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ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

2020 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI II. BĠRLEġĠMĠ 

MECLĠS GÜNDEMĠ VE TOPLANTI TUTANAĞI 

 

1. BÖLÜM 

   MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

 

 Gündem No   : 97509404-301.03-7/2                                                   Toplantı Tarihi   : 16/07/2020  

 Toplantı Yeri  : Mimar Sinan Mahallesi                                                    Toplantı Saati     : 16.00 

                            ġair EĢref Bulvarı No:50 Konak/ĠZMĠR   

                            (Ġzmir Kültürpark Fuar Alanı 1 No’lu Hol)                   

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BĠRĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ÖNERGENĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 05.60 sayılı Kararı ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 

30/04/2020 tarihli Olur’u ile uygun görülen; Selçuk ilçesi, Belevi Mahallesi, Cibe Mevkii, 181 ada, 16 

parselin, kamu yararı kararı kapsamında plan çalıĢmalarına yönelik yeniden değerlendirilmesi hususunun 

görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.143600) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGENĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Kurban Bayramı süresince hemĢehrilerimizin bayram ziyaretlerini kolaylaĢtırmak ve önerge eki 

listede belirtilen kabristan ziyaretlerini gerçekleĢtirmek amacıyla; bayram öncesi CumhurbaĢkanı 

tarafından 4736 sayılı Yasanın birinci maddesinin birinci fıkrasından muaf tutulması ile ilgili karar 

alınması halinde, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait toplu ulaĢım araçlarında (Bilet 35, Kontörlü UlaĢım 

Kartları, Oto Tahsis ve Servis DıĢı Kalma Bedeli hariç) ücretsiz tarife uygulanmasının, muaf tutulması 

ile ilgili karar alınmaması halinde ise; yalnız Kurban Bayramı süresince, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine 

ait toplu ulaĢım araçlarında ve önerge eki listede belirtilen hatlardaki kabristan ziyaretleri için 0,01-TL 

ve 1 kontör Ģeklinde tarifenin uygulanması hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Strateji Gel. 

Dai.BĢk.E.5944) 

 

 IV. BĠRĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠNĠN 2019 

YILI FAALĠYET RAPORUNUN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 V. BĠRĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

2019 YILI FAALĠYET RAPORUNUN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 VI. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ile TaĢınır Mal Kesin Hesabının oyçokluğu 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.BĢk.E.95071) 

 

 2. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Ġdare Kesin Hesabı ile TaĢınır Kesin Hesabının 

oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji 

Gel.Dai.BĢk.E.3908/E.60402) 

 

 VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 VIII. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 
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                                                                          2. BÖLÜM 

2020 YILI TEMMUZ AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

2020 YILI TEMMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISI II. BĠRLEġĠM I. OTURUMU 

 

Tutanak No   : 97509404-301.04-7/2                                                 Toplantı Tarihi    : 16/07/2020  

Toplantı Yeri  : Mimar Sinan Mahallesi                                              Toplantı Saati     : 16.00 

                          ġair EĢref Bulvarı No:50 Konak/ĠZMĠR   

                        (Ġzmir Kültürpark Fuar Alanı 1 No’lu Hol)                   
 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Taner KAZANOĞLU, Serkan 

KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ 

POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, ġamil Sinan AN, Erhan 

UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, Mehmet 

Atilla BAYSAK, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar 

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

Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali 

GÜL, Deniz BEKTAġ, Ramazan Ġsmail UYGUR, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi 

AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim 

ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, 

Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, 

Mehmet TÜRKMEN, Ali BOR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Mustafa KAYALAR, Fatma 

EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, 

Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Seda ÖZTÜRE, 

Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet 

MALTEPE, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer 

TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, 

Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, 

Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, 

Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret 

MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, Hakan YILDIZ, Hıdır 

ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Aydın 

PEHLĠVAN, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin 

YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan 

ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Uğur 

DEMĠREZEN, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, 

Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Sedat SARI, Halil 

Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, 

Osman MERT. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak 

BARAN,  Mustafa ĠDUĞ, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, Cemil TUGAY, Serdar AKSOY, 

Muharrem BAYRAKTAR, Ġbrahim Burak OĞUZ, Ġsmet ORHAN, Ali ENGĠN, Haydar 

GÜLTEKĠN, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, Filiz CERĠTOĞLU 

SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Fatih TAġTAN, Özgür Erman 

ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Galip ATAR, Çile ÖZKUL, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun 

ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Sadık DOĞRUER, Ġlhan 

AVCI, Salih Atakan DURAN, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER. 
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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Temmuz Ayı Toplantısı II. BirleĢimini açıyorum. ġehrimize hayırlı olsun diliyorum, 

yararlar getirmesini diliyorum. Bugün güne çok tatsız iki haberle baĢladık. Van’da 7 polis 

arkadaĢımızın Ģehit olması, arkasından Pervari’de yine iki Ģehidimizin çatıĢmada vefat ettiği 

haberlerini alarak güne baĢladık. Geride kalanlara, ailesine, yakınlarına baĢsağlığı diliyorum. 

ġehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün yoğun bir Gündemimiz var. Hem BüyükĢehir 

Belediyesi hem ESHOT ve ĠZSU idarelerinin Kesin Hesaplarını, Faaliyet Raporlarını görüĢeceğiz. 

Gündeme geçmeden ĠZSU’nun kısa bir sunumu var. 10-15 dakikalık en çok, değil mi arkadaĢlar? 

Onu izleyelim. Ondan sonra Gündeme devam edeceğiz. Buyursunlar arkadaĢlar. Filiz Hanım 

yapacak sunumu, Genel Müdür Yardımcımız, buyurun.  

 

(ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠZSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

FĠLĠZ YILDIZ TARAFINDAN PANDEMĠ SÜRECĠNDE FATURALANDIRMA HAKKINDA  

SUNUM YAPILDI.) 

 

BAġKAN: Evet, teĢekkür ediyorum. Genel olarak kamuoyunda biraz kafa karıĢıklığına yol açan bir 

tablo vardı. Diliyorum ki bu açıklamalar bu tereddütlerin de, soruların da giderilmesine vesile olur.  

 

II. BĠRĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ÖNERGENĠN GÖRÜġÜLMESĠ 
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Gündemimizin II. maddesi, I. BirleĢimde Gündemde bırakılan bir 

Önergemiz vardı. Onu okutuyorum. Buyurun lütfen.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 05.60 sayılı Kararı ile Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığının 30/04/2020 tarihli Olur’u ile uygun görülen; Selçuk ilçesi, Belevi 

Mahallesi, Cibe Mevkii, 181 ada, 16 parselin, kamu yararı kararı kapsamında plan 

çalıĢmalarına yönelik yeniden değerlendirilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.143600)                       

NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan’ım, Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları. Özgür Bey? 

Değerli ArkadaĢlar, Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGENĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergenin GörüĢülmesi, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kurban Bayramı süresince hemĢehrilerimizin bayram ziyaretlerini 

kolaylaĢtırmak ve önerge eki listede belirtilen kabristan ziyaretlerini gerçekleĢtirmek 

amacıyla; bayram öncesi CumhurbaĢkanı tarafından 4736 sayılı Yasanın birinci maddesinin 

birinci fıkrasından muaf tutulması ile ilgili karar alınması halinde, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesine ait toplu ulaĢım araçlarında (Bilet 35, Kontörlü UlaĢım Kartları, Oto Tahsis ve 

Servis DıĢı Kalma Bedeli hariç) ücretsiz tarife uygulanmasının, muaf tutulması ile ilgili karar 

alınmaması halinde ise; yalnız Kurban Bayramı süresince, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait 

toplu ulaĢım araçlarında ve önerge eki listede belirtilen hatlardaki kabristan ziyaretleri için 

0,01-TL ve 1 kontör Ģeklinde tarifenin uygulanması hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Strateji 

Gel. Dai.BĢk.E.5944/ E.94035) 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, eğer uygun görürseniz bu Gündem maddesine Seferihisar’da 

baĢlattığımız ĠZTAġIT uygulamasını da dâhil edelim. Böylece bütün Ģehri kapsayacak bir uygulama 

olur. Buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın efendim. ĠZTAġIT’ın da ilavesiyle birlikte.  

BAġKAN: Dâhil edilsin. Kemal Bey? Salahattin Bey? Özgür Bey? Değerli ArkadaĢlar, Önergenin 

ĠZTAġIT’ın da ilave edilmesi suretiyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 1 dakikalık bir ara verip ben koltuğu 

devrediyorum.  
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                                                                                                               Mustafa Tunç SOYER 

                                                                                                                     Meclis BaĢkanı        

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU                                                     

Divan Kâtibi 

 

 

Sultan ĠPEKLĠ 

Divan Kâtibi 

 

Onur YĠĞĠT 

Divan Kâtibi                                                                                                                  

 

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU 

Divan Kâtibi 

 

 

 

(BĠRLEġĠME 1 DAKĠKA ARA VERĠLDĠ.) 

 

2020 YILI TEMMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISI II. BĠRLEġĠM II. OTURUMU 

 

MECLĠSI I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, 1 dakikalık aradan sonra Oturuma 

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez bu Oturumun BaĢkanlığını ben almıĢ bulunuyorum. 

Hepinizin bildiği gibi ilgili mevzuat gereği Faaliyet Raporlarının görüĢüldüğü Oturumlarda, 

Belediye BaĢkanlarımız Meclisi yönetmiyorlar. Yasanın bu amir hükmüne istinaden bu Toplantıyı 

ben yöneteceğim ve birlikte bu Toplantıyı yürüteceğiz. Amerikalı siyaset bilimci Robert A. DAHL 

der ki arkadaĢlar; “Demokratik kurumların geliĢiminde üç büyük kilometre taĢı vardır; oylama 

yoluyla kamusal kararlara katılma hakkı, temsil etme hakkı ve muhalefet yapma hakkı.”  

 

IV. BĠRĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠNĠN 

2019 YILI FAALĠYET RAPORUNUN GÖRÜġÜLMESĠ 

V. BĠRĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ESHOT GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019 YILI FAALĠYET RAPORUNUN GÖRÜġÜLMESĠ 

VI. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

MECLĠSI I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi, burada 2019 Yılı Faaliyet Raporunu ve 2019 Yılı Kesin 

Hesaplarını Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve ESHOT, hep birlikte müzakere edeceğiz. Bunun için 

Gündemin VI. maddesinde, Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi bölümünde yer alan, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ile TaĢınır Mal Kesin Hesabı ve ESHOT Genel 

Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Ġdare Kesin Hesabı ile TaĢınır Kesin Hesabı Komisyon Raporlarının 

okunmasını öne almak istiyorum, birlikte görüĢeceğim için Faaliyet Raporlarıyla ve Kesin Hesabı.   

2019 Yılı ESHOT ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kesin Hesabının okunmasını ve birlikte 

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

zaman ilgili arkadaĢlarımızdan rica ediyorum; bu ilgili iki Komisyon Raporunu okuyarak 

görüĢmelere devam edeceğim, buyurun.  

 

DĠVAN KATĠBĠ: Meclisimizin 13/07/2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen BaĢkanlık Önergesine iliĢkin, 14/07/2020 tarihli Komisyon 

Raporunda; 
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Meclisimizin 13/07/2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 

29/04/2020 tarihli ve E.95071 sayılı Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı ifadeli Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ve TaĢınır Mal Kesin Hesabı ile ilgili 

BaĢkanlık Önergesi Komisyonumuzun 14/07/2020 tarihli toplantısında incelendi. 

 

Madde 1- 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi ile verilen ödenek, ek ve olağanüstü verilen 

ödenek, yıl içinde aktarma sureti ile eklenen ve düĢülenden sonra net bütçe ödeneği tutarı 

5.995.384.438,66-TL teklif edilmiĢtir. Mali yılsonunda öngörülen ödeneğin 5.845.209.941,36-

TL’sinin harcandığı görülmüĢtür. Mali yılı gider bütçesinin gerçekleĢme oranı % 97,50’dir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

Madde 2- 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi için brüt 5.103.036.438,66-TL, net 

5.102.384.438,66-TL gelir tahmini öngörülmüĢ, 4.929.640.301,76-TL’lik tahsilât 

gerçekleĢmiĢtir. Mali yılı gelir bütçesinin gerçekleĢme oranı % 96,60’dır. Komisyonumuzca 

oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

Madde 3- 2019 Mali Yılı bütçesinde 350.000.000,00-TL borçlanma, 100.000.000,00-TL 

ödeme, net 250.000.000,00-TL iç borçlanma öngörülmüĢtür. Mali yıl içerisinde 547.000.000,00-

TL iç borçlanma, 212.509.780,79-TL iç borç ödemesi yapılmıĢtır.  Mali yılsonunda iç 

borçlanmanın net 336.394.112,89-TL olduğu görülmüĢtür. Komisyonumuzca oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 

 

 2019 Mali Yılı bütçesinde 440.000.000,00-TL borçlanma, 250.000.000,00-TL ödeme 

öngörülerek net 190.000.000,00-TL dıĢ borçlanma tahmin edilmiĢtir. Mali yıl içerisinde 

329.725.923,45-TL dıĢ borçlanma, 289.280.524,13-TL dıĢ borç ödemesi yapılmıĢtır. Mali 

yılsonunda dıĢ borçlanmanın net 304.729.481,63-TL olduğu görülmüĢtür. Komisyonumuzca 

oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

 2019 Mali Yılı bütçesinde Banka Mevcudunun 453.000.000,00-TL, Net Borçlanmanın 

440.000.000,00-TL, Net Finansmanın 893.000.000,00-TL olacağı öngörülmüĢtür. Mali 

yılsonunda banka mevcudunun 325.554.066,81-TL, net borçlanmanın 641.123.594,52-TL, net 

finansmanın 966.677.661,33-TL olduğu tespit edilmiĢtir. Komisyonumuzca oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 

 

BÜTÇE GĠDERLERĠ KESĠN HESABI 

 

A- BĠRĠMLER BAZINDA FONKSĠYONEL SINIFLANDIRMANIN BĠRĠNCĠ 

DÜZEYĠNDE BÜTÇE GĠDER KESĠN HESABI 

 

Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 7’nci ve 8. maddelerine göre 

birimler bazında fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe gider kesin hesabı 

aĢağıda belirtildiği Ģekilde Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

 Genel Sekreterlik Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 3.790.300,00-TL, Bütçe 

Gideri 3.762.106,19-TL, Ġptal Edilen Ödenek 28.193,81-TL, 

 

Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 6.532.600,00-TL,  

Bütçe Gideri 6.410.253,33-TL, Ġptal Edilen Ödenek 122.346,67-TL, 
 

Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe 

Ödeneği 57.139.241,89-TL, Bütçe Gideri 56.395.125,42-TL, Ġptal Edilen Ödenek 744.116,47-

TL, 
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Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

46.582.290,00-TL, Bütçe Gideri 43.378.125,28-TL, Ġptal Edilen Ödenek 3.204.164,72-TL, 

 

Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Kamu 

Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 194.829.840,66-TL, Bütçe Gideri 

185.028.103,44-TL, Ġptal Edilen Ödenek 9.417.298,56-TL, Sonraki Yıla Devreden Ödenek 

384.438,66-TL, 

 

ĠĢletme ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Kamu Düzeni 

ve Güvenlik Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 210.192.050,81-TL, Bütçe 

Gideri 205.034.329,89-TL, Ġptal Edilen Ödenek 5.157.720,92-TL, 

 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 1.892.600,00-TL,                     

Bütçe Gideri 1.805.346,96-TL, Ġptal Edilen Ödenek 87.253,04-TL, 

 

Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 1.665.000,00-

TL, Bütçe Gideri 1.624.884,41-TL, Ġptal Edilen Ödenek 40.115,59-TL, 

 

Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği            

271.545.588,95-TL, Bütçe Gideri 271.105.824,10-TL, Ġptal Edilen Ödenek 439.764,85-TL, 

 

Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

598.308.139,36-TL, Bütçe Gideri 596.519.367,91-TL, Ġptal Edilen Ödenek 1.788.771,45 TL, 

 

 1- Hukuk MüĢavirliği Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 15.340.560,00-TL, 

Bütçe Gideri 15.273.769,30-TL, Ġptal Edilen Ödenek 66.790,70-TL, 

 

Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Dinlenme, 

Kültür ve Din Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 34.419.673,09-TL, Bütçe Gideri 30.426.215,10-

TL, Ġptal Edilen Ödenek 3.993.457,99-TL, 

 

Protokol ġube Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 17.249.400,00-

TL, Bütçe Gideri 16.457.617,09-TL, Ġptal Edilen Ödenek 791.782,91-TL, 

 

DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Ekonomik ĠĢler ve 

Hizmetler, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 5.687.708,36-TL, Bütçe 

Gideri 4.532.190,92-TL, Ġptal Edilen Ödenek 1.155.517,44-TL, 

 

Tören ve Organizasyon ġube Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği                    

27.000,00-TL, Bütçe Gideri 26.100,25-TL, Ġptal Edilen Ödenek 899,75-TL, 
 

Ġklim DeğiĢikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Çevre Koruma 

Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 69.662.950,00-TL, Bütçe Gideri 

64.887.292,95-TL, Ġptal Edilen Ödenek 4.775.657,05-TL, 

 

Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

178.034.100,00 TL, Bütçe Gideri 177.504.305,74-TL, Ġptal Edilen Ödenek 529.794,26-TL, 

 

EĢrefpaĢa Hastanesi BaĢhekimliği Sağlık Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 77.930.600,00-

TL, Bütçe Gideri 73.846.836,84-TL, Ġptal Edilen Ödenek 4.083.763,16-TL, 

 

Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler, Ġskan ve Toplum 

Refahı Hizmetleri, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 38.761.600,00-TL, 

Bütçe Gideri 24.636.061,35-TL, Ġptal Edilen Ödenek 14.125.538,65-TL, 
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Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

249.517.900,00-TL, Bütçe Gideri 225.348.162,11-TL, Ġptal Edilen Ödenek 24.169.737,89-TL, 

 

Muhtarlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Net 

Bütçe Ödeneği 675.114.027,46-TL, Bütçe Gideri 674.671.702,03-TL, Ġptal Edilen Ödenek 

442.325,43-TL, 

 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler Net Bütçe Ödeneği 

10.901.300,00-TL, Bütçe Gideri 9.367.390,56-TL, Ġptal Edilen Ödenek 1.533.909,44-TL, 

  

Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Eğitim Hizmetleri, Sosyal Güvenlik ve Sosyal 

Yardım Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 39.895.000,00-TL, Bütçe Gideri 38.786.873,42-TL, Ġptal 

Edilen Ödenek 1.108.126,58-TL, 

 

Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

173.924.550,00-TL, Bütçe Gideri 169.751.461,25-TL, Ġptal Edilen Ödenek 4.173.088,75-TL, 

 

Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Net Bütçe 

Ödeneği 76.619.030,85-TL, Bütçe Gideri 66.257.843,70-TL, Ġptal Edilen Ödenek 

10.361.187,15-TL, 

 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 5.385.100,00-

TL, Bütçe Gideri 5.235.856,52-TL, Ġptal Edilen Ödenek 149.243,48-TL, 

 

UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Ekonomik ĠĢler ve 

Hizmetler Net Bütçe Ödeneği 143.728.450,00-TL, Bütçe Gideri 137.453.981,88-TL,Ġptal Edilen 

Ödenek 6.274.468,12-TL, 

 

Raylı Sistem Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler Net Bütçe Ödeneği               

540.883.050,00-TL, Bütçe Gideri 539.502.438,34-TL, Ġptal Edilen Ödenek 1.380.611,66-TL, 

 

Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı Sağlık Hizmetleri, Dinlenme, Kültür ve Din 

Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 303.395.883,00-TL, Bütçe Gideri 290.194.523,08-TL, Ġptal 

Edilen Ödenek 13.201.359,92 TL, 

 

Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

4.219.804,84-TL, Bütçe Gideri 4.133.680,17-TL, Ġptal Edilen Ödenek 86.124,67-TL, 

 

 Zabıta Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

53.504.800,00-TL, Bütçe Gideri 53.090.656,64-TL, Ġptal Edilen Ödenek 414.143,36-TL, 

 

Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı Ġskân ve Toplum Refahı Hizmetleri Net Bütçe 

Ödeneği 11.994.350,00-TL, Bütçe Gideri 7.857.461,92-TL, Ġptal Edilen Ödenek 4.136.888,08-

TL, 

 

Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Sosyal Güvenlik ve 

Sosyal Yardım Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 202.374.564,60-TL, Bütçe Gideri 

197.900.956,59-TL, Ġptal Edilen Ödenek 4.473.608,01-TL, 

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Net 

Bütçe Ödeneği 30.730.900,00-TL, Bütçe Gideri 28.001.043,35-TL, Ġptal Edilen Ödenek 

2.729.856,65-TL, 

 

Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

102.710.700,00-TL, Bütçe Gideri 99.584.705,19-TL, Ġptal Edilen Ödenek 3.125.994,81-TL, 
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Atık Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler, Çevre Koruma 

Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 211.544.300,00-TL, Bütçe Gideri 197.955.320,23-TL, Ġptal 

Edilen Ödenek 13.588.979,77-TL, 

 

Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler Net 

Bütçe Ödeneği 1.276.276.359,39-TL, Bütçe Gideri 1.272.830.637,30-TL, Ġptal Edilen Ödenek 

3.445.722,09-TL, 

 

Yapı Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler Net Bütçe Ödeneği 

5.927.800,00-TL, Bütçe Gideri 5.582.099,36-TL, Ġptal Edilen Ödenek 345.700,64-TL, 

 

Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Net Bütçe 

Ödeneği 24.001.517,00-TL, Bütçe Gideri 21.150.064,83-TL, Ġptal Edilen Ödenek 2.851.452,17-

TL, 

 

Yapım Ġhaleleri Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Net Bütçe 

Ödeneği 5.882.500,00-TL, Bütçe Gideri 5.652.701,22-TL, Ġptal Edilen Ödenek 229.798,78-TL, 

 

Harita ve CBS Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Ġskan ve Toplum Refahı 

Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 16.859.350,00-TL, Bütçe Gideri 15.948.696,94-TL, Ġptal Edilen 

Ödenek 910.653,06-TL, 

 

Toplum Sağlığı Dairesi BaĢkanlığı Sağlık Hizmetleri,Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım 

Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 401.958,40-TL, Bütçe Gideri 297.828,26-TL, Ġptal Edilen 

Ödenek 104.130,14-TL, 

 

 

SONUÇ 

 

2019 Mali Yılı Gider Kesin Hesabının Kurumsal Kodlaması Yapılan Tüm Birimlerin 

Fonksiyonel Sınıflandırılmalarının 1. Düzeylerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; net bütçe 

ödeneğinin 5.995.384.438,66-TL, bütçe giderinin 5.845.209.941,36-TL, iptal edilen ödeneğin 

149.790.058,64-TL, sonraki yıla devreden ödeneğin 384.438,66-TL gerçekleĢtiği 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 
 

B- EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEYDE BÜTÇE GĠDER KESĠN 

HESABI 

 

Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen 01- 

Personel Giderleri,  02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 03- Mal ve 

Hizmet Alım Giderleri, 04- Faiz Giderleri, 05- Cari Transferler, 06- Sermaye Giderleri, 07- 

Sermaye Transferleri,  08- Borç Verme, 09- Yedek Ödenekler ekonomik sınıflandırma 

düzeyinde olup, 2019 Mali Yılı net bütçe ödenekleri, gerçekleĢen bütçe giderleri ve iptal edilen 

ödenekler aĢağıda gösterildiği Ģekilde Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

01- PERSONEL GĠDERLERĠ 

 

2019 Mali Yılı sonu itibari ile bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için net bütçe ödeneği tutarı 464.127.745,98-TL olup, yıl içinde 460.916.898,16-TL 

bütçe gideri gerçekleĢmiĢ ve 3.210.847,82-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

02- SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 
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2019 Mali Yılı sonu itibari ile bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için net bütçe ödeneği tutarı 62.810.073,00-TL olup, yıl içinde 60.988.531,42-TL 

bütçe gideri gerçekleĢmiĢ ve 1.821.541,58-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

03- MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 

 

2019 Mali Yılı sonu itibari ile bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için net bütçe ödeneği tutarı 1.394.544.208,86-TL olup, yıl içinde 1.322.580.122,34-

TL bütçe gideri gerçekleĢmiĢ ve 71.964.086,52-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

04- FAĠZ GĠDERLERĠ 

 

2019 Mali Yılı sonu itibari ile bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için net bütçe ödeneği tutarı 253.754.500,00-TL olup, yıl içinde 253.628.485,04-TL 

bütçe gideri gerçekleĢmiĢ ve 126.014,96-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

05- CARĠ TRANSFERLER 

 

2019 Mali Yılı sonu itibari ile bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için net bütçe ödeneği tutarı 609.663.245,40-TL olup, yıl içinde 607.092.280,72-TL 

bütçe gideri gerçekleĢmiĢ ve 2.570.964,68-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
 

06- SERMAYE GĠDERLERĠ 

 

2019 Mali Yılı sonu itibari ile bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için net bütçe ödeneği tutarı 2.460.430.565,42-TL olup, yıl içinde 2.394.103.332,68-

TL bütçe gideri gerçekleĢmiĢ, 65.942.794,08-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢ ve 

384.438,66-TL ödenek sonraki yıla devretmiĢtir. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. 

 

07- SERMAYE TRANSFERLERĠ 

 

2019 Mali Yılı sonu itibari ile bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için net bütçe ödeneği tutarı 68.434.000,00-TL olup, yıl içinde 66.604.079,00-TL 

bütçe gideri gerçekleĢmiĢ ve 1.829.921,00-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

08- BORÇ VERME 

 

2019 Mali Yılı sonu itibari ile bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için net bütçe ödeneği tutarı 680.338.300,00-TL olup, yıl içinde 679.296.212,00-TL 

bütçe gideri gerçekleĢmiĢ ve 1.042.088,00-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

09- YEDEK ÖDENEKLER 

 

2019 Mali Yılı sonu itibari ile bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için ayrılan ve kullanılmayan 1.281.800,00-TL ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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SONUÇ 

 

 2019 Mali Yılı Gider Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde 

Birimlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; net bütçe ödeneğinin 5.995.384.438,66-TL, bütçe 

giderinin 5.845.209.941,36-TL, iptal edilen ödeneğin 149.790.058,64-TL, sonraki yıla devreden 

ödeneğin 384.438,66-TL gerçekleĢtiği Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.  

 

BÜTÇE GELĠRLERĠ KESĠN HESABI 

 
A-EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1.DÜZEYDE GELĠR KESĠN HESABI 

 

Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen 01-

Vergi Gelirleri,  03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel 

Gelirler, 05-Diğer Gelirler, 06-Sermaye Gelirleri, 09-Red ve Ġadeler ekonomik sınıflandırma 

düzeyinde olup, 2019 Mali Yılında öngörülen gelir tahmini ve gerçekleĢen tahsilat tutarları 

aĢağıda belirtildiği Ģekilde Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
    

01- VERGĠ GELĠRLERĠ 

 

01-Vergi Gelirleri ekonomik kodlamasında yer alan 13- Dâhilde Alınan Mal ve 

Hizmet Vergisi, 16- Harçlar gelirleri için 2019 Mali Yılı bütçesinde 51.145.000,00-TL gelir 

tahmini öngörülmüĢtür. 

 

Mali yılsonunda 01-Vergi Gelirleri için bütçe geliri olarak net 48.497.937,88-TL 

tahsilât yapılmıĢtır. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

03- TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 

 

 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodlamasında yer alan 31- Mal ve 

Hizmet SatıĢ Gelirleri, 34- Kurumlar Hâsılatı, 35- Kurumlar Kârları ve 36- Kira Gelirleri için 

2019 Mali Yılı bütçesinde 224.991.000,00-TL gelir tahmini öngörülmüĢtür. 

 

Mali yılsonunda 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için bütçe geliri olarak net 

290.369.939,08-TL tahsilât yapılmıĢtır. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

04- ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER 

 

04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodlamasında yer alan                               

44- Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım için 2019 Mali Yılı bütçesinde 387.438,66-TL 

gelir tahmini öngörülmüĢtür. 

 

Mali yılsonunda 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler için bütçe geliri 

olarak net 405.116,58-TL tahsilât yapılmıĢtır. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. 

 

05- DĠĞER GELĠRLER 

 

05-Diğer Gelirler ekonomik kodlamasında yer alan 51-Faiz Gelirleri, 52-KiĢi ve 

Kurumlardan Alınan Paylar, 53-Para Cezaları, 59-Diğer ÇeĢitli Gelirler gelirleri için 2019 

Mali Yılı bütçesinde 4.744.092.000,00-TL gelir tahmini öngörülmüĢtür. 

 

Mali yılsonunda 05-Diğer Gelirler için bütçe geliri olarak net 4.555.942.059,27-TL 

tahsilât yapılmıĢtır. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

06- SERMAYE GELĠRLERĠ 
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06-Sermaye Gelirleri ekonomik kodlamasında yer alan 61- TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri ve                          

62- TaĢınır SatıĢ Gelirleri için 2019 Mali Yılı bütçesinde 82.421.000,00-TL gelir tahmini 

öngörülmüĢtür. 

 

Mali yılsonunda 06-Sermaye Gelirleri için bütçe geliri olarak net 34.425.248,95-TL 

tahsilat yapılmıĢtır. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
 

09- RED VE ĠADELER 

 

09- Red ve Ġadeler için 2019 mali yılı bütçesinde 652.000,00-TL tahmin öngörülmüĢtür. 

Mali yılsonunda tahsil edilen bütçe gelirlerinden 3.959.021,64-TL red ve iade yapılmıĢtır. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

SONUÇ 

 

2019 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı 

ayrı incelenmesi sonucunda; brüt 5.103.036.438,66-TL, net 5.102.384.438,66-TL gelir tahmini 

öngörülmüĢ olup, yılsonunda 4.933.599.323,40-TL bütçe geliri, 3.959.021,64-TL ret ve iade 

yapılarak net 4.929.640.301,76-TL tahsilat gerçekleĢmiĢtir. Komisyonumuzca oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 

 

FĠNANSMANIN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI KESĠN HESABI 

 

Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 20. maddesinde belirtilen;                               

01-Ġç Borçlanma, 02-DıĢ Borçlanma, 03-Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul 

Kıymetlerdeki DeğiĢiklikler, 04-Net Borçlanma, 05-Net Finansman olup, 2019 Mali Yılında 

öngörülen borçlanma ve gerçekleĢme tutarları aĢağıda belirtildiği Ģekilde Komisyonumuzca 

oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

01- ĠÇ BORÇLANMA 

 

2019 Mali Yılı bütçesinde 350.000.000,00-TL borçlanma, 100.000.000,00-TL ödeme 

öngörülerek net 250.000.000,00-TL iç borçlanma tahmin edilmiĢtir. Mali Yıl içerisinde 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığından 120.000.000,00-TL, Denizbank 

Anonim ġirketinden 130.000.000,00-TL, Vakıf Katılım Bankası Anonim ġirketinden 

83.000.000,00-TL, Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ġirketinden 134.000.000,00-TL,  

Fibabanka Anonim ġirketinden 30.000.000,00-TL ve Türkiye Garanti Bankası Anonim 

ġirketinden 50.000.000,00-TL olmak üzere toplamda 547.000.000,00-TL iç borçlanma 

yapılmıĢtır. 2019 Mali Yılı içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına                  

111.814.927,75-TL, Denizbank Anonim ġirketine 29.791.666,63-TL, Ġller Bankası Anonim 

ġirketine 1.241.964,36-TL, Halk Bankası Anonim ġirketine 24.489.795,84-TL,  Vakıf Katılım 

Bankası Anonim ġirketine 21.916.666,67-TL, Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim 

ġirketine 17.388.885,00-TL, Fibabanka Anonim ġirketine 2.499.999,99-TL, Türkiye Garanti 

Bankası Anonim ġirketine 1.666.666,66-TL ve Hazine MüsteĢarlığına 1.699.207,88-TL mali 

borç nakit olarak ödenmiĢtir.  2019 Mali Yılında toplam 212.509.780,78-TL iç borç kredi geri 

ödemesi yapılmıĢtır.  

 

T.C. Merkez Bankası döviz satıĢ kuru üzerinden değerlemesi sonucunda ortaya çıkan             

1.903.893,68-TL kur farkı iç mali borçlarımıza eklenmiĢtir.  

 

Sonuç olarak 2019 Mali Yıl sonunda iç borçlanmanın net 336.394.112,89-TL olduğu 

görülmüĢtür. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

02- DIġ BORÇLANMA 
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2019 Mali Yılı bütçesinde 440.000.000,00-TL dıĢ borçlanma, 250.000.000,00-TL ödeme 

öngörülerek net 190.000.000,00-TL dıĢ borçlanma tahmin edilmiĢtir. 2019 Mali Yılı içerisinde 

Deniz UlaĢımını GeliĢtirme Projesi kapsamında Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası 

(EBRD)'ndan 11.794.404,70-TL, Fahrettin Altay-Narlıdere Ġstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem 

Hattı Projesi kapsamında Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'ndan 317.931.518,75-

TL olmak üzere toplamda 329.725.923,45-TL dıĢ borçlanma yapılmıĢtır. Mali yılsonunda dıĢ 

mali borçlarımızın T.C. Merkez Bankası döviz satıĢ kuru üzerinden değerlemesi sonucunda 

ortaya çıkan 264.284.082,31-TL kur farkı dıĢ mali borçlarımıza eklenmiĢtir. 2019 Mali Yılı 

içerisinde Avrupa Yatırım Bankasına 37.654.066,51-TL, Uluslararası Finans Kurumu 

(IFC)'na 70.873.051,41-TL,  Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'na 27.479.391,46-TL, 

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)'na 67.395.227,51-TL, ING DIBA Banka 85.878.787,24-TL 

mali borç nakit olarak ödenmiĢtir. 2019 Mali Yılında toplam 289.280.524,13-TL dıĢ borç kredi 

geri ödemesi yapılmıĢtır. Mali Yıl sonunda dıĢ borçlanmanın net 304.729.481,63-TL olduğu 

görülmüĢtür. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

03- LĠKĠDĠTE AMAÇLI TUTULAN NAKĠT, MEVDUAT VE MENKUL 

KIYMETLERDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER 

 

2019 Mali Yılı bütçesinde banka mevcudunun 453.000.000,00-TL olacağı 

öngörülmüĢtür. Mali Yıl sonunda banka mevcudunun 325.554.066,81-TL olduğu tespit 

edilmiĢtir. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

 04- NET BORÇLANMA 

 

2019 Mali Yılı bütçesinde net borçlanmanın 2019 Mali Yılı finansmanın ekonomik 

sınıflandırmasında 440.000.000,00-TL net borçlanma öngörülmüĢtür. Mali yılsonunda net 

borçlanma kaleminin 641.123.594,52-TL olduğu tespit edilmiĢtir. Komisyonumuzca oyçokluğu 

ile kabul edilmiĢtir. 

  

05- NET FĠNANSMAN 

 

2019 Mali Yılı bütçesinde net finansmanın 893.000.000,00-TL net finansman 

öngörülmüĢtür. Mali yılsonunda net finansman kaleminin 966.677.661,33-TL olduğu tespit 

edilmiĢtir. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI 

 

2019 Mali Yılı ayrıntılı harcama programının üçer aylık dönemler itibarıyla birinci üç 

aylık dönem bütçe giderinin 1.543.889.475,09-TL, ikinci üç aylık dönem bütçe giderinin 

1.446.234.983,02-TL, üçüncü üç aylık dönem bütçe giderinin 1.429.228.214,90-TL, dördüncü 

üç aylık dönem bütçe giderinin 1.425.857.268,35-TL olduğu tespit edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

FĠNANSMAN PROGRAMI 

 

2019 Mali Yılı finansman programını, üçer aylık dönemler itibarıyla birinci üç aylık 

dönem net tahsilatının 1.158.532.039,85-TL, ikinci üç aylık dönem net tahsilatının 

1.130.894.508,09-TL, üçüncü üç aylık dönem net tahsilatının 1.201.912.132,82-TL, dördüncü 

üç aylık dönem net tahsilatının 1.438.301.621,00-TL olduğu tespit edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

TAġINIR KESĠN HESABI 
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2019 Mali Yılı TaĢınır Kesin Hesabı toplamları üzerinden 150- Ġlk Madde ve 

Malzemeler gelecek yıla devreden tutarının 78.409.643,79-TL, 253- Tesis, Makine ve Cihazlar 

gelecek yıla devreden tutarının 139.342.335,79-TL, 254- TaĢıtlar gelecek yıla devreden 

tutarının 404.861.525,11-TL, 255- DemirbaĢlar gelecek yıla devreden tutarının 168.402.579,09-

TL olduğu tespit edilmiĢtir. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. (Bülent 

KÖKLÜ, Bülent SÖZÜPEK, Nuri CAFEROĞLU, Birgül SURAL ÜNER, Ceyhan KAYHAN, 

Gamze Gül ÇAMUR, Fatih TAġTAN, Fikret MISIRLI, Erhan ÇALIġKAN.) 

 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, Değerli ArkadaĢlar. ġimdi de ESHOT’un Kesin 

Hesap Komisyon Raporunu okuyacağız. Evet, buyurun.  

 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Meclisimizin 13/07/2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen BaĢkanlık Önergesine iliĢkin, 14/07/2020 tarihli Komisyon 

Raporunda;  

 

 Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale 

edilen, 29/04/2020 tarihli ve E.3908/E.60402 sayılı, ESHOT Genel Müdürlüğü ifadeli, ESHOT 

Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Ġdare Kesin Hesabı ve TaĢınır Mal Yönetimi Kesin 

Hesabı ile ilgili BaĢkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 14/07/2020 tarihli toplantısında 

incelendi. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Ġdare Kesin Hesabını ve TaĢınır Mal 

Yönetimi Kesin Hesabını oluĢturan Bütçe Giderleri Cetveli, Bütçe Gelirleri Cetveli, 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli, Genel Mizan, Bilanço, Görev Yapan 

Muhasebe Yetkililerine ait liste, TaĢınır Mal Yönetimi Kesin Hesap Ġcmal Cetvelleri ile diğer 

Cetvellerin incelenmesi sonucunda; 

  

1- 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi 1.077.820.000,00-TL teklif edilmiĢ olup,  Mahalli 

Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 76.000.000,00-TL ek 

ödenek eklenmesi sonucunda 1.153.820.000,00-TL olmuĢtur. Eklenen ve düĢülen ödenekler 

sonucu Net Gider Bütçesi 1.153.820.000,00-TL olarak öngörülmüĢtür. Mali yılsonunda 

öngörülen ödeneğin 1.089.321.501,03-TL’sinin harcandığı görülmüĢtür. 2019 yılı içinde 

harcanmayan 64.498.498,97-TL ödenek iptal edilmiĢtir. Mali Yılı Gider Bütçesi gerçekleĢme 

oranı %94,41’dir. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

2- 2019 Mali Yılı için net 853.283.000,00-TL gelir tahmini öngörülmüĢ olup, 

76.000.000,00-TL ek gelir ile toplam bütçe 929.283.000,00-TL’dir, 1.003.428.783,81-TL net 

tahsilat gerçekleĢmiĢtir. Mali Yıl Gelir Bütçesinin gerçekleĢme oranı %107,98’dir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

3- 2019 Mali Yılı Bütçesinde 282.537.000,00-TL borçlanma, 63.000.000,00-TL ödeme, 

net 219.537.000,00-TL iç borçlanma öngörülmüĢtür. Mali yıl içerisinde 149.920.800,00-TL iç 

borçlanma, 91.869.314,31-TL iç borç ödemesi yapılmıĢtır. Mali Yıl sonunda iç borçlanmanın 

net 58.051.485,69-TL olduğu görülmüĢtür. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

2019 Mali Yılı Bütçesinde banka mevcudunun 5.000.000,00-TL olacağı öngörülmüĢtür. Mali 

Yıl baĢında banka mevcudunun 11.376.333,20-TL olduğu tespit edilmiĢtir. Açık fazlanın net 

finansmanı 224.537.000,00-TL olacağı tahmin edilmiĢtir. Açık fazlanın net finansmanı 

69.427.818,89-TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

          

       BÜTÇE GĠDERLERĠ KESĠN HESABI 

 

A- BĠRĠMLER BAZINDA FONKSĠYONEL SINIFLANDIRMANIN BĠRĠNCĠ DÜZEYĠNDE 

BÜTÇE GĠDER KESĠN HESABI 
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 Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine göre 

birimler bazında fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe gider kesin hesabı 

aĢağıda belirtildiği Ģekilde Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonu 

 

 Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 82.393.266,00-TL, Bütçe 

Gideri 69.368.096,25-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 13.025.169,75-TL olarak 

kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 41.013.000,00-TL, 

Bütçe Gideri 38.338.172,54-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 2.674.827,46-TL olarak 

kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 1. Hukuk MüĢavirliği Net Bütçe Ödeneği 1.401.500,00-TL, Bütçe Gideri 1.345.512,16-

TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 55.987,84-TL olarak kabulüne Komisyonumuzca 

oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonu 

 

 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 8.120.000,00-TL, 

Bütçe Gideri 8.023.282,37-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 96.717,63-TL olarak 

kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler Fonksiyonu 

 

 Özel Kalem Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 967.000,00-TL, Bütçe Gideri 741.291,70-

TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 225.708,30-TL olarak kabulüne Komisyonumuzca 

oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 507.700.000,00-TL, 

Bütçe Gideri 503.168.022,78-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 4.531.977,22-TL olarak 

kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 Kararlar ve ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 776.000,00-TL, Bütçe Gideri 

657.126,73-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 118.873,27-TL olarak kabulüne 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 57.448.534,00-TL, Bütçe Gideri 

44.269.635,94-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 13.178.898,06-TL olarak kabulüne 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 349.727.000,00-TL, 

Bütçe Gideri 346.811.899,81-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 2.915.100,19-TL olarak 

kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 9.924.000,00-TL, Bütçe Gideri 

8.785.735,89-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 1.138.264,11-TL olarak kabulüne 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 1.437.000,00 Bütçe Gideri 

1.388.293,08-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 48.706,92-TL olarak kabulüne 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 
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 Yapı Tesisleri Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 19.466.000,00-TL, 

Bütçe Gideri 16.089.800,89-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 3.376.199,11-TL olarak 

kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 341.000,00-TL, Bütçe Gideri 328.265,21-

TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 12.734,79-TL olarak kabulüne Komisyonumuzca 

oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

                

 Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 431.500,00-TL, Bütçe Gideri 

424.362,80-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 7.137,20-TL olarak kabulüne 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 Araç Bakım Onarım Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 56.400.000,00-TL, Bütçe 

Gideri 37.257.123,19-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 19.142.876,81-TL olarak 

kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 Otobüs ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 10.472.500,00-TL, Bütçe Gideri 

6.781.512,34-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 3.690.987,66-TL olarak kabulüne 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 UlaĢım Planlama Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 1.682.500,00-TL, Bütçe Gideri 

1.627.123,33-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 55.376,67-TL olarak kabulüne 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 MüĢteri Hizmetleri ve Kurumsal ĠletiĢim Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 

2.633.200,00-TL, Bütçe Gideri 2.509.074,85-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 

124.125,15-TL olarak kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

 Kalite ve Kurumsal GeliĢim Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 1.206.000,00-TL, 

Bütçe Gideri 1.187.355,82-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 18.644,18-TL olarak 

kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Fonksiyonu 

 

 Araç Bakım Onarım Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 280.000,00-TL, Bütçe 

Gideri 219.813,35-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 60.186,65-TL olarak kabulüne 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. 

 

SONUÇ 

 

 2019 Mali Yılı Gider Kesin Hesabının Kurumsal Kodlaması Yapılan Tüm Birimlerin 

Fonksiyonel Sınıflandırılmalarının 1. Düzeylerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; net 

bütçe ödeneğinin 1.153.820.000,00-TL, bütçe giderinin 1.089.321.501,03-TL, iptal edilen 

ödeneğin 64.498.498,97-TL gerçekleĢtiğine Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

B-EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEYDE BÜTÇE GĠDER KESĠN 

HESABI 

 

 Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen 01-

Personel Giderleri, 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 03-Mal ve 

Hizmet Alımları, 04-Faiz Giderleri, 05-Cari Transferler, 06-Sermaye Giderleri, 08-Borç 

Verme, 09-Yedek Ödenekler ekonomik sınıflandırma düzeyinde olup, 2019 Mali Yılı Net Bütçe 

Ödenekleri, gerçekleĢen bütçe giderleri ve iptal edilen ödenekler aĢağıda gösterildiği Ģekilde 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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 01-PERSONEL GĠDERLERĠ: 

 

2019 Mali Yılı sonu itibarıyla bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için, net bütçe ödeneği tutarı 40.071.158,00-TL olup, yıl içinde 38.974.742,54-TL 

harcama gerçekleĢmiĢ ve 1.096.415,46-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

        

02-SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ: 

  

2019 Mali Yılı sonu itibarıyla bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için, net bütçe ödeneği tutarı 5.901.276,00-TL olup, yıl içinde 5.573.496,43-TL 

harcama gerçekleĢmiĢ ve 327.779,57-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

03-MAL VE HĠZMET ALIMLARI: 

 

2019 Mali Yılı sonu itibarıyla bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için, net bütçe ödeneği tutarı 975.821.500,00-TL olup, yıl içinde 946.452.623,21-TL 

harcama gerçekleĢmiĢ ve 29.368.876,79-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

04-FAĠZ GĠDERLERĠ: 

2019 Mali Yılı sonu itibarıyla bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için, net bütçe ödeneği tutarı 32.925.000,00-TL olup, yıl içinde 32.885.357,75-TL 

harcama gerçekleĢmiĢ ve 39.642,25-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

05-CARĠ TRANSFERLER: 

 

2019 Mali Yılı Sonu itibarıyla bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için, net bütçe ödeneği tutarı 2.937.800,00-TL olup, yıl içinde 2.921.453,47-TL 

harcama gerçekleĢmiĢ ve 16.346,53-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

06-SERMAYE GĠDERLERĠ: 

 

2019 Mali Yılı sonu itibarıyla bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için, net bütçe ödeneği tutarı 52.429.500,00-TL olup, yıl içinde 31.570.087,63-TL 

harcama gerçekleĢmiĢ ve 20.859.412,37-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

08-BORÇ VERME: 

 

2019 Mali Yılı sonu itibarıyla bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için, net bütçe ödeneği tutarı 30.945.000,00-TL olup, yıl içinde 30.943.740,00-TL 

harcama gerçekleĢmiĢ ve 1.260,00-TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

09-YEDEK ÖDENEK: 

 

2019 Mali Yılı sonu itibarıyla bu ekonomik sınıflandırmada yer alan harcama 

kalemleri için ayrılan ve kullanılmayan 12.788.766,00-TL ödenek iptal edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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SONUÇ 

 

2019 Mali Yılı Gider Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyinde 

Birimlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; net bütçe ödeneğinin 1.153.820.000,00-TL, bütçe 

giderinin 1.089.321.501,03-TL, iptal edilen ödeneğin 64.498.498,97-TL olarak gerçekleĢtiği 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

                                                         

    BÜTÇE GELĠRLERĠ KESĠN HESABI 

 

      A-EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEYDE GELĠR KESĠN HESABI 

 

Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen 03-

TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 05-Diğer 

Gelirler, 06-Sermaye Gelirleri, 09-Ret ve Ġadeler ekonomik sınıflandırma düzeyinde olup, 

2019 Mali Yılında öngörülen gelir tahmini ve gerçekleĢen tahsilat tutarları aĢağıda belirtildiği 

Ģekilde Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

03-TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ: 

 

03-TeĢebbüs ve Mülkiyet gelirleri ekonomik kodlamasında yer alan Mal ve Hizmet 

SatıĢ Gelirleri, Kurumlar Hasılatı, Kira Gelirleri ve Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 

2019 Mali Yılı Bütçesinde 482.882.000,00-TL gelir tahmini öngörülmüĢtür. 

 

Mali Yılı sonunda 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet gelirleri olarak 468.849.830,97-TL tahsilât 

yapılmıĢtır. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

04-ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER: 

 

 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodlamasında yer alan Diğer 

Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar için 2019 Mali Yılı Bütçesinde 360.000.000,00-TL ve 

Diğer Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlara 76.000.000,00-TL ek bütçeyle toplam 

436.000.000,00-TL gelir tahmini öngörülmüĢtür. 

 

           Mali Yılı sonunda 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler için bütçe geliri 

olarak 513.222.406,28-TL tahsilat yapılmıĢtır. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. 

 

05-DĠĞER GELĠRLER: 

 

05-Diğer Gelirler ekonomik kodlamasında yer alan Faiz Gelirleri, Para Cezaları, Diğer 

ÇeĢitli Gelirler gelirleri için 2019 Mali Yılı Bütçesinde 10.411.000,00-TL gelir tahmini 

öngörülmüĢtür. 

 

Mali Yılı sonunda 05-Diğer Gelirler için bütçe geliri olarak 21.682.519,17-TL tahsilat 

yapılmıĢtır. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

09-RED VE ĠADELER: 

 

09-Red ve Ġadeler için 2019 Mali Yılı Bütçesinde 10.000,00-TL tahmin öngörülmüĢtür. 

 

Mali Yılı sonunda tahsil edilen bütçe gelirlerinden 325.972,61-TL ret ve iade 

yapılmıĢtır. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.  

 

SONUÇ    
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2019 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyinde 

ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; brüt 929.293.000,00-TL, net 929.283.000,00-TL gelir tahmini 

öngörülmüĢ olup, yıl sonunda 1.003.754.756,42-TL bütçe geliri, 325.972,61-TL ret ve iade 

yapılarak net   1.003.428.783,81-TL tahsilat gerçekleĢmiĢtir. Komisyonumuzca oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 

       

FĠNANSMANIN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI KESĠN HESABI 

 

Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 20. maddesinde belirtilen; 

           01-Ġç Borçlanma, 03-Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul 

Kıymetlerdeki DeğiĢiklikler olup, 2019 Mali Yılında öngörülen borçlanma ve gerçekleĢme 

tutarları aĢağıda belirtildiği Ģekilde Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

01- ĠÇ BORÇLANMA 

 

 2019 Mali Yılı Bütçesinde 282.537.000,00-TL borçlanma, 63.000.000,00-TL ödeme 

öngörülerek net 219.537.000,00-TL iç borçlanma tahmin edilmiĢtir. Mali yıl içerisinde 

149.920.800,00-TL iç borçlanma yapılmıĢtır. 91.869.314,31-TL iç borç ödemesi yapılmıĢtır. 

 

Sonuç olarak 2019 Mali Yılı sonunda iç borçlanmanın net 58.051.485,69-TL olduğu 

görülmüĢtür. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

            03-LĠKĠDĠTE AMAÇLI TUTULAN NAKĠT, MEVDUAT VE MENKUL 

KIYMETLERDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER 

 

2019 Mali Yılı Bütçesinde banka mevcudunun 5.000.000,00-TL olacağı öngörülmüĢtür. 

Mali Yıl baĢında banka mevcudunun 11.376.333,20-TL olduğu tespit edilmiĢtir. 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI 

 

Üçer aylık dönemler itibariyle, Gider Toplamları üzerinden ayrı ayrı incelenmesi 

sonucunda; 

 

 Birinci Üç Aylık Dönem Toplamı;  220.950.276,19-TL    

 

 Ġkinci Üç Aylık Dönem Toplamı; 283.369.481,80-TL   

 

 Üçüncü Üç Aylık Dönem Toplamı; 282.110.692,49-TL 

 

 Dördüncü Üç Aylık Dönem Toplamı; 302.891.050,55-TL teklif edildiği Ģekilde; 

Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

FĠNANSMAN PROGRAMI 

 

 Üçer aylık dönemler itibarıyla, Gelir ve Mali Borçlanma toplamları üzerinden ayrı 

ayrı incelenmesi sonucunda; 

 Birinci Üç Aylık Dönem Toplamı;  224.868.315,31-TL 

  

 Ġkinci Üç Aylık Dönem Toplamı; 250.735.503,47-TL  

 

 Üçüncü Üç Aylık Dönem Toplamı; 283.242.788,25-TL  
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 Dördüncü Üç Aylık Dönem Toplamı; 302.633.662,47-TL teklif edildiği 

Ģekilde; Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

TAġINIR MAL YÖNETĠMĠ KESĠN HESABI 

 

 2019 Mali Yılı TaĢınır Mal Yönetimi Kesin Hesabı toplamları üzerinden 150- Ġlk 

Madde ve Malzemeler gelecek yıla devreden tutarının 36.848.677,05-TL, 253- Tesis, Makine 

ve Cihazlar gelecek yıla devreden tutarının 28.305.546,28-TL, 254-TaĢıtlar gelecek yıla 

devreden tutarının 541.986.384,66-TL, 255-DemirbaĢlar gelecek yıla devreden tutarının 

14.134.126,44-TL olduğu tespit edilmiĢtir. Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir. (Bülent KÖKLÜ, Bülent SÖZÜPEK, 

Nuri CAFEROĞLU, Birgül SURAL ÜNER, Ceyhan KAYHAN, Gamze Gül ÇAMUR, Fatih 

TAġTAN, Fikret MISIRLI, Erhan ÇALIġKAN.) 

 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim ArkadaĢlar. Değerli Meclis Üyeleri, Ģimdi her iki 

Komisyon Raporunu da okuduk. Biraz önce de burada aldığımız karar gereği, sizlere arz etmiĢtim, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporunu ve Kesin Hesabını, ESHOT Genel 

Müdürlüğümüzün Faaliyet Raporunu ve Kesin Hesabını birlikte müzakere etmeye baĢlıyoruz. Bu 

döneme ait çalıĢmalarda, baĢta BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız olmak üzere bütün Belediye 

Bürokratları, 30 bine yakın Belediye çalıĢanımız, emekçilerimiz ve Meclis Üyelerimiz tümüyle 

bütün bu ortaya konan çalıĢmanın, faaliyetin, emeğin, ortaya çıkan eserin yaratıcılarıdır. Hepsine 

müzakerelere baĢlamadan önce canı gönülden teĢekkürlerimi bir borç biliyorum. Değerli 

ArkadaĢlar, müzakerelerimize siyasi parti Gruplarımızın Grup BaĢkan Vekillerine söz vererek 

devam edeceğim. Ġlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Sayın Nilay KÖKKILINÇ, 

buyurun efendim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Değerli BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız, Ġlçe Belediye BaĢkanlarımız, 

Değerli Meclis Üyelerimiz, Sayın Siyasi Parti Temsilcileri, Bürokratlarımız, Sevgili Basın 

Emekçilerimiz ve Çok Değerli Ġzmirliler sizleri öncelikle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün ne 

yazık ki yine çok üzüntülü bir haberle güne baĢladık; Ģehitlerimiz var, Ģehitlerimize Allah’tan 

rahmet diliyor, yakınlarına ve milletimize baĢsağlığı diliyorum. Ġçinde bulunduğumuz süreçte tüm 

dünyayı küresel ve ulusal boyutta etkileyen, can ve mal güvenliğimizi sarsan, ekonomik 

değerlerimizi alt üst eden, özgürlüklerimizin sınırlandığı tedbirlerle karĢı karĢıya kaldığımız bir 

pandemi sürecini yaĢamaktayız. Yetkililer tarafından Mart 2020 itibarıyla bilgilendirildiğimiz bu 

büyük salgınla mücadelede, Sayın Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız ve Bürokratlarımız üstün 

bir performans göstermiĢ, kendilerinin proaktif tutumları doğrultusunda kentimizde vakit 

kaybetmeden Kriz Belediyeciliğine geçilmiĢ ve halkımızın da gönüllü katılımıyla büyük bir 

dayanıĢmaya imza atılmıĢtır. Bu nedenle örnek çalıĢmalarıyla kent halkının büyük takdirini alan 

Sayın Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımıza, fedakarca çalıĢan Bürokratlarımıza, personelimize, 

katkı koyan tüm Ġlçe Belediye BaĢkanlarımız ve Meclis Üyelerimize, bu dayanıĢmaya katılan 

gönüllülerimize, Ġzmirlilere ve elbette en çok da bu zorlu mücadelede bir an olsun tereddüt etmeden 

canlarını ortaya koyan vefakar sağlık çalıĢanlarımıza huzurunuzda teĢekkürü bir borç biliyorum. 

Yine bu süreçte yaĢamını yitiren vatandaĢlarımız ile sağlık çalıĢanlarımıza Allah’tan rahmet 

diliyorum. Bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin ve bağlı kuruluĢu ESHOT’un 2019 Yılı Faaliyet 

Raporlarını görüĢeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adına Grup Sözcüsü olarak bu 

konudaki görüĢlerimizi sizlerle paylaĢacağım. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak misyonumuz; 

seçimle halkın verdiği gücü eĢitlik ve güvene dayalı belediyecilik hizmeti olan tüm kente 

yansıtmak, özgür ve keyifle yaĢanılan, dünyayla entegre, demokraside simge bir kent olmaktır. 

Vizyonumuz; uygarlıkların mirası geleceğe taĢıyan Akdeniz’in zenginliklerini kentlisine ve dünyaya 

sunan, eĢit ve çağdaĢ hizmet felsefesiyle akıllarda iz bırakan, gözde ve örnek bir belediye olmaktır. 

Ġlkelerimiz; dürüst, güvenilir, adil, tarafsız olmak, kamunun ve halkın yararını gözetmek, hesap 

verebilir ve Ģeffaf olmak, demokratik ve sosyal belediyecilik, katılımcı ve paylaĢımcı yönetim, 

memnuniyet, hukuka ve etik değerlere, tarihi dokuya ve doğaya saygılı olmak, bilimsel ve 

teknolojik geliĢmelerden yararlanmak, bilgide eriĢilebilirlik, değiĢime ve geliĢime açık olmak, 

kaynakları etkin ve verimli kullanmak, çözüm odaklılık, güler yüzlü ve yapıcı çalıĢma anlayıĢı, 

yerel kalkınmada sürdürülebilirlik, ulusal ve uluslararası etkin tanıtım, toplumsal cinsiyet eĢitliğine 
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duyarlı, kiĢi hak ve özgürlüklerine, engelli ve çocuk haklarına, azınlıklara, insan haklarına 

saygılı, refah seviyesi yüksek, kapsayıcı bir kent olmaktır. 2019 Yılı Faaliyet Raporunda 

Belediyemizin hedefleri; Yönetim, Çevre, Kentsel Koruma ve Planlama, Kentsel Altyapı, UlaĢım, 

Sosyal DayanıĢma ve Sağlık, Kültür-Sanat ve Spor, Turizm ve Yerel Ekonomi, Afet Yönetimi ve 

Güvenlik olmak üzere dokuz ana baĢlık altında gösterilmiĢtir. ġimdi bu baĢlıklar içeriğinde Meclis 

olarak aldığımız kararlarla da dâhil olduğumuz Ģekilde, 2019 Yılı Faaliyetlerimize özetle Ģöyle bir 

bakalım: Toplu ulaĢımda raylı sistemimizle 11.6 milyon kilometre yol katettik. 219 milyon 518 bin 

146 yolcuyu, vapurlarımızla 18 milyon, arabalı vapurlarımızla 1 milyon yolcuyu, otobüslerimizle 

246 milyon 764 bin yolcuyu taĢıdık. BĠSĠM bisiklet istasyonlarımızın sayısını 40’a ulaĢtırdık. 

Bisikletle ulaĢım yollarını planladık. Fen ĠĢlerimizle 1 milyon 757 bin ton asfalt döktük, 3 milyon 

100 bin metrekare statik kaplama, 1 milyon 217 bin metrekare kilit parke uygulaması yaptık. 

Altınyol’a bir Ģerit daha ekleyerek trafiği rahatlattık. Narlıdere Metrosu’nda 2019 yılı sonu 

itibarıyla %48’lik tamamlanma oranına ulaĢtık. ġu anda bu çalıĢma %61 seviyesindedir. 160 araçlık 

Selvili Yer Altı Otoparkı’nı tamamlayarak hizmete soktuk. 648 araçlık Adliye Tam Otomatik Katlı 

Otoparkı ve 150 araçlık YeĢilyurt Yer Altı Otoparkı çalıĢmalarına devam ettik. Sosyal hizmetlerde 

1-5 yaĢ arası 152 bin 500 çocuğumuza 12.9 milyon litre süt dağıttık. 5 yaĢından küçük çocuğu olan 

4107 kiĢiye 10 biniĢlik ulaĢım kartı verdik. Ġhtiyaçlı öğrencilerimize 40 bin bot, 40 bin mont, 19 bin 

100 eğitim kartı verdik. 11 bin 800 kitabı okullarımıza ve ihtiyaç sahiplerine ulaĢtırdık. 1500 okula 

1602 defa, 250 amatör spor kulübüne 358 defa spor malzemesi yardımında bulunduk. 80 bin kiĢiye 

çorba ikramında bulunduk. 2.5 milyon kiĢiye yemek, 250 bin kiĢiye kumanya ulaĢtırdık. 676 hasta 

ve yaĢ almıĢ kentlimize, 13 bin 317 kez evde bakım hizmeti sağladık. Engelli kentlilerimize 150 

adet tekerlekli sandalye dağıttık. Ġhtiyaç sahibi kiĢilere ayni ve nakdi yardımlar yaptık. Milli 

Bayramlarda toplamda yaklaĢık 45 bin kentlimize, yine mücbir sebepler nedeniyle zarar gören 

vatandaĢlarımıza yardımlar ulaĢtırdık. Ġhtiyaçlılara ayni yardımlar yaptık. 46 bin 219 kiĢiye gıda 

paketi dağıttık. Mezarlık hizmetleri vatandaĢlarımızın en çok memnuniyet ifade ettikleri 

hizmetlerimiz arasında yerini almıĢtır. Sağlıklı yaĢ alma merkezlerimizde de büyüklerimize 

hizmetlerimiz kesintisiz sürdürülmektedir. Sivil Toplum iĢ birliğiyle pek çok sosyal sorumluluk 

projesini gerçekleĢtirdik. 9 bin 488 can dostlarımız, hayvanlarımız acil müdahale ile tedavi edildi. 

3783 kedi, 2665 köpek kısırlaĢtırıldı. 33 bin 880 kiĢi Ģiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet 

eĢitliği baĢta olmak üzere kadınlara yönelik hizmetlerden yararlandırıldı. Özel önem atfettiğimiz 8 

Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 25 Kasım ġiddetle Mücadele, 5 Aralık Türk Kadınlarına 

Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması Günü etkinliklerini 10 bin 460 kiĢinin katılımıyla 

gerçekleĢtirdik. Meslek Odaları ve Sivil Toplum iĢ birliğiyle 631 erkek Ģoför, 1200 öğrenci, 

öğretmen, veli ve belediye personeline, kamu yöneticilerine, üç ilçe halkına, toplumsal cinsiyet 

eĢitliği eğitimleri verdik. 18 bin 657 kadın kent ve körfez gezilerimizden yararlandı. 2019 yılında  

4-6 yaĢ çocuklarına ve ebeveynlerine hizmet veren ilk Masal Evi’ni Toros’ta, ilk Çocuk Bilim KeĢif 

Atölyesi’ni de Kültürpark’ta, ilk dijital kütüphanemizi Konak’ta ve ilk Gençlik Atölyesi oluĢumunu 

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleĢtirdik. 8 bin 378 kiĢi meslek edindirme kurslarımızdan, 

1487 kiĢi de 2019 yılında hizmete soktuğumuz Fablab’tan yararlandı. Ġzmir’in ve Türkiye’nin tek 

belediye hastanesi EĢrefpaĢa Hastanesi’nden binlerce kentlimiz yararlandı.  Kültür-sanat ve spor 

alanında kentimizde 706 kültürel ve sanatsal etkinlik düzenledik. 16 yeni eser kazandırdık. 12 

arkeolojik kazıya 4 milyon 833 bin lira maddi destek verdik. 2022 yılında tamamlanması planlanan 

Ġzmir Opera Binası’nın inĢası da 2019 yılı sonu itibarıyla %24 seviyesine ulaĢtı. AĢık Veysel 

Rekreasyon Alanı’nda yarı olimpik yüzme havuzunun yapımına baĢladık. Çocuk ve gençleri spora 

teĢvik etmek amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği ve amatör spor 

kulüplerine destek sağladık. Parklarımızı, yeĢil alanlarımızı, kültür ve sanat faaliyetlerini, spora, 

engelli kentlilerimize ve toplumsal cinsiyet eĢitliğine, aktif öğrenme ve eğlenmeye, çocukların 

ihtiyaçlarına ve güvenliğe uygun olarak yeniden tasarladık. Karar özetlerinin yerel basından 

yayınlaması yoluyla, Belediye Meclis Kararlarını yazılı basın eliyle halka duyurduk ve yerel basını 

destekledik. Avrupa kentlerinde olduğu gibi sokakta sanat yapmanın imkanını sağlayan yönetmeliği 

çıkardık. Yerel Ekonomi; 16 bin 708 üretici tarımsal erken uyarı tahmin sistemimizden yararlandı. 

640 bin meyve ve sebze fidanı, 1964 kovan ve arıcılık seti, 1798 küçükbaĢ hayvan dağıttık. 

Üreticilerimize sayısız eğitim verdik. Üretim kooperatiflerine destek olduk. “Üreticiye destek, 

köylüye bereket” sözüyle ilçelerimizde yem, soğuk hava depoları, iĢleme, boylama ve paketleme 

tesisleri kurduk. Üretim odaklı projeler ile kırsalın pazarlanma imkânlarını yükselttik. 2019 yılı 
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üretici kooperatiflerinden ve pek çok birlikten toplamda 126 milyon liralık alım yaptık. Halkın 

aracısız, doğrudan sağlıklı ürünlere ulaĢabildiği büyük bir dayanıĢma köprüsü niteliğindeki Halkın 

Bakkalı’nı tasarladık. Ġlk Ģubesini Ġzmir Kemeraltı’nda hizmete soktuğumuz Halkın Bakkalı, 

gördüğü ilgi dairesinde bugün pek çok ilçede açılması yönünden talep gören önemli bir projemizdir. 

Atalık Karakılçık Buğdayı’nı Menemen’de 500 dönüme ekerek yerli tohum hamlemizi baĢlattık. 

Geçtiğimiz günlerde de ilk hasatımızı gerçekleĢtirdik. Kadifekale ve Kültürpark’ta iki üretici pazarı 

açtık. Halkımızı doğrudan yerel üreticilerimizle buluĢturduk. Tire Boynuyoğun’da bir toptancı hali 

inĢa ettik. Sokak ekonomisi üzerinde akademisyenler ve esnaflarla çalıĢtık, halen çalıĢmaktayız. 

Doğa dostu bir kent olarak 213 bin 470 metrekare yeni yeĢil alan oluĢturduk. KiĢi baĢına düĢen aktif 

yeĢil alanımız 8.6 metrekare oldu. Kentimize 7 milyon 181 bin 618 ağaç ve bitki diktik. 

Kaybettiğimiz ormanlık alanları geri kazanmak için Orman Ġzmir kampanyası düzenledik ve 

gönüllü vatandaĢlarımızın desteği ile yeni fidanların dikimine baĢladık. Bu amaçla baĢlattığımız 

maddi yardım kampanyasına, doğa dostu Ġzmirliler 1.5 milyon lirayı aĢan bir bağıĢ ile çok önemli 

katkı koymuĢlardır. Sevgili Ġzmirlilere bu duyarlılıklarından ötürü minnettarız. 2019 yılında Avrupa 

Birliği’nin en yüksek bütçeli hibe programı Horizon 2020’nin desteklediği Doğa Esaslı Çözümler 

Projesi kapsamında Peynircioğlu Deresi’nde çevre düzenlemesi çalıĢmasını baĢlattık. Ġzmir’in dört 

bir yanında Sayın BaĢkanımız Tunç SOYER’in bizzat katıldığı temizlik seferberliği çalıĢmalarını 

yürüttük ve özellikle çocuklara çevre bilincini aĢıladık. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneĢ 

enerjisiyle 2 milyon 200 bin kilovat enerji ürettik. Böylece atmosfere 1100 ton karbon salınımını 

engelledik. Biyogaz üretim tesisinde günlük 16 bin 170 kilovat enerji olarak baĢladığımız üretimi, 

bugün günlük 20 bin 580 kilovat enerjiye yükselttik. HaĢerelere karĢı 2 milyon 288 bin 190 hektar 

alanda ilaçlama yaptık. 2 milyon 984 bin ton çöpü düzenli olarak depolama alanlarına transfer ettik. 

Güçlü donanımımız ve ekip ve ekipmanımızla güvenli kıldığımız kentimizde olay mahaline 

ortalama 5 dakika 22 saniyede ulaĢım ile 11 bin 145 yangına müdahale ettik. ÇeĢme ve Torbalı 

ÇaybaĢı’nda iki itfaiye hizmet binasını tamamladık. Yerinde ve karĢılıklı uzlaĢı esası ile kentsel 

dönüĢüm çalıĢmalarımız da 7 bölgede 308 hektar alanda devam etti. 54 hak sahibi yeni evlerine 

kavuĢtu. Tire’de iki tarihi yapı restore edildi. Ahmet PiriĢtina Kent ArĢiv Müzesi, Kent Kütüphanesi 

yenilendi. Foça’da restore edilen tarihi bir yapı ile ödüllendirildik. Tarihi Saat Kulesi ve Aya Fotini 

Kilisesi ile St. John the Evangelist Kiliseleri’nin bakım ve onarımları tamamlandı. Yine KarĢıyaka 

sahilinde de altı ahĢap iskele kente kazandırılan diğer çalıĢmalar arasında yerini aldı. Ġzmir 

Konak’ta Kemeraltı ve çevresi yenileme alan çalıĢmaları da hız kesmeden devam etti. 

Belediyemizde HĠM adıyla hizmet veren Halkla ĠliĢkiler Merkezi tüm zamanlarda vatandaĢ 

iletiĢimine açık tutuldu. VatandaĢların ilettikleri dilekleri ilgili birimlere hızla aktarılarak sorunların 

çözümünde, vatandaĢ ile kurum diyaloğunda söz konusu birim önemli bir rol oynadı. 2019 yılında 

ulaĢılabilirlik noktasında halk tarafından memnuniyet duyulan hizmetlerimizden biri oldu. Kent 

hizmetleri planlanırken pek çok alanda katılımcı yönetim anlayıĢıyla sivil toplum, üniversiteler, 

kamu kurum ve kuruluĢlarının da katılımıyla halk buluĢmaları gerçekleĢtirildi. Belediye BaĢkanımız 

Tunç SOYER’in Bürokratlarıyla katılım gösterdiği bu buluĢmalar kenti birlikte yönetmek adına 

önemli bir yerel yönetim örneği oldu. Zaman zaman düzenlenen anketlerle de halkın yönetime 

katılması sağlandı. BaĢkanlık makamı alıĢılagelmiĢin dıĢında bir uygulama doğrultusunda seyyar 

makam aracılığı ile Ġzmir’in 30 ilçesinde halka gitti. Bu modern yerinden anlayıĢı ile kentin 

yönetimi ülkemizdeki diğer yerel yönetimlere de örnek teĢkil etti. Meslek Odaları ve muhtarla da 

kent sorunları hakkında periyodik buluĢmalar gerçekleĢtirildi, muhtarlara her türlü destek verildi. 

Ġzmir Kent Konseyi’yle de Belediyemizin iĢ birliği sürdürülecek. Ve AR-GE ÇalıĢmaları; 2019 yılı 

içindeki dünyada ve ülkemizde inovatif fikir ve uygulamalar araĢtırılmak suretiyle dokuz kent, yedi 

eko, altı kurum, beĢ sosyal ve üç ürün inovasyonunda olmak üzere toplamda 30 proje öneri dosyası 

hazırlandı. Yine 2019 yılında ulusal ve uluslararası alanda olmak üzere etkinlik, eğitim, çalıĢtay, 

kongre, sergi, konferans, forum, fuar organizasyonları gibi pek çok faaliyet gerçekleĢtirildi. DıĢ 

iliĢkiler ve turizm alanına gelince; Ġzmir, Ġpek Yolu’nun son durağı ve Akdeniz Çanağı’nın lider 

kenti olma vizyonunu hızla hayata geçirmekte. Bu anlamda 2019 yılında UCLG, Dünya Belediyeler 

Birliği,  MEWA ve ICLEI çevre konusunda en yetkin kuruluĢ olarak bilinen kuruluĢlar; bu 

kuruluĢlara üyeliklerimiz gerçekleĢti. Dünyanın en büyük yerel yönetim kuruluĢları UCLG Dünya 

TeĢkilatı Yönetim Kurulunda,  Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komitesi BaĢkanlık 

divanında ve U20 Platformlarında alınan aktif görevler ile Ġzmir, dünyada söz sahibi kentler 

arasında yerini aldı. 2021 yılında Dünya Kültür Zirvesi’ne ev sahipliğine, BirleĢmiĢ Milletler ve 
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Kentler Yerel Yönetimler Kongresi’nde pek çok ülke ile yarıĢarak Ġzmir hak kazandı. Raiting of 

Cities International Activity Ödülleri’nde 80 kent arasında 2.’lik ödülüne, yine Dünya Turizm 

Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu’nun Altın Elma Ödülü’ne layık görüldü. Kentimiz 2021 yılı 

Dünya Gurme ġehirler Ağı Network Genel Kurulu’na ve dünyanın en önemli gastronomi fuarı Terra 

Madre’a ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Belediyemiz ve Belediye BaĢkanımız Sayın Tunç 

SOYER, bu uluslararası baĢarıları ile bizleri ve kentimizi, ülkemizi gururlandırırken, kentimiz de 

dünya turizmi ile buluĢmak gibi çok önemli bir fırsatı elde etmiĢ oldu. Kanaatimizce bu baĢarıların 

kentimizin ve ülkemizin tanıtımına, turizmine, ekonomisine sağlayacağı katkılar tartıĢmasızdır. 

Avrupa Birliği hibeleri için 23 projeyle baĢvurulmuĢ, Efeler Yolu, Karakızlar Köyü Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi Karma Yem Üretim Tesisi, Süt Ġçin Süte Değer projeleri ile üç hibe almaya 

hak kazanılmıĢtır. Akdeniz Akademisi de Stratejik Planda yer alan pek çok uluslararası çalıĢmayı 

sürdürmüĢtür. Bu noktada ana baĢlıklarıyla aktarmaya çalıĢtığımız 2019 yılına iliĢkin 

faaliyetlerimizin tamamının sizlere dağıtılan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun içerisinde yer almakta 

olduğunu bildirmek isterim. 2019 yılında harcamalarımızın %41’i yatırımlara yapıldı. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 2 milyar 344 milyon yatırım harcamasıyla Ġzmir’e en fazla yatırım yapan 

kurum oldu. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 yılında iki büyük kredi derecelendirme 

kuruluĢundan aldığı notlarla güçlü mali yapısını ve güvenilirliğini gösterdi. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin hiç vergi ve sigorta prim borcunun olmaması, bu ödemelerin düzenli olarak 

gerçekleĢtirilmesi tüm ülkemize iyi bir örnektir. Bu noktada gururla ifade etmek istiyoruz ki; 

tarihiyle, doğasıyla, turizm ve fuarcılığıyla, tarımıyla, çok kültürlü ve çağdaĢ yaĢamıyla, farklı 

inançların hoĢgörüyle buluĢtuğu, uygarlıklarını gelecek kuĢaklara miras bırakacağımız, dünyaya 

entegre bir Akdeniz liman kenti olan Ġzmirimize, Sosyal Belediyecilik yaklaĢımı ve dayanıĢma 

ruhuyla, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyle, katılımcı, paylaĢımcı yönetim anlayıĢını 

içselleĢtirmiĢ olarak büyük bir onur, çalıĢma aĢkı ve zevkle hizmet etmeye devam edeceğiz. 

Hepinize çok teĢekkür ediyorum. ġimdi ESHOT’la ilgili görüĢlerimizi paylaĢmak üzere RaĢit Bey’i 

kürsüye davet ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ teĢekkür ederiz. RaĢit Bey buyurun.  

RAġĠT DĠRĠM: Sayın BaĢkan’ım, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

Kıymetli Bürokratları, Sayın Basın Mensupları hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biraz 

evvel Nilay Hanım, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin faaliyetlerini gayet güzel özetledi, uzun bir 

Ģekilde. Bana düĢen kısım; ulaĢım. Yani ESHOT dendiği zaman aklımıza gelen; ulaĢım, Ġzmir’in 

ulaĢımı. 19. yüzyılın ikinci yarısında kentimiz Osmanlı Devleti’nin kararıyla bir belediye haline 

geldikten sonra teknolojinin geliĢmesiyle çok çeĢitli ulaĢım araçları kentimizde kullanıldı. Önce 

faytonlar, atlı tramvaylar, troleybüsler, elektrikli tramvaylar, otobüs ve bugün raylı sistemlere 

geçtik. Teknoloji ile ilerledikçe yeni yeni olanaklar elde edeceğiz. Kentimizde ESHOT, belediyemiz 

kurulduktan sonra, 1943’te çıkan özel bir kanunla kuruluyor. 1945’te de kurumumuz faaliyete 

geçiyor. ESHOT, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin en köklü ve sağlam kuruluĢlarından biri; 

deneyimleri olan, gelenekleri olan bir kuruluĢ. Ona sahip çıkmak, onu desteklemek hepimizin 

görevi. Bugüne kadar da çok baĢarılı çalıĢmaları oldu. ġimdi ben kısaca size bazı rakamlarla kurum 

hakkında bilgi vermek istiyorum. 5 ana bölgede, 20 farklı hizmet binası var. 5 farklı bölgede yer 

alan ambarları, 5 adet atölye ve garajı, 7 adet ayrı garaj, çeĢitli ulaĢım lotlarına entegre 31 aktarma 

merkezi, 8702 adet durağı, bunun 5262 tanesi açık, 3440’ı kapalı, 141 adet hizmet aracı var. 1565 

de otobüsle hizmet götürüyor. Kaliteli bir toplu ulaĢım hizmeti vermeye çalıĢıyor. Kurumumuzun 

personel yapısı, Ģirket personeli olarak 3575 kiĢi, toplam 4275 personelle kurumumuz hizmet 

veriyor ve kentimizde taĢınan 530 milyon yolcunun yaklaĢık %60’ı tekerlekli taĢıma, motorlu 

taĢıma sistemiyle, ESHOT ve ĠZULAġ’la taĢınıyor ve bu aslında oldukça büyük bir yük ama 

Türkiye geneline baktığımız zaman, mukayese edebileceğimiz Ankara, Ġstanbul gibi kentlere 

baktığımız zaman raylı sistemin ve deniz taĢımacılığının kentimizde daha yüksek oranda olduğunu 

görüyoruz. Bu da kentimiz açısından olumlu bir Ģey. Daha dakik, daha konforlu bir ulaĢım 

sağlıyoruz Ġzmirlilere. ESHOT’u kullanan yolcu profiline baktığımızda, yolcularımızın 23 bin… 

Tabii kartlarla ifade ediliyor, yolculara kart veriliyor. KiĢiselleĢtirilmiĢ kart verdiğimiz 23 bin kiĢi, 

indirimli kart sayısı 555 bin, ücretsiz aktif kart sayısı da 309 bin. Tabii bunun en büyük oranı 65 yaĢ 

üstü kart ve yaklaĢık %25 civarında seyahat eden, Ġzmir’de seyahat eden yolcuların %25’i ücretsiz 

seyahat ediyor. Toplam hamiline kart sayımız da 5 milyon 252 bin. ESHOT Genel Müdürlüğü, 3 

tane stratejik amaç… Bunu zaten size dağıtılan Faaliyet Raporları kitapçığında da gördünüz. 12 
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stratejik hedef, 20 performans hedefi, 29 faaliyet ve proje belirleyerek katılımcı bir Ģekilde 

bunları belirleyerek, halkla, Sivil Toplum KuruluĢlarıyla faaliyetlerini sürdürmüĢtür. Bunların bu 

hedeflediklerinin 38 tanesini %100 nispetinde gerçekleĢtiriyor, 2 tanesini %100’ün üzerinde, 5 

tanesini %50 ile 100 arasında, 1 tanesini %15.60 oranında gerçekleĢtirebiliyor. 21 adedi de tasarruf 

tedbirleri nedeniyle gerçekleĢtirilememiĢ durumda. 3 ana amacı ESHOT’un; hizmette kaliteyi 

sürekli geliĢtirmek, misyonu en iyi Ģekilde yerine getirmek için kurumsal yapıyı güçlendirmek, 

çevreye duyarlı teknolojileri uygulamak ve yaygınlaĢtırmak. ġimdi baĢta ifade etmiĢtim; ESHOT’u 

konuĢtuğumuz zaman ulaĢımı konuĢuyoruz. Burada ulaĢım dediğimiz zaman ESHOT, Uluslararası 

TaĢımacılar Birliği’nin bir üyesi ve belli bir aidat ödüyoruz. Genel ESHOT’un mali tablosuna 

baktığımız zaman gelirleri, yolculardan satıĢ gelirlerinin toplamı genel idare giderlerini maalesef 

karĢılayamıyor. Fakat bu bütün dünyada böyle. Toplu taĢıma sübvanse ediliyor, bütün dünyada 

sübvanse ediliyor. Bunu ortadan kaldırmanın çeĢitli alternatif yolları var. Bu tabii hükümetlerle 

beraber görüĢerek geliĢtirilecek Ģeyler. Akaryakıt vergileri olabilir, otopark gelirlerinin aktarılması 

olabilir. Kentte sağlanan güzel, doğru ulaĢımdan dolayı, gayrimenkul değerlerindeki artıĢtan dolayı 

vergilendirmeler yapılabilir ama ne yapılırsa yapılsın toplu taĢıma dendiği zaman bir sübvansiyon, 

bir destek gerekiyor. Bizde de, bizim ESHOT’umuzda da yaklaĢık bilet gelirleri, bütçe gelirleri 

diyelim biletin de üstünde, %40’ını karĢılıyor genel idare gelirlerinin. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi 

ve Tunç BaĢkanımız nasıl bakıyoruz kentimizdeki bu ulaĢım ve ESHOT’un faaliyetlerine? “UlaĢım; 

kentte yaĢayan herkes için, yani yaĢlılar, çocuklar, otomobili olmayanlar, düĢük gelir grupları ve 

tüm dezavantajlı kesimler için bir kamusal hak, bir kent hakkıdır.” diyoruz. “Herkesin toplu taĢıma 

sistemine kolay ve ucuz eriĢebilmesi için toplu taĢımanın bir sosyal hizmet olarak görülmesi ve kâr 

amaçlı olarak iĢletilmemesi gerekir.” diyoruz. Temel bakıĢ açımız böyle. Bu nedenle geçtiğimiz 

dönemden bugüne kadar bir UlaĢım Master Planı yapılmıĢtır Ġzmir’de, 2030 yılını hedefleyen. 

ESHOT da bunun içindedir. Çok geniĢ bir katılımla yapılmıĢtır bu Master Plan. Bu, Ģu anda 

elimizdedir ve raylı sistem yatırımlarımız artacaktır ve tekerlekli taĢıma bu yatırımlarla beraber 

düĢecektir ve getirdiğimiz ulaĢım hizmeti daha kaliteli, daha ucuz, daha konforlu hale gelecektir. 

Uyguladığımız ulaĢım politikalarında iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum ESHOT’ta; bir 

tanesi, Tunç BaĢkanın göreve gelmesiyle beraber 2019 yılında baĢladığımız, sabah ve akĢam 

saatlerinde %50 indirim uygulaması; ikincisi, 90 dakika uygulaması. Kentin uzak noktalarında 

düĢük kira ödeyen çalıĢanların kent merkezine daha ekonomik ulaĢımını sağlamak için 90 dakika 

uygulaması bize özgüdür. Gene ESHOT’umuzun bütün dünyayla beraber geliĢtirdiği inovatif bir 

uygulama var, Seferihisar’da baĢlamıĢtır; ĠZTAġIT uygulaması. Bu bir kamu-özel sektör iĢ 

birliğidir. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu yeni bir uygulamadır, Türkiye için de örnektir. 

Bu konuda hükümetin de desteği olmuĢtur. Ġlgili kanunlar hükümet tarafından çıkartılmıĢtır, 

destekleyici kanunlar  ve bu uygulama da baĢlamıĢtır. Dolayısıyla ben bir bütün olarak bu 

çalıĢmalara, 2019 yılındaki çalıĢmalara bakıldığında, baĢta Tunç BaĢkanımız, ESHOT Genel 

Müdürümüz olmak üzere, tüm ESHOT çalıĢanlarına, günde 24 saat, sabah, akĢam direksiyon 

sallayan ESHOT Emekçilerine, tüm ESHOT çalıĢanlarına teĢekkürlerimi sunuyorum, saygılarımla.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın RaĢit DĠRĠM, teĢekkür ederiz. Değerli ArkadaĢlar, 

Cumhuriyet Halk Partisi adına iki ArkadaĢımız görüĢlerini bildirdiler. ġimdi AK Parti adına Özgür 

HIZAL’ı davet ediyorum. Buyurun Sayın HIZAL.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri, Belediyemizin Kıymetli ÇalıĢan ve 

Bürokratları, Basınımızın Değerli Temsilcileri hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. 2019 

Yılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap 

görüĢmelerinde AK Parti Grubu adına söz almıĢ bulunmaktayım. Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap 

meselesine girmeden önce, bugün hepimizi fazlasıyla üzen Ģehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum 

ve yine ülkemizin bağımsızlığına darbe vurmak isteyen Fetöcü, Fetö terör örgütü tarafından bundan 

dört yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleĢtirmek istedikleri darbe giriĢimi, daha da ötesi 

iĢgal giriĢimini Sayın CumhurbaĢkanımız liderliğinde feraset sahibi vatanperver milletimizce 

bertaraf edildiğini hepiniz biliyoruz. Bu coğrafya, bu topraklar tarihsel süreç boyunca çokça 

hainlikle karĢılaĢmıĢ ve bu hainliklerin tamamını da bertaraf etmiĢtir. 15 Temmuz’da da aynı 

Ģekilde, aynı mücadeleyi verdik ve bu mücadelede de 251 vatan evladını Ģehit verdik. Bu vesileyle 

tekrar tüm Ģehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. 15 Temmuz benzeri hadiselerin yeniden 

ülkemizde ve milletimizde yaĢanmamasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Evet Değerli 

ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri biz bugün 2019 Yılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Faaliyetlerini 
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konuĢacağız. Bu salonda değildi ama yine sizlerle birlikte bundan yaklaĢık 15 ay kadar 

önce Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bir önceki yılının faaliyetlerini birlikte görüĢtük ve 

tartıĢmıĢtık. O görüĢmede birtakım eleĢtiriler ortaya koymuĢtuk. O görüĢmede birtakım 

eksikliklerden bahsetmiĢtik. O görüĢmede bazı öneriler ortaya koymuĢtuk. Evet, biz biliyorduk, 

esasında o gün, orada eleĢtirdiğimiz dönemin muhatapları karĢımızda değillerdi. Yani bizlere cevap 

veremeyeceklerdi, bunun farkındaydık ama aslında biz o gün o eleĢtirileri getirirken kiĢiler 

üzerinden bir eleĢtiri yapmadık. Bir yönetim anlayıĢı üzerinden eleĢtiri getiriyorduk. Çünkü bu 

yönetim anlayıĢının Ġzmir’e yeterince faydalı olmadığını, Ġzmir’in sorunlarının çözümü noktasında 

yeterince adım atmadığı yönünde bazı eksikleri dile getirmek niyetindeydik ve yeni yönetim olarak 

sizlere Ģunu söylemeye çalıĢıyorduk, diyorduk ki: “Sayın BaĢkan ve Değerli Meclis Üyeleri 

geçmiĢte Ģu, Ģu, Ģu hatalar yapıldı, eksikler yapıldı. Siz umarız önümüzdeki dönem aynı hata ve 

eksikleri, yanlıĢları yapmazsınız.” ġimdi geldik, 2019 Faaliyet Raporunu değerlendireceğiz ve 2019 

Faaliyet Raporunu değerlendirirken kurumun baĢındaki kiĢi, yani Belediye BaĢkanı, Sayın Belediye 

BaĢkanı Tunç SOYER karĢımızda. Dolayısıyla bugün hem BüyükĢehir Belediyesini tartıĢacağız, 

hem de kurumun baĢındaki kiĢi olan Belediye BaĢkanı Tunç SOYER’i tartıĢacağız. “TartıĢacağız” 

kelimesi belki yanlıĢ olabilir ama değerlendireceğiz bir yılını. Değerli ArkadaĢlar, bu salonda 

bulunan ister Meclis Üyesi olsun, ister Belediye BaĢkanı olsun, ister Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı olsun hepimizin az önce saydığımız görevlerin dıĢında baĢka bir kimliğimiz daha var; 

siyasetçi kimliği. Yerelde siyaset yapan kiĢileriz bizler. Elbette ki bu görevlerimizi icra ederken 

zaman zaman siyasetçi kimliğimizi bir kenara bırakıyoruz ama biz siyasetçiler, siz siyasetçiler, 

Belediye BaĢkanları, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ve Meclis Üyeleri temel amacımız iktidara 

gelmektir. Ġktidara gelmek için halkın karĢısına çıkarız, birtakım vaatlerde bulunuruz. “ġunları, 

Ģunları yapacağız.” deriz. VatandaĢ tercihini kullanır. Sizi ya da bizleri iktidar yapar. 31 Mart 

Seçimleri öncesinde Sayın SOYER bir siyasetçi olarak aynı zamanda, öncesinde Seferihisar 

Belediye BaĢkanlığı görevinden sonra Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına talip oldu ve çıktı 

birtakım vaatlerde bulundu. ġimdi birazdan bu vaatlerle ilgili kısa bir bilgi vereceğim size ve 

Ġzmirli hemĢehrilerimiz oyunu kullandı, sizleri iktidar yaptı, bizleri muhalefette görevlendirdi. 

Sayın SOYER de Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı oldu. Aslında bu vaatler öylesine verilmiĢ 

vaatler mi, yoksa Ġzmir’de temel sorunlara değinilerek verilen vaatler mi? Ġlk sorumuz bu. 

Meseleye ilk baktığımıza; evet, Ġzmir’deki temel sorunlara değinilecek vaatler olduğunu gördük. 

Ġkinci sorumuz; verilen bu vaatlerde samimiyet oranımız ne, ne oranda samimiyiz? Onun cevabını 

da biraz sonra hep beraber göreceğiz. ġimdi, Sayın BaĢkan kampanya döneminde önce Ģunu 

söyledi: “AĢkla Ġzmir” dedi. “Ġzmir’e aĢığım.” dedi. “Ġzmir’in havasına, Ġzmir’in suyuna, Ġzmir’in 

toprağına sahip çıkmaya geliyoruz.” dedi ve bu Ģekilde yola çıktı. Sonra sorunlar odaklı bazı 

vaatlerde bulundu. Neler söylemiĢ? DemiĢ ki: “Her ilçeye yaĢam merkezi kuracağız.” demiĢ. Bu 

vaatleri ben Ģu anda hayal ürünü olarak uydurmuyorum arkadaĢlar. Sayın BaĢkanın “cemreler” tabir 

ettiği toplantılarda dile getirdiği vaatler.  “Her ilçeye yaĢam merkezi kuracağız.” dedi. “Teknoloji ve 

inovasyon merkezleri kuracağız.” dedi. “Çocuk köyleri, öğrenci yurtları yapacağız.” dedi. “20 

Masal Evi kuracağız.” dedi. “Pazar yerlerini geliĢtireceğiz.” dedi. “Ġzmir’deki tüm ilçelerdeki pazar 

yerlerini geliĢtireceğiz.” dedi. 179 kilometre olan raylı sistemin kısa vadede 340 kilometreye 

çıkacağını, orta ve uzun vadede 470 kilometreye çıkacağını söyledi. ġimdi bu kısa vade meselesini 

de çok anlayabilmiĢ değiliz açıkçası. Çünkü bir buçuk yıllık bir süreç geçti. Önümüzde de üç buçuk 

yıllık bir süre kaldı bu dönem için. “Trafiği sıkıĢtıran 111 kavĢakta kavĢak düzenlemesi yapacağız.” 

dedi. “Birinci ve ikinci çevre yolu arasındaki bağlantıyı kuracağız. Ġzmir’in en önemli 

yatırımlarından biri olarak tünel ve viyadük ile Homeros ve otogar bağlantısını kuracağız.” dedi. 

“Üç kritik noktada trafiği yerin altına alacağız.” dedi. Nereler buralar? ġair EĢref Bulvarı üzerinde 

Havagazı Tüneli’yle Alsancak Garı önü, KarĢıyaka Vapur Ġskelesi önü, Basmane Garı, 9 Eylül 

Meydanı önü. Bu üç noktada demek ki trafikle ilgili birtakım sorunlar görmüĢ ve “Burayı yerin 

altına alcağız.” demiĢ. “Otopark kapasitesini…”, Bugün 62 bin, 63 bin civarlarında, “Otopark 

kapasitesini tüm ilçeleri kapsayacak Ģekilde 100 bin araç kapasitesine çıkartacağız.” demiĢ. 

“Elektrikli otobüs sayısını 500’e çıkartacağız.” dedi. Buca Metrosu ve Çiğli tramvayından bahsetti. 

Belediyenin tüm yapı ve tesislerinde, yani Ġzmir’in genelinde temiz enerjiden bahsetti, güneĢ 

enerjisinden bahsetti arkadaĢlar. GüneĢ enerjisinin kullanılacağından bahsetti. “Biyogaz tesisleri 

kurulacak.” dendi. YeĢil alan miktarının 16 metrekareden, kiĢi baĢı 30 metrekareye 

çıkartılacağından bahsetti. Toplam 2.5 milyon metrekare, ki bu 2.5 kilometrekare, “2.5 milyon 
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metrekare yeni yeĢil alan oluĢturacağız.” dedi. Bazı rekreasyon alanlarından bahsetti; Portakal 

Vadisi, Behçet Uz gibi. “Ġzmir’in tüm ilçelerinde çöp sorunu diye bir sorun kalmayacak.” dedi. 

“Ġzmir’in deprem riskine karĢı hazırlıklı olacağız ve tüm ilçelerimizi sağlıklı bir yapılaĢma ile 

dönüĢümü gerçekleĢtirerek Ġzmir’i depreme hazırlayacağız.” dedi. Elbette ki Ģunu çok net 

söyleyebiliriz, az önce saydığım bütün vaatleri bir Belediye BaĢkanının elinde sihirli değnek dahi 

olsa bir yıl içerisinde gerçekleĢtirmesi mümkün değil, ihtimal dâhilinde değil ama az önce bir Ģey 

söyledim arkadaĢlar, bir samimiyet testinden geçiyoruz biz siyasiler olarak. Sayın BaĢkan bir 

samimiyet testinden geçiyor. Her yıl için bir değerlendirme yapılıyor ve her yıl için bir not verilecek 

kendisine. Bugün de bu notlardan biri, bu notu bazen biz veriyoruz, bazen siz veriyorsunuz, bazen 

de buradaki Faaliyet Raporundan notlarını görebiliyoruz. En sonunda, en nihayetinde de Ġzmirli 

hemĢehrilerimiz verecek. ġimdi, az önce dediğim gibi bir yılda tüm bunların tamamlanması 

mümkün mü? Elbette ki hayır, bunun biz de farkındayız ama samimi vaatler olmuĢ olsaydı, bu bir 

yıl içerisinde en azından birtakım adımların atıldığını görmemiz gerekirdi. Maalesef bunları çok net 

bir Ģekilde göremedik. Hani bir söz vardır ya “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.” Aslında 

burada “Yapmadıklarımız yapmayacaklarımızın teminatıdır.” gibi bir söze evrilmesi mümkün. 

ġimdi bu vaatlere baktığımızda Ġzmir’deki sorunları da net bir Ģekilde görebiliyoruz. Ġzmir’de 

ulaĢımla ilgili sorunlar var mı? Var. Hepimizce malum, bunları sadece biz söylemiyoruz. Ġzmir’de 

trafikle ilgili sorunlar var mı? Var. Ġzmir’de baĢta çöp olmak üzere çevre ile ilgili sorunlar var mı? 

Var. Bunu Sayın BaĢkan dile getirmiĢti sürecin baĢında. Sonrasında söylem değiĢikliğine gitti, bir 

algı oluĢtuğundan bahsetti ama Ģu anda hâlâ Ġzmir’de bir çöp problemi var. Ġzmir’de kentsel 

dönüĢüm, çarpık yapılaĢma, imarsal problemler var mı? Var. Ġzmir’de, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

anlamında, bütün bunları tabii yerel anlamda söylüyorum. Sosyal belediyecilik anlamında birtakım 

sorunlar var mı? Maalesef ki var. ġimdi bu sorunların çözümünde temel görevli olan kurum Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ve bu kurumun baĢındaki kiĢi; Belediye BaĢkanı Sayın SOYER. ġimdi 

Değerli ArkadaĢlar, bakıyoruz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2019 Yılı Bütçe Geliri 4 milyar 929 

milyon, küsuratları da var. Bütçe Gideri 5 milyar 845 milyon 209 bin Türk Lirası. Ortalama Bütçe 

açığı 966 milyon civarında, yaklaĢık 1 milyar. Yani Bütçe Gelirinin neredeyse 5’te 1’i. 5 milyar 

Türk Lirası bir Bütçeye sahip, Gider Bütçesine sahip ve bunun iddia Ģu ki, %41’i yatırımlara 

harcanmıĢ. Yani 2 milyar 344 milyonun yatırımlara harcandığı iddia ediliyor. Sayın Cumhuriyet 

Halk Partisi Sözcüsü Nilay Hanım az önce burada bir ifade kullandı; Ġzmir’de en fazla yatırım 

yapan kurum olarak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini gösterdi. Gerçek bu mu? ġimdi sizlerle 

dilerseniz tek tek inceleyelim ve bakalım. Faaliyet Raporunda, sizin hazırlamıĢ olduğunuz Faaliyet 

Raporundaki sıralama üzerinden gidelim. “Yönetim” demiĢsiniz. Demokratik, bilimsel yönetimden 

bahsetmiĢsiniz ve hemen alt baĢlığında; Belediye Hizmet Tesisleri, binaları, depolarının yapımı ve 

güçlendirilmesi, bakımı ve güçlendirilmesi ile ilgili bir baĢlık açmıĢsınız. Burada, bu baĢlığın 

altında bekliyorum, az önceki vaatler var ya, öğrenci yurtları var mı? Soğuk hava depoları yapılmıĢ 

mı? Sosyal yaĢam kampüslerinden herhangi bir iz var mı? Ama maalesef ben göremedim. Her 

zaman olduğu gibi geçen dönem de, ondan önceki dönemde de olduğu gibi yine “Proje aĢamasında, 

proje çizimleri yapılıyor, hazırlıklar tamamlanmak üzere” gibi muğlak ifadeler ama bir Ģey yapılmıĢ 

burada, burada bir Ģey yapılmıĢ, sayfa 61, eğer önünüzde Faaliyet Raporu varsa 61’i açıp 

baktığınızda göreceksiniz; burada Alsancak Katlı Otoparkı’nda birtakım çalıĢmalar yapılmıĢ, bakım 

ve onarım çalıĢmaları yapılmıĢ. Ön cephesine bazı fotoğraflar yerleĢtirilmiĢ. Aynı çalıĢma 

arkadaĢlar, aynı çalıĢma, aynı fotoğraf, farklı açıdan çekilmiĢ aynı fotoğraf 2018 Yılı Faaliyet 

Raporunda da var arkadaĢlar. Buna benzer bir eleĢtiriyi geçen yıl ortaya koyduğumuzda Sayın 

BaĢkan bizleri eleĢtirmiĢti. Biz orada ne demiĢtik? DemiĢtik ki: “Ġzmirlinin aklıyla alay etmeyin, 

insanların aklıyla alay etmeyin.” Elbette ki hiç kimse aklıyla alay ettirmeye müsaade etmez. Sorun 

burada zaten, aklıyla alay edilende değil, akılla alay edende ve burada bir kez daha söylüyorum, 

evet, Ģu fotoğraf bile Ġzmirlinin aklıyla alay edildiğinin bir göstergesi arkadaĢlar. Yine bakıyoruz, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılmıĢ bir tesis yarım kalmıĢ. Hepimizin kullandığı, hem 

Meclis görüĢmelerimizin yapıldığı, hem Komisyon görüĢmelerimizin yapıldığı ana binamızı 

biliyorsunuz ve ana binamızda yaĢanan sorunları, yani depremsel anlamda yaĢanan sorunları 

hepimiz biliyoruz. Biz dönem dönem oraya giriyoruz ama orada çalıĢan yüzlerce personel var. Bu 

yapının, bu binanın değiĢmesi konusunda ya da güçlendirilmesi konusunda adımlar atılması 

gerektiğini defalarca dile getirdik. Bu yapılmadı. Bir hizmet binası inĢaatı baĢlandı, 2018 yılında yer 

teslimi yapıldı, Konakta, Güney Mahallesinde toplam o günün tarihiyle 23 milyon 250 bin TL 
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bedelle. ġu anda o inĢaat durdu. Konak sınırları içerisinde, hem o bölgedeki insanlar için büyük 

tehlike arz ediyor, hem de akıbetinin ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Mazeret üretmek 

gerçekten çok kolay. Ġkinci baĢlığımız; Çevre Yönetimi. Doğa Dostu Kent Ġzmir. Atık Yönetimi 

Daire BaĢkanlığının 2019 yılında kullanmıĢ olduğu bütçe 197 milyon 955 bin TL arkadaĢlar. Çöple 

ilgili de az önce söylediğim gibi Sayın BaĢkanın vaatleri olduğunu tekrar söylemek isterim. Bu süre 

içerisinde, bu bir yıllık süre içerisinde evet bir tesis açıldı. Harmandalı’da katı atık depolama tesisi 

içerisinde biyogaz enerji tesisi açıldı. Güzel bir Ģey ama teknolojisi yirmi yıl öncesinin teknolojisi. 

Esasında Ġzmir gibi dünya kenti olma niyetinde olan bir Ģehirde yirmi yıl önce açılması gereken bir 

tesis. Bütün bunlara rağmen güzel ama bu tesisin açılmıĢ olması, kaldı ki bu tesisin büyük bir 

bölümü, neredeyse %95-98’ler seviyesindeki bölümü önceki yönetim döneminde, yani Aziz 

KOCAOĞLU döneminde yapıldı. Sizlere sadece açılıĢı ve kurdelesini kesmek nasip oldu. Buna 

rağmen Ġzmir’de çöp sorunu ortadan kalktı mı? Hayır kalmadı. ÇeĢme’de hâlâ çöp sorunu var mı? 

Var. Seferihisar’da hâlâ çöp sorunu var mı? Var. Kınık’ta, Bergama’da, ÖdemiĢ’te, Kiraz’da çöp 

sorunu var mı? Var. Harmandalı’daki tüm problem ortadan kalktı mı? Hayır. Hâlâ orada koku 

problemi var, hâlâ orada bir düzensizlik var. Bir tesisin açılmıĢ olması Ģehirdeki tüm problemleri, 

çöpsel anlamda problemleri ortadan kaldırmıyor. Bir de bunun üzerine özellikle merkez ilçelerinde, 

Ġlçe Belediyelerinin çöp toplamasıyla ilgili zaaflar eklenince gerçekten Ġzmir’de çöple alakalı ciddi 

sorunlar ortaya çıkıyor. Bundan yaklaĢık on gün kadar önce Bayraklı Belediyesinin Faaliyet Raporu 

görüĢmelerinde, örnek vermek adına söylüyorum; Bayraklı Belediyesinin çöple alakalı, halkın, 

Bayraklı halkının beğeni oranı %58’ler seviyesinde arkadaĢlar, %58’ler seviyesinde. Burada tek 

hatalı elbette ki Bayraklı Belediyesi değil. Topyekûn meseleye bakmak, yaklaĢmak gerekir. Evet, 

biyogaz tesisi açıldı ama bu Ģehirde hâlâ bir çöp problemi devam ediyor. Yine bu baĢlık altında 

Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri mezbahaların kurulması baĢlığı var. Tarım ve hayvancılığa 

fazlasıyla destek verdiğini iddia eden bir yönetim anlayıĢı var, yönetim var ve Belediye BaĢkanı var. 

Mezbaha yapılmıĢ mı bu bir yıllık süre içerisinde? YapılmamıĢ. YeĢil alan ve rekreasyon alanları ile 

ilgili 2.5 milyon metrekare yeĢil alan kazandırılacak bu Ģehre beĢ yılın sonunda, kiĢi baĢı. Hedef bu, 

güzel. Peki ne yapılmıĢ? Kocaman bir hiç. Günlük faaliyetleri saymıyorum arkadaĢlar. Bir 

belediyenin elbette ki günlük faaliyetleri yerine getirmesi gerekiyor ama bir de hedeflerini ortaya 

koyup bu hedeflerine ulaĢması için birtakım faaliyetleri ortaya koyması gerekiyor. Bir metrekare 

dahi yeni yeĢil alan oluĢturulamamıĢ maalesef. Sayın BaĢkan yine temiz enerjiden bahsetmiĢ. 

“GüneĢ enerjisinden fazlasıyla faydalanacağız.” demiĢ. “Yeni güneĢ enerji santralleri kuracağız.” 

demiĢ. Faaliyet Raporu kitapçığında, Sayın Nilay Hanım’ın da ifade ettiği gibi 2 milyon 200 bin 

kilovat saat, rakam muazzam; 2 milyon 200 bin kilovat saat. Değerli ArkadaĢlar, burada yapılan tek 

Ģey ne biliyor musunuz? Rakamlarla oynamak. Yapılan tek Ģey, rakamlarla oynamak. 2 milyon 200 

bin kilovat saatin karĢılığı, o biyoenerji santralinden elde ettiğiniz enerjinin neredeyse 20’de 1’i. 1 

kilovat, 1 megavat civarında bir enerji. O da ne demek biliyor musunuz? Aylık yaklaĢık 40-50 bin 

TL gibi bir enerji geliri elde edersiniz, Ġzmir BüyükĢehir Belediye ana binasının enerji giderini 

karĢılar ya da karĢılamaz. ĠĢte yapılan tek Ģey; burada rakamlarla oynanmıĢ ve sanki bu sorun 

çözülmüĢ ya da çözülüyormuĢ izlenimi vermek. ĠĢte az önce bahsettiğim samimiyet de tam olarak 

buydu arkadaĢlar. Ne kadar samimi olduğunuzu tam olarak da burada görüyoruz arkadaĢlar. Kentsel 

Koruma ve Planlama, üçüncü baĢlığımız. Sizin sıralamanızla gidiyorum Değerli ArkadaĢlar. 

GeçmiĢi gizemli, geleceği büyüleyici, yaĢanılası kent Ġzmir. Evet geçmiĢi gizemli, tarihsel derinliği 

muazzam olan bir Ģehir. YaĢamaktan hepimizin büyük gurur ve onur duyduğu bir Ģehir ama geleceği 

acaba büyüleyici mi? Maalesef bu Ģekilde devam ederse geleceği sizin tabirinizle “büyüleyici” 

olmayacak. YaĢanılası bir kent olmaktan her geçen gün maalesef ki çıkıyor arkadaĢlar. Aslında bu 

baĢlık altında bahsedilen konu ya da konular Ġzmir’in en önemli meseleleri, önemli konularından 

biri. ġu ana kadar konuĢtuklarımız, bundan sonra konuĢacaklarımızın tamamının temelinde bu 

baĢlık altındaki konular yatıyor. Plansız ve çarpık yapılaĢma ve kentleĢme, planlama, kentsel 

dönüĢüm ve deprem gerçeği. Ġzmir’in deprem gerçeğini hepimiz maalesef ki görüyoruz ve 

biliyoruz. Ġzmir’in doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, altı ve üzerinde deprem üretebilecek 

17 fay hattının, aktif fay hattının olduğunu hepimiz gördük ve hepimiz biliyoruz. Gerek Ġzmir’de, 

gerek çevremizde meydana gelen en ufak bir sarsıntıda ve depremde hepimiz ciddi korkular 

yaĢıyoruz, Ġzmir halkı ciddi korkular yaĢıyor. Sayın BaĢkan bir konuĢmasında Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin depreme hazır olduğundan bahsetti. Bu Ģehir ne kadar depreme hazır ki Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi depreme hazır olsun arkadaĢlar? Önce Ģehri depreme hazır etmemiz lazım ki 
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Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi depreme hazır olsun. Kaldı ki birazdan Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin ne kadar depreme hazır olduğunu göreceğiz ve bu bir yıllık süreç içerisinde de neler 

yapıldığına bakacağız. Elbette ki “deprem” deyince ilk aklımıza gelen, yapı stoğu. Ġnsanların 

hayatlarını geçirdikleri konutlar ve evler. Ġzmir’deki yapı stoğunun yaklaĢık %70-80’i maalesef ki 

depreme hazırlıklı değil. Bir kez daha tekrarlıyorum arkadaĢlar; Ġzmir’deki yapı stoğuna ait 

konutların yaklaĢık %70’i, 80’i maalesef ki kaçınılmaz olan depreme hazır değil arkadaĢlar, 

buradan çok net söylüyorum. Zamanını ve yerini hiçbirimizin kestiremeyeceği depreme hazır değil 

arkadaĢlar. Elbette ki deprem meselesi sadece yerel yönetimlerin, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

sorunu değil ama biz bugün, burada Meclis Üyeleri olarak, Belediye BaĢkanları olarak Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesini tartıĢtığımız için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yapması gereken 

konuları söylemek durumundayız. BaĢka platformlarda, baĢka kurumları elbette ki tartıĢalım. ġimdi 

bu yapıların tamamını Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi mi dönüĢtürecek? Tabii ki hayır ama Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesine yetki verilmiĢ birtakım dönüĢüm alanları var; Karabağlar’da var, 

Bayraklı’da var, Gaziemir’de var, Çiğli’de var. Toplam yedi alanda dönüĢüm yetkisi verilmiĢ. On 

yılık süreç içerisinde, geçmiĢ on yılık süreç içerisinde toplam dönüĢtürülmesi istenen, beklenen 

bağımsız bölüm 30 bin, bugüne kadar yapılan ticari alanlarla birlikte yaklaĢık bin. Bu bir yıllık 

süreç içerisinde ne yapılmıĢ, hiçbir Ģey değiĢmiĢ mi? Maalesef ki hayır, kocaman bir sıfır. Değerli 

ArkadaĢlar, “Ġzmir, Türkiye’nin en büyük üçüncü Ģehri ve batıya açılan yüzü.” diyoruz. Evet, 

“Batıya açılan yüzü.” kentsel dönüĢüm yapılamıyor, planlama yapılamıyor. 100 binlik planları 

onaylanmamıĢ. Zaten Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından da hiç dikkate alınmıyor. ġehrin 

özellikle merkez ilçelerinin birçoğunda 5 binlik planlar yok. Alt ölçek ve üst ölçek planları arasında 

ciddi uyumsuzluklar var. Yani kısacası; Türkiye’nin en büyük üçüncü Ģehri Ġzmir, resmi olarak 

plansız arkadaĢlar. Buyurun size deprem gerçeği, buyurun size yapı stoğu, buyurun size kentsel 

dönüĢüm. Birazdan, muhtemelen duyar gibiyim kentsel dönüĢümle ilgili mutlaka sizler de belli 

argümanlarla bizleri eleĢtireceksiniz ama önce Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi planlarla alakalı üzerine 

düĢen görevi yerine getirmek zorunda. Bugüne kadar getirmemiĢ. Bu bir yıllık süreç içerisinde de 

maalesef ki getirmemiĢ. Evet arkadaĢlar, yani kısacası; kentsel dönüĢümle alakalı geçmiĢ dönemde 

ne yapıldıysa, bu dönemde de aynı Ģeyler yapılmıĢ. Yani hiçbir Ģey yapılmamıĢ. Kentsel DönüĢüm 

Daire BaĢkanlığının yıllık bütçesi 7 milyon 857 bin lira arkadaĢlar. Özel Kalem Müdürlüğünün 

bütçesi 6 milyon, 7 milyona yakın. 7 milyonla Kentsel DönüĢüm Daire BaĢkanlığında hiçbir Ģey 

yapamazsınız ama Özel Kalem Müdürlüğünde çok Ģeyler yaparsınız arkadaĢlar. Sizlere tavsiyemiz 

Sayın BaĢkan; Kentsel DönüĢüm Daire BaĢkanlığının bulunduğu binayla ilgili sorunu öncelikle 

çözün. Bu Daire BaĢkanlığı Ġzmir’deki kentsel dönüĢümle alakalı sorunları çözecek ama maalesef 

Ģu anda Daire BaĢkanlığında çalıĢan personel arkadaĢlarımızın bulunduğu binayla ilgili ciddi sorun 

var. Evet Değerli ArkadaĢlar, Kentsel Altyapı ve YaĢamı KolaylaĢtıran Kent, sizin tabirinizle ve 

sizin baĢlığınızla bahsediyorum. Maalesef yapmadıklarınızla birlikte bu Ģehirde yaĢam 

kolaylaĢmıyor. Bu Ģehirde her geçen gün yaĢam zorlaĢıyor. Bu bir yıllık dönemde Sayın BaĢkan, 

Sayın Tunç SOYER, bu vaatlerin hiçbirini, az önce saydığım vaatlerin hiçbirini, birazdan da devam 

edeceğimiz Ģekilde yerine getirme adına hiçbir adım atmıyor. Bu baĢlıkta aklımıza gelen ilk soru 

ne? Trafik. Ya da ilk sorun ne? Trafik. ġimdi samimiyetle soruyorum, Sayın BaĢkan size de 

soruyorum, Kıymetli Meclis Üyeleri, Değerli Belediye BaĢkanları sizlere de soruyorum; Ģuradan 

birlikte çıkalım, hepimiz farklı yönlere gidelim, kimimiz Bayraklı’ya gidelim, kimimiz 

Karabağlar’a gidelim, kimimiz Konak’a gidelim, kimimiz Bornova’ya gidelim, KarĢıyaka’ya 

gidelim, bu Ģehirde trafik sorunu ve trafik problemi var mı? Var. Hepiniz göreceksiniz. Siyaseti bir 

tarafa bırakın. Önce bu Ģehrin insanı ve vatandaĢı olarak bu soruyu soruyorum size. Peki bir yılda 

bu Ģehirde trafik sorununu ortadan kaldırmak adına Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi neler yapmıĢ, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER, verdiği hangi vaatleri yerine getirmiĢ hep 

beraber bakalım arkadaĢlar. ġimdi öncelikle pandemi döneminde hatırlarsınız bazı noktalarda Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi bir asfaltlama çalıĢması yaptı, yaklaĢık 1 milyon 750 bin ton civarında, tam 

rakamı Ģu anda hatırlamıyorum, bir asfaltlama çalıĢması yaptı ve Sayın BaĢkan o meĢhur 

günlüklerinde Ģöyle bir ifade kullandı: “YaklaĢık yirmi yıldır yapılamayan çalıĢmaları, çünkü 

alternatif yollar olmadığından, o yollar kapatılamadığından, trafiğe kapatılamadığından bu sokağa 

çıkma kısıtlamaları döneminde gerçekleĢtirdik. Tam manasıyla bir asfalt çalıĢması yaptık.” dedi. 

Aslında bu Ģehirdeki iĢte o alternatif yolların üretilememe meselesini Sayın BaĢkan o meĢhur 

günlüklerinde dile getirdi. Peki bir yılda alternatif yolların oluĢturulabilmesi ya da trafiğin 
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rahatlatılabilmesi için Tunç SOYER neler yapmıĢ? ġimdi bakalım. UlaĢım Daire 

BaĢkanlığının bir yılda kullandığı bütçe 137.5 milyon. 137.5 milyon Değerli ArkadaĢlar. Ġsterseniz 

tekrar hatırlatayım; 111 kavĢakta düzenleme yapılacak, 3 noktada trafik yerin altına alınacak. 

Yapılan Ģu: 2019 yılında bir adet proje çizim çalıĢması yapılmıĢ, 2020 yılında ise 3 adet proje çizim 

çalıĢması yapılması planlanıyor. Yapılan proje çizim çalıĢması arkadaĢlar. 2020 yılında planlanan da 

3 adet proje çizim çalıĢması ama haksızlık yapmayayım, bir proje hayata geçirilmiĢ. Ne yapılmıĢ? 

KarĢıyaka Anadolu Caddesi Naldöken KavĢağı ile Turan arasında yol üç Ģeritten dört Ģeride 

çıkartılmıĢ arkadaĢlar. Muhtemelen Sayın BaĢkana da geliyordur bu mesajlar. Muhtemelen Sayın 

BaĢkana da gönderiyorlardır bu fotoğrafları. Çünkü bana bir Meclis Üyesi olarak bu fotoğraflar 

geliyor ise, oradan Ģikayetler her gün geliyor ise Tunç SOYER’e de geliyordur. Değerli ArkadaĢlar, 

bir yıl boyunca Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin trafikle alakalı almıĢ olduğu tek tedbir, tek yatırım 

bir Ģerit arttırılması, 5 milyar TL bütçesi olan bir belediyenin Faaliyet Raporunun içerisine giriyor. 

ĠĢte vizyon, iĢte samimiyet. Yine alternatif anlamda düĢünülen en önemli projelerden biri; Homeros 

Bulvarı Otogar Bağlantı Yolu. Son durumu ne? Ben gittim gördüm, muhtemelen siz de 

görmüĢsünüzdür, inĢaat durdu. Burada Bucalılar, Bucalı hemĢehrilerimizin de adına soruyorum; bu 

yol ne zaman bitecek? Bu yolun inĢaatı ne zaman baĢlayacak? Bu yol ne zaman faaliyete geçecek 

Sayın BaĢkan? Bu soruyu AK Parti Grup BaĢkan Vekili olarak değil, bir Meclis Üyesi ve Bucalı 

hemĢehrilerim adına soruyorum arkadaĢlar. UlaĢım; bu baĢlıkta tabii ana konu raylı sistemler. ġu 

anda Narlıdere’de devam eden, %60’lar seviyesinde olduğu söylenen bir metro hattı ama buradaki 

iki önemli baĢlığımız, birincisi, Buca Metrosu; ikincisi, Çiğli Tramvayı. Burada mesele izinlerdi. 

Her iki projenin izinleri çıktı. Hem Buca Metrosu’nun izni çıktı, hem de Çiğli Tramvayı’nın izni 

çıktı. Artık çok net Ģunu söyleyebiliriz: “Ġzin, izin, izin… Hükümet bize izin vermiyor, hükümet 

bizim önümüzü kesiyor, hükümet bizi engelliyor.” gibi bu projeler özelinde mazeretiniz kalmadı. 

Sayın BaĢkan Tunç SOYER, bu izin çıktığı dönemlerde, zamanlarda bir açıklama yaptı; “Biz Buca 

Metrosu’nu dönemin sonunda…” ki “dönem sonu” deyince benim aklıma beĢ yıl geliyor.  Yani 

“BeĢ yılın sonunda hep birlikte kullanacağız.” dedi. Biz de heyecanlandık, mutlu olduk ama 

dönemin bir buçuk yılı geçti arkadaĢlar. Üç yılı, üç buçuk yılı kaldı. Daha henüz bir kazma 

vurulmuĢ değil. Yine her Ģeye rağmen umuyoruz bu proje hayata geçer ve hep birlikte kullanırız. 

Yine bu izinler konusunda elimizden geldiğince, Grup olarak destek verdik. Bundan sonraki süreçte 

de aynı desteği vermeye hazırız. Bisiklet Yolu; Sayın BaĢkan bisikleti kullanmayı seviyor, kendi 

konutundan bisikletle geliyor, bazı yerlere bisikletle gittiğini söylüyor. Gerçi sadece birkaç 

fotoğrafta görüyoruz bunları ama sosyal hayatta ya da iĢ hayatında bunun ne kadar aktif kullanıldığı 

konusunda hâlâ ciddi Ģüphelerimiz var. Bisiklet yolu elbette ki yapılacak, elbette ki bisikletin Ģehir 

içi trafiğinde kullanımı noktasında çok daha iyi noktalara getirmemiz gerekiyor bunda hiçbir sorun 

yok ama arkadaĢlar, bir Ģehirde trafik problemi had safhadayken ve her geçen gün üzerine sorunlar 

artarak devam ederken o Ģehrin trafiğinin en sorunlu olduğu bölgelerinde bir Ģeridi kapatarak 

bisiklet yolu yapmak çok akıl iĢi değil arkadaĢlar. ġimdi arkadaĢlar, bir Ģehirde trafiği ortadan 

kaldırmak için, iĢte bir Ģeridi arttırmak, bazı yerlerde desenli boyalar kullanmak o Ģehrin trafik 

sorununu ortadan kaldırmaz. ġu anda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tam olarak bunu yapıyor. 

Alsancak’ta Sayın BaĢkanın, Sayın Tunç SOYER’in çok övünerek ortaya attığı, sosyal medya 

hesaplarından paylaĢtığı Kıbrıs ġehitleri Caddesi üzerindeki o kısa mesafede yapmıĢ olduğu desenli 

yol çalıĢması ve bir Ģerit artırımı ve trafiğin en yoğun olduğu bölgelerde bisiklet yolu yapılması bu 

Ģehirdeki trafik sorununu ortadan kaldırmaz. Kültür-Sanat ve Spor baĢlığı; Ģimdi arkadaĢlar, burada 

birkaç konu var. Birinci konumuz; yine Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin övünerek ortaya koyduğu 

Ġzmir Opera Binası. Ġzmir Opera Binasının daha henüz 5’te 1’i yapılamadı arkadaĢlar. Ġzmir Opera 

Binasının daha henüz 5’te 1’i yapılamadı. Buradan onu da soruyorum; bu opera binasının bitiĢ tarihi 

ne zaman? Çok övünüyorsunuz ya, Sayın BaĢkan çok övünüyor ya, bu opera binasının bitiĢ tarihi ne 

zaman? Sayın BaĢkanın konutunda dijital kütüphane kuruldu arkadaĢlar, az önce bahsedildi, dijital 

kütüphane kuruldu. Hiç gideniniz var mı bu kütüphaneye bilmiyorum ama genç arkadaĢlarımız gitti. 

Toplam yirmi ya da yirmi beĢ tabletin olduğu bir kütüphane, aslında “kütüphanecik” diyebiliriz. 

Bazı hikâyeler oraya eklenmiĢ. ġu ana kadar da ne kadar ziyaretçinin gittiğini gerçekten 

bilmiyorum, merak ediyorum, buradan soruyorum ama Ģunu tekrar söylemek istiyorum; kendi 

konutuyla alakalı eleĢtirileri bertaraf etmek adına bir dijital kütüphane ve gençleri alet etmesini 

kabul etmiyoruz arkadaĢlar. Yapsın dijital kütüphane, elbette ki kursun ama bunu da samimi bir 

Ģekilde kursun. Kendisine yapılan eleĢtirileri bertaraf etmek adına gençleri ve kütüphaneciliği alet 
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etmesin. Yerel Kalkınma baĢlığı altına bakalım arkadaĢlar; “Yerelde kalkınmayı destekleyen ve 

geliĢtiren Ģehir Ġzmir.” demiĢler. Aslında burada tarım ve hayvancılığın geliĢimi yönünde adımlar 

atılıyor mu, atılmıyor mu buna bakmak lazım. ġimdi, bununla ilgili birazdan kısa bir bilgi 

vereceğim ama sosyal belediyecilikle ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin bir yıllık performansına 

bakalım; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin en çok övündüğü sosyal belediyecilik. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı Tunç SOYER’in en çok övündüğü yönü. Sosyal demokrat ve halkçı belediye 

olduğunu iddia eden Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. Sosyal 

Projeler Daire BaĢkanlığının Bütçe Gideri 38.8 milyon, tüm bütçe içerisinde 0.66 oranı. Kültür ve 

Sanat Daire BaĢkanlığı 66.3 milyon, tüm bütçe içerisinde 1.13. Sosyal Hizmetler Daire 

BaĢkanlığının Bütçe Gideri 197 milyon, tüm bütçe içerisindeki oranı 3.39. Gençlik ve Spor Dairesi 

BaĢkanlığının Bütçesi 28 milyon, tüm bütçe içerisindeki oranı 0.48. Toplum Sağlığı Dairesi 

BaĢkanlığının Bütçe Gideri 300 bin, toplam bütçedeki oranı 0.01 arkadaĢlar, 0.01. Toplamı da, tüm 

bütçe içerisinde 5.6. Halkçı ve sosyal demokrat belediye anlayıĢı iĢte bu Değerli ArkadaĢlar. Tarım 

ve hayvancılık meselesine değinecek olursak, evet, Ģehrimizin büyük bölümünde tarım ve 

hayvancılık faaliyetleri yürütülmekte. Bu konuda da Ģehrimiz çok daha iyi noktalara inĢallah 

gelecek ama Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanının tarım ve hayvancılıkla alakalı meseleye bakıĢ 

açısı aynen Ģu: Kooperatiflerin geliĢtirilmesi ama maalesef ki bir kooperatifin geliĢtirilmesi üzerine 

kurulmuĢ bir anlayıĢ. Bunun gerekçelerini birazdan performans kriterleri içerisinde göreceğiz 

arkadaĢlar. Bir kooperatifin geliĢtirilmesi üzerine kurulmuĢ bir anlayıĢ arkadaĢlar. ġimdi Değerli 

ArkadaĢlar, hatırlayın, Ramazan Ayı’nda yine Sayın BaĢkanın günlüklerinde, o meĢhur 

günlüklerinde dile getirilen bir husus vardı; vatandaĢlarımıza dağıtılan kavurmalar. Bu kavurmalar 

etlerle yapılıyor tabii. ġimdi Ġzmir’de ÖdemiĢ var, Ġzmir’de Tire var, Ġzmir’de Bayındır var, 

Ġzmir’de Beydağ var, Ġzmir’de Kiraz var. Hayvancılığın yoğun yapıldığı Ģehirler bunlar. Bu 

kavurmaları yapmak için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi etleri nereden almıĢ arkadaĢlar? Ardahan’dan 

almıĢ. Gerekçe? Ben bilmiyorum. Gerekçesini gerçekten bilmiyorum. Hani tarım ve hayvancılığa 

Ġzmir’de destek veriyordunuz? ĠĢte bu Ģekilde destek veriyorsunuz. Afet Yönetimi; son baĢlığımız 

arkadaĢlar. Burada değineceğim tek konu; yine deprem gerçeğiyle alakalı. Deprem Master Planı’nın 

hazırlanması. Diğer detaylara arkadaĢlarımız girecektir mutlaka. Bu Ģehirde Deprem Master Planı 

yok arkadaĢlar. Biz AK Parti Grubu olarak Meclis Üyesi ArkadaĢlarımla birlikte Deprem Master 

Planı’nın hazırlanması için teklif sunduk. Deprem ve Afet Komisyonunun kurulması için de teklif 

sunduk. Her iki teklifimiz kabul edildi. Deprem Master Planı’nı hazırlayacağınızı söylediniz. 

Deprem Komisyonunu da kurdunuz. ArkadaĢlar Mart ayının baĢından itibaren Ģu ana kadar geçen 

süreç içerisinde Türkiye’de ve Ġzmir’de esasında bir afet yaĢanıyor. Afetler doğal afet Ģeklinde 

olmaz. Afetler baĢka Ģekilde de gerçekleĢebilir. Bu pandemi süreci bir afet esasında. Hiçbirimizin 

öngöremediği, hiçbirimizin tahmin edemediği bir afet. Bir Afet Komisyonu kuruldu. Bu Afet 

Komisyonunda Komisyon Üyesi ArkadaĢlarımız var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

içerisinde, hem AK Parti Grubu içerisinde ve diğer partilerin Grup Temsilcileri var ama ben Ģunu 

beklerdim, bu üç aylık süre içerisinde, bu Komisyonu en azından bu pandemi süreci içerisinde davet 

edip, bu salonda bulunan tüm Meclis Üyelerinin, sadece Cumhuriyet Halk Partisi mensubu Meclis 

Üyeleri değil, Ġyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partili Meclis Üyelerinin de Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin çalıĢmalarına, en azından bu pandemiyle ilgili ne gibi katkıları 

koyabileceğini bu Komisyonda konuĢulmasını, tartıĢılmasını beklerdim. Maalesef davet 

edilmediler, bu Komisyon toplanmadı ama neyi topladılar bu pandemi süreci içerisinde? Toplumsal 

Cinsiyet EĢitliği Komisyonu toplandı. Ġzmir’e ne gibi faydaları getireceğini hiç bilmediğimiz, 

tartıĢılır olan bir Ġzmir Yıldızı Projesi’ni hayata geçirdik. Oh ne güzel. Bütün sorunlarımız ortadan 

kalktı değil mi arkadaĢlar? Evet Değerli ArkadaĢlar, bütün genel itibarıyla faaliyetlerimiz bunlar. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Tunç SOYER’in bir yıllık 

faaliyetleri bunlar arkadaĢlar. ġimdi biraz da performansınıza bakalım. Çok vaktinizi almak 

istemiyorum, gerçekten bugün çok yoğun, hava da sıcak ama bunları söylemek istiyorum, bütün 

Ġzmir kamuoyunun duymasını istiyorum. TaĢıt ve Makinelerinin Etkin Kullanımına ve Hizmet 

Binalarının GeliĢtirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi baĢlığı atılmıĢ. Yapımı 

tamamlanacak bina ve tesis sayısı; hedef 2, gerçekleĢen 0. ĠĢletime alınacak Evsel Atık Transfer 

Ġstasyonu sayısı; hedef 4, gerçekleĢen 1. Yapımı tamamlanacak Evsel Atık Transfer Ġstasyon sayısı; 

hedef 1, gerçekleĢen 0. Yapılacak mezbaha sayısı; hedef 1, gerçekleĢen 0. Yapımına baĢlanacak 

hayvan bakımevi sayısı; hedef 1, gerçekleĢen 0 arkadaĢlar. Yapımı tamamlanacak Rekreasyon Alan 
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sayısı; hedef 1, gerçekleĢen 0. Yapımı tamamlanacak Yenilenebilir Enerji Santrali 

sayısı; hedef 3, gerçekleĢen 1. O da az önce Harmandalı’da bahsettiğim, önceki dönemin yapmıĢ 

olduğu bir proje. Kentsel dönüĢümde hedefler zaten düĢük tutulmuĢ, oransal olarak yaklaĢık %3 

seviyelerinde tutulmuĢ, bu hedef de tutmamıĢ. Yapımı tamamlanacak karayolu üst geçidi ve alt 

geçidi sayısı; hedef 3, gerçekleĢen 0. Yeni yapılacak yol sayısı; hedef 1, gerçekleĢen 0. Dereler 

üzerinde yapılacak köprü sayısı; hedef 6, gerçekleĢen 0. Bakım ve düzenlemesi yapılacak cadde ve 

bulvar sayısı; hedef 71, gerçekleĢen 51. Değerli ArkadaĢlar, yenilerin yapılmasını geçtik, bakım ve 

onarım faaliyetleri dâhi yapılamadı. Yani o faaliyetlerde dâhi hedefler tutturulamadı. Yapımı 

tamamlanacak semt garajı sayısı; hedef 1, gerçekleĢen 0. Yapımı tamamlanacak otopark sayısı; 

hedef 2, gerçekleĢen 1 arkadaĢlar. 40 bin yeni otoparktan bahsediyorsunuz, 40 bin araç kapasiteli 

yeni otoparktan bahsediyorsunuz. Bu yıl yapılan otopark sayısı, araç kapasitesi 160. Sayın BaĢkan, 

bu hızla giderseniz hedefinize 200 yılda varacaksınız. Bu hızla, bu performansla gidilirse otopark 

hedefinize 200 yıl sonra varacaksınız arkadaĢlar. Sosyal belediyecilik performansına bakalım, nakdi 

yardım yapılan, yapılacak kiĢi sayısı; hedef 70 bin, gerçekleĢen 45 bin, az önce zaten bahsetmiĢtim. 

Gıda paketi yardımı yapılacak kiĢi sayısı; hedef 50 bin, gerçekleĢen 46 bin. Yapılacak Aile DanıĢma 

ve Eğitim Merkezi; hedef 1, gerçekleĢen 0. Yapımı tamamlanacak Gençlik Merkezi sayısı; hedef 1, 

gerçekleĢen 0. Ġzmir Opera Binası’nın tamamlanma oranı; hedef %25, gerçekleĢme oranı %14. 

Yapımı tamamlanacak Kültür Merkezi sayısı; hedef 1, gerçekleĢen 0 arkadaĢlar. Çok, yine 

övündüğünüz tarım ve hayvancılıkla alakalı faaliyetlerinize bakalım, dağıtımı yapılan hayvan 

sayısı; hedef 11 bin, gerçekleĢen 1798. Faaliyet Raporu Kitapçığı’nın yanında, bu bölümün hemen 

yan tarafında bir gerekçe sunulmuĢ; iĢte “Bir birlikten bu hayvanlar alınıyor. Bu birlikteki hastalık 

nedeniyle.” gerekçe bu. Dağıtımı yapılan kovan sayısı; hedef 5000, gerçekleĢen 1964. Yapılan 

hayvan içme suyu gölet sayısı; hedef 8, gerçekleĢen 0. Tarım ve hayvancılığa Sayın Tunç 

SOYER’in vermiĢ olduğu önem ve özen ortada Değerli ArkadaĢlar. Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis 

Üyeleri bu hedefleri siz koydunuz, bu hedefleri biz koymadık. Sonuçları ortada. Bu sonuçları sizler, 

sizlerin hazırladığı kitapçıklardan okuyoruz. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Sayın 

Nilay Hanım, çok tozpembe bir tablo ortaya koydu. Sayın Nilay Hanım da kitapçıktaki birtakım 

bilgilerden bahsetti ama günlük faaliyetlerden bahsetti ağırlıklı olarak. Biz ise bu Ģehrin 

sorunlarından bahsediyoruz ve bu sorunların bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyoruz. ĠĢte 

dediğim gibi; bu hedefleri siz koydunuz. Bu hedeflerle ilgili sonuçları sizler bize verdiniz ġeffaf 

Belediyecilik adı altında. Biz buradan bütün Ġzmir kamuoyuna bildiriyoruz. Aslında notu kendi 

kendinize verdiniz. Maalesef bu notlarla Sayın BaĢkan Tunç SOYER ve belediye bu yıl sınıfı 

geçemedi. Sağından baktık, solundan baktık, yukarıdan baktık, aĢağıdan baktık, “Kanaat notu 

kullanılabilir mi?” dedik, o da kurtarmadı, maalesef sınıfı geçemedi. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, bir 

belediye ve bir Belediye BaĢkanı ya da bir Ģehir iki Ģekliyle gündeme gelir, bir, tercih kendisinindir 

tabii, bir; hele yeni Belediye BaĢkanı olduysa, hele böyle vaatlerde bulunduysa, hele bu sorunları 

gördüğünü söylüyorsa, çizmelerini giyer, sokağa çıkar, ister makam aracıyla çıkar, ister bisikletiyle 

çıkar, isterse seyyar makam dediği ama bizim kullandığını çok fazla görmediğimiz seyyar 

makamıyla çıkar ama bir Ģekilde çıkar ve bu faaliyetleri hayata geçirmek için bir çaba sarf eder. 

Hem kendini, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olarak, hem kurumu, hem de Ģehri tüm Türkiye 

gündemine taĢır. Temeli atarak taĢır, açılıĢ yaparak taĢır, sorunları çözerek taĢır ama Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ve Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı bu yöntemi benimseyerek değil, 

baĢka Ģekillerde gündeme geldi. Ne oldu peki? Bir yıl içerisinde bir gün çıktı dedi ki, Kıbrıs’la ilgili 

bir yorum yaptı. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz politikamızla ilgili bir yorum yaptı ve sonrasında, “Hayır 

efendim” dedi, “Ben bunu çok öncesinde söylemiĢtim.” sonra yakın zamanda söylendiği ortaya 

çıktı, gündem oldu. Bir gün çıktı, üstü açık bir araçla, daha önce hiç gitmediği, bilmediği bir 

sokaktan geçerken nerede olduğunu çevresindekilere sordu ve gündem oldu. Bir gün çıktı, “Çav 

Bella benim üzerime yapıĢtı.” dedi. Çav Bella’yla ve danslarıyla gündem oldu. Bir gün çıktı, “Ġzmir 

bayrağı, Ġzmir parası” dedi ve gündem oldu. Artık gerçekten Ġzmir’in sorunlarıyla, Ġzmir’in 

sorunlarının ortadan kaldırılmasıyla gündem olmasını istiyoruz Değerli ArkadaĢlar. Evet Değerli 

ArkadaĢlar, Ġzmir’de, belediyecilik anlamında bir yıl maalesef böyle geçti. Performans ortada, 

faaliyetler ortada. Umarım önümüzdeki dönemlerde bu yapmıĢ olduğumuz samimi eleĢtirilerimizi 

sizler de kabul edersiniz ve bu eleĢtiriler doğrultusunda Ġzmir’de çok daha doğru iĢler yapılması için 

bir çaba sarf edersiniz. Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri, Kıymetli Bürokratlarımız bu 

önümüzdeki çalıĢmaları hazırlayan ve bizlere veriler sunan, bizlerin çalıĢmalarında da önemli 
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katkılar koyan Çok Kıymetli ÇalıĢanlarımıza ve Bürokratlarımıza Grubum adına teĢekkür 

ediyorum, “Ġyi ki varlar.” diyorum. Bütün olumsuzluklara rağmen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

çalıĢanları gerek pandemi süreci döneminde, gerek onun öncesinde ve sonrasında gerçekten Ģehrin 

menfaati için ellerinden geleni yaptıklarını düĢünüyorum ve yine gerek Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Faaliyet Raporuna, gerekse Kesin Hesap Cetveline AK Parti Grubu olarak olumsuz 

yönde oy kullanacağımızı, belki biraz erken oldu ama olumsuz yönde oy kullanacağımızı... Çünkü 

bu kadar olumsuz eleĢtiriden sonra “Olumlu yönde oy kullanacağız.” desek herhalde yanlıĢ olur. 

Olumsuz yönde oy kullanacağımızı bildirir, Yüce Heyetinizi ve Çok Kıymetli Meclisi saygıyla, 

hürmetle selamlarım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın AK Parti Grup BaĢkan Vekili Özgür HIZAL’ın 

konuĢmasına teĢekkür ederiz. 1 saati aĢan bir konuĢmayla, bütün Meclisimiz sabırla dinlediği için 

Meclise de teĢekkür ederiz. Evet, Ģimdi Milliyetçi Hareket Partisi adına Grup BaĢkan Vekillerine 

söz veriyorum Değerli ArkadaĢlar. Önce Grup BaĢkan Vekillerinin Gruplar adına konuĢmalarını 

dinledikten sonra Üyelerimize söz hakkı doğacak buyurun Sayın ġAHĠN. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın 

Temsilcileri evet ben de Milliyetçi Hareket Partisi Grup BaĢkan Vekili olarak söz almıĢ 

bulunmaktayım. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur Ġttifakı olarak, Milliyetçi 

Hareket Partisi, AK Parti ve Cumhur Ġttifakı olarak buradayız. Ben de Özgür Bey’in, Özgür Bey’in 

yaptığı konuĢmalara Faaliyet Raporu ile ilgili yaptığı konuĢmalara, eleĢtirilere katılıyorum. Evet, 

yani Ġzmir 4 aydır geçen konuĢmamda da söyledim. Meclisimiz yeni toplanıyor, salgın hastalığı 

nedeniyle toplanamadı. Tabii salgın hastalığı dünyada ve ülkemizde devam etmekte ama tabii bir 

yavaĢlama, normalleĢme süreci devam ediyor Ģu anda. ĠnĢallah normalleĢme süreci sürer, bu 

hastalığı hep birlikte atlatırız. Çünkü esnaflarımız insanlarımız çok mağdur oldu, vefat edenler oldu, 

hastalarımız var yine; vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum, hastalara acil Ģifalar diliyorum. 

ġimdi tabii bu salgın hastalığın sürecinde bütün kamu kurum kuruluĢlarımız bir gayret sarf etti. 

BüyükĢehir Belediyemiz de neticede bir kamu kurumu. BüyükĢehir Belediyemiz de bu salgın 

hastalığına yönelik bu sürece yönelik çalıĢmalar yaptı Bürokratlarımızla birlikte. Bütün 

Bürokratlarımıza, BüyükĢehir Belediyemize teĢekkür ediyorum. Sağlık çalıĢanlarımıza, ĠçiĢleri 

Bakanlığı personellerimize bütün ilgili kamu görevlilerimizi kutluyorum efendim. Çünkü çok 

çalıĢtılar, çok gayret sarf ettiler hâlâ daha çalıĢmaları sürmekte. Evet, BüyükĢehir Belediyemizin 

Faaliyet Raporu; evet yani Faaliyet Raporu, tabii daha fazla konu olması önemli Ġzmirimiz için, 

Ġzmirliler için ama maalesef bu süreçte zaten belli konuda hizmetler sürdürüldü ama 1,5 yılı aĢkın 

bir süre oldu Sayın Belediye BaĢkanımız ve ekibi göreve geleli hep birlikte… Tabii Ġzmir’in 

sorunları çok. Ġzmir’de çok önemli sorunlar var, trafik sorunu var, Sayın BaĢkan’ım, Özgür Bey de 

belirtti kentsel dönüĢüm sorunu var,  altyapı kanalizasyon sorunu var, çok sorun var Ġzmir’de. Tabii 

ki bu projelerin, bu sorunların teknik adamlarla birlikte önceliklerini belirleyerek bunların bu 

süreçte giderilmesini bu hizmetlere yoğunlaĢılmasını bekliyoruz. Meclis Üyeleri, biz de neticede 

Ġzmir’de yaĢıyoruz onun için… ĠĢte Homeros Bulvarının devamı Ayakkabıcılar Sitesine çıkacak 

yolun tünel inĢaatı durmuĢ durumda, inĢallah bu bir an önce baĢlar. Deprem önemli, depremle ilgili 

Master Planı evet hazırlanmadı Deprem Komisyonu kuruldu ama bununla ilgili afete yönelik bir 

çalıĢma yapılmadı. Hani Allah korusun olabilecek, bu da bir afet. Bu salgın hastalığı da bir afet. 

Beklenmedik bir afet yani dünyada ve ülkemizde ama belli, olabilecek, iĢte deprem Allah korusun 

belli kentlerimizde oluyor, iĢte sel baskını hani olabilecek afetler var en azından bunlara hazır 

olmalıyız. BüyükĢehir Belediyesi olarak ya da ilçe belediyeleri olarak evet efendim ben de Faaliyet 

Raporunun Belediyemize, Ġzmir’imize, Ġzmirlimize hayırlı olmasını diliyorum. ĠnĢallah 

önümüzdeki süreçte önümüzdeki yılda daha bu vaat edilen projelerin daha fazlasının gerçekleĢtiğini 

inĢallah hep birlikte görürüz. Bunu temenni ederek biz de Milliyetçi Hareket Partisi,         AK Parti 

Cumhur Ġttifakı olarak Faaliyet Raporuna olumlu oy kullanmayacağımızı belirtmek istiyorum. 

Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın ġAHĠN. ġimdi de Ġyi Parti adına Sayın 

SEVĠNÇ, buyurun Sayın SEVĠNÇ. 

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan’ım, Sayın Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Belediyemizin Değerli 

Birim Amirleri, Basınımızın Saygın Temsilcileri Ġyi Parti Grubu olarak hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Öncelikle Ģehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, yakınlarına sabır diliyorum. Değerli 

ArkadaĢlarım, 2019 yılı Faaliyet Raporu hakkında Cumhuriyet Halk Partisinden söz alan 
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arkadaĢlarımız detaylı bilgiler sundu; yine AK Parti adına söz alan Grup BaĢkan Vekili Özgür 

kardeĢim de kendi açısından değiĢik konu baĢlıklarında düĢüncelerini dile getirildi. Tabii ben her 

zaman söylüyorum iĢ yapılan yerde zaman zaman hata olur, eksiklikler olur, önemli olan kasıt ve 

kusurlu olmaması. BüyükĢehrimiz de gerek Stratejik Plan doğrultusunda, gerek Performans 

Raporları doğrultusunda o baĢlıklarda belirtilen bütün projelere gücünün yettiği oranda gayret 

göstermiĢtir, çaba sarf etmiĢtir. Yine bu, içerisinde bulunduğumuz, dünyamızı da kapsayan salgın 

sonucu çalıĢmalar farklı bir kesintiye uğramıĢ, bu esnada da BüyükĢehrimiz, Ġlçe Belediyelerimiz 

üzerine düĢen bütün görevleri samimiyetle yerine getirmiĢlerdir. Bu çerçevede, biz Ġyi Parti Grubu 

olarak Faaliyet Raporuna olumlu yönde oy kullanacağımızı belirtiyor, Yüce Meclisinizi saygıyla 

selamlıyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, Sayın SEVĠNÇ Ġyi Parti adına görüĢlerini 

bildirdi. Değerli Meclis Üyeleri, Değerli Meclisteki ArkadaĢlarım Ģimdi gerek BüyükĢehir 

Belediyesinin Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı ve ESHOT’un Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı 

adına yapılan müzakerelerde Meclis Üyesi ArkadaĢlarımın görüĢlerine yer vereceğim buyurun 

Sayın AYDIN, Sayın Murat AYDIN buyurun.  

MURAT AYDIN: Sayın Meclis BaĢkan’ım, Sayın Belediye BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri 

2019 yılı Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı hakkında kiĢisel görüĢlerimi sunmak için söz aldım. 

Önümüzdeki Faaliyet Raporu 2015-2019 dönemi Stratejik Planına dayalı son Faaliyet Raporu 

olması bakımından da önem taĢıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren Tunç SOYER baĢkanlığındaki 

BüyükĢehir Belediyesinin ortaya koyduğu yeni Stratejik Plana dayalı raporu konuĢacağız. Değerli 

Meclis Üyeleri, ideolojiler hayata bakıĢ açımızı ve bize yön veren ülkülerimizi, bizim tercihlerimizi 

belirler. Aslında siyaset dediğimiz Ģey de temelde tercihler yapma ve bu tercihlerin gereğini yerine 

getirme iĢi. Gerçi benim gibi 12 Eylül öncesinde, 12 Eylülden hemen sonra yetiĢen bir 

kuĢaktansanız ideoloji sözü size biraz ürkütücü gelebilir ama ideoloji sözlük anlamıyla kiĢilerin ve 

kurumların davranıĢlarına yön veren düĢünce ve ülküler bütünüdür aslında. Ülkülerimizden 

hareketle belirlediğimiz her tercih bizim yolumuzda ilerlemememizi sağlar ve esasen her tercih, 

tercih etmediğimiz Ģeylerden de vazgeçme anlamını taĢır. Bu anlamıyla seçmek aslında 

diğerlerinden vazgeçmektir. Bütçe ve Kesin Hesaplar ve Faaliyet Raporları da bizim tercihlerimizi, 

tercihlerimizin bize verdiği yönleri gösterir. Bütçe ileriye dönük olarak yol haritalarımızı, Kesin 

Hesap ve Faaliyet Raporları ise seyir defterimizi ortaya koyar. Kamu Maliyesine iliĢkin mevzuat 

hükümleri gereğince oluĢturulan Stratejik Planlar ve buna bağlı olarak belirlenen Bütçeler, Faaliyet 

Raporları ve Kesin Hesaplar kurumun iĢleyiĢini gösterir. Bütçeler Stratejik Planda çizilen yol 

haritasının somutlaĢtığı gerçekleĢme araçlarının belirlediği paranın, iĢ gücünün ortaya konulduğu 

belgelerdir. Bu belgeler, Stratejik Planda ortaya konulan hedeflerin hangi dönemde, hangi parayla 

ve hangi iĢ gücüyle yapılacağını ortaya koyar. Kesin Hesap ve Faaliyet Raporları da ortaya konulan 

hedeflerin ne kadarının gerçekleĢtiğini bize söyler. Değerli Meclis Üyeleri, hepimizin olduğu gibi 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin de hedeflerine varmak için yürüdüğü yolda kendisine rehberlik 

eden ilkeleri var. Bu ilkeler, ona yol gösterir. Yoldan ĢaĢmasını ve küçük hesaplarla anlık 

kazançların peĢinden yoldan çıkmasını önleyen ilkelerdir bunlar. O yüzden izniniz olursa Faaliyet 

Raporunu bu ilkeler çerçevesinde değerlendirmek isterim. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi halkın 

önceliklerini önemser, karar almadan önce herkesle konuĢur, katılımcılığı sağlar. Benimsese de, 

benimsemese de her görüĢü değerli sayar dikkatle dinler, üzerinde mutlaka düĢünür. O yüzden 

saçma, sığ, anlamsız konuĢmaları bile sabırla dinler; onlardan dâhi öğrenecek Ģeyi var mı diye 

bakar. 2019 yılında kent yönetiminde katılımcığı arttırmak ve bununla ilgili, halkla iliĢkiler 

faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için 30 milyon lirayı bunun için harcar. Yeryüzünde yaĢayan 

tek canlının biz olmadığını bilir. Ġnsanların ve tüm canlıların haklarını savunur. Bazılarına tuhaf 

gelse de ağaçların, kuĢların, börtünün, böceğin de hakkını arar, yaĢamına saygı duyar. 3 kuruĢluk 

altın için binlerce ağacın kesilmesini, bir bölgenin tüm su kaynaklarının kurutulmasını, derelerin 

satılmasını bu nedenle benimseyemeyiz. Doğayı ve toprağı korumak için mücadele ederiz. Çünkü 

biliriz ki; içinde yaĢadığımız doğa olmazsa biz de olmayız. O yüzden verilen her maden izni bizim 

yüreğimizi yaralar, kesilen her ağaçla birlikte ağlarız; Cerattepe’yi, Kaz Dağları’nı, Efemçukuru’nu 

gördüğümüzde içimiz bu yüzden sızlar. Bu yüzdendir ki Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 yılı 

faaliyetlerinde doğayla bütünleĢik sistemleri hayata geçirmek, yaĢam kalitesini geliĢtiren, 

sürdürebilir bir kent hedefini sağlamak için 600 milyon lira harcadı. Bu rakam hedeflediği bütçenin 

%94’ü yani gerçekleĢtirme oranı bakımından da yüksek. YeĢil alanların sürdürülebilir kılınması ve 
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kiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarının artırılması, yeni yeĢil alanları oluĢturulması için 

280 milyon lira harcadı BüyükĢehir Belediyesi. Eğer TOKĠ gibi, halkın arazilerini halktan alıp özel 

kiĢilere satan kurumların elinden kurtulabilirsek, yeni yeĢil alanlar açmayı da sürdürecek, 

sürdürmeye de devam edecek. Çocukların üstün yararına inanır Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi; bu 

yüzden çocukları sahiplenir. Çocuklar geleceğimiz olduğun için değil, birey oldukları için, hakları 

oldukları için, insan oldukları için bunu yapar. ''Onlar çocuktur, anlamaz'' diye düĢünmez. O yüzden 

çocukları dinler, bazılarına romantik gelse de Çocuk Meclislerini önemser. Spor odaklı 

organizasyonların düzenlenmesi ve spor tesislerinin bakımına bu nedenle bir yılda 32 milyon lira 

harcar. Çocukların sağlıklı geliĢimine katkı sağlaması için 152 bin çocuğa, 13 milyon litre sütü bir 

yılda dağıtır. Bunun için harcadığı 152 bin lira ve bunun için harcadığı parayı önemsemez, az bulur 

,daha fazlasını sağlar, sağlamaya çalıĢır. Biz toplumsal cinsiyet hesabını savunuruz. Salgın 

döneminde bile olsa savunuruz. Herkesi, kim olursa olsun, herkesi sadece insan olduğu için hak 

sahibi kabul ederiz. Kimseyi cinsiyeti nedeni ile aĢağı görmeyiz, buna izin de vermeyiz, kimsenin 

cinsiyetinden dolayı toplumda ikinci sınıf insan muamelesi görmesini bu nedenle benimsemeyiz.  

Hiçbir kadına ''o saate orada ne iĢin vardı? Neden üzerinde bu kıyafet vardı?  Neden sokakta 

güldün? Sen kadınsın, yapamazsın. Sen erkeksin, ağlamazsın, ağlayamazsın'' demeyiz bu yüzden. 

Kadınları evimizin süsü, baĢımızın tacı görmeyiz. Onları birey olarak, insan olarak, hak sahibi 

olarak görür ve savunuruz. Toplumu oluĢturan her bireyi, hakları, yetenekleri ve yapabilecekleri 

bakımından bu nedenle eĢit görür, bu eĢitliği zedeleyen her Ģeyle mücadele ederiz. Bu yüzden bir 

arada ve eĢit yaĢamak için farklılıklarımızı, değerlerimizi bütünleĢtiren sosyal hizmetler üretme 

faaliyetine sadece 1 yılda 336 milyon lira parayı harcarız. Biz tarihe sahip çıkarız. Kimilerinin ne 

olacak yıkık dökük taĢ yığını dedikleri yerlerden, biz birer kültür mirası çıkarır, onu gelecek 

kuĢaklara aktarırız. Bir ören yerindeki kazıyı yapanlara; “TaĢlar sizin olsun, altın çıkarsa bizimdir” 

demeyiz. Yol yapalım, apartman yapalım, AVM yapalım diye topraktan çıkan tarihi eserleri 

gömmeyiz. Baraj yapacağız diye binlerce yıllık antik bir kenti çamur ve toprakla örtüp su altında 

kalmasını bu yüzden kabullenmeyiz. Bu nedenledir ki 2019 yılında kent dinamiklerine özgü mimari 

için 252 milyon lira parayı harcarız. Sadece kentin sahip olduğu tarihi değerlerin, aktif kent 

hayatına katılmasını sağlamak için bir yılda harcadığı para bu Belediyenin 56 milyon liradır. Biz 

dünyada yalnız olmadığımızı biliriz; dünyayla bütünleĢmeye, dünyayla iĢ birliği içinde yaĢamaya 

çalıĢırız ama bunu yaparken sömürülen değil, uluslararası toplumun onurlu bir bireyi olduğumuzu 

bilir, Ģehrimizi gururla temsil ederiz; batının en doğudaki, doğunun en batıdaki liman Ģehri 

olduğumuzu hiç unutmayız. Ġzmir’i cazibesiyle, dünya ölçeğinde gözde bir turizm ve fuarlar kenti 

yapmak için harcamaya, para harcamaya devam ederiz. Bu yüzden biz kültür ve sanata da önem 

veririz. Çünkü bizim Ulu Önderimizin söylediği sözü hiç unutmayız: “Sanatsız kalan bir milletin 

hayat damarlarından birinin koptuğunu” biliriz. Bu nedenle de kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizin 

yürütülmesi, yeni tesislerin yapılması için harcanan 130 milyon lirayı biz de az buluruz ve 

artırmanın yollarını ararız. Kalkınmaya üretim odaklı yerel kalkınma modelini sağlamayı ilke 

ediniriz. Tüm bunları yaparken aslında Ģeffaflık ve hesap verilirliği temel ilke sayarız çünkü biliriz 

kullandığımız gücün de, paranın da, kaynağının da asıl sahibi halktır ve o yüzdendir ki yaptığımız 

her Ģeyi halkın gözü önünde, halka hesap vererek yaparız. O yüzden eksiğimizi de bu rapora 

yazarız, fazlamızı da bu rapora yazarız. Yapmaya çalıĢtığımız her Ģeyin sürdürülebilir olmasını 

sağlamaya çalıĢırız. Sadece katılımcı ve Ģeffaf yönetim anlayıĢıyla modern ve kaliteli bir hizmet 

sunmak, hedefine ulaĢmak için harcadığımız para bu yüzden 297 milyon lirayı bulur. Değerli 

Meclis Üyeleri, 2019 yılındaki Faaliyet Raporundaki gerçekleĢme oranlarının bazılarının eksik 

olduğunu, bu Faaliyet Raporunun kendisi de söyler ama tabii rakama nereden baktığınıza da 

bağladır. Mesela; ÖdemiĢ Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinin kurulmasını tamamlama 

oranı konusunda, tıbbi atık bertaraf tesisinin kurulması tamamlama oranında, yapımı tamamlanan 

biyogaz tesisinde, hizmet alınan hafriyat toprağı sahası sayısında belirlenen hedeflerin üzerinde 

olduğunu hepimizin hatırlaması gerekir. Elbette Belediye Meclisi bakımından ve Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi bakımından muhalefette bulunan Meclis Üyeleri, eksiklikleri dile getirdi ama 

unutmayalım Ġzmir ve BüyükĢehir Belediyesi bir adada yaĢamıyor, bu ülkenin bir parçası, bu 

ülkenin ekonomik ve siyasal sorunlarının hepsini yaĢıyor. O yüzden bu sorunların yarattığı 

sıkıntılardan azade bir kurumdan bahsetmiyoruz. Önümüzdeki Faaliyet Raporu 2014-2019 Stratejik 

Planın son Faaliyet Raporu. 2014 Stratejik Planı yazılırken, 2014 yılında Stratejik Plan yazılırken 

dolar 2.33 kuruĢtu. 31 Aralık 2019 tarihinde, yani bu Faaliyet Raporunun son gününde dolar 5 lira 
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95 kuruĢtur. Sadece döviz olarak artıĢ 2,5 kattır. Bu sorunlardan bağımsız olarak Ġzmir’in, 

BüyükĢehir Belediyesinin Faaliyet Raporunu düĢünmemiz, değerlendirmemiz de mümkün değildir. 

Değerli BaĢkan’ım, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, 2019 yılına ait faaliyetlerimizi ortaya koyduğumuz 

bu ilkelerle belirlediğimiz ilkeler, doğrultusunda yürütmeye çalıĢtık. Büyük Atatürk’ün kurduğu 

sosyal demokrasi ilkelerini benimsemiĢ bir partinin, halk tarafından seçilmiĢ üyeleri tarafından 

yönetilen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, tüm faaliyetlerini büyük Atatürk’ün çizdiği yolun, sosyal 

demokrasinin belirlediği hedef ve ilkeleri hayata geçirmesi amacına yönelik yapmıĢtır. Ancak bu 

Faaliyet Raporu içerdiği bunca iyi Ģeye rağmen yine de yeterli değildir. Her getirdiğimiz Bütçe ve 

Faaliyet Raporuyla ortaya koyduğumuz hedef ve ülkülerimize biraz daha yaklaĢacağız ama hiçbir 

zaman onlara varmayacağız çünkü biz her ilerlediğimizde hedeflerimizi de biraz daha ileri 

koyacağız. Çünkü onlara varmak için biraz daha çalıĢmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim 

hayallerimiz, bizim ideallerimiz dönemlere, Faaliyet Raporlarına, Bütçelere sığmayacak kadar 

büyüktür. Saygılar sunarım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın Murat AYDIN’a. Süreye de riayet etti çok 

teĢekkür ederim. Evet, Değerli Meclis Üyeleri. Buyurun Erhan Bey. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Faaliyet Raporu tabii ki Ġdarenin 

iĢin doğası gereği yaptıklarını anlattığı kendi bakıĢ açısıyla, biraz önceki konuĢmacığı 

arkadaĢımızın ifade ettiği üzere, kendi bakıĢ açısıyla yaptığı faaliyetleri ve para harcama tercihlerini 

kendi anlamında, kendi kavradığı Ģekilde anlattı. ġimdi her Ģey bu kadar tozpembe ise her Ģey bu 

kadar güzelse ben niye trafikte 2 km yolu 40 dakikada geçemiyorum? Her yağmurda neden etrafı su 

basıyor? Demek ki… Bunu uzatmak istemiyorum, çok ortaya çıkan eksikler demek ki var. Bu iĢin 

tabiatı gereği biz de muhalefet olarak sizin anlattığınız o baĢarılı rakamları, farklı anlamda neler 

ifade ettiğini hem sizin yaptığınız faaliyetleri de dikkate alınması, hem uyarı anlamında ifade 

ediyoruz. Her Ģeyden önce Sayın BaĢkan, bu kentin Belediye BaĢkanı olarak ve çalıĢan tüm 

Belediye ArkadaĢlarımıza yaptığınız her Ģey için teĢekkürü borç biliyoruz. Yaptığınız hiçbir Ģeye 

asla "yapmadınız" demiyoruz. Bizim sizlerle ayrıldığımız, bir iĢi yaparken izlediğiniz planlama, 

uygulama ve bunları kontrol mekanizmasında endiĢelerimiz var. Bunları ifade etmemiz de gayet 

normaldir. ġimdi ben de pek alıĢılmıĢ değil ama bu Belediyeyi bir yıldır izleyen, görev yapan bir 

Belediye Meclis Üyesi olarak sizin yaptığınız Ģeylere farklı bir bakıĢ açısı getirecek, Ġzmirlinin 

gözünden bir Faaliyet Raporu hazırladım. Bu Faaliyet Raporu, bir Ġzmirli olarak, Ġzmirlinin, sade 

vatandaĢın baktığında ne görmesi gerektiğini anlatan kısa anlamlı, basit anlamlı bir rapordur. Sizin 

de bildiğiniz gibi, Ġzmir, yaĢadığımız, üyesi olmaktan gurur duyduğumuz Ģehir, denizi, dağları, 

ovaları, havası, suyu, caddeleri, evleri bizi çevreleyen kendine has kültürü ve yaĢam biçimi ile 

“Ġzmir Ruhu” olarak adlandırdığımız, coĢkuyla hepimizi sarmalayan, binlerce yıllık geçmiĢe sahip 

medeniyetin beĢiğidir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, çeĢmeden akan su, kanalizasyon, katı atık 

depolama, parklar, bahçeler, yeĢil alanlar, soluduğumuz hava, otobüsler, vapurlar aklınıza gelen ne 

varsa günlük yaĢantımızın içindedir. O yüzden kentin en iyi tanıdığı kiĢi, iĢin doğası gereği Sayın 

Belediye BaĢkanımızdır. YaĢantımızın her alanında yer alan Belediyenin iĢ, iĢlemlerini yürütürken 

izlediği prosedür ve bu prosedürlerin tanımladığı yirmiden fazla kanun vardır. Belediye, gelecekte 

kentin yaĢam kalitesini, refah seviyesini belirleyecek olan planlama, yatırım ve diğer faaliyetlerini 5 

yıllık dönemi kapsayan Stratejik Planıyla belirler. Her yıl, bir yılı kesin, 2 yılı tahmini, 3 yıllık 

bütçesini yapar ve yıllık hedeflerini ortaya koyduğu performans kriterlerini hazırlar. Bir kentin 

geleceğini belirleyen milyarlarca liranın, milyarlarca paranın harcandığı, Ģirketleriyle beraber 

yaklaĢık 29 bin kiĢinin çalıĢtığı Yüz binlerce dokümanla yapılan iĢlemlerin ne kadar baĢarılı 

olduğunun altı çizilerek anlatıldığı bu raporlar Belediye Meclisinde en fazla 3-4 saat görüĢmede 

değerlendirilerek oylanır. Ġzmir’de yaĢayan 4 milyon 367 bin Ġzmirlinin çok azı bu karmaĢık 

raporlar içinde yer alan terimlerin, tabloların ne anlama geldiğini bilir. ĠĢte Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığının 224 sayfa, ĠZSU Genel Müdürlüğünün 257 sayfa, ESHOT Genel 

Müdürlüğünün 237 sayfadan oluĢan 2019 yılı Faaliyet Raporlarında yer alan hizmetlerin Kesin 

Hesap Raporları ile birlikte 100’den fazla tablo, grafik, infografik ile verilen rakamlar bu raporlarda 

anlatılan terimlerin ne anlama geldiğini tüm Ġzmir’in anlayacağı sadelikte ifade etmek ve yapılan 

hizmet, yatırım ve söylemlerin etkinlik, yerindelik ile tutarlılık bağlamında incelendiği, bu raporun 

21. yüzyıla yakın bir Ġzmir’de yaĢamayı hayal edenlere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2019 

Faaliyetleri ve bu faaliyetlerine esas olan yönetim anlayıĢını değerlendirmek için alternatif bir bakıĢ 

açısı yaratmak amacıyla hazırladım. Bu raporda, temel esasla 11, dolaylı… 12 de 11 doğrudan 1 de 
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dolaylı bölüm var. 1. bölüm de Bütçe Giderlerinin 2017, 2018, 2019 yılı 

karĢılaĢtırması var. 2. bölümde Personel Giderleri. Personel Giderlerimiz sizin de Faaliyet 

Raporunda ifade ettiğiniz üzere %8 deniyor. Oysaki raporu incelediğimizde, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyenin harcama kalemlerinden Personel Giderleri 460 milyon 916 bin 898-TL bütçenin %8’i 

olarak görünüyor. Hizmet Alımları kaleminde yer alan 909 milyon 50 bin 97-TL harcama içerisinde 

yer alan güvenlik görevlisi tedariği, temizlik personeli, Ģoför, evde bakım çeĢitli iĢçilik bütün 

bunları topladığınızda 2019 Denetim yılı Raporundan da anlaĢıldığı üzere, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığının 2019 yılı personel harcamalarının toplamı 1 milyar 218 milyon 483 bin 

487-TL olup harcama bütçesinin %21’dir. Gelir Bütçesinin ise % 24,71’ine denk gelmektedir. 

Temsil Tanıtma Giderleri… Bütün bütçeyi tek tek anlatmadım ama içerisinde bazı kalemlerle ilgili 

notları düĢtüm, kayıt düĢmek istedim; Temsil Tanıtma Giderleri 28 milyon 472 bin 933 lira. 2019 

yılında Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından düzenlenen konserlerde sanatçılara 

yaklaĢık 5 milyon 200 bin TL toplam ödeme yapıldığı Denetim Komisyonu çalıĢmalarında 

görülmüĢtür. Faiz giderleri okundu zaten 253 milyon 628 bin 485-TL. 2019 yılında ödediğimiz net 

borcun da 771 milyon 554 bin 294-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Bey, insicamınızı bozmak istemem ama özür dilerim, yani 

konuĢmamızın bir süresi olduğunun biliyoruz herhalde. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, milyarlarca paranın harcandığı bir yerde konuĢmamızın bir 

süresi tabii ki var. Biz bunu yılda bir defa yapıyoruz. Biz her zaman Mecliste söz alıp konuĢan 

insanlar değiliz. Benim Grubumun diğer konuĢacak arkadaĢları benim için sürelerinden feragat 

edecektir. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır böyle bir Ģey yok, Grup adına Değerli ArkadaĢlar...  
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika… 

ERHAN ÇALIġKAN: Eğer beni konuĢturmayacaksanız bir daha Ģeffaflık konusuna lütfen böyle 

değinmeyin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. 

ERHAN ÇALIġKAN: Ben Ģeffaf olmadığınızı o zaman dile getiririm BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam sizi, hakkınız, süreniz kadar tabii ki konuĢturacağım, niye 

konuĢturmayayım? Ama Ģöyle bir keyfiyette de yok, Gruplar adına… Bakın Özgür Bey’i bir saati 

aĢkın süre dinledik sabırla. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söylenmesi gereken… 

ERHAN ÇALIġKAN: Ben sıradan bir Meclis Üyesi olarak değil, Komisyon, Plan Bütçe 

Komisyonu Meclis Üyesi olarak konuĢuyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır bakın size isterseniz okuyayım yani görüĢmelerdeki usulü 

okuyayım. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, ben hepsini okumuyorum içerisinden rakamları veriyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam o zaman Değerli ArkadaĢlar, bakın polemik istemiyorum. 

Ben Parti Grupları adına sözü verdim ve hiçbir kısıt koymadım ama Üyeler adına burada eğer biz 

bu Ģekilde, süresiz bir Ģekilde gidersek bu iĢin içinden çıkamayız. Onun için 10 dakika süre, olması 

gereken hakkı, süre 10 dakikadır bunu vereceğim yani. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, bu 10 dakika süreyi nasıl belirledik? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Bey, Sayın Meclis Üyem ben bunu tartıĢmayacağım tabii 

ki ama sizin buna riayet edeceğinizi biliyorum, ne olur, lütfen konuĢmanızı bu süre çerçevesinde 

tamamlayarak bitirelim isterim, buyurun, 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, sizi memnun edecekse ben hiç konuĢmayayım. Nerede 

konuĢacağız Sayın BaĢkan? Meclisten çıkıp dıĢarıda mı konuĢacağım? Belediyenin milyarlarca 

harcadığı parayı, nasıl harcadığını dıĢarıda mı anlatacağım? Kime anlatacağım? Tabii ki Mecliste 

konuĢacağım bunu. Bunun dıĢında bir yer yok ki Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Erhan Bey, konuĢuyorsunuz zaten 10 dakika süreniz var. 

ERHAN ÇALIġKAN: Müsaade verirseniz ben konuĢabildiğim kadar konuĢayım, siz de…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır buna izin vermeyeceğim, buna izin vermeyeceğim, hayır 

olmaz yani bir keyfiyet yok, böyle bir usul yok, lütfen buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, ben Belediye BaĢkanımıza da hitap ederek söylüyorum. 
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Sizin anladığınız Ģeffaflık anlayıĢı buysa benim diyecek baĢka hiçbir Ģeyim yok. Evet, cari 

transferler bölümünde baktığınız zaman 449 milyon 800 bin TL  

Hazine yardımının ESHOT’a aktarılan para olduğunu, Kâr Amacı Gütmeyen KuruluĢlara yapılan 

transferler içerisinde 15 milyon 600 liranın BüyükĢehir Belediyesi Spor Kulübüne nakit olarak 

aktarıldığını, Hane Halkına Yapılan Transferler kaleminde yer alan 13 milyon 743 bin 568 TL 

Belediyenin aĢ evlerinde harcama ve ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımları içerdiğini, 

sermaye giderleri kaleminde olan 2 milyon 394 bin 103 milyon… 2 milyar 394 milyon 103 bin 332 

TL’nin yatırım bütçesinin genel anlamda %41’ini ifade etse de, Gayrimenkul Sermaye Üretim 

Giderleri kalemindeki 1 milyar 904 milyon 884 bin 332 TL’nin yani bütçenin % 32.5’unun yeni 

yatırımlar için, geri kalanın ise tamirat ve onarımlar, kamulaĢtırma için harcandığı… Sermaye 

Transferleri içerisinde gözüken 66 milyon 604 bin liranın 40 milyon TL'sinin ESHOT Genel 

Müdürlüğüne, 15 milyon 682 bin 665-TL tutarın ise CHP’li Menemen, Konak, Karabağlar, Beydağ, 

Gaziemir ve Ġyi Partili Tire Belediyesiyle Ortak Projeler yapılarak kaynak aktarıldığına, AK Parti 

Belediyelerin ve MHP Belediyelerin henüz bu ortak projeden pay alamadığına, borç verme 

hanesinde, borç verme hanesinde belirtilen 679 milyon 296 bin 212-TL Belediye Ģirketlerine 

aktarıldığına, belediye borçlarını toplamda incelediğimizde; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

31/12/2019 tarihi itibarıyla Ģirketlerle birlikte konsolide borç toplamının 6 milyar 518 milyon 798 

bin 743-TL olduğunu ve 1 yıl evvelki tutarın 5 milyar 687 milyon 428 bin 336 olduğu ve konsolide 

borçlarının % 14.6 arttığı,  34 milyon 227 bin 353 bin lira bütçeye mülk satıĢlarından gelir geldiği, 

Ģirketlerin mali durumları, 2016, 2017, 2018 kâr-zarar karĢılaĢtırma tablosu, 2019 yılının kâr-zarar 

tablosunu 9 Haziran tarihinde verdiğim soru önergesi 30 günlük yasal süre içinde 

cevaplandırılmadığı için buraya aktaramadığım, Yönetim Kurulu Üyelerimizin Ģirketlerimizin 

yönetim gideri olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürlerinin toplam üst yönetim gideri 

olarak yani özetle 11 Ģirketin 3 yıllık zarar toplamı 1 milyar 591 milyon 884 bin 698-TL olup, zarar 

eden bu Ģirketlerimizin  yöneticilerine 2019 yılında ödediğimiz yılık  net maaĢ tutarının 5 milyon 

934 bin 804-TL olduğu,  basına düĢen yönetim  kuruluna yapılan atamalar konusundaki 

eleĢtirilerimiz,  Sayın BaĢkan’ın seçim vaatlerinden buraya  kendi cümleleriyle hayata geçip 

geçmediğinin bir kısmı ama özetle 165 projenin Ģu anda çok azıyla  ilgili ortada görünen bir Ģey var  

ilk yıl tabiatı gereğiyle…      

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın… Biraz önce Grubunuz adında konuĢan Özgür Bey zaten 

bunları söyledi, lütfen yani bakın. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Zorluyorum Ģartları, gerçekten zorluyorum ama lütfen.  

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, koca bir bölümü üç cümleyle geçiyorum ve siz bana neyi 

söyleyip söyleyemeyeceğimi söylüyorsunuz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır öyle bir Ģey söylemedim. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, lütfen kestirmeden söyleyin, "konuĢma" deyin, oturayım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toparlar mısınız lütfen?  

ERHAN ÇALIġKAN: Efendim toparlayamam daha var çünkü. Raporun dördüncü bölümünde 

vatandaĢ Ģikâyetlerinden, Ģu anda canlı yayının altındaki yorumları okursanız bunlarla örtüĢtüğünü 

göreceksiniz. "Kokan körfez, kilitlenen trafik, sokak geçit vermiyor" bunların hiçbiri benim 

sözlerim değil. "Modern Ġzmir’de foseptik çukurları." ÇeĢme’de tatil yapan biri yazmıĢ. 87 bin 200 

konut ve iĢ yeri foseptik çukuru varmıĢ modern Ġzmir’de. Otobüsler ayrı bir dert, "ĠZBAN’ın arıza 

yapmasından bıktım."" BaĢıboĢ can dostları" ki bu önemli bir konu, BaĢkan da bu konuyu daha 

önce Hakan YILDIZ arkadaĢımız Gündeme getirdi “gereğini yapıcağız” dedi ama 2019 yılında 

yapılan rakamları vermiĢsiniz 6 bin 148 kedi köpek kısırlaĢtırılmıĢ, 9 bin 488 hayvan tedavi edilmiĢ 

ama 300 bin sokak hayvanının olduğu bir yerde bunun yetmediğini siz de biliyorsunuz ve en 

önemlisi su faturaları. Su faturalarıyla ilgili bir açıklama yaptınız, dinledik, su faturalarını anladık 

ancak bir efsane var, efsane Ģu; "Ġzmir’de su bedeli ucuz." Bakın su bedeli ucuz mu değil mi? 7 ilin 

su tarifeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin aboneleri içerisinde yaĢayan, soru önergeme verilen 

resmi cevaptır; su ortalaması 9  m³’tür.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bunu ĠZSU’da konuĢsak.  

ERHAN ÇALIġKAN: Efendim hepsini birden konuĢuyorum, bir daha konuĢmayacağım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. 

ERHAN ÇALIġKAN: Çünkü ĠZSU’nun baĢında anlatmadınız, yani ĠZSU’da konuĢabilirdik 
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faturaları ĠZSU’da anlatsaydınız, ben de bunu ĠZSU’da söylerdim. 10 m³ su kullandığında,                 

9 m³ ortalaması olan bir yerde, 10 m³ su kullandığınızda, iĢte Ġzmir’in faturası 49.80,  Ankara 50 

lira; Ġstanbul 50.62, EskiĢehir 44 lira, Bursa 47.50 lira, Adana 31.70, Denizli 49 lira  15 m³ su 

kullanırsanız; Ġzmir 77.92 kuruĢ, Ankara 75 lira, Ġstanbul 77.27 kuruĢ, EskiĢehir 66 lira, Bursa 84 

lira, Adana 47.55, Denizli 76.50. Efendim neymiĢ? Ġzmir’de su ucuz efsanesi gerçek değilmiĢ. 5'inci 

bölüm. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Beyciğim, 20 dakikaya yaklaĢıyorsunuz. Lütfen, ne olur 

yani, istirham ediyorum sizden. Ben sözünüzü kesmek istemiyorum ama 20 dakikaya 

yaklaĢıyorsunuz size daha fazla söz veremem. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, bir Ģey sormak istiyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun sorun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Acaba söylediklerimden mi rahatsız oldunuz? Yok, konu nedir? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hiçbir Ģeyden rahatsız olmuyoruz. 

ERHAN ÇALIġKAN: Efendim rahatsız olmadıysanız bırakın raporu bitireyim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢka Meclis Üyelerinin hakkını ihlal ediyorsunuz,  böyle bir Ģey 

yok.  

ERHAN ÇALIġKAN: Efendim, tahrik etmiyorum. Gerekçesini anlamaya çalıĢıyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır hakkını ihlal ediyorsunuz… Ama bakın, böyle bir usul yok. 

Ben size sürenin sınırlarını zorluyorum, yani siz de bir anlayıĢ gösterin.  

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, hangi sürenin sınırlarını…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TartıĢmayın, lütfen tamamlayın sözünüzü, tamamlayın. Ben… 

Çünkü 20 dakika oldu konuĢmanız, bakın söylüyorum lütfen buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, bakın sadece bir konuĢma bile sizi bu kadar rahatsız 

ediyorsa, ben size söylüyorum... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Beni rahatsız eden bir Ģey yok, beni rahatsız eden sizin tavrınız.  

ERHAN ÇALIġKAN: Siz yaĢça benden büyüksünüz, benim tavrım değil, söylediklerim sizi 

rahatsız ediyor Sayın BaĢkan.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Asla. 

ERHAN ÇALIġKAN: Evet, rekortmen BüyükĢehir Belediyesi dedim; süre uzunluğunda 

rekortmen olduğunuzu iddia ediyorum. Yılan hikâyesine dönen yatırımları söylüyorum; Peterson 

KöĢkü, Buca Otogar Tüneli, Halkapınar Tren Depolama Tesisi… Devam edelim, "2019 yılında iz 

bırakanlar." Neler iz bırakmıĢ? Basına yansıyanlar; ġATO tadilatı, personel “hayatlarımızdan 

endiĢeliyiz, bina çürük” dedi, Belediye kolanlara makyaj yaptı; ÇED raporsuz ihale; opera binası 

baĢlamadan tarihe geçti, onaysız proje; ĠZSU’da vurgun; saltanat; vapurların Ģaftı kaydı, Ģaft arızası 

ortada kaldı. Efendim, vapurlarımız arıza yapıyor, Ģaft arızası. Belediye personelimiz yapım hatası 

diyor, Ģirket, imalatçı Ģirket, hayır yapım hatası değil, kullanıcı hatası diyor, top ortada. Efendim 

ĠZDENĠZ ihale yapıyor, 4 yıldır % 45 iĢ bitirme belgesi istiyor, tek firma giriyor. Israrla… Birinci 

sene girdi tek firma ikinci sene yüzde 25’e düĢürürsünüz. Sayın BaĢkanımız geçen Mecliste sordum 

son Mecliste, efendim, internet gazetelerine yardımla ilgili oybirliği ile karar aldık. Neden 

uygulamadık Ģimdiye kadar? “Bakalım, gerekçesini söyleyelim” dedi ama haklı, araya pandemi 

girdi. Herhangi bir eleĢtirim yok. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biliyorum.  

ERHAN ÇALIġKAN: Efendim müsaadenizle koca 28 sayfayı geçip son sayfayı okuyarak son 

vereyim; dünyada artık sadece ülkeler değil, kentler yarıĢıyor. Yabancı ve yerli yatırımlardan pay 

alan kentlerin iĢsizlik sorunu azalıyor ve o kentte yaĢayan gençler çalıĢmak için baĢka kentlere 

gitmiyor. Ġzmirli anne babaların Ģikâyetidir; çocuklarımız iĢ bulamadığı için Ġzmir dıĢına çalıĢmaya 

gidiyor. Bunun çözümü marka Ģehir olmaktan geçiyor. ġehrin planlamasını iyi yapacaksın, büyük 

organize sanayi siteleri planlayacaksın, raylı sistem ve deniz yolu,  toplu taĢıma ağını yaygın hale 

getireceksin, alternatif yolların olacak, altyapı yatırımların tamamlanmıĢ olacak, yatırımcı dostu 

uygulamalar ortaya koyacaksın. Yani kent çekim merkezi olacak ki ulusal ve uluslararası 

yatırımcılar Ġzmir’e yatırım yapsın, çocuklarımıza iĢ sahaları açılsın ki Ģehir dıĢına gitmek zorunda 

kalmasın. Tüm Ġzmirli anne ve babaların ortak dileği budur. Marka Ģehir olmayı, slogan olmaktan 

çıkarıp uygulamaya geçireceksin. Geçtiğimiz yıllarda Ģirket merkezleri Ġzmir’de olan birçok 

firmanın birer birer merkezlerini Ġstanbul’a taĢıdığını üzülerek hepimiz izledik. Maalesef Ġzmir kan 

kaybetmeye devam ediyor. Bundan 30 yıl önce kentleĢme ve kentteki yaĢam kalitesi anlamında 
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Ġzmir tartıĢmasız Ġstanbul’dan sonra Türkiye’nin 2. göz bebeğiydi, Ġspanya’nın Barselona kentine 

benzetilirdi.  Her geçen gün artan nüfusu ile büyüyen trafik, ulaĢım, altyapı, katı atık depolama, atık 

su arıtma, yeĢil alan ve çarpık kentleĢme gibi sorunların dağ gibi birikmesi nedeni ile Ġzmir bırakın 

Barselona’yı nerdeyse Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri ve EskiĢehir’le yarıĢamaz hale geldi. “Ne 

oldu da diğer Ģehirler atağa kalktı?” sorusunun cevabı;  Ġzmir’i yöneten siyasetçilerimize göre 

“Onlara Hükümet yardım etti, Ġzmir’e etmedi.” bahanesidir. Eğer bu bahane doğru olsaydı, bir CHP 

Belediyesi olan EskiĢehir bu hale gelemezdi. Bu iĢin sırrı Hükümetin yardımında değil, 

belediyelerin bütçedeki parasını nasıl harcadığında saklı. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kendi 

ifadeleri ile son 15 yılda bütçesinin ortalama % 39’nu yatırımlara harcamıĢ. Aynı dönemde atağa 

kalkan diğer Ģehirlerin belediyeleri ise bütçelerinin ortalama %42’si ile %62’si arasında değiĢen 

oranlarda yatırım için harcama yapmıĢlar. ġöyle kabaca bir hesap yapalım; Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin son 15 yıllık bütçesinin %60’ını yatırıma harcadığını varsayalım. Geçtiğimiz 16 yılda 

tam 17 milyar liralık daha fazladan yatırım yapılırdı. Bu para ile Ġzmir’de trafiğin sıkıĢtığı 111 

noktaya kavĢaklar, battı çıktılar yapılır, tüneller açılırdı. Güzel Ġzmir’imizin her yerinde metro 

inĢaatları bitmiĢ olur, 10. Yıl MarĢında söylediğimiz gibi, Ġzmir’i demir ağlarla örmüĢ olurduk. 

Ġzmir spor salonları, yüzme havuzları ile dolardı. Körfez, Atatürk’ün gözleri gibi masmavi olurdu ve 

körfezde denize girerdik. Her yerde elektrikli otobüsler çalıĢır, bizler de temiz hava solurduk. 

Bunun yerine son 16 yılda kötü planlama, israf edilen kaynaklar, yanlıĢ yönetim uygulamaları 

sonucunda yatırıma giden para azaldı. “Devlet destek vermiyor.” bahanesinin arkasına saklanılarak, 

her uyarımızda ve yanlıĢı her ifade ettiğimizde “Ekonomi kötü, Merkezi Hükümet bırakmıyor, 

Merkezi Hükümet engelliyor.” mazeretlerini ileri sürerek ortaya konan gerçek dıĢı bahanelerle 

Türkiye’de ilk defa bir raylı sistemin yani ĠZBAN’ın Merkezi Hükümetle yapılan ortak yatırım 

olduğu, ĠZBAN çıkarıldığında Ġzmir’in bir raylı sistem fakiri olduğu gerçeğinin üstü örtülmeye 

çalıĢılıyor. Yine Merkezi Hükümet tarafından yapılan Konak Tüneli’nin, yapımının engellenmesi 

için açılan davalar, medya ve sosyal medyada yürütülen “Tünel istemeyiz” kampanyaları 

unutturulmaya çalıĢılıyor. Son 15 yılda inĢa ettiği; 28 Baraj, 8 Gölet, 39 Sulama Tesisi, 96 Dere 

Islahı ile 6 milyar TL’den fazla yatırım gerçekleĢtiren DSĠ’nin, BüyükĢehir’e devrettiği Gördes 

Barajı ve içme suyu tesisleri ile 1 milyon Ġzmirliye su sağladığı görmezden geliniyor. Ġzmir Çevre 

Yolu Merkezi Hükümet tarafından yapılmamıĢ olsaydı bugün Ġzmir’in trafiğinin alacağı keĢmekeĢ 

hayal bile edilemezken bu yatırım da halının altına süpürülerek gönüllerden uzak tutulmaya 

çalıĢılıyor. 2. Çevre Yolu ve Körfeze yapılacak tüp geçit için Merkezi Hükümetin yaptığı hazırlıklar 

yok sayılıyor. Tarım ve hayvancılıkta Merkezi Hükümetin Ġzmirli çiftçimize verdiği milyarlık 

destekler yanında esamesi okunamayacak kadar küçük kalan BüyükĢehir Belediyesinin iyi niyetli 

yardımları Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin en baĢarılı birimi olarak görev yapan Basın, Halkla 

ĠliĢkilerin gerek medyada gerekse sosyal medyada yürüttüğü algı yönetimi ile her yeri kaplıyor ve 

söylediğimiz tüm gerçeklerin üstüne kocaman bir örtü örtülüyor.Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

bütçesinde yer alan yeni yatırımların bütçedeki oranı azalmaya devam ediyor. 2019 yılında 

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kalemindeki 1 milyar 904 milyon TL harcanarak yapılan 

yeni yatırımlar 2019 bütçesinin %32,5'ine karĢılık gelirken, içinde bulunduğumuz 2020 yılı 

bütçesinde Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2 milyar 723 milyon 857 bin TL olması 

planlanmakta olup, gerçekleĢmesi halinde bütçenin % 34.2’sine karĢılık gelecektir. 2020 yılı 

bütçesinde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 1 milyar 576 milyon, ESHOT 402 milyon, ĠZSU 1 

milyar… 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın konuĢmacı… 

ERHAN ÇALIġKAN: Bitiyor BaĢkan’ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın hatip… 

ERHAN ÇALIġKAN: Bir müsaade edin, bitiyor. 2 dakika var… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın hatip devam edecek misiniz? 

ERHAN ÇALIġKAN: Bitiyor efendim… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: ĠZSU 1 milyar 98 milyon olmak üzere 3 milyar 77 milyon borçlanmayı 

planlamıĢtır.  2019 yılı sonundaki konsolide borcu 6 milyar 518 milyon 798 bin 743-TL olan Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin 2020 sonunda konsolide borçları 9 buçuk milyar TL’ye yaklaĢacak. Borç 

almaya karĢı değiliz. Aldığınız borcu nereye ve nasıl harcadığınız konusunda endiĢeliyiz. Borç 

alınan para ile metro, köprülü kavĢak, yol ve bazı yatırımlar yapıyor ya da elektrikli otobüs 
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alıyorsanız hiçbir sorun yoktur. Ancak bu yatırımları yaparken yatırım önceliklerini doğru 

planlamadıysanız, zaman ile parayı etkin ve verimli kullanmıyorsanız, ihalelerde rekabet ve 

Ģeffaflığı yeterince sağlayamadığız için gereksiz para harcanacaksa, ihaleye çıkılan proje düzgün 

hazırlanmadığı için, ihaleden sonra proje değiĢikliğine gitmeyi sıradanlaĢtıracaksanız, yaptığınız 

yatırımlar Türkiye’deki benzerlerinden daha uzun zamanda bitecekse, ihale Ģartnameleriniz 

yüzünden bir kalemde 100 milyon TL fazla para ödeyecekseniz, Balıkçılar Meydanı Yapım 

ĠĢi’ndeki gibi döĢenen taĢları bir yıl olmadan söküp yeniden yapacaksanız, ĠZDENĠZ gibi 4 yıl gemi 

kiralama ihalesi yapıp tek firma katılacak ve rekabet olmayacaksa borç almayın. Çünkü bu haliyle 

borç aldığınızda Ġzmir’in geleceğini de ipotek altına alıyorsunuz. 2019 yılı Faaliyet Raporunda 

belirtilen faaliyetlerin, Ġzmir’in sorunlarını çözmekten uzak, planlama ve uygulamaları ile verimlilik 

ve etkinlik hususlarında yetersiz olduğunu ifade eder Ġzmir’in geleceği için bu yıl ve gelecek 

yılların çalıĢmalarında daha baĢarılı olmanızı gönülden diler, saygılarımı sunarım.      

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan’ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Erhan Bey sözünüz bittiyse lütfen yerinize oturur musunuz? 

ERHAN ÇALIġKAN: Bitti, oturuyorum. Oturmadan önce müsaade ederseniz… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Müsaade etmiyorum, müsaade etmiyorum. Değerli arkadaĢlar… 

Erhan Bey yerinize oturur musunuz? Sözünüz bittiyse lütfen yerinize otururun.  

ERHAN ÇALIġKAN: Efendim, sözüm bitti. Size de bir Ģey söylemek istiyorum. Ona da müsaade 

edin lütfen, son bir cümle. Sayın BaĢkan’ım, ben bütün Meclis Üyesi ArkadaĢlarıma sizin 

nezdinizde sesleniyorum; ben, kentin sorunlarını ya da olabilecek Ģeyleri basında ya da dıĢarıda 

değil, arkadan değil, birbirimizi dinlediğimiz, anladığımız ve konuĢmanın yapılması gereken tek 

yerde bir emek sarf ederek bir yılımı, kendi fikirlerimi hazırladığım bir Ģey hazırladım ve siz bunu 

dinlemekte…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Değerli Meclis Üyesi. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bütün saygımı…    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın, lütfen, lütfen. Buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Efendim, eleĢtiriyi kabul edememeniz bile gözüküyor. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen buyurun. Değerli Meclis, Değerli Meclis Üyeleri, burada 

biraz önce Değerli Hatibin yapmıĢ olduğu Meclis iradesine ipotek koymaktır. Net, açık, kınıyorum 

kendisini. Meclis iradesine ipotek koymaktır. Buna ne için izin verdik? ġundan dolayı izin verdik; 

size olan saygımızdan dolayı, AK Parti Grubuna olan saygımızdan dolayı, MHP Grubuna olan 

saygımızdan dolayı, ĠYĠ Parti ve CHP Grubuna olan saygımızdan dolayı buna izin verdik. Ama 

sabrın zorlanması, emin olun bundan daha iyi bir örneği bir daha bu Meclis tarihinde olmayacaktır, 

asla olmayacaktır. Çünkü böyle bir usul yok. 176 Meclis Üyesinin iradesine burada sonsuz konuĢma 

hakkı olduğunu sanarak müdahale etmek saygısızlıktır, sizlere saygısızlıktır, Meclise saygısızlıktır. 

Ben BaĢkan olarak, bu oturumu yöneten Meclis BaĢkanı olarak, BaĢkan Vekili olarak hicap 

duyuyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Böyle bir usul yok arkadaĢlar. Sayın Hatip son sözünde 

diyor ki; burada konuĢmayacağım da basında mı konuĢmayacağım? Her gün basında konuĢuyor. 

Adı malum gazetede her gün bunları yazıyor. Yargı yolu açık, isterse gider… Denetim Kurulu 

Üyesiydi, Denetim Komisyonu Raporu sonuna kadar okundu burada, kendi Muhalefet ġerhi sonuna 

kadar okundu burada Değerli Üyeler. O zaman gider, mahkeme yolu açık, mahkeme yolunda ne 

yapması gerekiyorsa yapar. Ama tekrar söylüyorum, bu saygısızlığı burada ben sergilememiĢ olsam, 

mademki kayıtlara geçmek için yapıyor kendisi de, ben de onu burada, kayıtlara geçsin diye, bu 

saygısızlığı kabul etmiyorum ve ben gerçekten de kendi Parti Grubuna karĢı ve Meclise karĢı da bu 

saygısızlığı hiç doğru bulmuyorum, kendisini de kınıyorum. Evet, Ģimdi diğer Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımdan söz almak isteyenlere söz vereceğim. Buyurun, buyurun Sayın Hatip. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri, Sevgili Ġzmirliler, Çok değerli Basın 

Mensupları… SakinleĢtik mi Sayın BaĢkan’ım?  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Siz riayet ediyorsunuz, biliyorum, saygılı bir insansınız. 

HAKAN ġĠMġEK: Estağfurullah, yine riayet edeceğim. Dakikaya baktım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: ġu söyleyeceklerimi, öncelikle Basın Mensubu ArkadaĢlarımdan özellikle 

istirham ediyorum, Ģimdilik yazmasınlar. Yani ceplerinde tutabilirler ama dijital ortamda, görsel ve 

yazılı medyada Ģu an için paylaĢılmasın istiyorum, Ama ceplerinde tutabilirler. Çünkü benim ifade 
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etmek istediğim Ģeyler Ġzmir’imizin adına aile içerisinde bir öz eleĢtiri niteliğinde olacak Sayın 

BaĢkan’ım. Çünkü Ġzmir’i dıĢarıda kötü göstermek, Ġzmir’i dıĢarıda olumsuz göstermek herhangi 

bir mecrada, medyada, yurt dıĢında dahi bir kısım, bir iki satırını alıp bu olumsuzluğun anlatılması 

hiçbir Siyasi Partinin Mensubuna, hiçbir Meclis Üyesi ArkadaĢımıza, hiçbir Ġzmirli VatandaĢımızın 

menfaatine uygun bir davranıĢ değil. O açıdan bu eleĢtirilerimi ya da söyleyeceklerimi, bir aile içi 

durum değerlendirmesi olarak görülmesini hassaten istirham ediyorum Sayın BaĢkan’ım. 1900’lü 

yıllardan beri arkadaĢlarımız Ġzmir’in tarihçesini anlattılar, Faaliyet Raporlarını anlattılar ama biz 

bu seçilmiĢ Meclis olarak beĢ yıllık yolculuğa çıktık, Sayın BaĢkan’ın operatörlüğünde diyelim. BeĢ 

yıllık bir yolculuğa çıktık. Bu beĢ yıllık plan çerçevesinde, beĢ yıllık bir vizyon çizildi. ġu an da bu 

yolculuğun yani ilk molasındayız diyebiliriz. Önümüzde 3 buçuk yıllık daha bir mesafe daha var. 

Bu ilk molaya kadar olan duruma baktığımızda gelecekteki 3 buçuk yılın da çok farklı olabileceği 

sinyalini maalesef alamadım. Bunu Ģunlarla ifade edebilirim; en son küresel salgının ortaya çıktığı, 

Türkiye’de ortaya çıktığı 11 Mart’ta ilk kaybımızı yaĢadığımızda ondan sonraki iki gün sonra, 13 

Mart’ta bir Meclis Toplantısı yapıldı, son Meclis Toplantısıydı salgından önceki. Bugüne kadarki 

belki de en hararetli Meclis Toplantısıydı. Sanırım bir hastanenin iĢte arazi devri konusunda 

vakıflarla ilgili bir problemler oldu orada, tartıĢmalar uzadı. Ben o zaman orada Ģunu dedim, 

üzülerek ifade ettim; “Dünya neyi konuĢuyor, biz Mecliste neyi konuĢuyoruz.” Siz o zaman 

yoktunuz Sayın BaĢkan’ım ama belki izlemiĢsinizdir. KeĢke o öngörülerim benim Ģahsımın 

mahcubiyeti olsaydı, Ģahsım olarak yanılsaydım. Ama ülkemiz ve dünya bu 4 aylık salgın sürecinde 

böylesine ciddi kayıpları, böylesine olumsuz ekonomik yansımaları yaĢamasaydık. Bu süreç 

içerisinde Faaliyet Raporları, adıyla müsemma olan BüyükĢehir Belediyesi gibi yüzlerce sayfayı 

oluĢturan Faaliyet Raporları dosyaları geldi. Okuya okuya bütün Meclis Grup Sözcüleri ve Hatipler 

kendilerince oradan bir Ģeyler çıkardılar, söylediler. Ben sadece bu yakın zaman içerisinde Pazartesi 

Günü Sayın Genel Sekreterin sunumundan bir iki pasaj paylaĢıp onlara değineceğim. Bu süreçte 

neler yaptık? Bir Sanal Market oluĢturduk, pazar arabalarını sokakta gezdirdik, iĢte Maskematikler 

oluĢturduk, medyada yer aldı. Maskematiklerden 19 istasyonda otomatik, Ġzmirli hemĢehrilere 

bedava ücretsiz maske dağıttık ve bunu fırsata çevirdik 395 bin ton asfalt döktük ifadesi Sayın 

Genel Sekreterden geldi. Bunu çoğaltabiliriz. ġunu da söyleyebilirsiniz çok açık yüreklilikle buna 

da kabulüm… "Geçiyorsun eleĢtiriyorsun, eleĢtirmek kolaydır.  Siz ne yapıyorsunuz; yani böylesine 

bir BüyükĢehir Belediyesini böylesine bir ili bu kadar problemi bir çırpıda çözmek kolay mı… diye, 

geçip 5 dakikada konuĢup anlatıp anlatıp gidiyorsun ve eleĢtiriyorsun" diyebilirsiniz ama Ģunu da 

ifade edeyim biz de bir Belediye yönetiyoruz Sayın BaĢkan’ım. Baktığımız ölçekte… Bir hatip 

arkadaĢımız; “Ġzmir, Türkiye’den ayrı değil.” dedi “bir ada değil” dedi yani “Türkiye’nin ucunda 

ana karaya bağlı bir yer” dedi. Evet, Aliağa da Ġzmir’e bağlı bir ilçe. Peki, size birkaç örnek 

vereyim; bu salgın sürecinde BüyükĢehir Belediyesi 395 bin ton asfalt döktü. Evet, fırsata 

çevrilecek bazı noktalarımız var, avantajları var, bazı olumsuzluklardan avantajlar elde edebilme 

yeteneğimiz olmalı bunu da avantaja çevirebilmeliyiz. Aliağa Belediyesi ne yaptı? 89 bin ton 2 gün 

evvelki miktarla asfalt döktü, bugün hâlâ devam ediyor. Bir Ġlçe Belediyesi, 30 ilçenizden bir tanesi 

Sayın BaĢkan’ım. Bütçeleri değerlendirdiğimizde; 395 bin ton, yaklaĢık 90 bin ton, hadi dörtte  biri 

diyelim. Dört ilçeden bir tanesi değiliz ki, 30 ilçeden bir tanesiyiz. Biz niye asfalt döküyoruz? Ama 

Ģunu diyemeyiz hiç kimseye biz, vatandaĢımıza da Ģunu diyemeyiz; BüyükĢehrin iĢiydi, yapmadı. 

Bu kötülemeyi yapamayız, yapmamalıyız. ġimdilik diyorum, yapmamalıyız. Bunları biz halkımıza 

hizmet olarak sunmalıyız, vermeliyiz. Peki, bu Sanal Pazardan bahsedildi bir bakkal 

uygulamamızdan bahsedildi; Ģu anda hepiniz cep telefonlarınızdan, akıllı telefonlarınızdan Aliağa 

Semt Pazarı diye hem IOS’tan hem ANDROĠD’ten uygulamalı olarak yazdığınızda bir uygulama 

gelecek karĢınıza. Bu dört aylık, üç buçuk aylık süre içersinde 97 bin kiĢinin yaĢadığı Aliağa’da 30 

bin sipariĢ direkt, online alıĢveriĢ sistemiyle evlere teslim edildi. Gidip fiyatlamaları da 

kıyaslayabilirsiniz. Ben size hiç ayrı bir not vermeyeceğim. Merak ediyorsanız sadece Aliağa Semt 

Pazarı yazarak telefonlarınızda bu fiyatlamaları görebilirsiniz. Peki, ne yaptık? Okullar kapandı. 

Çok hızlı bir Ģekilde ALES Aliağa Online Eğitim Sistemini oluĢturduk. Anında üniversiteye ve 

liselere geçiĢ sınavında mücadele edecek çocuklarımıza, kardeĢimize hemen dijital ortam 

oluĢturduk. Demek ki, boĢuna eleĢtirmiyorum. Biz de bir belediye yönetiyoruz, biz de bir Ģeyler 

yapıyoruz. Bunun ötesinde ne yapıyoruz? Bundan önceki Belediye Meclisinin bir toplantısında 

Sayın BaĢkanıma hitaben dedim ki;  "BüyükĢehir, aklımın almadığı, Aliağa’da yapılması planlanan 

Mesleki Hastalıklar ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin imar planına neden itiraz eder?" diye 
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sormuĢtum. “Hayır, itiraz edilmedi” denmiĢti. 20 gün öncesinde Sayın BaĢkan’ım, Ģu anda 

hafriyatını 73 m³ hafriyatını Aliağa Belediyesi olarak biz yapıyoruz. 32 m³ inĢaatın projesi 

tamamlandı. Allah nasip ederse sizi de orada görmek isteriz. Allah nasip ederse bir ay içerisinde 

hafriyat bittikten sonra inĢaatın yapımında da Aliağa Belediyesi elini değil, tamamıyla gövdesini bu 

iĢin altına koymuĢ durumdadır. Bu duygularla sizlerin vaktini fazla almak istemiyorum Sayın 

BaĢkan’ım. EleĢtiri boyutunu geçtiğimizi sanmıyorum ama Ģunu Ģöyle değerlendirebilirsiniz nasıl 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi beĢ yıllık bir yolculuğa çıktıysa, bir ilçeniz olarak Aliağa Belediyesi de 

beĢ yıllık bir yolculuğa çıktı. Türkiye’de belki de ilk defa çevresel anlamda Master Plan yaptık 

Sevgili BaĢkan’ım, Çevresel Master Planı yaptık. Aliağa’nın 50 yıl sonraki çevresel durumunu, 

çevresel peyzaj Master Planını oluĢturduk ve bununla ilgili çalıĢmalarımızı bu yönde 

yönlendiriyoruz. Sabrınız için teĢekkür ediyorum. ĠZSU görüĢmelerinde tekrar söz almak isterim. 

Kolaylıklar versin Allah diyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġĠMġEK çok teĢekkür ederiz, sağ olun. 

HAKAN ġĠMġEK: Süreyi aĢmadım herhalde değil mi? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sağ olun, çok teĢekkür ederiz bu nazik davranıĢ için. Peki, Sayın 

BATUR, buyurun lütfen Sayın BaĢkan’ım. 

ABDÜL BATUR: Ben çok kısa konuĢacağım BaĢkan’ım. Hemen… Sayın Meclis BaĢkan’ım, 

Sayın Divan, BüyükĢehir Belediye BaĢkan’ım, Belediye Meclis Üyesi ArkadaĢlarım 13 Temmuz 

günü biliyorsunuz Konak Belediyesi için bu Meclis tarihi bir karar aldı. O gün oylamaya kadar 

Meclisteydim ama gelen acil bir telefonla çıkmak mecburiyetinde kaldım ve siz Meclis Üyelerimize 

bir teĢekkür konuĢması yapamadım. Özellikle Konak, kentin merkezi, Ġzmir’in kalbi olan ilçesinde 

300 hektarlık bir alanın yani Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet 

Akif, Ulubatlı, 26 Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallelerini içine alan 

imar planı çalıĢması ve kentsel dönüĢüm planımız bu Meclis tarafından onandı. Özellikle ilk göreve 

baĢladığımızda, Konak’ta BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Tunç SOYER’e bu konuyu 

açtığımda bu kentin geleceği için özellikle çevresel ve görsel kirliliğin ortadan kalkacağı, kentin bu 

bölgesinde yaĢayan vatandaĢların çok büyük bir beklentisi olduğu noktasındaki talebimi ilettiğimde, 

gerçekten çok hızlı bir Ģekilde reaksiyon verdi ve süratle bitirilmesini, Konak Belediyesinden 

çıktıktan sonra da BüyükĢehir Meclisinden bunun onaylanması noktasında gerekli hassasiyeti 

gösterdi. Ben öncelikle baĢta bu konudaki titiz davranıĢından, bu kentin önünü açacak bu Kararda 

hassasiyetle davrandığı için BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Tunç SOYER’e  teĢekkürlerimi 

iletiyorum 14 tane mahalle halkı adına. Ġkinci olarak da yine, BüyükĢehir Belediyesinin yine Çok 

Değerli Genel Sekreteri ve planlamadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcıları ve planlamadan 

sorumlu Değerli Bürokrat ArkadaĢlarımıza ve ondan sonra da tabii BüyükĢehir Belediyemizin Çok 

Değerli Ġmar Komisyonu Üyelerine ve daha sonra da bu planının gerçekleĢmesinde, oybirliği ile bu 

planın geçmesini sağlayan Siyasi Partilerimizin Çok Değerli Temsilcilerine, bütün Meclis 

Üyelerimize teĢekkür ederim. Ben “kısa bir konuĢma yapacağım” dedim. Özellikle Faaliyet 

Raporunda da Sayın diğer Siyasi Parti Gruplarının eleĢtirileri gerçekten olacaktır. Faaliyet Raporları 

çünkü eleĢtirilmek için ve bir yıllık yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi noktasında yapılan bir 

çalıĢmadır ama Ģu anda bütün dünya bir Ģok yaĢıyor, özellikle Mart ayından beri. Bütün dünyanın 

mücadele ettiği ve dünyanın baĢına gelmiĢ en büyük felaketi yaĢıyoruz. Burada özellikle Ģunun 

altını çizmek istiyorum. Bu Pandemi sürecinde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, baĢta BaĢkan’ımız 

olmak üzere, bütün Bürokrasisiyle, bütün sosyal yardımlarıyla sahada, alanda, biz Konak ilçesi 

olarak tam bir uyum içinde çalıĢtık. Biz Ģimdi bir teĢekkürü de bu uyumu sağlayan BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanımıza yeniden teĢekkür ederek söylemek istiyorum. Bu süreçler, üç buçuk sene 

daha var, idealler var, yapılacak projeler var. Bunda birazcık tolerans göstermek lazım. Özellikle 

Belediye BaĢkanları, hazırladıkları projelerin tamamlanması noktasında, hayata geçirilmesi 

noktasında ellerinden gelen her Ģeyi yapıyorlar kente. Ben özellikle Sayın BaĢkan’ımızın nezdinde 

bütün çalıĢma arkadaĢlarına, bu faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesinde emeği geçen baĢta Genel 

Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, bütün Belediye çalıĢanlarımıza teĢekkür ediyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BATUR’a çok teĢekkür ediyoruz. Değerli ArkadaĢlar, 

görüĢmelerimiz devam ediyor. Söz almak isteyen Meclis Üyesi ArkadaĢım var mı? Evet, Hakan 

Bey buyurun, buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.  Sayın 
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BaĢkan, bir yıldır, bir yılı aĢkın zamandır hepimiz aynı Mecliste görev yapıyoruz. Ġyi ya 

da kötü birbirimizi üslup olarak, dil olarak tanıdığımızı düĢünüyorum. Öncelikle zatıhalinizin 

yönetim tarzını ve üslubunuzu her zaman takdir ettiğimi belirtmek isterim. Ancak dil farklılıkları da 

olsa muhalefet gereği ortaya birtakım tezlerimizi ve görüĢlerimizi koymamız gerekiyor. AK Parti 

Grubu olarak bir yıl boyunca biz ortaya koyduğumuz tüm çalıĢmalarda Sayın BaĢkanımız da 

bilirler, Grup Yönetimleri de bilirler, yaklaĢık, gelen, Komisyonlardan gelen dosyaların %95’ini 

oybirliği yapmıĢ bir Meclisiz. AK Parti Grubu olarak bugüne kadar belki -sözlerimi yanlıĢ 

anlamasın Cumhuriyet Halk Partili arkadaĢlarımız ana-muhalefet yapmanın kültürü belki onlarda, 

merkezde farklı olabilir ama biz yerelde muhalefet yapma kültürümüzü "Ġzmir’e ne katabiliriz?" 

olarak baktık. Bu bakıĢla Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz, uzun ama nitelikli, içeriği dolu, eleĢtirileri 

net olan birtakım tezlerini ortaya koydular ve bu noktada baktığımızda da bize yollanan kitapçıkları, 

bütçeleri, performansları bu samimiyetle inceledik ve irdeledik. Doğal olarak Sayın Murat Bey, 

birlikte bir yıl boyunca Hukuk Komisyonunda beraber ortak birçok fikir ve kararlar verdik, dedi ki; 

“Bu stratejik plan seneye baĢlayacak.” Ben onun sözlerini Ģöyle yorumladım; "bu, Tunç BaĢkan’ın 

dönemi değil, önümüzdeki dönem irdeleyin." gibi bir yoruma kapıldım. ĠĢin latifesini de yapıyorum 

ama biz sonuç itibarıyla geçen sene eleĢtiri yaparken, Sayın Tunç SOYER demiĢti ki; “Burada bir 

gariplik var.” Sonuç itibarıyla bu gariplik niye var? “Bu sorularınızın cevabı ben değildim, çünkü bu 

geçmiĢ dönemin bütçesiydi.” Biraz önce Konak’ta beraber görev yaptığımız Sayın BaĢkan’ımız 

Abdül BATUR beyefendi dedi ki; “Ciddi hatalar olabilir.” Biz de zaten bu hataları ortaya koyup, bu 

tezler doğrultusunda bu performansı değerledik ve değerliyoruz. Bu duyguyla baktığımızda Sayın 

BaĢkan bütçeye, ilk önce rakamlar ile bakalım dediğimizde Nilay Hanım kitapçıktaki bütün 

değerleri okudu. Evet, böyle baktığınız zaman gelir anlamında %96.6’sı gerçekleĢmiĢ. Yine 

bütçenin gider anlamına baktığımızda da %90.5’i gerçekleĢmiĢ. Ben Kamu Maliyesi okumuĢ, bu 

alanda yüksek lisans yapmıĢ biri olarak, teknik ve kanuni terimler bakımından baktığınızda bütçe 

dengesinin rakamlarla tuttuğunu görebilirsiniz. Ancak kalem kalem irdelediğinizde ve baktığınızda 

bunun uzmanlar tarafından ortalama olarak tutturulduğu tanımını görürsünüz. Oysa kalem kalem 

girdiğimizde bütçedeki sapmaları ve bizi kaygıya iten nedenleri biraz sonra tekrar açıklayacağım. 

Esasında baktığımızda artık bizim Sayın BaĢkan’ın ortaya koyduğu "Dünya Kenti Ġzmir", 

"Akdeniz’in Yıldızı Ġzmir" vizyonuyla biz değerliyoruz. Sonuçta Belediye BaĢkanımızın ortaya 

koyduğu vaatleri, beĢ yıl boyunca takip etmek gibi bir misyonumuz da var. Bu açıdan baktığımızda 

bu bütçe, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun emrettiği performans esaslı bütçe 

sistemine göre oluĢturulmamıĢ. Bu sistem ne? Artık günümüzde Belediyelerin, kurumların ve 

kuruluĢların bu esaslarla bütçe yapması istenmekte. Ama tanım olarak baktığımızda; kamu 

harcamalarının azaltılmasını, harcamaların verimliliğinin artırılmasını, kamu hizmet kalitesinin 

artırılmasını, hesap verilebilirlik, mali saydamlık, uzun ve orta vadeli planların yapılmasını, 

girdilerden ziyade burası çok önemli çıktı ve sonuçların odaklanmasını gerektiren bir bütçe 

sürecidir. "Ne kadar harcadık ya da planladığımız kadar mı harcadık?" soruları yerine, "Ne kattık? 

Neler kattık? Sorunları nasıl çözdük?" tarzı uzun vadeli, uzun süreli bütçe tanımları yapmamız 

lazım. Peki bu bütçe tanımlarıyla baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütçemizin iç borçlanma 

kısmına baktığımızda; 250 milyon lira borçlanma öngörmüĢüz. Yine Murat Bey bunu ifadelerinde 

belirtmiĢti. Bütçe ve Faaliyet bir yıllık emeğin sonuca gelmesi Ģekliydi. Biz bunun karĢılığında 336 

milyon borçlanma yapmıĢız. ġimdi buna göre baktığımızda %56 bir sapma ile karĢı karĢıyayız. 

ġimdi Murat Bey ifadelerinde belirttiler, dediler ki; “2018 yılındaki dolar kuruna baktım 4.82.” Peki 

2019 yılındaki dolar kuru nedir Değerli ArkadaĢlar? 5.68. Peki aradaki fark nedir? %15. Peki 2019 

yılındaki enflasyon nedir? %12. Demek ki bu alanda baktığımız da bu sapmanın %60’lara varan bir 

iç borç sapması var ki bu yüksek bir orandır. Yine dıĢ borca bakıyoruz; 190 milyon dıĢ borç 

öngörmüĢüz. Bunun karĢılığında 305 milyon lira dıĢ borç borçlanmıĢız. Yine bankalardan 547 

milyon bir borçlanmaya gitmiĢiz, kredi kullanmıĢız. Bütün bunları topladığınızda Öz Kaynak 

Varlıklarımızın 14.4 milyar olduğu yerde, yabancı kaynak borçlarımızla beraber neredeyse 3/1’e 

yakın bir borçlanma ile karĢı karĢıyayız. 2017’de 101 milyon lira olan iç borçlanmamız bugün 356 

milyon liraya dayanmıĢ durumda ki %360 bir sapma var. Bunları niye söylüyorum niye? 

Rakamlarla sizin vaktinizi almak istemiyorum ama bu bir gidiĢatın göstergesi. Nereye gittiğimizin 

ya da nereye varmak istediğimizle ilgili bir veri. Bu hızla gittiğimiz takdirde, borçlanmamız her 

geçen gün artıyor. Peki, bu borçlanma karĢılığında Belediyemizin faaliyetleri, alanları, hangi 

noktalarda ilerliyor gibi soruları sormak zorunda kalıyoruz. Yine Sayın BaĢkan, bizim ortaya 
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koyduğumuz eleĢtirilerimize, Cumhuriyet Halk Partisinden söz alan arkadaĢlarımızın o noktada 

cevap vermelerini çok arzu ederiz. Biz çünkü bu kentte, samimiyetle AK Parti Grubu olarak ve yine 

Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur Ġttifakı olarak "taĢ üstüne ne taĢ koyabiliriz? Hangi sorunu 

nerede çözebiliriz? Merkezi Hükümetle iliĢkiler anlamında nerede durabiliriz?"  Nasıl Buca 

Metrosunda olduğu gibi, diğer konularda olduğu gibi, Konak’ta da birçok arkadaĢım kendi 

Meclislerinde bu duyguyla hareket eden bir Grubuz. EleĢtirilerimizi bu duyguyla yapıyoruz. 

Dersimizi bu duyguyla çalıĢıyoruz. Bu noktada baktığımızda Sayın BaĢkan, dünyada Ģöyle bir 

noktaya gidiyor, BirleĢmiĢ Milletlerin raporuna göre; 2030 yılında dünyanın yaklaĢık %70’i 

Ģehirlerde, 2050 yılına geldiğinde ise kırsalda bir kiĢi karĢılığında Ģehirlerde iki kiĢi yaĢayacak. 

Demek ki biz Ģehirlerimizi planlarken, altyapılarımızı kurarken, bu vizyon doğrultusunda kurmamız 

lazım. Peki, bu performansla bunu görüyor muyuz? Bunu görmüyoruz. Kentsel dönüĢümde bir 

eleĢtiri yaptık, üst ölçekli planlarımız, 1/100.000’lik planlarımız Bakanlık tarafından yapıldı, 

BüyükĢehir’in buna bir dava açma süreci oldu, 114 noktada bir itiraz Gündeme geldi. KarĢılıklı, 

Bakanlık Bürokratlarıyla, Belediye Bürokratlarımız karĢılıklı görüĢtüler. YaklaĢık 114 maddenin 

110’unda bir mutabakat sağlandı. 100.000’lik planlarda BüyükĢehir’in eleĢtirdiği noktaların %98’i 

düzeltildi. KarĢılığında davalardan çekilme gündemi vardı, ancak çekilinmedi. Niye bu 4 noktada 

bir uzlaĢma sağlanıp da biz 100.000’lik planları artık hayata geçecek Ģekilde davalardan 

çekilmiyoruz? Ama BüyükĢehirde planlamayı tartıĢtığımızda karĢımıza bütünsel bir planlama ilkesi 

çıkıyor. Ancak 100.000’liği onaylamada engel olarak dava açarsanız, karĢılıklı Bürokratlar 

görüĢtüğünde, 114 maddenin 110’unda uzlaĢırsanız ve ondan sonra buna uygun 25.000’lik 

yapmazsanız hangi bütünsel plandan bahsedeceğiz? Ya da 2050’nin planlarını ya da BaĢkan’ın 

tabiriyle “Dünya Kenti Ġzmir”i planlamaya nereden baĢlayacağız? 7 tane, 7 tane kentsel dönüĢüm 

bölgemiz var. Sayın BaĢkan, Gültepe planlarıyla ilgili ben de orada Meclis Üyesi olduğum için Ġmar 

Komisyonu Üyesi sıfatımla çekincelerimi belirterek oyçokluğu yaptık. Ama Meclise geldiğimizde 

kaygılarımızı madde madde belirterek, Grup olarak oybirliği yaptık ve aynı duyguyla Cumhuriyet… 

Ġmar Komisyonuna geldiğinde AK Partili Meclis Üyelerimiz Gültepe nedeniyle bize sorduklarında 

aynı noktada eleĢtirdiklerimizi belirttik ama planı hem Komisyonda hem de Mecliste oybirliği 

yaptık ama hangi kaygıları taĢıyoruz? Gültepe’nin bir Ballıkuyu olmaması kaygısını taĢıyoruz. 10 

yıldır ilerlemeyen bir kentsel dönüĢüm bölgesi. Yine bir önceki dönemde Bayraklı Meclis Üyesi 

olması nedeniyle, bildiğim için Bayraklı’nın kentsel dönüĢümü olmaması için kaygı taĢıyorum. 

Yine aynı Ģekilde Aktepe Emrez, geçen Gaziemir Belediye BaĢkanımız bahsetti; “2007’de ilan 

edildi, 2009’da biz iktidara geldik” dedi. 10 yıldır Emrez’de bile kat sahipleriyle ve mülkiyet hak 

sahipleriyle görüĢmeler yapılamıyor. Gültepe’nin, Aktepe Emrez olmaması için söylüyoruz.  

Buralar Ģehrin kalbi. Ben Konak’ta hep bir Ģey söylüyorum. Gültepe’nin sorunu, Konak 

Belediyesinin sorunu değildir.  Gültepe’nin sorunu Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin sorunudur. 

Çünkü Ģehrin kalbidir; Ballıkuyuda Ģehrin kalbidir, Aktepe Emrez de Ģehrin kalbidir. ġimdi 7 tane 

bölge ilan etmek kolay. Planlarsınız, 1/1000’lik, 1/5000’likleri Komisyonlardan geçirirsiniz, 

Meclis’e getirirsiniz ve oylarsınız. Önemli olan uygulanabilir hale gelmeniz. Bizim kaygılarımız 

budur ama bu kaygılara rağmen Grubumuz oybirliği yapmıĢtır.  Yine Sayın BaĢkan, diğer taraftan 

baktığımızda… Sayın BaĢkan, vaktim var mı bilmiyorum, süreyi aĢmak istemiyorum ama… 

Kentsel dönüĢüm noktasından geldiğimizde de otoparkla ilgili Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ, devam edin ben kesmeyeyim sizi.  

HAKAN YILDIZ: Peki. Otoparklarla ilgili baktığımız zaman Sayın BaĢkan, Karabağlar’da 

Selvilideki otopark; 168 tane otopark, kitapçığa göre, 19 milyona mâl olmuĢ. 168’i böldüğünüzde, 

biz hesap hatasını yapıyorsak bir daha Mecliste Bürokrat ArkadaĢlar izah etsinler otopark baĢı 118 

bin liraya mâl etmiĢiz güzel ama Karabağlar Meclis Üyelerimize sorduğumuzda; “O bölgede bu 

otoparka ihtiyacımız yok. Bizim Ġnönü Caddesinde, Vatan Caddesinde, Alparslan’da otoparka 

ihtiyacımız var” diyor. Peki, bu bir önceki dönemin planlaması ama bu neyi gösteriyor? Stratejik 

planlama anlamında bizim eleĢtirdiğimizin somut örneği olarak duruyor. Yine 40 bin otopark vaat 

etmiĢiz, 168 tane otopark yapmıĢız. Diğer kitapçığa koyduğumuz otopark ise zaten adliyedeki 

otopark alanı. Yine Sayın BaĢkan, Ģöyle bir noktayı ben özellikle belirtmek istiyorum, kitapçıkta 

altyapılarla ilgili bölümümüz var.  Burada Bakım ve Onarım Yürütülme Hizmetleri var. Bir ironi 

olsun ama Ģimdi “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sarayının 7 adet asansörünün aylık periyodik bakımı 

yapıldı” diye yazıyoruz. Ben ne hayal ediyorum? Bu bir apartmanın genel kurulu değil. Bu bir 

sitenin genel kurulunun Faaliyet Raporu da değil. Bu 6 milyar TL’ye yakın, Ģirketlerle bir bütçenin 
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4 milyonluk bir Ģehrin Faaliyet Raporu ve bu Faaliyet Raporuna kusura bakmayın bu maddeyi 

yazmak Sayın Tunç SOYER’in ve ekibinin verdiği emeğe bence saygısızlık olarak değerliyorum. 

Çünkü, yine bakıyorum, ġato’da kütüphaneye rampa yapılma iĢi; siz bu iĢi bilirsiniz Kemal Bey 

yani bunlar bu kitapçığa girdiği zaman hangi vizyondan, hangi dünya kenti olmaktan 

bahsedebileceğiz? ġimdi depremsellik ile ilgili geçen RADIUS Programı kapsamında konuĢtuk. Bir 

raporu üzülerek okuduk ve en ana arterlerimizin, 15 yıl önceki raporda depremsellik riski anlamında 

sıvılaĢma riski olduğundan bahsettik. Ben Ģahsen bir Meclis Üyesi olarak bir konu geldiğinde ilgili 

paydaĢlara giderim. Genel Sekreterime gittim, bu konu üzerinde görüĢtüm. 2020’de orada bir 

ĠyileĢtirme Planı yapacaklarını bize arz ettiler, söylediler ve o, köprünün altı itfaiyenin merkezi 

olduğunu söyledik. Bugün de yine oradaydım ve ben kitapçıkta ne 2014-2019’da, ne de ileride 

bununla ilgili tek bir kelime görmedim. ġimdi deprem olduğunda hangi partinin olduğunun bir 

önemi yok. Afeti yaĢadık, biz hepimiz Ģu an Pandemi sürecinde hep birlikte yaĢadık bunu ve biz 

Ģimdi bunu eleĢtiriyoruz, diyoruz ki… Afet bölümünde 9. maddeye koyduğunuzda yapılacaklara 

bakıyorum; itfaiye yeni binası.  Ben bununla ilgili asıl ana yollarla ilgili rapordaki çalıĢmanın, Fuat 

Baksı Mahallesi üzerindeki, caddesindeki yine ana arterdeki Ankara asfaltı üzerindeki köprü 

viyadük ayakları ile ilgili hiçbir önlem ve tedbir görmüyoruz. ġimdi buradan baktığımız zaman da 

bu eleĢtiriyi yapıyoruz ve diyoruz ki, ilgililerden, bu rapor 2000’lerde hazırlanmıĢ aradan geçmiĢ 20 

yıl. Rapordaki sonuçlarla ilgili tek bir çivi çakılmamıĢ. Pandemi dönemi geçirmiĢiz. Trafik 

yoğunluğu anlamında en rahat döneme geçmiĢiz. Ekstra bir karar alarak burayı iyileĢtirebilirdik 

ancak bunu görmedik. 2019’un Faaliyet Raporlarında bunu görmedik. 2019 Raporunda 2020’de 

bunun planlamasıyla ilgili ben herhangi bir yerde bir yazı görmedim. Bu Ģartlar altında biz bu 

eleĢtiriyi yapıyoruz. Bunu yaparken ideolojik yapmıyoruz. Bu kentin insanlarıyız. Hangi parti rozeti 

taĢıdığımızın bir önemi yok. Sokağa çıktığımız zaman vatandaĢ, bu Belediyenin Meclis Üyesi 

olarak bize hesap soruyor ve biz bu noktada bütün bunları ortaya koyduğumuzda Sayın BaĢkan, 

açıkça söylemek istiyorum ümitsizliğe kapılıyoruz. Sayın BaĢkan, bir taraftan baktığımızda Merkezi 

Hükümet bugüne kadar 70 milyar TL üzerinde bu kente yatırım yapmıĢtır. Biraz önce Erhan Bey 

bahsetti, hayal ettiğimiz zaman, çevre yolunu çıkaralım, trafikte kitlenir kalırız. Bu çevre yolu Ģu an 

Bergama'ya kadar gidiyor, Çandarlı Çevre Yolu. Yine Ġstanbul’a kadar çevre yolu gidiyor. "Dünya 

Kenti Ġzmir" yapacağız ya Merkezi Hükümetle elbirliği ile yapılır ve bunların hepsini Merkezi 

Hükümet buraya getirdi ve yapıyor ve bu anlamda bir siyaset duygusuyla yapmadık. Biz bunları bu 

kente hizmet duygusuyla yaptık ve yine söylüyoruz Grubumuz adına, Ġl BaĢkanlığımız adına 

bugüne kadar gelen her konuyu bu kente hizmet duygusuyla baktık, bakmaya da devam ediyoruz. 

Yine bakıyoruz Konak Tünellerini bugün BüyükĢehir’e devrettik. Biz demiyoruz ki; “GeçmiĢte 

Konak Tünelleri niye yapıldı?” deyip Belediye otobüslerini sokmayan yönetimler gördük. Bugün 

ama bunun devrini BüyükĢehir’e verdiğimizde demiyoruz; “BüyükĢehir Bürokratları bunu niye 

devraldınız? O gün istemiyordunuz” demiyoruz.  Çünkü niye aktarma istasyonlarından Buca’dan 

otobüs geçirmiyorlardı, Konak Tünellerinden? Sırf AK Parti’nin yaptığı Konak Tünelinden otobüs 

geçmesin diye. Bunları da bu Ģehirde yaĢadık ama biz bunları yaĢamak istemiyoruz. Konak Tüneli 

hizmeti Ġzmirliye yapıyor. Yine havalimanını uluslararası standartlara getirdik. Bugün dünya kenti 

olacaksanız, uluslararası standartlarınızda bir havalimanı olacak. Yine bugün Ġzmir-Ankara hızlı 

treni çalıĢıyoruz. Bunlar kentin dinamikleri. Size değer katan, bize değer katan Ģeyler. Ancak Sayın 

BaĢkan, bütün bir yıllık performansınıza baktığımızda Ģahsi bir eleĢtirimi yapmak istiyorum. 

Pandemi döneminde de baktık, gayretiniz ve çabanızda oldu, ki Valilik, Sayın Valimiz Erol Bey 

ayrıldılar ama o da çok özveriyle bu süreci yönetti. Kurumlar arasında uyum her alanda Ġzmir’de 

iĢledi. Allah’a çok Ģükür de bu süreçleri atlatmaya çalıĢıyoruz. Ancak Ģahsınızı biraz romantik 

buluyorum Sayın BaĢkan. Tabii romantizm Ġzmir gibi kadın kokusunun ağır bastığı bir Ģehirde 

güzeldir ve iyidir. Ancak romantik tavırların bir sonraki faslı biraz hayal kurmayı getirir. Hayal 

kurmak da iyidir, hayal kurarak baĢlarsınız her Ģeye. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu hayalin 

içerisinde yaĢıyoruz biz, gerçekleĢtirdi. O yüzden hayal kurmak da iyidir. Ancak romantik ve 

hayalliğin arkasında gerçekçilik yatar ve inandığınız Ģeyin hayata geçmesi için çaba yatar ve gayret 

yatar. ġimdi bu noktada Ģüphelerimiz ve kaygılarımız var Sayın BaĢkan. ġahsınızı bu konuda 

eleĢtiriyoruz. EleĢtirirken sözle değil, eylemle eleĢtiriyoruz. Çünkü ortaya koyduğunuz 

performanslar bize bu kanıyı getirdi. Özellikle de Ģahsıma. Nasıl? Geçtiğimiz bir yıl önce 9 Eylül 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin taĢınması Gündeme geldiğinde, bir anda bir tweetiniz 

geldi. Dediniz ki; “Ben o fakülteyi Buca’ya taĢımam. Her türlü desteği veririm.” Çok romantik bir 
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tavırdı, doğru bir tavırdı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi yazı yazdı, “Biz her türlü Protokole 

hazırız.”dediniz, siz karĢı yazı yazdınız. Ġki kere kurumlar arası yazıĢma oldu. EĢim oradan mezun 

olduğu için, tiyatro sanatçısı olduğu için konuyu yakından takip ettim. Oradaki bir grup arkadaĢ sizi 

ziyaret etti, siz projenizin hazır olduğundan bahsettiniz, bütün bunları geçen de konuĢmuĢtuk. Peki, 

ne oldu? BüyükĢehir Bürokratlarıyla, 9 Eylül Üniversitesinin Bürokratları toplantı yaptığında 

Fuarın bu alanını veremeyeceklerini söylediler. Üniversite iki ay kaybetti. ġimdi çıktık, söyledik. 

Eylem orada kaldı. Öykü ARĠN size bir mektup yazdı. Dedi ki; “BaĢkan’ım,” inĢallah sağlığı da 

yerindedir Öykü kardeĢimizin, “Ben Disneyland istiyorum” dedi. Siz hemen bir tweet attınız yine o 

romantik tavrınızla ve dediniz ki; “Öykücüğüm, stratejik plana koydum. Disneyland’ın hayırlı 

olsun.” Bunun üzerine Stratejik Plan Daire BaĢkanlığındaki arkadaĢlara sordum; “Ben bu kitapçığın 

hiçbir yerinde göremedim” dedim. Siz “reklam olmasın” dediniz, “o yüzden isim yazmadım” 

dediniz ama Stratejik Planın hiçbir yerinde ne reklamsal olarak ismi, ne de proje olarak ismi vardı 

ve ne 2019 Faaliyetinde bununla ilgili bir planlamamız var, ne bir yerimiz var. Ama attığınız 

tweetiniz duruyor. Yine Körfez temizliği gündem oldu. Bunu çok tartıĢtık, yine bir programda; “Üç 

yıl içerisinde bu Körfez’de yüzerim” dediniz. Yine iyi niyetinizle belki ama biz bunu eleĢtirdik 

dedik ki; “Büyük kanal sirkülasyonları yapılmadan, Körfez’e yağmur suları ve pis su atıkları 

önlenmeden, Körfez dibi temizliği yapılmadan, Körfez’de bunu yapamazsınız” dedik. Siz; “Üç 

yılda yaparım” dediniz. Ortada, durum ortada. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ…  

HAKAN YILDIZ: Yine son kez, toparlıyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon. Evet, toparlarsak… 

HAKAN YILDIZ: Bir sitemimizi daha arz edeyim ve sözlerimi toparlayayım. Sayın ġehit Fethi 

SEKĠN Vapuru ile ilgili bir sitemimiz var Sayın BaĢkan. Bu Fethi SEKĠN önerisi Milliyetçi Hareket 

Partisi Ġl BaĢkanımızın bir önerisiydi. Cumhur Ġttifakı olarak, bir önerge olarak Meclis’e getirdik. O 

günlerde sizin bu vapura böyle bir isim düĢünceniz yoktu çünkü anket baĢlatmıĢtınız. Hukuk 

Komisyonu Üyesi olarak Komisyonda bunu tartıĢtık. Komisyon Üyesi ArkadaĢlarımızdan rica ettik, 

“Bu isim ankete bile konu olmayacak kadar kıymetli ve değerlidir.” dedik. Ancak ankete koydunuz. 

Sonra kamuoyundan gelen tepkiler neticesinde ankette zaten birinci çıkmıĢtı, anketten kaldırdınız 

ve Pandemi günlerinde bir törenle bu ismi verdiniz. Ben samimi bir Meclis Üyesi olarak o törende 

Milliyetçi Hareket Partisi Ġl BaĢkanını görmek isterdim. Ben o törende Adalet ve Kalkınma Partisi Ġl 

BaĢkanını görmek isterdim. Ben o törende bizleri değil ama iki tane Grup BaĢkan Vekilimizi 

görmek isterdim. Eğer orada o meziyetleri koyuyorsak, ki fazlasıyla hak ediyor ġehit Fethi Sekin, 

vapur değil bu kentin her yerinde ismi anılması kadar değerli ve kıymetlidir tüm Ģehitlerimiz gibi 

ama iĢte bu samimiyeti görmediğimiz zaman sizin samimiyetiniz konusunda kaygılarımız var ve bu 

kaygılarla baktığımızda “AĢkla Ġzmir”in nasıl gerçekleĢeceği konusunda derin Ģüphelerimiz var. 

Sayın Grup BaĢkan Vekilimizin belirttiği madde madde konuları, ki bir hususu daha belirterek 

gitmek istiyorum, o da maalesef, Ģu raporda bakıyoruz, AK Partili, Aliağa Belediyesi söylediği için, 

Beydağ, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Konak, Menemen ve Tire Belediyelerine ortak protokoller 

de proje desteği veriliyor ama bir tane AK Partili Belediye ya da Cumhur Ġttifakının Belediyesini 

görmüyoruz. Temennimiz yeni dönemde Grubumuz olarak samimiyiz, Ġzmir adına taĢ koymaya 

geldik. Biz bu yolda samimi bir Ģekilde muhalefet yapmaya geldik. Biz sizin önünüze engel değil, 

önünüzü açmaya geldik ama sizin bize attığınız adımlarla bu bir bütündür. Bu anlamda bizim 

eleĢtirilerimize, eleĢtirdiğimiz noktada cevap vermenizi tüm Cumhuriyet Halk Partili Meclis 

Üyelerinden rica ediyorum. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ çok teĢekkür ederiz, sağ olun. ġimdi Değerli 

Meclis Üyeleri, iki Meclis Üyesi ArkadaĢıma da söz verdikten sonra Grup BaĢkan Vekillerine son 

olarak bir sözleri olup olmadığını soracağım ve Sayın BaĢkanımıza son sözü vererek ondan sonra 

oylama bölümüne geçeceğiz. ġimdi Ahmet Uğur BARAN arkadaĢıma söz vereceğim ve 

Cumhuriyet Halk Partisinden Özkan YILDIZ hocaya. ġimdi, evet Ahmet Uğur BARAN’ı rica 

ediyorum.  

AHMET UĞUR BARAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, sevgi ve 

saygılarımı sunuyorum. ġehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, 15 Temmuz ġehitlerimize de 

Allah’tan rahmet diliyorum ve Gazilerimize de sağlıklı bir yaĢam geçirmelerini diliyorum. Sayın 

BaĢkan’ım Faaliyet Raporumuzu incelediğimizde öncelikle bu faaliyetler için ter akıtan iĢçi, memur 

ve tüm Belediye Bürokratlarına ve belediyede ter akıtan, ter döken, emek veren herkese çok 
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teĢekkür ediyorum. Fakat iĢin diğer tarafında gördüğümüz ya da sistemden dolayı da Sayın 

BaĢkan’ım, Ġzmir için üzücü sonuçları aslında belirtmeden edemeyeceğim. Bunların baĢında da 

Ġzmir Fuarcılığı’nın geriye gidiĢi geliyor. Sayın BaĢkan’ın henüz çok daha yeni olan Fashion Prime 

Fuarı’nı saymazsak, neredeyse 50.’sini düzenleyeceğimiz Ģu EXPO Fuarı’nda yabancı katılımcı 

sayısı maalesef sıfır. Bu da Ġzmir Fuarcılığı adına üzücü bir durum ve fuarcılıktaki bürokratik 

kadrolaĢma ve vizyonun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düĢünüyorum. Sayın BaĢkan’ım 

yine bu bizim engellilikle alakalı raporda incelemeler yaptığımızda, faaliyetlerde ortaya çıkan 

rakamlar ve faaliyet raporunda yazılanlar tatmin edici olmanın çok gerisinde. Bunu daha önce de 

söylemiĢtik Sayın BaĢkan’ım, Faaliyet Raporunun 114.’üncü sayfasında yer alan “Engellilere 

Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti” kısmında maalesef bu cümleden bir Ģey 

çıkartamadığımız için böyle söylüyorum. Elle tutulur, gözle görülür somut bir ifadenin yer almayıĢı 

üzüyor bizi, yani buna karĢılık “Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyetleri” 

baĢlığı altında 7 milyon 546 bin liralık bir harcama da gözüküyor. Gene söylüyorum; bu cümlenin 

içersinde ne yapacağımızı göremediğimiz için, ne yapılacağını bilmediğimiz için, geçen yıl da 

söylemiĢtik aynı Ģeyleri. Fakat Sayın Tunç BaĢkanımız bu cümlenin altının çok dolu olduğunu 

söylemiĢti ve bunun açıklamasının yapılacağını söylemiĢti ama maalesef gene “Yapıyoruz, 

yapacağız ve hallederiz”de kaldık.  Sayın BaĢkan’ım 7,5 milyon liralık harcamanın, 7 milyon 546 

bin liralık harcamanın aslına bu cümleye bile yetersiz olduğunu söylüyorum. Fakat tekrar 

söylüyorum, bu paranın bu cümlenin içersinde nereye gittiğini de bilemiyoruz ve kentimizde 

yaĢayan engelli arkadaĢlarımızın da kafasında soru iĢareti oluĢmakta. Geçtiğimiz yıl görme engelli 

arkadaĢlarımızın problemlerinden bahsetmiĢtik Sayın BaĢkan’ım. DemiĢtim ki; “Yaya geçidi 

ihlallerini önlemeliyiz.” demiĢtik ve engelli arkadaĢların kimsenin yardımını almadan hayatlarını 

sürdürmeleri gerektiğinin çok önemli olduğunu söylemiĢtik ve bunu salgın döneminde bir kere daha 

görmüĢ olduk. Yaya geçitlerinde görme engelli arkadaĢlar için sesli komut sistemi rica etmiĢtik. 

Bunu yapacağımızı da söylemiĢtik.  Birkaç yerde baĢladı, ana arterlerde baĢladı. Ancak bu pandemi 

döneminde özellikle görme engelli vatandaĢlarımız çok zorlandılar. Umuyorum bu 7,5 milyonluk 

harcamanın içersinde bunun planlaması da vardır. Tüm bunların dıĢında Sayın BaĢkan’ım, 

geçtiğimiz yıl tekrardan Engelsiz Ġzmir Komisyonumuza da teĢekkür etmek istiyorum, geçtiğimiz 

yıl birçok, Ġzmir adına ve Ġzmir’de yaĢayan engelli arkadaĢlarım adına Engelsiz Ġzmir 

Komisyonundaki ArkadaĢlarım çok özverili çalıĢtılar, çok samimi bir Ģekilde çalıĢtılar ve bir ekip 

olarak, bütün olarak çok güzel iĢlere imza attık. Aynı Ģekilde bizim Komisyonumuzun geçtiğimiz 

dönem çalıĢmalarına yapmıĢ olduğunuz kolaylıktan ve göstermiĢ olduğunuz özveriden dolayı da 

ayrıca teĢekkür ediyorum ve Engelsiz Ġzmir Komisyonunun yeni dönemde de güzel iĢler yapacağına 

inanıyorum. ġimdiden Komisyon Üyesi ArkadaĢlarıma baĢarılar diliyorum Sayın BaĢkan’ım, sevgi 

ve saygılarımı sunuyorum. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BARAN, teĢekkür ederim. Sayın BOZTEPE, buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgi ile selamlıyorum. 

Değerli ArkadaĢlar, 4.5 saate yakın burada, sabırla arkadaĢları dinlemeye çalıĢıyoruz. ĠnĢallah bir 

saate kadar bitirir, gideriz. Ben herhangi bir zaman aĢımı yapmayacağım Sayın BaĢkan. On dakika 

içinde konuĢmamı bitireceğim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, dört ayın sonunda tekrar, gene bu kürsülerde konuĢmaya 

baĢladık. Niçin? Bu kentin daha iyi yönetilebilmesi için. Değerli ArkadaĢlar, kitapçığa baktığımız 

zaman gerçekten de hayaller Paris, hayaller Viyana, gerçekler Peru, gerçekler ġam, gerçekler 

Tahran. Bundan dolayı, ben ne bizim Grup BaĢkan Vekilinin, ne Hakan Bey’in, ne de diğer 

konuĢmacıların hiçbirisinin söylediklerini tekrar etmeyeceğim. Değerli ArkadaĢlar, bizim Tire Süt 

Projesi adı altında, 2012 yılından beri çok baĢarılı bir Ģekilde yürüyen bir Süt Kuzusu Projemiz var. 

Sayın Aziz KOCAOĞLU döneminde baĢladı ve Ģu anda devam etmektedir. Değerli ArkadaĢlar, Ģu 

elimdeki dağıtılan Süt Kuzusu Projesi,  Balıkesir’de paketlenen bir süt. Bu da daha önce, yine 

Ġzmir’de Pınar Süt tarafından paketlenen bir süt. Sayın  BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri birisini Tire 

Süt paketliyor, Pınar Süt  tarafından, birisini de Balıkesir’de iflasını isteyen bir Ģirket paketliyor. 

Yani biz burada aldığımız ve çocuklara içirdiğimiz sütün bir kısmını KÖY-KOOP, bir kısmını da 

Tire Süt karĢılamaktadır. Peki KÖY-KOOP’un baĢında kim var? Sayın Belediye BaĢkanımızın, 

Saygıdeğer EĢi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi EĢ BaĢkanı gibi çalıĢan Saygı değer Neptün Hanım 

var. Sayın Neptün Hanım, Kooperatif olduğu için ihalesiz burada satıĢı yapabiliyor. Fakat üreticiden 
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bu süt alınmıyor, bu süt sanayiciden alınıyor arkadaĢlar. Onun için de belediyeye bu Ģekilde 

vermesinin imkânı yok, böyle olmamalı. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri bu süt belediyemize 

tahminen… Demin Murat Bey “152 milyon” dedi ama ben 90 milyon gibi hesaplamıĢtım, herhalde 

rakamı yanlıĢ söyledi ya da fiyatları eksik biliyor. Yukarıda daha da büyük rakamlar söyledi. Benim 

çıkardığım rakamlara göre 90 milyon lira gibi hatta 90 milyona bile çıkmayan bir rakamın olduğunu 

görüyorum. ġimdi Tire Süt’ün yaptığı, bu dağıtımı kendi imkânlarıyla dağıtıyor, 4 lira 21 kuruĢa 

belediyeye mâl ediyor, öteki tarafta KÖY-KOOP kaça mal ediyor? 4 lira 91 kuruĢa. Arada 10 

milyon lira, 11 milyon lira gibi fark var. Peki, KÖY-KOOP’un dağıtımını kim yapıyor, evlere kim 

dağıtıyor, personeli kim karĢılıyor, araçları kim karĢılıyor? Hepsini Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

karĢılıyor. Değerli ArkadaĢlar, biz, demin arkadaĢlar söyledi ama bunlar 11 milyonda bir… 1798 

adet küçükbaĢ hayvan dağıttık. Demin, burada arkadaĢlara sordum ben, bunun 2 milyon lira gibi 

çok cüzi bir rakam olduğunu söylediler, yani biz küçükbaĢ hayvan dağıtmıĢız, bunun toplam ederi 2 

milyon gibi bir rakam. Sayın BaĢkan, Süt Kuzusu Projesini lütfen Ġzmir’deki üreticilerden alalım. 

Bergama’da aldığımız sütlerin kesildiğini, bunların soğuk zincir olayında Pınar Süt’e geldiği zaman 

paketlemediğini, bundan sonra da Balıkesir’e gidildiğini biliyoruz. Sayın BaĢkan, Buca’da Kasaplar 

Meydanı diye bildiğimiz meĢhur, yıllardır Bucalılar bilir, orada Halk Et diye et satıĢ reyonu açıldı. 

Kim tarafından? Aydın Belediye BaĢkanı Özlem Hanım, Özlem ÇERÇĠOLU Belediye BaĢkanı ve 

Belediye BaĢkanımız tarafından. Peki bizim ÖdemiĢ’te, Bayındır’da, Tire’de, Ġzmir’de, bizim 

buradaki insanlarımız hayvanları yetiĢtiriyor onlardan niye almıyoruz? Niye biz Aydın’da bu iĢe 

girdik, niye yapıyoruz biz bunu? Onu da anlamıĢ değilim. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri 

Kültürpark Yenileme Projesi, çok uzatmak istemiyorum, Kültürpark Yenileme Projesi adı altında 

seçimlerde vaat edildi, yine burada kitapçıkta da var, fakat Kültürparkta ne yaptık biz? Kültürparkta 

pazar açtık, deminden beri buradasınız arkadaĢlar, farkındaysanız hepinizin baĢında birçok sinek 

geçiyor, sinekler üĢüĢüyor. Niye? Çünkü Kültürparkta demek ki bir sıkıntı var. Ne sıkıntı var onu 

bilemiyorum ama deminden beri arkadaĢlar da gördük bir Ģikâyet var, sinek Ģikâyeti. Burada biz 

pazar açtık. Peki,  biz Kültürpark dediğimiz, koruyacağımız bir alana, buraya bir pazar yeri açmak, 

akıl kârı mı, aynı Pagos’taki gibi? Bunun dıĢında 2019 yılında baĢardığımız herhangi baĢka da bir 

projemiz yok. Yine burada kitapçıkta gördük üstgeçit, altgeçit asansörler yapılması, hatırlıyorsunuz 

hemen hemen Mayıs ya da Haziran ayında geçen sene söylemiĢtim, bizim “Çiğli’de bir üstgeçit 

merdiveni, yürüyen merdiveni arızalı.” diye; arkadaĢlar hâlâ yapılmadı, hâlâ yapılmadı, yani bizim 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz bir tane üstgeçidin merdivenini bile bir yıla aĢkındır yapamadı. 

Sayın BaĢkan,  tramvayı gördüm, tramvay konusunda CumhurbaĢkanımıza, Hükümetimize, 

Belediye BaĢkanımıza, belediyemizin tüm çalıĢanlarına, eski Belediye BaĢkanımız Aziz 

KOCAOĞLU’na bu konuda, Çiğli Meclis Üyesi olarak hepinize teĢekkür ediyorum. Bu konuda 

hakkınızı yememek lazım. Opera binası çok konuĢuldu. ArkadaĢlar opera binası hemen benim 

evimin yanında. Bu konuda da çok Ģikâyetim oldu, toz topraktan dolayı. Çünkü zemin iyileĢtirmesi 

lazım. Bizim bölgemiz deprem bölgesi ve bilirsiniz Ġzmir’de yüksek binalar ve de böyle çok detaylı 

binalar yapıldığı zaman bir zemin iyileĢtirmesi lazım, o da belli bir zaman alır. Daha sonra da üst 

kısmı çok daha çabuk biter ve çok da büyük rakamlar buraya gider. Sayın BaĢkan burada bir, 

kuzeyde bir sebze hâli gördüm, Bergama’da düĢünürüz ama bizim Çiğli-Menemen arasında bir tane 

sebze hâli olursa çok iyi olur. Çünkü o taraftan ta Buca’ya gitmek çok büyük zaman almakta, bunu 

da yaparsanız seviniriz. Sayın BaĢkan’ım bu Karakılçık’ı çok konuĢtuk, gerçekten de çok konuĢtuk. 

Bu Karakılçık’taki reklam kısmı, inanın ki üretilen tohumdan çok daha fazla para reklama gidildi. 

Görüyoruz, ediyoruz inĢallah bundan sonra daha farklı daha büyük iĢlere imza atarız. Sayın BaĢkan, 

Bakkalım Projesi’ne gelelim. ArkadaĢlar, burada Kemal Ağabey çok iyi hatırlar, Ġzmir’de ilk Sayın 

rahmetli Ġhsan ALYANAK tarafından ilk TANSA açıldı. Daha sonra da en son hissesi de rahmetli 

PĠRĠġTĠNA döneminde en son kalan yüzde 25 hisse de satıldı ve TANSA’dan da tamamen ayrıldık. 

Gene Sayın Belediye BaĢkanımız, bir programda burada yine söylemiĢtim ama yani biz bu konuda 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak çok tecrübeliyiz, doğrudur. Sayın PĠRĠġTĠNA’nın kurduğunu 

söylemiĢti, oysa en son hissesini PĠRĠġTĠNA satmıĢtı ama Sayın BaĢkan, o günkü Ģartlar farklıydı, 

1970’lerde geçen olaylar farklıydı, bugünkü olaylar daha farklı.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE, özür dilerim, toparlarsanız... 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, bu Bakkalım konusunda biz gittik Grup BaĢkan Vekilimizle… 

Güzel, çok güzel ben, hoĢuma da gidiyor üreticinin malını satması ama inanın ki Ġzmir için büyük 

bir proje değil, büyük bir, küçük bir belediyenin, iĢte sizin daha önce Seferihisar’da yapmaya 
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çalıĢtınız projeler de olurdu ama Ġzmir’de bunun çok baĢarılı olacağına inanmıyorum. Sayın 

BaĢkan, siz geçmiĢinizde 10 yıl belediyecilik yaptınız, tek tek girmeyeceğim sattığınız yerlerle ilgili 

ama orada da mandacılık, mandıracılık, çoban yetiĢtirme, hayvancılık, mezbaha gibi konular, 

bakıyoruz ki; Seferihisar’da 10 yıl Belediye BaĢkanlığı yaptığınız dönemde hiçbir iĢinizi 

bitirmemiĢsiniz, ki onca yer de satmanıza rağmen. Sayın BaĢkan, bugün çok geç oldu, ileride bir yıl 

boyunca yine çok konuĢacağız, çok notum var ama burada, demin de ufak bir gerginlik oldu. 

Bundan dolayı da burada çok uzatmak istemiyorum ama bu sizin üçüncü döneminiz, yani ilkokul, 

diyelim ki ilkokulu bitirdiniz, ortaokulu bitirdiniz, Ģimdi liseye gidecek, sınavlara gireceksiniz, yani 

siz bu puanlarla iyi bir Anadolu Lisesine girebileceğinize inanmıyoruz. Bundan dolayı sizin 

geçmiĢte bir, on yıllık tecrübeniz var. Bir yıl da Ġzmir gibi devasa bir Belediye BaĢkanlığı 

yapıyorsunuz, ben yine en baĢtan söylediğimi en son bir daha tekrarlamak istiyorum; hayaller 

Viyana, Paris; gerçekler ġam, Peru ya da buna benzer kentler. Değerli arkadaĢlar, hepinizi sevgiyle 

selamlıyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın BOZTEPE. Değerli Meclis Üyeleri, 

Özkan YILDIZ arkadaĢımız, sözünü, feragat ettiğini, almayacağını söyledi. ġimdi ben, Sayın Grup 

BaĢkan Vekillerine soracağım; Sayın SEVĠNÇ? TeĢekkür ederim. Sayın ġAHĠN? TeĢekkür ederim, 

Sayın HIZAL? TeĢekkür ederim. Sayın KÖKKILINÇ? Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, cevap hakkı doğmaz umarım, diye düĢünüyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğmaz doğmaz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Özgür Bey, hem Hakan Bey hem de siz isim vererek sözler sarf ettiniz. 

Hakan Bey de CHP Grubundan yanıtlar istedi. Ben söz veriyorum yeni bir iddiada 

bulunmayacağım, sadece sizlere yanıt hakkımızı kullanacağım, bu sebeple söz aldım. Öncelikle 

kooperatiflerden baĢlayalım. Kooperatiflerden yapılan alımlar, Türkiye’nin her yerinden Ġzmirli’ye 

ulaĢtırılan tarımsal ve hayvansal ürünlerdir. Bizim ülkemizde nasıl ki kamu kurumlarımız sadece 

Ġzmirli firmalarla hareket etmiyor, bir yerde bir yapım iĢi yapacaksınız, bir yerde bir alım 

yapacaksınız, nasıl ki Türkiye’nin her yerinden, her kiĢinin bunlara girme hakkı varsa, bu alımlara 

katılma hakkı varsa, Türkiye’de faaliyet gösteren bütün kooperatiflerin Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesine ürün verme hakkı vardır. Ġzmir ayrı bir ülke değil, Ġzmir Türkiye’nin bütünü içersinde 

bir kent. ġimdi Ģunu söyleyelim; bir kere kooperatif alımlarında ürün nerede ünlüyse, ürün nerede 

talep gören bir ürünse oradaki kooperatiflerden alımlar yapılabilmektedir. ġunu söyleyelim; 

bunların içinde Sayın HIZAL, Ardahan’dan bahsetti,  Ardahan’da kimsenin herhangi bir akrabalık, 

yakınlık iliĢkisi yoktur. Ben Sayın HIZAL’ın söylemediği kentleri sayıyım, baĢka kooperatifleri 

sayayım; bunların içinde Polatlı var, Hopa var, MuĢ var, Ġnegöl var, sayısız kooperatif var. Ülkenin 

her yerinde çalıĢan, üreten kooperatifler var. bunların hepsinden alım yapılıyor. Tarım Daire 

BaĢkanlığından bu hususta ihtiyaç duyulursa gerekli tüm bilgiler edinilebilir. Ġzmir ili Damızlık 

Koyun Keçi Birliğinden alımlar yapılmıĢtı, hani dediniz ya; “Ġzmir’de hayvan yok mu, Ġzmir’de 

üretilmiyor mu?” Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin tercihi, aslında kooperatif birliklerinden alım 

yapmaktır. Çünkü pek çok kooperatife bu Ģekilde daha çok destek olursunuz ama buna rağmen 

bireysel kooperatiflerden de alım yapılmaktadır. Fakat kooperatiflerin bir birlik çatısı altında 

toplanması ve bu birliklerle kendilerine destek verilmesidir. Bu konudaki eleĢtirileri çok haksız 

buluyorum. Ben kooperatiflerle ilgili, Hüsnü Bey’e de, hemen geçeyim çünkü o da bahsetti, onun 

notlarına hemen geçiyorum izin verirseniz. Hüsnü Bey, Tire Süt Kooperatifinden bahsetti. Tire Süt 

Kooperatifi KÖY-KOOP çatısı altında olan bir kooperatif ve Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanımız göreve gelmeden önce Sayın Aziz KOCAOĞLU, bu kooperatiften süt almaktaydı. Bu 

Kooperatif Ġzmir KÖY-KOOP Birliğinin çatısı altındadır ve BaĢkanımızın eĢi Neptün Hanım, 4 

yıldır bu kooperatifin BaĢkanıdır. O tarihte Aziz Bey, Ġzmir KÖY-KOOP’un altında faaliyet 

gösteren Tire Süt KÖY-KOOP’tan alım yaptığı zaman bir Ģey söylenmiyor, bugün Tunç 

BaĢkanımızın görev yaptığı süreçte bu konu çok da yakıĢıksız bir Ģekilde dile getiriliyor. Ben 

burada bir farklı bir amaçla yaklaĢıldığı kanaatindeyim. ġunu söyleyelim; Neptün Hanım hiçbir 

Ģekilde huzur hakkı almıyor KÖY-KOOP Birlik BaĢkanlığından ve KÖY-KOOP Biriliği 1970’te 

Ticaret Bakanlığı onayıyla kurulmuĢ, 99 ortağı var, 38 bin de üyesi var ve Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi sadece KÖY-KOOP’tan alım yapmıyor, Kastamonu Köy Kalkınma Kooperatifi, ÖdemiĢ 

Fidancılık, Selçuk Tarım, Urla, Seferihisar Kadın Kooperatifleri gibi KÖY-KOOP’un dıĢında alım 

yaptığı pek çok birlik de var. Bu konuda Sayın BaĢkanın eĢi olarak da belediye hizmetlerinde 

gönüllü olması kadar doğal bir sonuç yok. Bugün baktığımızda valilerimizin eĢleri, ordu 
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komutanlarımızın eĢleri, Sayın CumhurbaĢkanımızın eĢi hepsinin böyle bir 

misyonu var; gönüllü hizmet etmek gibi. Bu konudaki eleĢtirileri son derece haksız buluyorum, 

bunu belirtmek isterim. Hüsnü Bey bir de Tire Süt ile ilgili Ģunu söyledi; dağıtımında bir takım 

sorunlar olduğuyla ilgili eleĢtiri getirdi, oysa bu konuda Ticaret Bakanlığı bir inceleme yaptı. Hiçbir 

Ģekilde dağıtımda herhangi bir yanlıĢ tespit edilmedi.  Bugün de Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Tire 

Süt Kooperatifiyle yine sözleĢe imzaladı. Metropol içindeki yerlerde Tire Süt Kooperatifi büyük bir 

çoğunluğunu, sütün büyük bir çoğunluğunu dağıtmakta, kalan, geri kalan ilçelerde de yine KÖY-

KOOP’un üyesi olan diğer süt üretici kooperatifleri bu dağıtımı üstlendi. Bunda da bir adalet 

görmek gerekir, sadece sütü Tire Süt üretmiyor, Ġzmir’de baĢka kooperatifler de süt üretiyor. 

Adaletli olmak demek, onlara da bu imkânı vermek demektir. Bu konudaki yanıtlarım bu Ģekilde. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen Değerli ArkadaĢlar, Hüsnü Bey lütfen. Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği; Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonu 

pandemi süresince, öncesinde, sonrasında hep çok çalıĢmıĢ bir Komisyondur.  Ġzmir Yıldızı Projesi 

ile ilgili Özgür Bey bir eleĢtiri getirdi; “Pandemi sürecinde bu projenin ne alakası var.” Ģeklinde. 

Ġzmir Yıldızı Projesinde kadına karĢı Ģiddetin önlenmesi ile ilgili bir unsur var. O tarihte pandemi 

sebebiyle evlerine kapanan kadınlar ve aynı zamanda Merkezi Hükümetin çıkartmıĢ olduğu Ceza 

Ġnfaz Yasasına bağlı olarak Ģiddetten yargılanıp da çıkıp tahliye olup tekrar evine dönecek olan 

eĢlerinden korkan kadınların talepleri, bu konuda sivil toplum örgütlerinin talepleri çerçevesinde, 

biz Ġzmir Yıldızı Projesinde, kadına karĢı Ģiddetin önlenmesi ayağını da pandemi sürecinde çalıĢtık. 

Ben Ģuna ĢaĢırıyorum, yani çalıĢtığımızın kabahat olması, çalıĢmanın eleĢtirildiği bir anlayıĢa, yani 

bir hukukçu olarak ve çalıĢmıĢ bir insan olarak, emek sarf etmiĢ bir insan olarak açıkçası 

üzüldüğümü ifade etmek isterim, ĢaĢırdığımı da ifade etmek isterim. Biz o süreçte gerçekten açık 

alanda Ġzmir Barosu Kadın Avukatları, Kadın Hakları Merkezi, Ġzmir Valiliği ġÖNĠM Merkezi gibi 

Ġzmir Kent Konseyi gibi çok sivil örgütü ile çalıĢmaktan hiç vazgeçmedik, pek çok tedbir aldık 

kadınlarla ilgili. II. Sığınma Evinin inĢaatının tamamlanmasını sağladık, buna hız verdik. ġiddet 

gören kadınlarla ilgili geçici barınma yerleri tesis ettik. Bu konuda kadınlara yönelik, Ģimdi burada 

artık saymak istemediğim pek çok hizmeti o süreçte gerçekleĢtirdik. Toplumsal Cinsiyet EĢitliliğini 

lütfen küçümsemeyin. Ben bir hukukçu olarak küçümsemiyorum ve bu alanda çok büyük bir zevkle 

çalıĢıyorum. Temmuz Ayı Bütçelemede de ayrıca Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Bütçelemesi 

çalıĢmaları da vardı. Biz bu çalıĢmalara da katkı sunduk. Opera binası sürekli gündemde, artık ben 

içinde olmadığım halde ezberledim. Aslında bu ihaleden biraz bahsetmekte de fayda var. 2017 

senesinde Opera Binası ihale edilmiĢ, yabancı ortaklı bir firmaya ihale edilmiĢ. Fakat o tarihlerdeki, 

daha sonraki tarihte CumhurbaĢkanlığı Kararnamesiyle, dövizde yaĢanan Ģok artırımlar sebebiyle 

bu tür yapı iĢlerine giren firmaların ihalelerden çekilebilmesine veya almıĢsa tasfiye etmesine ya da 

devretmesine imkân sağlayan bir Kararname çıkarılmıĢ. Bu Kararnameden yararlanmak isteyen bu 

firma, Avusturyalı bir firma, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine baĢvurmuĢ ve diğer ortağına devretmek 

için izin istemiĢ. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bu konuda tek baĢına hareket etmemiĢ, ilgili 

makamlığa yazıyla sormuĢ, ilgili makamlıktan; “Evet bu Kararname doğrultusunda 

devredebilirsiniz.” Ģeklinde onay gelince bu devri gerçekleĢtirmiĢtir. Opera Binasının bitiĢ tarihini 

sorduk, sordu bir arkadaĢımız, belki Özgür Bey bilmiyorum; 2022 senesinde bitecek, ġubat 2023’e 

pandemi sebebiyle uzatılmıĢ. ġunu da söyleyeyim; farz edin ki bitmedi, bu tarihte 4734 sayılı Ġhale 

Kanunu bir imkân veriyor. O tarihe kadar yaptıkları kabul görüyor, teminatı belediyeye gelir 

kaydediliyor, belediye isterse kalan inĢaatları tamamlıyor, isterse yeniden bir ihaleyle yeniden bir 

Ģahsa veriyor, yani bu konuda bu kadar çok polemik yaratmayı gerektirecek, değecek bir konu 

değil. Ben bu konuyu biraz daha detaylarıyla sizlere açmak istedim. Özgür Bey’e cevaplar 

yönünden gidelim; her ilçeye yaĢam merkezi kuracağız. Evet, önümüzde 3,5 yılımız var, kuracağız. 

Çocuk Köyleri yapacağız, pazar yerlerini geliĢtireceğiz, raylı sistemi geliĢtireceğiz. Üç kritik 

noktada trafik yer altına alınacak, evet, bunun çalıĢmaları sürüyor. Bizim daha vaktimiz var. 

Faaliyet Raporunda aynı fotoğrafın yer aldığından bahsedilmiĢ, yani bu dönem bu Faaliyet Raporu 

çalıĢılırken gerçekten arkadaĢlarımız, Bürokratlarımız çok özgün çalıĢtılar. Devlette devamlılık 

esastır, istikrar esastır, bir Ģeye bir önceki dönem baĢlar ama size bitirmek nasip olur ya da size de 

bitirmek nasip de olmaz, devam edersiniz, yol alırsınız onunla ilgili, o fotoğrafın da sebebi de 

budur. Aynı iĢ devam etmektedir. Harmandalı Biyogaz enerjisi açıldı. Evet, açmasa mıydık? Yani 

geçmiĢte baĢlamıĢ bir yatırım, bir tesis;  “Hayır, benim iĢim değil.” mi diyecektik? Tabii ki açacağız 
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ve tabii ki bugünkü Faaliyet Raporunda yer alacak. 23 milyon lira harcandığı söylenen yerde 

böyle bir harcama olmadığına yönelik Bürokratlarımızdan bir yanıt geldi. Ġkmal Ġhalesi yapılan 

Gıda Kontrol ve Mezarlık Dairesi binası olduğu söylendi. Sayın HIZAL, dilerse bu konuda bir soru 

önergesi verir ve bu konuda gerekli yanıtları Bürokratlardan alır. Yine belediye binasındaki 

harcamalardan bahsedildi, yine estetik sebebiyle bakım onarım sebebiyle ana binada yapılan 

çalıĢmalar son derece teknik detay gerektiren çalıĢmalar, yükseklik nedeniyle endüstriyel dağcı 

ekiplerinin kullanıldığı bir çalıĢma. 180 metrekare traverten yüzeylerin bakım ve onarımının olduğu 

bir çalıĢma, ayrıca açık ihale konusu, yani herkesin yarıĢarak katıldığı ve üstlendiği bir iĢ. ġehir 

depreme hazır mı? Ġzmir’deki yapı stoğundaki konutların % 70-80’i depreme hazır değil. Evet, 

Türkiye’nin neresinde hazır? Hiçbir yerinde hazır değil. Bunun sebebi çarpık yapılaĢma, 

gecekondulaĢma ve bugün bakıyoruz ki Ġmar BarıĢı’yla yine nehir üstünde kurulan binalar bile 

yasal hale geliyor. Eğer merkezi idare bu konuda hassas davranmıyorsa yerel idarelerle birlikte bir 

hareket içersinde değilse…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sürekli bu Ģekilde tasarruflar yapıyorsa, bunlarda da yerel yönetimlere 

yüklenmemek gerektiği düĢüncesindeyim. Bitireceğim. Kentsel dönüĢümle ilgili de Ġzmir bu 

konuda çok çalıĢıyor. Yerinde dönüĢümden yana, rızaen dönüĢümden yana bu sebeple belki biraz 

uzuyor. Narlıdere hattı ile ilgili % 62 seviyesinde bizim dönemimizde bitecek, onu umuyoruz, hep 

beraber açacağız. Yine “Bir Ģehri kalkındıracak olan bisiklet yolu açmak değil, bu akıl kârı değildi.” 

dedi Özgür Bey. Kıbrıs ġehitleri caddesindeki desenleri de eleĢtirdi. Bugün Avrupa’ya gidip 

baktığınızda, görsellik, estetik o kadar güzel ki inanın Fransa’da Sen Nehri kıyısında o kadar güzel 

eğlence yerleri yapmıĢlar ve halk çok büyük bir memnuniyetle birlikte karĢılıyor. Hepimizin de bu 

görselliğe ihtiyacı var. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ, toparlar mısınız lütfen… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġzmir bir turizm kenti biz bunu arka plana atamayız. Sokak hayvanları 

yüzünden Erhan Bey bir eleĢtiri getirdi. Bu konuda Yönetmelik sokak hayvanlarını… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ, BaĢkanıma söz vereceğim, toparlarsanız, ne 

olur, yani BaĢkanın vereceği cevaplar var. Tamam. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Son cümlemi söylüyorum; “Sokak hayvanlarını aldığınız yere bırakmakla 

yükümlüsünüz.” Ģeklinde bir Yönetmelik hükmü var. Sokak Hayvanları Yönetmeliğinin değiĢmesi 

lazım. Yapılan bir ankette Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız, % 79’la halkın takdirini kazandı 

ve demek ki geçmiĢ bir yılın içerisinde halk gerçekleri gördü. Ben çok teĢekkür ediyorum hepiNize, 

iyi çalıĢmalar diliyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın KÖKKILINÇ. Sayın BaĢkan’ım buyurun, 

Sayın Tunç SOYER, Sayın BaĢkan’ım buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan,  çok kısa, çok kısa…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: BaĢkana söz verdim Sayın HIZAL, yani… 

ÖZGÜR HIZAL: Ama Sayın BaĢkan Ģimdi bakın… 

BAġKAN: Özgür Bey, 6 saattir bütün arkadaĢlarınız konuĢtu. Rica ediyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, Allah aĢkına lütfen.  

ÖZGÜR HIZAL: Bakın, bakın Sayın BaĢkan, ben Grup BaĢkan Vekiliyim ve az önce bana söz 

almak istiyor musunuz diye sorduğunuzda…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sordum doğru, hayır. 

ÖZGÜR HIZAL: Ben de feragat ettiğimi bildirdim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi burada 6 saattir değil, 16 saat de olabilir. ġimdi, süre noktasında elbette ki 

tekrara… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, doğru haklısınız Sayın HIZAL, BaĢkan’a söz 

verdim ama bakın, yani Ģimdi, usul olarak konuĢtuk, Grup BaĢkan Vekillerine de sordum, tek tek 

sordum. Siz feragat ettiniz teĢekkür ederim ayrıca, gerçekten teĢekkür ederim. Sayın BaĢkanıma söz 

verdim. Sayın BaĢkan’ım, buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sorun zaten Sayın BaĢkan, sizin yönetim anlayıĢınız değil ama Sayın Belediye 

BaĢkanımızın bu tutumu.  

BAġKAN: Değerli Meclis Üyeleri, hepinize sabrınız için teĢekkür ediyorum. Hiç eksilmemiĢ bu 
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arada sandalyelerde Meclis Üyelerimiz, o nedenle hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. ĠĢte 

bu Ġzmir aĢkı olsa gerek. Hepinize verdiğiniz katkılar için öncelikle teĢekkür etmek istiyorum. 

Değerli ArkadaĢlar, hem Özgür Bey, sonra Hakan Bey hep bir samimiyet testinden bahsettiler. 

Sevgili ArkadaĢlarım, çok iyi biliyoruz ki performans üzerinden bir test yapmak lazım. 

Siyasetçilerin birbirleriyle yapabilecekleri siyasetin en temel kriteri performans olmak zorunda. 

Eğer performans üzerinden konuĢmuyorsanız o zaman bu siyasetin dili, bu siyasetin kültürü hayır 

getirmiyor. Bakın, biraz açmam lazım bu meseleyi; Bu memlekette kimsenin birbirinin 

milliyetçiliğini, birbirinin dini inançlarını, birbirinin yurtseverliğini sorgulamak hakkı olmadığını 

düĢünüyorum. Bu topraklarda yaĢayan her birey bir diğeri kadar milliyetçidir, yurtseverdir, dini 

inançları vardır ve biz herkesi böyle kabul etmek mecburiyetindeyiz. Eğer böyle kabul etmiyorsanız 

ortak paydanız kaybolur. Bunu ayrıĢtıracak tek Ģey hırsızlıktır, vatan hainliğidir, bunlardır ama 

bunun dıĢında birbirimizin samimiyetini sorgulayacak bir Ģey yok. Bunu sorgulamaya baĢladığınız 

zaman söylediğiniz her Ģeyin samimiyetinden karĢı taraf da kuĢku duymaya baĢlar. Birbirimizin 

samimiyetini sorgulamaya baĢladığımız anda da performans üzerinden konuĢmamızın hiçbir manası 

kalmaz. Çünkü aklınızın gerisinde o iĢi yaparken samimi misiniz, değil misiniz sorusu vardır. Bu 

doğru değil, bu doğru değil. Türkiye’nin çektiği ne varsa aslında buradan geliyor. 1960’larda 

Değerli ArkadaĢlar, Türkiye’de kiĢi baĢına düĢen milli gelir 2000-3000 dolarlarda. 1990’a kadar 

böyle gidiyor, o tarihlerden itibaren bir yükseliĢ eğrisi görüyoruz. Son 30 yılda geldiğimiz nokta 9 

binler, 9000 dolarlar, yani 60 yılda 2-3 bin dolarlardan 9 bin dolara çıkmıĢız. Peki bu 60 yılda 

dünyaya ne olmuĢ? Değerli ArkadaĢlar, Güney Kore 40 binlerin üzerine çıkmıĢ, Doğu Bloğu 

ülkeleri, Doğu Bloğu; Macaristan, Polonya, Romanya, bunlar bizim çok üzerimize çıkmıĢ, 

Bulgaristan bizi geçmiĢ, Ġskandinav ülkelerini falan saymıyorum. Peki ne olmuĢ, neden böyle 

olmuĢ? Bizde bilmediğimiz kuraklıklar, afetler mi yaĢanmıĢ, ne olmuĢ? Değerli ArkadaĢlar, itiraf 

etmekte bir beis yok; kötü yönetilmiĢiz. Bu kötü yönetimin arkasında da bir Ģey var, ayrıĢtırmak var, 

ötekileĢtirmek var, peki neden? Çünkü kendi iktidarınızı perçinlemenin yolu birilerini öteki kabul 

ettirmekten geçiyor. Bizim güç kaybetmemiz ve bir türlü bu rakamların üzerine çıkamayıĢımız iĢte 

tam da bu yüzden. Biz birbirimizi kucaklamak mecburiyetindeyiz, biz birbirimizin samimiyetine 

inanmak mecburiyetindeyiz. Bırakıyorum ben yukarıdaki siyasileri, biz Ģu salonda, Ģu Ġzmir’in 

Temsilcileri, Ġzmir gibi bir kenti yönetmekle görevlendirilmiĢ seçilmiĢ insanlar, biz birbirimizin 

samimiyetinden kuĢku duyarsak nasıl yöneteceğiz bu Ģehri? Nasıl ben sizi dinleyeceğim? Siz benim 

samimiyetime inanmazsanız nasıl siz bana güven duyacaksınız? Çünkü ben sizin de Belediye 

BaĢkanınızım, öyle değil miyim? Ben sizin de Belediye BaĢkanınızım, onun için kulağımı 

veriyorum, nezaketen değil, samimiyetle sizi dinlemek, samimiyetle sizin söyleyeceğiniz 

eksiklikleri gidermeye çalıĢmak niyetindeyim ama siz benim samimiyetime inanmazsanız geçmiĢ 

olsun, geçmiĢ olsun. Buradaki mesele Ģu; biz birbirimize güveneceğiz, birbirimizi seveceğiz, 

birbirimizi sayacağız. Samimiyetin ilk Ģart olduğunu söyledim. Samimiyetin olmazsa olmazı, 

birbirimize yalan söylemeyeceğiz. Değerli ArkadaĢlar, Hüsnü Bey konuĢmasında dedi ki: 

“Sanayiciden süt alıyorsunuz.” Doğru değil, doğru değil. Anlatacağım neden doğru olmadığını ama 

bunu ben bildiğine inanıyorum ama niye böyle söylüyor, niye böyle söylüyor? ġimdi, samimiyet 

yalan üzerine kurulmaz ama biz samimiyeti baĢarmak mecburiyetindeyiz. Samimiyet, yurtseverlik, 

dini inançlar, milliyetçilik bunların hepimizde eĢit olduğuna inanacağız bir kere. Hiçbirimizin bu 

memleketi birbirimizden daha fazla sevdiği iddiasını getirmeyeceğiz, bilemezsiniz çünkü. Ne kadar 

sevdiğini bilemezsiniz, bu içerdedir, kabul edeceksiniz. Çünkü bir ortak paydamız var; Ġzmir’i 

yönetiyoruz. Ġzmir’in yönetiminin en büyük yönetici organı iĢte bu salonda. Ġster AK Partili, ister 

CHP’li, ister MHP’li, ister Ġyi Partili ne olursak olalım, tam tersine bu farklılıklar bizi 

zenginleĢtiriyor zaten. Ne kadar güzel Ģeyler söyledi Özgür Bey, ne kadar güzel değerlendirmelerde 

bulundu. Hepsine cevap vereceğim Ģimdi ama önce ana fikri bulmamız lazım, ana fikir; 

samimiyetimizi sorgulamayacağız Değerli ArkadaĢlar. O zaman enerjimizi, gücümüzü israf 

ediyoruz, ayrıĢıyoruz ve birlikte üretebileceğimizden çok daha azını üretmeye baĢlıyoruz. 

Birbirimize verebileceğimiz katkıdan uzaklaĢıyoruz. Onun için ana fikir; bir kere samimiyetimizi 

sorgulamaya hakkımız yok. Birbirimizin gerçekten aynı derecede bu kenti sevdiğimizi kabul 

edeceğiz. O nedenle birbirimizi sevip sayacağız. Hepimiz seçilmiĢiz, hepimiz bu onurlu görevi 

üstlenmiĢiz. Bu bir nöbet, 3,5 yıl daha var Ģurada. Bu 3,5 yılı hep birlikte, “Bu kente daha fazla 

nasıl fayda veririz?” Bunun peĢinde koĢarak geçireceğiz ama bu, Hakan Bey’in söylediği gibi, 

konuĢmakla olmuyor önce samimiyetimize inanacağız. Önce samimiyetimize inanacağız çünkü 
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samimiyeti sorgulamaya baĢladığınız anda bitmiĢtir, kapıları kapatıyorsunuz. ġimdi, 

konuĢulan konularla ilgili değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Vaatler, Özgür Bey vaatleri 

saydı. Masal Evleriyle ilgili söyleyeyim, 3 tanesi açıldı. Birinin tefriĢ malzemesi alınıyor, üç tanesi 

sponsorlar aracılığıyla yapılıyor, Ģu anda projeleri devam ediyor. GümüĢpala Masal Evi yapım 

ihalesi gerçekleĢti, sözleĢme aĢamasında. Asarlık Masal Evi Projesi bitti, ihale birimine gönderildi. 

9’u harekete geçmiĢ, 20 tane vaadimiz vardı, 9’u yürüyor. Alsancak Katlı Otoparkıyla ilgili 55. 

sayfada kullanılan fotoğraftan bahsetti Özgür Bey, evet, doğru, 2018 yılında Faaliyet Planında 

yapılacağından bahsedilmiĢ, 2019 yılı Faaliyetinde de bu tadilatla cephe yenileme projesinin 

tamamlandığı ifade edilmiĢ. Ne var bunda, ne var bunda? 2018’de yapılacak diye konmuĢ fotoğraf, 

2019 yılında da yapılmıĢ. Belediyecilik faaliyetleri süreklilik arz ediyor ve bir dönemle sınırlı değil, 

devam ediyor ama mikroskopla incelerseniz yüzlerce sayfalık iĢte o Ģeyde, o fotoğrafı görürsünüz, 

yakalarsınız. Bu Zeytinlik Hizmet Binasıyla ilgili Ülke içinde bulunduğu ekonomik krizden artanın 

maliyetler nedeniyle, yüklenici sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle fes edilmiĢ ve 30 

Haziran’da da ikmal ihalesine çıkıyor, yer teslimi için de sözleĢme davet aĢaması içinde. 

Harmandalı ile ilgili “%98’i Aziz Bey döneminde yapıldı.” dedi Özgür Bey. Burada elektrik enerjisi 

üretimi için 70 kilometre gaz ve drenaj boru hattı döĢendi Değerli ArkadaĢlar ve bunun 50 

kilometrelik kısmı Nisan 2019’dan sonra yapıldı. 14 adet gaz motorunun kurulumu ve devreye 

alınması da yine Nisan 2019’dan sonra gerçekleĢti. Bu dönemde, bahsedilmedi ama Tıbbi Atık 

Sterilizasyon Tesisi 16 Mart’ta tamamlanarak hizmete açıldı. Bu Türkiye’nin en büyük kapasiteli 

tesisi, bu da Ġzmir’e çok yakıĢan bir tesis oldu. Çöp meselesiyle ilgili 4 ayrı noktada, yine Atık 

Bertaraf Tesisi kurma kararı aldık BüyükĢehir Belediyesi olarak ve bunlardan ÖdemiĢ’teki %80’ini 

tamamlandı ve kısa bir süre sonra, tam tarihini hatırlamıyorum ama kısa bir süre sonra da açılıĢı 

gerçekleĢtirilecek. Bergama’daki Mart 2019 sonrasında yine ihalesi yapıldı, 15 Ağustos 2019’da 

sözleĢmesi gerçekleĢtirildi, kapasitesi 500 ton yün ve kurulu güç 4 megabayt elektrik üretecek. 

Diğeri Menderes Güney 2 Entegre Katı Atık Tesisi; burada da ihale gerçekleĢtirildi ve 06/03/2020 

tarihinde tamamlandı ihalesi. Sonuç olarak biz bu tesisleri Ģu nedenle çok önemsiyoruz Değerli 

ArkadaĢlar, bakın sadece Harmandalı Tesisi gerçekten çok ciddi bir yenilenebilir bir enerji üretiyor, 

elektrik üretiyor, yenilenebilir bir enerji kaynağı var, çöpten üretiyor bunu ve üstelik biz yap-iĢlet-

devret tarzında vermiĢ olduğumuz için Belediye Bütçesine de gelir elde ediyoruz aynı zamanda ve 

fakat büyük bir sıkıntı var; bütün kentin çöpü oraya taĢınmak zorunda kalıyor. O nedenle bu dört 

ayrı noktada Katı Atık Bertaraf Tesisini hayata geçireceğiz ve çok ciddi bir tasarruf sağlayacağız, 

çok daha hızlı çöp meselesine müdahale edebiliyor olacağız ve bunları da önümüzdeki günlerde çok 

öncelikli bir mesele olarak ele aldığımız için hayata geçireceğiz. ġu anda ilimizde 16 tane transfer 

istasyonu var, Çöp Transfer Ġstasyonu var. Yapılması planlanan üç tane daha transfer istasyonu daha 

var. Bunun dıĢına baĢka bir ihtiyacımız yok, transfer istasyonları açısından. Kınık tamamlanma 

aĢamasında, ÖdemiĢ’teki yine Mart 2019’dan sonra ihalesi yapıldı ve yapım çalıĢması Ģu anda 

devam ediyor, Tire’de de yasal izin süreçleri sürdürülerek izin alınmaya çalıĢılıyor. GES’le ilgili 

bazı değerlendirmelerde bulundular, GüneĢ Enerjisi Santralleriyle ilgili. Değerli ArkadaĢlar, Gediz 

Ağır Bakım Tesislerinde 835 kilovat/saat gücündeki GES’imiz 1 milyon 260 bin kilovat/saat enerji 

üretiyor ve yaklaĢık 1 milyon 130 bin liralık bir tasarruf sağlıyoruz, sadece buradaki tesisimizde. 

Adatepe Garajı 1000 kilovat kurulu gücündeki tesiste 1 milyon 675 bin kilovat/saat enerji üretecek. 

AtaĢehir GES, TEDAġ onayı bekleniyor; 1 milyon 550 bin kilovat/saat enerji üretecek. Bunlar da 

devreye alındığında toplamda 4,5 megavat kurulu güce eriĢilerek, yıllık 6 milyon 750 bin 

kilovat/saat güneĢ enerjisinden elektrik üreteceğiz. Park ve bahçelerle ilgili bazı değerlendirmelerde 

bulundular. Vaatlerimiz içinde olan Behçet Uz Rekreasyon Alanı 16/10/2019 tarihinde ihalesi 

yapıldı, sözleĢmesi 16/12/2019’da gerçekleĢtirildi. Ġhale bedeli 15 milyon 560 bin lira. 

25/12/2019’da da yer teslimi yapıldı, 540 gün içinde de tamamlanacak. Portakal Vadisi’nde de 

sözleĢme imzalandı ve orada da Ģunu rahatlıkla söyleyebilirim; 2 milyon 500 bin metrekarelik bir 

yeĢil alan kazandırılması bir hayal değil, bunu adım adım gerçekleĢtiriyoruz ve göreceksiniz 

Ġzmir’de kiĢi baĢı düĢen yeĢil alan 16 metrekareden 30 metrekareye çıkacak. BaĢlattığımız park 

çalıĢmaları var, bunlardan belki de en güzellerinden biri bu Ağaçlandırma Projesi aynı zamanda. 

Bornova’da 2. Etap 110 bin metrekarelik bir ağaçlandırma alanımız var, Aliağa Kalabak’ta 208 bin 

metrekarelik, Buca BelenbaĢı’da 32 bin metrekarelik. Toplam park alanı, bu dönemde giriĢtiğimiz 

16 bin 500 metrekare, Rekreasyon Alanı 380 bin metrekare ve ağaçlandırma alanı da Ģu an itibarıyla 

351 bin 500 metrekare, yani toplam 748 bin metrekarelik bir yeĢil alan ve park ağaçlandırma 
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çalıĢmamız an itibaren yürüyor. Kentsel dönüĢüm çalıĢmalarıyla ilgili 2020 yılında 619 

adet hak sahibimize teslim edilmeye hazır hale getirdik 619 konutumuzu. 2020 yılında yine 4925 

adet konut yapım ihalesine hazır hale getirildi ve bugün Örnekköy DönüĢüm Alanı’nda 2. Etap 

ihalesi katılım sağlanarak gerçekleĢti. 4925 konut inĢası baĢlayacak, bugün gerçekleĢti ihale. 

“DönüĢüm Dairesinin Bütçesi neden düĢük?” diye sordu. “Özel Kalem Bütçesi 6 milyon, Kentsel 

DönüĢüm Dairesinin Bütçesi 7 milyon, nasıl olur bu?” dedi. ġunu söylemek lazım; bu 4925 

konutun ihale bedeli yaklaĢık 2 milyar lira. Bizim Kentsel DönüĢüm Dairesine koyduğumuz 7 

milyonla kentsel dönüĢüm yapılmayacak tabii ki Özgür Beyciğim, böyle bir Ģey yok. Orada 

bulacağınız finansman modeliyle, bulacağınız müteahhitle yapacağınız Ģartname gereği vereceğiniz 

ihalede bunu tanımlayarak o finansmanı yaratacaksınız. Kaldı ki bizim baĢka yaratıcı çözümlerimiz 

var bu konuda; Ocak ayında Washington’da Dünya Bankasıyla yaptığımız görüĢmede kentsel 

dönüĢüm için dünyada destek olabilecekleri örnek olmadığından bahisle, böyle bir desteği vermek 

istediklerini söylediler. Biz Ġzmir modelimizi de anlatınca da buna finansman kaynağı 

yaratabileceklerini söylediler. Muhtemelen, Ģöyle çözüm yolları arıyoruz Değerli ArkadaĢlar, 

diyelim ki 200 milyon dolarlık bir kaynak aktarmayı düĢünüyor Dünya Bankası, biz ihale 

Ģartnamemize bunu koymanın yollarını arayacağız ve dolayısıyla giren müteahhit uzun vadeli ve 

düĢük faizli bu krediyi de kullanma hakkını otomatikman devralmıĢ olacak. Kısacası Kentsel 

DönüĢüm Dairesinin Bütçesiyle yapılacak bir iĢ değildi bu, o nedenle oradaki yanlıĢ anlamayı veya 

eksik anlamayı da düzeltmek isterim. Kentimizin plan durumu: Bununla ilgili yine dedi ki; 

“Kentimizin planı yok.” Değerli ArkadaĢlar, kentimizin % 82’sinin 1/5000’lik planları onaylanmıĢ 

durumda ve var. 100.000’likler Bakanlığımız tarafından yapıldı, 25.000’likleri belediyemiz yaptı ve 

onaylandı. Mevcut yapılar göz önüne alınarak 1000’lik, 5000’lik planlar aynı anda da revize 

çalıĢmaları sürdürülüyor. 100.000’lik planlarla ilgili bizim yaptığımız itiraz süreçleri tamamlandı. O 

nedenle davayı geri çekmeyi gerektirecekler bir durum yok, Bakanlıkla mutabakat içinde sürüyor. 

Onlar, bu revizyon plana onaylandığı, onayladıkları anda da zaten süreç tamamlanmıĢ olacak ve bu 

kapsamda Ģifahen aldığımız bilgi, arkadaĢlarımızın aldıkları bilgi revizyon plan bu hafta 

onaylanmıĢ, bu da güzel bir haber olarak Ģimdi sizle paylaĢmak istedim. UlaĢım meselesi çokça 

konuĢuldu ve hatta Özgür Bey, “Buradan çıksam Bayraklı’ya gitsem, buradan çıksam Konak’a 

gitsem, buradan çıksam her tarafta trafik sıkıĢıklığı.” Evet,  dünyanın nesrinde yok trafik sıkıĢıklığı? 

Yani Ġstanbul’da daha mı az? Ankara’da yok mu? Kayseri’de, Konya’da yok mu? Bırakın büyük 

illeri, Türkiye’nin her yerinde, dünyanın her yerinde trafik sıkıĢıklığı var. Bakın, trafik sıkıĢıklığıyla 

ilgili baĢka bir gerçekle yüzleĢiyoruz pandemi sonrasında, o da ne biliyor musunuz? Değerli 

ArkadaĢlar, bizim 10 Mart itibarıyla,  yani bundan iĢte 5 ay öncesinde toplu taĢım, kullanım günlük 

kiĢi baĢı 1 milyon 950 bin, yani doğru ifade etmeye çalıĢayım; günde, Ġzmir’de toplu ulaĢım 1 

milyon 950 bin kez kullanılmıĢ, 10 Mart 2020. Bu, pandemi sürecinde 200 binlere düĢtü, bayağı 

aĢağılara indi. ġu anda 900 binlerde, yani hâlâ vatandaĢ toplu taĢımı kullanmak konusunda 

mütereddit, neden? Güvenmiyor, sağlık kaygısı taĢıyor, oradan bulaĢ olma ihtimalini yüksek 

görüyor ve kullanmıyor, peki ne yapıyor o zaman? Özel aracını kullanıyor. Özel araçlar çok daha 

yoğun bir biçimde kullanılıyor ve ne yazık ki biz tarife seferlerini de değiĢtirmediğimiz için, aynı 

kapasite araçlarımızı toplumumuzun hizmetinde kullanmaya devam ettiğimiz için trafik inanılmaz 

derecede sıkıĢtı. ġimdi dedi ki; “Akıl kârı mı bu kadar trafik sıkıĢmıĢken bisikleti önermek, bisiklet 

yolları yapmak, tek Ģeride indirmek?” Evet, akıl kârı. Paris Belediyesi toplu taĢımı kullanmamayı, 

özel aracını da kullanmamayı taahhüt eden vatandaĢlarına 400 Euro nakit veriyor, 400 Euro. 

Neden? Bisikletini kullansın diye. Neden? Çünkü aynı dertten onlar da muzdarip. Orada da toplu 

taĢımı kullanma konusunda insanlar da mütereddit, o nedenle bisikleti ve yaya ulaĢımını 

özendirmeye çalıĢıyorlar dünyanın her yerinde. Biz de bunu bir fırsata çevirmeye çalıĢıyoruz, zaten 

planlarımızda olan bir Ģeydi bu, vaatlerimiz arasındaydı, o nedenle hızla bunları öncelikleyerek kent 

içine yaymaya çalıĢıyoruz. ġu anda 67 kilometre bisiklet yolumuz var, bunu 107 kilometreye 

çıkartacağız. Bu yıl içinde nihai hedefimiz 187 kilometre. Vaatlerimizdekini de arttırarak 

söylüyorum. Vaatlerimizdekini arttırarak söylüyorum. BaĢka çaremiz yok. Bisiklet sadece bir spor 

aracı değil dünyanın her yerinde bir ulaĢım aracı olarak kullanılıyor ve bizim bugün bunu daha çok 

özendirmemiz lazım. Bu demek değil ki diğer ulaĢım araçları konusunda bir Ģey yapmayacağız. 

Tam tersine yeni bir feribot aldık biliyorsunuz. Onu da hemen yeri gelmiĢken söyleyeyim, adının 

Fethi SEKĠN konmasıyla ilgili sitemlerini söyledi Hakan Bey. Değerli ArkadaĢlar, ankete 

konulmamıĢtır doğru, gelen eleĢtiriler ve sitemler doğrultusunda derhal kondu ve doğru, keĢke 
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orada hep beraber keĢke olsaydık ama o gün pandemi süreci yoğun yaĢandığı için sadece A 

Protokol, yani Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Komutanlarımız bunlar davet edildi. Emsal 

olabileceğinden endiĢe ettik, o dönemlerde baĢka açılıĢlar da yapıyorduk. Dolayısıyla orada bir art 

niyet yok, yine samimiyet sorgulanmasın. Çünkü bunun için teĢekkür ediyoruz, bir kere daha 

ediyoruz, bu iyi bir hatırlatmaydı, yerinde bir hatırlatmaydı ve iyi ki de böyle oldu. Deniz ulaĢımını 

arttıracağız, bir feribotumuz daha geliyor onu da devreye alacağız. Deniz taksiyle ilgili 

arkadaĢlarımız çalıĢma sürdürüyor. Yeni iskeleler, yeni güzergâhlar ve yeni saatler arttıracağız. Ay 

sonunda Midilli seferlerini baĢlatmayı planlıyoruz, Ġzmir Alsancak Limanı’ndan Midilli’ye 

koyacağız bir feribot, en azından deneyeceğiz. Otobüs konusunda; 23 Temmuz’a kadar, 

önümüzdeki 3-4 gün içinde toplam 83 adet otobüs almıĢ olacağız arkadaĢlar, 83. Aynı zamanda 304 

otobüsün alımıyla ilgili de ihale süreçleri tamamlandı, Ģu anda sözleĢme aĢamasına geldik. 

Elektrikli otobüsler konusunda arayıĢlarımız, çalıĢmalarımız devam ediyor. Çin, Alman, Tayvan 

firmalarıyla ve yerli firmalarla da görüĢüyoruz. Dünyadaki çeĢitli finans kuruluĢlarıyla da 

görüĢüyoruz. Teknik Ģartnamelerimiz hazırlandı ve bunu sürdüreceğiz. Raylı sistemlerle ilgili 

çalıĢmalarımız yine olanca hızıyla devam ediyor. Narlıdere Metrosu’nu Değerli ArkadaĢlar, 

pandemi sürecine rağmen durdurmadık ve tam tersine pandemi sürecinde uluslararası finans 

kuruluĢlarından kredi alabildik ve vaat edilen tarihte Narlıdere Metrosu açılacak. Değerli 

ArkadaĢlar, Ģu anda belki de ülkenin en büyük projelerinden biri, aksamadan, hızla yoluna devam 

ediyor. Ġzmirlilere de çok yakıĢacak. Arkasından 28 Temmuz’da Çiğli Tramvayı, ihaleye çıkıyoruz. 

Buca Metrosu’yla ilgili uluslararası ihale hazırlıkları tamamlandı Değerli ArkadaĢlar,  EBRD ile 

Avrupa Kalkınma Yatırım Bankasıyla ihale sürecinde de devam ediyoruz. Değerli ArkadaĢlar, 

Viyadük’ün fesih tarihi Ağustos 2019, tünelin fesih tarihi, yani ihale sahipleriyle,  yüklenicilerle 

fesih tarihi Ağustos 2019, Ġkmal Ġhalesini yaptık Viyadük’ün 28 Temmuz’da, 400 gün süre verildi,   

tünelin Ġkmal Ġhalesi yapıldı, Kasım 2020’de yapılacak, bu da 2 yıl süre içinde tamamlanacak. 

Tünel, Viyadükle bağlantı yollarıyla birlikte 2023 yıl baĢında hizmete açmayı planlıyoruz Değerli 

ArkadaĢlar. 2019 yılında devam eden, tamamlanan ulaĢım projelerimiz; 3 adet Karayolu TaĢıt Alt-

Üst Geçit Projesi, 5 adet Yaya Alt-Üst Geçit Projesi, 3 adet Yeni Ġmar Yolu Projesi, 5 adet Dere 

Üzeri Köprü Projesi, 3 adet Meydan Bulvar Bakım Projesi tamamlandı. ĠZBAN üzerine 1 adet Yaya 

Geçit Projesi, 1 adet TaĢıt Projesi yine tamamlandı. Bu süre içersinde, sürekli sıfır verdi ya Özgür 

Bey ya bize, “Hiçbir Ģey yok, hiçbir Ģey yok, sıfır, sıfır.” Sıcak asfalt, 1 milyon 750 bin ton sıcak 

asfalt çalıĢması yapıldı. 3 milyon 99 bin metrekare sati kaplama asfalt yapıldı. 1 milyon 217 bin 

metrekare kilit parke taĢ döĢendi. Yeni açılan yollar var; 7 kilometre, ortalama 8 metre geniĢliğinde 

yol açıldı. Karayollarında üst ve alt geçit çalıĢmaları yine Konak Vezirağa Mahallesi YeĢildere’de 

5402, 2251 Sokaklar bölgesinde karayolu köprüsü yapılması, ihale bedeli 2 milyon 170 bin lira, 

ĠZBAN üstü yaya geçitleri 98 Sokak taĢıt üstgeçit tamamlanması, MithatpaĢa TaĢıt Altgeçiti, 

Denizfeneri Sokak kesiĢimi… Daha fazla detayla boğmayayım sizi. 2019 yılında yol düzenleme 

çalıĢmaları kapsamında yaklaĢık 1300 araçlık park yeri düzenlemesi yapıldı. Halk TaĢıt 

uygulamasını baĢlattık ve gerçekten Ġzmir’de çok büyük bir teveccühle karĢılandı yapıldığı bölgede. 

Yayılması için de ilçelerimizden güzel talepler alıyoruz. Yaymak için de hakikaten çok 

heyecanlıyız. Çünkü Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan bir uygulama Değerli ArkadaĢlar. Bir 

yandan ESHOT’un kurumsal kimliğini minibüsçü esnafımıza yaymıĢ oluyoruz, bir yandan 

vatandaĢımızı ESHOT kalitesinde hizmetle buluĢturmuĢ oluyoruz, bir yandan ESHOT’a ciddi bir 

tasarruf imkânı yaratmıĢ oluyoruz. Çünkü o araçların bakımı, Ģoförlüğü, hepsi minibüs esnafı 

tarafından sürdürülüyor. Kısacası, Türkiye’de olmayan ve örnek olmasını arzu ettiğimiz bir proje. 

Bu da çok baĢarılı bir biçimde yürüyor. Yine bu dönemde kadın Ģoför istihdamını baĢlattık. Tahmin 

edeceğiniz gibi kadın Ģoförlerimiz ESHOT’ta yepyeni bir rüzgar estiriyorlar ve Ġzmir’de de gene 

büyük bir teveccühle karĢılanıyor. Parklarla ilgili Değerli ArkadaĢlar, park, muhalif ilçelere otopark 

yapılmadığıyla ilgili bir eleĢtiri geldi. Değerli ArkadaĢlar, Bayındır’da otopark kamulaĢtırmasıyla 

ilgili Değerli BaĢkanımızla bir mutabakat sağladık, üzerindeki bazı özel mülklerle ilgili kendisinin 

bir çalıĢma yapması gerekiyor, o onu yapıyor Ģu anda. Biz de kamulaĢtırma bedeli 4 milyon 350 bin 

liraydı yanlıĢ hatırlamıyorsam, o civarda değil mi? 4 milyon 350 bin lira bir kamulaĢtırma bedeli 

ödeyerek yapacağız bunu. Bergama’nın da park talebi var ve yapım çalıĢması devam ediyor ama 

Kınık, Aliağa ve Kiraz ilçelerimizden bize ortak proje teklifi gelmesi lazım, yani onların demesi 

lazım ki bize “Biz otopark yapalım ortak bir projeyi birlikte hayata geçirelim, Ģu kadarını biz 

üstleniyoruz, Ģu kadarını siz üstlenin.” demesi lazım, ilçelerin bunu demesi halinde biz harekete 
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geçiyoruz. Çünkü onlar biliyor nerede ne ihtiyaç olduğunu. Dolayısıyla onlardan böyle bir talep 

gelmedi bize. Bunu da bilgilerinize sunmak isterim. Evet, bu tarım meselesiyle ilgili Değerli 

ArkadaĢlar, kavurma üretimine geçtik, bu da yine Türkiye’de örnek bir çalıĢma. Ġlk parti 22 ton eti 

KemalpaĢa Halil Beyli Kooperatifinden satın aldık Değerli ArkadaĢlar. Ondan sonraki 19 tonu 

Ardahan’dan aldık. Neden? Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir’deki hayvan besiciliği süt besiciliği ve 

bunların kesimi doğru değil. Biz özendirmek istiyoruz süt besiciliği konusunda ve özellikle 

küçükbaĢ hayvancılık üretimini teĢvik etmek istiyoruz. Çünkü bu coğrafyanın iklim koĢulları, doğal 

koĢulları küçükbaĢ havyancılığı için daha uygun. Bizim kadim kültürümüzde de bu coğrafya hep 

küçükbaĢ hayvancılığıyla var olmuĢ zaten. O nedenle bizim teĢvik etmek istediğimiz Ģey küçükbaĢ 

hayvancılık ve gerçekten süt besiciliği. Burada Ardahan’dan almamız, söyledi Değerli Nilay Hanım, 

Ardahan’la kiĢisel bir yakınlığımız olduğundan değil ama orada et besiciliği yapılıyor ve orada da 

yine Kadın Kooperatifleri yapıyor ve Ġzmir ıĢığını Ardahan’a kadar ulaĢtırmıĢ oluyor, bir de o gözle 

bakın meseleye. O zaman bunun ne demek olduğu, ne anlama geldiği daha iyi anlaĢılır. Değerli 

ArkadaĢlar, küçükbaĢ hayvan dağıtımında hayvan sayıları konusunda, dağıtım yapılan hayvan 

sayıları konusunda bir azalma olduğu doğru ama Koyun-Keçi YetiĢtiricileri Birliğinde yönetimsel 

sorunlar var. Kayyum ve görev değiĢikliği söz konusu oldu, o nedenle hayvan sağlığına yönelik bazı 

karantinalar da uygulanıyor. O nedenle dağıtımda istediğimiz sayıya ulaĢamadık ama mutlaka 

ulaĢmayı hedefliyoruz. Opera binasıyla ilgili söylendi. Pandemi nedeniyle verilen süre ile birlikte 

bitiĢ tarihi ġubat 2023 olarak hedeflendi, kondu. ġu anda parasal anlamda gerçekleĢme miktarı da % 

24’ü buldu. Değerli ArkadaĢlar, yine sosyal dayanıĢma ve sağlık sektöründeki toplam 

harcamalarımızın içindeki yeri konusunda bazı eleĢtiriler geldi. Onları da söylemek isterim. 

Örneğin “Toplum Sağlığı Daire BaĢkanlığı 300 bin lira.” dendi. Değerli ArkadaĢlar, bunun parasal 

harcama kabiliyetinden çok daha önemli bir Ģey var, ben hepinizin onu bilmesini isterim, hani dendi 

ya “Pandemi sürecini tabii ki hiç kimse öngöremezdi ve o nedenle çok hazırlıksız yakalanıldı.” 

falan, Değerli ArkadaĢlar, biz Toplum Sağlığı Daire BaĢkanlığını Türkiye’de ilk kez Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi olarak seçildikten hemen sonrası kurduk. Neden? Pandemiyi öngördüğümüz 

için değil ama bu Ģehrin afetlere kırılgan olduğunu bildiğimiz için. Toplum Sağlığı Daire 

BaĢkanlığını iyi ki kurmuĢuz, hemen bir Bilim Kurulu oluĢturdu arkadaĢlarımız ve o Bilim Kurulu 

bütün bu kriz döneminde bize rehberlik yaptı. ġimdi bunun değeri 300 bin lirayla ölçülür mü? Siz 

“300 bin lira para ayırdınız.” diye eleĢtirirseniz Toplum Sağlığı Daire BaĢkanlığına haksızlık 

edersiniz. Çünkü bu pandemi krizi döneminde olağanüstü bir fonksiyon üstlendiler ve müthiĢ bir 

rehberlik yaptılar bize. Ayrıca bu sağlık meselesi, sosyal yardım meselesi ile ilgili örneğin EĢrefpaĢa 

Hastanesini dâhil etmeniz lazım. Hani “Bu iĢlere % 0.01 para ayırıyorsunuz.” deniyor ya, EĢrefpaĢa 

Hastanesi var, Türkiye’nin tek Belediye Hastanesi, 77 milyon bütçesi var arkadaĢlar. Değerli 

ArkadaĢlar, bizim, sadece Ģöyle birkaç tane rakamla paylaĢmıĢ olayım, Sosyal DayanıĢma ve Sağlık 

Sektörünün toplu harcama payı içindeki payı % 7.1, harcama tutarı 415 milyon lira, Çevre Sağlığı 

harcamaları, haĢere ilaçlama, denetim ve benzeri eklediğinde toplam harcama 470 milyona çıkıyor, 

bu da % 8 oranına ulaĢıyor. Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir, evet bu sütle ilgili bir Ģeyler daha söylemek 

istiyorum. 2020 yılı ilk 6 ayda Tire Süt’ten dağıtım dâhil 4.91 TL litre KÖY-KOOP’tan dağıtım 

hariç 4,44 lira, litre süt almıĢız. Tekrar edeyim karıĢıklık oldu. 2020 ilk 6 ayında Tire Süt’ten 

dağıtım dâhil 4.91, KÖY-KOOP’tan da dağıtım hariç 4.44 TL litre süt almıĢız, sanayiciden değil. 

KÖY-KOOP Değerli ArkadaĢlar, bir kooperatif değil, KÖY-KOOP bir Kooperatifler Birliği. 99 

Kooperatifin çatısı altında buluĢtuğu bir birlik. Bu birliğin içindeki kooperatiflerden süt alıyoruz, 

Tire Süt onlardan biri. ġimdi, biz Bergama’daki kooperatiflerden de süt almaya baĢladık, neden? 

Çünkü o bölgedeki üreticiliği de teĢvik etmek istiyoruz. Tek bir kooperatif üzerinden bütün alımı 

gerçekleĢtirirseniz iyilik etmezsiniz. Çünkü bir gün siz çekildiğinizde o kooperatif çöker. Doğrusu 

kendi ayakları üzerinde durabilen yapılar oluĢturmaktır. Onun için bizim görevimiz kooperatiflere 

can suyu olacak iĢlemler yapmak, alımlar yapmak ama onu semirtip adeta hormonlu bir hale 

getirtecek iĢlerden de kaçınmak. Bu nedenle dağıtıyoruz, diğer kooperatiflerden de almaya 

baĢlıyoruz. Bu arada Ģunu söyleyeyim; benim eĢimin ne keçisi var, ne büyükbaĢ hayvanı var, ne 

BüyükĢehire bir mal satıyor. Böyle bir Ģey yok arkadaĢlar. Sadece huzur hakkı almıyor demek 

yetmez, herhangi bir geliri yok burada. Sadece gönlüyle senelerdir bu konuda emek harcıyor.  Bazı 

köylerde benden daha çok tanırlar, sağ olsun. Kıskanırım da o anlamda ama yaptığı iĢ budur, budur. 

Yani eğer siz, “EĢ baĢkan gibi çalıĢıyor.” derseniz, haksızlık edersiniz. O zaman ben de sizin 

samimiyetinizi sorgularım. Çünkü bu yakıĢık almaz, yakıĢık almaz. Değerli ArkadaĢlar, bu 
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“Balıkesir’de paketleniyor.” meselesi, onu da söyleyeyim; biz bir UHT tesisi kurmak için bir 

fizibilite çalıĢması yapıyoruz. Ne Pınar’a ne Balıkesir’e biz bu sütümüzü paketletmek istemiyoruz. 

O nedenle de bir tesis kurmak için çalıĢmamızı yapıyoruz. Onu da inĢallah burada yapacağız ama Ģu 

ana kadar tek bir çocuğumuzun sağlığı ile ilgili bir sorun yaĢanmadı. Ne KÖY-KOOP’ta, ne Tire 

Süt’te, hiçbirinde. Bu konudaki titizliğimiz de devam ediyor. Evet, bu Dijital Kütüphane ile ilgili 

gene bir soru soruldu. Orada da Özgür Bey Ģöyle bir cümle kullanmıĢ, cümleyi bulursam 

söyleyeceğim ama “Kendi konutuyla ilgili eleĢtirileri bertaraf etmek adına gençleri alet etmesin.” 

demiĢ. Değerli ArkadaĢlar, benim oturduğum konutun adı, ġato, doğru. Onlarca yıl önce verilmiĢ 

ama o gözde büyütülen veya iĢte pompalanmaya çalıĢılan Ģey; üç oda bir salondur. Bu da 

yakıĢmıyor. Hâlâ bunun böyle dile getirilmesi gerçekten yakıĢıksız.  Üç oda bir salon, 

duymadıysanız Hüsnü Bey. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılmayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen müdahale etmeyelim Hüsnü Bey, ne olur, lütfen. Buyurun 

BaĢkan’ım. 

BAġKAN:  Değerli ArkadaĢlar, üç oda bir salon. Yanında çok büyük bir salon vardı. Ne 

yapabileceğimizi düĢündük. ArkadaĢlarımızla kafa kafaya verdik. Dedik ki; “Bir Dijital Kütüphane 

yapalım.” Dijital Kütüphaneyi çok önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımızdan bu konuda çok talep 

geliyor. Biz Ġzmir’de gençlerimizle ilgili çok sayıda çalıĢma yürütüyoruz Ģu anda. Çok fazla 

zamanınızı almak istemem ama birkaçını söyleyeyim; Havagazı’nı GiriĢimcilik Merkezine 

dönüĢtürdük. Fablab’i oraya taĢıdık. TÜSĠAD’la önümüzdeki ay, Meclisten de geçti, teĢekkür 

ediyorum onayınız için TÜSĠAD’la ilgili bir GiriĢimcilik Merkezi kuruyoruz, Darağacı bölgesinde. 

Neden? Değerli ArkadaĢlar, gençlerin bu Ģehri terk etmesini istemiyoruz. Özellikle de donanımlı, iyi 

eğitim almıĢ gençlerin bu Ģehri terk etmesini istemiyoruz. Son bir anket vardı % 56’sı gençlerimizin 

dıĢarıda hayatını geçirmek istiyor, bu Ģehirden ayrılmak istiyor. Biz bu duruma düĢmek istemiyoruz. 

Bu insanlara, bu gençlere bizim ihtiyacımız var. Dijital Kütüphane ile ilgili bir iki rakamı 

söyleyeyim. Toplam online üye sayısı 5.640, toplam inceleme sayısı 20.638 yapılan, 

25/10/2019’dan beri günde ortalama 80 kiĢi faydalanıyor ama Ģunu söyleyeyim. Ben sabah erken 

çıkıyorum ve Özgür Beyciğim bisikletle, ben 1,5 senedir her gün bisikletle iĢe gidiyorum. Siz 

“ġüphelerim var.” dediniz diye söyleme ihtiyacı duyuyorum, her gün, her gün bisikletle iĢe 

gidiyorum. Evden çıktığımda da kuyruktaki gençleri görüyorum Değerli ArkadaĢlar. Kuyruktaki 

gençleri görüyorum kütüphaneye girmek için. Yer kapabilmek için erken gelmiĢ oluyorlar ve sırada 

duruyorlar, sırada bekliyorlar. Değerli ArkadaĢlar, muhalif belediyelerimizle ilgi arkadaĢlar elime 

bir not gönderdiler bir ayrım yaptığımızla ilgili Ģeyler söylendiği için herhalde. Aliağa’da 1529 gıda 

paketi dağıtmıĢız, 160 vatandaĢımıza nakdi yardım yapmıĢız; Bayındır’da 3517 gıda paketi, 1053 

nakdi yardım yaptığımız kiĢi; Kınık’ta 968 paket; Kiraz’da 523 paket diye gidiyor rakamlar. Toplam 

1 milyon 313 bin liralık yardım ulaĢtırmıĢız. Engelli Yaya GeçiĢleri’yle ilgili Ġzmir genellinde 1200 

adet dokunmalı yaya geçidi, 210 adet sesli dokunmalı yaya geçidi, Ahmet Beyciğim burada mı 

hâlâ? Yeni yılda sayıları artırılacak tabii ki, bu yatırımlar, UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı bütçesinden 

yaptığı için de Engelli Yatırımları Bütçesinde yer almıyor, o nedenle yokmuĢ gibi 

değerlendirilebilir. Onu düzeltmek için ilave ediyorum. ġu telefonumu alabilir miyim? ġu EXPO ile 

ilgili bir Ģey vardı. Affedersiniz Ģu, Ģu EXPO ile ilgili bir Ģey söylemiĢtiniz de arkadaĢlardan not 

istemiĢtim. Onu paylaĢayım. ġu EXPO olağanüstü baĢarılı geçti. Öncelikle onu söyleyeyim.  Ġlk, 

Türkiye’nin sanal fuarını gerçekleĢtirmiĢ olduk ama Ģey sayılarıyla beraber vereyim size, katılımcı 

sayılarıyla beraber vereceğim. Evet, çok affedersiniz, neyse uzatmayayım, bekletmeyeyim sizi ama 

250’nin üzerinde yabancı yatırımcı katıldı. 1000 civarında B2B görüĢme yapıldı. Eksik bıraktığım 

rakam var mı arkadaĢlar? Yok herhalde ama ana hatlarıyla çok baĢarılı olduğunu söyleyeyim. 17-18 

Eylül’de 2.’sini yapma talebi yine sektörden geldi ve devam edeceğiz, yani artık yeni bir fuarcılık 

anlayıĢı tüm dünyada yayılmaya baĢlandı: Sanal Fuarcılık. Ġzmir de, bu konuda Türkiye’deki 

öncüdür ve bunu sürdüreceğimiz daha baĢka çalıĢmalar da olacak. Birkaç küçük not daha söylemem 

lazım. Evet, “ġahsınızı romantik buluyorum.” demiĢ, Hakan Bey. Hayal kurmak hayalleriniz için 

çalıĢmak gerekiyor. Bu Disneyland’la ilgili, Değerli ArkadaĢlar, bizim 2020-2024 Yılı Stratejik 

Planında proje adlarına yer verilmedi ve il genelinde Ġklim Dostu YeĢil Alanlar OluĢturmak baĢlığı 

altında Modern Yenilikçi Temalı YeĢil Alanlar Projeleri ifade edildi, o kapsamda Disneyland adı 

kullanılmadı. Ancak tabii ki onu kapsayan bir tanım yapmıĢ olduk. Evet, Çiğli Menemen’de sebze 

hâline ihtiyaç var, ona da bakalım. “Karakılçık reklamı çok fazla.” dedi Hüsnü Bey.  Hatta onun 
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orada bir, Hüsnü Bey’in bir de inancı var o bir çuval beni, birilerinin bana verdiğini söylüyor 

yanlıĢ, yanlıĢ. Düzeltiyorum; ben ne olduğunu anlatacağım Ģimdi size, bir daha da aramızda bu bir 

polemik konusu olmasın, net. Biz Türkiye’de ilk Tohum Takas ġenliğini yapan belediye olarak 

çalıĢmaya baĢladığımızda, arkadaĢlarım köy köy, ev ev giderek tohum toplamaya baĢladılar, yerli 

tohum. Ninelerin çeyiz sandıklarından tohumlar çıktı, kavonoz diplerinden tohumlar çıktı. Ġlk yıl 

284 tür tohum topladık Değerli ArkadaĢlar. Tür diyorum, 284 tür ve biz bu tohumları yeĢertmek için 

naylon bir sera yapıp burada onları çimlendirmeye çalıĢtık. O arada Gödence Köyümüzde bir 

ağabeyimiz, bir avuç Değerli ArkadaĢlar, bir avuç Karakılçık buğdayı verdi bizim bir arkadaĢımıza 

ve dedi ki; “Bu, eskiden bütün bu ovalarda Karakılçık vardı. Bunu da yetiĢtirmeye çalıĢın.” Biz, ilk 

sene saksıda o bir avucu yetiĢtirmeye çalıĢtık, ondan sonra saksıyı büyüttük, ondan sonra 6 dönüm 

bir bahçeye diktik, sonra 120 dönüme, sonra 380 dönüme, bugün hem Menemen’in ovalarında, hem 

Menderes’te, hem ÖdemiĢ’te yüzlerce dönüm Karakılçık var Değerli ArkadaĢlar. Reklamını keĢke 

yapılabilsem, keĢke yapabilsem. Çünkü Türkiye’nin buna ihtiyacı var ve biz bunu yeteri kadar 

anlatamıyoruz. Pandemi süreci bize gösterdi ki kendi kendine yeten bir ekonomi olmak zorundasın. 

Ġsrail’den, Amerika’dan Ģuradan, buradan buğday tohumu alarak sürdürülebilir bir ekonomi 

yaratamazsın, kendi kendine yeten bir ekonomi yaratamazsın. O nedenle bizim bu kadim 

kültürümüzün, bu bereketli buğdayına dönmek zorundayız ve Ģimdi yüzlerce dönüme, o bir avuçluk 

hikâye, bir avuç Ģu anda yüzlerce dönüme çıktı. Türkiye’nin her yerinden bizden Karakılçık 

istiyorlar biliyor musunuz? Kısacası “Çok reklam kokuyor.” dedi, keĢke reklamını yapabilseydik. 

Değerli ArkadaĢlar,  “Halkın Bakkalı hoĢuma gidiyor.” dedi Hüsnü Bey yine, “Ama büyük bir proje 

değil.” dedi. Niye hoĢuna gitmediğini de anlamadım ama Değerli ArkadaĢlar, Halkın Bakkalı 

Projesinin bir omurgası var. Omurgayı anlamazsanız asıl hikâyeyi kaçırırsınız. Bizim tarım 

politikamızın bir mottosu var. Diyoruz ki; “BaĢka bir tarım mümkün.” Neden, nedir baĢka bir 

tarım? DıĢarıya mahkûm olmadığımız, ithalatla sürdürülebilen değil, sadece büyük ölçekli yapılan 

değil, küçük üreticinin ekmeğini kazandığı ve köyden kente göç etmek ihtiyacı duymadığı, 

köylülerinin babası çiftçi olduğu için övündüğü bir tarımdan bahsediyoruz. Bu tarımın o kadar çok 

ayağı var ki; birincisi kooperatifler; ikincisi, mutlaka bunu dönüĢtüreceksiniz. Tarım ürünü 

dünyanın hiçbir yerinde para etmiyor artık dönüĢtürmezseniz, bir sanayi ürünü haline 

getirmezseniz, iĢlemezseniz, örneğin kurutmazsanız, örneğin konservesini yapmazsanız. O nedenle 

mutlaka iĢlemeniz gerekiyor. Üç; mutlaka iyi pazarlamanız gerekiyor, pazarlama için endüstriyel 

tasarımcıları çalıĢtırmanız lazım, yeni markalar üretmeniz lazım, ambalaja çok değer vermeniz 

lazım. DüĢünsenize biz gidiyoruz Ġtalyanlara dökme zeytinyağı satıyoruz, sonra Ģık ambalajlarda o 

Ġtalyanların bizim zeytinyağımızı bize on misliyle satmasına rıza gösteriyoruz. Akıl alır bir Ģey mi 

bu? Biz aciz miyiz o güzel ambalajlı ĢiĢeleri yapmaktan, o güzel ambalajlı paketleri yapmaktan? 

Yapacağız. BaĢka bir tarım mümkün. Çünkü Halkın Bakkalında o kooperatiflerin, o destek 

olduğumuz kooperatiflerin ürünlerini satacağız, baĢladık. Türkiye’nin her yerinde, kooperatiflerde 

üretilen her ürünü Ġzmir’deki Halkın Bakkalında bulabilecek Ġzmirli tüketici. Sade Ġzmir’de de 

değil, göreceksiniz Ġstanbul’da, Ankara’da da tüketiciye ulaĢtıracağız. Çünkü o kooperatiflerin 

yaĢaması lazım Hüsnü Beyciğim. O kooperatifleri yaĢatmak için bir araç Halkın Bakkalı. 

Kooperatif ürünleri için açtık. Pınar ürünleri için değil ya da X firmasının ürünleri için değil. Onun 

için önemli, onun için mesele sizin hoĢunuza gidip gitmemesinden daha değerli. Değerli ArkadaĢlar, 

daha çok uzatmayayım, çok Ģey var ama… Hükümetin her konuda bize destek olduğundan 

bahsedildi, her izni aldığımızdan bahsedildi. Çok doğru değil, yani bir iki örnek hatırlatarak 

bitireyim; Elektrik Fabrikası, Değerli ArkadaĢlar, seçildikten, mazbatayı aldıktan bir hafta sonraydı 

ihalesi, girdik. 35 milyon lira bir bedel verdik, taahhüt ettik, ihale bizde kaldı, vermiyorlar. BaĢka 

biri de yok ihaleye giren. Niye vermiyorlar bize? Sayın CumhurbaĢkanımıza kadar arz ettim 

meseleyi.  Ġlgili Bakanımıza arz ettik ama vermiyorlar. Ġzmir’in sembolik bir yapısı bu. Çöküyor ve 

biz orada bir Gençlik Merkezi kurmak istiyoruz. Restore edeceğiz, devletin üzerine para vermesini 

beklerdim. “Yapın Ģunu, kurtarın Ģu yapıyı.” diye, vermiyorlar, vermiyorlar. Bana izah etsin biri, 

ben de dinleyeyim. “Efendim ihaleye kamu kurumu Ģey yapamaz.” falan. Geçiniz efendim, geçiniz. 

Ġzmir’de bugün çok önemli bir Ģey yaptık arkadaĢlar. Narlıdere Metrosu’nun ilk rayının kaynağını 

yaptık. Hükümetimizin bir metre metroda rayı yok biliyor musunuz Ġzmir’de, bir metre. Biz bugün 

2.7 kilometrelik Narlıdere Metrosu’nun rayının ilk kaynağını yaptık. Gurur duyuyorum 

arkadaĢlarımla, pandemi’ye rağmen, her türlü zorluğa rağmen, kendi gücümüzle, iftihar ediyorum 

hepsiyle. Yürüyoruz, daha da yürüyeceğiz. Hiç kuĢkunuz olmasın. Hayaller Tahran, ġam falan 
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değil, hayaller Ġzmir Hüsnü Beyciğim, Ġzmir, hayaller Ġzmir. Değerli ArkadaĢlar, son güzel bir 

haberle bitireyim; bugün, Allah’ın sevgili kuluyum, bugün gelen haberin güzelliğine bakın, bana da 

bunu sizle paylaĢmak nasip oldu ya, Fitch Raitings Belediyemizin kredi notunun AAA olarak 

devam ettiği yönünde açıklama yaptı. Değerli ArkadaĢlar, bu kente, bu yönetime, yönetiĢim 

anlayıĢına uluslararası güveni yansıtan çok değerli bir açıklama bu. Moral verdi, güç verdi, doğru 

yolda olduğumuzu gösterdi. Ġçinden geçtiğimiz ekonomik ve toplumsal tüm bu geliĢmeler içinde 

yepyeni bir iftihar vesilesi. ArkadaĢlar, 500 büyük sanayi kuruluĢunun listesi açıklandı ve  EBSO 

bunu basın bülteni ile duyurdu. Ġstanbul 193 firma ile birinci, Ġzmir 62 firma ile ikinci. Ġzmir aynı 

zamanda sanayinin kalesidir çünkü ve bu baĢarıda büyük emeği olan sanayicilerimize Ģükranlar 

sunuyorum.  Bu 62 Ġzmir firması, üretim satıĢ cirosunun % 11’ni, ihracatın % 9’unu 

gerçekleĢtiriyor. Bu, Ġzmir’in geriye gittiğine delalet etmez Değerli ArkadaĢlar, bu, Ġzmir’in ileriye 

gittiğine delalet eder. Kimi seyyahlara göre Asya kıyısında bir Marsilya, Victor Hugo’nun Prensesi. 

Bu kentte insanları çeken nedir, nedir bu kentin sırrı? Burası Homeros’un, hümanizmin, 

cumhuriyetin kenti; demokratik yaĢam tarzı ve hoĢgörünün kenti, insanların birbirine gülümsediği, 

kadınların hayatın içinde olduğu ve kent hayatına öncülük ettiği, hatta Hitit efsanesine göre ismini, 

bir Amazon Kraliçesi’nden alan gerçek bir kadın Ģehri. Aynı Ģekilde Anadolu’nun binlerce yıllık 

kadim kültürüyle Batı Medeniyetinin kültürü en çok Ġzmir’de buluĢmuĢ. Batı’nın Anadolu’ya açılan 

kapısı, Anadolu’nun Batı’ya açılan kapısı hep Ġzmir olmuĢ. Sadece ürünler değil, değerler de Ġzmir 

üzerinden birbiriyle buluĢmuĢ, çatıĢmıĢ, barıĢmıĢ, uzlaĢmıĢ ve güzel bir ebru tablo çıkmıĢ ortaya. 

Bir liman kenti olarak yüzlerce yıl tüm farklılıkları içinde barındırmıĢ. Pastayı büyütmenin 

paylaĢmaktan geçtiğini gören tüm farklı unsurlar barıĢ içinde bir arada yaĢamayı öğrenmiĢler. 

Büyük Ġslam tarihçisi Ġbni Haldun; “Coğrafya kaderdir.” diyor. Gerçekten Ġbni Haldun’un sözünü 

haklı çıkarır Ģekilde Ġzmir’in coğrafi konumu eĢsiz bir özellik ve zenginlik sunar bize. Ġzmir’e, 

pergelin ucunu koyun ve 3,5 saatlik bir zaman dilimi içerisinde çevirin; 4 semavi din ve yüzlerce 

farklı kültürden ulaĢabileceğiniz insan sayısı 1 milyarın üzerindedir. Bu eĢsiz coğrafi konum, 21. 

yüzyıla yaraĢır bir medeniyeti inĢa etmek için gereken ulaĢım ve iletiĢim ağının tam merkezine 

oturtur Ġzmir’i. Batı’nın en doğusu, Doğu’nun en batısıdır Ġzmir. Ġlk sinema, ilk tiyatro, ilk 

konsolosluk, ilk gazete, ilk futbol takımı, ilk fuar, ilk donanma, ilk kurĢun, ilk Ġktisat Kongresi 

bunların hepsinin Ġzmir’de toplanması tesadüf falan değil. Cumhuriyet’e, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün mirasına en çok sahip çıkan kentlerden biridir Ġzmir. O Cumhuriyet ki cahillikten 

yoksulluktan ve savaĢtan koruyan bir zırh olmuĢ ve bizi Ortadoğu coğrafyasından ve onun yaĢam 

kültüründen uzaklaĢtırmıĢtır. Kimsesizlerin kimsesi, azınlıkların güvencesi olan Cumhuriyet, 

farklılıkları, zenginlik kaynağı sebebi veya sonucu olarak yaĢatmıĢ Ġzmir’e. Değerli ArkadaĢlar, 

Cumhuriyet’e sahip çıkacağız. Cumhuriyet farkında olsak da olmasak da nimetlerinden 

faydalandığımız, hayatımızı kolaylaĢtıran iyileĢtiren her Ģeyin kaynağıdır. Olmadığında nerede, 

nasıl yaĢayacağımızı hayal edin, bunun kötü bir rüya olduğuna Ģükredersiniz. Unutmayın, çare 

sizlersiniz ve daha güzel bir kent, daha güzel bir memleket, iyi insanların çabaları, dayanıĢması ve 

samimiyeti ile kurulur. Değerli ArkadaĢlarım, ben bütün samimiyetimle Ģunu söylemek istiyorum 

ki; her birinizin emeğine, güvenine layık olmak için canla, baĢla çalıĢmayı sürdüreceğim. Canla, 

baĢla, aĢkla çalıĢmayı sürdüreceğim ve hep birlikte Ġzmir’i dünya coğrafyasında hak ettiği yere 

büyük bir heyecanla, büyük bir keyifle taĢıyacağız. Ben… Oylamaya geçeceğiz daha değil mi? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet BaĢkan’ım, sizin konuĢmanız bittikten sonra oylamaya 

geçeceğiz.  

BAġKAN: Tamam. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum Değerli ArkadaĢlarım, sağ olun.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim BaĢkan’ım sağ olun, çok teĢekkürler 

konuĢmanız için. Değerli ArkadaĢlar, öncelikle bir haberi paylaĢmak istiyorum sizlerle, Urla’ya 

geçmiĢ olsun diyorum. 4.1 büyüklüğünde bir deprem olmuĢ biraz önce Urla’da. Bize gelen 

haberlerde herhangi bir ihbar yok Ģu anda, herhangi kötü bir durum yok. Ama BüyükĢehir 

Belediyemizin ekipleri de teyakkuz durumunda. ġimdilik haberler bunlar, geçmiĢ olsun diyoruz 

Urla’ya. Değerli Meclis Üyeleri, Ģimdi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2019 Yılı Faaliyet 

Raporunu görüĢtük. 2019 Yılı Faaliyet Raporunu Ģimdi sizlerin oylarına sunuyorum; Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporunu kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. Yine ESHOT Genel Müdürlüğümüzün 2019 Yılı Faaliyet Raporu görüĢmeleri 

tamamlandı. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Yılı Faaliyet Raporunu oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. ġimdi, Değerli Meclis Üyelerimiz 
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bildiğiniz gibi birlikte görüĢüp, ayrı ayrı oylayacaktık. Faaliyet Raporları oylandı. ġimdi 

Kesin Hesap oylamasına geçeceğim. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 

TaĢınır Kesin Hesabı, 13 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2020 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı 1. 

BirleĢiminde cilt halinde tüm Meclis Üyelerimize dağıtılmıĢtır. 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 

TaĢınır Kesin Hesabı havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonunun, 14 Temmuz 2020 tarihinde 

hazırladığı ve bu BirleĢimimizde Meclisimize sunulan; 

 Birimler Bazında Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Gider Kesin 

Hesabı 

 Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Gelir Kesin Hesabı 

 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesabının Birinci Düzeyi 

 Üçer Aylık Dönemler Halinde Ayrıntılı Harcama Programı 

 Üçer Aylık Dönemler Halinde Finansman Programı 

 2019 Mali Yılı TaĢınır Kesin Hesabına ĠliĢkin Komisyon Raporu 

 

görüĢmelerimizin baĢında okunarak, müzakereye açılmıĢ; leyhte ve aleyhte tüm görüĢlerle birlikte 

tutanaklara geçmiĢ ve Kesin Hesap üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢ bulunmaktadır. Bu 

aĢamada, 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. ve 64. maddeleri ile Mahalli Ġdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi TaĢınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi hükümleriyle, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve TaĢınır Kesin Hesabını Meclis 

Üyelerinin adları okunmak suretiyle oylamasını baĢlatıyorum. 

Mustafa Tunç SOYER (Kabul), Taner KAZANOĞLU (Kabul), Serkan KALMAZ (Kabul),  Ġlhan 

DAL (Kabul),  Fikret AKTAġ (Kabul),  Bülent SÖZÜPEK (Kabul), Ceyhan KAYHAN (Kabul),  

Ġbrahim UlaĢ POLAT (Kabul), Bahar GÜRSUL (Kabul), Hüseyin ÜNAL (Kabul), Yahya YILDIZ 

(Kabul), Abdül BATUR (Kabul), ġamil Sinan AN (Kabul), Erhan UZUNOĞLU (Kabul), Cenap 

BÖRÜHAN (Kabul), Asker GÜNEġ (Kabul), Saadet ÇAĞLIN (Kabul), Mustafa ÖZUSLU 

(Kabul),  Mehmet Atilla BAYSAK (Kabul), Birgül SURAL ÜNER(Kabul), Murat AYDIN 

(Kabul), Nilüfer BAKOĞLU AġIK (Kabul), Serdar SANDAL (Kabul), Ġsmail SARI (Kabul), 

YeĢim TEKOĞLU (Kabul), Gamze Gül ÇAMUR (Kabul), Ġrfan ÖNAL (Kabul), Cindi Can 

POLAT (Kabul), Selim Utku GÜMRÜKÇÜ (Kabul), Sabahattin UÇAR (Kabul), Ali Rıza 

KÖÇER (Kabul), Burhan Suat ÇAĞLAYAN (Kabul), Ali GÜL (Kabul), Deniz BEKTAġ (Kabul), 

Ramazan Ġsmail UYGUR (Kabul), Ömer ġENTÜRK (Kabul), Özkan YILDIZ (Kabul),  Sıla ĠLGĠ 

AKKAġ (Kabul),  Sultan ĠPEKLĠ (Kabul),  Hasan ÜNAL (Kabul),  Ali YILMAZ (Kabul),  

Çağlar GÜLEZ (Kabul),  Halil ARDA (Kabul),  Ġbrahim ÖZKARA (Kabul),  Necati KIRMAZ 

(Kabul),  Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU (Kabul),  Ġlhan ÖZKÖSE (Kabul),  Mehmet ERĠġ 

(Kabul),  Ufuk AYKOL (Kabul),  Özay KAPTAN (Kabul),  Mustafa GERÇEK (Kabul),  Nazan 

DÖNMEZ (Kabul),  Rıdvan KARAKAYALI (Kabul),  Mehmet TÜRKMEN (Kabul),  Ali BOR 

(Kabul),  Oğuzhan ÖZġAHĠN (Kabul),  Musa ÖZCAN (Kabul),  Mustafa KAYALAR (Kabul), 

Fatma EKĠCĠOĞLU (Kabul), Gürsel RÜZGAR (Kabul), Erkan ÖZKAN (Kabul), Halil 

ÇULHAOĞLU (Kabul), Fatma ÇALKAYA (Kabul), Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN (Kabul), ġerif 

SÜRÜCÜ (Kabul), Ufuk YÖRÜK (Kabul), Murat CĠHAN (Kabul), Seda ÖZTÜRE (Kabul), 

Bülent KÖKLÜ (Kabul), Ertan CERTEL (Kabul), Onur YĠĞĠT (Kabul), Dolunay BAYER 

(Kabul), Ġbrahim Halil KILIÇ (Kabul), Memet MALTEPE (Kabul), Ayhan KAYA (Kabul), 

Hüsniye YILDIRIM (Kabul), Hasan KORKMAZ (Kabul), Berkhan PARLAK (Kabul), Sefer 

TOPÇU (Kabul), Aybars YILDIRIM (Kabul), Fayıka ÖNER (Kabul), ġükrü SÜREROĞLU 

(Kabul), RaĢit DĠRĠM (Kabul), Hakan BARÇIN (Kabul), Özdem Mustafa ĠNCE (Kabul), Özan 

PARLAR (Kabul), Nilay KÖKKILINÇ (Kabul), Kazım ÇAM (Kabul),  Ahmet ĠNANLI (Kabul), 

Feridun YILMAZLAR (Kabul), Refik SÜREN (Kabul), Ruhi SELEK (Kabul), Ġlkay GĠRGĠN 

ERDOĞAN (Kabul), Alpaslan BĠLEN (Kabul), Raife KARABATAK (Kabul), Mustafa SOLMAZ 

(Ret), Burçin Kevser TOURCHIAN (Ret), Ġsa NEZĠR (Ret), Fikret MISIRLI (Ret), Mustafa Alper 

GÜLDALI (Ret), Fırat EROĞLU (Ret), Selma KISA (Ret), Hakan YILDIZ (Ret), Hıdır 

ALPTEKĠN (Ret), Ahmet Uğur BARAN (Ret), Özgür HIZAL (Ret), Dilek YILDIZ (Ret), Hüsnü 

BOZTEPE (Ret), Aydın PEHLĠVAN (Ret), Yusuf DEMĠRCĠOĞLU (Ret), Ali GÖNEN (Ret), 

ġevket HASIRCI (Ret),  Murat ÖNCEL (Ret), Metin YAġAR (Ret), Okan BĠLDĠRĠCĠ (Ret), 

AyĢegül DURAN TÜRKER (Ret), Ali AYYILDIZ (Ret), Mehmet PINAR (Ret), Erhan 
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ÇALIġKAN (Ret), BarıĢ BÜKÜLMEZ (Ret), Semih YALIN (Ret), Erol ÇOMAK (Ret), Ümit 

CĠNGÖZ (Ret), Uğur DEMĠREZEN (Ret), Ġsmail EKEROĞLU (Ret), Ertuğrul AKGÜN (Ret), 

Sema YEġĠLÇĠMEN (Ret), Hakan ERTANE (Ret), Tarkan Fikret ÇALIK (Kabul), Kemal 

SEVĠNÇ (Kabul), Halil AKBULUT (Kabul), Nezih ÖZUYAR (Kabul),  Sedat SARI (Kabul), 

Halil Doğukan EROĞLU (Kabul), Salahattin ġAHĠN (Ret), Hakan ġĠMġEK (Ret), Turgut PINAR 

(Ret), Alpaslan KOPARAL (Ret), Osman MERT (Ret). Sanıyorum tüm Meclis Üyelerimizin 

isimlerini okudum, isimlerini okumadığım varsa atlamıĢsam lütfen beni uyarsın, peki. Değerli 

Meclis Üyeleri, Sayın Meclis, Ģimdi… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki. Halil ÇULHAOĞLU (Kabul). Peki, özür 

dilerim BaĢkanım. BaĢka ismini okumadığım Meclis Üyesi var mı, burada olup da? Peki. Değerli 

Meclis Üyeleri 2019 Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabını, Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin, 

Fonksiyonel Sınıflandırmalarının 1. Düzeyi toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum. Buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Genel Sekreterlik Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 3.790.300,00-

TL, Bütçe Gideri 3.762.106,19-TL, Ġptal Edilen Ödenek 28.193,81-TL. MECLĠS I. BAġKAN 

VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir, 

buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

6.532.600,00-TL, Bütçe Gideri 6.410.253,33-TL, Ġptal Edilen Ödenek 122.346,67-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net 

Bütçe Ödeneği 57.139.241,89-TL, Bütçe Gideri 56.395.125,42-TL, Ġptal Edilen Ödenek 

744.116,47-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

46.582.290,00-TL, Bütçe Gideri 43.378.125,28-TL, Ġptal Edilen Ödenek 3.204.164,72-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu 

Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği                 

194.829.840,66-TL, Bütçe Gideri 185.028.103,44-TL, Ġptal Edilen Ödenek                  

9.417.298,56-TL, Sonraki Yıla Devreden Ödenek 384.438,66-TL. 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: ĠĢletme ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, 

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 210.192.050,81-

TL, Bütçe Gideri 205.034.329,89-TL, Ġptal Edilen Ödenek                   5.157.720,92-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

1.892.600,00-TL, Bütçe Gideri 1.805.346,96-TL,  Ġptal Edilen Ödenek 87.253,04-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

1.665.000,00-TL, Bütçe Gideri 1.624.884,41-TL, Ġptal Edilen Ödenek  40.115,59-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe 

Ödeneği 271.545.588,95-TL, Bütçe Gideri 271.105.824,10-TL, Ġptal Edilen Ödenek 439.764,85-

TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe 

Ödeneği 598.308.139,36-TL, Bütçe Gideri 596.519.367,91-TL, Ġptal Edilen Ödenek 
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1.788.771,45-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 1. Hukuk MüĢavirliği Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

15.340.560,00-TL, Bütçe Gideri 15.273.769,30-TL, Ġptal Edilen Ödenek 66.790,70-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, 

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 34.419.673,09-TL, Bütçe Gideri 

30.426.215,10-TL, Ġptal Edilen Ödenek 3.993.457,99-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Protokol ġube Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

17.249.400,00-TL, Bütçe Gideri 16.457.617,09-TL, Ġptal Edilen Ödenek 791.782,91-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun.      

DĠVAN KÂTĠBĠ: DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, 

Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

5.687.708,36-TL, Bütçe Gideri 4.532.190,92-TL, Ġptal Edilen Ödenek 1.155.517,44-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Tören ve Organizasyon ġube Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe 

Ödeneği 27.000,00-TL, Bütçe Gideri 26.100,25-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġklim DeğiĢikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Çevre 

Koruma Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 69.662.950,00-TL, Bütçe Gideri 

64.887.292,95-TL, Ġptal Edilen Ödenek 4.775.657,05-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe 

Ödeneği 178.034.100,00-TL, Bütçe Gideri 177.504.305,74-TL, Ġptal Edilen Ödenek 529.794,26-

TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: EĢrefpaĢa Hastanesi BaĢhekimliği Sağlık Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

77.930.600,00-TL, Bütçe Gideri 73.846.836,84-TL, Ġptal Edilen Ödenek 4.083.763,16-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler, Ġskân ve 

Toplum Refahı Hizmetleri, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

38.761.600,00-TL, Bütçe Gideri 24.636.061,35-TL, Ġptal Edilen Ödenek 14.125.538,65-TL . 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġskân ve Toplum Refahı Hizmetleri Net Bütçe 

Ödeneği 249.517.900,00-TL, Bütçe Gideri 225.348.162,11-TL, Ġptal Edilen Ödenek 

24.169.737,89-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Muhtarlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Sağlık 

Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 675.114.027,46-TL, Bütçe Gideri 674.671.702,03-TL, Ġptal 

Edilen Ödenek 442.325,43-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler Net 
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Bütçe Ödeneği 10.901.300,00-TL, Bütçe Gideri 9.367.390,56-TL, Ġptal Edilen Ödenek 

1.533.909,44-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Eğitim Hizmetleri, Sosyal Güvenlik ve 

Sosyal Yardım Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 39.895.000,00-TL, Bütçe Gideri 38.786.873,42-

TL, Ġptal Edilen Ödenek 1.108.126,58-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Net Bütçe 

Ödeneği 173.924.550,00-TL, Bütçe Gideri 169.751.461,25-TL, Ġptal Edilen Ödenek 

4.173.088,75-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Net 

Bütçe Ödeneği 76.619.030,85-TL, Bütçe Gideri 66.257.843,70-TL, Ġptal Edilen Ödenek 

10.361.187,15-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

5.385.100,00-TL, Bütçe Gideri 5.235.856,52-TL, Ġptal Edilen Ödenek 149.243,48-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Ekonomik 

ĠĢler ve Hizmetler Net Bütçe Ödeneği 143.728.450,00-TL, Bütçe Gideri 137.453.981,88-TL, 

Ġptal Edilen Ödenek 6.274.468,12-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Raylı Sistem Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler Net Bütçe 

Ödeneği 540.883.050,00 TL, Bütçe Gideri 539.502.438,34-TL, Ġptal Edilen Ödenek 

1.380.611,66-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı Sağlık Hizmetleri, Dinlenme, Kültür ve 

Din Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 303.395.883,00-TL, Bütçe Gideri 290.194.523,08-TL, Ġptal 

Edilen Ödenek 13.201.359,92-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe 

Ödeneği 4.219.804,84-TL, Bütçe Gideri 4.133.680,17-TL, Ġptal Edilen Ödenek 86.124,67-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Zabıta Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Net Bütçe 

Ödeneği 53.504.800,00-TL, Bütçe Gideri 53.090.656,64-TL, Ġptal Edilen Ödenek 414.143,36-

TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı Ġskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 

Net Bütçe Ödeneği 11.994.350,00-TL, Bütçe Gideri 7.857.461,92-TL, Ġptal Edilen Ödenek 

4.136.888,08-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Sosyal 

Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 202.374.564,60-TL, Bütçe Gideri 

197.900.956,59-TL, Ġptal Edilen Ödenek 4.473.608,01-TL. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din 

Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 30.730.900,00-TL, Bütçe Gideri 28.001.043,35-TL, Ġptal Edilen 

Ödenek 2.729.856,65-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 

102.710.700,00-TL, Bütçe Gideri 99.584.705,19-TL, Ġptal Edilen Ödenek 3.125.994,81-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Atık Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler, Çevre 

Koruma Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 211.544.300,00-TL, Bütçe Gideri    197.955.320,23-TL, 

Ġptal Edilen Ödenek 13.588.979,77-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Ekonomik ĠĢler ve 

Hizmetler Net Bütçe Ödeneği 1.276.276.359,39-TL, Bütçe Gideri 1.272.830.637,30-TL, Ġptal 

Edilen Ödenek 3.445.722,09-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapı Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler Net Bütçe 

Ödeneği 5.927.800,00-TL, Bütçe Gideri 5.582.099,36-TL, Ġptal Edilen Ödenek 345.700,64-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 

Net Bütçe Ödeneği 24.001.517,00-TL, Bütçe Gideri 21.150.064,83-TL, Ġptal Edilen Ödenek 

2.851.452,17-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapım Ġhaleleri Dairesi BaĢkanlığı Ġskân ve Toplum Refahı Hizmetleri Net 

Bütçe Ödeneği 5.882.500,00-TL, Bütçe Gideri 5.652.701,22-TL, Ġptal Edilen Ödenek 

229.798,78-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Harita ve CBS Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Ġskân ve Toplum 

Refahı Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 16.859.350,00-TL, Bütçe Gideri 15.948.696,94-TL, Ġptal 

Edilen Ödenek 910.653,06-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Toplum Sağlığı Dairesi BaĢkanlığı Sağlık Hizmetleri, Sosyal Güvenlik ve 

Sosyal Yardım Hizmetleri Net Bütçe Ödeneği 401.958,40-TL, Bütçe Gideri 297.828,26-TL, 

Ġptal Edilen Ödenek 104.130,14-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kurumsal Kodlaması Yapılan Tüm Birimlerin Fonksiyonel 

Sınıflandırılmalarının 1. Düzey Net Bütçe Ödeneğinin Toplamları 5.995.384.438,66-TL, Bütçe 

Gideri Toplamları 5.845.209.941,36-TL, Ġptal Edilen Ödenek Toplamları 149.790.058,64-TL, 

Sonraki Yıla Devreden Ödenek 384.438,66-TL.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 2019 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi 

Toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Vergi Gelirleri, Net Tahsilât 48.497.937,88-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 
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DĠVAN KÂTĠBĠ: TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Net Tahsilât 290.369.939,08-TL . 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Net Tahsilât                

405.116,58-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Diğer Gelirler, Net Tahsilât 4.555.942.059,27-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sermaye Gelirleri, Net Tahsilât 34.425.248,95-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 2019 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. 

Düzey Genel Toplamları Üzerinden Bütçe Tahmini 5.102.384.438,66-TL, Net Tahsilât 

4.929.640.301,76-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 2019 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesabı, 1. Düzeyini 

Genel Toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġç Borçlanma, GerçekleĢen 336.394.112,89-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: DıĢ Borçlanma, GerçekleĢen 304.729.481,63-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki 

DeğiĢiklikler, GerçekleĢen 325.554.066,81-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Net Borçlanma, GerçekleĢen 641.123.594,52-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Net Finansmanın, GerçekleĢen 966.677.661,33-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 2019 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programını, Üçer Aylık Dönemler itibarıyla,  

Bütçe Giderleri Toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Birinci Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri 1.543.889.475,09-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġkinci Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri 1.446.234.983,02-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Üçüncü Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri 1.429.228.214,90-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Dördüncü Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri 1.425.857.268,35-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 2019 Mali Yılı Finansman Programı, Üçer Aylık Dönemler itibarıyla, Net Tahsilat 

Toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Birinci Üç Aylık Dönem Net Tahsilât 1.158.532.039,85-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġkinci Üç Aylık Dönem Net Tahsilât 1.130.894.508,09-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 
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DĠVAN KÂTĠBĠ: Üçüncü Üç Aylık Dönem Net Tahsilât 1.201.912.132,82-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Dördüncü Üç Aylık Dönem Net Tahsilât 1.438.301.621,00-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 2019 Mali Yılı TaĢınır Kesin Hesabı toplamları üzerinden 150- Ġlk Madde ve 

Malzemeler gelecek yıla devreden tutarının 78.409.643,79-TL, 253- Tesis, Makine ve Cihazlar 

gelecek yıla devreden tutarının 139.342.335,79-TL, 254- TaĢıtlar gelecek yıla devreden 

tutarının 404.861.525,11-TL, 255-DemirbaĢlar gelecek yıla devreden tutarının 168.402.579,09-

TL olduğu tespit edilmiĢtir. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. Sayın Meclis Üyeleri biraz önce isim okunarak yapılan oylamada sehven bir isim 

söylenmiĢtir, Ġbrahim Burak OĞUZ ismi sehven söylenmiĢtir. Buradaki bana verilen kağıtta yer 

aldığı için. Onu düzeltiyorum. ġöyle düzeltiyoruz. “Urla Belediye BaĢkan Vekili Önder CAN 

olarak” düzeltmemiz gerekiyor bunu, Önder CAN olarak düzeltiyorum. ġimdi, BüyükĢehir’i 

bitirdik. Bağlı KuruluĢumuz ESHOT Genel Müdürlüğü Mali Yılı Kesin Hesabı olan oylama 

yapacağız. ESHOT Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ve TaĢınır Mal Yönetimi 

Kesin Hesabı, 13 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2020 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı 1. BirleĢiminde 

cilt halinde tüm Meclis Üyelerimize dağıtılmıĢtır. 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ve TaĢınır Mal 

Yönetimi Kesin Hesabı havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonunun, 14 Temmuz 2020 tarihinde 

hazırladığı ve bu BirleĢimimizde Meclisimize sunulan; 

 Birimler Bazında Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Gider Kesin 

Hesabı 

 Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Gider Kesin Hesabı 

 Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Gelir Kesin Hesabı 

 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesabının Birinci Düzeyi 

 Üçer Aylık Dönemler Halinde Ayrıntılı Harcama Programı 

 Üçer Aylık Dönemler Halinde Finansman Programı 

 2019 Mali Yılı TaĢınır Kesin Hesabına iliĢkin Komisyon Raporu 

 

görüĢmelerimizin baĢında okunarak, müzakereye açılmıĢ; lehte ve aleyhte tüm görüĢlerle birlikte 

tutanaklara geçmiĢ ve Kesin Hesap üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢ bulunmaktadır. Bu 

aĢamada, 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. ve 64. maddeleri ile Mahalli Ġdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi, TaĢınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi hükümleriyle, 

ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve TaĢınır Mal Yönetimi 

Kesin Hesabının oylamasını baĢlatıyorum. Daha doğrusu bunu oylarınıza… Ġsimlerimizi… Biraz 

önceki oylamada isim okunarak oylamayı yaptığımız için burada tekrar isim okuyarak 

yapmayacağım. Bunu toplu Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu 

ile kabul edilmiĢtir. (SALONDAN: Oybirliği…) (ERHAN ÇALIġKAN: Oyçokluğu.) (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) O zaman Ģöyle yapalım; 

oyçokluğunu bozan Meclis Üyesi, AK Partili Meclis Üyesi Erhan ÇALIġKAN’ın ret oyuyla 

oyçokluğu ile… Değerli ArkadaĢlar, bunu da ad okuyarak yapacağım, bunu da ad okuyarak 

yapacağım… (SALONDAN: Güzel.) ĠĢimizi sağlam kazığa bağlayalım. (SALONDAN: Tabii en 

güzeli.) Doğru yapalım. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Evet. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ve TaĢınır Mal 

Yönetimini ad okuyarak oylamaya geçiyorum. Mustafa Tunç SOYER (Kabul), Taner 

KAZANOĞLU (Kabul), Serkan KALMAZ (Kabul),  Ġlhan DAL (Kabul), Fikret AKTAġ (Kabul), 

Bülent SÖZÜPEK (Kabul), Ceyhan KAYHAN (Kabul),  Ġbrahim UlaĢ POLAT (Kabul), Bahar 

GÜRSUL (Kabul), Hüseyin ÜNAL (Kabul), Yahya YILDIZ (Kabul), Abdül BATUR (Kabul), 

ġamil Sinan AN (Kabul), Erhan UZUNOĞLU (Kabul), Cenap BÖRÜHAN (Kabul), Asker 

GÜNEġ (Kabul), Saadet ÇAĞLIN (Kabul), Mustafa ÖZUSLU (Kabul),  Mehmet Atilla BAYSAK 

(Kabul), Birgül SURAL ÜNER (Kabul), Murat AYDIN (Kabul), Nilüfer BAKOĞLU AġIK 

(Kabul), Serdar SANDAL (Kabul), Ġsmail SARI (Kabul), YeĢim TEKOĞLU (Kabul), Gamze Gül 
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ÇAMUR (Kabul), Ġrfan ÖNAL (Kabul), Cindi Can POLAT (Kabul), Selim Utku 

GÜMRÜKÇÜ (Kabul), Sabahattin UÇAR (Kabul), Ali Rıza KÖÇER (Kabul), Burhan Suat 

ÇAĞLAYAN (Kabul), Ali GÜL (Kabul), Deniz BEKTAġ (Kabul), Ramazan Ġsmail UYGUR 

(Kabul), Ömer ġENTÜRK (Kabul), Özkan YILDIZ (Kabul),  Sıla ĠLGĠ AKKAġ (Kabul),  Sultan 

ĠPEKLĠ (Kabul),  Hasan ÜNAL (Kabul),  Ali YILMAZ (Kabul),  Çağlar GÜLEZ (Kabul),  Halil 

ARDA (Kabul), Ġbrahim ÖZKARA (Kabul), Necati KIRMAZ (Kabul), Ġzel ZENGĠNOBUZ 

DERĠNSU (Kabul),  Ġlhan ÖZKÖSE (Kabul),  Mehmet ERĠġ (Kabul),  Ufuk AYKOL (Kabul), 

Özay KAPTAN (Kabul), Mustafa GERÇEK (Kabul),  Nazan DÖNMEZ (Kabul),  Rıdvan 

KARAKAYALI (Kabul),  Mehmet TÜRKMEN (Kabul),  Ali BOR (Kabul),  Oğuzhan ÖZġAHĠN 

(Kabul),  Musa ÖZCAN (Kabul),  Mustafa KAYALAR (Kabul), Fatma EKĠCĠOĞLU (Kabul), 

Gürsel RÜZGAR (Kabul), Erkan ÖZKAN (Kabul), Halil ÇULHAOĞLU (Kabul), Fatma 

ÇALKAYA (Kabul), Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN (Kabul), ġerif SÜRÜCÜ (Kabul), Ufuk 

YÖRÜK (Kabul), Murat CĠHAN (Kabul), Seda ÖZTÜRE (Kabul), Bülent KÖKLÜ (Kabul), 

Ertan CERTEL (Kabul), Onur YĠĞĠT (Kabul), Dolunay BAYER (Kabul), Ġbrahim Halil KILIÇ 

(Kabul), Memet MALTEPE (Kabul), Ayhan KAYA (Kabul), Hüsniye YILDIRIM (Kabul), Hasan 

KORKMAZ (Kabul), Berkhan PARLAK (Kabul), Sefer TOPÇU (Kabul), Aybars YILDIRIM 

(Kabul), Fayıka ÖNER (Kabul), ġükrü SÜREROĞLU (Kabul), RaĢit DĠRĠM (Kabul), Hakan 

BARÇIN (Kabul), Özdem Mustafa ĠNCE (Kabul), Özan PARLAR (Kabul), Nilay KÖKKILINÇ 

(Kabul), Kazım ÇAM (Kabul),  Ahmet ĠNANLI (Kabul), Feridun YILMAZLAR (Kabul), Refik 

SÜREN (Kabul), Ruhi SELEK (Kabul), Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN (Kabul), Alpaslan BĠLEN 

(Kabul), Raife KARABATAK (Kabul), Mustafa SOLMAZ (Ret), Burçin Kevser TOURCHIAN 

(Ret), Ġsa NEZĠR (Ret), Fikret MISIRLI (Ret), Mustafa Alper GÜLDALI (Ret), Fırat EROĞLU 

(Ret), Selma KISA (Ret), Hakan YILDIZ (Ret), Hıdır ALPTEKĠN (Ret), Ahmet Uğur BARAN 

(Ret), Özgür HIZAL (Ret), Dilek YILDIZ (Ret), Hüsnü BOZTEPE (Ret), Aydın PEHLĠVAN 

(Ret), Yusuf DEMĠRCĠOĞLU (Ret), Ali GÖNEN (Ret), ġevket HASIRCI (Ret),  Murat ÖNCEL 

(Ret), Metin YAġAR (Ret), Okan BĠLDĠRĠCĠ (Ret), AyĢegül DURAN TÜRKER (Ret), Ali 

AYYILDIZ (Ret), Mehmet PINAR (Ret), Erhan ÇALIġKAN (Ret), BarıĢ BÜKÜLMEZ (Ret), 

Semih YALIN (Ret), Erol ÇOMAK (Ret), Ümit CĠNGÖZ (Ret), Uğur DEMĠREZEN (Ret), Ġsmail 

EKEROĞLU (Ret), Ertuğrul AKGÜN (Ret), Sema YEġĠLÇĠMEN (Ret), Hakan ERTANE (Ret), 

Tarkan Fikret ÇALIK (Kabul), Kemal SEVĠNÇ (Kabul), Halil AKBULUT (Kabul), Nezih 

ÖZUYAR (Kabul),  Sedat SARI (Kabul), Halil Doğukan EROĞLU (Kabul), Salahattin ġAHĠN 

(Ret), Hakan ġĠMġEK (Ret), Turgut PINAR (Ret), Alpaslan KOPARAL (Ret), Osman MERT 

(Ret). 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi isim isim okuyarak oylamayı bitirdik. 2019 Yılı Bütçe 

Gider Kesin Hesabının, Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin, Fonksiyonel 

Sınıflandırmalarının 1. Düzeyi Toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum,buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: BaĢkan’ım, oylama esnasında 85 kiĢinin bulunduğunu tutanaklara geçer 

misiniz? Salonda 85 kiĢinin olduğunu tutanağa geçer misiniz? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tutanağa bunu geçmiyoruz çünkü saymadık. 

ERHAN ÇALIġKAN: Peki efendim ben saydım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sizin saymanız, sizin saymanız… 

ERHAN ÇALIġKAN: Benim sözlerim tutanağa nasılsa geçiyor, teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. Oylamaya devam diyoruz arkadaĢlar. Kimin mikrofonu 

çalıĢmıyor? Tamam oradan devam edelim, o çalıĢıyor mu? ArkadaĢlar mikrofon çalıĢmıyormuĢ 

yani.  Bu çalıĢmıyor mu? ġeyi verelim, el mikrofonunu alalım arkadaĢlar buraya, el mikrofonunu 

alalım. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Genel Kamu Hizmetleri; Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe 

Ödeneği 82.393.266,00-TL, Bütçe Gideri 69.368.096,25-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 

13.025.169,75-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 

41.013.000,00-TL, Bütçe Gideri 38.338.172,54-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 2.674.827,46-

TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 
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kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 1. Hukuk MüĢavirliği Net Bütçe Ödeneği 1.401.500,00-TL, Bütçe Gideri 

1.345.512,16-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 55.987,84-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 8.120.000,00-TL, Bütçe Gideri 8.023.282,37-TL, Ġptal Edilen 

Bütçe Ödeneği 96.717,63-TL  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ:  Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler; Özel Kalem Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 

967.000,00-TL, Bütçe Gideri 741.291,70-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 225.708,30-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ:  Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 

507.700.000,00-TL, Bütçe Gideri 503.168.022,78-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 4.531.977,22-

TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ:  Kararlar ve ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği               

776.000,00-TL, Bütçe Gideri 657.126,73-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 118.873,27-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 57.448.534,00-TL, Bütçe 

Gideri 44.269.635,94-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 13.178.898,06-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 

349.727.000,00-TL, Bütçe Gideri 346.811.899,81-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 2.915.100,19-

TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği  9.924.000,00-TL, 

Bütçe Gideri 8.785.735,89-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 1.138.264,11-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 1.437.000,00 Bütçe Gideri 

1.388.293,08-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 48.706,92-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapı Tesisleri Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği                   

19.466.000,00-TL, Bütçe Gideri 16.089.800,89-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 3.376.199,11-

TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 341.000,00-TL, Bütçe Gideri 

328.265,21-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 12.734,79-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 431.500,00-TL, Bütçe 

Gideri 424.362,80-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 7.137,20-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Araç Bakım Onarım Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 56.400.000,00-

TL, Bütçe Gideri 37.257.123,19-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 19.142.876,81-TL. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Otobüs ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği               

10.472.500,00-TL, Bütçe Gideri 6.781.512,34-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 3.690.987,66-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: UlaĢım Planlama Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği              

1.682.500,00-TL, Bütçe Gideri 1.627.123,33-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği               

55.376,67-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: MüĢteri Hizmetleri ve Kurumsal ĠletiĢim Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe 

Ödeneği 2.633.200,00-TL, Bütçe Gideri 2.509.074,85-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği 

124.125,15-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kalite ve Kurumsal GeliĢim Dairesi BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 

1.206.000,00-TL, Bütçe Gideri 1.187.355,82-TL, Ġptal Edilen Bütçe Ödeneği            18.644,18-

TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri;Araç Bakım Onarım Dairesi 

BaĢkanlığı Net Bütçe Ödeneği 280.000,00-TL, Bütçe Gideri 219.813,35-TL, Ġptal Edilen Bütçe 

Ödeneği 60.186,65-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kurumsal Kodlaması Yapılan Tüm Birimlerimizin Fonksiyonel 

Sınıflandırılmalarının 1. Düzey Net Bütçe Ödeneği Toplamları 1.153.820.000,00-TL, Bütçe 

Gideri Toplamları 1.089.321.501,03-TL, Ġptal Edilen Ödeneği Toplamları 64.498.498,97-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabının, 

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi Toplamları üzerinden oylamasına geçiyorum, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Net Tahsilatı 468.551.214,20-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Net Tahsilatı 513.222.406,28-

TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Diğer Gelirler, Net Tahsilatı 21.655.163,33-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzey Genel 

Toplamları Üzerinden tahmini; 853.283.000,00-TL, Ek Bütçe 76.000.000,00-TL, Toplam Bütçe 

929.283.000,00-TL, Net Tahsilatı 1.003.428.783,81-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik 

Sınıflandırması Kesin Hesabının 1. Düzeyi Genel Toplamları Üzerinden oylamaya geçiyorum, 

buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġç Borçlanma Öngörülen 219.537.000,00-TL, GerçekleĢen 58.051.485,69-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul                                                                                              

Kıymetlerdeki DeğiĢiklikler Öngörülen 5.000.000,00-TL, GerçekleĢen 11.376.333,20-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 



 69 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Finansman Öngörülen 224.537.000,00-TL, GerçekleĢen   69.427.818,89-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Finansman Programının Üçer Aylık 

Dönemler itibarıyla Gelir-Mali Borçlanma ve Banka Mevcudu Toplamları üzerinden oylamaya 

geçiyorum. Buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Birinci Üç Aylık Dönem Toplamı 224.868.315,31-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġkinci Üç Aylık Dönem Toplamı 250.735.503,47-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Üçüncü Üç Aylık Dönem Net Toplamı 283.242.788,25-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Dördüncü Üç Aylık Dönem Toplamı 302.633.662,47-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programının Üçer 

Aylık Dönemler itibarıyla, Bütçe Giderleri Toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Birinci Üç Aylık Dönem Toplamı 220.950.279,19-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġkinci Üç Aylık Dönem Toplamı 283.369.481,80-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Üçüncü Üç Aylık Dönem Toplamı 282.110.692,49-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Dördüncü Üç Aylık Dönem Toplamı 302.891.050,55-TL. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 2019 Mali Yılı TaĢınır Mal Yönetimi Kesin Hesabı, buyurun. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 2019 Mali Yılı TaĢınır Mal Yönetimi Kesin Hesabı Toplamları üzerinden 

150- Ġlk Madde ve Malzemeler gelecek yıla devreden tutar 36.848.677,05-TL, 253- Tesis, 

Makine ve Cihazlar gelecek yıla devreden tutar 28.305.546,28-TL, 254-TaĢıtlar gelecek yıla 

devreden tutar 541.986.384,66-TL, 255-DemirbaĢlar gelecek yıla devreden tutar 

14.134.126,44-TL.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. Değerli Meclis Üyeleri, Gündemimizin, Gündemimizin… Dediğim gibi 

bahsettiğim gibi müzakereler bittikten sonra hem BüyükĢehirimizin hem de ESHOT Genel 

Müdürlüğümüzün Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap Raporları ayrı ayrı usulüne uygun olarak 

Yasanın gerektirdiği Ģekilde oylanmıĢtır. Gerek Faaliyet Raporları gerekse de, gerekse de Kesin 

Hesap Raporları oyçokluğu ile Meclisimiz tarafından oylanmıĢtır, hayırlı olsun, tebrik ediyorum, 

kutluyorum. ġimdi Gündemimizin diğer maddelerine devam etmeden önce, biraz önce salonda 

Meclis Üyesi sayısıyla ilgili, AK Parti Grubundan Meclis Üyesi ArkadaĢımız Erhan Bey bir sayı 

beyan etmiĢti. Ben Ģimdi salonda bir yoklama yapacağım, yoklama yapacağım ve tespit edeceğim, 

salondaki mevcut sayıyı tespit edeceğiz. Bu yoklamayı da isim okuyarak bir kere daha yapacağım, 

hepinizin affına sığınarak. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)   
ERHAN ÇALIġKAN: Vazgeçtim talebimden Sayın BaĢkan, talebimden vazgeçtim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Grup BaĢkan Vekillerinin ben görüĢlerini alacağım Ģimdi. 

Özgür Bey? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Sayın 

Erhan ÇALIġKAN talebinizden vaz mı geçiyorsunuz?  

ERHAN ÇALIġKAN: Evet, bir daha tekrar ediyorum talebimden vazgeçtim Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, evet. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın Asker Bey’in talebiyle. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Asker Bey’in talebiyle vazgeçtiniz, peki. Talebinizden 

vazgeçtiğinizi zaten kayıtlara geçmiĢ olduk. ġimdi o zaman Değerli Meclis Üyeleri Gündemimize 

devam ediyoruz. 

 

VII. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Burada Gündem DıĢı söz almak isteyen arkadaĢımız? Olmadığına 

göre, bu maddeyi de geçiyoruz. 

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin 

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

 

IX. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: III. BirleĢimin gün ve saatini tespit edeceğim Ģimdi. Değerli 

ArkadaĢlar, bir sonraki Meclis BirleĢimimiz 17 Temmuz 2020 Cuma günü, saat:18:00’de, yine 

burada Kültürpark Fuar Alanı 1 No’lu Holde yapılacaktır, Ģimdi BirleĢimi kapatıyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU 

Divan Kâtibi 

Sultan ĠPEKLĠ 

Divan Kâtibi 

Onur YĠĞĠT 

Divan Kâtibi 

 

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU 

Divan Kâtibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Mustafa ÖZUSLU 

Meclis I. BaĢkan Vekili 

Meclis BaĢkanı 
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