıklarında olmuĢ. Yarın ya da biraz sonra bir depremin olmayacağını bilemeyiz. Biz eğer
ki, orta hasarlı ve hasarlı binaları sadece bunu verirsek, bu haksızlık olur, bu ayrımcılık olur, bu
Yasalara aykırı davranmıĢ oluruz. ĠĢte bugün bir internet sitesinde okudum. ĠnĢaat… Pardon
Mimarlar Odası dava açacağını söylüyor. Niye biz hep beraber ayağı yere basan bir Önerge
hazırlayıp da bu kentin kurtulması için bir çalıĢma yapmıyoruz? Niye Yasaları arkada dolanarak
baĢka Ģekiller yapıyoruz? Gelin bu kenti tamamen değiĢtirelim. Ada bazında planlar yapılsın ve
bütün ilçeler de baĢvuru yapsınlar, bu kenti yenileyelim, depreme dayanıklı konutlarımız olsun.
Sadece depreme dayanıklı konutlar yani yerinde değiĢim dediğimiz değil, parkı, bahçesi, oyun
alanları, sosyal donatıları, yolu ve hava sirkülasyonu olan binalar yaratalım, yaĢam alanları
yaratalım, bunu hep birlikte yapabiliriz. Ben AK Parti Grubu ve MHP Grubunun verdiği Önergenin
arkasında, Hem Ġyi Parti’nin hem Cumhuriyet Halk Partisi’nin duracağına da inanıyorum ve aynı
Ģekilde bizim Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin Değerli Bürokratlarının da bu Önergenin doğru
olduğuna, doğru olduğuna inandıklarına inancım da tandır. Çünkü bizim verdiğimiz Önergenin
hiçbir yerinde siyaset yok, içinde hiçbir kimseye hakaret yok. Bu kentin geçmiĢindeki çarpık
yapılaĢmalarla ilgili konuĢtum. Değerli ArkadaĢlar Ģu an Ġzmir’de bürokratlık yapan arkadaĢların en
eskisi 20 yıllıktır. Biz 1980’den bahsettik, 1970’lerden. Dün kalktı bir arkadaĢımız dedi ki;
“Buradaki Bürokratlar…”
Öyle bir Ģey olabilir mi? Onlar burada biz karar veren o
arkadaĢlarımızda çalıĢanlar biz burada karar alacağız, onlar da yapacaklar, üretecekler. Bunun
arkasında duralım. Ben inanıyorum, PerĢembe günü temenni ediyorum BaĢkanlık Önergesi’yle yeni
bir Önergenin geleceğine inancım tam. Çünkü dün biz 10 dakika içinde o kararı verdik ve bizim
önerdiğimiz… Grubumuzun muhalefet Ģerhini de ilettik. %30 önerdik, %30 belki depremzedelerin
dile getirdiği bir oran ama ben ilk mesela %20 önerdim ben ama %20 ile çözülemeyeceğini oturup
çalıĢmalarımızda gördük. %30’la çözülebiliyor. Yani burada nüfus artacak ama nüfus artıĢında da
nasıl çözeceğiz? Sosyal donatılar oluĢturarak, planlama yapılarak. Biz hemen hemen her ay, her ay
burada arkadaĢlar emsal artıĢı veriyoruz. Gültepe’de verdik, BeĢtepeler’de verdik, Cumhuriyet’te
veriyoruz. ĠĢte Cumhuriyet’teki Sevgili Muhtarımız çıktı hakkını aradı, Genel BaĢkanınız talimat
verdi, yeni bir plan gelecek ve emsali daha da yüksek, yükselerek gelecek, önümüzde emsal artıĢı.
Yoksa biz kimseye burada bir rant falan verdiğimiz yok. Bir dairesi olanın, iki dairesi olmayacak
sadece bir dairesi olanın bir kısmı kendi cebinden çıkacak, belki dairesini biraz küçülterek 10 metre,
12 metre 15 metrekare gibi dairesinin büyüklüğüne göre ve bir kısmını da biz emsal artıĢı vererek
bu iĢin altından çıkabiliriz. Hepinize güveniyorum arkadaĢlar, Bürokrat ArkadaĢlarımıza
güveniyorum arkadaĢlar. Ben inanıyorum ki, bizim dün verdiğimiz Önergeyi Cumhuriyet Halk
Partisi ve Ġyi Partili arkadaĢlar bir daha özümseyerek okurlarsa onların da inanacaklarına güvenim
tam. Biz dün Bayraklı’yla ile ilgili oyçokluğu yaparken, biz sizin verdiğiniz Önergenin yetmediğini
daha fazlası olması gerektiğini söyledik. Ondan dolayı biz onu oyçokluğu yaptık arkadaĢlar bunun
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üzerinde dün…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE toparlar mısınız?
HÜSNÜ BOZTEPE: BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın, BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE toparlar mısınız?
HÜSNÜ BOZTEPE: Toparlayacağım BaĢkanım…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen, lütfen…
HÜSNÜ BOZTEPE: Toparlayacağım, toparlayacağım rahat ol toparlayacağım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündem dıĢı konuĢuyorsunuz lütfen.
HÜSNÜ BOZTEPE: Gündem dıĢı konuĢunca ne oldu BaĢkan’ım?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, dün BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın attığı bir tweet var. Müjdeliyor
güzel. Nereyi müjdeliyor? Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı sadece Bayraklı'da oturan
vatandaĢlarımıza müjde veriyor, onun da bir kısmına. Kendisi eğer ki, Bayraklı Belediye BaĢkanı
ya da Bayraklı Belediyesi Meclis Üyeleri bu tweet’i atsaydı alkıĢlardım, adamlar yaptılar derdim.
ġimdi Abdül BATUR BaĢkan yok burada. Konak Belediye BaĢkanımız, Bornova Belediye
BaĢkanımız, KarĢıyaka Belediye BaĢkanı herhalde haklarını arayacaklar. Aramasalar o ilçedeki
insanlar, vatandaĢlarımız kendilerine hesap soracağına inancım tamdır. Değerli ArkadaĢlar dün bir
de mezbaha ile ilgili…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE…
HÜSNÜ BOZTEPE: Mezbahayla ilgili.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE…
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın… Buyurun.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE lütfen.
HÜSNÜ BOZTEPE: Kaç dakika oldu?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toparlayın diyorum size.
HÜSNÜ BOZTEPE: Kaç dakika oldu?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 10 dakika oldu.
HÜSNÜ BOZTEPE: Toparlıyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen, lütfen.
HÜSNÜ BOZTEPE: Toparlıyorum. BaĢkan ikide bir lafımı kesip durma.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kesebilirim, ben BaĢkan’ım buna hakkım var benim. Toparlayın
diyorum, “Devam edeceğim.” diyorsunuz. Böyle bir hak, böyle bir keyfiyet yok, lütfen yapmayın.
HÜSNÜ BOZTEPE: Tamam. Sen Grup… Tamam, tamam, tamam BaĢkan’ım, tamam.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Daha baĢtan germeyelim Meclisi yapamayın lütfen.
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkansın sen, BaĢkan olduğunu biliyoruz senin.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 10 dakikayı geçti.
HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar dün mezbahayla ilgili bir açıklamam olmuĢtu, BüyükĢehir
Belediye BaĢkanımız bununla ilgili görüĢlerini vermiĢti. Bugün yine aldığımız bir haber, bu
mezbahayı söküp Ardahan’a götürüp kurmayı düĢünüyorlarmıĢ. Eğer ki buradaki Grup
Sözcüsü’nün bilgisi varsa, bu konuda yeni bir bilgisi varsa bana bunu eğer ki iletirlerse bize
açıklama yaparlarsa seviniriz. Hepinize teĢekkür ediyorum, sağduyunuza güveniyorum, Değerli
arkadaĢlar bu emsal artıĢı bu kent için çok önemli, bu iĢin 10 dakikası, 15 dakikası yok Mustafa Bey
bu, bu…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE…
HÜSNÜ BOZTEPE: Sizin gibi...
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE bakın gündem dıĢı konuĢuyorsunuz bana oradan
Meclisi nasıl yöneteceğimi öğretmeyin Sayın BOZTEPE.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sizin, sizin… Bu kenti…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen Sayın BOZTEPE sözünüzü tamamlar mısınız? Lütfen
sözünüzü tamamlar mısınız? Meclisi baĢtan germeyin…
HÜSNÜ BOZTEPE: Siz, siz… Siz bu kentte…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz hakkınızı verdim, lütfen o konular konuĢulur, biraz sonra
sizin diğer Grup Sözcüsü ArkadaĢlarınız da konuĢacaklar.
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HÜSNÜ BOZTEPE: Yahu niye bağırıyorsunuz BaĢkan’ım?
Niye bağırıyorsunuz? Niye
bağırıyorsunuz? Sesinizi niye yükseltiyorsunuz?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen Sayın BOZTEPE lütfen, Sayın BOZTEPE lütfen.
HÜSNÜ BOZTEPE: Yahu siz niye bağırıyorsunuz? Lütfen derken ben bir hakaret mi ettim
arkadaĢlar?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen diyorum bakın…
HÜSNÜ BOZTEPE: Ben bir Ģey mi dedim?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen diyorum, sözünüzü toparlayın diyorum…
HÜSNÜ BOZTEPE: Bir kere söyleyin yeter, her…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sözünüzü toparlayın diyorum lütfen.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ama sen yaparsan, ben de yaparım böyle.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir Ģey yapamazsınız siz efendim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Tamam sus biraz yahu, sen sus biraz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen Sayın BOZTEPE germeyin.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sen sus, bitireceğim kapatacağım yahu. Değerli ArkadaĢlar, hepinizi sevgiyle
selamlıyorum. Yalnız Mustafa Bey…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen arkadaĢlar keser misiniz mikrofonu? Kesin, lütfen inin
oradan, lütfen, lütfen. Ġzmir Halkı adına sizden rica ediyorum, Ġzmir Meclisi adına sizden rica
ediyorum. Lütfen BOZTEPE yapmayın, yapmayın, yapmayın lütfen. Lütfen Sayın BOZTEPE,
lütfen Sayın BOZTEPE… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE lütfen… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE lütfen… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE lütfen…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE
lütfen…
HÜSNÜ BOZTEPE: Bir laf söylerim, altında kalırsın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ne demektir “Bir laf söylerim altında kalırsın”… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, Değerli
ArkadaĢlar bakın, burası Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi. Burasının belli kuralları var Değerli
ArkadaĢlar.
Bakın
Değerli
ArkadaĢlar…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bu kurallar, Değerli ArkadaĢlar, bu kurallar
Sayın
BOZTEPE
için
de
geçerlidir…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
HÜSNÜ BOZTEPE: Ne bağırıp duruyorsun?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sen bana öyle bağıramazsın… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE bakın
provokatörlük yapma burada… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Burada provokatörlük yapma Sayın BOZTEPE…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan söz istiyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Burada provokatörlük yapma. Bu Meclisin huzurunu bozamazsın. Ġzin vermez
sana Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti’de vermez, Ġyi Parti’de vermez. Bu provokatörlüğü
yapma… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan Gündem DıĢı konuĢmalar için söz isteyenler var.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yapma, yapma… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yapma lütfen.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündem dıĢı konuĢmalar için söz istiyoruz.
ÖZGÜR HIZAL: Otur Hüsnü Ağabey…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, siz de sakin olun lütfen. Bağırarak sesiniz… Bakın Sayın BaĢkan
yani.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey.
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ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Grup BaĢkan Vekili.
ÖZGÜR HIZAL: Bakın Sayın BaĢkan diyorum…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Grup BaĢkan Vekili Allah aĢkına, Muhammed aĢkına,
Peygamber aĢkına…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan’ım diyorum…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan’ım diyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Siz de lütfen sakin olun, sesinizi yükseltmeden uyarınızı elbette ki yapacaksınız.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yapıyoruz.
ÖZGÜR HIZAL: Elbette ki yapacaksınız.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yaptık.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bakın sesinizi yükseltmeden çünkü burada siz de biliyorsunuz
ki…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, anlamıyor.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Anlamıyor maalesef anlamıyor.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan herkes anlar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Anlamadı.
ÖZGÜR HIZAL: Ama sesinizi yükseltmeyin lütfen.
HÜSNÜ BOZTEPE: Neyi anlamıyoruz yahu? Bu nasıl laf yahu?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yahu nasıl konuĢuyorsun sen BaĢkanla yahu? (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan Gündem DıĢı KonuĢmalar için söz istiyoruz… (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Sayın KÖKKILINÇ buyurun. Söz vereceğim, söz
vereceğim herkese vereceğim arkadaĢlar.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım dün aslında bu Meclis’te depremzede yurttaĢlarımız için
çok güzel bir karar verildi. Burada Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız, Ġyi Partili
Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız geçmiĢten de gelen 5 aylık süreçteki çalıĢmalarında üzerine ekleyerek
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanımızın da iradesiyle birlikte çok güzel bir karara imza attılar.
Bayraklı’da yaĢayan depremzede vatandaĢlarımız bundan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Ben de ayrıca tüm Meclis Üyelerimize bu konuda teĢekkür ediyorum. Sadece bir konuda
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerimiz ve Ġyi Partili Meclis Üyelerimizin söylemleriyle ilgili
bazı yanlıĢ algılara yol açacak Ģekilde AK Partili Meclis Üyelerimizin söylemleri oldu. Bunun
aslında açılması gerekiyor. Burada dün vermiĢ olduğu Hüsnü Bey’in AK Partili Meclis Üyemizin
Önergesinde genel bir imar düzenlemesinden bahsediliyor, %30 gibi. Belki içeriğinde gerçekten
emek verilmiĢ olabilir, belki bu konunun uzmanı mimar-mühendis hani pek çok kiĢiden
yararlanılmıĢ olabilir. Ama metin o kadar uzun ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ne karĢı kurumsal
kimliğinin itibarına o kadar zarar verecek bir üslupla kaleme alınmıĢ ki, biz bundan dolayı çok
büyük bir sıkıntı ve üzüntü duyduk. Ben burada bu anlamda bu Önerge ya da öneri üslubundan
dolayı hani kınama… Grubum adına ve kendilerini kınıyorum. Bir baĢka yönünü söyleyeceğim
Ģimdi. Biz Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri olarak, Ġyi Partili Meclis Üyeleri olarak en
baĢından beri depremzede yurttaĢlarımızın hep yanında olduk. Empati yaptık, kendimizi onların
yerine koyduk, biz de aynı Ģekilde binaların içindeydik, biz de hep aynı düĢünceleri duyduk. Acaba
eĢimizi, çocuğumuzu ailemizi görebilecek miyiz? Acaba can kayıplarımız olacak mı? Çıkabilecek
miyiz? Bunların biz de heyecanlarını yaĢadık. 118 canımızı kaybettik. Biz baĢka ülkede meydana
gelen depremlerde de, sıkıntılarda da bu acıları duyuyoruz, hissediyoruz, insanız. Ama Ģunu
söyleyelim; 5 aylık süreçte Ġmar Mevzuatından kaynaklanan çeliĢkilerden dolayı zaten Kentsel
DönüĢüm Yasasında çok büyük bir sıkıntı vardı. VatandaĢların kentsel dönüĢüme gidememelerinin
sebebi; sahip oldukları haklarında kat kaybına uğramalarıydı. Yani kazanılmıĢ haklarını
kaybediyorlardı. Deprem meydana geldiği zaman, 30 Ekim’deki deprem meydana geldiğinde bu
sefer vatandaĢlarımızın sahip oldukları haklar aĢağıya çekildi. Ġstedik hani gökdelenler olan bir
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bölgede, o bölgede baĢka yüksek yapılı yerlerde varken 5 kata indirildi, anlamadığınız bir Ģekilde.
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin de iradesine baĢvurulmadan, tek kiĢi tasarrufuyla, tek tasarrufla.
Biz bütün bu sıkıntıları, Ġmar Yasalarından ileri gelen sıkıntıları gidermek adına Ġzmir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanımızın sunmuĢ olduğu Önergeyle burada AK Partili Meclis Üyelerimiz, MHP’li
Meclis Üyelerimiz, CHP’li, Ġyi Partili Üyelerimiz hepimiz bir araya geldik. O süreçte hepimiz
kenetlendik. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’yla da yine iletiĢim içerisinde, koordinasyon içerisinde
olduk. 5 aylık süreç içerisinde bu Meclis’te pek çok Komisyonda görev yapan Belediye Meclis
Üyesi ArkadaĢım buna bir çözüm getirdi. Ben de dâhil oldum son çalıĢmalarında. Çevre ve
ġehircilik Bakanımızın bir tereddüttü olmuĢtu, o tereddüttü biz küçük bir toplantıyla giderecek
Ģekilde yeniden bir toplantı yaptık ve son Ģeklini verdik. Burada ne dedik? Burada dedik ki;
“Depremde zarar görmüĢ olan orta hasarlı ve ağır hasarlı yapılar” dedik. “6306 sayılı Kentsel
DönüĢüm Yasası” dedik halk dilinde bilinen. Bir de “Deprem Yönetmeliği’nin çıktığı 1999
tarihinden önce yapılmıĢ olan ruhsatlı yapıları da kapsayacak Ģekilde” dedik. Ġlçe Belediyeleri’yle
koordineli bir çalıĢma yapalım, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yönlendirsin, usul ve esasları
belirleyelim, Ġzmir'in 30 ilçesinde korunacak alan sınırları yani K dediğimiz, K alanları belirlensin,
ondan sonra da biz burada onaylayalım ve vatandaĢlarımızın haklarını almalarını sağlayalım.
“Mağduriyetlerini gidermelerini sağlayalım.” dedik bu kararı aldık. Daha sonrasında da Ġlçe
Belediyelerimiz çalıĢtılar, deprem mağduru, en fazla mağduriyet yaĢayan ilçemiz Bayraklı olduğu
için çok hızlı bir süreci sürdürdü ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi’ne getirdi. Dün buraya
gelen Meclis’teki, Bayraklı Meclisi’nin Kararında %10’luk bir emsal artıĢı varken, biz burada
Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyeleri, Ġyi Partili Belediye Meclis Üyeleri içlerinde
ĠnĢaat Mühendisleri var, Mimarlar var, ġehir Plancıları var, Bürokratların görüĢleri alındı. Beklerdik
ki, bu kararı oybirliği ile çıksın. Her ne pahasına olursa olsun, neye kızmıĢ olurlarsa olsun, keĢke bu
karar oybirliği ile çıksaydı. Burada yapılan Ģey Bayraklı Belediye BaĢkanı’nın, Bayraklı Belediye
Meclis Üyeleri’nin Bayraklı’da yaĢayan vatandaĢlarımızın ve sivil toplum örgütlerinin katkısıyla
örnek bir karar çıktı. ġimdi neyle bu sefer yanıltma yoluna gidildi? Biz burada çok üzüldük, bize de
rencide edilecek Ģekilde söylemlerde bulunuldu. Çok haksız yani hiçbir vicdana sığmaz bu
söylemler. Yani hiçbir CHP'li Meclis Üyemiz bunu hak etmedi, hiçbir Ġyi Partili Meclis Üyemiz hak
etmedi. Bizim verdiğimiz görev o zaman almıĢ olduğunuz usul ve esaslarda tüm Ġlçe Belediyelerine
verdiğimiz bir görev var. Bayraklı ilk baĢta geldi, Bayraklı’nın kararı verildi. Bu, Ġzmir’in genelinde
diğer Belediye BaĢkanlarımızın yapacağı çalıĢmalar diğer ilçelerimizin yapacağı çalıĢmaların
BüyükĢehir Belediyesi’ne geldiğinde Ġzmir’in tamamının ölçeğinde çalıĢma yapılmayacağı
anlamına asla gelmiyor. Asla biz Ġzmir’in hiçbir ilçesini ayırmıyoruz, mağdur olan hiçbir
vatandaĢımızı ayırmıyoruz. Bu konuda lütfen tüm Ġzmir halkı müsterih olsun, bu konuda elimizden
gelen çalıĢmayı yapacağız. Bundan hiç Ģüpheleri olmasın. Depremzede vatandaĢlarımız için de bizi
anlamalarını rica ediyoruz. Bazen konular çok teknik oluyor, bazen belki bu kadar açamıyoruz bile.
Ama gördüler en basit konu bile nerelere varabildi. Biz isterdik, burada kavgalı bir görüntü olmasın.
Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız bu konuda bir siyaset gütmesinler, siyasi bir üslupla hareket
etmesinler, acılardan siyaset üretilmesin. Burada bütün kızgınlıklarını bırakıp, Bayraklı’yla ilgili
alınan kararda keĢke oyçokluğuyla değil, onlar da bize katılsalardı oybirliğiyle olsaydı. Ben bunu
söylemek istiyorum. Bir de deprem vergileri var biliyorsunuz. Dün BaĢkanımız da söyledi…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben süreyi
geçtiysem hemen…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Grup BaĢkan Vekili konuĢuyor buyurun. Grup BaĢkan
Vekillerinde sınırlama yok, buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben süreyi açtıysam, hemen bırakırım mikrofonu lütfen. 37 milyar 585
milyon Dolardan bahsediliyor. Deprem vergileri toplandı. Benim de bir arkadaĢım vefat etmiĢti
1999 depreminde Yalova'da. Bu deprem vergileri esasında Ģimdi lazım. Biz neden vatandaĢlarımızı
borçlandırıyoruz? Neden krediye mahkûm ediyoruz? Ne suçu var vatandaĢlarımızın? Öyle değil
mi? Sosyal bir devletsek eğer, bu iĢleri kredisiz çözmemiz lazım. Eğer vatandaĢımız evini
yitirmiĢse, barkını yitirmiĢse, devlet esas Ģimdi lazım, Ģimdi onlara lazım. Hiçbir Ģekilde
ceplerinden para çıkmayacak Ģekilde bu konunun çözülmesi lazım. Bu da konunun ayrı bir boyutu.
Ardahan’la ilgili konudan bahsedildi. Böyle bir Ģey doğru değil, gerçek dıĢı, bunu da söylemek
istiyorum, teĢekkür ederim.
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ederim, buyurun Sayın YILDIZ.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın
BaĢkan öncelikle Ģunu ifade edeyim; Meclisi siz yönetiyorsunuz, sükûnet size yakıĢır ve Hüsnü Bey
olabildiğince esasında süreyi aĢmıĢ olabilir belki sizin tabirinizle göre ama sakin bir konuĢma yaptı.
Ben de sizden sakinlikle cevap vermenizi çok fazla beklerdim. Son zamanlarda fazla
sinirleniyorsunuz. Zannedersem Ģekerle ilgili bir sıkıntınız mı var? Bilmiyorum bir kontrol
ettirirseniz memnun olurum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġekerle ilgili bir sıkıntımız yok Hakan Bey.
HAKAN YILDIZ: Sözümü, sözümü kesmeyin BaĢkan’ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Keseceğim.
HAKAN YILDIZ: Kesmeyin Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar bakın bu bir üslup haline gelmeye baĢladı.
HAKAN YILDIZ: Ġyi niyette bulunuyoruz Sayın BaĢkan’ım, sizi sevdiğimizden bulunuyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biz de sizi seviyoruz.
HAKAN YILDIZ: O zaman sözümü kesmeyin…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Benim Ģekerle ilgili bir rahatsızlığım yok.
HAKAN YILDIZ: Buyurun.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika, bir dakika dur Hakan dur. ArkadaĢlar benim Ģeker
gibi bir rahatsızlığım yok. Ama Ģöyle bir problemimiz var. Yani Ģöyle bir problemimiz var; evet bu
Meclisin Hüsnü BOZTEPE gibi bir problemi var… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Olur mu arkadaĢlar? Böyle bir Ģey olabilir mi?
Bakın Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.) Canım KardeĢim, Değerli ArkadaĢlar bakın… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
HAKAN YILDIZ: Bakın Sayın BaĢkan “Anlamıyor” dediniz bu ifade de yakıĢmadı size.
Anlamıyor demek Ģık bir ifade değil. “Hüsnü BOZTEPE gibi sorunu var.” demek Ģık bir ifade değil.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Var ama… Meclisin diyorum.
HAKAN YILDIZ: Bu ifadeleri size iade ediyoruz, bunlar Ģık değil. SeçilmiĢ bir Meclis Üyesine bu
ifadeyi kullanamazsınız…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bakın mesele…
ÖZGÜR HIZAL: Bu ifade doğru mudur?
HAKAN YILDIZ: Doğru mudur?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, bakın, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Benim görevim, benim görevim
Değerli ArkadaĢlar Ġzmir Halkı, Değerli ArkadaĢlar Ģu anda yaptığımız Gündem DıĢı KonuĢmalar
bakın… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ġsteyen
merak eden, isteyen merak eden Yönetmeliği okur, Yönetmeliği okur Gündem DıĢı KonuĢmalarda
nasıl usulle yönetildiğini, benden iyi bilirsiniz Hakan Bey, benden iyi bilirsiniz…
HAKAN YILDIZ: Yönetmelik…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar bakın… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Olabildiğince, olabildiğince sükûnetimizi
koruyarak… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Sükûnetimizi koruyarak bu Meclisi yönetmeye çalıĢıyoruz. Bakın olabildiğince bunu yapmaya
çalıĢıyoruz. Ama eğer siz gelseniz yönetseniz ya da Özgür Bey’de gelse yönetse burayı ve baĢka bir
arkadaĢımız yönetse de sonuçta bu Meclisi yönetme sorumluluğu olan insanın Yönetmeliklerle ve
kendisine tanınan haklarla burayı yönetmesinden daha tabii bir Ģey olamaz. Bakın size süreyi
sıfırdan baĢlatacağım merak etmeyin lütfen. ġu var; Büyük Millet Meclisi’ne baktığınız zaman,
Büyük Millet Meclisi’ne baktığınız zaman orada dahi, orada dahi, bakın Büyük Millet Meclisi’nde
Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarının oylarıyla seçilmiĢ bütün milleti temsil eden bir Meclisin
Üyeleri dahi, Bakanlar dahii Meclisi yöneten, Meclisi yöneten BaĢkan ilave bir söz veriyor bir
dakika ondan sonra kesiyor mikrofonunu. Ben Sayın ĠçiĢleri Bakanı’nın sözünün kesildiğini
biliyorum orada. ġimdi Allah AĢkına, Muhammed AĢkına, Peygamber aĢkına. Bakın suhuletle
götürelim, söz hakkı kısıtlanmadan isteyen istediğini söylesin. Tabii tartıĢılacak, tabii konuĢulacak,
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tabii konuĢulacak. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Zaten söyledi arkadaĢlar da, Hüsnü Bey de söyledi…
HÜSNÜ BOZTEPE: Sözlerini geri alacak…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Müsaade… Hiçbir Ģeyi geri almayacağım, Değerli ArkadaĢlar
Ģimdi hiçbir sözümü geri almayacağım…
HÜSNÜ BOZTEPE: Hakan?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Mahkeme orada dava açarsın eğer hakkında bir hakaret varsa,
hiçbir sözümü geri almayacağım. Çünkü hakaret yok buyurun Mahkeme orada, Tutanaklar orada,
devam edebilirsiniz… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) ġimdi Değerli Meclis Üyeleri Sayın Sözcü Hakan Bey’e tekrar sıfırdan baĢlatalım, buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan “Anlamıyorsunuz” ifadesi Ģık bir ifade değildi, bunun altına
tekrar çizmek istedim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bunu anladık, duyduk aynı Ģeyi tekrar etmeyin.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan lütfen sözümü kesmeyin.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bunu mu tartıĢacağız?
HAKAN YILDIZ: Bakın, bakın Sayın BaĢkan tartıĢıyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yeni baĢtan baĢlatayım.
HAKAN YILDIZ: Ben söz aldım…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.
HAKAN YILDIZ: Süremin içerisinde konuĢuyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz aldınız ama beni eleĢtiriyorsunuz, beni eleĢtiriyorsunuz.
HAKAN YILDIZ: Eğer böyle karĢılıklı gidecekse bu Ģık bir ifade değil, bunu siz yapıyorsunuz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢtan alalım isterseniz, tekrar veririm sözü size, sıfırdan
baĢlayalım tekrar buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Yahu böyle bir Ģey…
HAKAN YILDIZ: Yahu Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan bakınız, siz bugün Cumhuriyet Halk
Partisi’nin Grup BaĢkan Vekili değilsiniz, siz bugün bu Meclisin BaĢkan Vekilisiniz. Lütfen sözümü
kesmeyin, müdahale etmeyin lütfen.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Meclis BaĢkanı bakın…
HAKAN YILDIZ: Bakın BaĢkan’ım bu yakıĢmıyor.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: YakıĢıyor.
HAKAN YILDIZ: Ben sözümü… Ben bir… Bakın bir söylüyorum…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: YakıĢıyor. Bakın…
HAKAN YILDIZ: Yahu size yakıĢıyor mu karĢılıklıya döndürmek bu iĢi?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bakın…
HAKAN YILDIZ: Buyurun devam edin, tamam buyurun ben size süre veriyorum, süre baĢlatalım
biz de, buyurun.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Devam edeceğim, devam edeceğim. Değerli ArkadaĢlar bakın,
Değerli ArkadaĢlar bunu yapmayalım. Niye yapmayalım biliyor musunuz? ġimdi ne sizin tarzınız
böyle, ne de diğer arkadaĢlarımın tarzı böyle. Allah aĢkına yani, lütfen, lütfen… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hakan Beyciğim buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan bakınız üslup konusuna bu Meclis’te olabildiğince asgari ölçüde
dikkat etmeye çalıĢan bir Meclis Üyesiyim. ġimdi siz her seferinde benim sözüme karĢılıkla
dönersiniz, bu Meclis BaĢkan Vekilliği olmuyor kusura bakmayın, bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin
Grup BaĢkan Vekili olsanız belki bir nebze ama onda bile söz aldığı zaman Hatibe dikkat etmeye
özen gösteriyoruz. ġimdi ben Grubum adına bir Meclis bir Üyemin AK Parti Grubunun her Meclis
Üyesinin bu Meclis için değerli ve kıymetli olduğunun altını bir kez daha çizeyim. Hele, hele
Hüsnü Bey bizim için Çok Kıymetli ve Çok Değerli bir Meclis Üyesi. Çünkü bugüne kadar ortaya
koyduğu üslup ve tarzı beğenmeseniz de, yaptığı eleĢtirilerin hepsi sahada çalıĢılmıĢ, gidilmiĢ,
incelenmiĢ çalıĢmalar. Ben de keĢke aynı çalıĢma ölçeğinde, aynı gerçeklik bilgisi ölçeğinde bize
itham ettiğimiz Ģeyleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin, özellikle baĢta Sayın Tunç SOYER’in
çalıĢmasını çok arzu ederdim. Çünkü niye? Sayın BaĢkan bu kentin Belediye BaĢkanı. Ancak artık
bir klasiği var, klasiği değil netleĢti. Meclisin ilk günü gelir, diğer Meclislere gelmez. Bir de
BaĢkanın Meclise geldiği günlerde zamanı çok kıymetli. Niye çok kıymetli Sayın BaĢkan’ın…
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Ġzmir meselelerini konuĢtuğumuzda Önergelerimizi beğenmiyor, ortaya getirilenleri dikkate
almıyor. KonuĢtuğumuzda “Yahu bu çok uzun oldu.” diyor. Biz seçilmiĢ Meclis Üyeleriyiz ve bu
kent adına söyleyecek sözümüz ve yetkimiz… Verdiğimiz her kararın hukuki sorumluluğu var.
SayıĢtay denetimine tabiiyiz. Yeri geldiğinde muhtarlarda olduğu gibi üzerimize zimmet çıkıyor.
Eğer biz burada Ġzmir’i tartıĢmayacaksak, bu kentin Belediye BaĢkanı bu Meclise BaĢkanlık
yapmayacaksa niye o koltukta oturuyor? Ben bunu sorarım. ġimdi yine Ģuna dönelim; Sayın BaĢkan
araĢtırma yapmadan ithamda bulundu, bize bir soru sordu. Aynı soruyu da Nilay Hanım bugün
herhalde tekrar etti. Ben esasında bir cevap hazırlamıĢtım. Bunu Sayın Tunç SOYER’e ithafen
hazırlattım. Ancak Nilay Hanım sizin isminize yapamadık, kusura bakmayın nezaketsizlik olmasın.
ġimdi bir ithamda bulundu. 36 milyar Dolar nereye harcandı? ġimdi araĢtırdık, internete baktım,
gazete haberleri var 36 milyar Dolar, 36 milyar Dolar toplanan deprem vergileri. Sayın BaĢkan 36
milyar Dolar değil Nilay Hanım, 60 milyar Dolar. Yani bize hesabını sorduğunuz rakamın bugünkü
Dolar karĢılığındaki değeri 60 milyar Dolar. Peki bu rakam nereye harcanmıĢ? Bu rakam geçmiĢte
geçen sene Meclis’te Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz Cahit ÖZKAN Bey’in Meclis Tutanaklarında
net ifadeleri var, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanaklarında var. Bugün de burada tekrar etmemiz
gerekti. Çünkü biz Ankara'dan da bunu aldık. ġimdi 18 yılda Özel ĠletiĢim Vergisi olarak toplanan
bu vergilerde, 1999 Marmara Depremi’ne 201 milyar lira harcanmıĢ, 1999 Düzce Depremi’ne 3.75
milyar, 2003 Bingöl Depremi’ne 4.21 milyar, 2010 Elazığ Depremi’ne 3.92 milyar, 2011 Kütahya
Depremi’ne, 5.7 milyar, 2011 Van Depremi’ne 13.8 milyar, 2020 Elazığ Depremi’ne 5 milyar, 2020
Ġzmir Depremine 2 milyar. Peki daha yetmemiĢ, bu, bu yediğimiz bir Ģey değil. ġimdi siz bakmadan
yandaĢ gazetelerden…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar…
HAKAN YILDIZ: Küpürler keserek baktığınız için bunlar devletin resmi Meclis Tutanaklarına
geçmiĢ, devletin resmi kayıtlarında var. Ben yazılı vereceğim o kadar kendimize güveniyoruz
bunlar kayıt altında olan Ģeyler. Ayrıca 2003-2019 yıllarında depreme yönelik eğitim yatırımları için
202 milyar, sağlık yatırımları için 105 milyar, kentsel dönüĢüm için 112 milyar, ulaĢım için
488 milyar, acil yardımlar için de 11 milyar. Yine AK Parti Hükümetleri deprem politikası
uygulamalarında ne yapmıĢ? 2003'te iktidara geldiğimizde kentsel iyileĢtirme yenileme yol haritası
olan Deprem Master Planı hazırlanmıĢ, Türkiye’de ilk kez. 2005 yılında Avrupa’nın en büyük
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, ki Ġzmir Depremi’inde çok fazla çalıĢtılar UMKE kuruldu Değerli
ArkadaĢlar. 2009’da AFAD kuruldu. Tüm bu dağınık yapılar AFAD baĢlığı altında toplandı. Ġzmir
Depremi’nde koordinasyonda BüyükĢehirle birlikte çalıĢtığımız bu ortak çalıĢmada AFAD’ın ne
kadar etkili olduğunu tüm paydaĢlar gördü. Yine yetmedi, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
güncellendi, Deprem Gözlem Ġstasyonu 1100’e çıkarıldı. 2014’te Ulusal Deprem Eylem Planı
hazırlandı. Bu Ģekilde devam ettiğimizde 18 yılda deprem vergilerinden toplanan kaynak 150
milyar Türk lirası Değerli ArkadaĢlar. Yani çevirdim 60 milyar dolara denk geldi. Peki bunun tam
9 katı 540 milyar Dolar. Yani 1.35 trilyon lira harcandı. Bakınız Ģimdi rakamları benim ĢiĢirdiğimi,
benim 1.35 trilyon yani 540 milyar Dolar… ġimdi arkadaĢlar diyor bu bilgileri nereden aldın?
Rakamları ĢiĢiriyorsun. Sadece bir emsal, bir örnek vereceğim Ġzmir öznesinde. Ġzmir Milli Eğitim
Müdürlüğü buradan çıktığınızda Konak’ta, gidip sorabilirsiniz. 2017 yılı itibarıyla Ġzmir’de toplam
yenilenen okullara 600 milyon lira sadece Ġzmir'de kaynak aktarılmıĢ. Depremden yıkılmıĢ 33 tane
okul yenilenmiĢ. Yeni de 50 tane okulun ihalesi yapılmıĢ, 17 tanesi de baĢlanmıĢtır durumda.
Değerli ArkadaĢlar Ģimdi bu yazıyı ben size takdim edeyim, buradan bakalım. ġimdi siyasette algı;
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ģu an dünden beri üzülerek izlediğim algı operasyonunu görüyorum.
Nedir bu? Bir kere depremle ilgili sorduğu soruyu gazete manĢetlerinden bulduğu ifadelerle
sormasını ben BaĢkan’a yakıĢtıramadım. Biraz daha danıĢmanları ona daha doğru bilgiler aktarsın.
Bir diğer nokta da; emsal artıĢı meselesinde biz AK Parti Grubu olarak 30 ilçede bundan 2 ay önce
öneri olarak getirdik ve bu noktada Ġmar Komisyonu BaĢkanının açıklamalarını basında gördük,
bunları hiç girmeyeceğim. Ve samimiyetle dün Önergeler verdik. ġimdi Sayın BaĢkan ortak akıl
arıyor. Nerede arıyor ortak akılı? Ġstanbul’da arıyor. Hep söyledim ortak akıl arayabileceği tek yer
vardır; samimiyetle bu Meclisin kendisidir. ġimdi, bakıyoruz siyaset yapmakla yargılandık. ġimdi
Sayın Nilay Hanım’ı dinledim. “K” bölgelerini nasıl çalıĢtığımızı hepimiz biliyoruz Değerli
ArkadaĢlar. Biz “K”ları çalıĢırken Bakanlığın ilkesel olarak genel baktığı birçok prensiplerde baĢta
Grup BaĢkan Vekilimiz Özgür Bey olmak üzere ciddi mücadeleler verdik. Sayın Grup BaĢkan
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Vekilleri Kemal Bey orada Salahattin Bey burada sürekli koordine halinde değil miydiniz? Sürekli
“K”ların daha iyi çıkması noktasında fikir birliktelikleri yapmadık mı? Meclise gelmeden önce
bunları oturup konuĢmadık mı? Gruplar bunlarla ilgili toplantılar yapmadı mı? Peki Ġzmir’in bu
kadar kıymetli ve değerli emsal artıĢı 3 dakikalık Komisyon Toplantısı sonrasında gelinceye kadar
önceki bir hazırlık olduğundan Nilay Hanım bahsetti. Bu kadar zor muydu bu hazırlık ile ilgili
çalıĢmayı Sayın Grup BaĢkan Vekilleri’yle paylaĢıp, “Biz 20-30 düĢünüyoruz, siz ne
düĢünüyorsunuz istiĢaresi yapmak?” ĠĢte ortak akılın iradesi söylemle değil Sevgili BaĢkan’ım,
eylemle olur. Sayın Tunç SOYER'in söylemleri baĢka, eylemleri baĢka. ġimdi bir taraftan bakıyoruz
biz ne istedik? Dedik ki; Değerli ArkadaĢlar bakınız, risk alıyorsak Odaları bir tarafa koyuyorsak ki
koymamız lazım. Biz burada “K”ları geçirirken Odaların tavrını tepki olarak konuĢan bir Meclis
Üyesi olarak bir Meclis Üyemiz “Niyet okuyuculuğu yapma.” dedi, Cumhuriyet Halk Partisi’nden.
ġimdi niyet okuyuculuğu yapmıĢ olsaydım sonuç böyle olmazdı. Odaların açıklamaları ortada, neler
dediklerini biliyoruz. Ankara üzerinden nasıl davalar açtırdıklarını hepimiz biliyoruz. Bayraklı
Belediye BaĢkanımız %10’u geçirdiğinde basın basın dolaĢtı. Bir tek o basın açıklamalarında 20’yi,
30’u duydunuz mu Özgür Bey? Hiç denk geldik mi? Gelmedik. ġimdi biz ne dedik? Dedik ki;
“Bakınız 30 ilçeyi kapsamamız lazım “K” bölgelerinde.” ġimdi Bornova'daki 12 bin 397 tane
bağımsız bölümü nereye koyacağız Nilay Hanım? Dün burada, dün burada bakınız depremzedeler
vardı. Bir ablamız bayıldı, Güler Hanım. Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Niye bayıldı biliyor
musunuz Nilay Hanım? Çünkü Bornova’da oturuyor, karĢı sokakta kalıyor. KarĢı sokakta kaldığı
için benim %30’um gelmedi mi diye bayıldı. ġimdi biz bu kadının sesi olmayacak mıyız? Ve bizim
önerimizi siz Komisyona bile yollamadınız. Biz dedik ki; Komisyona gitsin, Komisyonda
tartıĢalım. ġimdi Nilay Hanım diyor ki; diğer ilçelere de bakabilirdik. ġimdi samimiyet burada
baĢlıyor. Siz bizim önerilerimizi Komisyona yollamıĢ olsaydınız, bu Komisyonda değerlendirilmiĢ
olsaydı, hazırlamıĢ olduğunuz Bayraklı’yla ilgili “K”yı önceden paylaĢılmıĢ olsaydı, o zaman biz
çıkıp yine burada sizin tabirinizle siyaset yapsaydık, bir çıkar kamuoyundan özür dilerdik. Ama
kusura bakmayın Değerli ArkadaĢlar bizim samimiyetimiz çok net, söylemimiz çok net, eylemimiz
çok net. Ancak sizlerin samimiyet ve eylemleriniz bu anlamda problemde. ġimdi ben bir soru
sorayım Sayın Tunç SOYER’e. Hani deprem paraları nereye gitti diyor ya kendisi. Mesela bu kentin
bir otopark sorunu var. Yıllardır otopark paraları BüyükĢehir’de ayrı bir hesapta toplanması
gerekiyor. ġimdi bu paralar nerede? Bu otoparkları yaptık mı? Bu kaynakları gerçekten de ayrılmıĢ
fondan buraya aktardık mı? Benim verebildiğim gibi yazılı bana verirlerse memnuniyet duyarım.
Biz bu kadar net bir Ģekilde ifade ediyoruz. ġimdi Sayın BaĢkan, az hasarlı binalar konusu. Bakınız
“K”ları geçirirken biz “Orta Hasarlı ve Ağır Hasarlılar olmak üzere 6306 Kapsamına Giren Binalar”
diye geçirdik, o günün aciliyetinde içimize sinse de, sinmese de bu noktaya geldik. Peki aradan bir
yıl geçti. Demek ki kentin dönüĢümünde bu sorunu çözmedi. Bir iyileĢtirme yaptık ve döndük
emsal artıĢına gittik. ġimdi az hasarlı bina sayısını her seferinde Sayın BaĢkan dile getiriyor ancak
yaptığımız çalıĢma Bayraklı’daki 17363 tane bağımsız bölüme sahip az hasarlıyı kapsamıyor. Peki
onlar ne olacak? Hani Bayraklı acildi Nilay Hanım? Onları ne yapacağız? Peki biz ne yapıyoruz bu
vatandaĢlarımıza biliyor musunuz? ġimdi bu vatandaĢlarımız tekrar gidiyor ceplerinden para
harcıyor, 6306 kapsamına girip aslında kentsel dönüĢümden faydalanıp “K”ya girmeye çalıĢıyor.
Ekstra masraf, ekstra yük bindiriyoruz. Bakınız bizi eleĢtirebilirsiniz, alınan kararları baĢka bir
Ģeyleri söyleyebilirsiniz. Ama reel olan bir durum var; Hükümet burada geldi, binaları yıktık ağır
hasarlıları. Plan yaptık 1600 tane konut inĢa ettik. Emsalleriyle 3 emsal olarak yapıldı ve mevcut
inĢaat emsalinden 40000 m2 daha fazla yapıldı. Evet alanları küçülenler var, doğrudur, burada
problem vardır, doğrudur ama reelde bir gerçeklik vardır. Binalar bitmiĢtir ve bu insanlar 30
Ekim’de o binaları teslim alacaktır. ġimdi sormak lazım; 1 yıldır daha hâlâ bugün Menderes’in
“K”ları geliyor. 1 yıl geçti Değerli ArkadaĢlar daha hâlâ Menderes’in “K”ları git gel, git gel.
Konak’ın Meclis Üyesi’yim, git gel, git gel. Yahu arkadaĢlar biz evrak üzerinde depremzedelerin
yanında bile daha duramadık. Geçirdiğimiz karar 17 bin tane depremzedeyi daha hâlâ kararsızlığa
itti ve biz bunu hazırlanan Hüsnü Bey’in Önergesiyle, bizim sunduğumuz Önergelerle kapsamlı
çözme iradesi koyuyoruz, siz bizim önergelerimizi dilek temenniden deyip geçiyorsunuz. Sayın
BaĢkan bugünden sonra çok net söylüyorum; biz Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur Ġttifakı
ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’yle kent meselelerinde siyaset yapmadık, yapmayacağız. Ancak
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ortaya koyduğumuz samimiyetin de, ortaya koyduğunuz bu tavrında Cumhuriyet Halk Partisi
tarafından siyasi malzeme yapılmasına da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz, teĢekkür ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın YILDIZ. Sayın ġAHĠN buyurun.
SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın
Temsilcileri, Ġzmirliler hepinize saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet, efendim AK Parti,
Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur Ġttifakı olarak verdiğimiz önerge reddedildi. Dilek ve Temenni
olarak kabul edildi. Hüsnü Bey'in biraz önce söylediklerini katılıyorum, Hakan Bey'in de
katılıyorum evet bu önerge Cumhuriyet Halk Partisi, Ġyi Parti de dâhil edilerek 4 partinin birlikte
oluĢturup bir önerge haline getirmesiyle tekrar Gündeme getirilebilir. Çünkü deprem konusu ve
önemli. Bakın bu depremin siyaseti olmaz efendim. Binlerce insanımız zarar gördü depremden,
Türkiye deprem kuĢağında, Ġzmir deprem kuĢağında yani depremde çok insanımızı kaybettik. En
sonunda Ġzmir'de de kaybettik. Yani deprem konusu aslında her toplantıda konuĢulmalı sürekli
konuĢulmalı yani deprem olmazsa olmaz. Ġzmir içinde ülkemiz için de ama biz Ġzmir'de yaĢıyoruz
bizi Ġzmir ilgilendiriyor yani evimizin önünü hep birlikte süpürelim. Onun için bu bakımdan
önemli. Dün ne oldu; Bayraklı’nın %10, %20, %30 tamam ama ona ilave olarak AK parti, MHP,
Cumhur Ġttifakı'nın verdiği önergenin yeniden değerlendirilmesi önemli. Deprem için önemli, Ġzmir
için önemli, Ġzmirli için önemli yani bunun siyaseti olmaz depremin. Evet, onun için bunu
görmezden gelemeyiz deprem bir gerçek hayatın bir gerçeği buna göre Ģekillenmemiz gerekiyor
evet efendim. Yine aynı zamanda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Burhan ÖZFATURA döneminde
yapımı baĢlanan Deprem Master Planı bugüne kadar revize etmedi. Riskli yapı konumundaki kendi
Hizmet Binasını dahi güçlendirmeyen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yönetimi 200.000,00-TL
vererek kolonları LBGT renklerine boyamakta bir beis görmemiĢtir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
15 yılda ancak 1000 konut yenileye bilmiĢken dönüĢümde sınıfta kalmıĢtır. Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi ve Ġlçe Belediyeleri kaçak yapılar ile mücadele etmek yerine siyasi rant uğruna kaçak
yapılaĢmaya göz yummuĢtur. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, 5216 sayılı
BüyükĢehir Kanununun 7 ve 11 maddeleri ile Ġmar Kanununun 39. maddesinin belediyelere verdiği
tespit, tebliğ, tahliye ve yıkım yetkilerini kullanmamıĢlardır. Bu depremde ölen vatandaĢlarımızın
ve vebali 30 yıldır Ġzmir'i yönetenlerin boynundadır. CHP'li yöneticiler yalan beyanlar ile altında
kaldıkları Ġzmir Depreminin faturasını Merkezi Hükümete dolayısıyla AK Parti, AK Partiyi
yıkmaya çalıĢmayı bırakmalıdır. AK Partiye yıkmayı… Ġzmir de her seçimi çantada keklik
görenlerin bu kente borçlarını ödeme vakitleri gelmiĢ çatmıĢtır. Ġzmir BüyükĢehir ve Ġlçe
Belediyeleri bir an önce riskli yapı tespitlerini tamamlayıp kentsel dönüĢüm sürecini acilen
tamamlamalıdır. Evet, evet aynı zamanda geçen benim verdiğim Önergede Aktepe - Emrez ile ilgili
plan dahi yapılamamıĢ, kentsel dönüĢüm nasıl yapılacak? Kentsel dönüĢüm olmadan depremle nasıl
mücadele edilecek? Evet, Aktepe'de kendi parselinize 3,5 emsal verdiniz vatandaĢa 1,5 emsal
üzerinden hakkına gasp ediyoruz. Olacak Ģey mi efendim? Olacak Ģey mi? Kentsel dönüĢüm bir an
önce baĢlamalı, evet. Onun için bu depremle ilgili bu konuĢmalar bu mesailer az. Yani bir araya
gelmek gerekiyor, birlikte çalıĢmak gerekiyor Grup BaĢkan Vekilleri olarak. Bizim verdiğimiz
önergenin üstüne daha bir önerge daha koyup daha koyup birleĢtirip ne yapmamız gerekiyorsa bunu
yapmamız gerekiyor. Deprem olmazsa olmaz. Evet, onun dıĢında yine ĠZSU’muzun bu
Toplantımızın bitiminde Toplantısı var. Ġzmir'in su sorunu artan su talebine paralel olarak yağıĢlarda
azalma ve küresel sıcaklık artıĢı su havzalarının üzerindeki kuraklık ve su stresini arttırmaktadır.
Ülkemizdeki kuraklığın birçok farklı faktörlerle Ģiddetinin değiĢtiğini biliyoruz. Bunun için bugün
yaĢadığımız kuraklığı meydana getiren nedenleri ve çözümlerini değerlendirmeliyiz. Kuraklığın
yalnızca bu yıl değil gelecek yıllarda bizi etkileyebileceğini unutmamalıyız. Alacağımız kuraklık
tedbir ve stratejileri gelecek kuĢakları da etkileyecek, sürdürülebilir su kaynakları için doğal çevre,
yeĢil alanlar, ormanlar korunmalıdır, ağaçlandırma yapılmalıdır. Bakın geçmiĢte BüyükĢehir
Belediyemiz fidanlar dağıttı. Fidanları insanlar ne yaptı? Balkonlarına koydu, evinin bahçesine…
Kimse dikmedi. Ben söyleyeyim yeĢil alanlar fazla bırakılmalıdır, ağaçlandırılmaya önem
verilmelidir. Bilhassa eski adıyla 9 metropol ilçede ağaçlandırma, yeĢil alanlar yetersiz.
Ağaçlandırma seferberliği, yeĢil alanları arttırmamız gerekmektedir. Bu önemli. Evet, alacağımız
kuraklık tedbir ve stratejileri gelecek kuĢakları da etkileyecek. Evet, su kullanımının en fazla olduğu
sulama ve endüstri sektörlerinde su tasarrufuna yönelik yenilikçi yöntem ve cihazlar kullanılmalıdır.
Evlerde bireysel tedbirlerle su tüketimi 10’da 1’e, hatta 100’de 1’e kadar azaltılabileceği, bunun
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tonlarca suya karĢılık geldiği hatırlamalıdır. Doğal yeĢil, canlı alanların korunması, su kaynakları
yönetim planlarının kuraklık Ģiddetinin derecesine bağlı olarak ortaya çıkarılması, her kuraklık
sürecinin izlenmesi ve etkilerinin azaltılması gerekiyor. Farklı su tüketimi sektörlerinde kullanılan
suyun tekrar arıtılıp kullanılması yeĢil ve ormanlık alanların arttırılması, yağmur suyundan tekrar
faydalanılması gerekiyor. Türkiye, son 10 yıla oranla, son birkaç yıldır kuraklığın en Ģiddetli
dönemini geçiriyor. 2021 yılı Ġzmir ili barajları doluluk oranları geçtiğimiz dönemlere oranla %40
ile %60 arasında azalmıĢtır. Küresel ısınma ve yağıĢ rejimindeki değiĢikliğe paralel olarak geliĢen
bu su durumuna acilen alınacak önlemlerle çözüm bulunmalıdır. Ġzmir'de Pandemi sebebiyle artan
temizlik ve hijyen tedbirleri doğrultusunda günlük su tüketimi %30 oranında artıĢ göstermiĢtir. 2017
yılında ĠZSU tarafından ÇeĢme ve Foça ilçelerimizde deniz suyunun arıtılması ile ilgili gerekli
yatırımlar yapılacağı açıklanmıĢtı. Bu yatırımların tamamlanıp tamamlanmadığı hakkında internette
bir bilgiye rastlayamadık veya normalde de Ģahit olmadık. YaĢanan kurak dönem, Ġzmir’de deniz
suyunun arıtılması alternatifinin hızlandırılmasını elzem kılmaktadır. Ġlave olarak yeni barajların
yapılması gerekmektedir. Bu yatırımlara paralel olarak mevcut kaynakların verimli kullanılması ile
ilgili radikal kararlar alınmalıdır. Resmi Kurumlar, sivil toplum kuruluĢları ve üniversitelerin
katılımıyla “Ġzmir Ġçme Suyu Master Planı”na ilave olarak, ivedilikle “Ġzmir Ġçme Suyu Acil Eylem
Planı” hazırlanmalıdır. Konutlarda israfın azaltılmasına yönelik, sosyal medya, basında
bilgilendirme ve eğitim programları yayınlanmalıdır. ġehrin altyapı çalıĢmalarına fazladan kaynak
ayırarak kayıp ve kaçaklar önlenmelidir. YeĢil alan, park – bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde doğal
çim bitkisi yerine, yapay çim ve benzeri malzemelerin kullanılması teĢvik edilmeli, bu yolla önemli
miktarda su kullanımının önüne geçilmelidir. Acilen yağmur suyu kanalları birleĢik sistemden
ayrılmalıdır. Yer altı barajları inĢaa edilmeli, yağıĢ mevsimi olan dönemlerde toplanan yağmur
suları inĢaa edilen yer altı barajlarında rezerve edilmelidir. Sektörsel bazda incelemeler yapılarak
tarım, sanayi, inĢaat ve benzeri yer altı sularının kullanımına denetim getirilmelidir. Tarımda vahĢi
sulama yerine modern sulama sistemlerin kurulması desteklenmelidir. Benzin istasyonlarındaki oto
yıkama istasyonları ve oto yıkama iĢletmelerine sıkı denetimler getirilerek, sulu yıkama sistemine
alternatif sistemler desteklenmelidir. Tüm Kamu ve KuruluĢlarında fotoselli musluk kullanımına
geçilmelidir. Prefabrike imalathanelerin ve beton santrallerinde su sistemleri denetim altına
alınmalıdır.
Halı
yıkama
sistemlerinde…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… Sayın ġAHĠN bir dakika, Sayın Grup
BaĢkan Vekili konuĢuyor, buyurun.
SALAHATTĠN ġAHĠN: TeĢekkür ederim. Kuru ya da köpüklü temizleme sistemi kullanılması
teĢvik edilmelidir. Yer altı suyu kullanımına yönelik bireysel sondajlara sınırlama getirilmelidir.
ĠZSU Yönetmelikleri revize edilerek güncellenmeli, parsel bazında metrekareye bakılmaksızın gri
su toplama sarnıçlarının yapılması teĢvik edilmeli. Su kullanımında tasarrufu teĢvik amaçlı alınan
tedbirlere uygun önlemler alan site ve kuruluĢları teĢvik amaçlı su fiyatlarında özel indirimler
uygulanmalıdır. Tüm bu önlemler neticesinde Ġzmir özelinde uygulanacak tedbirlerin Türkiye
genelinde model olacağına inancımla… Evet, hepinizi saygıyla selamlıyorum, uygulamaların bir an
önce hayata geçirilmesini temenni ediyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ediyorum.
SALAHATTĠN ġAHĠN: Evet efendim su konusu da önemli konulardan biri, Allah korusun, Allah
susuz bırakmasın. Yani önemli konu. Deprem önemli Allah bütün afatlardan Ġzmir’imizi, ülkemizi
ve bütün Ġslam Âlemini, bütün insanlığı korusun. Evet, teĢekkür ediyorum, evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim Sayın ġAHĠN, çok teĢekkür ederim. Sayın
Ġrfan ÖNAL, Sayın Ġrfan ÖNAL. Buyurun, buyurun.
ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.
ArkadaĢlarımız dünkü bizim Bayraklı sınırları içerisinde getirdiğimiz emsal artıĢı üzerinden
eleĢtirilerini sürdürüyorlar. Yalnız kendi Ģu yaklaĢımlarını bütün Ġzmir’inde görmesini bir kere daha
rica ediyorum. Sayın BaĢkan’ım biz selden kütük kapma yarıĢında değiliz. Biz Bayraklı’da
oybirliğiyle %10 emsal artıĢı noktasında bir karar aldık. Ġçinde AK Partili arkadaĢlarımızda var.
Özgür Bey’le beraber aynı Komisyona katıldık ve evet bir nebzede olsa çözüm olabileceğini
düĢündüğümüz bir karar aldık, Bayraklı Meclisi olarak. Komisyonlardan da oybirliğiyle geldi.
Dünde bu noktada… Evet, bir haftadır gündemde tartıĢılıyor. Bunun çözüm olmayacağını,
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olamamasının temel sebebi bu emsal artıĢı değil BaĢkan’ım. Az önce bizim, dün Tunç BaĢkan’ın
bahsettiği 37 milyar Doları, Hakan Bey düzeltti, 60 milyar Dolar olarak söyledi. Yani 1999 yılından
bugüne Deprem Vergisi olarak toplanmıĢ 60 milyar Dolar para varmıĢ, bunu öğrendik… (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, alacağız onları. ġuna
gelelim; BaĢkanımız dün 37 dedi, 60’mıĢ, teĢekkür ediyoruz. Payımız demek ki daha fazlaymıĢ onu
gördük. Bu konutların dönüĢümü noktasında emsal artıĢı olarak vatandaĢların bizden talebine
kayıtsız kalamadım. Sayın BaĢkan’ım %10 biz emsal artıĢıyla maliyetlerin evet belki %30’nu
karĢılar duruma geldik ancak %70’nin yine vatandaĢımıza yük olduğunu gördük. Ve bir hafta
boyunca kamuoyundan gelen bu yöndeki öneriler ve bu yöndeki görüĢleri Belediye BaĢkanımız
değerlendirdi. Dün Komisyonumuzla da biz kendi aramızda görüĢtük, CHP Grubu olarak. AK Parti
Grubu geldiğinde “ArkadaĢlar biz bunu revize edelim, hep beraber konuĢalım.” dedik. Ancak az
önce bahsettiğim gibi selden kütük kapacaklar ya, çıktılar %10 daha fazlasını veriyoruz, yok %30
istiyoruz, yok iĢte Grup BaĢkan Vekilleri bütün Ġzmir’e istedi, yok diğeri bir makaleyi 20
dakikamızı alacak Ģekilde oradan okuyor. Sayın BaĢkan’ım bu Meclisin çalıĢma ciddiyetini
düĢürüyor. Evet, Ġmarla ilgili yazılmıĢ iki kitabı getirelim okutalım 4 saat onları dinleyelim. Yani 5
dakikada hazırlandı ya da 3 dakikada görüĢülmüĢ denilen konu Bayraklı’da zaten 1 aya yakın
çalıĢıldı. %10 emsali fazlaca, uzunca düĢünerek Sayın BaĢkan’ım bir mahkeme kararı ile iptal
olmasın diye fazlaca düĢünülerek plan notlarını beraberinde alınmıĢ bir karardı ve bunu Özgür Bey
de biliyor. Biz sadece madde getirmedik, %10 emsal artıĢı geliyor demedik. Bayraklı’nın görüĢü
bütün bu ilkelerle beraber %10’luk bir artıĢı getiriyordu. Ancak %10’un yetmeyeceği… ġu açıdan
yetmeyeceği bu dönüĢümün parasının karĢılanamayacağı gerekçesiyle biz arttırdık. Ancak Ģöyle bir
gerçek var arkadaĢlar; biz emsal arttırarak Türkiye’deki dönüĢümü sağlayamayız. ġu gecekondu
mahallelerine bakıyoruz. Sayın BaĢkan’ım zaten 5 emsalle yapılaĢmıĢ yerlerden bahsediyoruz. Biz
daha ne kadar emsal arttırarak müteahhit payıyla bunları kurtarabileceğiz? ġu noktada dönüyoruz.
ArkadaĢlar, bütün Ġzmirliler Ģunu bilsinler; toplanan bir vergin %6’sı 7’si Belediyesine dönüyor,
kentine dönüyor. %94’ü 95’i Ankara’da kalıyor, Merkezi Hükümette kalıyor. Yani bir marifetmiĢ
gibi yapılmıĢ hizmetleri yol yapıldı, hastane yapıldı, o yapıldı. Zaten Devlet bunu için vergi
topluyor, devlet keyfe keder vergi toplamıyor. Ancak deprem vergisi baĢka bir iĢ için toplanıyor
BaĢkan’ım. 1999 yılından sonra
HAKAN YILDIZ: Ġrfancığım oku…
ĠRFAN ÖNAL: 1999 yılından sonra yaĢadığımız Marmara Depremi’nden sonra 1 yıllığına
getirilmiĢ bir vergiydi. Ancak bu sürdürüldü. Öğreniyoruz ki Hakan Bey’den 60 milyar Dolar para
toplanmıĢ. Nüfusumuza oranla, nüfusumuza oranla…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ…
ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan’ım 4,5 milyon nüfusun Ġzmir’in payına düĢen 3.2 milyar Dolar…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın YILDIZ Hatibi dinleyelim… (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın YILDIZ, Bakın
Hatip…
ĠRFAN ÖNAL: Ġzmir, Ġzmir Sayın BaĢkan’ım Ġzmir…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġrfan Bey buyurun.
ĠRFAN ÖNAL: Yıllar sonrasında yaĢadığı bu acı deprem hadisesi ile en nihayetinde 20 küsur yıldır
ödediği deprem vergisinden pay istemesi hakkı değil mi? Yani bu vatandaĢ yapılaĢacakken dönüp
de ben devletime 20 yıldır vergi veriyorum, ödediğim vergilerden benim payıma bir Ģey düĢmüyor
mu demeyecek mi? Ve payına düĢen 3.2 milyar Dolar yani bugünün parası ile 29 milyar. 29
milyarla bir bağımsız yapının 400 bin lira yapılaĢtığını düĢündüğümüzde Sayın BaĢkan’ım yaklaĢık
75000 tane konut demek. 75000 konutun parasını Ġzmirliler bugüne kadar vergi olarak vermiĢ. Ve
biz Bayraklı’da halen bu vatandaĢın devletin yapmadığı yardımın, devletin sağlamadığı bu
kaynağın, bu paranın bütününü vatandaĢın cebinde halen gözü olan bir anlayıĢa karĢı olarak biz bu
emsali getiriyoruz. KeĢke Ģu emsale ihtiyaç duymadan devlet bu parayı karĢılayabilseydi. Haydi
bunu karĢılamadı, Ģunu söyledik iyi niyetimizle; arkadaĢlar Kamu Bankalarının üç tanesi kimlere
kimlere kredi verdiğini her gün görüyoruz. VatandaĢa da en azından faizsiz kredi versin. Ve bana
göre faizsizin ötesinde ağır hasarlı, orta hasarlı ve hatta hasarlı deprem sonrasında afet bölgesi ilan
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etseydi devlet zaten karĢılayacaktı. KarĢılayamamalarının sebebi… ArkadaĢlar, o para yok
biliyoruz. 128 milyar Dolar gibi o para da hiç edilmiĢ. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Hizmetlere
gitmiĢ. O para hizmetlerin dıĢında vergi için toplanmıĢ. Hakan Bey az önce soruyor, evet, “Bu
otoparklarla ilgili bir para toplanıyor, bu toplanan paralar nereye gitti? Nereye harcandı?”
O otoparkları yapıyoruz, azdır, çoktur. Ama en nihayetinde otoparklara ayırdığımız bütçe
otoparklara gidiyor BaĢkan’ım. KamulaĢtırmaları var, yeni yapılan otoparklar var ve halen otopark
projelerimiz hızla sürüyor, bu birincisi. Ġkincisi; Ġzmir kamuoyunda 1 yıldır, Ģuna geliyoruz Ġzmir
kamuoyunda 1 yıldır evet birileri bilerek ve isteyerek Emsal mi artıyor? Emsal Ģu kadar mı artıyor?
ġu kadar artırılacak mı? Ya da Ģöyle bir Önerge gelecek mi? diyerek vatandaĢın iyi niyetini
suistimal ediyor. Ben halen aynı görüĢteyim, Sayın BaĢkan’ım Ģu popülizmle ülke de yönetilmiyor,
yönetilmediğini de görüyoruz. En nihayetinde Belediyeler eliyle emsal artıĢını vatandaĢımız
noktasında söylediler. Bir çözüm mü? Evet, iki yönlü, iki çözümün biri emsal artıĢı. Ama diğeri
devletin sağlayacağı imkân. %30’luk bir emsal artıĢıyla dün arkadaĢlarımız oybirliği yapmadılar
diye muhtemelen Ġzmir’den, Bayraklı’dan yani vicdan sahibi herkesin gösterdiği tepkinin
neticesinde Ģu an az önce bağırıĢ çağırıĢları gördük. Tamamıyla dün oybirliği yapmamanın Ģu an
tepkisini veriyorsunuz. ArkadaĢlar, Bayraklı’da günlerdir konuĢuluyor. Efendim yetki Belediyede.
Yetki Sayın BaĢkan’ım, Belediyede evet ama, Belediye de olan yetkinin daha fazlası Bakanlıkta.
Bakanlık 20 yıldır keyfekeder kendi adamlarına, kendi müteahhitlerine, kendi yandaĢlarına istediği
yerden sıfırdan 100000, 25000, 5000, 1000’lik yapıyor. Bütün kulelerin nerdeyse mimarisi
Bakanlıktan çıkıyor. Sayın BaĢkan’ım zengine var da bu kule sahiplerine, rezidans sahiplerine,
AVM sahiplerine, gökdelenlere var da vatandaĢa mı emsal artıĢı çıkaramıyorsunuz? Daha bir ay
öncesinde, CumhurbaĢkanın bir imzasıyla, Ġstanbul AtaĢehir’de KayıĢdağı’nda 300 dönümlük…
Daha önce ne gerekçeyle orası boĢaltıldı biliyor musunuz? Millet Bahçesi olacak. 300 dönümlük bir
yere CumhurbaĢkanın bir imzasıyla, bütün planlar yapıldı, 20 katlı kulelerin dikileceği arsa haline
getirildi, bir imzayla. ġimdi o bir imzayla 300 dönüm yapılaĢabiliyor, emsali getiriliyor, hatta kule
dilebilir hale getiriliyor da, Bayraklı’ya mı emsal artıĢı verilemiyordu? Kendi sadece Ahlat’ta saray
için, 6 kere Kıyı Kanunu’nu değiĢtiren bir CumhurbaĢkanımız var da bir imzayla Bayraklı’ya %30
emsali mi veremiyordu? Sayın BaĢkan’ım niyet iyi olduktan sonra, çözüm fazlaca vardır. Bizim
sadece bir üç-beĢ müteahhitte sildiğimiz vergi borçlarıyla Bayraklı üç kere yapılaĢır, üç kere
sıfırdan bu paraların vergi borcuyla yapılaĢırdı. Milyar milyar vergi borçlarını siliyoruz
arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Siliyoruz arkadaĢlar. Yıllardır BaĢkan’ım birilerine imtiyazlı kiĢilere tanınan hakların onda birine
onun zekâtıyla Bayraklı’yı beĢ kere dönüĢtürürdük. ġimdi gelmiĢ evet, biz para vermiyoruz, bu
kamu kaynaklarını belli kiĢilere kullandırıyoruz, Kamu Bankaları’nın içini boĢaltıyoruz, birileri
basını Ģuyu buyu yandaĢ yapabilmek için, birilerine bu sermayeleri kullandırtıyoruz. Ama
Bayraklı’ya yada depremzedeye gelince emsal artıĢıyla müteahhit payını siz karĢılayın.
Müteahhittin alacağı parayı, masrafını emsal artıĢıyla üstüne üç kat getirin deniyor... (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Aynı yetkinin fazlası sizdeyken,
kendiniz için yaptığınızın 10’da 1’ini diyorum, arkadaĢlar yapsaydınız Bayraklı Ģimdi çoktan
dönüĢmüĢtü. Sayın BaĢkan’ım bütün bu gerçekliliği kamuoyuna sunuyorum, saygılarımı
sunuyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim Sayın ÖNAL, sağ olun. Sayın HIZAL
buyurun, AK Parti Grup BaĢkan Vekili arkadaĢımıza söz veriyorum, buyurun. Murat Bey gördüm,
sonra size… Yalnız Özgür Bey bir Ģeye baĢlamadan önce bir Ģey geldi… Bu biraz önce
bahsedilen…
ÖZGÜR HIZAL: Bilgi notu, bilgi notu Sayın BaĢkan.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bilgi notu.
ÖZGÜR HIZAL: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, baĢlamadan önce ben de Ģu bilgi notuyla ilgili
bir-iki Ģey söyleyeyim. Benzer bilgi notu belki bugün değil ama Hakan Bey ve Ak Parti Grubuna ve
isteyenlere gönderebiliriz. Bu otopark hesabı, bir kere ayrı hesapta tutuluyor arkadaĢlar, ayrı hesapta
tutuluyor, bunu bilesiniz. Bir de bu, bu ayrı hesap, birçok kez denetlendi, incelendi, bu konuda da
rahat olabilirsiniz. Ayrıca, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi AraĢtırma Komisyonu tarafından da
bu hesaplar incelenerek, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin hem hesap verilebilirlik ve en düzenli
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hesap tutma konularında raporlara geçen otopark meselesiyle ilgili Ģeyleri var, bir de talep ettiğiniz
gibi kalem bazında tek tek bunlar…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bu konuda Faaliyet Raporu görüĢmelerinde, 2020 Faaliyet Raporu
görüĢmelerinde Ak Parti Grup BaĢkan Vekili olarak ben bu soruyu Sayın Belediye BaĢkanı Tunç
SOYER’e sormuĢtum. Herhalde üzerinden geçen 6 aylık bir süre boyunca bu sorunun cevabı bizlere
verilmedi.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: O zaman Ģöyle söyleyeyim Özgür Beyciğim.
ÖZGÜR HIZAL: Meclise de bir bilgilendirme yapılmadı.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġöyle söyleyeyim…
ÖZGÜR HIZAL: Bunun üzerine…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben kürsüden söylemiĢ olayım Hakan Bey…
ÖZGÜR HIZAL: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bu cevabı yani önümüzdeki hafta belki, pardon PerĢembe
Meclisine size yazılı olarak…
ÖZGÜR HIZAL: PerĢembe Meclisine yetiĢtirirsiniz diye düĢünüyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, buyurun Sayın HIZAL, buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis, hepinizi saygı ve hürmetle
selamlıyorum. ġimdi tabii konuĢmama geçmeden önce, üslup ve usul noktasında bazı hususlara
değinmek durumundayım. Bir kere her Ģeyden önce bu Meclis’te Hüsnü BOZTEPE sorunu yok. Bu
Meclis’te sadece Meclisi yöneten BaĢkan ya da BaĢkan Vekilinin Hüsnü BOZTEPE takıntısı var,
onu çok net bir Ģekilde söyleyeyim. Ve Ģunu da belirtmek istiyorum; Hüsnü BOZTEPE yaklaĢık 16
yıl önce doğruyu gördü. Cumhuriyet Halk Partisi’nden AK Parti’ye geldi. Artık, artık bunun dönüĢü
yok, uzatmanın da bir anlamı yok. Beklemeyin yani…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: DönüĢü olmayacağı kesin.
ÖZGÜR HIZAL: Hüsnü BOZTEPE…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: DönüĢü olmayacağı kesin.
ÖZGÜR HIZAL: DönüĢünü, dönüĢünü zamanında… DönüĢünü çok istediğinizi görüyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok, yok…
ÖZGÜR HIZAL: Performansından ama…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır.
ÖZGÜR HIZAL: Hüsnü BOZTEPE…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok hiç katılmıyorum.
ÖZGÜR HIZAL: 16 yıl önce doğruyu gördü arkadaĢlar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: DönüĢü yok artık yani.
ÖZGÜR HIZAL: O yüzden, o yüzden…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayırlı uğurlu olsun size…
ÖZGÜR HIZAL: O yüzden, o yüzden hiç burada, hiç burada Hüsnü BOZTEPE’yi ya da herhangi
bir Meclis Üyesi ArkadaĢımızı… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) ArkadaĢlar buraya bu kürsüye gelip konuĢmamdaki temel sebep, Sayın BaĢkan,
ben orada konuĢma yaparken siz görmüyorsunuz ya da görmek istemiyorsunuz, muhtemelen
görmek istemiyorsunuz, Tunç Bey de görmek istemiyor. Ben orada AK Parti Grup BaĢkan Vekili
olarak konuĢma yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız arkadan benim
konuĢmama müdahale ediyorlar, sesi duyuyorum ama kimin müdahale ettiğini anlayamıyorum,
sesten çıkartamıyorum. ġu anda burada o arkadaĢların benim gözümün içine baka baka müdahale
etmesini istiyorum. Ben cevabı da vereceğim, o konuda profesyonelim hiç endiĢe etmeyin, iyi bir
eğitim aldığımı düĢünüyorum, konuĢurken aynı zamanda cevap da verebilirim. O yüzden
direkt…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bülent
Bey size de cevap veririm, hiç endiĢe etmeyin birazdan gelecek sizin cevaplarınız.
BÜLENT SÖZÜPEK: Kendinizi övmeyin.
ÖZGÜR HIZAL: Kendimi övmüyorum, siz övüyorsunuz beni. ġimdi arkadaĢlar, bu konuda az
önce Hüsnü Bey bir konuĢma yaptı, gayet de sakin bir konuĢma yaptı. Toplam 10 dakika
bilemediniz 11 dakika oldu, Sayın BaĢkan bir uyarı yaptı, “Toparlayın.” dendi. Hüsnü Bey
“Toparlayacağım.” dedi. Sayın BaĢkan bir uyarı daha yaptı, Hüsnü Bey yine “Toparlayacağım” dedi
ve toparlama noktasında tam konuĢmasını bağlarken, bir anda Meclisi yöneten Meclis BaĢkan
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Vekili olarak siz, Sayın BaĢkan, Kendinizi Meclis BaĢkan Vekili sıfatınızı bir tarafa iterek,
Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili sıfatıyla hareket etmeye baĢladınız. Kendi Grubunuz
içerisinde yaĢanan birtakım sorunlar var yok onları ben bilemem. Onları grup toplantısında dile
getirirseniz daha iyi olur diye düĢünüyorum. Meclis Toplantılarında bu tarz gerginlikler, bu tarz
bağrıĢmalar bir Meclis BaĢkan Vekili olarak çok uygun ve Ģık olmadığı kanaatindeyim. ġimdi
arkadaĢlar bu anlamda Ģunu söylemek istiyorum; bir Meclis BaĢkan Vekili sıfatı olarak,
“Anlamıyor, bu Meclis’te Hüsnü BOZTEPE sorunu var.” Ġfadelerini… Siz bu ifadeleri geri
alacaksınız, almazsanız da ben Grup olarak iade ediyorum sizlere. ġimdi arkadaĢlar 2 gündür
Ġzmir’de depremi konuĢuyoruz, 2 gündür Ġzmir’de kentsel yenilenmeyi kentsel dönüĢümü
konuĢuyoruz, 2 gündür Ġzmir’de emsal artıĢını konuĢuyoruz. Biz emsal artıĢına iliĢkin olarak, Grup
olarak bir öneri ortaya koyduk, bir Önerge verdik. Siz bu önergeyi Ģu Ģu gerekçelerle bizle belki
öncesinde görüĢerek ya da bir ara vererek, ki bu Meclis’te çok yaĢandı, bir ara vererek konuĢma
ihtiyacı duymadan bu Önergeyi olduğu gibi reddettiniz, bu Önergeyi olduğu gibi reddettiniz.
Olabilir, bu sizin meseleye bakıĢ açınız. Meseleyi mesele olarak görmemenizden kaynaklanan bir
bakıĢ açısı diyebilirim, reddettiniz. Biz o Önergeyi Hüsnü Bey’in bahsettiği gibi her ay ilk Meclis’te
vereceğiz. Çünkü bu Meclis dün Cumhuriyet Halk Partisi ve Ġyi Parti oylarıyla Ġzmir’e büyük bir
haksızlık yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bu haksızlığın ortadan kaldırılması gerekiyor. Az önce
Ġrfan Bey Bayraklı Meclisi’ndeki oylamayla alakalı birtakım ifadeler kullandı. Evet, oybirliği ile
geçti. Ama Bayraklı Meclis Tutanağında benim neler söylediğim var. Ġrfan Bey’in de aslında neler
söylediği var. O gün de aynı yerde duruyordum, bugün de aynı yerde duruyorum. O gün de emsal
artıĢının %10 yetersiz olduğu noktasında bir görüĢüm vardı. Bugün de emsal artıĢının %10
olmayacağını, %30 ve tüm Ġzmir’i kapsayacak nitelikte ve doğru bir planlamayla yapılması
gerektiği noktasındayım. Ama Ġrfan Bey, ama Ġrfan Bey aynı zamanda bu Belediyenin, bu
Belediyenin Ġmar Komisyonu BaĢkanı olarak, Bayraklı’da çıktı “Popülizm yapmayın arkadaĢ” dedi.
15 gün sonra popülizmin kralını kim yaptı? Partisinin Genel BaĢkanı yaptı. Aynı Ġrfan Bey çıksın,
ben Genel BaĢkanımın bu ifadelerine de karĢı duruyorum desin. Haydi. Yok. popülizmin kralını kim
yapıyor? Ben mi yapıyorum. Ġrfan Bey yapıyor. ġimdi arkadaĢlar, dolayısıyla biz Bayraklı
sokaklarında gezeriz. Biz Bayraklı’daki depremzedelerin yanlarına gideriz. Dün siz arka kapıdan
girdiğinizde, biz depremzedelerin arasından geçtik… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Çıkarken de, çıkarken de… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: Çıkarken de, çıkarken de…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: Çıkarken de depremzede vatandaĢlarımızın yanından birlikte çıktık.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar Hatibi dinleyelim.
ÖZGÜR HIZAL: Girerken de o kapıdan girdik arkadaĢlar. Dolayısıyla o konuda hiç endiĢeniz
olmasın. ġimdi biz tabii Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’yle alakalı birtakım eleĢtiriler ortaya
koyduğumuzda, her zaman olduğu gibi bir savunma refleksi olarak olduğunu düĢünüyorum. ġöyle
bir savunma yapamıyorsunuz tabii. Yok efendim öyle Ģey olur mu? Siz bu eleĢtirileri ortaya
koyuyorsunuz ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sizin dediğiniz Ģekliyle bir çalıĢma yapmıyor.
“ġunları, Ģunları, Ģunları ortaya koyuyor” diyemiyorsunuz. Meseleyi hemen, genel siyaset noktasına
taĢıyorsunuz. Olabilir o konuda da cevaplarımız var. Az önce Grup Sözcümüz Hakan Bey, sizi de
düzelterek, Tunç Bey’i de düzelterek, 30 milyar Dolar değil, 60 milyar Dolar olduğunu söyleyerek,
ama bunun nerelere harcandığını, kat ve kat fazlasının nerelere harcandığını size not olarak verdi.
Siz bunu kabul bunu kabul etmiyorsunuz tabii. Siz devletin hiçbir Kurumunun, hiçbir çalıĢmasını
kabul etmiyorsunuz. Sorun burada, sorun burada. ĠĢinize geleni kabul ediyorsunuz, iĢinize
gelmeyeni kabul etmiyorsunuz. ġimdi arkadaĢlar, devletin, Hükümetin 18 yılda, 19 yılda neler
yaptığını bu depremle alakalı çok kısa sürede arkadaĢlar anlattı. Oraya girmeyeceğim. Ama Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi neler yapmıĢ? Ya da neler yapmamıĢı tartıĢacağız. Asıl sorunumuz, asıl
problemimiz bu. KonuĢmamın temelinde Ģu var; bugüne kadar Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi deprem
dendiğinde ilk aklımıza gelen kentsel dönüĢümle alakalı ne yapmıĢ? Nasıl bir çalıĢma ortaya
koymuĢ? Kentsel dönüĢüme iliĢkin olarak, kurtarıcı olarak gördüğü ĠZBETON’la bugüne kadar
neler yapılmıĢ? Yapılmamasının sebebi olarak, ĠZBETON’un ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin
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yaĢadığı bir finansal sorun ve kriz mi var ortada? Bunu konuĢacağız. ġimdi asıl konumuza geldik.
Asıl mevzumuza geldik. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi olarak, konuĢmamız ve
tartıĢmamız gereken konulara geldik arkadaĢlar. ġimdi arkadaĢlar Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi,
Ģehrin değiĢik noktalarında, değiĢik alanlarında bugüne kadar yaklaĢık 30-33 bin civarında bir
“Kentsel DönüĢüm ÇalıĢması” yapması gerekirken, yaklaĢık 10-11 yıllık süre boyunca bunun %1’ni
belki %2’sini belki %5’ini oran olarak bilmiyorum ama 750-1000 civarında bir dönüĢüm yaptı. Biz
bunu her zaman eleĢtirdik. Neden yapmıyorsunuz arkadaĢ dedik? ĠĢte yasal mevzuatla ilgili
problemler var. Sonra yine eleĢtirdik. Neden yapmıyorsunuz? Biz ihale yapıyoruz, ihaleye Ģirketler
girmiyor. Peki. Geçen yıl, geçen yıl 1 yıl önce bir kurtarıcı buldunuz kendinize, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi olarak. Dediniz ki; Ģirketler girmiyorsa bizim bir Ģirketimiz var. Kim? ĠZBETON.
Bütçesi 1 milyar. Biz ĠZBETON’la bu iĢi “Becereceğiz” dedik, “yapacağız” dediniz.” Biz demedik,
siz dediniz. Gerçi biz de ona kısmen destek verdik ama uyarılarımızı yaptık. Maalesef o
uyarılarımız bugün hayata geçti ki bu gerçekten üzücü. Evet, ĠZBETON geldi, Örnekköy’de 2
etapta 1000 konut, Gaziemir’de de 300 konut yapmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nden
yetki aldı, 1 yıl önce arkadaĢlar. Gaziemir Belediyesi… Gaziemir’deki yetki biraz daha yeni ama
Örnekköy’e bakıldığında 1 yıl önce yetki alındı arkadaĢlar. Yani yer teslimi tam olarak ne zaman
yapılmıĢ arkadaĢlar? 18/01/2021 yılında, 1 yıla yakın bir süre. SözleĢme, Protokol 29/12/2020
yılında yapılmıĢ. Bugüne kadar ĠZBETON’un bu Örnekköy Kentsel DönüĢüm Alanı’nda ne
yaptığını biliyor musunuz, hiç gittiniz mi, hiç gördünüz mü arkadaĢlar? O çok eleĢtirdiğiniz Çevre
ġehircilik Bakanlığı, o çok eleĢtirdiğiniz Hükümet eksiğiyle fazlasıyla 1 yıldan çok daha kısa süre
içerisinde sizin 15 yılda yapamadığınız 1500-1600 konutu proje alanında yaptı, çok daha fazlasını
rezerv alanında yapıyor arkadaĢlar. ĠZBETON ne yaptı? ĠZBETON ne yaptı? Bana biriniz cevap
verin. Ne yaptı? Uygulama Projesini hazırladı, ihaleye çıkacaklarmıĢ. Gaziemir’de ne yaptı? Hiç.
Uygulama Projesi de yok ortada. Onun da yer teslimi yapıldı, onun da Protokolü yapıldı.
ĠZBETON’un bütçesi ne kadar arkadaĢlar? 1 milyar. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin bütçesi ne
kadar? 12 milyar. Nerde bu paralar? Nerde bu paralar Ġrfan Bey size soruyorum. 128 milyarı
soruyorsunuz ya nerede bu paralar? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Geleceğim ĠZBETON’un nereye harcadığını da geleceğim, geleceğim…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Merak etme
geleceğim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değeli ArkadaĢlar sakin sakin.
ÖZGÜR HIZAL: Nerede bu paralar? Nerede bu paralar?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar Özgür Bey…
ÖZGÜR HIZAL: Bunun hesabını vereceksiniz Ġzmirlilere. Evet. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: Yol yapılıyor, yol yapılıyor… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yol yapılıp yapılmadığını göstereceğim,
söyleyeceğim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey devam edin lütfen. ArkadaĢlar Hatip’in sözünü
kesmeyelim... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: Var var… Merak etme var. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, Özgür Bey buyurun. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: Evet. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oturur musunuz yerinize? Lütfen. Oturur musunuz? Özan Bey
oturur musunuz yerinize? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Lütfen. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Bırakın arkadaĢlar Hatip konuĢsun cevabını vereceksiniz, söz vereceğim size de.
ÖZGÜR HIZAL: Evet ĠZBETON demek ki bir yılda kentsel dönüĢümle alakalı kurtarıcı
gördüğünüz ĠZBETON hiçbir faaliyet yapamadı. Çünkü ĠZBETON’da para yok, bitti. Delikli kuruĢ
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diyorlar eski ifadeyle delikli kuruĢ kalmadı.
SALONDAN: Sayende…
ÖZGÜR HIZAL: Delikli kuruĢ kalmadı senin sayende… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Benim sayemde değil, sen yönetiyorsun
ĠZBETON’u.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: KeĢke ĠZBETON eski ĠZBETON olsaydı.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: KeĢke ĠZBETON eski ĠZBETON olsaydı.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey…
ÖZGÜR HIZAL: ĠZBETON’u 2,5 yılda batırdınız. ĠZBETON batık bir Ģirket haline geldi
arkadaĢlar, bunu da siz yaptınız. Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey, devam edin, devam edin.
ÖZGÜR HIZAL: Sonra çıktınız dediniz ki; “Yeni bir Ģirketimiz var.” Aslında yeni bir Ģirket değil
var olan bir Ģirketiniz var. “Biz bir kooperatif kuracağız.” dediniz. “Ege ġehir Planlama A.ġ bir
çalıĢma yapacak.” dediniz. 08/01/2021 tarihinde yine bu Meclis’ten bir sermaye aktarımı yapıldı.
Ne kadar sermaye aktarımı yapıldı arkadaĢlar? 36 milyon, pardon çok özür diliyorum, 36 milyon
olan sermayesine ek olarak 23 milyon nakdi, 58 milyon ayni sermaye aktarımı yapıldı. Bu Ģirket ne
yapacaktı? Bu Ģirket bir kooperatif kurulacak, kooperatif üzerinden hem Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi çalıĢanlarına, hem de depremzedelere Ġzmir’deki depremzedelere konut yapacaktı. Ne
yaptı? Cevap var mı? Yok. Sıfır, hiçbir Ģey yok, hiçbir Ģey yok. Bu sermaye aktarımı niye yapıldı?
Neden yapıldı? Bir an önce o faaliyete geçilsin diye. Bir an önce o konutları yapsın diye. ĠĢte siz
bunları görmeden siz kendi asli görevlerinizi görmeden yapılanları eleĢtiriyorsunuz. Acı olan bu
arkadaĢlar. Ben buradan sizi davet ediyorum. Buyurun gelin, Proje alanındaki, rezerv alanındaki
konutları birlikte gezelim. Öyle dıĢarıdan eleĢtirmekle olmuyor ama biz sizin kentsel dönüĢüm
alanlarınıza gidiyoruz, gerçekten, yani bir gazete haberiyle, kulaktan dolma bir bilgiyle, buraya
gelip konuĢmak istemiyoruz. Alana gidiyoruz, acaba bir faaliyet var mı diye? Tam takır, hiçbir Ģey
yok. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, ĠZBETON yetkiyi aldı. Sanki ĠZBETON Ġzmir’deki bütün yolları
yapıyormuĢ gibi, ĠZBETON sanki kendi asli görevlerini sonuna kadar yapabiliyormuĢ gibi bir de
üzerine bu yetkiyi verdik. Bugün Tire’de bir yıldır yapılmayan yollar var. Asfalt yok. Bütün yaz
boyunca ĠZBETON’da asfalt üretimi yapılamadı. Neden? Neden? Çünkü asfalt üretimi yapılması
için alınması gereken ham maddeyi nakit olarak alamadığı için yapılamadı arkadaĢlar ve bütün
Ġzmirlilerin gözünün içine baka baka yalan söylendi, Asfalt Üretim Tesisleri bakıma alındı diye.
Kimi kandırıyorsunuz siz? Yaz aylarında hiçbir asfalt üretim tesisi bakıma alınmaz. Bu aylarda
alırsınız, kıĢ aylarında alırsınız, alacaksanız da. Çünkü ĠZBETON’da asfalt üretecek para yok.
Bugün Tire’de, bugün Kiraz’da, bugün Bergama’da, bugün Ģehrin değiĢik noktalarında özellikle,
özellikle tarımla uğraĢan çiftçilerimizin kullandığı köy yollarında, arazi yollarında ĠZBETON doğru
dürüst bir çalıĢma yapamıyor. Neden? Çünkü ĠZBETON battı arkadaĢlar, ĠZBETON batık. Öyle 12
milyon kâğıt üzerindeki, kâğıt üzerindeki kârı ile ĠZBETON kârda olan bir Ģirket demeyin
arkadaĢlar. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, batık olan ĠZBETON’un bir yönetim kurulunu
oluĢturmuĢsunuz, bir tiyatrocu herhalde ġehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni, bir de yine
bir Bürokrat ArkadaĢ Yönetim Kurulu Üyesi yapmıĢsınız ve eski bir siyasiyi de Genel Müdür
yapmıĢsınız arkadaĢlar ve 2,5 yılda ĠZBETON bir noktadan bir noktaya geldi maalesef.
ĠZBETON’un eski halini Ġyi Parti Grup BaĢkan Vekilimiz Kemal SEVĠNÇ Ağabeyimiz bize
anlatıyor, biz de hayranlıkla dinliyorduk eski halleriyle. Ama bugünkü halini de maalesef acıyarak
ve üzüntüyle takip ediyoruz. Peki ĠZBETON… Bütün kabahat bu ekonomik finansal anlamda
yaĢadığı sorunların bütün kabahati elbette ki ĠZBETON’da mı? Değil tabii ki çünkü ĠZBETON
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin bir iĢtiraki. Yani Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nde ne yaĢanıyorsa
ĠZBETON’da da aynısı yaĢanıyor arkadaĢlar. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nde yaĢanan ekonomik
krizler, ekonomik sorunlar, finansal sorunların bir benzeri ĠZBETON’da yaĢanıyor esasında. ġimdi
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bundan 2,5 yıl önce Ģunla övünüyordu; “Kredibilitemiz yüksek”
diyordu. “Kredi vericiler nezdinde kredi notumuz yüksek.” diyordu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL sözünüzü kesmek istemiyorum yani 20 dakika…
ÖZGÜR HIZAL: BaĢkan’ım Grup BaĢkan Vekiliyim.
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani 20 dakika oldu.
ÖZGÜR HIZAL: Evet, Grup BaĢkan Vekiliyim Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam iĢte onu söylüyorum bende.
ÖZGÜR HIZAL: Salahattin Bey de Grup BaĢkan Vekili…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam aynı…
ÖZGÜR HIZAL: Kemal Bey de Grup BaĢkan Vekili, Nilay Hanım Grup Sözcüsü…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: O kadar söz verdim.
ÖZGÜR HIZAL: Ama Grup BaĢkan Vekili sıfatıyla konuĢtuğu için…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar bir dakika… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar bir dakika… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar bir dakika…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, ben Meclise, Meclise, Yüce Meclise… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, Sayın HIZAL…
ÖZGÜR HIZAL: Sonsuz saygısı olan bir Meclis Üyesiyim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL ben baĢka bir Ģey söylemedim; “20 dakika oldu.”
dedim sadece “Toparlayın.” dedim yani…
ÖZGÜR HIZAL: Evet toparlayacağım Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.)
HAKAN YILDIZ: ĠĢleri var herhalde.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ĠĢimiz yok Hakan Bey, Sayın HIZAL bakın…
ÖZGÜR HIZAL: ġöyle, Ģöyle tavsiyem Ģu arkadaĢlar…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, özür dilerim, özür dilerim…
ÖZGÜR HIZAL: ġu an yağmur yağıyor, müthiĢ bir trafik var…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özür dilerim, çok özür dilerim. ġimdi bakın arkadaĢlar biraz önce
siz de Ģikâyet ettiniz. ġimdi “ĠĢleri var” diye oradan… Yahu iĢimiz falan yok arkadaĢlar,
konuĢuyoruz.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın HIZAL. Toparlayın, buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan, Ģimdi, Ģimdi Sayın BaĢkan siz… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Siz onları da… Bakın. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır herkese söylüyorum. ArkadaĢlar, Sayın HIZAL ne olur
devam edin.
ÖZGÜR HIZAL: Tamam, siz konuĢma yaparken size buradan cevap veren AK Partili Meclis
Üyesi ArkadaĢlarımızı hemen ismen uyarıyorsunuz ama ben konuĢma yaparken ben isimlerini
vereyim isterseniz, siz belki orayı göremiyorsunuz…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Uyarıyorum, uyarıyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Ġsmen uyarmanızı istiyorum;
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Uyarıyorum yapmayın.
ÖZGÜR HIZAL: Yoksa ben uyaracağım; UlaĢ Bey, Ġrfan Bey…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Uyarıyorum…
ÖZGÜR HIZAL: Bülent Bey…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kayıtlara bakın.
ÖZGÜR HIZAL: Ben uyarıyorum, kayıtlara da geçsin.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kayıtlara bakın siz.
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ÖZGÜR HIZAL: Bence gelsinler, hele UlaĢ Bey gelsin buradan konuĢsun.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Yani oradan bence…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL devam edin.
ÖZGÜR HIZAL: KonuĢarak siyaset yapılmaz.
ÖZGÜR HIZAL: Evet, Ģimdi…
UFUK YÖRÜK: Dilek ve Temenniler…
ÖZGÜR HIZAL: Dilek ve Temenniler değil, Gündem DıĢı KonuĢma, Dilek ve Temenniler değil.
O değiĢti o, 1 – 2,5 yıl önceydi.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, bakın…
ÖZGÜR HIZAL: Gündem DıĢı Ġzmir’in gündemini konuĢuyoruz arkadaĢlar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: Ġzmir’in gündemini konuĢuyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar, Sayın HIZAL bakın doğru gündem dıĢı konuĢuyoruz
arkadaĢlar onun da bir sınırı var, Ģeyi var.
ÖZGÜR HIZAL: Evet, evet Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen zaten toparlayın diye uyardım kendisini.
ÖZGÜR HIZAL: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi demek ki…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bunun perĢembesi de var arkadaĢlar.
ÖZGÜR HIZAL: Tamam Sayın BaĢkan bitiriyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi demek ki Ġzmir’de sadece sorun, ekonomik anlamda problem
ĠZBETON’da değil, ĠZBETON sıkıntılı, ĠZBETON battı. Bunları hep söyleyeceğim, söylemeye
devam edeceğim. Hiç Ģey yok, ĠZBETON’la ilgili sonuna kadar devam edeceğim. ġimdi arkadaĢlar
ĠZBETON’da yaĢanan sorunun temel sebebi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde yaĢanan temel
ekonomik sorun. Bunun sebebi de bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ni yöneten Tunç SOYER
arkadaĢlar. Neden? Bunlar 2,5 yıl önce ilk Meclis Üyesi olduğumuz aylarda kimimiz tecrübeli
Meclis Üyesiydik, geçmiĢ yıllarda Meclis Üyeliği yaptık, kimimiz ilk kez Meclis Üyeliği yaptı
benim gibi. Kimi Belediye BaĢkanı arkadaĢlarımız ilk kez Belediye BaĢkanlığı görevine baĢladılar,
kimileri geçmiĢ dönemde baĢka ilçelerde ya da mevcut ilçelerinde Belediye BaĢkanlığı yapıyorlardı.
Tunç SOYER de tecrübeli bir Belediye BaĢkanıydı. 10 yıl Seferihisar’ı yönetti. 10 yıl Seferihisar’ı
yöneten Tunç SOYER, Seferihisar’ı bıraktığında toplam o günün parasıyla 119 milyonluk
gayrimenkul satıĢı yapmıĢ, bugünün parasıyla 1 milyar TL’lik belki çok daha fazla gayrimenkul
satıĢı yapmıĢ ve borç batağında bir Seferihisar Belediyesi bıraktı, borç batağında bir Seferihisar
Belediyesi bıraktı. Bugün Seferihisar Belediyesinde, bugün Seferihisar Belediyesinde personel
maaĢı ödenemiyor. Geriden geliyor, biz o zaman da eleĢtirdik. Dedik ki; “Sayın BaĢkan bakın
Seferihisar’da bunları bunları yaptınız, lütfen aynını burada yapmayın. Burası Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi Seferihisar Belediyesi değil, Seferihisar Belediyesi’nde yaptığınız hataları burada
yapmayın, burada yaptığınız hataların geri dönüĢü olmayacak.”
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL…
ÖZGÜR HIZAL: 10 yılda Seferihisar Belediyesi’ni borç batağına sürükleyen Tunç SOYER,
maalesef bizim uyarılarımıza kulak kapatarak, kulak tıkayarak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ni bir
borç batağının içerisine sürüklüyor.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL…
ÖZGÜR HIZAL: Bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi… Sayın BaĢkan lütfen…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toparlayalım lütfen, lütfen…
ÖZGÜR HIZAL: Bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL...
ÖZGÜR HIZAL: Tarihinde hiç olmadığı kadar ciddi bir ekonomik kriz içerisinde, tarihinde hiç
olmadığı kadar personel avansları ödenmiyor, ödenemiyor. Personelin ikramiyeleri ödenmiyor,
ödenemiyor. Bundan sonraki nokta ne olacak biliyor musunuz arkadaĢlar? Personel maaĢları
ödenemeyecek, yatırımları geçtik artık.
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL…
ÖZGÜR HIZAL: Yatırımları geçtik, siz gidip bugün ĠZBETON’da, siz gidip bugün Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi’nde iĢ yapan firmaları kendi içinde kategorize edip…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL…
ÖZGÜR HIZAL: Çektiğiniz kredilerle hak ediĢleri ödemek zorunda kalıyorsunuz, o faizi de
Ġzmirlilere ödetiyorsunuz arkadaĢlar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL…
ÖZGÜR HIZAL: Ondan sonra Sayın BaĢkan lütfen iki dakika, iki dakika…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toparlayın lütfen.
ÖZGÜR HIZAL: Toparlıyorum Sayın BaĢkan’ım. Ondan sonra da çıkıp burada; “Devlet ne
yaptı?” Devletin ne yaptığını Bayraklı’nın yamaçlarına baktığınızda görürüsünüz, kör olmazsanız
görürsünüz, gözleriniz görüyorsa görürsünüz. Ama gözünüzü kapatırsanız elbette ki göremezsiniz.
Bence gözünüzü açın Hükümetin, Devletin neler yaptığını, neler yapacağını orda görürüsünüz
arkadaĢlar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.
ÖZGÜR HIZAL: El sallama ağabey el sallama, görürsün ağabey görürsün.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, Sayın HIZAL…
ÖZGÜR HIZAL: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin neler yapmadığını ben size anlatıyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederiz.
ÖZGÜR HIZAL: Seferihisar Belediyesi’ni 10 yılda batırdı, maalesef Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesini 2,5 yılda batırdı arkadaĢlar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL…
ÖZGÜR HIZAL: TeĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar
bakın, bu Meclis devam edecek, bunun Kasım’ı var, Aralık’ı var. Değerli ArkadaĢlar PerĢembesi
var. Bütün eleĢtirileri, Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri’nde tek konuĢmada bitirmek gibi bir ihtiyaç
da yok, gerek de yok. Dolayısıyla Ģuna lütfen… Bunu belki daha sonra Grup BaĢkan Vekili olarak
konuĢmak gerekir. Yani Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri’nde elbette herhangi bir söz sınırlaması
yapmıyoruz. ArkadaĢlara, söz alanlara veriyoruz orda bir sıkıntı yok. Ama süre konusunda baĢta
öncelikli olarak Sayın Grup BaĢkan Vekillerinin kendilerine normal grup konuĢmalarında veya
madde baĢlıklarında verilen süre kadar süreyi verdiğimiz halde bunu baĢka bir noktalara doğru
götürmeye gerek yok. Çünkü dediğim gibi zamanımız çok, konuĢacak zamanımız da var her
konuyu konuĢuyoruz çünkü bütün günü bu Ģekilde bitirecek halimiz yok, zaten Gündem bitmiĢ
durumda. Evet Sayın Murat AYDIN’a, Sayın Murat AYDIN’a söz vereceğim Ģimdi... (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ġkinci kere Gündem DıĢına söz
vermiyorum Değerli ArkadaĢlar. Buyurun Sayın Murat AYDIN lütfen… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Lütfen… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın, Sayın Murat AYDIN,
buyurun. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Buyurun,
buyurun sonra onu, sonra Meclis’ten sonra yapalım onu. Buyurun, buyurun Sayın… Değerli
ArkadaĢlar. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın
BOZTEPE... Buyurun. Mikrofon açık değil arkadaĢlar.
MURAT AYDIN: Tamam Ģimdi sanırım açtım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Meclis çok uzun konuĢarak bir sürü Ģey
söylemektense, kısa kısa söyleyince herhalde derdimi anlatacağım, saati önümde tutuyorum zaten.
Ġkincisi Ģu; hani ben bağırmadan da, sesimi yükseltmeden de sorunları konuĢabileceğimi
düĢünüyorum, buna inanıyorum, umarım bunu sağlayabilirim... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MURAT AYDIN: Tabii ki üslup sorunu, üslup sorunu konusunda söz alan Sayın Sözcü’nün…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Size uymayacağım.
MURAT AYDIN: Dün ben konuĢurken bana hukuki anlamıyla da hakaret sayılan sözlerini
duymazdan geldim, gelmeye de devam edeceğim.
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HAKAN YILDIZ: Ben lafımın arkasındayım…
MURAT AYDIN: Duymazdan geldim, gelmeye de devam edeceğim.
HAKAN YILDIZ: Ben lafımın arkasındayım…
MURAT AYDIN: Burada ki, hangi sözlerin söylendiğini ben bulunduğum yerden duydum. Ama bir
Meclis Üyesinin… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Süreyi durdurun, durdurun, durdurun… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar, arkadaĢlar… Murat
Bey sürenizi durdurdum merak etmeyin.
MURAT AYDIN: Ben bundan sonra, bundan sonra bu Ģekildeki üsluba prim vermeyeceğim.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) TeĢekkür ederim.
ĠĢin kötüsü Ģu; üslup sorunu konusunda bize laf söyleyen arkadaĢların üsluplarını hem bu Meclis,
hem Ġzmir halkı görüyor. KonuĢtuğu yerden söz aldıkları sırada oradan bir arkadaĢımızın laf
atmasına laf attığını söyleyip, buraya geçip buradan ben göreceğim diyen arkadaĢların, oradan bana
laf atanları da gördüğüne inanıyorum. Ortak akıl arayıĢından bahsettiler. Bütün Ġzmir’in planlarıyla
ilgili okunması bile 20 dakika falan sürdü sanırım. 5 sayfalık bir metnin tek satırını Cumhuriyet
Halk Partisi ve Ġyi Parti Grubuyla paylaĢmayıp, buraya gelip o metne evet dememizi bekliyorsa, bu
Grubu hafife alıyorlar demektir. Eğer ortak akıl arıyorsanız, ortak akılı aradığınız kiĢilere önce
saygı göstereceksiniz. Onlarla birlikte hareket edeceksiniz ve hiç değilse onları dinleyeceksiniz.
Ben AK Parti Sözcüsü ArkadaĢıma teĢekkür ediyorum, bize rakamlar verdi. Baktım rakamlara
çalıĢtım. Hani ben bu kâğıttaki yazılanların “Resmi belge midir? Devletin kaydı mıdır? Ġtibar edilir
mi edilmez mi?” diye sorgulamayacağım tabii ki. Kendileri verdiğine göre elbette ki doğrudur,
elbette ki doğrudur. ġimdi Sayın UlaĢtırma Bakanı 26 Nisan 2021 tarihinde bir açıklama yaptı;
“1.08 Trilyon ulaĢtırma yatırımı yaptık, 2003’ten 2020 yılına kadar.” dedi. 1 trilyon lira yaklaĢık.
Sayın Sözcü’nün verdiği rakamlardan anlıyoruz ki, çok övündükleri duble yolların parasının 500
milyarı bizim deprem vergilerimizdenmiĢ. Çünkü 1 trilyon liralık, 1 trilyon liralık ulaĢtırma
yatırımının 488.4 milyarı kendi verdikleri rakam ulaĢtırma için harcanmıĢ. Biz bu deprem
paralarını duble yollar için mi vermiĢtik? BaĢka bir Ģey söyleyeyim; rakamların doğru olduğunu
kabul ediyorum ama toplama hatasına dikkat çekeceğim tabii. 18 yılda 1.35 trilyon lira harcama
yaptıklarını söylüyorlar bu belgede. Verdikleri rakamların toplamı 1.16 trilyon yapıyor…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Murat Bey…
MURAT AYDIN: BaĢka bir rakam vereceğim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Devam edelim.
MURAT AYDIN: Hiçbir zaman acıları, hasarları Ģehirleri birbiriyle yarıĢtırtmam. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisindeki her Ģehir bizim Ģehrimizdir, her insan bizim insanımızdır,
her Ģehrin acısını sarmak bizim görevimizdir. O yüzden biz buradan Ardahan’a mezbaha da yaparız,
baĢka bir yerde yol da yaparız, araba da veririz. Hükümet de öyle yapıyor, yapmalı da. Ama bakın
bir rakam verdiler yine kendilerinin verdikleri rakam, 2020 Elazığ depremi 6.8 Ģiddetinde olmuĢ, 50
bina yıkılmıĢ, 308 bina ağır hasar görmüĢ, 150 bina orta hasarlı 2020 Elazığ Depremi. Aynı yıl, aynı
yıl biz de deprem yaĢadık arkadaĢlar. Hemen hemen aynı Ģiddetteydi 6,6. 50 binaya karĢı 58
binamız yıkılmıĢtı. 308 ağır hasarlı binaya karĢı 608 ağır hasarlı binamız vardı, 150 orta hasarlı
binaya karĢı 800 orta hasarlı binamız var. Yine kendilerinin verdikleri rakamlara göre Elazığ
Depremi’nde 2020 yılında 5 milyar lira harcamıĢ Hükümetimiz, helali hoĢ olsun, eksik de kalmıĢtır,
Ġzmir’e 2 milyar lira harcanmıĢ.
SALONDAN: Buraya da harcamaya devam ediyor.
MURAT AYDIN: Elazığ’a da devam ediyordur eminim, Elazığ’a da devam ediyordur. BaĢka bir
rakam vereyim; 2010 yılında da Elazığ deprem gördü… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MURAT AYDIN: Elazığ Depremi, Elazığ için de aynı Ģey yok. 2020 Elazığ Depremi için de yok.
SALONDAN: Var var canım.
MURAT AYDIN: Verdiğiniz rakamda bu yazmıyor. Ben canınız da değilim ayrıca. Ben canınız
değilim.
SALONDAN: Biz aramızda konuĢuyoruz.
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MURAT AYDIN: Yok bana hitap ediyorsunuz. Saygı ve üsluptan bahsederler. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Sayın YILDIZ, Değerli ArkadaĢlar, lütfen
bakın…
MURAT AYDIN: Saygı ve üsluptan bahseden arkadaĢım oradan bana laf atmaya devam etmesin,
hiç gerek yok, ben bunlara cevap vermem.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Murat Bey devam edin.
MURAT AYDIN: 2010’da Elazığ Depremi’nde; Hükümetin harcadığı para 3.92 milyar lira. O
günkü döviz kuruna göre… Çünkü o gün döviz, Türk Lirası değerliydi. 2.6 milyar Dolar yapıyor.
Ġzmir için harcanan para 250 milyon Dolar tam 10’da 1’i, 10’da 1’i. Bu rakamları ben
söylemiyorum. Dediler ya “Verelim de çalıĢın.” dediler, verdiler çalıĢtım, kendi verdikleri rakamlar.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, onu da
verin, onunla da çalıĢırım hiç sorun değil. Hikâyenin… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben üslup ve nezaketimi bozmayacağım Hakan
Bey. Siz bana oradan oturduğunuz yerden ne söylerseniz söyleyin, hakaret boyutuna varan
sözlerin…
HAKAN YILDIZ: Ben sana söylemiyorum…
MURAT AYDIN: “Sen benimle yarıĢamazsın.” sözünü bana söylüyorsun.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, buyurun.
HAKAN YILDIZ: Yahu Sayın BaĢkan, bu nasıl bir üslup yahu. Biz kendi aramızda
konuĢuyoruz…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Devam edin, devam edin… Sayın AYDIN, Sayın AYDIN…
Hakan Bey… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Sayın AYDIN devam edin. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.) Hatip’in sözü kesmeyin, bırakın Hatip konuĢsun. Özgür Bey’i 25 dakika dinledik burada,
bırakın Hatip konuĢsun, Özgür Bey’i 25 dakika dinledik bırakın Hatip konuĢsun, lütfen, buyurun,
buyurun… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tabii
ki, tabii ki. Nilay Hanım’ı dinledik doğru, Salahattin Beyi de dinledik, biraz sonra…(Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Lütfen devam edin... (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok hayır süre tutuyoruz hiç
merak etmeyin.
MURAT AYDIN: Burada süre var önümde.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen kesiyoruz, lütfen devam edin. Devam ediyoruz devam
ediyoruz buyurun, buyurun.
MURAT AYDIN: Tamam, ben az süreyle de hallederim bu meseleyi sorun değil. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
HAKAN YILDIZ: Yahu Allah aĢkına Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bakın, bakın Sayın, Sayın YILDIZ, Sayın YILDIZ…
HAKAN YILDIZ: Ayıptır yahu…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ayıp size ayıp yahu bırak da Hatip’i dinleyelim… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Olur mu efendim? Olur mu?
Yapmayın, lütfen yahu... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Yahu Değerli KardeĢim Sayın
Hatip…
(Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın Hatip susuyor zaten Değerli ArkadaĢlar
Sayın Hatip bırakın söylesin, devam etsin buyurun Sayın Murat.
MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim. Size değil BaĢkan’a teĢekkür ettim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun Sayın AYDIN.
MURAT AYDIN: ġimdi bu dün de aynı Ģey yaĢandı, arkadaĢlar bu konudan çok rahatsız olmuĢlar
anladım, çok canları yanmıĢ... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.) Çok basit bir Ģey çünkü çok basit bir Ģey bu. Çünkü bir Ģeyi, bir Ģeyi bu kadar gerçekleri
bu Ģekilde, net bir Ģekilde ortaya koyduğu zaman hani kendi verdikleri rakamları bile kendilerine
geri gönderdiğin zaman böyle tepki veriyorlar demek ki.
HAKAN YILDIZ: Yalan iĢte, yalan…
MURAT AYDIN: 30 ilçenin, 30 ilçenin tümüyle getirilen imar planlarıyla ilgili emsal artıĢlarına
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iliĢkin değiĢiklikler, tümüyle Ġzmir Halkının yararına mı, değil mi? Nasıl yapmalıyız? Neyi
yapmalıyız? Hepsini bir arada tartıĢırız. TartıĢacağız da zaten. Ama siz Bayraklı’nın can yakıcı
sorununun çözüm aĢamasına geldiği anda o çözüm için getirdiğiniz, çözüm için getirilen Önergeyi
“Bütün Ġzmir’e yayıyoruz” diyerek iĢi sulandırmaya ve benim dün anlattığım Ģekliyle Komisyona
havale ederek çözmeye çalıĢırsanız, bu çözümsüzlüğün peĢinde olmak demektir. Bunu bu Meclis’te,
bu Ġzmir halkı da görüyor. Sonucun… Sözün özü Ģudur… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Devam edin.
MURAT AYDIN: Sözün özü Ģudur; dün Bayraklı’yla ilgili sorunun çözümü konusunda bir adım
attı bu Meclis. Ġzmir’in diğer bölgeleriyle sorunları çözemeyeceğini söylemedi. Onlarla ilgili bir
irade ortaya koymadı. Ortaya koyduğu irade, deprem yüzünden en ciddi Ģekilde zarar gören ve
siyasi iktidarın ayrımcı bir yaklaĢımla az önce verdiğim rakamlar bu yüzdendi. Ġzmir’in Bayraklı
ilçesini ve Ġzmir’in depremden kaynaklanan sorunlarını sadece 250 milyon Dolar, 2 milyar lira Türk
Lirası demek bu, para ayırmasının sorununu bu Meclis kendince çözmeye çalıĢıyor.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın AYDIN…
MURAT AYDIN: Bu sorun…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toparlayalım.
MURAT AYDIN: Bir dakikam var görüyorum. Bu sorunu çözmek için bu Meclisin ve Belediyenin
yaptığı gayretlere, çırpınmalara herkesin bir parça destek vermesini bekliyoruz. Çok değil, herkesin
bir parça destek vermesini bekliyoruz. ġimdi tabii anlıyorum arkadaĢların sıkıntısını. Bayraklı
halkının sorunlarının çözümüyle ilgili buraya getirilen ve halkın da desteğini almıĢ bir Önergeye
hayır oyu vermiĢ olmanın siyasi rövanĢını burada ĠZBETON diyerek, iĢte yollar diyerek vesairelerle
çıkartmaya çalıĢıyorlar. Söylesinler, sorun yok Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġzmir halkıyla beraber
Ġzmir’in sorunlarını çözmek için elinden geleni yapmaya devam edecektir, devam edecektir ve
devam edecektir. Saygılar sunarım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, tam süresinde bitirerek sağ olun. Sayın
SEVĠNÇ buyurun. Sayın SEVĠNÇ? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) ArkadaĢlar Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri’nde ikinci kere söz vermeyeceğimizi
söylemiĢtim. Sayın SEVĠNÇ, Sayın… Kemal Bey’e söz veriyorum. Buyurun. Sayın Ġyi Parti, Ġyi
Parti Grup BaĢkan Vekili buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım Ģimdi beni atmıĢlar ya onun cevabını vermem lazım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Kemal Bey.
KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Belediyemizin Değerli
Birim Amirleri, Basınımızın Saygın Temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2 gündür
Meclisimiz kentimizde yaĢanan deprem sonucu oluĢan tablo karĢısında kendine has duyarlılığını
düĢünce ve önerilerini dile getirmekte. Tabii depremin en çok hasar verdiği ilçemiz Bayraklı, onun
yanında Bornova’mız diğer ilçelerimizde de sıkıntılar var. Bu çerçevede de arkadaĢlarımız, Parti
Grupları kendine has çalıĢmalar üretti. Ama sıkıntının en çok yaĢandığı Bayraklı Ġlçe Meclisimizde
kendi Meclisi’nde bir karar aldı. Sonra bu kararı BüyükĢehrimize taĢıdı. Alınan kararın yeterli
olmadığı görüldü ve daha sağlıklı bir karar sonucuna varıldı. ĠĢte parsel bazında %20, ada bazında
%30 bir hak verilerek, bu Meclis’te bu kararı aldık. AK Partili KardeĢlerimiz de kentin tümüne
Ģamil tümünü içine alan bir çalıĢma üretmiĢ onları da kutluyorum, tebrik ediyorum ama yani bir
büyükleri, ağabeyleri olarak Ģunu söylüyorum; onun zamanlaması da bu Meclislerden sonra bir plan
dâhilinde dört siyasi parti tüm Ġzmir’i masaya yatıralım ve o sıkıntıları da etaplar halinde ele alalım
Değerli ArkadaĢlar. Bundan zaten kaçıĢ yok. Artık bunun Ģeyi nedir? Fitili ateĢlendi geri dönüĢ yok.
Bu Ġzmir’in tümüne, kentsel dönüĢümünde, güçlendirilecek binalarda, az hasarlı, orta hasarlı, çok
hasarlı binalar da her birinde ayrı bir Ģekilde ilçelerin özellikleri de dikkate alınarak
değerlendirilmek durumunda. Dolayısıyla burada hiçbir partimizin bu konuya negatif bakması söz
konusu değil. Dolayısıyla bunu hep birlikte bu düĢünen konuĢan Meclisimiz yerine getirecek.
Lütfen sizden dileğim; Hükümet konularını Yerel Yönetimin konularını birbiriyle karĢılaĢtırarak bir
sonuca varamayız. Çünkü Belediye’nin yapacağı iĢler bellidir, Hükümetlerin yapacağı iĢler bellidir.
Ne kadar birbirinizin sahasına girerseniz bir sonuç alamayız Değerli ArkadaĢlar. Sizden dileğim biz,
Ġzmir Halkına karĢı Belediye olarak neler yapmamız gerekiyor? Onları düĢünelim, konuĢalım,
yerine getirelim. Hepinize saygılarımı sunuyorum.
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın SEVĠNÇ’e. Gündem DıĢı baĢka konuĢma
talebi olmadığı için…
XII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin
GörüĢülmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Mazeretleri kabul edilmiĢtir.
XIII. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: III. BirleĢimimiz 14 Ekim 2021 PerĢembe günü
saat: 18:00’da yine burada bu salonda yapacağız.
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