
 T.C. 

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

2020 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI III. BĠRLEġĠMĠ 

MECLĠS GÜNDEMĠ VE TOPLANTI TUTANAĞI 

 

1. BÖLÜM 

MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

 

 Gündem No   : 97509404-301.03-8/3                                               Toplantı Tarihi    : 14/08/2020  

 Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                                    Toplantı Saati      : 18.00 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 1. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan 

Ek-5 Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı 

BoĢ-Dolu Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge 

ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eğit. 

Dai.BĢk.E.166886) 

 

 2. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmeliğe göre hazırlanan, Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün memur dolu kadro 

derece değiĢikliğinin iptal-ihdası için önerge eki cetvellerinin incelenerek karara bağlanması hususunun 

görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan Kay. ve Eğit.Dai.BĢk.E.6571/E.104370) 

 

 3. 15/08/2020 - 31/12/2020 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve 

baĢlayacak olan SözleĢmeli Personellere göreve baĢladığı tarihten 31/12/2020 tarihine kadar ödenmek 

üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karĢılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu 

Mali Yönetim ve DönüĢüm Genel Müdürlüğü Genelgeleri doğrultusunda; 3 Adet Tabip’e her biri için 

4.612,82-TL tespit edilen net ücret ile belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının 

görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eği.Dai.BĢk.E.169755) 

 

 4. Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı demirbaĢ kayıtlarında bulunan, 35 CKV 10 plaka no'lu 2008 

model BMC Pro 522 marka 1 adet Damperli-AhĢap Kasa Kamyonun Giresun Piraziz Belediye 

BaĢkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Makine Ġkmal Bak. ve 

Ona.Dai.BĢk.E.168316) 

 

 5. Ferda BEYDĠLLĠ’nin Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezinde 02/10/2018 tarihli ve 497992 sayı 

ile kayıtlı elektronik posta baĢvurusu ve Hüsnü SARPER'in Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezinde 

26/10/2018 tarihli ve 540863 sayı ile kayıtlı elektronik posta baĢvurularına konu; MaviĢehir Mahallesi, 

2040 no’lu Sokağın niteliği değiĢtirilerek "Opera Caddesi", MaviĢehir ve Atakent Mahallelerinin ortak 

sokağı olan 2038 no’lu Sokağın niteliği de değiĢtirilerek "Fazıl Say Caddesi" ve Yalı Mahallesinde 

bulunan 6472 no’lu Sokak ile 6496 no’lu Sokağın (mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan 

krokide belirtildiği Ģekilde 6496 no’lu Sokağın yaklaĢık 260 metrelik bölümü) birleĢtirilip niteliği de 

değiĢtirilerek "Ġdil Biret Caddesi" olarak isimlendirilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve 

Cbs.Dai.BĢk.E.166884) 
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 6. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 06/07/2020 tarihli ve 53 sayılı Meclis Kararına konu; Mursallı, Günlüce, 

Dolaylar, Çağlayan ve Artıcak Mahallelerinde bulunan mevcut Subatan Yaylası Küme Evlerinin 

sırasıyla; "Mursallı Subatan Yaylası Küme Evleri", "Günlüce Subatan Yaylası Küme Evleri", "Dolaylar 

Subatan Yaylası Küme Evleri", "Çağlayan Subatan Yaylası Küme Evleri", "Artıcak Subatan Yaylası 

Küme Evleri" olarak değiĢtirilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs.Dai.BĢk.E.166885) 

 

 7. Toplum Sağlığı Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının 

görüĢülmesi. (Toplum Sağ.Dai.BĢk.E.171629) 

 

 8. “RURITAGE – Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme Projesi” 

kapsamında belirlenen stratejiler doğrultusunda baĢta proje alanı olarak belirlenen Bergama, Dikili ve 

Kınık ilçeleri olmak üzere tüm Ġzmir ili sınırları içerisinde bulunan jeositlerin tespiti, envarterlerinin 

çıkartılması ve Avrupa Jeolojik Koruma Kurumu-ProGEO kriterleri çerçevesinde raporların 

hazırlanması, belirlenen bu jeositleri içeren bir jeopark konseptinin oluĢturulması kapsamındaki iĢ ve 

iĢlemlerin yürütülmesi konularında uzmanlık sunarak proje çalıĢma ekibine destek sağlanması amacıyla 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi ve Belediyemiz arasında 6 ay boyunca sürecek iĢ 

birliğinin gerçekleĢtirilmesi yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri 

Odası Ġzmir ġubesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “ĠĢ Birliği 

Protokolü”nün görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.171651) 

 

 9. "RURITAGE – Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme Projesi" 

kapsamında belirlenen stratejiler doğrultusunda Kozak Yaylası marka inĢası, literatür araĢtırması, 

kurumsal kimlik tasarımı, ürün ve ambalaj tasarımı, pazarlama planı geliĢtirilmesi, prototip uygulamaları 

ve marka eğitimleri gibi konularda uzmanlık sunarak proje çalıĢma ekibine destek sağlanması amacıyla 

YaĢar Üniversitesi ve Belediyemiz arasında 12 ay boyunca sürecek iĢ birliğinin gerçekleĢtirilmesine 

yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile YaĢar Üniversitesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve 

önerge ekinde yer alan “ĠĢ Birliği Protokolü”nün görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.171646) 

 

 10. Belediyemiz sınırları içerisinde ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında kalan, 

Ġzmir Çevre Yolu MaviĢehir KavĢak Köprüsü üzeri Caher Dudayev Bulvarı 8019/11 Sokak ile 8291 

Sokak arasındaki bölüme (yaklaĢık 900 metre) Yaya ve Bisiklet Yolu yapılması ve 25 yıl boyunca bakım, 

onarım, temizlik, peyzaj ve aydınlatma iĢlerine iliĢkin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından imalatının 

yapılabilmesine yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokollerin görüĢülmesi. (UlaĢım 

Dai.BĢk.E.169749) 

 

 11. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin önemli sorumlulukları arasında bulunan toprak ve su havzalarının 

korunması amacının yerine getirilerek, çevrenin korunması, ağaçlandırma yapılarak arıcılık 

faaliyetlerine yönelik flora oluĢturmak ve çiftçimizin bilinçlendirilmesi ile tarım ve hayvancılığa destek 

olunması amacıyla, yürürlükte olan “Bal Ormanı/Bal Merası Projesi”ne yönelik, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ile Çevre ve Arı Koruma Derneği ve Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü arasında imzalanmak 

üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “ĠĢ Birliği Protokolü”nün görüĢülmesi. (Tarımsal 

Hiz.Dai.BĢk.E.169753) 

 

 12. Ġzmir Kır-Kent Ağının içme suyunu sağlayan ve koruma altındaki Tahtalı Barajı havzası içinde 

kapalı devre bir arıcılık uygulaması gerçekleĢtirilmek ve bölgenin ekosistemine uygun arıcılık modeli ile 

bir yandan ekosistemi korurken öte yandan geçimlik bir arıcılık yaparak havzaya özgü Tahtalı Balı 

üretilmesine yönelik “Tahtalı Havzası SözleĢmeli Arıcılık Projesi”nin görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz. 

Dai.BĢk.E.169752) 
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13. Mülkiyeti Belediyemize ait, Seferihisar ilçesi, Hıdırlık Mahallesi, 199 ada, 15 parselde kayıtlı 

taĢınmaz üzerinde bulunan, Hıdırlık Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Meydanı No:1A Seferihisar/ĠZMĠR 

adresli sosyal tesisin iĢletme hakkının, Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge ekli 

Protokol hükümleri doğrultusunda ĠZELMAN A.ġ’ye devri hususunun görüĢülmesi. (Emlak 

Yön.Dai.BĢk.E.173061) 

 

 14. Karabağlar ilçesi, YaĢar Kemal Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında 

"GeliĢme Konut Alanı", "YeĢil Alan", "TaĢıt Yolu" ve "Ağaçlandırılacak Alan" kullanımlarında kalan 

772 parselin, "Ticaret Konut Alanı", "Park", "TaĢıt Yolu" ve "Otopark" olarak yeniden düzenlenmesine 

yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.171647) 

 

 15. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 63 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet 

ile Ġnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

Revizyonu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.171648) 

 

 16. Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait, 801 ada, 10 parselin "Belediye Hizmet Alanı" olarak 

belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.171644) 

 

 17. Menderes ilçesi, Gölcükler Mahallesi, 622 ada, 2 ve 3 no’lu parseller ile doğusundaki kamuya terkli 

kesimi kapsayan alanda yapılan düzenleme ile "Belediye Hizmet Alanı, Genel Otopark Alanı, Park ve 

YeĢil Alan" kullanım kararları belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk.E.171640) 

 

 18. Balçova ilçesi, Çetin Emeç ve Eğitim Mahallelerinde bulunan L18a-12a (21K, 22K) paftasında, 

Ġzmir-ÇeĢme Otobanı ile Hacı Ahmet Deresi arasında kalan bölgede hazırlanan, Çamlıkküme 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonu önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk.E.171641) 

 

 19. 1/5000 ölçekli Urla ilçesi, Özbek Mahallesi Nazım Ġmar Planında "Konut Alanı, Park, Sosyal ve 

Kültürel Tesis Alanı, TaĢıt Yolu" kullanım kararlarında kalan 158 ada, 52 ve 54 parsellerin "Özel Sosyal 

Tesis Alanı, Park, Genel Otopark Alanı, TaĢıt Yolu" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk.E.171643) 

 

 20. Mevcut planda sehven "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına ayrılan, ÇeĢme ilçesi, Ġnönü Mahallesi, 

237 ada, 1 parselin "Geleneksel Ticaret Alanı", 237 ada, 2, 3, 4, 8 parsellerin ise "Geleneksel Konut 

Alanı" kullanımına dönüĢtürülmesine, 237 ada, 12 parseldeki ise "Belediye Hizmet Alanı" kullanım 

kararının korunmasına iliĢkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği ve Plan 

Açıklama Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk.E.171650) 

 

 21. Bornova Belediye Meclisinin 03/07/2020 tarihli ve 154 sayılı Kararı ile uygun görülen; Doğanlar 

Mahallesi, L18b06a2a paftada yer alan Hacılarkırı Caddesi üzerinde mevcut imar planına göre 19208 

ada, 1 parselin doğusunda kalan kamuya terkli park alanında ve 1607 Sokağın güneyinde, 19211 ada, 1 

parselin doğusunda kalan kamuya terkli park alanında 6.00 m x 3.00 m ebadında 2 (iki) adet Trafo Yeri 

belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai. BĢk.E.171645) 

 

 22. Menderes Belediye Meclisinin 07/08/2020 tarihli ve 97 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gölcükler 

Mahallesi, 622 ada, 2 ve 3 no’lu parseller ile doğusundaki kamuya terkli kesimi kapsayan alanda yapılan 

düzenleme ile "Belediye Hizmet Alanı (Pazar Yeri), Genel Otopark Alanı, Park Alanı" kullanım kararları 

belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.171639) 
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 23. Tire Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarihli ve 25 sayılı Kararı ile uygun görülen;                    

Cumhuriyet Mahallesi, 1691 ada kapsamında plan notlarına “1691 adanın Demokrasi Caddesinden 

cephe alan kısmında ve komĢu parsel yapı yaklaĢma mesafeleri zorunluluk halinde 5.00 metreye kadar 

düĢürülebilir.” notunun eklenmesi talebine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.173060) 

 

 24. Balçova Belediye Meclisinin 22/06/2020 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çetin Emeç ve 

Eğitim Mahallelerinde bulunan L18a-12a-2d, L18a-12a-1c, L18a-12a-4b, L18a-12a-3a, L18a-12a-3d 

(21K-2a, 21K-2d, 22K-3d, 21K-1b) imar paftalarında yer alan Ġzmir-ÇeĢme Otobanı ile Hacı Ahmet 

Deresi arasında kalan bölgeye yönelik, Çamlıkküme 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk.E.171642) 

 25. Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi, Karapınar Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planına askı 

süresi içinde yapılan ve Urla Belediyesinin 89, 90, 164, 196 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar 

kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.173073) 

 

 26. Urla Belediye BaĢkanlığının 19/06/2020 tarihli ve E.14354 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1025 sayılı Kararı ile 

değiĢiklikle uygun görülerek onanan, Gülbahçe Mahallesi, Karapınar Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planına askı süresi içinde yapılan ve Urla Belediyesinin 101, 315 sayılı Kararları ile uygun görülen 

itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.173067) 

 

 27. Urla Belediye BaĢkanlığının 19/06/2020 tarihli ve E.14354 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1025 sayılı Kararı ile 

değiĢiklikle uygun görülerek onanan, Gülbahçe Mahallesi, Karapınar Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planına askı süresi içinde yapılan ve Urla Belediyesinin 316 sayılı Kararı ile uygun görülen itiraz 

kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.173068) 

 

 28. Urla Belediye BaĢkanlığının 19/06/2020 tarihli ve E.14354 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1025 sayılı Kararı ile 

değiĢiklikle uygun görülerek onanan, Gülbahçe Mahallesi, Karapınar Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planına askı süresi içinde yapılan ve Urla Belediye Meclisinin 278, 317, 318, 319 sayılı Kararları 

ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.173069) 

 

 29. Urla Belediye BaĢkanlığının 19/06/2020 tarihli ve E.14354 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1025 sayılı Kararı ile 

değiĢiklikle uygun görülerek onanan, Gülbahçe Mahallesi, Karapınar Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planına askı süresi içinde yapılan ve Urla Belediyesinin 218, 320 sayılı Kararları ile uygun görülen 

itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.173070) 

 

 30. Urla Belediye BaĢkanlığının 19/06/2020 tarihli ve E.14354 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1025 sayılı Kararı ile 

değiĢiklikle uygun görülerek onanan, Gülbahçe Mahallesi, Karapınar Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planına askı süresi içinde yapılan ve Urla Belediyesinin 296, 304 sayılı Kararları ile uygun görülen 

itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.173071) 
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31. Urla Belediye BaĢkanlığının 19/06/2020 tarihli ve E.14354 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1025 sayılı Kararı ile 

değiĢiklikle uygun görülerek onanan, Gülbahçe Mahallesi, Karapınar Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planına askı süresi içinde yapılan ve Urla Belediyesinin 165 sayılı Kararı ile uygun görülen itiraz 

kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.173072) 

 

 32. Urla Belediye BaĢkanlığının 19/06/2020 tarihli ve E.14354 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1025 sayılı Kararı ile 

değiĢiklikle uygun görülerek onanan, Gülbahçe Mahallesi, Karapınar Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planına askı süresi içinde yapılan ve Urla Belediyesinin 321 sayılı Kararı ile uygun görülen itirazlar 

kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.173062) 

 

 33. Urla Belediye BaĢkanlığının 19/06/2020 tarihli ve E.14354 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1025 sayılı Kararı ile 

değiĢiklikle uygun görülerek onanan, Gülbahçe Mahallesi, Karapınar Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planına askı süresi içinde yapılan ve Urla Belediyesinin 257, 258 sayılı Kararlar ile uygun görülen 

itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.173063) 

 

 34. Urla Belediye BaĢkanlığının 19/06/2020 tarihli ve E.14354 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1025 sayılı Kararı ile 

değiĢiklikle uygun görülerek onanan, Gülbahçe Mahallesi, Karapınar Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planına askı süresi içinde yapılan ve Urla Belediyesinin 237 sayılı Kararı ile uygun görülen itiraz 

kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.173064) 

 

 35. Urla Belediye BaĢkanlığının 19/06/2020 tarihli ve E.14354 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1025 sayılı Kararı ile 

değiĢiklikle uygun görülerek onanan, Gülbahçe Mahallesi, Karapınar Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planına askı süresi içinde yapılan ve Urla Belediyesinin 265, 270 sayılı Kararları ile uygun görülen 

itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.173065) 

 

 36. Urla Belediye BaĢkanlığının 19/06/2020 tarihli ve E.14354 sayılı yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen; Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1025 sayılı Kararı ile 

değiĢiklikle uygun görülerek onanan, Gülbahçe Mahallesi, Karapınar Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planına askı süresi içinde yapılan ve Urla Belediyesinin 313, 314 sayılı Kararları ile uygun görülen 

itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.173066) 

 

 37. Etüd Projeler Dairesi BaĢkanlığının 16/06/2020 tarihli ve 120862 sayılı yazısı doğrultusunda; Kınık 

ilçesi, Arpaseki Mahallesi, 1/1000 ölçekli Köy GeliĢim Planı içerisinde kalan, kamu orta malı 

mülkiyetindeki mera vasıflı 109 ada, 45 parselde "Açık Spor Tesis Alanı" belirlenmesine iliĢkin 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. 

BĢk.E.171649) 

 

 38. ÇeĢme Belediye Meclisinin 04/02/2020 tarihli ve 2020/2-18 sayılı Kararı ile uygun görülen; mevcut 

planda sehven "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına ayrılan, Ġnönü Mahallesi, 237 ada, 1 parselin 

"Geleneksel Ticaret Alanı", 237 ada, 2, 3, 4, 8 parsellerin ise "Geleneksel Konut Alanı" kullanımına 

dönüĢtürülmesine, 237 ada, 12 parseldeki ise "Belediye Hizmet Alanı" kullanım kararının korunmasına 

iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği Plan Açıklama Raporu ve Ġnönü 

Mahallesi, 237 ada, 2 ve 8 parseller ile Musalla Mahallesi, 363 ada, 55 (ÇeĢme Belediye Meclis 
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Kararında sehven 5 parsel olarak geçen) parsele plan notları gereği "öneri yapı kitleleri" iĢlenmesine 

iliĢkin hazırlanan, 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai. BĢk.E.171652) 

 

 39. Belediyemizce yürütülmekte olan Ġzmir Tarih Projesi kapsamında; Ġzmir I. No'lu Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunca onaylanan Projelere konu; "Konak Ġlçesi, Etiler Mahallesi, 1588 Ada, 10 

Parselde Kayıtlı ÇeĢmenin Restorasyonu Yapım ĠĢi"nin, yenileme alanında kalması sebebiyle ihaleye 

çıkılabilmesi için "Konak Ġlçesi, Etiler Mahallesi, 1588 Ada, 10 Parselde Kayıtlı Yapının Rölöve, 

Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri"nin onaylanması hususunun görüĢülmesi. . (Etüd ve Projeler Dai. 

BĢk.E. 173855) 

 

 

 

 

III. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN KOMĠSYON RAPORUNUN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. 1. KarĢıyaka ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 2427 ada, 44 parselde kayıtlı taĢınmaz üzerinde bulunan, 

Zübeyde Hanım Mahallesi BaĢpehlivan Karaali Caddesi No:381 KarĢıyaka/ĠZMĠR adresindeki 

zeminüstü yapılardan B bloğun sosyal tesis olarak iĢletme hakkının Belediyemiz Meclisince belirlenecek 

süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda, ĠZELMAN A.ġ.’ye devri hususunun 

“İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 2427 ada, 44 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 

bulunan, Zübeyde Hanım Mahallesi Başpehlivan Karaali Caddesi No:381 Karşıyaka/İZMİR adresindeki 

zeminüstü yapılardan B bloğun Sosyal Tesis olarak ilk yıl 400.000,00-TL/Yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına 

işletme hakkının İZELMAN Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş‟ye devredilmesi” Ģeklindeki 

müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe –  Hukuk – 

ġirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai. BĢk.E.148565) 

2.  

 IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Engelli çocuklarımızın sosyal hayata katılımlarının kolaylaĢması, kaynaĢması ve hayatlarının 

kolaylaĢması hedeflenerek çocuk oyun alanlarının ve parkların sağlıklaĢtırılma ve tespitini, bu amaçla 

gerekli çalıĢmaların yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin “İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi web 

sayfasında engelli çocuk parklarının yer ve güzergâhlarının görülebileceği bir pencere açılması, 

Bizİzmir Platformunda aynı yer ve güzergâhların ayrıntılı şekilde belirtilmesi, il genelinde bulunan 

engelli çocuk parklarında Engelli Hizmetleri Müdürlüğünün belirleyeceği takvimde toplumsal etkinlikler 

yapılıp farkındalığın arttırılması” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Engelsiz Ġzmir - Aile ve Çocuk Komisyonları Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi 

Dolunay BAYER, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, ġamil Sinan AN.E.92498)  

 

 2. ÇeĢme Alaçatı’da Delikli Koy diye adlandırılan plaj-koy’un jeo-sit olarak ilan edilmesi ve aynı 

bölgede daha önceden koruma altına alınmıĢ olan ancak bu konuda baĢarı elde edilemediği ya da 

korumanın devam ettirilemediği görülen kum zambakları üzerinde çalıĢmaya ve daha önceden baĢlanmıĢ 

projenin koruma alanı bütünlüğü içerisinde devam ettirilmesi için her türlü giriĢimin öncülüğün 

yapılması, bu giriĢimin il sınırları içerisinde yer alan ve diğer jeolojik ve biyolojik miraslarımızın tespiti 

ve kaydı için baĢlangıç olmasına ve kapsamlı çalıĢmalar yürütülmesine yönelik Yazılı Önergenin; 

“Çeşme Belediye Başkanlığı ve Jeoloji Mühendisleri Odasından talep edilen ve değerlendirilen görüşler 

doğrultusunda Alaçatı Deliklikoy mevkiinde yaklaşık 23 milyon yıl önce oluşumu başlayan ve „Alaçatı  

Piroklastikleri‟ olarak adlandırılan kayaçlar kıyılarımızda ender olarak rastlanan „Deniz Kemeri‟ 

şeklindeki jeolojik yapıyı oluşturmuştur. Bu jeolojik mirasların korunması adına yapılacak olan 

jeoenvanter çalışmaları ile devamındaki jeo-sit alanı ilan çalışmalarının başlatılması” Ģeklindeki görüĢ 

doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Çevre ve Sağlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonları Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi Alpaslan KOPARAL.E.92509)  
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 3. SayıĢtay BaĢkanlığının sorgusuyla, muhtarlara toplu ulaĢım kartı kontör yüklemesi yapılmasına 

yönelik, Belediye Meclisimizin 16/10/2019 tarihli ve 879 sayılı Kararının yerinde görülmediği 

Belediyemize bildirilmiĢ olmakla söz konusu Meclis Kararının iptali zorunluluğu doğduğundan; anılan 

kararın alındığı tarihten itibaren tüm sonuçlarıyla birlikte iptali ile SayıĢtay BaĢkanlığı sorgusunun 

gereğinin yerine getirilmesi; “16/10/2019 tarihli ve 879 sayılı Meclis Kararının, alındığı tarihten 

itibaren tüm hüküm sonuçları ile birlikte iptali” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Muhtarlık ĠĢleri Dai.BĢk.E.166643) 

 

 4. Geçerli Mevcut Toplu UlaĢım Fiyat Tarifesinin incelenerek, 01/09/2020 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere yeni tarifenin belirlenmesinin, Plan ve Bütçe Komisyonunca; Adalet ve Kalkınma Partisi 

mensubu Meclis Üyelerinin muhalefet Ģerhine karĢılık “90 dakika uygulamasının 120 dakika şeklinde 

güncellenmesi ve tarifenin uygulanması” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oyçokluğu ile uygun 

bulunduğuna, Tüketiciyi Koruma Komisyonunca; Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşü doğrultusunda 

oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.BĢk E.4) 

 5. 30 Ağustos Zafer Bayramında, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile belediye denetimindeki toplu ulaĢım 

araçlarında uygulanacak olan ücret tarifesinin 0,01-TL ve 1 kontör olarak belirlenmesinin oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (ESHOT-Strateji Gel.Dai.BĢk E.5) 

 

 6. TARKEM Tarihi Kemeraltı ĠnĢaat Yat. Tic. A.ġ.'nin 16/06/2020 tarihli ve 77984 sayılı dilekçesine 

konu, restorasyon için gerekli desteğin verilmesi talebi doğrultusunda; "Ġzmir Kemeraltı ve Çevresi 

Yenileme Alanı" olarak ilan edilen alanda yer alan, taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli, tapunun 1546 

ada, 120 numarasında kayıtlı taĢınmazın ve 1546 ada, 125 numarasında kayıtlı taĢınmazın 

restorasyonuna yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Tarihi Kemeraltı ĠnĢaat Yatırım Ticaret A.ġ. 

arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün Hukuk – Turizm ve 

Fuarcılık Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca Adalet ve 

Kalkınma Partisi mensubu Meclis Üyelerinin muhalefet Ģerhine karĢılık oyçokluğu ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Etüd ve Projeler Dai.BĢk.E.132630) 

 

 7. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Bernard van Leer Vakfının yürüteceği Ġzmir95 programının iĢ birliği 

çerçevesinin belirlenmesi amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Bernard van Leer Vakfı arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oyçokluğu ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Aile ve Çocuk – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonları Raporu. 

(Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.144085) 

 

 8. Ülkemizde bulunan ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle DayanıĢma Derneğinin ilgi alanındaki sığınmacı 

ve mültecilere verilecek hizmetler ve yardımlar konusunda karĢılıklı iĢ birliği içinde gerçekleĢtirilecek 

ortak çalıĢmalara yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle 

DayanıĢma Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “ĠĢ Birliği 

Protokolü”nün oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Göç ve Uyum Komisyonları 

Raporu. (Sosyal Pro.Dai.BĢk.E.145466) 

 

 9. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi hizmet alanında ikamet eden mültecilerin de dâhil edileceği sosyal uyum 

faaliyetleri, sosyal yardımlar ve hizmetler, mevcut durum analizi ve savunuculuk faaliyetlerinin ilgili 

tüm aktörlerle koordinasyonun sağlanması ve bu alanlarda çalıĢacak personelin kapasitesinin 

geliĢtirilmesi ile sürdürülebilir bir strateji oluĢturulması hedefi doğrultusunda, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ile BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi arasında imzalanmak 

üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Mutabakat Metni”nin oyçokluğu ile ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Göç ve Uyum – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonları Raporu. 

(Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.147461) 
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10. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bilgi Ağları ġube Müdürlüğü sorumluluğundaki “Kurumumuz ve Bağlı 

Birimlerin Ġnternet Ġhtiyacının KarĢılanması Amacıyla Metro Ethernet Ġnternet Hizmeti Alımı” ihalesinin 

gelecek yıllara yaygın hizmet yüklemeleri olarak 01/01/2021 tarihinden 30/09/2024 tarihine kadar 

yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Bilgi 

ĠĢl.Dai.BĢk.E.165361) 

 

 11. Pi Gençlik Derneğinin, European Solidarity Corps (Avrupa DayanıĢma Programı) kapsamında 

Avrupa'dan gelecek gönüllü eğitmenler tarafından eğitim, kurs ve seminerler verilmesine yönelik, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ile Pi Gençlik Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde 

yer alan “ĠĢ Birliği Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler 

Dai.BĢk.E.169751) 

 

 12. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 50074 ada, 36 no’lu taĢınmaz 

üzerinde yer alan, zemin kat 5 no’lu ve 1. kat 7 no’lu bağımsız bölümler ile Karabağlar ilçesi, Basın 

Sitesi Mahallesi, 6462 ada, 21 parselde yer alan, Ġnönü Caddesi No: 403 adresli binadaki 4. kat 9 

numaralı bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu kapsamında satıĢının yapılmasının 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Emlak 

Yön.Dai.BĢk.E.166882) 

 

 13. Mülkiyeti Belediyemize ait, Balçova ilçesi, Ġnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parselde kayıtlı taĢınmaz 

üzerinde inĢa edilen oto terminal alanında bulunan ve önerge eki vaziyet planında iĢaretli 17 m² alanlı 

büfenin iĢletme hakkının, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge ekinde yer alan 

Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm ĠĢletmeleri A.ġ’ye devri 

hususunun “İzmir ili, Balçova ilçesi, İnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 

inşa edilen oto terminal alanında bulunan 17 m² alanlı büfenin ilk yıl 12.000,00-TL/yıl+KDV bedel ile              

5 yıllığına işletme hakkının Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş.‟ye devredilmesi”  

Ģeklindeki müĢterek görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – 

Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.166159) 

 

 14. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Dairesi BaĢkanlığınca revize edilerek yeniden hazırlanan,  

“UlaĢım Koordinasyon Merkezi ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – UlaĢım Komisyonları Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.140968) 

 

 15. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZFAġ A.ġ’nin 10/08/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 

alınan, Ģirket sermayesinin 232.509.360,00-TL’den 25.000.000,00-TL arttırılarak 257.509.360,00-TL’ye 

çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin ĠZFAġ A.ġ. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi 

için, payına düĢen (%99,95704'üne tekabül eden) 24.989.260,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, 

sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler 

Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk.E.169756) 

 

 16. Belediyemizin iĢtiraki olan BAYSAN A.ġ’nin 28/07/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 845.000.00-TL’den 9.000.000,00-TL arttırılarak 9.845.000,00-

TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin BAYSAN A.ġ içerisindeki sermaye payının 

korunabilmesi için, payına düĢen (%96,79’una tekabül eden) 8.711.100,00-TL’lik rüçhan hakkının 

kullanılarak sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve               

Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Destek Hiz.Dai.BĢk.E.164640) 

 

 17. Ġzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin "Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi (M) Plakalı Hatlı 

Minibüs ÇalıĢma Yönergesi" kapsamında hizmet vermekte olan minibüslerin otopark olarak kullanmakta 

oldukları, KarĢıyaka ilçesinde yer alan ve ĠZELMAN A.ġ tarafından iĢletilen Yasa Otoparkının 

kullanımıyla ilgili Ġzmir Minibüsçüler Esnaf Odasına ait Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz 

aylarının otopark ücretlerinin Belediyemizce ödenmesi talebinin 7244 no’lu Yeni Koronavirüs    

(COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı 
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Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında değerlendirilmesi hususunun; “Konunun 

ilgili şirket yönetimince değerlendirilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

– Esnaf ve Meslek Odaları – ġirketler Komisyonları Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.169750) 

 

 18. Meslek Fabrikası ġube Müdürlüğüne bağlı Tarihi Havagazı Gençlik YerleĢkesinde Fabrikasyon 

Laboratuvarı hizmetleri kapsamında proje fikirlerinin oluĢturulacağı ''FikrimĠZ'' in, Ġzmir'e duyurulması, 

tanıtılması ve ilk kullanıcıların kazanılması adına 24 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında belirlenen 3 (üç) 

gün lansman etkinliği gerçekleĢtirilecek olup; etkinlikler kapsamında yapılacak yarıĢma için belirlenen 

ilk 3 (üç) ekibe birinci grup 10.000,00-TL, ikinci grup 6.000,00-TL, üçüncü grup 4.000,00-TL olmak 

üzere, her grupta olan katılımcılara kazanılan ödülün pay edilerek Ģahsi hesaplarına ödenmesi ile söz 

konusu ödemenin Meslek Fabrikası ġube Müdürlüğünün 3.4.2.5 Ödül, Ġkramiye vb. Ödeme Bütçe 

kaleminden karĢılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Sosyal Prj. Dai.BĢk.E.166905) 

 

 19. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge 

ekinde yer alan listede belirtilen tertipler arasında toplam 800.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 

09/07/2020 tarihli ve 48 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu.  (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.164642) 

 

 20. Karaburun Belediye Meclisinin; “Karaburun ilçe sınırları dâhilinde, Karaburun Belediyesinden 

izinsiz olarak hurda toplayanlara 2.000,00-TL (ikibintürklirası) ceza uygulanır.” ibaresinin eklenmesine 

yönelik, 02/07/2020 tarihli ve 52 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai. BĢk.E.164643) 

 

 21. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesi 2020 Mali Yılı Tarife Cetveli Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

Ücret Tarifesine yönelik, 08/07/2020 tarihli ve 100 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai. BĢk.E.159822) 

 

 22. Urla Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan; "Plan ve Proje Müdürlüğü hizmetlerinden 

2020 yılında alınacak ücretler bölümünün" önerge eki tabloda belirtildiği Ģekli ile revize edilmesi 

yönelik, 07/04/2020 tarihli ve 345 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.100604) 

 

 23. Urla Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan; 07/02/2020 tarihli ve 50 sayılı Kararının 

iptali ile 2020 Mali Yılı içerisinde alınacak ĠĢgal Harçlarına yönelik, 07/05/2020 tarihli ve 360 sayılı 

Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve 

Kar.Dai.BĢk.E.112441) 

 

 24. Urla Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan; 07/02/2020 tarihli ve 53 sayılı Kararının iptal 

edilerek, 2020 Mali Yılında uygulanacak olan Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Hizmetlerine yönelik ücret 

tarifeleri ile Çevre Düzenlemesi Katılım Ücretinin önergede belirtilen hesaplama yöntemi doğrultusunda 

uygulanmasına yönelik, 06/07/2020 tarihli ve 411 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.145472) 

 

 25. Urla Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan;  07/04/2020 tarihli ve 345 sayılı Kararına 

konu, Urla Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmetlerinden 2020 Mali Yılında Alınacak Ücretler 

Bölümünün önergede yer aldığı Ģekilde düzenlenmesine yönelik, 06/07/2020 tarihli ve 416 sayılı 

Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve 

Kararlar Dai.BĢk.E.145469) 

 

 26. Urla Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan; 06/03/2020 tarihli ve 81 sayılı Kararının 

iptali ile 2020 Mali Yılı içerisinde alınacak ĠĢgal Harçlarına yönelik, 07/05/2020 tarihli ve 361 sayılı 

Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve 

Kar.Dai.BĢk.E.112443) 
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 27. Urla Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan; Urla Belediyesine ait Gündüz Çocuk Bakım 

Evinin Aylık Ücretinin 600,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 06/03/2020 tarihli ve 85 sayılı 

Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketici Koruma Komisyonları 

Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.76006) 

 

 28. Kiraz Belediye Meclisinin; 2020 Mali Yılında uygulanacak Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifelerine 

gerekli eklemeler ve güncellemelerin yapılmasına yönelik, 06/03/2020 tarihli ve 52 sayılı Kararının; İlçe 

Belediyesince gerekli düzenlemeler yapılacağından, Kiraz Belediyesine iade edilmesinin oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.76007) 

 

 29. Kiraz Belediye Meclisinin; Kiraz Belediyesi 2020 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret 

Tarifelerinin önerge ekinde yer alan cetvellerde gösterildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 07/08/2020 

tarihli ve 96 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.169754) 

 

 30. Menderes Belediye Meclisinin; 2020 Yılı Gümüldür Gece Pazarının ve Özdere Kültür ÇarĢısının 

sezonluk stant ücretlerinin bir defaya mahsus olmak üzere 2.500,00-TL olarak uygulanmasına yönelik, 

08/07/2020 tarihli ve 85 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve                       

Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.148551) 

 

 31. Menemen Belediye Meclisinin; 2020 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvellerinin önerge ekinde 

yer alan Ücret Tarifelerinde değiĢiklik yapılmasına yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 36 sayılı Kararının 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. 

(Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk.E.148548) 

 

 32. ÇeĢme ilçesi, Dalyan Mahallesinde, Ġzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planında "Tercihli Kullanım Alanı" olarak belirlenen bölgede kalan, 842 ada, 1 ve 2 parsellerin  "Ticaret-

Turizm-Konut Alanı" ve "Park ve YeĢil Alanlar" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerilerinin oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70066)       

 

 33. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek,                               

21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü 

ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Balatçık Mahallesi, 22401 ada, 1 

numaralı parselin maliki Ġzoper Bakalize Levha Endüstrisi ve Ticaret A.ġ. adına vekaleten Meral CELEP 

tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.148556) 

 

 34. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek,                         

21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü 

ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Balatçık Mahallesi, 22401 ada, 2 

numaralı parselin maliki Katal ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. adına vekaleten Meral CELEP 

tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.148554) 

 

 35. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek,                                    

21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü 

ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Çiğli Belediye BaĢkanlığı 

tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen 

uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.148557) 
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 36. Belediye Meclisimizin 09/03/2020 tarihli, 301.267 ve 301.270 sayılı Kararları ile uygun görülerek 

onanan ve 29/05/2020-29/06/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine; Siteler Mahallesinde bulunan ve "Yüksek Öğretim Alanı" kullanımında 

yer alan 696 ada, 1 parselin Ege Üniversitesine bağlı yüksekokulun bahçe duvarı ile çevrili kısmı dıĢında 

kalan bölümünün "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına dönüĢtürülmesine iliĢkin askı süresi içerisinde 

yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.144078) 

 

 37. Karabağlar ilçesi, YaĢar Kemal Mahallesinde yer alan, Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan ve 

yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında “Sağlık Tesisi Alanı”nda kalan 11259 ada, 1 no’lu 

parselin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı”, bir kısmının “Sağlık Alanı” olarak belirlenmesine 

yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık –  Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai. BĢk. E.131047) 

 

 38. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığımızın 10/01/2020 tarihli, E.8710 sayılı yazısı doğrultusunda, 

Konak ilçesi, Ali Akman Mahallesinde; mülkiyeti BüyükĢehir Belediyemize ait olan, yürürlükteki 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” kullanımında kalan ve içinde kamu konut 

(lojman) yapılarının bulunduğu 6275 ada, 7 parselin taĢınmazların satıĢ iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi 

amacıyla, “Konut Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik 

önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.75999) 

 

 39. Belediye Meclisimizin 15/08/2019 tarihli ve 05.668 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Ġzmir 1 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanan, "Sığacık ve Batı 

Akarca I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ĠliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 

Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesi" önerisi ile Belediye Meclisimizin 10/02/2020 tarihli, 05.153 ve 05.152 

sayılı Kararları ile uygun görülen; "Sığacık-Akkum I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve I. Derece Doğal Sit 

Alanına ĠliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı" önerisi ve "1. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı (Teos Tapınak Çevresi) ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen ve 1/25000 ölçekli 

Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 3. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı ve Tarım Alanı kullanımlarında kalan kısımlarına iliĢkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 

Ġmar Planı" önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı 

Kanunu ve 1 No'lu CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı Hakkında CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi doğrultusunda 

iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.166906) 

 

 40. Foça ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 516145 ada, 386 numaralı parselin “Belediye Hizmet Alanı, Genel 

Otopark Alanı, Park ve YeĢil Alan” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

önerisinin; Çevre ve Sağlık – UlaĢım Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.147472)  

 

 41. Torbalı ilçesi, YazıbaĢı Mahallesi, 160 ada, 10 parselin "Konut Alanı" Kullanım Kararının "Belediye 

Hizmet Alanı" olarak düzenlenmesine iliĢkin, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile 

Torbalı Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarihli, 22 sayılı Kararı ile uygun görülen; 160 ada, 10 numaralı 

parselin "Konut Alanı TAKS:0.30 KAKS:0.90 Ayrık Nizam 3 Kat" olarak belirlenen Kullanım Kararının 

"Belediye Hizmet Alanı (Sosyal YaĢam Merkezi) Emsal:0.90 Yençok:3 Kat" olarak düzenlenmesine 

yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.131056) 
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42.  Buca Belediye Meclisinin; 661/5 Sokağın Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 

03/02/2020 tarihli ve 2020/37 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.132619) 

 

 43. Karabağlar ilçesi, YaĢar Kemal Mahallesinde yer alan, Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan ve 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında E:1.00 YapılaĢma KoĢullu Sağlık Tesisi Alanında 

kalan, 11259 ada, 1 no’lu parselin bir kısmının E:1.00 YapılaĢma KoĢullu Belediye Hizmet Alanı (Su 

Deposu), bir kısmının E:1.00 YapılaĢma KoĢullu Aile Sağlığı Merkezi olarak belirlenmesine yönelik 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk. E.131046) 

 

 44. Konak ilçesi, Ali Akman Mahallesinde; mülkiyeti BüyükĢehir Belediyemize ait olan, yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Belediye Hizmet Alanı" kullanımında kalan ve içinde kamu 

konut (lojman) yapılarının bulunduğu, 6275 ada, 7 parselin Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığımızın 

10/01/2020 tarihli, E.8710 sayılı yazısı doğrultusunda, taĢınmazların satıĢ iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi 

amacıyla "Konut Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik 

önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.76000) 

 

 45. ĠZSU Genel Müdürlüğünün 25/12/2019 tarihli ve 94326 sayılı yazısı ile “Halkapınar Derin Kuyuları 

Ġçme Suyu Ġletim Hatları ve Depo Projesinin Hazırlanması ĠĢi” kapsamında talep edilen; Konak ilçesi, 

Mersinli Mahallesinde, 23 N II a paftasında yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planında Park kullanımında kalan kamuya terkli alanın, “Belediye Hizmet Alanı” (ĠZSU Ham Su 

Deposu) olarak, 23 N II d paftasında yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında Su 

Koruma Alanı sınırı içerisinde Halkapınar Membaları Su Koruma Alanı (Rekreasyon Alanı) olarak 

belirlenen, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi mülkiyetindeki 2318 ada, 36 ile 104 parsellerin bir kısmının 

“Park Alanı” olarak belirlenmesine ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.131036) 

 

 46. Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığımızın talebi doğrultusunda, mülkiyeti Belediyemize ait olan, 

Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 826 ada, 1 parselin Yençok:4 Kat YapılaĢma KoĢullu “Belediye Hizmet 

Alanı” (Kadın DanıĢma Merkezi) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Aile ve Çocuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.143610) 

 

 47. Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığının 13/07/2020 tarihli ve 145151 sayılı yazısı doğrultusunda; 

KarĢıyaka ilçesi, Örnekköy Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı ve Çevresi Uygulama Ġmar Planı 

Revizyonu plan notlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Plan Notu 

DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Kentsel DönüĢüm 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.166899) 

 

 48. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 62 sayılı Kararı ile uygun görülen; KarĢıyaka 

Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 2002 yılında kaldırılan plan notu ile yönetmelik hükümleri 

doğrultusunda ruhsatlandırıldığı ve kat mülkiyetine konu olduğu tespit edilen muhtelif parsellere iliĢkin 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notu önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.143596) 
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49. Seferihisar Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarihli ve 138 sayılı Kararı ile uygun görülen; Camikebir 

Mahallesinde, yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 5 Kat Ön Bahçe 10 m Yan Bahçe 5 m YapılaĢma 

KoĢullu Konut Alanında kalan 117 ada, 19 parselin YapılaĢma KoĢullarının yeniden düzenlenmesine 

yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.131045) 

 

 50. Seferihisar Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarihli ve 54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Seferihisar 

Sığacık Mahallesi Kentsel Sit Alanı Etkileme GeçiĢ Alanı Koruma Amaçlı Ġmar Planı Plan Notlarının 

Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/11/2019 tarihli ve 9952 sayılı Kararı 

ile ''Planda zorunlu tevhid kararı getirilen parsellerden olup; içinde A notasyonu ile belirlenmiş yapı 

bulunan parsellerde, tevhid işleminden sonra oluşacak parselde A notasyonlu yapı ile birlikte parseldeki 

tüm yapıların toplam taban alanı 100 m²'yi geçemez.'' olacak Ģekilde tadilen uygun bulunan 1/1000 

ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.143594) 

 

 51. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 11/11/2019 tarihli ve  301.05.975 sayılı Kararı ile uygun 

bulunan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planında, 

YapılaĢma KoĢullu Pansiyon Tercihli Konut Alanı-3 Kat (KM3) kullanım kararında yer alan Konak 

Ġlçesi, Yıldız Mahallesi, 125 ada 51 parselin kulanım kararının Zemin Katı Ticaret-Üst Katlar Konut-

3Kat (T-F3) olarak değiĢtirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı 

DeğiĢikliği ve 1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerisinin; Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 17/03/2020 tarihli ve 10607 sayılı Kurul Kararı kapsamında oybirliği ile 

uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.148568) 

 

 52. Konak Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 48 sayılı Kararı ile uygun görülen,                      

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planında, 2 Kat YapılaĢma 

KoĢullu Pansiyon Tercihli Konut Alanı (K-M2) Kullanım Kararında yer alan, Türkyılmaz Mahallesi, 

23M4C pafta, 121 ada, 86 parselin, Ġzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

28/11/2019 tarihli, 10018 sayılı Kararı doğrultusunda, tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/500 ölçekli YerleĢim 

Planı DeğiĢikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

iĢlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.148567)  

 

 V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

 VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 VII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 
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2. BÖLÜM 

2020 YILI AĞUSTOS AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Tutanak No   : 97509404-301.04-8/3                                                    Toplantı Tarihi : 14/08/2020 

Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                                        Toplantı Saati  : 18.00 

 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Bülent 

SÖZÜPEK, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL,  Hüseyin ÜNAL, Abdül BATUR, Ali Emrah 

KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker 

GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, Mehmet Atilla BAYSAK, Birgül SURAL ÜNER, 

Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, 

Cindi Can POLAT, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, 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, Musa ÖZCAN, Mustafa KAYALAR, 

Erkan ÖZKAN, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, 

Murat CĠHAN, Seda ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Ġbrahim Halil 

KILIÇ, Memet MALTEPE, Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan 

KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü 

SÜREROĞLU, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, RaĢit DĠRĠM, Hakan 

BARÇIN, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun 

YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Alpaslan BĠLEN, Mustafa SOLMAZ, Ġsa NEZĠR, 

Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, 

Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, ġevket HASIRCI, Murat 

ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AĢkın UYAR, AyĢegül 

DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, 

Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema 

YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih 

ÖZUYAR, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman 

MERT. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU, Serkan KALMAZ, 

Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Ceyhan KAYHAN, Mustafa ĠDUĞ, Yahya 

YILDIZ, Cemil TUGAY, Murat AYDIN, Serdar SANDAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin 

UÇAR, Ramazan Ġsmail UYGUR, Serdar AKSOY, Muharrem BAYRAKTAR, Oğuzhan 

ÖZġAHĠN, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Halil ÇULHAOĞLU, Önder CAN (Urla 

Belediye BaĢkan Vekili), Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Haydar GÜLTEKĠN, Ġsmail 

YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Özdem Mustafa ĠNCE, Ġlkay 

GĠRGĠN ERDOĞAN, Raife KARABATAK, Burçin Kevser TOURCHIAN, Selma KISA, Fatih 

TAġTAN, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, 

Ali GÖNEN, Hakan KOġTU, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Mümin BAYRAM, Saliha 

ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Sedat SARI, Salih Atakan 

DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz 

KÜKLER. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ağustos Ayı Toplantısı III. BirleĢimini açıyorum. 

ġehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Geçen Meclis Toplantısında Asklepion’da Bergama’da 

beraber yaptığımız toplantının güzel anıları hafızalarımızda. O gün ev sahipliği yapan Bergama 

Belediye BaĢkanına ve Bergama Belediye Meclis Üyelerimize huzurlarınızda bir kere daha teĢekkür 

ediyorum. Çok keyifli bir toplantı oldu. Bu bizi, bundan sonra yine böyle tarihi yerlerimizde Meclis 

Toplantıları yapma konusunda da heyecanlandırdı. O nedenle bir kez daha teĢekkür ediyoruz. Orada 
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zannediyorum Dikili Belediye BaĢkanımızın Çandarlı Kalesi’nde gelecek ay II. BirleĢimi yapmak 

gibi bir önerisi var, ÇarĢamba günkü BirleĢimi. Eğer uygun görürseniz, gelecek ayki 

Oturumumuzun ikinci birleĢimini Çandarlı’da yapalım. Evet… Efendim?   

HÜSNÜ BOZTEPE: Cumaya yapalım, kalınsın orada. 

BAġKAN: Cuma orada kalalım. O da fena fikir değil. Değerli ArkadaĢlar, Meclisimizi açıyorum. 

Hayırlı olmasını diliyorum. Buyurun Hakan Bey. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyoruz. 

Bergama’daki toplantının ne kadar keyifli ve ne kadar uzlaĢıcı ve ortak kararlar anlamında geçtiğine 

biz de tanık olduk ve bu toplantı için önce zatıâlinize, sonra Bergama’da bizi ağırlayan Bergama 

Belediye BaĢkanımıza ve tüm her iki Belediyenin çalıĢanlarına da Grubumuz adına teĢekkür 

ediyoruz. Orada alınan kararlar da Bergama’nın birtakım talepleri olmuĢtu.  Köy yollarına sıcak 

asfalt ve kaplama malzemesi ile ilgili. Biz bu özet çalıĢmaları dosya haline getirdik. Hem size, hem 

Genel Sekreterimize hem Grup BaĢkan Vekillerimize takdim etmek istiyoruz.  

BAġKAN: Çok sağ olun.  

HAKAN YILDIZ: Aynı zamanda orada konu olmuĢtu jeotermalle ilgili.  

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Yine Eylül Meclisinin ilk Oturumunda Grup BaĢkan Vekillerimiz kendi 

aralarında bir toplantı yaparak, bunu da bir Önerge haline getirip… 

BAġKAN: Güzel.  

HAKAN YILDIZ: Bir çalıĢma grubu oluĢturmayı teklif edeceğiz.  

BAġKAN: Güzel. 

HAKAN YILDIZ: Orada alınan kararların devamlılığını ve sürdürülebilirliğini ve bu tür 

toplantıların sadece tarihsel kimliğin dıĢında iĢlevselliğini de arttırmak noktasında bir irademiz var. 

Ben dosyası size takdim edeceğim. Meclisin tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar Gündemin II. BaĢlığına geçiyorum. BaĢkanlık Makamınca Gündeme 

Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi. Nilay Hanım buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, madde baĢlıklarıyla oylansın. 

BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Salahattin Bey? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Efendim? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) En son galiba değil mi? En son. Değerli 

ArkadaĢlar, Gündem daha önce dağıtılmıĢ olduğu için Gündem Maddeleri BaĢlıkları Madde 

numaraları okunarak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, buyurun Nilay Hanım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1., 2., 3. ve  4. maddelerin doğrudan oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Hakan Bey?  

HAKAN YILDIZ: Uygundur Sayın BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Değerli ArkadaĢlar, 1, 2, 3, 4 Numaralı Önergelerin 

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

ediyorum, 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 5 ve 6. maddeler Hukuk Komisyonu.  

BAġKAN: Hakan Bey? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, 5 ile ilgili bir Meclis Üyemizin bir söz alma talebi var.  

BAġKAN: Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sayın 

BaĢkan’ım, bu 5. madde ile ilgili bundan tahminen biz 10 yıl önce, hatta 10 buçuk yıl önce Hakan 

KardeĢimiz ile beraber ve Cumhuriyet Halk Partisinin de Meclis Üyeleriyle beraber oybirliği ile 

Hrant DĠNK isminin bir caddeye veya bir, uygun bir büyük bir parka verilmesi ile ilgili bir Önerge 

vermiĢtik. Önerge oybirliği ile geçmiĢ idi. Fakat 10 buçuk yıl geçmesine rağmen hâlâ Hrant DĠNK 

ile ilgili herhangi bir yola veya bir caddeye ya da bir parka bir isim verilmedi. Aynı zamanda bunu 

eğer ki Bayraklı Belediye BaĢkanımız buradaysa da… Ki yok herhalde. 
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BAġKAN: Yok. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu konuyla ilgili önümüzdeki Mecliste biz Grubumuz olarak tekrar 

BüyükĢehir’e de Önerge vermeyi düĢünüyoruz. Bu konuyu burada tekrar hatırlatmak istedim, 

sevgiler saygılar.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, 5 ve 6 No’lu Önergelerin Hukuk 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey?  

HAKAN YILDIZ: Uygundur Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? 7 No’lu Önergenin Hukuk – Çevre ve Sağlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Deprem ve Afet – Çevre ve 

Sağlık Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey?  

HAKAN YILDIZ: Uygundur. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey?  8 No’lu Önergenin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor – Deprem ve Afet – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey?  9 No’lu Önergenin Hukuk – Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – UlaĢım Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 10 No’lu Önergenin Hukuk – UlaĢım 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 11 ve 12 Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey?  11 ve 12 No’lu Önergelerin Hukuk – Tarım 

ve Orman – Kooperatifler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 13?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – ġirketler – Plan ve Bütçe Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 13 No’lu Önergenin Hukuk – ġirketler – 

Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 14?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 14 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – 

UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 15?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15 ve 16 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 15 ve 16 No’lu Önergelerin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 17?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 17 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – 

UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 18?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 18 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 19?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları. 
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BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 19 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – 

UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 20?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 20 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 21?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 21 ve 22 Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, 22’ye UlaĢımı da ekleyebilir miyiz?  

BAġKAN: Salahattin Bey? Değerli ArkadaĢlar, 22 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre 

ve Sağlık – UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 21 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 23? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 23 ve 36 dâhil Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36 No’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 37? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 37 ve 38 Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonları.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 37 ve 38 No’lu Önergelerin Ġmar ve 

Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları – Plan ve Bütçe değil mi?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe yok efendim sadece Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonları. 

BAġKAN: Yok, pardon Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları özür 

dilerim. Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini 

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

ediyorum, 39? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 39 Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Hukuk 

Komisyonları. 

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 39 No’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor – Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. Bir Önergemiz var, Önergeyi 

okutuyorum. Buyurun.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. ESHOT Genel Müdürlüğü demirbaĢında bulunan ve 

ekli Teknik Raporda belirtilen araç grubu içerisinde yer alan ESHOT Genel Müdürlüğüne ait 

Isuzu Q-Bus marka 2008 model 35 CLZ 21 plaka no’lu otobüs Tunceli Ovacık Belediye 

BaĢkanlığına, OTOKAR DORUK marka L 190 model 35 DHB 83 plaka no’lu otobüs Balıkesir 

Gömeç Belediye BaĢkanlığına, OTOKAR DORUK marka L 190 model 35 DML 49 plaka no’lu 

otobüs Çanakkale Bayramiç Belediye BaĢkanlığına ve OTOKAR DORUK marka L 190 model 

35 DHB 75 plaka no’lu otobüs Giresun Piraziz Belediye BaĢkanlığına 18/01/2007 tarihli ve 

26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, TaĢınır Mal Yönetmeliğinin 31. 

maddesi doğrultusunda hazırlanıp, 08/09/2007 tarihli ve 26637 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan (1) sayılı TaĢınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği Esasları çerçevesinde, ilgili 

Belediyelere bedelsiz olarak hibe edilmesi suretiyle ihtiyacın karĢılanması hususunun, 

BüyükĢehir Belediye Meclisinde görüĢülerek karara bağlanmasını arz ederim. (ESHOT-Araç 

Bak.On.Dai.BĢk.E.6799/E.107888) 

BAġKAN: Evet, Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 
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III. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN KOMĠSYON RAPORUNUN 

GÖRÜġÜLMESĠ 
BAġKAN: III. BaĢlığımız II. BirleĢimde Gündemde Bırakılan Komisyon Raporunun GörüĢülmesi, 

buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle. 

BAġKAN: Hakan Bey? 

HAKAN YILDIZ: Uygundur. Bir sunum olacaktı ĠZELMAN tarafından ama bize, bugün için 

konuĢmuĢtuk.  

BAġKAN: Bugün için mi konuĢmuĢtuk?  

HAKAN YILDIZ: Evet, bugün için konuĢmuĢtuk Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Yapıldı mı öyle bir hazırlık bugün için? Yapılmadı herhalde. Sunumu mail adreslerinize 

gönderecekler arkadaĢlar.  

HAKAN YILDIZ: Biz sunumun Eylül ayında Mecliste yapılmasını talep ediyoruz. Teknik olarak 

oylamamızda bir sakınca yok, o zaman da belirtmiĢtik ama sunumun Mecliste yapılmasını talep 

ediyoruz Sayın BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Eylül… Buğra Bey Eylül’de ĠZELMAN’ı bilgilendirelim. Eylül’de bir sunum 

hazırlasınlar. Biz Önergeyi oylarınıza sunuyoruz;  Kemal Bey? Salahattin Bey? Evet, Önergenin 

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

ediyorum. 

 

IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: IV. baĢlığımız BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının 

GörüĢülmesi, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 1., 2. ve 3. maddelerin Komisyonlardan geldiği Ģekliyle 

oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 1, 2, ve 3 No’lu Komisyon Raporlarının 

Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4. madde Komisyondan oyçokluğu ile geçmiĢ biz kabulü yönünde 

oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Hakan Bey? Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi saygı ve hürmetle 

selamlıyorum. Tabii bugün, gerçekten Ġzmir için bizce çok önemli günlerden biri. Çok özel bir 

konuyu görüĢeceğiz, görüĢüyoruz. Biz bu salonda yaklaĢık 16-17 ay boyunca hemen hemen her ay 

toplanarak Pandemi dönemi haricinde toplanarak, Ġzmir’le alakalı gerçekten çok önemli bir çalıĢma 

yaptığımızı düĢünüyorum, önemli konularda kararlar aldığımızı düĢünüyorum. Dönem dönem 

birtakım konularla alakalı farklı düĢündüklerimiz olmuĢtur elbette ki, bunları da tartıĢtık. Bazı 

kararlar oybirliği ile çıktı, bazı kararlar oyçokluğu ile çıktı. Ama Ģu anda bu salonda Ġzmir’in en 

önemli meselelerinden birini tartıĢıyoruz ve bu mesele ile ilgili de bir karar alacağız. Komisyonda 

elbette ki bir karar alındı. UlaĢım ve ulaĢım ücreti ile ilgili. Neden önemli olduğuna aslında 

bakarsanız, neden önemli dediğimizi biraz sonra konuĢmamın ilerleyen aĢamalarında sizler de 

anlayacağını düĢünüyorum.  ġimdi ulaĢım, bir Belediyenin bir kentte, o kentte yaĢayanların en 

temel ihtiyacı olması nedeniyle bir Belediyenin bu ihtiyacı karĢılama noktasındaki en temel 

görevlerinden bir tanesidir. Ġzmir’de de bu ihtiyacı karĢılayan kurum Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kentte yaĢayan Ġzmirli HemĢehrilerimizin bir noktadan bir noktaya 

gitmesi için ESHOT ve diğer ulaĢım araçlarıyla metro, tramvay ve ĠZBAN’la ve deniz yoluyla bunu 

karĢılamaya çalıĢıyor. Ama, Ģimdi konuĢacağımız konunun temelinde olan bir sistemden bahsetmek 

istiyorum önce. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir’de bir ulaĢım ağı ve ulaĢım sistemi kurulmuĢ ve bu 

sistemi kuran Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Ġzmir halkı değil. Sistemin adı aktarma. Aktarma 

sistemi diye bir sistem oluĢturulmuĢ. Bu sistemle Ġzmir’in herhangi bir noktasından herhangi bir 

noktasına bir Ġzmirli HemĢehrimiz en az bir aktarma aracı kullanarak yani ikiden fazla, iki ve ikiden 

fazla vasıta kullanarak gidebildiğini hepimiz biliyoruz. Adeta Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Ġzmir’i 

özellikle merkezi bir Survivor Parkuru haline getirmiĢ ve bir süre belirlemiĢ 90 dakika, sonra bu 
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120 dakikaya çıkartılmıĢ bugün ve bu süre içerisinde vatandaĢ ESHOT’tan inecek, koĢacak 

ĠZBAN’a binecek, oradan inecek Metro’ya binecek ve bir Ģekilde iĢine, okuluna, hastaneye gitmek 

zorunda kalacak. Bu sistem Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından kurulmuĢ ve bu sistemin bütün 

bu sorunlarına rağmen, yine Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bundan 12 yıl önce baĢka bir sistem 

ortaya koymuĢ, demiĢ ki; “Evet bu sistemde bir sorun var, istediğimiz gibi iĢlemiyor, çünkü 

vatandaĢın aleyhine olan bazı hususlar var.” Ve 90 dakikalık ücretlendirme noktasında vatandaĢın 

lehine bir uygulama getirmiĢ. Yani “90 dakika içerisinde kullanacağı araçlardan herhangi bir 

ücretlendirme yapılmayacak.” denmiĢ. Bu 90 dakikalık ücretlendirme yapılmaması noktasındaki 

sistem hepimizce takdir edilen bir sistem. Dikkat ederseniz, hatırlarsanız geçmiĢe biraz dönersek,   

bununla alakalı birkaç beyanla ilgili, bazı siyasilerin beyanlarıyla ilgili sizlere bilgi vermek 

istiyorum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĢkanı Sayın KILIÇDAROĞLU bu sistemi 

örnek göstermiĢ, demiĢ ki; “Avrupa’da ve Türkiye’nin baĢka hiçbir noktasında olmayan 90 dakika 

ücretsiz biniĢ.” demiĢ. Sayın BaĢkan, siz 31 Mart öncesinde çıkmıĢsınız, 90 dakika ile ilgili bir 

açıklama… Soru sorulduğunda devam edeceği yönünde bir beyanda bulunmuĢtunuz. Yine bu 

salonda ESHOT’la ilgili yapılan görüĢmelerde, ESHOT zamlarıyla ilgili yapılan görüĢmelerde 

bizim eleĢtirilerimize ortaya koyduğunuz en önemli argüman 90 dakikanın devam ediyor olmasıydı. 

Ama bugün geldiğimiz nokta, bugün bu Mecliste Ġzmir’in, ulaĢım anlamındaki tek doğrusunu da 

ortadan kaldırıyoruz, yani kaldırıyorsunuz, tek doğrusunu ortadan kaldırıyorsunuz arkadaĢlar. ġimdi 

bakın arkadaĢlar, az önce bahsettim sizlere Ġzmir’in bir noktasından bir noktasına bir vatandaĢın 

gitmesinin hikâyesini anlatacağım. Sadece çok basit bir örnek vermek istiyorum sizlere. Çok basit 

bir örnek olacağını düĢünüyorum. Örneğin; Ġzmir’in, Çiğli ilçesinin Evka-5 Mahallesinden bir 

arkadaĢımız, Konak’a gelmek zorunda. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nde çalıĢan bir arkadaĢımız 

olsun bu arkadaĢımız. Ġki seçeneği var önünde;  birinci seçeneğinde 446 no’lu Evka-5/Bostanlı 

otobüsüne binecek ve Bostanlı Ġskelesinden inerek Konak Vapuru ile aktarma yapacak, yani bir 

aktarma. Ġkinci seçenek, ikinci seçenek 346 no’lu Evka-5/Egekent Aktarma otobüsüne binecek, 

Egekent Aktarma istasyonundan ĠZBAN’a binecek, ĠZBAN’dan ise Halkapınar istasyonunda inip, 

Metro aktarma ile Konak’a ulaĢacak. Bu da iki aktarmalı seçeneği arkadaĢlar. Tam tersini 

düĢünelim, tam tersini düĢünelim. Bir örnek daha vermek gerekirse, Ġzmir’in merkezinde, 

göbeğinde olan bir Ġzmirli hemĢehrimiz Adliyede iĢi var. Bayraklı Yeni Kent Merkezinde bulunan 

Ġzmir Adliyesinde iĢini görmek için Adliyeye gidecek. Bu 3-4 kilometrelik mesafeyi nasıl katedecek 

bu arkadaĢımız? Birinci olarak vatandaĢımız, hemĢerimiz Cumhuriyet Meydanından yürüyerek 

Atatürk Lisesi’nin önündeki tramvaya ulaĢacak, tramvaya binecek, Alsancak durağında inip, 

ĠZBAN’a aktarma yaparak, Salhane durağında inip, bölgeye ulaĢacak, Adliyeye gelecek. Ġkinci 

yolu; Cumhuriyet Meydanı’ndan yürüyerek 9 Eylül Rektörlük önündeki duraktan 253 no’lu Konak-

Halkapınar Metro 2 otobüsüne binecek, Halkapınar’da indikten sonra ĠZBAN ile Salhane durağına 

gidecek ya da buradan Metro’ya binecek, Stadyum durağında inip, Bayraklı istikametine giden 

otobüse binecek, bu da ikinci tercihi ve iki aktarmalı sistem arkadaĢlar. Bu örnekleri çoğaltabilir 

miyiz? Milyonlarca çoğaltabiliriz. Ġnanın bir Ġzmirli olarak, bir Ġzmir Meclis Üyesi olarak siyasi 

kimliğimi bir kenara bırakarak, bu zam haberinin çıktığı andan itibaren ESHOT’un resmi sitesinden 

duraklarını tek tek analiz etme ihtiyacı duydum. Bilgisayarımı açtım ve tek tek duraklarına baktım. 

Gerçekten bu aktarma sistemi nasıl? ġimdi siz bir taraftan Ġzmirliyi aktarmaya mahkûm 

ediyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi “Bir parkur kurdunuz ve bu parkuru 90 dakika içerisinde 

tamamlayacaksınız.” diyorsunuz. Hadi bunu bir kenara bıraktık, Ģimdi siz bir de Ġzmirlinin cebi ile 

uğraĢıyorsunuz. Sizin ifadeniz, sizin ifadeniz aynen Ģu; günün koĢulları, ekonomik koĢullar ve 

rapordaki, izniniz olursa rapordaki ifadeyi okuyacağım. Toplu ulaĢım hizmeti Belediyelerin kent 

halkına sağlaması gereken en önemli kamu hizmetidir. Ġdaremize verilen toplu ulaĢım bedelini 

belirleme yetkisinde kamu yararı, hizmet gerekleri, devletin sosyal niteliği, hakkaniyet ve objektif 

ölçüler gibi temel hukuk ilkeleri dikkate… ġimdi burada hakkaniyet bunun neresinde? VatandaĢı bir 

ulaĢım sistemine mecbur ediyorsunuz, sonrasında da o ulaĢım sisteminden kaynaklanan bir ücret 

artımına gidiyorsunuz ve bu ücret artımını Ġzmir’de Ġzmirlilere Ģirin göstermek adına birtakım 

kelime oyunları yapıyorsunuz. Nedir bu kelime oyunları? “%5 zam yapıyoruz ya da %5, %5 fiyat 

düzenlemesi yapıyoruz. 90 dakikayı 120 dakikaya çıkarıyoruz. Üçüncü ve sonrasındaki 

aktarmalardan ücret almıyoruz.” Üçüncü ve sonrasındaki aktarmayı kullananların sayısı ortalama 

%1 bile değil, %1 bile değil, arkadaĢlar. Bunlar kelime oyunlarından baĢka hiçbir Ģey değildir. Ben 
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size burada gerçeği ve realiteyi söylemek istiyorum. 3,56 olan ilk biniĢ ücretini evet %10 indirdiniz, 

yine az önce bahsettiğim birtakım kelime oyunlarıyla ve matematik oyunlarıyla Ģirin göstermek 

adına ama ondan sonra az önce saydığım sistemi kullanmak zorunda olan Ġzmirliler için 50’Ģer 

kuruĢ, 1. ve 2. aktarmada zam yaptınız. Bunun adı zam ve oranlarını ben size söyleyeyim. 1. 

aktarmadaki zam oranı %13, 1. aktarmadaki zam oranı %13, 2. aktarmadaki zam oranı %25. Ġki 

aktarma kullanmak zorunda kalan bir Ġzmirli hemĢehrimizin bu karar eğer bu Meclisten geçtiği 

takdirde cebinden çıkacak olan ulaĢım ücreti %25 fazla olacak arkadaĢlar. Ve bu zamlar bizim 

yaptığı… Burada sizin karar verdiğiniz, bizim muhalefet duruĢu sergilediğimiz zammın tam bir yıl 

sonrasında bile olmamıĢ arkadaĢlar. Ne zaman yapmıĢız? Geçen yıl Kasım ayında. Biz hangi 

aydayız? Ağustos ayındayız ve Eylül ayından itibaren yeni zam. Kıymetli ArkadaĢlar, Sayın 

BaĢkan’ım, siz göreve geldiğinizde Ġzmir’deki ulaĢım ücretiyle, bu zamdan sonra oluĢacak olan 

yeni ulaĢım ücretleri arasındaki farkı ben size isterseniz söyleyeyim.  Siz göreve geldikten sonra 

yapılan zamlar, siz göreve geldikten sonra yapılan zamlar, 60 yaĢ için %60, 60 yaĢ için %60. Tek 

aktarmada toplam zam oranlarından bahsediyorum; %32. Ġki aktarmada %49. Ortalama %45 zam 

yapılmıĢ arkadaĢlar. Hakkaniyet bunun neresinde? Hukukilik bunun neresinde? Sosyal 

Belediyecilik bunun neresinde arkadaĢlar? ġimdi Sayın BaĢkan’ım, siz göreve gelirken birtakım 

sloganlarla geldiniz. Dediniz ki;  “AĢkla Ġzmir”, dediniz ki; “Martın sonu bahar” dediniz ki; “Arka 

sıradakilere, arka sıradakilere çok daha fazla önem vereceğiz.” Bir kere ĠZSU zammı, ESHOT 

zammı Ģunu gördük ki, sizin Ġzmir’e olan aĢkınız sona ermiĢ. Martın sonunun bahar olmadığını 

bugünkü esen rüzgârlardan, zam rüzgârlarından anlayabiliyoruz. Daha da ötesi, daha da fecisi Ģu; 

arka sıradakilere önem verecek olan Tunç SOYER, arka sıradakileri bu zamlarla çok daha 

ötelediğini görebiliyoruz ve bugün bir açıklama yaptınız; “Biz uzaydan, uzayda yaĢamıyoruz.” 

dediniz. “Biz Türkiye’de yaĢıyoruz, Ġzmir’de yaĢıyoruz.” dediniz. Evet, siz uzayda yaĢamıyorsunuz 

ama Ģunu çok net görebiliyoruz ki, siz bu 90 Dakikalık Uygulamayı ortadan kaldırarak, kendinizi 

olumsuz anlamda Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanları arasında tarihe yazdırarak, olumsuz 

anlamda tarihe yazdırarak, aslında uzayda yaĢamadığınızı ama sanki uzaydan gelmiĢ biri gibi 

Ġzmirlilere yaklaĢtığınızı gösteriyorsunuz, saygılar sunuyorum hepinize. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz, buyurun Mustafa Bey. Erhan Bey size de veririz, buyurun.  

MUSTAFA ÖZUSLU:  Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri öncelikle hepinizi selamlıyorum. 

ġimdi Sayın AK Parti Sözcüsü bu Oturumun önemine vurgu yaptı. “Önemli bir oturum.” dedi. 

Baktığımız zaman önemi diğer Meclis Toplantılarının ya da Türkiye’de olup biten diğer bu anlamda 

ekonomik toplantıların, Ankara’daki Meclisteki alınan kararların örneğinden baĢka bir ifade 

taĢımıyor. Yani “Uzayda mı yaĢıyoruz?” sorusu aslında Ģuna tekabül ediyor. Yani biz bu ülkenin 

içindeyiz ve bu ülkenin içinde olup biten her Ģey Ģu salonda bulunan insanları, bu Belediyeyi 

yöneten BaĢkanı, Bürokratları, herkesi etkiliyor. Etkilememesi mümkün değil ki. Yani yaptığımız 

iĢin sanki böyle münhasıran ayrı bir yerde bir… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) YapılmıĢ değil, hayır. Türkiye’nin gerçekleri 

neyse Ġzmir’in de gerçekleri odur. Ben size söyleyeyim. ġimdi bunun neyine itiraz edeceğiz? Bunlar 

da gerçekler. Hangi hep derler ya girdi, girdi… ġu girdileri bir söyleyeyim de, Ģu Ġzmirli, Ģu 

vatandaĢlarımız bizi izliyorlar Değerli VatandaĢlarımız öğrensinler. Elektrik her Ģey elektrik 

arkadaĢlar. Dedi ya ĠZBAN aktarmada kullanılıyor… ĠZBAN ne ile gidiyor arkadaĢlar? Con 

Ahmet’in devirdaim makinesi değil ki o. Yani sırf öyle gitsin, kaktır gitsin öyle bir Ģey yok, eĢek de 

çekmiyor. Neyle gidiyor arkadaĢlar? Elektrikle gidiyor. Elektrik de ne olmuĢ? Yüzde… 2019 yılı 

Hükümet fiyatları, TÜĠK fiyatlarını söylüyorum; %61.47. Koy bir kenara… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Koy bir kenara. ġimdi, peki 

ESHOT’u konuĢuyoruz, hadi diğerlerini söylemeyeceğim, diğerlerini de söyleyebilirim aslında da 

gerek yok… (SALONDAN: Söyleyin.) Doğal gazda, doğal gazda %32, vatandaĢ, vatandaĢ ısınacak 

değil mi? Arka mahallelerdeki insanlarımız… Ġzmir Gaz götürdü oralara doğalgazı, ısınacak hava 

%32 zamlı. Eli gitmiyor yakası onun, %32. Asfalt… Bir asfalt… Bu Pandemide Ġzmir’in bütün 

sokaklarını yirmi yılda yapılmayan asfaltı yaptık 17,2. Tekerlek lastiği, tekerlek lastiği… ESHOT 

arabası… “Lastik tekerlek.” diyoruz ya toplu taĢımacılığa ve 1600 aracımız var ya övünüyoruz. Ġyi 

ki var Allah razı olsun ve yenileri katılıyor filoya. Elektriklisi katılıyor, hibriti katılacak inĢallah. 

Yani peki kaç arkadaĢlar tekerlek lastiği?  Bu boĢa dönmüyor yani değil mi? Biliyorsun biraz önce 

değerli kardeĢimin söylediği gibi o aktarmayı yapan iĢte oradan alıp buraya götüren Adliyeye kadar 
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giden tekerlek dönüyor, dönüyor. Pandemide de döndü bu tekerlek. Ġçinde yolcu olmadığı halde 

döndü arkadaĢlar. Gördük, hep beraber gördük %44, %44. Yiyoruz, yemek yiyoruz bak burada da 

getiriyorlar dağıtıyorlar GRAND Plaza bize Allah razı olsun. %27,19 mutfak yanıyor. Peki, resmi 

enflasyon ne ülkede? Resmi enflasyon ne? 11,76. ĠZSU’da resmi enflasyon kadar yaptık, yine 

arkadaĢlarımız eleĢtirdiler. Enflasyon resmi… Devletin enflasyonu. Bu fiyatlar arttı. Peki resmi… 

Hadi gayri resmileri söylemeyeceğim, söylemeyeceğim uzatmayacağım orayı. ġimdi Değerli 

ArkadaĢlar, eğri oturacağız doğru konuĢacağız, eğri oturacağız, doğru konuĢacağız. Niye sistemin 

bütününü konuĢmuyoruz? Sistemin bütünü… ESHOT’u konuĢuyoruz. ĠZDENĠZ’i konuĢuyoruz, 

ĠZBAN’ı konuĢuyoruz. Tabii ki aktarma çok doğru bir sistem. Aktarma ile yani ESHOT alacak, 

ĠZBAN istasyonuna getirecek oradan binecek, adam yerine gidecek. Ama Ģimdi siz rakamlara 

nereden baktıysanız oradan görürsünüz. Ġzmir halkı gerçekleri öğrensin. Bir kere neyi konuĢuyoruz? 

1 milyon 800 bin biniĢ var bu ülkede, bu memlekette. Ġzmir’de ortalama, yani bizim en son 

bıraktığımız, Aralık ayı fiyatları Pandemi gelmeden önce Aralık ayı sonundaki rakamları 

söyleyeceğim size. Pandemide bunlar düĢtü. Ġzmir’de her gün 1 milyon 800 bin kiĢi değil, 1 milyon 

800 bin biniĢ oluyor arkadaĢlar. Zaten mesele biniĢ üzerinden gitmek. Biniyor, Ġzmirli biniyor.              

1 milyon 800 bin kere biniyor. ESHOT’a biniyor, ĠZDENĠZ’e biniyor, ĠZBAN’a biniyor. ĠZBAN’a 

da geleceğim. ĠZBAN diyor ki; hadi Ġzmirli bunu da duysun. ĠZBAN diyor ki: “Aktarmayı bırak 

kardeĢim, bırak aktarmayı” diyor. ĠZBAN ne? %50 UlaĢtırma Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Demiryolları %50 Belediye. Ama ne diyor biliyor musun? “Bırak aktarmayı ya da 

aktarmanın Ģeyini bana öde” diyor. “Aktarmanın farkını bana öde kardeĢim” diyor. “Öğrenciden 

para almıyorsun.” diyor. Niye? “Öde bana” diyor. Bunu söylüyor. Sorun, gidin sorun arkadaĢlara. 

Biz yapmıyoruz, direniyoruz, direneceğiz. Sistemin bütününü konuĢacağız arkadaĢlar. Biraz önce 

Sayın AK Parti Sözcüsünün söylediği Ģey Ģudur; bir; bu iĢin içinde öğrenciler yok. Bir kere Ģu 

öğrencilere buradan açık çağrı yapıyorum. Sosyal medyadan bir güzelce bizi dinlesinler baksınlar. 

Onları ilgilendiren hiçbir Ģey yok. Onlara hiçbir Ģekilde 1 kuruĢ, yarım kuruĢ dahi zam yapmadık. 

Hatta belki önümüzdeki Meclise getireceğiz. Onlar için Abonman Kartı Uygulamasıyla daha da 

düĢüreceğiz fiyatları. Niçin, niçin? ġundan dolayı Değerli ArkadaĢlar, Sayın Tunç SOYER dedi ki: 

“Biz öğrencilerimizi destekleyeceğiz.” Evet, öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 

Öğrenciler duysun asla ve kat’a bu fiyat artıĢından öğrenciler etkilenmiyor. Öğretmenler, canımız 

ciğerimiz. Öğretmenler etkilenmiyor. Peki, 60 yaĢ üstü etkilenmiyor. Yok ki. Tarifelere bakın 

bakayım onlarla ilgili bir Ģey görecek misiniz orada? ġimdi, kim etkileniyor? “Tam” dediğimiz kitle 

etkileniyor. O rakamları da size söyleyeceğim, o rakamları da size söyleyeceğim. Ama bir Adliye 

örneği verdi, Allah kimseyi düĢürmesin Adliyeye. Oraya giden, hadi belki ben de gidebilirim baĢka 

arkadaĢlar da gidebilir… ġimdi, biz bu uygulamayı baĢlatıyoruz Ģimdi, yeni bir uygulama 

baĢlatacağız, onu biraz sonra göreceğiz ne yaptığımızı. Bugün Özgür kardeĢimizin söylediği gibi o 

arkadaĢ Adliyeye gitse, Adliyede iĢi var, olur ya. Ne alacak? Oradan iyi hal kâğıdı alacak diyelim 

bir Ģey alacak. Ġki aktarma yaptı, iki aktarma yaptı. Ne ödedi arkadaĢlar? 4,46 ödedi. Doğru mu? 

Yok… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Evet, 4,46 

ödedi 4,46 ödedi bugün, bugün değil mi? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Yok, bu zamdan ama zamdan. Biz Ģimdi fiyatı 

değiĢtiriyoruz, biz fiyatı değiĢtirdik. Birinci aktarmaya 50 kuruĢ, ikinci aktarmaya 50 kuruĢ koyduk 

bu arkadaĢımız, bizim bugün yapacağımız bu konuĢacağımız konudan sonra 4,46 ödeyecek doğru 

mu? Güzel, çok güzel. Eskiyi düĢünelim Ģimdi eskiyi, aynı kiĢi aynı kiĢi değiĢmiyor. Gitti Adliyeye 

ödedi mi 3,56? Ödedi mi 3,56? Niye? Birinci, ikinci aktarmada bir Ģey yok. Neydi? Birinci ikinci 

aktarmalara 90 dakikada ücret almıyorduk. 3,56 değil mi arkadaĢlar? Toplayın, toplamasını 

matematiği iyi olan toplasın aklından. Peki, neydi? 90 dakikada, 90 dakikada iĢini halledemedi. 

Olur ya, 90 dakika ne kadar yapıyor arkadaĢlar? 1 buçuk saat. Halledemedi, halledemedi. Ama 118. 

dakikada halletti ve tekrar bindi, aracına gidiyor. Ne ödeyecek arkadaĢlar? Ne ödeyecek arkadaĢlar? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 3. biniĢte para var 

mı? Var mı 3. biniĢe? Yok. 4. biniĢe var mı? Yok. 5. BiniĢe var mı? Yok. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bütün gün orada durmuyor, bir 

dakika 118. dakikada bitirdi iĢini. ġimdi baĢka bir örnek… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Hadi bu münferit… Bir dakika ben sizi 

dinledim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
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BAġKAN: Bir dakika müsaade edin, müsaade edin. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Bir dakika arkadaĢlar. Hayır, bir dakika…   

BAġKAN: ArkadaĢlar kimseye müdahale etmedi lütfen, lütfen. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Bir dakika dinleyeceksiniz ama.  

BAġKAN: Tamam, evet.  

MUSTAFA ÖZUSLU: BaĢkan’ım, ama bu örnek önemli BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Güzel güzel. Devam.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Ben, ben nerede oturuyorum biliyor musunuz? MaviĢehir’de Hüsnü’yle 

aynı yerde oturuyorum ben. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sen arabayla gidip geliyorsun.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Tamam, eskiden öyle gitmiyordum ama. Diyelim ki vazgeçtim arabadan, 

arabanın lastiği patladı, bindim oradan... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)  

BAġKAN: Bir dakika… 

MUSTAFA ÖZUSLU: Silo’ya gideceğim, Toprak Mahsulleri Ofisine gideceğim, Alsancak’tan 

pirinç alacağım, devlet bana pirinç veriyor. Bindim, bindim 821’e, aktarma var ya, Alsancak’ta son 

durakta ama tam silonun önünde indim, silonun önünde indim arkadaĢlar. Peki, silonun önünde 

indik, gittik Toprak Mahsulleri Ofisine. Ne ödedim, silonun önünde indim, gittim, 3,46 ödedim 

değil mi? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bugün 

için.  

BAġKAN: Evet.  

MUSTAFA ÖZUSLU: 3,46 ödedim... 

BAġKAN: Evet.  

MUSTAFA ÖZUSLU: ġimdi, peki 3,46 ödedik. Peki, 91’inci, 91. dakikada pirincimi aldım. 

91’inci dakikada pirincimi aldım. ġimdi eski sistemde ne öderdim ben, arkadaĢlar eski sistemde 

yani Ģu değiĢtireceğimiz sistemde. 3,56 ödedim. Geçti 90 dakika kuyrukta fazla bekledik. Silo da 

biraz kalabalık oluyor.  

BAġKAN: 7,12 hesapladım.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Ucuz pirinç.  

BAġKAN: 7,12. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Dönüyorum 7,12. 7,12. Peki Ģimdi ne ödeyeceğim? Hadi bu bilmeceyi size 

soruyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Hayır 

4.46, 4.46. 3 lira, 3 liraya yakın avantajım var güzel. Çünkü 91. dakikada pirinci aldım ben, aldım. 

ġimdi Değerli ArkadaĢlar, bir kere, bir kere rakamlarda bir düzeltme yapayım. %13 zam yok. Yani 

Ģimdi bir kere enflasyona ben Ģimdi %13 desem itiraz edecekler. Rakamları doğru söyle. 11,2 ilk 

aktarmanın, ilk aktarmanın zammı 11,2’dir. Biraz önce söyledim zaten ArkadaĢlar. Dedim ki tama 

bakın tama, tama bakın tamda bir değiĢiklik yok. Bir değiĢiklik var diğerlerinde yok. 60 yaĢ üstünü 

söylemeye gerek yok çünkü 60 yaĢ üstü değerlendirme dıĢı. O tabloda o yok. ġimdi, bakın… 

Burada bende var görsün, Ġzmir halkı görsün, buna bakın nedir bu Ģimdi? Değerli ArkadaĢlar, bu 

tam biniĢ, tam, tam diyorum, bu Afrika’daki Tamtam değil bu. Bu Ģu; 903 bin 812 biniĢ var. Hani              

1 milyon 800 kiĢi biniyordu her gün Ġzmir’de. Hayır,  tam, tamı konuĢuyoruz. Bunun yarısı, yarısı 

tam. Bir kere 900 bini konuĢmuyoruz, diğer 900 binde sorunumuz yok bizim. Peki, peki gelelim 

esas, arkadaĢlar, burada hani bir kaĢık suda fırtınanın koparıldığı yeri söyleyeyim size. Acaba bir 

tahmininiz var mı? Ġlk biniĢ yani bizim aslında Ģöyle söyleyeyim; Ģuradaki rakamı da size 

söyleyeyim. Ġlk biniĢteki neydi bizim indirim oranımız? %2,8 düĢürdük fiyatları,  %2,8 düĢürdük, 

10 kuruĢ düĢtü. Peki, kaç biniĢ yapan insan etkileniyor bundan, kaç biniĢ etkileniyor? 562 bin ilk 

biniĢ, yani iĢin %62’sinde… Yani… Hani “TeĢbihte hata olmaz.” eskilerin deyimiyle; “EĢeğin 

büyüğünde indirim yapmıĢız yahu.” 562 bin kiĢide, biniĢte biz yüzde… 10 kuruĢ indirim yapıyoruz, 

10 kuruĢ. Bunun… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

Evet 10 kuruĢ, 10 kuruĢ. Az değil, az değil 10 kuruĢ. Peki, peki bu, bir kaĢık suda fırtına koparılan 

ikinci aktarmadaki biniĢ sayısı kaç arkadaĢlar? Ġkinci aktarmadaki? 904 bin biniĢ içinde kaç? 

Sadece 52 bin 500. Hadi 3. aktarmayı sorayım, tahmin edin kaç biniĢ vardır 3. Aktarmada 

arkadaĢlar? 7 bin 580 biniĢ arkadaĢlar. (SALONDAN:  4. Aktarma…) 4. Aktarmada hiç yoktu 

söylüyorum zaten yani. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, bakın rakamlar burada, rakamlar yalan söylemez. 
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Rakamlar ESHOT’un rakamları.  ġimdi hâl böyleyse, hâl böyleyse burada Değerli ArkadaĢlarımın,  

Değerli ArkadaĢlarımın savunmaya çalıĢtıkları sistem açık yüreklilikle söylüyorum, sürdürülebilir 

bir sistem değil ArkadaĢlar. Yürümüyor, yürümüyor. Niçin yürümüyor? Çünkü bunun paylaĢılması 

gerekir. Yani burada ciddi bir yük var. Hani hiç Pandemiden söz edilmiyor, söz edelim… Bu, bütün 

bu olan biten her Ģeyin üzerine Pandeminin etkisinin olmadığını söylemek mümkün mü? Vicdanlı 

olalım Allah aĢkına. Mümkün mü böyle bir Ģey? Olabilir mi? Biz bütün Pandemi süresince, 

CumhurbaĢkanlığı ve Bakanlık Kararnameleriyle gelen yazılarla ve Genelgelerle cezaevlerinden 

insan taĢıdık. TaĢıdık mı arkadaĢ? Para mı aldık? Hayır, taĢıyacağız, görevimiz, vazifemiz. Sağlık 

personelini taĢıdık. Araçlar Pandemi kurallarına göre arkadaĢlar, araçlarda buraya otur, burası 

kapalı, burası da kapalı, Ģuraya otur. 40 kiĢilik araçlarda oturuyor 10 kiĢi, 15 kiĢi gidiyor. O da 

olmuyor. Ġnsanları… ArkadaĢlar bunu yaptık. Bunu niçin yaptık? Devletimiz istediği için yaptık. 

Ġnsanları… “Binmeyin toplu taĢımaya, binmeyin kardeĢim. Çünkü Korona riski var, binmeyin, 

baĢka Ģeylerle gidin.” diye toplu taĢımadan uzaklaĢtırdık. Ve ne oldu? Bizim Ģoför sayımız değiĢti 

mi? DeğiĢmedi. Biz Ģoförlerimize maaĢ ödemeye devam ettik mi? Ettik. Onların sefer sayısını            

10 dakikaya indirdik mi? Beklemesin insanlar diye, indirdik. Tekerlekler yıprandı mı? Yıprandı. 

Mazot kullanıldı mı? Kullanıldı. Yani Ģimdi el insaf yahu hakikaten el insaf. Bütün burada… Kamu 

yararı, çok doğru. Zaten tam da böyle, müĢteri değil, halk o halk. Halk bunu hak ediyor. Burada bir 

sorun yok. Ama toplumsal dayanıĢma yani herhangi bir olayla karĢılaĢtığımız zaman büyük bir 

facia… 100 yılda bir gelen Ģer’i ne yaptı Hükümetimiz? Ne yaptı arkadaĢlar? “VatandaĢlar gelin bu 

yükü beraber taĢıyalım.” diye yardım kampanyaları açtılar. Ciddi ciddi yardım kampanyaları açtılar. 

VatandaĢından, vatandaĢından ne istedi devlet? Para istedi. Para da aldı. Kapitalizmin, Kapitalizmin 

nirvanası olan Amerika. Amerika’da sosyal devlet olur mu? Asla olmaz. Ne oldu biliyor musunuz? 

Önce 1000 Dolar verdi bütün Amerikalılara, 1000 Dolar verdi arkadaĢlar. Ardından bir 600 Dolar 

daha verdi. Bunu nerede verdi biliyor musunuz arkadaĢlar? Amerika’da verdi, yapar mı Amerika 

böyle bir Ģey? Yani komünizmdir bu Amerika için.  (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Yaptı, yaptı… Amerika bunu yaptı.  

BAġKAN: Evet, Hakan Bey evet.  (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler) 

MUSTAFA ÖZUSLU: Kötü örnek, örnek teĢkil etmez demeyin.  

BAġKAN: Evet, ama Hakan Bey evet. ArkadaĢlar lütfen.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Bakın arkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar. Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Benim sesim benim, sesim Değerli 

KardeĢlerimden fazla çıkar onun için Ģey yapmayın, bitireyim sözümü. Biz ne yaptık? Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi karınca kararınca 33 binden fazla vatandaĢımıza 400 lira da para verdik 

arkadaĢlar. Az mıdır? Azdır. Ama bizim çabamız, bizim bütçemiz buna elveriyordu, bunu da verdik. 

Yani eğer sistem, eğer sistem bir yükü taĢıyamıyorsa o sıklet oraya ağır geliyorsa Değerli 

ArkadaĢlar, bunu değerlendirirsiniz ve bu kararlar siyasidir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi de, 

yönetimi de, Sayın BaĢkanımız da, ESHOT da böyle bir karar almıĢtır. Dolayısıyla vatandaĢı 

rahatlatmak için ilk biniĢlere 10 kuruĢ indirim yaparak, ayrıca 90 dakikayı 120 dakikaya çıkararak, 

birinci ve ikinci biniĢlerden de 50 kuruĢ alarak yeni bir fiyat değiĢikliğine ve tarife değiĢikliğine 

gitmiĢtir. Bu da Ġzmir’imize, Meclisimize hayırlı olsun teĢekkür ederim.   

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Hiç söz almayan arkadaĢlarımıza vereyim peki buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Bütün gün… (ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sözler)  

BAġKAN: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili Mustafa Bey tabii 

kendince mutlaka bu zammın gerekçelerini ortaya koymak durumunda ve en temel gerekçesi olarak 

da Ģunu ortaya koyuyor; Pandemi dönemindeki yapılan harcamalardan bahsediyor ve bu 

harcamalardan bahsederken de Merkezi Hükümete birtakım eleĢtiriler getiriyor. Devlet 

vatandaĢından para ister mi? Gibi bir ifade kullanıyor. Belediye vatandaĢından para istiyor, para 

istemiyor ama bağıĢ istiyor, bağıĢ istemiyor ama paket istiyor. Ne yapıyor? “Askıda fatura” diyor, 

“Askıda Halkın Bakkalı” diyor bunlar kötü Ģeyler mi? Kötü Ģeyler değil. EleĢtirmiyorum bir Meclis 

Üyesi olarak Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi olarak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin 

askıda fatura uygulamasına katılan biriyim ben. Bunu reklam amacıyla söylemiyorum ama doğru 

yapıldığını söylüyorum. Bir dayanıĢma örneği göstermek açısından… Ama keĢke, keĢke 



 24 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ArkadaĢımız da Merkezi Hükümetin yapmıĢ olduğu bu 

dayanıĢma örneğine aynı duyarlılıkla katılmıĢ olsaydı.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bir saniye lütfen, lütfen Sayın BaĢkan lütfen lütfen…  

BAġKAN: Evet.   

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Ģimdi biz burada, burada birkaç örnek verdi. Ġyi Hal Kağıdı gibi bir örnek 

verdi.  Bir kere Ģunu söyleyeyim Ġyi Hal Kağıdı artık E-Devletten çıkıyor Hüsnü Bey’in dediği gibi, 

oradan çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Asıl sorun Ġyi Hal Kağıdı almaya giden değil, asıl sorun 

Konak’ta oturan, Konak’ta oturan bir Ġzmirli HemĢerimizin Ġzmir Adliyesinde temizlik iĢçisi olarak 

çalıĢan arkadaĢımızın sorunu. O herhalde 120 dakika sonrasında “Sevgili amirim benim sürem 

doluyor, parkuru tamamlamam lazım Ģu otobüse yetiĢmem lazım evime geri döneceğim.” 

diyemiyor.  Asıl sorun burada. ġimdi yoksa öyle Ġyi Hal Kağıdı, pirinç hesabı bu iĢ, bu Ģekilde 

olmuyor diye düĢünüyorum. Ġkincisi; Ģimdi Pandemi döneminde birtakım ESHOT’un yapmıĢ 

olduğu faaliyetlerden bahsedildi. Neler yapıldı? Cezaevinden çıkan ya da tahliye olan kiĢilerin 

evlerine gönderilmesi bazı faaliyetlerden… Bunlar neymiĢ hemen bakalım çok kısa; cezaevlerinden 

tahliye edilen tutuluklu ve hükümlülerden merkezi noktalara ücretsiz transfer, 134 otobüsle 1468 

saat süren bir transfer. ArkadaĢlar, bakın 1600 otobüsten bahsediyor, 134 otobüsten... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Az olduğunu iddia etmiyorum, az 

olduğunu iddia etmiyorum, az olduğunu iddia eden sizsiniz, 50 kuruĢu küçümseyenler sizsiniz. Yine 

yurtlara ücretsiz 50 otobüs ile 275 saat süren transfer. “Bunlar herhalde ESHOT’un belini 

bükmüĢtür.” diye düĢünüyorum. Asıl sorun Ģu arkadaĢlar; hangi pencereden bakıyorsunuz dediniz 

ya. ġimdi Ģu pencereden bakmanızı istiyorum. Bir; Halkın Bakkalı… Düzeltiyorum bir Üretici 

Pazarı kuruldu. Üretici pazarı kurulabilir mi? Kurulabilir. Ama üretici pazarını kurarken mantıklı 

yerlerde kurmak lazım. Siz gidip de üretici pazarını sadece reklam olsun diye tarihi bir mekâna 

kurarsanız, Kadifekale’ye kurarsanız, oraya otobüs kaldırmak zorunda kalırsınız. Oraya gidecek 

olan insanlara da otobüs kaldırmak, ücretsiz otobüs kaldırmak zorunda kalırsınız. Bunu niye 

konuĢmuyoruz? Hadi gelin bunu konuĢalım. Konu fotoğrafları da var. 

BAġKAN: KonuĢalım, Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Saygılar sunuyorum. 

BAġKAN:  TeĢekkürler. Buradan el kaldıran arkadaĢımız vardı, buyurun Salahattin Bey.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Ġzmirliler, 

Basınımızın Temsilcileri hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet efendim, geçtiğimiz 

Mecliste ĠZSU zammı, Ģu anda ESHOT zammı. Yüzde… Pardon, birinci aktarmada 50 kuruĢ, 

ikincide 50 kuruĢ, 100 kuruĢ, 10 kuruĢ indirim 90 kuruĢ. Evet, bu zamların tamam gerekli olduğu 

söyleniyor ya da fiyat ayarlaması yapıldığı söyleniyor. Ama gerçekten bu Pandemi döneminde 

insanlarımız çok zor duruma düĢtü. Yani Sayın BaĢkanımızın da belirttiği gibi “arka sıradakiler” 

bilhassa çok etkilendi bu durumdan, etkilenmeye de devam ediyor. Tabii ki de Belediyemiz de, 

BüyükĢehir Belediyemiz, Hükümetimiz belli ailelere, belli insanlara, belli miktarda yardımlar 

yaptılar. Ama bunlar ne kadar yeterli? Yani hâlâ normalleĢme süreci devam etmiyor, hastalıklar 

artmıĢ durumda Ģu durumda. Yani zorda olan insanlar da var, bu ĠZSU zammı da, bu ESHOT zammı 

da örneğin; yılbaĢından itibaren yapılsaydı, hani biraz ötelenseydi olmaz mıydı? Tabii ki 

Belediyemiz de zor durumda. Girdiler hani… Birçok… ĠĢte elektriktir, mazottur evet onlara da zam 

geliyor ama neticede Belediyemiz de bir kamu.  Yani Ġzmir’i yöneten de Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı ya da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi. Türkiye Cumhuriyetini yöneten Sayın CumhurbaĢkanı 

ve Hükümetimiz. Onun için gerçekten insanlarımız zorda. ġu anda zorda, küçük esnaf yok oluyor. 

Kapalı olan… Hani “Bu kurallara uyulmuyor.” deniyor ama uyuyor. Ġnsanlar seyahat etmiyor, 

insanlar dıĢarı çıkmıyor. DıĢarı çıkmayınca ne oluyor? Söyleyeyim; Allah korusun bu hastalık 

sürerse hani normalleĢme süreci devam etmezse, hastalık devam ederse belli esnaf grubu dediğimiz 

küçük esnaf dediğimiz esnaf yok olma noktasında söyleyeyim. Onun için insanlarımıza destek olma 

adına bu zamlar ötelenseydi, yılbaĢından itibaren hani biraz daha ötelenip yılbaĢından itibaren 

yapılsa daha iyi olmaz mıydı? TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ederim. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Evet. 

BAġKAN: Hakan Bey buyurun. 
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HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri, Çok Değerli Ġzmirliler, eskiler söylemiĢ; 

“Eğri oturalım, doğru konuĢalım.” diye. Mustafa Bey hatırlattı. Biz buradan doğru oturalım, doğru 

konuĢalım Sayın BaĢkan, Çok Değerli Ġzmirliler. Hakikaten artık doğru oturup, doğru konuĢma 

zamanı. Birtakım Ģeyleri konuĢuyoruz, gerekçelerimizi anlatıyoruz. Sayın Salahattin BaĢkan’ım da 

iyi ifade etti. Yani hakikaten fedakârlık yapma zamanı. Bir Ģeyleri son ana kadar bekletebiliriz, son 

ana kadar öteleyebiliriz. Mustafa Bey gerekçelerini söylerken birkaç Ģey aklıma takıldı. Yani lastik 

değiĢti, akaryakıt değiĢti, dövizi unuttu döviz de değiĢti. Bir de Amerika’dan bahsetti. Ben Ģimdi 

uluslararası ticaret de yaptığım için oraları gayet iyi biliyorum. Yani oralarda öyle basında 

okuduğunuz gibi hem Avrupa’da, hem o bahsettiğiniz Amerika ve güneyinde öyle destekler yok, 

öyle okuduğunuz gibi destekler yok.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Var, Pandemide… 

HAKAN ġĠMġEK: Ben size anlatırım, özel de anlatırım. 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen, lütfen… 

HAKAN ġĠMġEK: Burada bunun konusu değil Ģimdi o. 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN ġĠMġEK: Öyle bir destek yok.  

BAġKAN: Evet. 

HAKAN ġĠMġEK: 20 yıllık… “Bu Pandemi sürecinde 20 yıllık bir asfalt yaptık.” dediniz. 20 

yıldır zaten Cumhuriyet Halk Partisi Ġzmir’i yönetiyor.  Demek ki, 20 yıldır asfalt yapmadınız mı 

anlayayım ben bunu…  (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) Öyle değil, yaptınız. 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN ġĠMġEK: Yaptınız. Ama her olumsuzluktan akıllı, basiretli tüccarlar mutlaka bir fayda 

çıkarır. ġimdi bir örnek vereyim; bu süreçte yaptığınız 20 yılda yapılmayan asfaltların bütün 

fiyatından örnek vereyim, hemen aklımda. Ocak ayında TüpraĢ’tan asfalt yapımı için alacağınız 

50/70 bitümün fiyatı 2.200 + KDV’idi. Pandemi sürecinde Mart ayında bu bitüm fiyatı 985 liralara 

kadar düĢtü Sayın BaĢkan. %120’den daha fazla aĢağıya düĢtü. Biz bunu gördük, Aliağa Belediyesi 

olarak bitümümüzü stokladık, hâlâ o bitümü kullanıyoruz asfalt dökümünde. ġu anda 2.300 liraların 

üzerinde aynı bitüm. Verdiğim örnek sadece bir örnek. Yani ulaĢımda da yine akıllı operasyonlarla 

bu tür avantajlar elde edilebilir. Yani bu taraf bir Ģey söylerken onu çürütmek için söylediğimiz 

Ģeylerin altında aslında birbirini dengeleyen “Biz bundan yaptık.” Burası da “Niye yaptınız?” 

mantığının oturduğu bir yer yok. Salahattin Bey’in söylediği hakikaten ihtiyacı olan vatandaĢımızın 

yani o toplu taĢımı bu Pandemi sürecinde bile kullanmak zorunda olan vatandaĢımızın cebine biraz 

daha dokunmayalım Sayın BaĢkan. Mümkünse bunu hakikaten yılbaĢına kadar öteleyelim çünkü 

önümüzdeki günlerin de hakikaten sorunlu olacağını görüyoruz. Bu konuda istirhamım olacak. 

BAġKAN: Evet, peki. 

HAKAN ġĠMġEK: Lütfen bunu böyle değerlendirelim. 

BAġKAN: TeĢekkür ederim. Hüsnü Bey buyurun, ondan sonra Hüseyin Bey size vereceğim, 

buyurun Hüsnü Bey.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hem 

MHP Grup BaĢkan Vekili Salahattin Ağabey, hem de Hakan KardeĢim bir öneride bulundu. “Yıl 

sonuna kadar öteleyelim.” dedi bu borcu. Fakat güzel kardeĢlerim, Sevgili BaĢkan’ım, o kadar zor 

durumda ki Belediye, o kadar zor durumda ki… Bu önerge ÇarĢamba günü geldi, acil dendi, bir 

günde… Dün iĢte 4-5 saat toplanan Plan Bütçe Komisyonuna biz de Grup BaĢkan Vekilimizle 

beraber katıldık. Mustafa Bey de vardı. Bu pirinç olayını, bulgur olayını orada da anlattı bize. 

Nasreddin Hoca’nın fıkraları aklıma geldi benim. Bir alacağı var bir vatandaĢın. Gidiyor daha 

vadesi gelmeden Nasreddin Hoca’ya. Hoca diyor benim paramı öde diyor. ġu an yok diyor. Bir daha 

gel diyor. Bak diyor Ģu dıĢarıdaki dikenleri diktim diyor, “Ne yapacaksın?” diyor. Koyunlar 

geçecek, takılacak, yün olacak, eĢim onları yıkayacak, tarayacak, satacak senin paranı ödeyecek. 

Tabii alacaklı baĢlıyor gülmeye. Demin anlatırken de bütün salon güldü. “PeĢin parayı görünce, ne 

diye gülüyorsun hınzır hınzır” diyor. ġimdi benim de aklıma hakikaten o geldi. Pirinç alacakmıĢ, 

bulgur alacakmıĢ, oradan dönerken bu parayı kurtaracakmıĢ. Yok, böyle bir Ģey. Sayın BaĢkan, 

Grup BaĢkan Vekiliniz söyledi. 60 yaĢ ve öğrenciyi, öğretmeni üstüne basa basa “Zam 

yapmıyoruz.” dedi. Biz de söyledik zam yapmıyorsunuz. Ama geçen sene %60 yaptınız. Bunu da 
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söyleyin BaĢkan. Niye onu söylemiyorsun? %60 zam yapıldı. ĠĢte hani diyorsun 60 yaĢ üzeri…  Ey 

öğretmenler, biz size zam yapmıyoruz, böyle baka baka kameralara. Yapıyorsunuz, %60 zam yaptık 

geçen sene. Bunu geçelim... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler) Yaptılar yani…  Biz Mecliste olduğumuz için BaĢkan’ım. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
BAġKAN: ArkadaĢlar, evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar… 

BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen, evet.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Belediyemiz batmıĢ Sevgili Hakancığım, Salahattin BaĢkan’ım. Yoksa “Bir 

günde bu kararı acilen geçirin.” demezlerdi. Bakın Seferihisar örneğini yine vereceğim. Çünkü 

bizim geçmiĢimizde bir Seferihisar var. ġu an Seferihisar’daki iĢçilerin parası ödenmiyor. 

Seferihisar batmıĢ, Seferihisar’ı batırdılar, Ģimdi sıra Ġzmir BüyükĢehirde. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Değerli ArkadaĢlar, demin 

BaĢkanımız söyledi. 1,5 yıldır, 1,5 yıldır kaç para biz burada… Belki Erhan hesaplamıĢtır. Ne kadar 

kredi çekti Erhancığım? Tahmin ediyorum borçlanmamızın olduğu kadar 10’a yakın kredi biz 

çektik ve hepsine de onay verdik. Niye onay verdik? “ĠĢte bu Pandemi günleri geçsin. Bu kötü 

günler geçsin, bu zamlar olmasın.” diye biz borçlanmaların hepsine “Evet” dedik. Fakat “Bu 

zamları da yapmayın.” dedik. Değerli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan bir mirasın üstüne kondu. Bu 

miras, demin BaĢkan da söyledi 90 dakikayı… Bugün onu aslında kapatmıyor ama, iptal etmiyor 

ama dolaylı yoldan iptal ediyor. Dolaylı bir Ģekilde iptal ediyor. Sayın BaĢkan, Ġzmir bu kadar 

borçlanmayı hak etmiyor. Bu kadar kötü yönetilmeyi hak etmiyor. Geçen hafta, geçen hafta… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) ArkadaĢlar, burası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, orada milletvekilleriniz var, orada Genel BaĢkanınız var, orada 

arkadaĢlarınız var, orada konuĢun. Lütfen burası Türkiye’nin 3. Büyük Meclisi. Ġstanbul’dan sonra 

burası geliyor, Ġzmir geliyor. Değerli ArkadaĢlar, onu orada konuĢun lütfen. 

BAġKAN: Evet, bitirin… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben kalkıp da baĢka yere konuĢuyor muyum? Bırakın bunu. Sayın BaĢkan, 

“Sizin Ġzmir aĢkınız bitmiĢtir.” dedi BaĢkan. Bence Ġzmir aĢkı hiç yoktu. Hiç yokmuĢ demek ki, ben 

böyle algılıyorum. Sayın BaĢkan, sizin bugüne kadar sıfırdan baĢladığınız bir tek bisiklet yolları 

var, o da trafiği allak bullak etti. Onun dıĢında Buca Metrosu, Buca Metrosu zaten Aziz 

KOCAOĞLU’nun bir projesiydi, Çiğli Tramvayı zaten Aziz KOCAOĞLU’nun Ģeyiydi, projesiydi. 

Bunun dıĢında ben merak ediyorum, Mustafa, Mustafa Ağabeyimiz ya da Mustafa Bey ya da 

Mustafa KardeĢimiz aynı yaĢlardayız… Çıksın desin ki biz Ģunu, Ģunu yaptık, 1,5 yılda sıfırdan 

baĢlattığımız bir tane. Süt Kuzu Projesinde bile çocuklar sütü içmiyor. Bunu CHP’li Meclis Üyeleri 

biliyor arkadaĢlar. Bana en az 15-20 tane CHP’li Meclis Üyesi… Çocuklar süt içmiyor artık. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Sütü… “Bu sütün 

tadı bozuldu.” diyorlar. Ben kızıma bir baĢka süt aldığım zaman yanlıĢlıkla, sütü doldurup bardağa 

döktüğüm zaman anında bu sütü içmiyor. Diyor ki; “Bu süt baĢka” diyor  “baba” diyor. Bugün süt 

öyle, bugün süt bile öyle. Süt Kuzusu Projesini bile yerle bir ediyorsunuz. Sayın BaĢkan, eğer ki, ki 

olmayacağını biliyorum, gerçekten de biz 1 Kasım, 1 Kasım BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Hüsnü Bey sözünüzü toparlayın çünkü Gündem dıĢında konuĢuyorsunuz müdahale 

edeceğim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Hayır BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Süt Kuzusuyla ne alakası var ESHOT zammının? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan’ım, borçlanma, borçlanmayla ilgili zam… 

BAġKAN: ESHOT zammıyla ne ilgisi var? Toparlayın sözünüzü keseceğim yoksa evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan bu zammı biz 1 Kasımda yapmıĢtık geçen sene.  

BAġKAN: Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Eğer ki mümkünse demin arkadaĢların söylediği gibi… 

BAġKAN: AnlaĢıldı. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Lütfen bunu öteleyin, baĢka da bir Ģey yok.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, tamam. Hüseyin Bey buyurun, arkadaĢlar hepinize vereceğim 

buyurun.  
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HÜSEYĠN ÜNAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli ArkadaĢlarım Ģimdi muhalefetteki arkadaĢların 

hikâyelerini dinledik, ben bir de gerçeklerden bahsetmek istiyorum. ESHOT’ta Pandemi öncesi 

servise çıkan araç sayımız 1300. Pandemi sırasında araç çıkan sayımız 1310. Pandemi öncesinde 

günlük gelirimiz, araçların günlük geliri 850 bin lira, giderimiz 1250. Bugün ise günlük gelirimiz 

250 bin, giderimiz yine 1 milyon 250. Bizim bu Pandemi döneminde kaybımız 225 milyon. Yani 

bunun sürdürülebilirliği yok. Biz Ģu an iktidar hükümeti değiliz. Sayın HIZAL, sanki biz 

iktidardaymıĢız gibi konuĢtu. Biz muhalefetteyiz, inĢallah iktidara gelince bunlar olmayacak, 

teĢekkür ederim.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum, Bülent Bey buyurun.   

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar, Değerli Basın Mensupları hepinizi 

saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben öncelikle bir konuya değinmek istiyorum. Bu kadar 

borçlanmayı bu ülke hak etmiyor. Gerçekten de bu ülkeyi yediniz, bitirdiniz. Bunu söyleyeyim. 

Bunun yanında da… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) Türkiye Ekonomik Ġzleme Raporu verilerine göre… 

BAġKAN: Müdahale etmeyin siz, siz müdahale etmeyin Hüsnü Bey, müdahale etmeyin Hüsnü 

Bey, terbiyesiz diyemezsiniz, terbiyesiz diyemezsiniz. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Müdahale etmeyin, kimse size müdahale 

etmiyor. Evet, devam edin.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Türkiye Ekonomik Ġzleme Raporu verilerine göre cari hesaptaki 

dengesizlikler TL’nin ne kadar değer kaybettiğini bize göstermektedir. Elbette halka hizmet eden 

Belediyeler zam yapmak istemez. Bu AK Parti de olsa, Cumhuriyet Halk Partisi de olsa diğer 

partiler de olsa halka, topluma hizmet eden hiçbir Belediye zam yapma taraftarı değildir. 

Türkiye’nin ekonomik zemini sağlam diyenlere sesleniyorum ben buradan. Bu zam fırtınasına 

bizlerin dayanma gücümüz mümkün mü? Sokakta insanlar dolaĢtıkça… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bir de esnaflarımıza çıkıp soralım 

sokakta. Hepimizin çevremizde esnaf arkadaĢlarımız var. Ekonomiden memnun olan bir tane esnaf 

vatandaĢımız var mı? Grup Sözcüsü, AK Parti Grup Sözcüsü ArkadaĢımız; “Kelime oyunu 

yapılmakta” dendi bu Mecliste. Kimler kelime oyunu yapıyor ben size birkaç tane örnek vereyim. 

Ekonomi ve Maliye Bakanı yeni ekonomik paketini açıkladığı her gün bir dakika sonrasında zam 

haberleri duymaktayız bu ülkede. Halkın, halkın çok önemli konularda sorunlarına cevap verirken 

çokomelli, eti puflu cevaplar veriyor Ekonomi Bakanımız. Akaryakıt, bakım-onarım giderleri, girdi 

maliyetleri arttığı için bu zamlar, Belediyemiz tarafından zaruri hale gelmiĢtir. Ben yine bu konuda 

90 dakikayı 120 dakikaya çıkartarak arka sokaklardaki vatandaĢlarımıza fayda sağlayacağına 

yürekten inanıyorum. Bu vesileyle de ESHOT’ta çalıĢan bütün personellerimize, emekçi 

kardeĢlerimize teĢekkür ediyorum. Birde Belediye personellerimizi örnek verdi Grup BaĢkan Vekili 

ArkadaĢımız. Biz BüyükĢehir Belediyesi olarak bütün Belediye çalıĢanlarımıza ulaĢım hizmetini 

ücretsiz olarak sağlıyoruz, bunu da bilgisine sunuyorum, teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Ġlhan Bey, sonra Ġrfan Bey size vereceğim. 

ĠLHAN DAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis, Özgür Bey konuĢmaya baĢladığında madde 

numarasını kaçırmıĢtım, bir an için Gündem dıĢı bir konuĢma yapıyor sandım. Öyle bir giriĢ yaptı 

ki Özgür Bey. Bana Ģunu hatırlattı; ilkokulda, ortaokulda, lisede sınavlarda bilmediğimiz sorulara 

bazen öyle uzun yanıtlar verirdik ki sadece gidiĢ yolumuza not versin diye hocamız. Hani sonucu 

bulup bulmamak önemli değildi, doğru olup olmaması önemli değildi verilen yanıtın. Bana onu 

hatırlattı Özgür Bey’in bu girizgâhı. ġimdi en son hakkaniyetle bitirdi konuĢmasını. Hakkaniyet 

diyince tabii benim aklıma 365 günün 128 gününü dolaylı ve doğrudan vergileri ödemek için 

çalıĢan asgari ücretliler geldi. Bu memlekette nerdeyse üçte birini, yılın üçte birini devletin koyduğu 

dolaylı ve doğrudan vergileri ödemek için çalıĢan asgari ücretliler var. Aynı devlet yatlardan 

ÖTV’yi %1 alıyor. Toplu ulaĢımda ise benzer indirimi yapmıyor. Hakkaniyet diyoruz ya, bir de bu 

söz konusu. Sonra geçtiğimiz günlerde Ozan BĠNGÖL tanırsınız, Türk Vergi Sistemi üzerine 

çalıĢıyor, geçtiğimiz günlerde bir köĢe yazısı kaleme almıĢtı. O köĢe yazısından bazı notlar aldım 

ben. Diyor ki: “Cep telefonu alıyoruz, Kültür Bakanlığına pay ödüyoruz ve aynı zamanda TRT’ye. 

PoĢet alıyoruz, Çevre Bakanlığına geri kazanım katılım payı ödüyoruz. Otomobil alıyoruz, birçok 

vergisi var da radyosu var diye TRT’ye pay ödüyoruz, otomobilde. Akaryakıt alıyoruz EPDK’ya 

pay ödüyoruz. Yurt dıĢına çıkarken çıkıĢ harç pulu alıp, TOKĠ’ye ödeme yapıyoruz. Evde elektrik 
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düğmesine basıyoruz bunun için TOKĠ’ye pay ödüyoruz.” Bunlar böyle gidiyor. Peki, bu liste böyle 

uzayıp giderken, biz verginin vergisinin vergisini öderken buna rağmen de yetiĢemiyoruz 

ödemelere, borçlarımız her geçen gün artıyor ve zam da demiyorlar, sürekli güncellemeler geliyor. 

Geçen yıl sadece vergi olarak ne ödediğimizi biliyor musunuz arkadaĢlar? Var mı yanıt verebilecek 

olan? Geçen yıl Türkiye Cumhuriyetinde toplanan vergi miktarına dair. Tam 673 milyar lira.  Geçen 

yıl, geçtiğimiz yıl toplanan vergi. Peki, buna rağmen Ģunu da soruyor muyuz? Biz niçin otoyollara 

para ödüyoruz? Niçin geçmediğimiz köprülere para ödüyoruz? Bu vergilere rağmen yani 663 milyar 

1 yılda vergi toplanmıĢ, geçmediğim köprüye para ödüyorum, kullanmadığım otoyola para 

ödüyorum, kullanmadığım havaalanına para ödüyorum. Kaldı ki bu dönemde, böylesine özel bir 

dönemde bu ödemelerin 1 yıl ertelenmesi talebi gelmesine rağmen dikkate alınmamıĢ. Burada 50 

kuruĢ için… Tabii ki önemli katılıyorum. Ama 50 kuruĢu bu kadar kıymetli kılanlara asıl hesap 

sormak lazım. Bugün bu 50 kuruĢ burada bu kadar konuĢuluyorsa bunun sebebini bunun temelini 

kimler yarattıysa onlardan hesap sormak lazım. Bunu unutmamak lazım. Bir diğer konu, dedi ki 

Özgür Bey; “Siz dedi SMS atmadınız ama diğer taraftan Belediyelere ciddi yardımlarda katkılarda 

bulundunuz, çok da mutluyum bundan.” dedi. Peki, bunun sebebi acaba Ģeffaflık olabilir mi? 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
BAġKAN: Evet, bir dakika. 

ĠLHAN DAL: ġeffaflık… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) ġeffaflık olabilir mi? Yani o SMS’i atmaktan imtina edenlerin binlerce lirayı sadece doğru 

yerlere gideceklerini bildikleri için Belediyelere aktarmasının sebebinin Ģeffaflık olduğunu 

düĢünüyorum, teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum. Ġrfan Bey buyurun.  

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. BaĢkan’ım, 

ulaĢımda karbon salınımını azaltmak üzere raylı sistem ve deniz ulaĢımını özendirip, tüm türleri 

birbirine entegre eden yaya ve bisiklet ulaĢımını geliĢtiren bir Belediyeyiz. Yatlar için %1 olan 

ÖTV’yi toplu taĢımada vapurlara yapmayan bir Hükümetimiz de var ayrıca. Ġlhan Bey az önce 

bahsetti. Pandemi döneminde sağlığımız için çalıĢan Ģirketlerimizin zararı 200 milyonun üzerinde. 

Bunların telafisi için ÖTV’yi KDV’yi indirmeyen, kayıp yolcuların sübvansiyonu için hamle 

yapmayan Hükümetimiz sefer azaltmadan hizmet sürekliliğini sağlamak için biz bu fiyat 

uygulamasını yapıyoruz. Ve aynı Ģekilde elektrik 2 katına çıkmıĢken, yedek parçalar %50’nin 

üzerinde, keza yakıt da almıĢ baĢını gidiyor. Bunların hepsi ESHOT ulaĢımında girdi. Bunun 

yanında dünyanın her yerinde büyük kentlerde ulaĢım aktarmalarla çözülüyor. Tek bir araçla 

gidilebilen yerler bugün rantabl değil. Bunun yanında zaten özel araçtan da farkı kalmıyor. Öğrenci 

tarifesiyle ilgili de BaĢkan’ım bir değiĢiklik yok. Evet, “Arka sıralardakilerle” ilgili de Halk TaĢıt 

Uygulamasıyla zaten yarı yarıya bir uygulamamız söz konusu. Bunun yanında mevcut uygulamada, 

Evet, bir kiĢi birden fazla eğer aktarma yapmıyorsa da onun hakkını koruyacak Ģekilde indirime 

gidilmiĢ ve bunun yanında bütün sistemin bu zararının telafi edilebilmesinin bir yolu da 

Hükümet’ten Merkezi Hükümet’ten Belediyemize gelecek payla mümkün. Ancak ESHOT’a laf 

söylerken, ulaĢım noktasındaki bu fiyat değiĢikliğine itiraz eden arkadaĢlarımız keĢke Ģunu da 

görseydi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yıllardır… Evet, Aziz Bey döneminde devam eden bütün 

uygulamalarımız Belediyenin kendi imkânlarıyla karĢılanıyor. Yani her yerde kendi 

Belediyelerinize Merkezi Hükümet metrolarını yaparken bir metronun maliyeti 1 milyar dolar ve                            

1 milyar dolar Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin neredeyse 1 yıllık toplam bütçesi. Yani bu noktada 

arkadaĢlarım bunu görmesi lazım. TeĢekkürler BaĢkan’ım saygılar.  

BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum. Size vereyim, size vereyim, ondan sonra en son size 

vereceğim. Peki, tamam Halil BaĢkan size de vereceğim, tamam size de vereceğim, evet. 

OSMAN MERT: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım ben yaklaĢık 17 aydır 

elimden geldiğince konuya genel ideolojik yapımın, genel hayat görüĢümün dıĢında Ġzmir yerelinde 

kararlar vermeye çalıĢıyorum. Bu bağlamda baktığım zaman bugün gerek Dolar’ın yükseldiği ve 

geldiği noktayı, bunun maliyetlere etkisini, gerekse Türkiye’deki bu maliyetlerin Ģu anda 

BüyükĢehir Belediyesine verdiği yükü göz aradı edemem. Dolayısıyla bunu yok saymam mümkün 

değil. Ama bu kadar büyük maddi yükün karĢısında vatandaĢın da geldiği noktada bunu 

ödeyebilecek sıkıntıları görmememiz de mümkün değil. Dolayısıyla bir tarafıyla tabii ki Genel 

Ġktidar kendisine doğru gelen tarafları burada savunmaya çalıĢıyor. Tabii ki yerelde iktidar olan 



 29 

arkadaĢlarımız da kendilerine göre bu maliyetler karĢısındaki zamları savunmaya çalıĢıyor. Bunların 

hepsine saygı duyuyorum. Maliyetleri yok saymamız mümkün değil. Doğrudur, vatandaĢ tarafında 

bunu birazcık daha geciktirebilmenin varsa imkânı ben bunu sizlerden rica ediyorum. Yoksa diğer 

tarafıyla her Ģey doğru haklısınız. 

BAġKAN: Peki teĢekkür ediyorum, Hakan Bey buyurun. Vereceğim ondan sonra arkadaĢlar 

gördüm.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan tartıĢmaları sükûnetle dinliyoruz. Tabii her Grup kendi 

penceresinden bakarak konuyu değerliyor ama “Biz ne dedik? Cumhuriyet Halk Partisi ne cevap 

veriyor?” diye baktığımda tabii ellerinde birtakım notlar var. Zannedersem birtakım hesaplamalar 

bir yerlerden geliyor ama nereden buluyorlar, nasıl bakıyorlar çok merak ediyorum. ġimdi en büyük 

girdi kalemimiz akaryakıt, gider kalemimiz. 2019’da zam yaptığınızda Kasım ayında akaryakıtımız, 

bakıyorum 6,59. Yani benzin 6,94, mazot 6,59. Peki bugün ortalamaya vurduğunuzda Temmuzu da 

baz alıyorum, ortalama alıyorum bugün ortalama yakıt giderimiz benzinde 6,33, mazotta 6,14 daha 

da aĢağıda. ġimdi %40-%60’lara varan elektrik zamlarından bahsettiler. Sayın Grup BaĢkan 

Vekiline notları veren arkadaĢlar, hangi verilerden bakıyorlar bilmiyorum. EPDK’nın sitesine 

girdiklerinde Temmuz ayında ve Mart ayında zaten Pandemi’nin etkisiyle %8’e varan indirimleri 

görecekler ve yıl ortalamasına vurduğunda da %11 gibi bir fiyat artıĢını görecekler. ġimdi niye bunu 

söylüyoruz? Evet, sıkıntılı bir dönemden ülke olarak geçiyoruz. Pandemi’nin yarattığı sosyo-

ekonomik sorunlar var. Bizim iddiamız neydi? Niye 90 Dakikayı kaldırdık? 90 dakika bu otobüsleri 

kullanan çoğunluklu vatandaĢımızın belki dar gelirli, belki bu anlamda baktığınız zaman iĢe giden 

Belediye çalıĢanının, fabrika çalıĢanının, öğrencinin kullandığı bu otobüslerde… Biz Sosyal 

Belediye değil miyiz? Sosyal Belediyenin gereksinimlerini yapmıyor muyuz? YaklaĢık 11 milyar 

liralık bir bütçe yönetiyoruz totale baktığınızda Ģirketlerle beraber. Bu anlamda bu dar dönemde bu 

zammı suda da yaptık, Ģimdi de zam yapıyoruz. Yaptığımız eleĢtiri bu. AK Parti Hükümetlerinin 

ekonomik verilerini… Ben Cumhuriyet Halk Partili ArkadaĢlarıma bilgi notu getirenlerin ya da 

kendilerinin… Resmi kurumlara da inanmayabilirler. Dünya Bankası verilerine bakabilirler, Dünya 

Bankası’nın verilerine. Biz iktidara geldiğimizde bu ülkenin dıĢ borcunun %70’i devletin, %30’u 

özel sektöründü. Bugün ise bu oran %30 devlet, %70 özel sektöre dönmüĢtür. Gayri Safi Milli 

Hâsılamız 2002’den bugüne geldiğimizde tam tamına 20 kat artmıĢtır. Bu anlamda baktığınızda 

gelir anlamında söylüyorum. O günün BüyükĢehir Belediyesinde yaklaĢık, yaklaĢık olarak 

söylüyorum 100-130 milyon dolarlık bir bütçe oylarken, Ģimdi milyar dolara denk gelen bütçeler 

oyluyoruz. Ekonomik büyümeler var. Bizim eleĢtirimiz Ģudur; Biz, siz her seferinde 

bahsediyorsunuz, “Dar gelirlilerin, arkada kalanların yanındayız.” diye. Bu 90 Dakikanın 

değiĢmesinin yanlıĢ olduğunu savunuyoruz. Özellikle bu geçiĢ döneminde bu desteklenebilirdi. 

ESHOT’un… Biz geçen Mecliste ĠZSU’nun yatırımlarına yaklaĢık 35 milyar Euro’yla yanlıĢ 

hatırlamıyorsam 20 milyar Dolarla toplamda baktığınızda ciddi bir rakamla kredi kullanmasında bu 

Mecliste oybirliği yaptık. Bizim eleĢtirimizin temelinde yatan kentte yaĢayan insanların daha iyi, 

daha ferah ve daha huzurlu olması noktasında her türlü noktada destek olmak. Bu anlamda ben, 

veriler ortada, rakamlar ortada en büyük gider kalemimiz mazot düĢmüĢ, elektrik, bugün ĠZBAN 

diyorsunuz vergiler diyorsunuz. Eğer biz devletle birlikte bu yatırımı yapmamıĢ olsaydı BüyükĢehir 

ve devletimiz, bugün en büyük taĢıma yükünü taĢıyan ĠZBAN, bugün günde 1,8 milyon insan 

taĢıyan, en büyük kalemi taĢıyan taĢıma aracını nasıl yapacaktık? Dünya kenti olacak Ġzmir hangi 

havalimanıyla olacaktı? Ya da otoyolları söylüyorsunuz. Geçen ay örnek verdim size. Siz vizyonu 

olan bir Belediye BaĢkanısınız.  

BAġKAN: O pek öyle düĢünmüyor ama neyse. 

HAKAN YILDIZ: Dünya kenti yapmaya çalıĢıyorsunuz, dünya kenti olmaya çalıĢıyorsunuz. 

Turizm dediniz ve dedim ki ben size; bir turizmci arkadaĢımdan bir örnek verdim. Ġzmir Efes’e 

girebilmek için hava yolu yerine kara yolunu tercih ederek 3 saatte gelmenin Ġzmir turizmine 

katacağı katkıyı anlattık somut örneklerle. Doğal olarak geliĢmenin simgesidir bunlar. Sosyal 

Devlet olmanın gereğidir vergiler vermek. Önemli olan bunların dağılımdır, Ġzmir’e bugüne kadar 

AK Parti Ġktidarları 70 milyar TL üzerinde yatırım yapmıĢtır, yapmaya da devam etmektedir. Bizim 

temelinde durduğumuz yerde Sosyal Belediyeciğim diyen Cumhuriyet Halk Partili yönetimin asıl 

bu otobüsleri kullanan Sosyal Belediyeciliğin temelini oluĢturan bu insanların 90 dakikalarını 

ellerinden almamasıdır. TeĢekkür ederiz. 
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BAġKAN: TeĢekkür ederiz evet. Cenap Bey buyurun, sonra siz vereyim Erhan Bey. ArkadaĢlar 

hepinize gelecek sıra, buyurun. 

CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli Bürokratlarımız, 

Basınımızın Çok Kıymetli Mensupları hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben genel siyasete 

ve parlamenter sistemin yarattığı, yaratamadığı sıkıntılara değinmek istemiyorum ama birkaç tane 

örnek vereceğim sadece. Zam savunacak değilim, artıĢların yanında duruyor da değilim. Ancak ülke 

gerçeklerini göz ardı etmenin bize çok pahalıya mal olacağını biliyorum. Çok açıktır ki, Ģu anda 

Dolar 7 lira 27 kuruĢ, Euro 8 lira 75 kuruĢ. Akaryakıtın geldiği nokta belli. Elektrik, doğal gaz ve 

diğer zamların girdilerde yarattığı sıkıntılar, artıĢlar da belli. %11,8 gibi bir TÜFE açıklandı. En 

kötü ihtimalle %11,8’in varlığını ele alalım ki yansıması bu değil. Bunu AK Partili ArkadaĢlarım da 

biliyor, Milliyetçi Hareket Partili ArkadaĢlarım da biliyor, tüm insanımız biliyor. Gerçek artıĢ %25-

%30 civarında bunun altında değil. %11,8 olarak varsayalım. Biz zaten bu artıĢın karĢısında 

bütçemizin açık vermemesi ya da açık veren bütçemizin bir yerde frenlenmesi açısından bu kadar 

artıĢ yapmak durumundayız, buna mecburuz, yani içimiz yansa da buna mecburuz. Ġlk biniĢte 3,56 

olan ücret 3,46’ya düĢürülüyor. Ġkinci biniĢte 50 kuruĢ fark alıyor, 3,96’ya çıkıyor. En çok bu kadar 

biniĢ yapılıyor. Üçüncü, dördüncü biniĢler oldukça az. Eğer biz %11,8 fiyat artıĢı getirseydik, 

3,56’nın üzerine 3,98 yapacaktı. 50 kuruĢ 3,46’nın üzerine ikinci biniĢte fark aldığımızda %11,8’in 

bile altında 3,95-3,90 seviyesinde bir para tahsil etmiĢ olacağız. Ben Ģunu söylemek istiyorum. Tabii 

bunlar mümkün olacak Ģeyler değil ama pazar ekonomisi çok zordur. Pazar ekonomisinde paranızın 

değerini koruyabilmek için ve girdilerinizdeki artıĢları limitize edebilmemiz için güçlü olmalıyız ve 

istikrarlı olmalıyız. DıĢ ülkelerle ve komĢularla ve pakt halinde olduğumuz ülkelerle iliĢkilerimiz 

çok çok iyi olmalı. Aksi halde üzerimize saldırırlar bugün yaptıkları gibi. Böyle olunca da biz ne 

Dolar’ı tutabiliriz, ne Euro’yu tutabiliriz, ne de akaryakıttaki diğer illerdeki artıĢları 

engelleyebiliriz. Bütün bunların var olduğu bir ortamda Pandemi’yi bir tarafa bırakıyorum. 

Toplamda yapılacak üçüncü biniĢ, dördüncü biniĢ son derece az olduğu için onları katmıyorum, 40 

kuruĢu bu kadar konuĢmamalıyız. Diğer artıĢları gördüğümüzde 40 kuruĢun bu kadar konuĢulacak 

bir tarafının olmadığını biliyoruz, bunu da halkımıza anlatmakta zorlanmayacağımızı düĢünüyorum. 

Lütfen bu pencereden bakalım. 

BAġKAN: Peki. 

CENAP BÖRÜHAN: Burada istikrarlı çalıĢıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Bu istikrarlı halin 

devamının sürdürülmesini arzu ettiğimi söylüyorum, teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Erhan Bey buyurun. Ondan sonra Halil BaĢkan’ım size 

vereceğim. Sonra Özan Bey, evet. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan’ım, ben sizin, sizden öğrenebileceğim bir soruyu sormak için 

söz aldım.  

BAġKAN: Buyurun.  

ERHAN ÇALIġKAN: ġimdi burada ulaĢımla ilgili zammı konuĢuyoruz. Benden yaĢı büyük 

olanlar var ama ben 55 yaĢında biri olarak böyle bir Pandemi dönemini yaĢamamıĢtık, hayatımda 

ilk defa yaĢıyorum. Bunda ne Merkezi Hükümetin, ne sizin, ne Ġzmir’de yaĢayan vatandaĢın ya da 

dünyadaki hiç kimsenin böyle bir Ģeye hükmetme ya da kontrol etme durumu yoktu. Yani bu bizim 

baĢımıza geldi. Bununla yaĢamak zorundayız, bununla da yaĢıyoruz. Merkezi Hükümet kendi 

doğrularınca kendi tedbirlerini alıyor. Kendi söyleyeceği, uygulayacağı politikaları belirliyor. Siz de 

Ġzmir’i yöneten kiĢi olarak BaĢkan olarak hepimizin BaĢkanı olarak bir tercihte bulundunuz.  ġimdi 

bulunduğunuz tercih… Böyle bir dönemde zam yapma tercihini seçiyorsunuz. Çünkü çeĢitli 

alternatifler vardı, alternatiflerin bir tanesi neydi? Aklıma gelen yani sizin empati kurma anlamında, 

“Sizin yerinizde olsaydım ne yapardım?”ı kendime sorduğum zaman… Ne yapabilirdim? 

Yatırımları durdurabilirdim. Belediyede tasarruf yapabilirdim. Bunu da çıkar halka anlatabilirdim. 

ĠĢte ben Ģunu yapamayacağım, bunu yapmak istemiyorum… KarĢılığında da suya zam 

yapmayacağım, hatta suyu ucuzlatacağım. Bunların hepsi bir tercihti. Siz bu kararı alırken nasıl bir 

ortamı düĢündünüz? Yani bu önünüzdeki alternatif seçenekler neydi? Böyle bir Ģeyi hiç düĢündünüz 

mü? Yani zam yapmazsak yatırımı durdursak, tasarruf etsek, halka bunu anlatsak olabilir miydi?  

BAġKAN: Anladım. 
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ERHAN ÇALIġKAN: Yani ben… Bunu çünkü baĢkası cevaplayamıyor. Ne Meclis Üyelerimiz, ne 

Belediye Bürokratlarımız… Bu tamamıyla… Tabii ki öneri getiriyor herkes, ortak akıl yürüyor ama 

sonuçta seçime giren sizsiniz, halka söz veren sizsiniz. Bu konuda bizi aydınlatırsanız, nasıl böyle 

bir tercihte…  Önünüzdeki opsiyonlar neydi? Neden böyle bir tercihte bulundunuz? Bunu ifade 

ederseniz ben çok memnun olacağım.   

BAġKAN: Peki teĢekkür ederim. Halil BaĢkan’ım buyurun. Özan Bey ve Hasan Bey var, ondan 

sonra kapatalım arkadaĢlar. 

HALĠL ARDA: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Üç 

kere söz aldınız. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

Yok, cevap hakkı falan yok, kimse size bir Ģey söylemedi. Halil Bey buyurun.  

HALĠL ARDA: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın 

ÖZUSLU girdilerdeki artıĢ oranlarını açık seçik ortaya koydu. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 

vermiĢ olduğu, ESHOT’un verdiği olduğu bu kamu hizmetinin bedeli asla bu bilet ücretleriyle 

finanse edilecek durumda değil. BüyükĢehir Belediyesi’nin bu açığı finanse ettiğini hepimiz 

biliyoruz. Hakan Bey “Rakamları nereden aldınız?” dedi. Ben bir Ġlçe Belediye BaĢkanı olarak bazı 

farklı konulara değinmek istiyorum. Aliağalı ArkadaĢımız da “Fedakârlık yapma zamanı” dedi. 

Evet, fedakârlık yapalım. Bize bu ay Ġller Bankasından gelen pay 1 milyon 800 bin lira. Benim 

sadece ödediğim net maaĢlar 4,5 milyon lira. 4,5 milyon lira net maaĢ Ġller Bankasından gelen para 

1 milyon 800 bin lira... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) Evet, Belediyenin diğer gelirleri var. 

BAġKAN: Müsaade eder misiniz? Evet, evet. 

HALĠL ARDA: Belediyenin diğer gelirleri var, ĠnĢaat Ruhsat Harçları var, Yapı Kullanma Ġzin 

Belgesi Harçları var, ĠĢ Yeri Açma Ruhsat Harçları var, var oğlu var. Ama bunlar var mı? 

GerçekleĢiyor mu? Hayır. Ülkenin ekonomisi, inĢaat sektörü hepsi ortada. Bizim gelirlerimiz 

düĢmüĢ, 1 milyon 800 bin lira parayla 4,5 milyonu karĢılayacağız, bu ay bunu yerine getirdik. 

Hüsnü Bey dedi ki; “Belediye batmıĢ, Seferihisar batmıĢ.” Peki, ülke ne durumda? Ülke ne 

durumda? Ülkenin durumunun içler acısı olduğunu arkadaĢlarımız zaten dile getirdiler. Pandemi 

sürecinde berberlerin iĢ yerini kapattık. Bırakın çalıĢmayı, bırakın insanları finanse etmeyi biz 

berberlerin elinden tutamadık. Berberlere bir ekmek parası dâhi veremedik. Biz Belediyeleri nasıl 

finanse edeceğiz? AK Partili Belediye BaĢkanı ArkadaĢlarım var. Onlar da dile getirsinler. Ġlçe 

Belediyeleri, BüyükĢehir Belediyeleri hepimiz bir zorluk yaĢıyoruz. Biz de bu durumda olmayı 

istemeyiz. Hüsnü Bey dedi ki; “Sütün tadı bozuldu.” Sütün tadı bozulmadı, ülkenin tadı bozuldu. 

Saygılar sunarım.  

BAġKAN: TeĢekkür ederim, Özan Bey buyurun. 

ÖZAN PARLAR: Özan PARLAR Güzelbahçe. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri ben 

düĢünüyordum ki, böyle bir karar alındıktan sonra Muhalif Grubun teĢekkür edeceğini 

düĢünüyordum. EleĢtirmesini değil de. Ama o karĢı olma dürtüsü var ya. “KarĢıyız, karĢı, her Ģeye 

karĢı.”  Değerli ArkadaĢlar, biniĢte 10 kuruĢ indirim yapıyorsunuz. Ülkedeki enflasyonun ne 

olduğunu bu ülkede yaĢıyorsanız gerçek anlamda uzaydan gelmediyseniz, sizler de biliyorsunuz. O 

halde bu ülkedeki bu enflasyonda, bu artıĢlarda ESHOT’un yolcu taĢımacılığında böyle kararlar 

alması değil, belki %30 direk olarak bir zam yapmasını bekliyordunuz. Bu yumuĢak geldi herhalde. 

Ondan dolayı teĢekkür etmeniz gerekiyor arkadaĢlarım. Bakın kent büyüyor, Ġzmir bir hilal 

Ģeklinde. UlaĢımı oldukça uzun süren bir noktadan bir noktaya ulaĢmakta. Onun için 90 dakika 120 

dakikaya çıkartılıyor. Bunlar halka yönelik olarak verilmiĢ Sosyal Belediyecilik örnekleridir. Ben 

burada bu konunun… ArkadaĢlar eleĢtirdiler ama eminim ki, onlar da muhalif oy kullanmayacaklar. 

Bu karar oybirliği ile bu Meclisten geçecektir diye düĢünüyorum, teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Çok kısa ama… Üçüncü kez söz veriyorum, bu Mecliste baĢka hiç kimseye 

vermediğimi bir kez söylemek istiyorum. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bakın, Sayın BaĢkan ben Adalet ve Kalkınma Partisi Grup BaĢkan 

Vekiliyim.  
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BAġKAN: Grup BaĢkan Vekili olarak söylüyorum, üçüncü kez veriyorum, orada da CHP var, orada 

da MHP var. 

ÖZGÜR HIZAL: Üçüncü olur, söz istesinler, versinler, biz dinleyeceğiz. 

BAġKAN: Ama bu sabaha kadar söyle gitmez. 

ÖZGÜR HIZAL: Olur mu Sayın BaĢkan biz… 

BAġKAN:  Ben size veriyorum diyorum, veriyorum sadece bilin… 

ÖZGÜR HIZAL: TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi bir kere son konuĢmacı arkadaĢımızın konuĢmalarını kabul etmiyoruz. 

Yani biz Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu yani Cumhur Ġttifakı 

olarak burada her Ģeye karĢı bir kere duruĢ sergilemedik. Biz Ġzmirlinin lehine olan, Ġzmir’in lehine 

olan hususlarda sizlerle birlikte el kaldırdık. “Oybirliği” dedik. Bu herhalde Sevgili ArkadaĢımız 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili eski Grup BaĢkan Vekillerinden Türkiye Büyük Millet 

Meclisinden bahsediyorum. Sakın burada… Engin ALTAY Bey’in Ģu ifadesini hatırladı; “Adalet ve 

Kalkınma Partisi dünyanın en iyi iĢini bile yapsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu iĢe okey 

demeyiz, evet demeyiz.” ifadesini hatırladı. Böyle bir eleĢtiri getirdi bize ama bunu kabul 

etmiyoruz. ġimdi Merkezi Hükümet yatırım yaptı. Bu yatırımları burada günlerce anlatırız. KeĢke 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi de bu yatırımları bu süre içerisinde yapabilseydi. Yol yaptı, ücreti 

ödenmeden geçildiği iddia edilen yollar yapılacak, yol medeniyettir. Bu yolları hepimiz 

kullanıyoruz. En son Bergama’da hep beraber kullandık. Bergama’ya her birlikte gittik. Ben ki, Ģu 

anda bu ifadem çok doğru olmayacak Trafik Hukuku açısından ama. Ben Sayın BaĢkanı, Sayın 

Belediye BaĢkanımıza çok yüksek hızlarla yetiĢemedim. O otoban sayesinde, Sayın BaĢkan’ım 

vakit kaybetmedi, geldi iĢinin baĢına toplantı sonrasında. Ġkincisi… Üçüncüsü ben sayısalcı 

değilim. Sonuca bakarım, gidilen yola bakmıyorum. Onu sayısalcı arkadaĢlarımız… Ġlhan Bey 

mimar, herhalde sınavlarda bu yöntemi denemiĢtir. Ben sonuca bakarım. Sonuç Ģu anda Ġzmir’de 90 

Dakika kaldırıldı mı arkadaĢlar? Kaldırıldı. ġu anda Ġzmir’de 90 Dakika kaldırıldı.  

BAġKAN: Hayır kaldırılmadı. 

ÖZGÜR HIZAL: Siz bunu 120 dakika da yapsanız, 150 dakika da yapsanız ücretlendirmeyle bu 

kaldırıldı. Ġlkler Ģehri Ġzmir artık zamlar Ģehri olarak anılacak, saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Hasan Bey, Nilay Hanım arkadaĢlar sizlerle bitireceğim, son sözleri 

sizlere veriyorum. Hasan Bey buyurun. ġerif Bey gördüm, Kazım Bey sizi de gördüm ve Nilay 

Hanımla bitireceğim, evet. 

HASAN ÜNAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri… 

BAġKAN: Kısa kısa ne olur, daha çok Gündem maddemiz var. 

HASAN ÜNAL: Kısa Sayın BaĢkan’ım, kısa.  

BAġKAN: Tamam. 

HASAN ÜNAL: Sadece Sayın HIZAL’ın kendince güzel olan örneklerine birkaç katkı da ben 

vermek istiyorum. Mart 2019’da 5,45 olan Dolar kuru bugün 7,36’da. ArkadaĢlar değiĢim %35. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
BAġKAN: ArkadaĢlar… 

HASAN ÜNAL: 2019 Mayıs-Temmuz dönemiyle…(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen müdahale etmeyin, size müdahale ettirmiyorum, siz de müdahale 

etmeyin. 

HASAN ÜNAL: 2019 Mayıs-Temmuz dönemiyle 2020 Mayıs-Temmuz arasında ESHOT’un ciro 

kaybı 255 milyon lira. Bazı rakamları da açıklamakta fayda var. Özümsemenizde fayda var. 

Örnekleri biraz daha çoğaltalım. 1 Ocak 2020 tarihinde Bursa BüyükĢehir Belediyesi’nin 

maliyetleri gerekçe göstererek ortaya koyduğu zam oranı %17. 24 Ekim 2019’da Samsun 

BüyükĢehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu zam oranı %18. Keza 23 Ocak 2020’de yine maliyetler 

gerekçe gösterilerek Denizli BüyükĢehir Belediyesinin tam biniĢ ücretine yapmıĢ olduğu zam 

%20’dir arkadaĢlar. Bu arada Sayın BaĢkanımızın ya da Grubumuzun Ģehre olan aĢkının azaldığıyla 

alakalı bir söylemde bulundunuz, olmadığıyla alakalı bir söylemde bulundunuz. ArkadaĢlar, 

ekonomik nedenler aĢkı bitiriyorsa sizlerin vatan aĢkının kalmadığını gönül rahatlığıyla 

söyleyebilirim, teĢekkür ederim. 
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BAġKAN: Evet ben teĢekkür ediyorum. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) ġerif Bey, arkadaĢlar lütfen, evet, evet. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım. Cumhur Ġttifakı’nın bir 

temsilcisi hakikaten çok doğru bir Ģey söyledi. Ben bir esnaf temsilcisi olarak beni çok memnun etti 

bu. Demek ki Cumhur Ġttifakı’nın bir tarafı doğru Ģeyleri görebiliyor. O da neydi? “Türkiye’de 

esnaf bitti.” dedi. Çok güzel bir itiraf ama Adalet ve Kalkınma Partisinden bununla ilgili herhangi 

bir Ģey geliĢmedi ve onunla ilgili herhangi bir arkadaĢlarımızdan itiraf gelmedi. Ben kendilerinden 

öncelikle Cumhur Ġttifakı’nda bu söylemi söyleyeni ilk önce tebrik ediyorum. Ġkinci; Sayın BaĢkan 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir özelliği kâğıt üstünde çok güzel cennet yaratıyor. Pandemi 

sürecinde iĢsizlik oranını çok rahat düĢürebiliyorlar, rakamlarla. Enflasyonu çok güzel 

düĢürebiliyorlar rakamlarla fakat ülkenin gerçeği bu değil. 80’li, 90’lı yılları hatırlayan arkadaĢlar 

vardır. Hüsnü Bey hatırlar. O süreçlerde akaryakıttaki zamlar o süreçte hükümet devirirdi. Akaryakıt 

zammında Ģu an otomatiğe bağlandığı için herhangi bir akaryakıt zammı konuĢuluyor mu 

arkadaĢlar? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

KonuĢulmaz, konuĢulmaz. 

BAġKAN: Evet, arkadaĢlar yapmayın Ģunu.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Sebebi Ģudur arkadaĢlar.  

BAġKAN: Evet, evet devam edelim.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Bunu çok güzel, Adalet ve Kalkınma Partisi bunu çok güzel kamufle eder. 

Birinci (SALONDAN: Ayarlama yapar.)  Adına zam demez farklı Ģekilde bunu önümüze getirir ve 

Türk halkı zaten zamları konuĢmuyor Ģu an. Neden söylüyorum bunu, demin demin Adalet ve 

Kalkınma Sözcüsü aynen Ģunu söyledi; “Akaryakıtta zam yok.” diye. 

BAġKAN: Evet. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Peki, akaryakıttaki bu geliĢim otomatiğe bağlandı ya, gelin ESHOT’u da bu 

Ģeyleri de bu gelin biletleri de akaryakıt veya herhangi bir Ģeye bağlayalım görelim sonucunu hep 

beraber.  

BAġKAN: Tamam, evet. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Bu, bu konuyla ilgili ikinci bir… 

BAġKAN: Evet. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Üçüncü bir konu arkadaĢlar, müsaade ederseniz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

BAġKAN: ArkadaĢlar, lütfen.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Üçüncü bir konu, üçüncü bir konu… 

BAġKAN: Hakan Bey lütfen.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Üçüncü bir konu, üçüncü bir konu. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

BAġKAN: Hakan Bey lütfen, lütfen ama müdahale etmeyin, müdahale etmeyin. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Grup BaĢkanı… 

BAġKAN: Evet. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Grup BaĢkanı, Grup Sözcüsü ve Hüsnü Bey’le ilgili…  

BAġKAN: Evet, evet. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: ArkadaĢlar, Mecliste lütfen nezakete dikkat edelim. Hüsnü Bey bu iĢi provoke 

etmeye çalıĢıyor bir. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) 

BAġKAN: Evet. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Ġkincisi Grup BaĢkan Vekili, arkadaĢım, lütfen, sen bir Belediye BaĢkanına; 

“Uzaydan mı geldin?” diyorsun lütfen. Bu nereye gidiyor yani. 

BAġKAN: Evet. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Hüsnü Bey kalkıyor burayı provoke etmeye çalıĢıyor. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

BAġKAN: ArkadaĢlar niye müdahale ediyorsunuz? 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Ben Sayın BaĢkan’ın…(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

BAġKAN: Lütfen dinleyin. 
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ġERĠF SÜRÜCÜ: Ben Sayın BaĢkan’ın sabrına, Sayın Belediye BaĢkan’ım sizin sabrınıza 

teĢekkür ediyorum. Bu kadar demokratik davranıyorsunuz ama… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

BAġKAN: Özgür Bey lütfen, susamıyor musunuz? Gerçekten merak ediyorum. Herkes susuyor 

ama siz niye susamıyorsunuz? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler) Lütfen dinleyin ama (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler)  Veriyorum, hep veriyorum. Sürekli konuĢmak olmaz ki. Herkes nasıl birbirini 

dinliyorsa siz de dinleyin. Dinlemiyorsunuz sürekli müdahale ediyorsunuz. (SALONDAN: Ġlkokul 

çocukları gibi oldular.)  

BAġKAN: Evet. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Lütfen, lütfen Bu Mecliste ilk defa bulunmuyoruz arkadaĢlar…  

BAġKAN: Lütfen rica ediyorum, müdahale etmeyin. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Bu Mecliste ilk defa bulunmuyoruz. Hüsnü Bey de ilk defa bulunmuyor. Bu 

Meclisin nezaketine hep beraber uyalım. Yani bir Belediye BaĢkanına; “Sen uzaydan mı geldin veya 

uzaydan mı” olacak iĢ değil.  

BAġKAN: Tamam ġerif Bey.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: O açıdan BaĢkan’ım, sabrınıza teĢekkür ediyorum ama herkesi bu Meclisin 

nezaketine davet ediyorum arkadaĢlar.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Bülent Bey buyurun.  

BÜLENT KÖKLÜ: Değerli BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri. Bu konu Plan Bütçe 

Komisyonumuza geldiği ve uzun saatler tartıĢtığımız için ben de birkaç cümle kurmak istedim ama 

geldiğimiz yere baktığınızda veya da karıĢtı. Gerçi Grup BaĢkan Vekiliniz de konuya açıklıkla ifade 

etti bir defa Ģunu çok net cümle kurarak söylüyorum 90 Dakika Uygulaması kalkmıyor. 90 Dakika 

Uygulaması 120 Dakikaya çıkartılıyor ve bu 120 Dakikalık Uygulamanın bedeli ilk biniĢte 40 

kuruĢ. Özgür Bey bir tarif yapmıĢtı; sataĢma anlamında düĢünmeyin sakın. Birden fazla aktarmadan 

bahsettiniz ama sanırım üçüncü veya dördüncü aktarmaya kadar geldiniz. 90 Dakikaya sığıyor 

muydu bu aktarma? Ġlk önce oradan bakalım sonra 120 Dakika üzerine uygulayalım. Eğer 90 

Dakika içerisinde bu aktarma ya yetiĢemiyorsa iĢte bu 30 dakikalık vatandaĢımıza sağlanan zaman, 

onun cebinden çıkacak sadece 50 kuruĢa mal olacak. Zam savunulacak ve tartıĢılacak bir Ģey değil. 

Biz de bunu gönül rahatlığıyla yaptığımızı sakın düĢünmeyin. Gerçekten daha kamu yararına daha 

uygun daha ucuz bir maliyet yapmak isterken, az önce bahsettiğiniz gibi geçen akĢam Tunç 

BaĢkan’a; “Arabayla yetiĢemedim.” dediniz galiba yanlıĢ hatırlamıyorsam otobandan. Evet, bu 

ülkenin vatandaĢı otobanın da parasını veriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yapılan otobanların 

bakım ve onarım giderlerinin, her yıl enflasyon oranında zamlanması gerekir. Çünkü “Ben altından 

kalkamıyorum.” der. Osman Gazi Köprüsü’nden geçersiniz Ġstanbul’dan Ġzmir’e gelirsiniz 292 lira 

%14 zam, geçen yıl %22,5 zam görmüĢtür. Hatta ve hatta kamu yararına ya para ödüyoruz 

geçmediğiniz köprü için bu devlet 112 TL bizim cebimizden çıkan paraları yüklenici firmaya 

ödemektedir. Hal buyken, bu kadar konuĢma ve tartıĢmada bizi zam yapar değil bizi bu iĢin 

içerisinden bu maliyetlerin ne kadar çabuk veya ne kadar mantıklı ne kadar ekonomik çıkma hesabı 

yapmamızı, göz ardı etmenizi de ĢaĢkınlıkla karĢılıyorum. Artık hastanelere falan girmeyelim Ģu 

anda konumuz ulaĢım. Bence bu arada nereden aldığımı hatırlamıyorum ama bilgileri. Onlardan da 

biraz bahsedeyim isterseniz. Düzce Belediyesi ulaĢıma % 25, Balıkesir ulaĢıma % 12, Erzurum da 

ulaĢıma % 17, aktarma baĢına 0,60 kuruĢ, aktarma baĢına. Bizim konuĢtuğumuz 0,50 kuruĢ gibi. 

Kayseri Belediyesi UKOME Kararı ile % 27, Ordu Belediyesi iki türlü 10 ila 20 arasında zam. 

Bursa’da %18 az önce bahsedildi. Denizli’deki zam oranları da belli. Bunlar neden zam yapıyorlar 

ya da fiyat ayarlaması yapıyorlar? Biz de aynı mazotu kullanıyoruz. Biz yapınca bir sıkıntı mı 

oluyor?  

BAġKAN: Evet. 

BÜLENT KÖKLÜ: Bu bir gereklilik. Ülkenin Ģartları da bu hale gelmiĢ ama kesinlikle sevinerek 

değil, ayakta kalmak için yapılan bir Ģey ki, Özgür Bey size bir Ģey hatırlatayım geçen yıl Kasım 

ayında burada size bir Ģey söylemiĢtim çok da olumlu karĢılamıĢsınız, karĢılamıĢtınız. Gelin bir 

örnek olalım el ele, Ankara’ya gidelim çünkü her defasında siz Ģu cümleyi kullanıyorsunuz, bütün 

Meclis’te biliyor. “Biz burada genel değil yerel siyaset yapıyoruz ama Ġzmir için savaĢıyoruz. 

Gerekirse Ankara’ya Buca Metrosu vesaire gibi konuları götürürüz, Ġzmir için her Ģeyi yaparız.” 
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Ben de; “Gelin Ankara’ya birlikte gidelim, Türkiye’ye örnek olalım Ģu mazottaki ÖTV ve KDV’yi 

denizde olduğu gibi indirelim. Hem BüyükĢehir Belediyelerinin yüklerini aĢağıya çekelim… 

BAġKAN: Evet. 

BÜLENT KÖKLÜ: Hem de vatandaĢa daha ucuz ulaĢım sağlayalım.” demiĢtim.  Hatırlatayım altı 

ay geçti, pardon 11 ay geçti herhalde. Bu kadar BaĢkan’ım, teĢekkür ederim, sağ olun.   

BAġKAN: Peki,  çok teĢekkür ederim. Son sözü size veriyorum. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  BaĢkan’ım, Ģimdi… 

BAġKAN: Affedersin Kazım BaĢkan. Unuttum. Tamam. Bundan sonra size vereceğim...  

KAZIM ÇAM: Buradan görünmüyorum herhalde. 

BAġKAN: Yok, yok çok haklısın, özür diliyorum. Kazım Bey, evet, özür diliyorum. Buyurun, 

buyurun. Evet, özür diliyorum.   

KAZIM ÇAM: BaĢkan’ım, ben zamdan filan bahsetmeyeceğim. Çeyrek oldu 800 lira düğünlere de 

gidemiyoruz korkuyoruz Ģimdi. Dolar oldu bilmem kaç lira. Hüsnü Bey’e bir Ģey diyeceğim; sürekli 

Ģu aĢk, aĢk, aĢk bizim aĢkımız devam ediyor da Hüsnü Bey’in, Ġzmir’e karĢı duyguları körelmiĢ biz 

ne yapalım. Hüsnü Bey Allah’ın çıkarttığı gökyüzündeki gökkuĢağına bile karĢı gelir. Ne diyeyim 

ben? Onu söyleyeceğim. Bir de izliyorum buradan sakin sakin, herkese oradan laf ata, ata, ata… 

Anlayamıyorum. ArkadaĢları dinleyeceğim ama anlayamıyorum. Ön taraftan rica ediyorum üç 

arkadaĢ da her yere atlamasınlar. Biraz kaba gelecek her Ģeye cevap vermesinler. Söz alsınlar… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bir dakika bak yine 

atladınız. Bak o da atladı. Hüsnü Ağabey sen de kalk, sen de kalk, ayıp yahu...  (SALONDAN: 

Devam et sen.) 

ÖZAN PARLAR: ġımarık çocuklar gibisiniz. 

KAZIM ÇAM: Tamam ben sustum. Ayıp ama yahu. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

HAKAN YILDIZ: Bu ifadeyi kime kullandı? 

BAġKAN: Yerinize oturun. Yerinize oturun. Ġfadenizi düzeltin.  

KAZIM ÇAM: BaĢkan’ım düzelttiğim zaman ikisi birden kalktı hemen... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
BAġKAN: Bir dakika dinleyeceğiz. Evet.  

KAZIM ÇAM: Ben ne yapayım. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler) 
BAġKAN: Bir dakika. 

KAZIM ÇAM: Ama dinleyemiyorum. Anlamıyorum. ArkadaĢlar bir Ģey konuĢuyor ben 

anlayamıyorum ki… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) 
BAġKAN: Evet, evet. Bir dakika arkadaĢlar lütfen laf atmayın.  

KAZIM ÇAM: Ama duramıyorsun yerinde. Laf atmayın, bir dur yerinde, söz al kalk ayağa konuĢ.  

BAġKAN: Evet, Kazım Bey toparlayın. AnlaĢıldı.   

KAZIM ÇAM: Duyamıyorum BaĢkan’ım Meclis gümbürtüye gidiyor.  

BAġKAN: Tamam anlaĢıldı.  

KAZIM ÇAM: Rica ediyorum. 

BAġKAN: Peki.  

KAZIM ÇAM: Söz alarak ayağa kalkıp konuĢalım.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz.   

KAZIM ÇAM: Ben bunları söyleyecektim, teĢekkür ederim.  

BAġKAN: Peki, Ben teĢekkür ediyorum. Nilay Hanım buyurun. Son söz sizde. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Ģimdi epeyce kiĢi söz aldı Ģimdi burada bir gerçeklik var 

bunu görmek gerekiyor. Biz bir kere 90 Dakikayı 120 Dakikaya çıkartıyoruz bu çok önemli bir 

unsur. 90 Dakikayı da Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye getirmiĢti yine Cumhuriyet Halk Partili 

bir Belediye bunu daha da iyiye götürüyor. Bu gerçeği görmemiz lazım ayrıca ilk biniĢte bir indirim 

söz konusu, ondan sonra 50 kuruĢ sadece 50 kuruĢluk bir artıĢ söz konusu. Bunun da sebebi; 

fiyatlarda uyarlama yapmak. Her zamanki gibi Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokrasiyi 

öngörüyor uygulamalarında da bunu gerçekleĢtiriyor. Öğrenciler kesinlikle etkilenmiyor. 60 yaĢ 

etkilenmiyor. Bergama’dan binen bir insan aynı fiyatla Ġzmir’e geliyor, ÇeĢme’den binen bir insan 
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Ġzmir’e geliyor. Sınırlarımız çok geniĢ, bir kere biz buna mutlak bir suretle sahip çıkmalıyız ve 

bunu doğru anlatmalıyız. Zamlar, yani AK Parti Grubu bundan çok fazla mutluluk duyuyor 

zannediyorum. Gerçekten nasıl da bir beklentiyle bu kadar Ģiddetle karĢı çıkılıyor. Hâlbuki objektif 

yaklaĢmak lazım. Objektif yaklaĢmak lazım. Biz bu gün bu uyarlamayı… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

BAġKAN: Hüsnü Bey duramıyorsunuz gerçekten hayretler içindeyim yani bir tek siz 

duramıyorsunuz. Gerçekten hayretler içindeyim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz bugün… 

BAġKAN: Yapmayın bunu lütfen. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz Cumhuriyet Halk Partili… 

BAġKAN: Kimse yapmıyor Ģunu, evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz bugün Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye olarak bugün bu 

uyarlamayı yapıyoruz. Çünkü iki ay sonra enflasyonu hesaplayamıyoruz bile, öngöremiyoruz bile o 

kadar yukarıya gidecek ki fiyatlar biz bugün bugün bu uyarlamayı yapmamızda bile vatandaĢın 

menfaatini öngörüyoruz. Bunu da basın yoluyla zaten ulaĢım ücretlerini anlattık. Bir diğer konu 

gerçekten bütün arkadaĢlarım söylediler. Toplu ulaĢımda ÖTV ve KDV yani çok yüksek. Toplu 

ulaĢım kimlere hitap ediyor? Orta halli vatandaĢlarımıza, yoksul vatandaĢlarımıza, ben de bu arada 

toplu ulaĢımı kullanan bir vatandaĢım. Burada yata eğer ÖTV  %1 gibi bir rakamsa, toplu ulaĢımda 

KDV ile ÖTV’nin bu kadar yüksek olmaması gerekiyor. Bunu da yapması gereken Hükümet. 

Buradaki AK Partili Meclis Üyelerimizin bu konuda aktif olması ve Hükümeti yönlendirmesi 

önemli. Buradan bütün belediyeler maalesef bu fiyatlardan çok olumsuz bir Ģekilde etkileniyorlar. 

Sonuçta toplu ulaĢım bir kamu hizmetidir. Bir baĢka nokta biliyorsunuz bizim tabii indirimli tarife 

uyguladığımızı bir kitle var. Ücretsiz tarife uyguladığımız kitle var. Çoğu zaman CumhurbaĢkanlığı 

Kararnameleriyle bunlar geliyor. Eğer Merkezi Ġdarenin tasarrufuyla bu kararlar geliyorsa, bizim de 

yerel yönetimler olarak Merkezi Ġdareden bunun ödentilerini almamız gerekir. Hiç değilse yarısını 

almamız gerekir. Bu konuda da AK Partili Meclis Üyelerine kanaatimce çok görev düĢüyor. Yani 50 

kuruĢluk bir zamdan bu konular çok çok daha önemli, çok daha fazla beraber mücadele edilesi 

konular. Bir de Ģunu söyleyelim bizim her Mecliste Belediye BaĢkanımıza yöneltilen ve kiĢilik 

haklarını etkilediğini düĢündüğümüz söylemler Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu çok rahatsız 

ediyor. Burada Belediye Meclisinde görev yapan Belediye Meclis Üyeleri olarak düĢüncelerimizi 

Önergeler üzerinden yürütelim. Bu konuya hassasiyet gösterilirse büyük bir memnuniyet duyarız. 

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, birçok arkadaĢım söz aldı ve büyük bir 

çoğunluk konuĢtu gerçekten. Bazı arkadaĢlarım birden çok söz aldı. Sonuçta bir kifayet-i müzakere 

deme noktasına geldim. Onu söyleyeyim. Bir kaç noktayı sadece açıklığa kavuĢturmak lazım. Ġfade 

edilmeyen birkaç noktayı önce söyleyeyim; Türkiye’deki üç büyük Ģehirde en düĢük toplu ulaĢım 

ücreti Ġzmir’dedir. ġu an itibariyle Ankara’dan,  Ġstanbul’dan daha düĢüğüz. Birinci saptama bu. 

Ġkincisi; gerçekten geçen yılın aynı dönemine göre son beĢ ay içinde hâsılatımızda toplu ulaĢım 

hâsılatımızda 225 milyon lira bir kayıp var. Değerli ArkadaĢlar, bu kayıp benim babamın parası 

değil, Ġzmirlinin parası. 225 milyon lira hâsılat kaybımız var. Bu çok büyük bir kayıp. Pandemi 

nedeniyle yaĢadığımız bütün Türkiye’yi bütün dünyayı etkileyen Ģey sonuçta 225 milyon liralık bir 

kayıp sadece toplu ulaĢımda, diğerlerini saymıyorum. Su gelirlerimizde % 55’den fazla düĢüĢ var 

birçok Ģey var ama toplu ulaĢımda 225 milyon lira bir kaybımız var. Bu çok ciddi bir kayıp. Bir 

baĢka nokta “Uzaydan gelmiyoruz, uzayda değiliz, Türkiye’deyiz.” derken kastettiğim Ģey Ģu 

arkadaĢlarım ifade ettiler Dolardaki artıĢ % 35, 1 Nisan 2019’dan bu yana, Euroda % 40, Altında ne 

biliyor musunuz?  % 97, yani bir çeyrek altın 382 liraymıĢ, bugün 752,5 lira. % 97. ArkadaĢlar 

Türkiye’de her Ģeyin fiyatı çok ciddi bir artıĢ var. Yani pazarda, mutfakta, her Ģeyde. Bunun dıĢında 

yaĢayamayız ki biz yani biz kamu yararına bir dernek değiliz, biz bir vakıf değiliz, biz Belediyeyiz 

ve geliri-gideri dengelemek zorunda olan bir kamu kurumuyuz. Aynı zamanda yatırım yapma 

mecburiyetimiz var, hizmet üretme mecburiyetimiz var, neyle yapacağız bunları? Yani dönmesi 

lazım bir biçimde çarkın. Birkaç nokta daha var düzeltmem gereken. Belediye bağıĢ istemedi 

Değerli ArkadaĢlar. Biz ne gıda paketi ne bir baĢka Ģey, hiçbir Ģekilde biz bağıĢ istemedik. Biz 

vatandaĢın gücü olanla ihtiyacı olanı buluĢturma noktasında bir koordinasyon görevi üstlendik. Biz 

bağıĢ istemedik. Biz, bizim bütün talebimiz eğer bir vatandaĢa ulaĢmak istiyorsanız; bunu “Halkın 
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Bakkalı üzerinden yapabilirsiniz” dedik. Biz sadece koordinasyonu üstlendik. Orkestrasyonu yaptık. 

Biz ne bağıĢ hesabı açtık ne o bağıĢlanan gıda paketi belediyenin kasasına girdi, deposuna girdi 

hiçbiri olmadı. Yani Türkiye’de, hiç kimsenin yapmadığı bir Ģeyden bahsediyorum. Biz bunu yaptık 

ve biz bağıĢ toplamadık Değerli ArkadaĢlar. Bunu düzeltmek istiyorum. Ġkincisi, üretici pazarını 

reklam olsun diye Kadifekale’de açtığımızdan bahsettiniz. 33 numaralı hat zaten oraya çalıĢıyordu. 

Bizim Kadifekale’de açmıĢ olmamızın sebebi; en mağdur kesim orada yaĢıyor, gerçekten oradaki 

insanlara bir sorun, acaba oradaki üretici pazarının onların hayatına etkisi ne oldu? Açık otobüsleri 

de onları teĢvik etmek için koyduk yoksa baĢka bir Ģey değil orada hat var zaten. Ayrıca Ġzmir’in 

neresinde bir pazar açacaksınız da otobüs gitmeyecek? Nereye açarsanız açın otobüsü de 

taĢıyacaksınız. Yani, “Otobüsle çıkılacak yere pazar açtınız. Oraya otobüs çıkartıyorsunuz.” gibi bir 

söylem bu da doğru değil. Değerli ArkadaĢlar, bir ĠZBAN’ın rolüyle ilgili bir ifade kullanıldı, “En 

büyük ağırlık ĠZBAN’dı.” diye. ĠZBAN’ın Ġzmir içindeki toplu ulaĢımdaki payı %14, bunun dıĢı 

ağırlıklı olarak ESHOT, yani ĠZBAN’ın %14. Evet, Ģunu söylemek lazım; Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi Türkiye’de kendi metro hattını yapan tek ildir. BaĢka bir tane il 

gösteremezsiniz ki sadece kendi bütçesiyle o Ģehirde metro yapmıĢ olsun. Böyle bir Ģehir yok, 

sadece Ġzmir Ģehri bütün metro hattını kendi kaynaklarıyla öz gücüyle yapmıĢtır. Bunu da göz ardı 

etmemek lazım. Bu önemli bir saptama. Evet, birkaç nokta daha bu KDV meselesi çokça 

dillendirildi. ÖTV, KDV… ArkadaĢlar, Değerli AK Partili ArkadaĢlarım, özellikle sizlere 

söylüyorum. Biz hep beraber kamu hizmeti yapıyoruz değil mi? KDV’ye %18 ödüyoruz, mazot 300 

milyon lira bizim ESHOT’daki giderimiz. Ayrıca ÖTV %18 ödüyoruz. ġimdi körfezdeki tekne, özel 

yat, o KDV’ye %1 ödüyor, ben hep beraber Ġzmir olarak otobüsümüzün mazotuna aldığımız 

KDV’ye %18 ödüyoruz. ġimdi biz bunu CumhurbaĢkanımıza kadar taĢıdık, ne yazık ki bir dönüĢ 

olmadı ama bu hakikaten hakkaniyetse, adaletse talip olduğumuz bir Ģey bunu talep ediyoruz. Buna 

hakkımız var. 300 milyonda % 18’den düĢünün siz KDV ve ÖTV indirimini, gelin bunu yansıtalım 

vatandaĢımıza. Ġndirtelim ve bunu vatandaĢımıza yansıtalım. Değerli ArkadaĢlar, bir de 

arkadaĢlarım… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Düzeltilmesi gereken de… 

BAġKAN: Nedir? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4. maddeyi görüĢtük, değerlendirdik Ģimdi oylamaya geçireceğiz sadece 

burada muhtarla ilgili Ġzmir’im Kartı tarifesi de yer almıĢ ekinde tarifeden, tarife cetveli ekinde yer 

alan Muhtar Ġzmir’im Kart Kullanım Bedeli Tarifesinin, tarife listesinden çıkarılarak oylanmasını 

öneriyoruz. Bu ibareyi söylememiz gerekiyormuĢ.   

BAġKAN: Tamam, bunu da oylama sırasında hatırlatırsınız, ben cümlemi bitireyim siz sonra 

söyleyin. Son olarak Ģunu söyleyeceğim, arkadaĢlarım hassasiyet gösteriyor nezaket bu çatı altında 

hitaplarımızda, üslubumuzda nezaket bu çok önemli. Eğer bunu kaybedersek, biz birbirimize olan 

güvenimizi kaybederiz, inancımızı kaybederiz. ġimdi Hüsnü Bey dedi ki; “Seferihisar’ı batırdı 

Ģimdi de Ġzmir’i batıracak.” ġimdi ben Ģunu söylemek isterim; Seferihisar’da 2009 yılından beri her 

seçimde oyumu arttırarak geldim. Ġzmir’de %58 oyla seçildim. Değerli ArkadaĢlar, bu Ġzmirliye 

saygısızlık olur. Böyle bir değerlendirmeyi ne Seferihisarlı hak eder ne ben hak ederim. 

Seferihisarlıya sormak lazım, Seferihisarlıya, Seferihisarlının esnafına, Seferihisar’ın turizmcisine, 

Seferihisar’ın tarım üreticisine, Seferihisar’ın gayrimenkul sahibine, iĢçisine, emlakçısına sormak 

lazım; Seferihisar 10 sene önce neydi, bugün ne oldu? Değerli ArkadaĢlar, bunu sorduğunuz zaman 

aldığınız cevap 10 senedir sürekli artan oy oranıdır orada da Seferihisar Meclis Üyesi 

arkadaĢlarımız var onlar en yakın Ģahididirler. Bunu Değerli ArkadaĢlar; “Seferihisar’ı iyi 

yönetmediniz, Ġzmir’i de iyi yönetmiyorsunuz.” demek var, “Seferihisar’ı batırdınız Ģimdi Ġzmir’i 

batırıyorsunuz.” demek var. Üsluptan kastım bu. Bu, çirkin bir üslup. Bu, bu Meclis’teki hiçbir 

arkadaĢıma yakıĢmaya bir üslup. Kimse kimseye böyle bir üslupla hitap edemez, etmemeli. Bu 

yakıĢıksız bir Ģey. ġikâyet ettiğimiz Ģey tam da bu. Türkiye’de siyasetin dili çirkin diye gençler 

siyasetten uzak duruyor. Neden? Çünkü görüyor bu çatı altında insanlar birbirlerine böyle hitap 

ediyor.  Sen batırdın, yok sen batırdın, ben batırmadım sen batırdın. Bu ne? Bu ne ayıp bir Ģey!                

Değerli ArkadaĢlar tekrar davet ediyorum hepinizi. Birbirimizde kullanacağımız dil de birbirimizi 

incitebileceğimizi dikkate alalım.  Empati yapalım ve bu dili bu çatının altında kullanmayalım. 

DıĢarıda neyse hesabınız; görürsünüz, dıĢarıda gelirsiniz, konuĢursunuz, söylersiniz, tartıĢırız ne 

isterseniz yaparsınız. Ama bu çatı altında biz Ġzmir’in seçilmiĢ en üst organı olarak Ġzmirliye böyle 
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bir tablo göstermeye hakkımız yok. Bu yakıĢıksız bir üslup. Son olarak bir Ģey daha söyleyip 

bitireyim. Hakan Bey, 20 kat artıĢ olduğundan bahsetti Gayri Safi Milli Hâsıla’da, rakamlar verdi. 

Ben de size baĢka bir rakam vereyim. 1990 yılında Değerli ArkadaĢlar, Türkiye’de kiĢi baĢı düĢen 

milli gelir 4000-5000 Dolar arasında. Bugün 9000 Dolarlardayız. 30 senede geldiğimiz nokta 4000 

küsur Dolarlık bir artıĢtır. Bu 30 senede bizimle aynı noktada olan, bizden daha geride olan Doğu 

Bloğu ülkelerine bakın. Romanya, Bulgaristan (SALONDAN: Güney Kore) Bravo, Güney Kore. 

(SALONDAN: Macaristan)  Bravo Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan hepsi bizim 

önümüzde hepsi. Sonuçta Değerli ArkadaĢlar, bu memleket kötü yönetiliyor ve sonuçta biz baharı 

göreceğiz. Hiç kimsenin kuĢkusu olmasın. Bu tabloyu değiĢtireceğiz. Bu kadar düĢük bir gelir 

seviyesindeki artıĢı bu toprağın üzerinde yaĢayan kimse hak etmiyor. Bizim bereketli topraklarımız 

Romanya’dan da Polonya’dan da Bulgaristan’dan da çok daha zengindir. Bizim kadim kültürümüz 

çok daha güçlüdür, bizim potansiyellerimiz, güneĢimiz, iklimimiz her Ģeyimiz, insan malzememiz, 

gencimiz her Ģeyimiz çok daha güçlüdür ve bu memleket çok daha iyisini hak ediyor. Değerli 

ArkadaĢlar Gündem Maddesinin Hanımefendi, evet, sizin ilave cümlenizi de okuyalım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Söz konusu Önergede ekinde yer alan “Tarife Cetveli”nde; “Muhtar 

İzmir‟im Kart Kullanım Bedeli Tarifesi”nin tarife listesinden çıkarılarak oylanmasını öneriyorum. 

BAġKAN: Önergenin bu değiĢiklikle, bu ilaveyle… Size cevabını vereyim; burayı ben tek baĢına 

yönetmiyorum Erhan Bey. 

ERHAN ÇALIġKAN: Zaten ortak akıl dedim ben. 

BAġKAN: Bu, hayır, “Siz bu Ģeyi yapsaydınız nasıl yaparsınız?” diye sordunuz ya yatırımlardan 

vazgeçerdiniz, baĢka yol uygulardınız tam da bunun için söylüyorum. Bu Meclis karar veriyor bu 

karara, ben Ģahsen karar vermiyorum. Dolayısıyla da aslında bu sorunuz Meclis’e yönelik bir soru, 

Meclis de bu iradeyi kullanıyor. Anlatabildim mi? Değerli ArkadaĢlar, Gündem Maddesinin 

kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 5? Buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 5 no’lu Önergenin Komisyondan geldiği 

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

6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 6. madde de Komisyondan oyçokluğu ile kabul görmüĢ 

ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda bu Gündem Maddesi tekrar değerlendirdik ve bazı 

hukukçu arkadaĢlarımızla bu Önergeye konu olan Protokolde bazı ilaveler yapma noktasında olduk. 

Ben bunların kayıtlara geçmesi yönünden Ģu anda yapacağımız değiĢiklik ve ilavelerle bu maddenin 

oylanmasını öneriyorum. Söz konusu Protokolün… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 
BAġKAN: ArkadaĢlar, lütfen dinleyelim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 2. maddesinde, 5366 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince; İzmir 

Büyükşehir Belediyesi lehine İzmir ili, Konak ilçesi, Pazaryeri Mahallesi, 1546 ada, 120 ve 125 

parselde kayıtlı taşınmazlar üzerine intifa hakkı tesis edilecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi 

lehine. 6. maddesine 8. fıkra eklenecek. Protokolün imzalanma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 

protokole konu taşınmazlar üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine 15 yıl süre ile intifa hakkı 

tesis edilecektir. İş bu protokolde işletme süresi olarak öngörülen 10 yıllık süre tamamlandığında 

intifa hakkı taraflarca kaldırılacaktır ibaresi eklenecek. 9. maddede yer alan kısımdan 2. cümle 

çıkartılacak, 10. maddesine İzmir Büyükşehir Belediyesinin işletme giderleri yönünden, “İzmir 

Büyükşehir Belediyesinin bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.” cümlesi 

eklenecektir. Söz konusu değiĢiklik ve ilavelerle Önergenin onaylanmasını öneriyoruz.    

BAġKAN: Evet, Hakan Bey? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Grup olarak oyçokluğu olduğu için Komisyon Üyesi 

ArkadaĢımız söz almak istiyor. 

BAġKAN: Tabii buyurun, buyurun. 

FĠKRET MISIRLI:  Sayın BaĢkan’ım, aslında bizim, pardon. Sayın Meclis, Değerli iĢte Meclis 

Üyelerimiz ya da neyse… 

BAġKAN: Buyursunlar.  

FĠKRET MISIRLI: devam ediyorum. 
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BAġKAN: Tabii. 

FĠKRET MISIRLI: BaĢkan’ım, bizim bir muhalefet Ģerhimiz vardı ama o okunmadı onu aslında 

bir okusak da ona bir ilaveler yapsak. Plan Bütçe Komisyonu olarak  

BAġKAN: Evet. 

FĠKRET MISIRLI: Ya da… 

BAġKAN: Siz söyleyin aslında daha iyi olur.  

FĠKRET MISIRLI: Ama orada kayıtlara geçmesi açısından bence tam metni okursak daha iyi olur 

BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Tamam, getirsinler arkadaĢlar. 

FĠKRET MISIRLI: Sonra ben devam edeyim.  

BAġKAN: Peki, yukarıdan mı geliyor, nerden geliyor, burada mı? Yukardan geliyorsa devam 

edelim biz tekrar döneriz. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler) Efendim? Geldiğinde tekrar size söz vereceğim.7? Nilay Hanım. Tamam, geldi arkadaĢlar 

evet. Neresi? Verin.  

DĠVAN KÂTĠBĠ: “Ġzmir Kemeraltı ve Çevre Yenilenme Alanı Projesinin yapılacağı lokasyon 

Kemeraltı ÇarĢısına uzak mesafede olması ve her ne kadar hizmet etmek, kamu yararı gibi 

görünse de Kemeraltının önceliklerine hizmet etmemesi aynı ada üzerinde mülkiyetleri Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesine ait binaların restorasyonu aciliyet kazanmasına rağmen çok ortaklı 

özel Ģirketin gayrimenkullerinin restorasyonuna kaynak aktarılması, TARKEM Tarihi 

Kemeraltı ĠnĢaat Yatırım ve Ticaret Anonim ġirketi çok ortaklı piyasa merkezli ticari bir 

Ģirket olması, proje alanında restore edilecek gayrimenkullerin çok ortaklı özel Ģirkete ait 

olması kamu kaynağının çok ortaklı özel Ģirkete kullandırılması ile gayrimenkuller üzerinden 

elde edilecek gelir artıĢından kamunun yararlanamayacak olması hisselerin tamamının 

kontrol edebilir olmayıĢı, yönetim ve denetimin uzun vadede sağlanamayacak oluĢu” Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Fikret 

MISIRLI. 

BAġKAN: Zaten Komisyon Raporuna girmiĢ Ģerhiniz arkadaĢlar Ģimdi gösterdi. Buyurun.  

FĠKRET MISIRLI: Aslında tabii bu Protokolün Hukuk Komisyonunda değiĢmiĢ hali bize gelmedi 

ama sonuç itibariyle biz oylamamızı… 

BAġKAN: Anladım.  

FĠKRET MISIRLI: Bir önceki haline göre verdik ama genel hukuksal anlamda bu konu ile alakalı 

belki yapılacak doğru bir hamle olabilir. Hukuk Komisyonunun aldığı karar ancak TARKEM 

biliyorsunuz iĢte %30 BüyükĢehir Belediyemizin %1 Konak Belediyesinin, %8 de Kamunun, 

Ticaret Odası, Sanayi Odasının bunu Meclisimiz bilgilensin diye anlatıyorum ve %61’i de iĢ 

adamlarından oluĢan ki onun %60 kiĢiye bölünmüĢ halinde bir ortaklık yapısı var. ġimdi TARKEM 

bir anonim Ģirket Sayın BaĢkan’ım ve sizden önceki Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Sayın Uğur 

Bey, geçtiğimiz sene 5 yeni Ģirket daha kurarak TARKEM’i halka açacağını söyledi. ġimdi tabii 

kaynaklarımızı halka açık olan bir Ģirkete aktarırken, tabii ki Kemeraltı’nın bir planıymıĢ, bir 

parçasıymıĢ gibi görünüyor bu arada da 3 tane Ģirket kurmuĢlar ve bu sayıyı artıracaklar. 

Zannediyorum belli bir zaman sonra da bu Holdingi açılmak gibi niyetleri var. Sorun burada tabii ki 

halka açılacak olan bir Ģirketin gayrimenkulünde biz BüyükĢehir Belediyesi olarak katkı sunuyoruz. 

KarĢılığında ne alıyoruz Protokolde o kısmını söylemedi, söylenmedi. YaklaĢık 5 milyon 400 bin 

lira para veriyoruz. Bunun 10 yıllık içerisinde 6 oda ki % 50’si dediği bize 3 oda kalıyor. Bununla 

ilgili olarak bir de buradan olabilecek gelirlerden bir miktar bize kâr payı olarak dönecek o rakam 

belli değil. Ben böyle bir hesap yaptığımda BaĢkan’ım, bugün için oda maliyeti bize 500 liraya 

geliyor. Orada zaten bugün için en fazla 15-20 liradır oda fiyatları. ġimdi TARKEM yeni Yönetim 

Kurulu BaĢkanı bu yerle ilgili olaraktan Tevfik PaĢa’nın Osmanlı Valisi olduğunu deklare ediyor. 

Hâlbuki buranın böyle bir özelliği böyle bir durumu yok. Ki EkĢi Sözlük herhalde kendisini 

yalanladığı için PaĢa Konağı olan yer yaklaĢık 120 yıl önce Ġzmir’in tüccarlarından ġükürzade 

Abdullah PaĢa’nın oğlu olan Tevfik PaĢa, yılı 1809 ve 1908 yıllarında sizin koltuğunuzda oturmuĢ 

BaĢkan’ım bir Belediye BaĢkanımız. ġimdi buraya kadar tabii ki değerlendirmelerimizin içerisinde 

en önemlisi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin özellikle bu tip tarihi yapıları restore etmek ve kamuya 

kazandırmak için oldukça çok yapmıĢ olduğu hamleyi doğru buluyoruz ancak bununla ilgili olarak 

illa oraya bir yatırım yapılacaksa, aynı parsellerde bize ait birtakım yerler var. Bence onların 
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ekonomiye kazandırılması veya bununla ilgili restorasyon yapılması daha önemli illa ki oraya da 

yapılacaksa Sayın BaĢkan’ım, Yunan iĢgaline karĢı mücadele veren, mitinglerde yaptığı konuĢmayla 

Ġzmir ve çevresinde etkili olan ayrıca Mustafa Kemal ATATÜRK ve Latife Hanım’ın nikâhını kıyan 

Hamdullah Efendi’nin evi var orda. Biz oraya bu kaynağı aktarsak hiç olmazsa tarihimize daha çok 

sahip çıkmıĢ oluruz. Biz Belediye eliyle bir holdingin varlıklarını artırabilecek olan bir iyileĢtirmeyi 

yapmamamızı ben Grubumuzdan ve tüm Meclis Üyelerimizden rica ediyorum. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Nilay Hanım,  buyurun Nilay Hanım belki bununla ilgili bir açıklık getirir, buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Sayın BaĢkan’ım Ģimdi TARKEM evet bir anonim Ģirket fakat 

ortakları arasında Ege ġehir Planlama ġirketi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait bir kamu Ģirketi 

yine ortaklar listesinde valilik var. Biz Ģeyi aldık yani TARKEM’in hisse durumunu ve 

hissedarlarını gösteren belgeyi temin ettik. Aslında belki Komisyonda bu detayla çalıĢılabilseydi 

belki oybirliğiyle bile gelebilirdi keĢke oybirliği ile geçebilseydi. ġunu söyleyeyim Valilik var, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin kamu Ģirketi var, Bölge Sanayi Odası var, Ticaret Odası ve bunun 

gibi odalar var ve aynı zamanda tabii ki özel sektör de var. ġimdi biz bir kere 5216 sayılı 

BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ile yönetiliyoruz. Bunun 7. maddesinde; “Büyükşehir Belediyesinin 

tarihi yapıları restorasyon hak ve yetkisi” var. Biz sadece bir binayı seçerek de restorasyonuna 

gidebilirdik ancak söz konusu yer burada Ģeyi de var bakın grafik olarak da gösterilmiĢ. Katlı 

otoparkın hemen arkasında, Anafartalar Caddesi’nde Kemeraltı ve Çevresinin Yenileme, Yenilenme 

Projesi içerisinde, biliyorsunuz Kadifekale’den baĢlar Basmane’yi dolaĢır, Konak Pier’e kadar 

uzanan geniĢ bir alandır, bu alan. O alan içerisinde yer alan bir bölge. Hemen arkasında kalan 

parseller Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait olan yapılar, ön tarafı da 120 ve 125 sayılı parsellerde 

TARKEM’e ait. Bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkan’ımız TARKEM BaĢkanıdır aynı 

zamanda. Dolayısıyla hemen ön tarafında da Hatuniye Meydanı vardır ve yan tarafında da Agora 

hep beraber Meclisimizi gerçekleĢtirdiğimiz tarihi turistik alanımız vardır restorasyonu süren. 

Dolayısıyla burası ivedilikle Ġzmir turizmine ve tarihine kazandırılması gereken bir alandır. 

TARKEM’le olan Protokol’ümüz de Belediye Meclisimizce karar verilebilecek alınabilecek bir 

Protokoldür. Çünkü 5366 sayılı bir Kanun, Tarihi Eserlerin Yenilenmesi Restorasyonu sürecini 

öngören Kanunun 4. maddesinde kamulaĢtırma yapabileceğiniz, satın alabileceğiniz, kat karĢılığı 

inĢaat yolu ile anlaĢma yapabileceğiniz ya da intifa hakkı kurabileceğiniz ve bu Ģekilde birlikte 

iĢletebileceğiniz imkân sağlıyor ve biz de burada hem 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu 

hem 5393 sayılı Belediye Kanunu hem de 5366 sayılı bu Özel Kanunun 4. maddesine istinaden bu 

düzenlemeyi yapıyoruz. Hem Ġzmir’in ihtiyacı olan bir alan zaten ivedi olarak yapılması gerekiyor. 

Tercih sebebi gösterilmesi gereken bir yer hem de mevzuat yönünden son derece önü açık. KeĢke 

oybirliği ile olabilseydi, keĢke bu çerçevede değerlendirilebilseydi. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: Peki. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Çok kısa, evet, buyurun.  

FĠKRET MISIRLI: Biz onun hukuksal yapılma biçiminde herhangi bir Ģeyimiz yok çekincemiz 

yok. Ancak burada Ģuna dikkat etmek lazım TARKEM 12 sene önce kurulmuĢ Kemeraltı’nı 

GeliĢtirme Projesi. Söz konusu yerin Kemeraltı ile hiçbir alakası yok. Bugün Kemeraltı’nın daha 

büyük sıkıntıları var. Belki orada hijyen Ģartlarının oluĢturulması,  dinlenme alanlarının yapılması, 

buna benzer yapılabilecek esnafa yönelik çok daha büyük düzenlemeler olması gerektiği noktada 

TARKEM gitmiĢ lokasyon olarak orayı seçmiĢ. ġimdi biz, bir Ģirket, anonim Ģirket ve halka 

açılacak olan bir Ģirketten bahsediyoruz. Biz ileriye dönük kaygılardan bahsediyoruz. 

BAġKAN: Anladım.  

FĠKRET MISIRLI: Bugünkü hukuksal yapısından değil. Biz özel bir Ģirkete ait olan her ne kadar 

biz de ortak olsak orada bu Ģirket halka açılacak hisseleri burada tavan yapacak.  

BAġKAN: Anladım.  

FĠKRET MISIRLI: Bu 160 arkadaĢımızın zenginleĢmesi yönündedir oradan elde edilecek artıĢtan 

maalesef bizim Belediyemizin bir katkısı olmayacak. Madem TARKEM 25 milyon Dolar bir 

sermayem var diyor koysun sermayesini oraya 5,5 milyon liraya alırken daha 5,5 milyon lira mı 

koyamıyor? Biz buraya yapacağımız yardımı kendi bölgemizdeki Kemeraltı’nda veya bununla ilgili 

olarak biraz önce Hamdullah Efendi’nin evini yapalım diye öneriyorum. Ben hukuk kısmını 

konuĢmadım. TeĢekkür ediyorum.  
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BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar, burada Ģunu söylemek istiyorum. Kaygınızı gayet iyi 

anlıyorum fakat bu model aslında Türkiye’ye örnek olması gereken bir model. Bunun Türkiye’de 

pek az örneği var. Yani kamu kurumlarının Valilik, Belediye, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları gibi 

kurumların içinde yer aldığı ve aynı zamanda özel sektörün içinde yer aldığı yapılar dünyada birçok 

yerde çok yaygın bir biçimde var. Türkiye’de pek uygulaması yok. ġimdi bunun Türkiye’de, 

Ġzmir’de böyle bir amaçla uygulanıyor olması teĢvik edilmesi, desteklenmesi gereken bir Ģey. 

Çünkü ayrıca Ģunu da biliyoruz ki, buradaki özel sektör temsilcilerinin buradan zenginleĢmek diye 

bir kaygılarından önce, buranın yani Kemeraltı’nın ayağı kaldırılması gibi bir öncelikleri var. Bir de 

bu halka açılması meselesi karar değil daha bu Uğur Bey’in yönetimdeyken deklare ettiği bir 

giriĢim henüz bununla ilgili Yönetim Kuruluna, ben yeni geldim göreve, bununla ilgili herhangi bir 

Ģey gelmedi ama gelirse tabii ki bu bizim üzerinde düĢünmemiz konuĢmamız gereken bir Ģey olur 

ama Ģu anda böyle bir Ģey yok. Ben kaygınızı anlıyorum bu kaygınızı da dikkate alacağım. Hiç 

kuĢkunuz olmasın. Değerli ArkadaĢlar Gündem Maddesinin bu eklenmiĢ metin çerçevesinde 

kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir.  

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım, parti isimlerini yazalım. 

BAġKAN: Nesini?  

HÜSNÜ BOZTEPE: AK Parti ve MHP’nin karĢı oylarıyla… 

BAġKAN: Kaydediliyor zaten, kaydediliyor. Evet, 8? Buyurun. Nilay Hanım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Sayın BaĢkan’ım, 7. madde. 

BAġKAN: Pardon affedersiniz 7. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Komisyondan oyçokluğu ile gelmiĢ, kabulü yönünde öneriyoruz.   

BAġKAN: Evet Komisyondan… Kemal Bey? Salahattin Bey? Komisyondan geldiği Ģekliyle 

kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  8. madde yine Komisyondan oyçokluğu ile gelmiĢ.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum. 9?  

NĠLAY KÖKKILINÇ:  9. madde de yine oyçokluğu ile uygun bulunmuĢ.   

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 9. Maddenin Komisyondan geldiği Ģekliyle 

kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. Buyurun Nilay Hanım 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  Sayın BaĢkan’ım, 10. madde ve 34 dâhil Komisyonlardan oybirliğiyle 

geçmiĢ oylansın.  

BAġKAN: Hakan Bey? 10-34 Kemal Bey? Salahattin Bey? 10 Numaralı Rapordan baĢlayarak 34 

no’lu Rapor dâhil Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum 35? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:   35 Komisyondan oyçokluğuyla gelmiĢ, oylansın.  

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 35 No’lu Raporun Komisyondan geldiği 

Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:    36 - 39 arası dâhil oybirliğine gelmiĢ, oylansın. 

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 36, 37, 38 ve 39 No’lu Komisyon 

Raporlarının Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 40? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oyçokluğu ile gelmiĢ, oylansın. 

BAġKAN: Hakan Bey? 

HAKAN YILDIZ: GörüĢ bildireceğiz. 

BAġKAN: Buyurun, buyursunlar. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, evet, Ģimdi burada Foça ilçesinde bir alanın 5000’lik bir imar 

planı hem Grup BaĢkan Vekili olarak hem de aynı zamanda Ġmar Komisyonu Üyesi olarak söz 

almıĢ bulunmaktayım. ġimdi burada öncelikle Foça Belediyesinin yaklaĢık Foça’ya 14 kilometre 

mesafede olan ve 74.000 m² yani 74, 74 dönüm bir alanın, bir vakfa tahsil edildiğini biliyoruz. 

“Bilimler Vakfı”  denilen bir vakfa tahsil edildiğini biliyoruz ve önümüze bir imar planlanması, 
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imar düzenlenmesi olarak bir Önerge geliyor ve Önergede Belediye Hizmet Alanı, Genel Otopark 

Alanı, Park ve YeĢil Alan olarak. ġimdi teknik olarak bakıldığında, imarsal anlamda bakıldığında 

burada hiçbir sorun yok gibi duruyor. 5000’lik bir Plan DeğiĢikliği yapılacak ve bu plan 

değiĢikliğinde evet bir alan belediye hizmet alanı yapılabilir mi? Yapılabilir. ġimdi tabii biz 

Komisyon görüĢmelerinde sizlerinde de bildiği gibi birtakım kurum görüĢlerini talep ediyoruz ve bu 

kurum görüĢlerinin içerisinde Foça Belediyesinin yazılarını hep beraber takip ettik ve bu kurum 

görüĢleri talep edilirken aslında Belediye Hizmet Alanının alt açılımı altında olmayan Bilimler 

Köyü gibi terim ve Bilimler Köyünün yapılacağından bahsediliyor. Burada imar hukuku açısından 

da bir sorun var, teknik açıdan bir sorun var,  dolayısıyla bizim temel karĢı duruĢumuz bu. Yani AK 

Parti Grubu olarak, Cumhur Ġttifakı Grubu olarak temel karĢı duruĢumuz “Teknik ve hukuki 

anlamda bir hata yapılıyor.” diyoruz. Onun dıĢında tabii tartıĢılacak diğer konular, o baĢka bir siyasi 

argüman onu baĢka bir ortamda elbette ki tartıĢırız ama her Ģeyden önce bunun yeniden 

değerlendirilmesi gerektiğini düĢünüyoruz. O anlamda da oyçokluğuna… 

BAġKAN: Anladım, Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu BaĢkanına bir söz verelim. Anladım, Erhan 

buyurun. Bir de belki Foça Belediye Meclis Üyemiz bir açıklama yapar.  

ERHAN UZUNOĞLU: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri. Aslında birlikte Özgür Bey’le 

aynı Komisyonda bu konuyu derinlemesine konuĢtuğumuz gibi aktardı. TeĢekkür ediyorum. Ancak 

Ģöyle bir fark var tabii. ġu; Ģimdi Foça Belediyesinden gelen, bize gelen, Meclis Kararında buranın 

Belediye Hizmet Alanı, Genel Otopark Alanı, Park ve YeĢil Alan olarak belirlenmesine yönelik 

olarak bir Karar almamıza yönelik bir itiraz veyahut bir itiraz demeyeyim de plan değiĢikliği olarak 

bize geldi ve burada hiçbir sorun yok. Çünkü bizden istenilen Ģey buranın Belediye Hizmet Alanı 

olmasıdır. Belediye Hizmet Alanı olması önünde hiçbir teknik engel yoktur. Sadece Özgür Bey’in 

buna karĢı oy ya da bir muhalefet Ģerhi yazma isteği doğrultusunda kurum görüĢlerinde Belediye 

Hizmet Alanı olarak açıkça yazılmıĢ olan o cümlenin içerisinde parantez içerisinde bahsettiği bir 

köy ifadesi var bu bizi bağlayan bir Ģey değildir. Biz orayı Belediye Hizmet Alanı olarak düzenledik 

ve Belediyenin de bizden, Foça Belediyesinin de bizden istediği budur.  

BAġKAN: AnlaĢıldı.  

ERHAN UZUNOĞLU: Teknik bir düzenlemedir. Bu teknik düzenlemenin önünde hiçbir engel 

yoktur. Muhalefet Ģerhlerinde AK Partinin muhalefet Ģerhinde teknik bu düzenlemenin Mekânsal 

Planlar Yönetmeliğinde yeri olmadığından bahsedilmekle birlikte biz zaten böyle bir Ģey yapmadık, 

biz burayı Belediye Hizmet Alanı olarak düzenledik. 

BAġKAN:  AnlaĢıldı.  

ERHAN UZUNOĞLU: Ben buraya dikkat çekmek istiyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. RaĢit Bey buyurun.  

RAġĠT DĠRĠM: Sayın BaĢkan’ım, Sayın Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu Özgür Bey’in 

bahsettiği Bilimler Köyü meselesi Foça Meclisinden oybirliği ile geçti.  Biz burada tahsisi yaptık. 

Mecliste tüm Muhalefetteki ArkadaĢlarımızın da katılımıyla. Yalnız tabii bunun mevzuat açısından 

geçerli olabilmesi Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın onayına bağlı bir konu. Bu konu yazıldı Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığına, onaylandıktan sonra ancak bu tahsis geçerli olacaktır. Buraya gelen 

planın da tamamen Foça Belediyesi’nin uygulamasına yönelik bir Ģeydir, bu Belediye Hizmet 

Alanıdır. Eğer Çevre ve ġehircilik Bakanlığı buna onay verirse hem Ġktidar hem Muhalefet olarak 

biz tüm Meclis Üyeleri böyle bir Ģeyin… 

BAġKAN: Tamam. 

RAġĠT DĠRĠM: Foça’ya yararlı olacağını düĢünüyoruz konu budur BaĢkan’ım. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, Kemal Bey buyurun. 

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Ġmar Komisyonumuzda bu konuyu enine boyuna tartıĢtık. Tabii o Foça’dan gelen o 

parantez içindeki not konusunda Özgür kardeĢim haklı Değerli BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Evet. 

KEMAL SEVĠNÇ: ġimdi biz burada BüyükĢehir olarak Ġmar Komisyonu BaĢkanımın da belirttiği 

gibi 1/5000’lik Nazım Planını onaylıyoruz. Bu plan onayında da böyle bir köy falan söz konusu 

değil. 

BAġKAN: Orda da Erhan Bey haklı. 
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KEMAL SEVĠNÇ: Dolayısıyla o geçirdiğimiz konu dıĢında bir sakınca yok bilginize Sayın 

BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Tamam, tamam peki Değerli ArkadaĢlar, Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği 

Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

TeĢekkür ediyorum. Nilay Hanım? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 41 ve 52 dâhil Komisyonlardan geldiği Ģekliyle. 

BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 41 ve 52 dâhil Komisyon Raporlarının 

Komisyonlardan geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.  

 

V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

BAġKAN: Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri. Hakan Bey buyurun. Özgür Bey size de vereceğim, 

size de vereceğim… Evet buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis birkaç rakamı düzeltmek için sizin verdiğiniz 

duyurduğunuz rakamları en azından daha açık bir hale getirebilmek için söz almıĢ bulunuyorum. 

Mart Ayında ya da geçen sene 2019’da “Çeyrek altın 351 lira Ģu an da 750 küsur lira.” olduğunu 

söylediniz. “Bu bizim ülkemizde artıyor.” dediniz. ġimdi o dönemlere baktığımızda değerli 

metallerin ya da Maden Borsası var dünya üzerinde Londra Metal Borsası. Değerli metallerin 

borsasında o dönemlerde baktığınızda altının ons fiyatı 1600 Dolarlar civarında 1200’den geliyor, 

1100 den geliyor Ģu anda 2074 Dolarlar civarında. Son noktasını bilmiyorum. Yani Dolar bazında 

artan bir madenden bahsediyoruz. Yine aynı Ģekilde dünya üzerinde dünyanın kullandığı bir enerji 

var, yani akaryakıt var. Hepimizin bildiği gibi akaryakıtın varil fiyatı 16 Dolarları gördü. Hatta bazı 

üreticiler eksi fiyata bir-iki gece satıĢ yaptı. ġu anda 40-42 Dolar 44 Dolar arasında. Yine bir 

kıyaslama önemlidir. Dolar-Euro parite kıyaslamasıdır burada. Dolar-Euro paritesinde 1,06’ları 

gördü. Neredeyse bütün Dünya, Dolarla Euro birbirine eĢ değer olacak dendi. ġu an da Dolar-Euro 

paritesi 1,18 de. Yani Amerika’nın Doları, Euro karĢısında değer kaybetti. Neredeyse bütün dünya 

para birimleri gibi. Yine bir yanlıĢ algıyı düzeltme adına söylüyorum. Yani bu birimleri 

değerlendirirken dünya konjonktüründeki ticaretin dengesini iyi bilmek lazım. O anlık değerlerdir 

bunlar ve belli bir para birimi üzerinden yürür. Yani bu sadece ülkemize dönük bir artıĢ, bir 

düĢüĢmüĢ gibi algılanmamalı. Tabii ki  ülkelerin kendi ekonomik durumlarına göre de bunu olumlu 

yada olumsuz etkileri olur.  Ancak Ģunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir ki, dünya üzerindeki bir 

elin parmağını dahi geçmeyen Trilyon Dolarları yöneten fonların verdikleri puanlar neticesinde 

oluĢmuĢ olan bir para edinim değeri vardır. Bunlar ülkelerin finansman kaynaklarını hatta bizim 

BüyükĢehir Belediyemizin dahi bir kredi notu vardır. Borçlanmadaki kabiliyetini bu notlar belirler 

ya da düĢük faizleri bu notlar belirler. GeliĢmiĢ ekonomilerde de kiĢiden kiĢiye kullanılan 

finansman oranlarında ciddi değiĢimler vardır. Yine bir yanlıĢ algıyı düzeltmek istiyorum. Bizim 

kültürel yaĢantımızda yoktur ama o çok medeni olarak gördüğümüz Avrupa’nın en zengin 

ülkelerinde Ģöyle bir yaĢam tarzı vardır; yani 50 metrekareye, 60 metrekare bir evi maalesef 2 ya da 

3 kiĢi paylaĢıyor. Yani orada ortak bir yaĢam var. Kendi özel yaĢayabilenlerin sayısı % 5’i geçmiyor, 

siz de buna Ģahitsiniz Sayın BaĢkan sizde bunu mutlaka gözlemlemiĢsinizdir. Yani  Ġsviçre’de bir 

Ģehirde… Lozan’dan bahsedeyim; Lozan’da bir 60 metrekare bir evde oturmak istiyorsanız, 

lokasyon değiĢmekle birlikte en az 2 kiĢi ya da 3 kiĢi o evi paylaĢırsınız ve en az 3000 Frank kira 

ödersiniz. ÇamaĢır gününüz bile o binanın bodrum katında belli bir gün ve saat içersindedir. Yani 

yaĢam kültürleri değerlendirdiğinde bizim standartlarımızla diğer standartlar arasında ciddi farklar 

vardır. O yüzden değerlendirmelerimizi yaparken birim olarak değerlendirelim. Yani 1 Dolar 1 lira, 

1 Euro 1 lira. Yani bunu böyle değerlendirmemiz lazım. 

BAġKAN: Baya ilginç hakikatten. 

HAKAN ġĠMġEK: Evet çok ilginç bir yaklaĢımdır söylediğim. Niye? 

BAġKAN: Ama ben anlamakta çok zorlanıyorum, yani. 

HAKAN ġĠMġEK: Beni galiba çok iyi anladılar. 

BAġKAN: Vallahi ben anlamadım. 

HAKAN ġĠMġEK: ġimdi durun ben size anlatayım. 

BAġKAN: Ama yani 5 dakikamızda doluyor biraz hızlı… 

HAKAN ġĠMġEK: Dolmadı daha 18 saniyem var. 
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BAġKAN: Evet tamam. 

HAKAN ġĠMġEK: Merak etmeyin hiç Sayın BaĢkan ben bu konulara dikkat… 

BAġKAN: Yok buyurun, buyurun merak ediyorum. 

HAKAN ġĠMġEK: ġimdi Ģöyle, Ģimdi Amerika’da yine kiralardan bahsedeyim; 1500 Dolarla 

2000 Dolar arasında kiralar değiĢir. Amerikan hükümeti 1000’er Dolar para dağıttı, yetmedi 1000’er 

Dolar daha dağıttı. Sadece 1,5 aylık kira parasıdır. YaĢam hakkı Sosyal Belediyecilik, sosyal yaĢam, 

sosyal Ģehir imkânsızdır. Yine Avrupa Almanya 850 milyar Euro dağıtacağını ifade etti. 

BAġKAN: Toparlayalım Hakan Beyciğim, tamam. 

HAKAN ġĠMġEK: Böyle bir Ģey yok, yani bunları… 

BAġKAN: Anladım, tamam, peki.  

HAKAN ġĠMġEK: Doğru algılayalım diye söyledim. 

BAġKAN: TeĢekkür ederim. 

HAKAN ġĠMġEK: Ama anlamadığınız Ģeyi size ben… 

BAġKAN Sonra ben… 

HAKAN ġĠMġEK: Size bir vakit olursa anlatmaya çalıĢayım, belki ben anlatamadım. 

BAġKAN: Tamam peki, teĢekkürler, Özgür Bey buyurun tamam, rica ederim buyurun, buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri çokça vakit geçti ama aslında söz 

almayacaktım, yalnız ESHOT meselesindeki tartıĢmalardan dolayı söz alma ihtiyacı duydum. ġimdi 

nezaket ve üsluptan bahsettik. Evet, nezaketimize ve üslubumuza dikkat etmemiz gerektiğini 

defalarca söyledik ve Ģunu da söylemek istiyorum; herhalde burada 16-17 aylık süreç içerisinde 

hem ben, hem Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız nezaketimizden ve üslubumuzdan taviz vermediğimizi 

düĢünüyoruz. Dönem dönem sesimiz yükselebilir, dönem dönem siyaseten farklı terimler 

kullanabiliriz. Bunları sizler de yapıyorsunuz. Ama hiçbir arkadaĢımız bizlere bu anlamda nezaket 

dersi verecek durumda değiller. Kendilerini nezaketsiz olarak… Tabii ki böyle bir iddiam yok ama 

nezaket dersi alacak durumda değiliz, bu birinci konumuz ve 2. konumuz Ģu; siz burada aynı 

zamanda Meclis BaĢkanısınız, yani Belediye BaĢkanı olmanın yanında bu kürsüde görev alırken 

Meclis BaĢkanı olarak görev alıyorsunuz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin Meclis BaĢkanı. 

Gördüğünüz birtakım hatalarda elbette ki müdahale edeceksiniz, Meclis Üyesi olarak bizlere ve 

Gruplara. Maalesef Ģunu görüyoruz; bu müdahale daha çok AK Parti Grubu ya da Milliyetçi 

Hareket Partisi Grubu üzerinde oluyor. ġimdi Sayın BaĢkan buna hemen geleceğim. Çünkü ben 

arkayı bile görmüyorum ama arkadan gelen sesleri duyuyorum. Ve Tutanakları sonrasını da okuyan 

bir insanım. O tutanaklarda da Ģu ifadeleri görebiliyorum; ben konuĢma yaparken Tutanakların 

altında duyulmayan ifadeler olduğunu görüyorum ama arkadan gelen ifadeleri duyuyorum, arkadan 

gelen sesleri de duyuyorum. ġimdi bize müdahale edilirken sizin hiçbir müdahaleniz yok. Bize 

“Atlayıp zıplamayın” denilirken hiç müdahaleniz yok. “Yediniz bitirdiniz.” ifadesi kullanılırken 

hiçbir müdahaleniz yok. YanlıĢ tektir Sayın BaĢkan, yanlıĢ yanlıĢtır, yanlıĢ burada da yanlıĢtır, 

burada da yanlıĢtır. Siz demokrat bir Belediye BaĢkanı ve Meclis BaĢkanı olduğunuzu iddia 

ediyorsanız, buradaki yanlıĢa müdahale ediyorsanız, buradaki yanlıĢa da müdahale edeceksiniz. 

Üçüncü konumuz siyaset dilinden bahsediyorduk. Tamamen bambaĢka bir konu ama Ģehirde 

konuĢulan bir konu, bunu da AK Parti Grup BaĢkan Vekili olarak dile getirmek durumundayım. 

ġimdi biliyorsunuz son zamanlarda çok sıkça tartıĢılan bir konu. Belki teknik olarak bununla ilgili 

Hakan Bey küçük bilgi verebilir ama tabii Gündem dıĢı konuĢuyoruz zaten.   2,5 dakikam kadar var 

Sayın BaĢkan’ım. Güzelbahçe’deki Go-Kart Pistiyle alakalı bir mesele. Tabii burada dediğim gibi 

teknik meselelere Hakan Bey mutlaka bilgisini verecek ama Sayın Güzelbahçe Belediye 

BaĢkanımız zannedersem burada yok. ġimdi… 

BAġKAN:  Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ġu ifade ne kadar doğru bir ifade, sizin takdirinize bırakıyorum. Elinizde hiçbir 

veri yok, elinizde hiçbir delil yok. Sadece siyaset yapma adına çıkıp, çıkıp bu alanla ilgili 

“Arkasında AK Parti Milletvekili var” söyleyip, arkasından da “Hayır efendim ben onu söylemek 

istemedim, özür diliyorum.” demek siyaset dili iĢte bu. Bu, çirkin dil bu. Biz bunu eleĢtiriyoruz, bu 

dili eleĢtiriyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? 

BAġKAN: Bunu kimin söylediğini söylerseniz, kim söyledi?  
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ÖZGÜR HIZAL: Bunu söyleyen, bunu söyleyen Güzelbahçe Belediye BaĢkanı. ġimdi bu, bu 

ifadeyi kabul etmiyoruz. ĠĢte sizin eleĢtirdiğiniz siyaset dilini biz de eleĢtiriyoruz ve bu Ģekilde 

buradan ret ediyoruz. ġimdi ben çıkıp… Az önce vakıfla ilgili bir eleĢtiri yaptık, teknik eleĢtiri 

yaptık ama kadar çok duyum aldık ki, o vakıfla ilgili. O alanla ilgili o kadar çok duyum aldık ki. 

BAġKAN: Hangi vakıfla ilgili anlamadım? 

ÖZGÜR HIZAL: Foça’daki vakıfla alakalı. 

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Vakfa tahsis edilen araziyle ilgili o kadar çok duyum var ki ama biz duyum 

olması münasebetiyle bunları burada tartıĢmadık, konuĢmadık. Siz çıkıp bu alanın arkasında AK 

Parti Milletvekili var diye… 

BAġKAN: Burada da kimse söylemedi bunu ama. 

ÖZGÜR HIZAL: Ben Ģehirdeki gündemden bahsediyorum Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: ġehirdeki gündem ama yani bu… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan Ģehirdeki gündemden bahsediyorum. 

BAġKAN: Peki, tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Biz yereli konuĢuyoruz bir Belediye BaĢkanının eleĢtirisinden bahsediyoruz ve 

ben bunu eleĢtiriyorum. Yoksa siz-biz sadece… Ülkeyi de konuĢacağız. Ülkeyi konuĢtu CHP’li 

Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız. ESHOT’u konuĢmadık ülkeyi tartıĢtık. Bunlara hiçbir müdahale 

etmedim. Dolayısıyla biz bunları eleĢtiriyoruz üslup, nezaket konusunda biz bu noktada yeterince 

üslubumuza ve nezaketimize dikkat ettiğimizi düĢünüyoruz, saygılar sunuyorum, hayırlı akĢamlar 

diliyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz Adil BaĢkan’ım buyurun. 

ADĠL KIRGÖZ: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. ÇarĢamba 

Günü Meclisimizi Bergama ilçemizde gerçekleĢtirdik, 2500 yıllık tarihi bir mekânda. Gerçekten 

çok anlamlı çok keyifli ve tarihi bir Meclis oldu. Dünyanın en güzel kentlerinden birinde yaĢıyoruz, 

ilçelerimiz hepsi birbirinden değerli. Ben Eylül Ayındaki Meclisimizi… Bizim de Dikili’de 

Çandarlı Kalemiz var, Çandarlı Mahallemizde tarihi bir yer. Orada gerçekleĢmesini arzu ediyorum, 

eğer Meclisimiz uygun görürse bunu… 

BAġKAN: ÇarĢamba mı Cuma mı hangisini yapalım arkadaĢlar? (SALONDAN: Cuma daha iyi 

olabilir.) 

ADĠL KIRGÖZ: Olabilir. 

BAġKAN: Cuma daha iyi olur… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
ADĠL KIRGÖZ: Olabilir. 

BAġKAN: Bir dakika…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
ADĠL KIRGÖZ: Cuma günü Pazarı… 

BAġKAN: BaĢkan’ın önerisini dinleyelim. 

ADĠL KIRGÖZ: ÇarĢamba daha uygun olur, Cuma akĢamları Pazarı çünkü… 

BAġKAN: Peki tamam, ÇarĢamba… 

ADĠL KIRGÖZ: ÇarĢamba daha iyi olur. 

BAġKAN: ÇarĢamba, arkadaĢlar konu tartıĢmaya kapanmıĢtır davet ÇarĢamba. 

ADĠL KIRGÖZ: TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: Evet teĢekkür ediyoruz, ÇarĢamba oradayız. Özkan hocam… Sonra size vereceğim. 

Buyurun Özkan Hocam. 

ÖZKAN YILDIZ: Sevgili BaĢkan’ım, Sevgili Meclis Üyesi ArkadaĢlarım ben 8 ve 9. Önergede 

söz istemiĢtim ama BaĢkan’ım muhtemelen görmediniz. 

BAġKAN: Görmedim. 

ÖZKAN YILDIZ: Dedim sonda konuĢayım. Göç Komisyonundan gelen iki öneri. Oyçokluğuyla 

bunlar geçti. Konu bu Suriyelilerle alakalı iki tane uluslararası çapta Sivil Toplum Örgütüyle 

BüyükĢehir Belediyemizin yaptığı Protokol idi. Bu Protokollerin bir tanesi Mülteciler ve 

DayanıĢma Derneğiyle olan Protokol 8. olan madde. 9. madde de BirleĢmiĢ Milletler Yüksek 

Komiserliğine bağlı olan ofisle ilgili bir Protokoldü. Burada AK Parti Grubu yani Hukuk 

Komisyonu ve diğer Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonu ve Göç Komisyonundaki Gruplar 
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veto ettiler. Ben açıkçası bunu biraz garipsedim, hayretle karĢıladım. Neden hayretle karĢıladım? 

Çünkü her sorunu tartıĢtığımızda aslında her sorun ülkemizin bir parçasını ilgilendiriyor ama 

Ġzmir’i de ilgilendiriyor. Çünkü Ġzmir’de de 150.000’in üzerinde Suriyeli mülteci yaĢıyor. Hepimiz 

bunun farkındayız 9 yıl oldu. Suriye’den gelen mülteciler, Suriyeli sığınmacılar ve o dönemi 

hatırlarsak Ģöyle kuĢbakıĢı çok kısa. 2011 yılında dönemin BaĢbakanı Ahmet DAVUTOĞLU’ydu 

sanırım. Stratejik derinlik kitabının da gereği olarak Suriye Ġç SavaĢında taraf olma ihtiyacı 

duydum, müdahil olundu sınırlarımız sonuna kadar açıldı ve Muhalefet Partilerinin özellikle bu 

konuda beraber bunu konuĢalım, beraber hareket edelim çünkü bu bir dıĢ politika meselesi. Ama 

dinlenmedi, dinlenilmedi ve tahminler, öngörüler tutmadı ve yanıldık. Bu yanılgının hesabı bugün 

Türkiye’de 50 milyar Dolar… CumhurbaĢkanımızın özellikle söylemiyle Avrupa Birliği’nden izole, 

kimsenin el atmadığı ve içeride bugün yapılan kamuoyu araĢtırmalarında bu nüfusun büyük bir 

kısmı barıĢ gelse dahi gitmeyeceği yönünde bir düĢünceleri var. Ve bugün yine yapılan kamuoyu 

araĢtırmalarında Ġzmir’in en önemli sorunu nedir dediğimiz zaman, inanın ulaĢımdan önce 

Suriyeliler geliyor, bunu da size söylemek isterim. Böylesi hassas bir konunun toplumsal uyum ve 

entegrasyon açısından yerel yönetimlere Sivil Toplum Örgütlerine ve Merkezi Hükümetin yanında 

tabii önemli sorumlulukları düĢüyor. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak biz de sivil toplumun 

geliĢmesi ve bu konuda gerçekten inanç temelli değil ama hak temelli Sivil Toplum Örgütleri’nin 

uzun geçmiĢleri, deneyimleri ve tecrübeleri ıĢığında buna evet oyu verdik. BüyükĢehir 

Belediyemizin bu iki Uluslararası Sivil Toplum Örgütüyle birlikte çalıĢmasına onay verirken AK 

Parti Grubunun bunu reddetmesini ben baĢından beri izlenen politikayla tamamen 180 derece ters 

olduğunu, bu gerekçeleri bugün burada Mecliste Ġzmir kamuoyuna da açıklarlarsa en azından hem 

Merkezi Hükümetin bu konuda yapmıĢ olduğu dıĢ politikadaki o yanlıĢlığın faturası, maliyetinin 

Ġzmir Kamuoyu tarafından da bilinmesi gerekiyor. Artı, Komisyondaki bazı arkadaĢlarımız özellikle 

burada MHP Grubunda yer alan arkadaĢlarımın dikkatine sunmak istiyorum. Bizim çocuklarımız 

orada Ģehit olurken bugün ülkemizde yaĢayan Suriyelilerin çok bir kısmı demokratik açıdan genç 

yaĢ diliminde. Bu çocuklar bugün burada gençler izole bir biçimde, kentin çeperlerinde, kente 

entegre olmadan, uyum sağlayamadan, dil bilmeden kendi kaderlerine terk edilmiĢ bir durumda ve 

yerel halkın gözünde büyük bir nefret diline dönüĢmüĢ konumda, uzun vadede eğer gereken 

entegrasyon, iletiĢim ve koordinasyon sağlanmaması halinde bunun kentimiz için büyük bir tehdit 

oluĢtuğuna dair algı ve önyargıların giderek artığını görmekteyiz. Dolayısıyla burada AK Parti 

Grubunun veya Milliyetçi Hareket Partisi Grubunda yer alan arkadaĢlarımızın buna ret… Bu 

Protokol’e hayır demelerinin gerekçelerini ben açıkçası siyaset üstü yani suçlu veya değiliz ona 

bakmadan buna cevap vermelerini istiyorum ve teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Peki, ben teĢekkür ediyorum. Buyurun Hüsnü Bey. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Vereceksiniz, Hüsnü Bey’e söz vermiĢtim 

buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan teĢekkür ederim. Sayın BaĢkan’ım, sizin 2009, 2014 oylarınızı 

arttırarak yaptığınızı biliyorum. Bu 2019’da da BüyükĢehir’de % 58 oy aldığınızı da biliyoruz. 

Fakat Ģunu da bilmek lazım; 2009’da Aziz KOCAOĞLU %56 oy aldı sadece CHP’yle seçime 

katılmıĢtı. Fakat siz 2019 da 7-8 partinin oylarıyla %58 ancak alabildiniz. Bu konuyu da bilginize 

sunarım. Ki evet-hayır da %72’ye çıkmıĢtı burada biliyorsunuz. Biz sizden %74-%75 bekliyorduk 

ama siz %58 aldınız. O yüzden tabii ki biz sizin oyunuzu artırarak geldiğinizi biliyoruz ama aynı 

Ģekilde 18 yıldır bu ülkede AK Partide oylarını devamlı artırarak geliyor. Oy arttırmak ama… Her 

devamında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından eleĢtiriliyor. “18 yıldır iktidarız.” deniliyor. O 

yüzden… Oy arttırmak tabii ki önemli seçime girerken ama oy arttırmak da her konuda her 

yaptığınızın haklı olduğunu da göstermez. Ben zaten “Siz batırdınız.” diye bir kelime söylemedim, 

“Seferihisar batık” dedim. Bakın Seferihisar da Ģu an… 

BAġKAN: “Batırdın” dediniz. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan iĢçilerin paraları ödenmiyor. Ödeniyor mu? Ödenmiyor. 

Bununla ilgili devamlı bize bilgiler geliyor. ġu an iĢçiler sanırım bu ay yine maaĢlarını alamadılar. 

Bunları biz burada söylemeyecek miyiz? Sizin sattığınız yerlerin haddi hesabı yok. Seferihisar gibi 

küçücük, nezih, güzel bir ilçede. Dediniz ki; “Seferihisar’da herkes mutlu,” değil. Bizi arayan o 

kadar çok insan var ki. En son seçimde yine seçilen arkadaĢımız 2014’te sizden daha fazla oy almıĢ. 

Siz en son 2014’te 52 aldınız, yeni seçilen arkadaĢınız 53 küsur aldı. Fakat Seferihisar’daki satılan 
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malların bugünkü miktarın, bugünkü karĢılığı 1 milyar liraya yakın. 35-40 bin nüfuslu bir ilçede 

bunların çok vahĢi bir satıĢ olduğu ortada BaĢkan’ım, ada sattınız. ġimdi bugün de Ġzmir’de demin 

ben Erhan’a sordum, Erhan da dedi ki; 3 milyar 150 milyona yakın biz yetki verdik borçlanma 

yetkisi. Hatırlıyorsunuz geçen sene bize yine Plan Bütçede konuĢurken burada bütçe tartıĢmaları 

konuĢurken 3 milyar, 3,5 milyar gibi Ġzmir’in 30 ile yayılmıĢ borcu vardı. Siz 1,5 yılda 3 milyar 150 

milyon lira gibi bir borçlanma yaptınız. Bunları biz söyleyeceğiz tabi ki Sayın BaĢkan burada. Tabii 

ki siz oyunuzu arttırabilirsiniz. Önümüzdeki seçimde belki daha fazla oy alabilirsiniz, ona bir Ģey 

dediğimiz yok. Ama bu borçlanmaları da burada söylememiz gerekiyor diye düĢünüyorum, saygılar 

sunuyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum Buyurun Kazım Bey, sonra size vereceğim. 

KAZIM ÇAM: Değerli BaĢkan’ım, Meclis Üyesi ArkadaĢlarım Go-Kart konusunda BaĢkanımızın 

ismi geçti, Go-Kart Güzelbahçe’nin kanayan bir yarası. Belediye BaĢkanımız Mustafa ĠNCE 

açıklama… O Ģekilde bir açıklama yapmadı, “Ġddia ediliyor.” dedi. Evet halk orada konuĢuyor, 

Kenan SOFUOĞLU var bunun arkasında ve Belediye BaĢkanımız da hiçbir yerden, hiç kimseden 

özür de dilemedi. ġimdi yatırımcının da bir ileri-geri konuĢtuğu bir Ģeyler var. Bende bugün bir Ģey 

açıklayacağım. Buranın planlamalarını Ġzmir’de hiçbir mühendis, haritacı kalmamıĢ gibi Aydın’da 

haritacılar yaptı göndermiĢler, bunun arkasında yatırımcı da Ģunu der: “Arkamda Aydın Milletvekili 

Bekir Kuvvet ERĠM var.” diyor. Buyurun buna ne diyeceksiniz? Bir. Ġki; Aydın’dan planlamalarını 

yapıyorlar ve bu arazinin geçiĢ yollarının olmadığını bile bile. Bakın orada yollar vatandaĢın tapulu 

arazisi havadan mı getirecekler çalıĢmaları her Ģeyi nereden yapacaklar? Bu, Değerli BaĢkan’ım 

verdiğiniz katkıya teĢekkür ediyoruz. Bu olaylar duyulduktan sonra BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanımız gelerek bize güç katmıĢtır. Milletvekillerimiz, Güzelbahçe’de çevre örgütleri GÜLDER 

baĢta olmak üzere Ġlçe Belediye BaĢkanlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi Ġlçe BaĢkanlarımız, Meclis 

Üyelerimiz bize güç katmıĢtır, biz bu yola baĢ koyduk, bu yolda da dövüldük ey halkım unutma 

bizi, saygılar sunuyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz son… Saadet Hanım peki son sözü size vereyim bitirelim. 

ÖZAN PARLAR: Davette bulunacağız… 

BAġKAN: Efendim? 

ÖZAN PARLAR:  Ben davette bulunacaktım. 

BAġKAN: O zaman en son size vereyim. Buyurun Saadet Hanım sonra size vereyim, evet son söz 

Mustafa Bey’le bitireceğim evet. 

SAADET ÇAĞLIN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, hatırlayacaksınız 

Meclisimizin, sizin BaĢkanlığınızdaki Meclisimizin Ġlk Oturumunda biz bir müjdeli haber almıĢtık 

BaĢkanımızdan. DemiĢti ki bize; Tarihi Elektrik Fabrikası ihalesine Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

Ģirketi Grand Plaza aracılığıyla katılıyoruz, katıldık ve biz bu ihaleyi aldık. Bu ihalenin 

resmileĢmesi onayını biz bekliyoruz biliyorsunuz 16-17 aydır. Ġlk ayında olmuĢtu bu ihale ve 

BaĢkanımızda birçok giriĢimde bulundu. Belki AK Partili ArkadaĢlarımız da destek vermiĢtir bu 

sürecin bir an önce tamamlanmasına ama biz olumlu bir haber almayı beklerken maalesef bu 

konuda ÖzelleĢtirme Ġdaresinin özelleĢtirmeye “Sadece özel Ģirketler katılabilir kamu Ģirketleri 

katılamaz bu yüzden de teklifiniz uygun bulunmamıĢtır.” denildiği yönünde bilgisi geldi tarafımıza. 

Bu karara itirazımız sürecektir. Bu kararın yersizliği konusunda kesin kararlıyız. Ben bu arada tarihi 

binanın tarihiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum ki, bundan sonra Gündemimizde olacaktır. 

Elektrik fabrikası bugün Enerji Müzesi olarak hizmet vermeye devam eden Ġstanbul’daki 

Silahtarağa Santraliyle aynı dönemde faaliyete baĢlamıĢ, 1998 yılına kadar da faaliyetini aralıksız 

sürdürmüĢ. Osmanlı Dönemi’nde 1913 yılında imzalanan yabancı ortaklığa imtiyaz veren 

sözleĢmeye dayanılarak 1926 yılında Belçikalı bir Ģirket tarafından kurulmuĢ ve 1928 yılında da 

devreye alınmıĢ ve devreye alındıktan sonra aslında Ġzmir’de yaĢam değiĢmeye baĢlamıĢ, sokak 

aydınlatmasından, hava gazından elektriğe geçilmiĢ. Ġlerleyen yıllarda atlı tramvaylar yerine 

troleybüsler devreye girmiĢ. Resmi Gazete’de 1943 yılında yayımlanan yine bir Kanundan sonra 

Elektrik Fabrikası kamulaĢtırılmıĢ. KamulaĢtırmadan önce kurulu gücü 5 megavat olup, yabancı 

sermaye tarafından yıllarca 5 megavat tutulan bu iĢletme ESHOT tarafından iĢletilmeye baĢladıktan 

sonra 40 megavat güce kadar ulaĢmıĢtır. Ve 1960’lı yıllarda Ġzmir’in elektrik ihtiyacının %30 

karĢılıyordu. Daha sonra ESHOT’tan sonra Etibank’a devredilmiĢ, Etibank’tan sonra TEK’e 

devredilmiĢ, TEK dağılınca en son Ankara Doğal Elektrik Üretim A.ġ.’de kalmıĢ üretimi 
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durdurulmuĢ ve teknolojisi de eski olduğu için ekipmanlar ve cihazlar hurdaya ayrılmıĢ. Böyle bir 

tarihi var  bu Tarihi Elektrik Fabrikası’nın. ġimdi, bugün gelen bu haberden sonra bir değerlendirme 

yapalım tekrar. Böyle bir geçmiĢi olan bir fabrikaya sahip, Ġzmir’in çok da güzel yerinde bir mekân, 

bir iĢletme eski bir iĢletme. ġimdi burasının özel mülkiyete geçmesi tabi bu arazinin geleceğini artık 

o Ģirketin ya da kiĢinin tasarrufuna kalacak ve özel mülkiyet bu binanın ya da bu iĢletmenin, 

arazinin halka açık bir Bilim Müzesi, Sanayi Müzesi ya da Enerji Müzesi ya da bir kütüphane 

olmasını mı tercih edecektir? Hayır. Ġzmir’in siluetini hançerleĢmiĢ gibi değiĢtiren çok katlı 

kulelerden yapıp, kendisine rant sağlamayı hedefleyecektir. 100 yıllık Elektrik Fabrikası da bu rant 

sevdasına karĢı bizim mücadele alanımız olacaktır BaĢkan’ım. Kamuda kalması esastır. Bu fabrika 

Ġzmirlinin bilim, sanayi ve kültür mirasıdır. Özel mülkiyetin inisiyatifine terk edilemez. 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi’nin bu ihaleyi ret etmesi ve özel mülkiyete satıĢ ısrarı toplu konut idaresinin 

halka ait arazileri özel mülkiyete satması ile aynı yaklaĢımdır, Elektrik Fabrikasına sahip çıkacağız, 

sürecin takipçisi olacağız, saygılar sunarım. 

BAġKAN:  Hakan Bey buyurun. TeĢekkür ediyoruz Saadet Hanım. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan öncelikle bir rakam düzeltmesi yapayım. KonuĢmanızda ismimi 

zikrederek milli gelirle ilgili bir açıklama yaptığınız için söylüyorum. 

BAġKAN: Girmemesini demiĢtiniz Gayrisafi. 

HAKAN YILDIZ: Hayır, ben… “Türkiye nin 90’lı yıllarda 4000 dolar olduğunu” söylediniz. 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Ben hemen resmi rakamlarla söyleyeyim 89’da 1979, 90’da 2710, 91’de 2600, 

92’de 2700, 93’te 3000, 94’te 2000. Böyle 2001’e kadar 2000 ortalamayla gidiyor Sayın BaĢkan. 

AK Parti Dönemi 2002’de geliyoruz iktidara. Ġlk geldiğimiz yıl 3492, ardından 4500 ve ortalama 

geldiğimiz son nokta da 10.000. Yani ortalamaya vurduğunuzda 11 yıllık, 89 ve 2002 arası 2300 

dolar ortalama varken, AK Partinin 2002’den bugüne kadar ortalaması da 10.000. Yani yaklaĢık 4 

kat artmıĢ durumda. Allah’a çok Ģükür AK Parti Ġktidarları her seçimde sizim tabirinizle, seçimde 

birinci parti olarak çıkarak halkın takdirini alarak ülkeyi yönetmeye devam ediyor, inĢallah 2023’te 

de aynı coĢku ve aynı heyecanla da yönetmeye devam edeceğiz. ġimdi Sayın BaĢkan Mecliste 

yaklaĢık 1 yılı geçti Meclis Üyeliği yapıyoruz. Tarzımızı… Ġyi kötü birbirimizin yaklaĢım ve 

tarzlarını biliyoruz. Hayatım boyunca araĢtırmadığım bilgi sahibi olmadığım hiçbir konuda 

konuĢmamaya özen gösteriyorum. Geçtiğimiz Meclislerde ısrarlı bir Ģekilde Güzelbahçe Go-

Kart’larla ilgili Güzelbahçe’nin Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız konuĢmalar yaptılar. Birtakım… 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığını kast ederek, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü’nü kast ederek 

planlama hiyerarĢisini kast ederek birtakım iddialar da bulundular. Pazartesi günü aynı iddiaları 

tekrar, tekrar ettiler. Hatta Grup BaĢkan Vekilimizle yan yana oturuyorduk, “Bu konuyu özellikle 

merak ediyorum, araĢtırmak istiyorum.” dedim. Hemen onun ardından “Eylemlerde siz gittiniz.” 

Biraz önce Grup BaĢkan Vekilimizin değindiği konu Ģu; siz Ģehrin yedieminisiniz Ģehr-i eminisiniz. 

Aynı Ģekilde Güzelbahçe’nin Belediye BaĢkanı’da Ģehrin Ģehr-i emini. Yani emin kiĢisi, doğru 

kiĢisi, yöneten kiĢisi. Ben gazetedeki yatırımcının iddialarını dikkate almam. Bir seçilmiĢ Belediye 

BaĢkanına ortaya attığı iddiaları ciddiye almam, doğru bulmam benim için Mustafa ĠNCE’nin 

söylediği söz geçerlidir, bağıĢ konusunda. Nedeni nedir? Çünkü seçilmiĢtir ve ben onun sözüne 

itibar ederim. Ama Ģu noktada da eleĢtirimizi yaparız. Yanında bu kentin Vali’den sonraki en büyük 

bürokratik temsilcisi olan Genel Sekreterimiz, yanında siz, yolda yürürken görüntüleri izledik. 

Sayın Milletvekilimizin ismini ortaya atıyor, Sayın Genel Sekreterimiz teyit edip soruyor, Sayın 

BaĢkan teyit ediyor. ġimdi makam sahibinin sorumluluk sahipliği vardır Sayın BaĢkan. Siz bugün 

bu koltukta Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak oturmakla birlikte ilk Mecliste de söyledim, 

Ģahsımın da Belediye BaĢkanısınız. Sizin sözleriniz bizim için kıymetli ve değerli. Güzelbahçe 

Belediye BaĢkanı’nın bir vatandaĢ edasıyla bu iddiada bulunması hiç Ģık olmamıĢtır, doğru da 

olmamıĢtır. Bir televizyon kanalında bununla ilgili özrünü biz dinledik. Zannedersem Sayın Meclis 

Üyesi dinlememiĢ. ġimdi konuya döndüğümüz de Sayın BaĢkan, ben araziye gittim, yere gittim, 

bölgeyi dolaĢtım ve bu noktada baktığımda Ģöyle bir tabloya karĢılaĢtım; “Ģimdi neyi tartıĢtık?” 

Dediler ki, burada Bakanlık bir plan yaptı. Tarım alanları heba edildi. ġimdi Doğal Sit 

Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanma Alanında kalan bir yer. Biz bu alanlarda Sasalı 

Planlarını yaptık Sayın BaĢkan. Aynı lejantta kalıyor. Bürokratlarımız burada yanlıĢ bir bilgi 

veriyorsam bir daha ki Mecliste düzeltirler. Sasalı Planlarını yaptık ve buralara konut koyduk, 
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ticaret koyduk. Çünkü bu plan kendi içerisinde az yoğunlukta olmak kaydıyla asıl havzayı koruma 

alanının sınırı olduğu için belirli yapılaĢmaya izin veren bir plan. Devletin 25 tane kurumu görüĢ 

toplamıĢ, çalıĢmıĢ, biz onları zan altında bıraktık. Ne dedik? “Tarım alanlarını mahvediyoruz.” 

dedik. Siz “Ağaçlar katlediyor.” dediniz. Bölgeye gittim. Google Map’e girdim, 2002’ye kadar 

gidiyor. 96 yılında bu alan sürücü pisti. Yani araçlara sürücü pisti, 96 yılında. ġimdi bakıyorum 100 

metre ötesinde 75 tane villa inĢa edilmiĢ. Yani çevreci ve doğa sahibi olduğumuz bir yerde… 

Bakınız Güzelbahçe Belediye BaĢkanı kenti yöneten olarak böyle bir projeye karĢı olabilir, böyle 

bir projenin varlığından rahatsızlık duyabilir. Siz iki dönem Seferihisar’da sakin Ģehri getirdiniz. 

Sakin Ģehir olmanın birtakım kriterleri vardır. O bu kriterler doğrultusunda ben bir mekan sahibi 

olarak gelip, orada bu kriterlerin dıĢında bir yer açabilir miyim? Açamam. O sizin genel 

politikanızdır. Bu Güzelbahçe’nin genel politikası olabilir. Ancak genel politikanızı… 

BAġKAN: Toparlarsanız. 

HAKAN YILDIZ: Bir kurumu, bir kurumu karĢıya alarak konuĢmanız doğru değildir. ġimdi 

baktığımız zaman hemen… 

BAġKAN: Kim? Hangi kurumu? Anlamadım. 

HAKAN YILDIZ: Çevre ve ġehircilik Bakanlığını, Bakanlığı, Hükümeti bu konuĢmalar burada 

yapıldı, biz burada itham altında bırakıldık. BaĢka bir Ģey söyleyeyim, asfalt atılıyor. 

BAġKAN: Toparlayın evet. 

HAKAN YILDIZ: Grubumuz adına söz aldım Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Olabilir.  

HAKAN YILDIZ: Zaten bir dahaki toplantıda… 

BAġKAN: Süreyi aĢmanıza izin vermez Grup adına konuĢmanız. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan bu süre konusunda da, bu süre konusunda da itirazımız var. 

BAġKAN: Siz sözünüzü toparlayın. 

HAKAN YILDIZ: AK Parti Grubu burada diğer Meclis Gruplarıyla oturup, bu sürenin 5 dakika 

sınırlamasına itiraz ediyoruz.  

BAġKAN: KonuĢursunuz. 

HAKAN YILDIZ: Hayır konuĢulmadı. 

BAġKAN: “KonuĢursunuz” diyorum. 

HAKAN YILDIZ: Tekniğini bir daha konuĢursunuz diye bıraktı Mustafa BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Siz sözünüzü toparlar mısınız? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Toparlayın. 

HAKAN YILDIZ: Ben AK Parti Grup Sözcüsü olarak konuĢuyorum. 

BAġKAN:  Evet toparlayın. 

HAKAN YILDIZ: Sorulan sorulara cevap veriyorum. 

BAġKAN: Tamam ama toparlayın. 

HAKAN YILDIZ: ġimdi Ģuna geleceğim bakınız. 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Hemen ilerisinde çok güzel bir proje EuroVelo Projemiz var BüyükĢehirin. 

Ġnceledim çok da keyifli bir proje. Nerede yapıyoruz? Koruma havzasında yapıyoruz. Yapalım. Ama 

onun hakkındaki proje detaylarına baktığımız zaman uzun bir Bisiklet Yolu tasarlıyoruz. Çok da 

keyifli. Euro kapsamında yapıyorsunuz. Peki o Bisiklet Yolu yaptığınızda asfalt dökmüyor muyuz? 

Dökmeyecek miyiz? Yani Ģunu demek istiyorum; Lütfen bir konuyu… Genel siyaset tarzı 

Cumhuriyet Halk Partisinin maalesef Ġzmir de böyle. Aynısını TOKĠ de gördük. Yani bir tarafta spor 

alanı eleĢtirisi yapıp, bir tarafta spor alanlarını imara açan Cumhuriyet Halk Partisi algı yönetimi 

yapmanızı eleĢtiriyoruz. 

BAġKAN: Aynı Ģeyleri… Tamam Hakan Bey? 

HAKAN YILDIZ: Bakınız, burasına asfalt döküyor diye eleĢtiriyorsunuz. 

BAġKAN: Evet, evet. 

HAKAN YILDIZ: Projenize asfalt döküyoruz. “Buraya ağaç kesildi.” diyorsunuz, 20 yıllık 

görüntülere dönüyorum, bir tane ağaç kesilmemiĢ. Biz burada bir Ģahsı savunmuyoruz. ġunu da 

söylüyorum.  

BAġKAN: AnlaĢıldı.  
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HAKAN YILDIZ: Tekrar söylüyorum benim itibarım ve sözüm Mustafa Bey’in yanındadır. Yani 

bir Ģirketin, Ģahsının iddiasını… 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN YILDIZ: Grubumuz olarak kınarız. 

BAġKAN: Tamam. 

HAKAN YILDIZ: Ama bu anlamda algı yönetimi yapılarak Bakanlık yetkilerini, Kurum 

görüĢlerini… “Bir tarafta üst ölçekli planlara uymuyor.” diyoruz. Urla’da,  Urla ġarapçıların orda 

üst ölçekli planlara uymayan yerde kitle büyümesi yaptık, bu Mecliste oyladık. Niye? Ġhtiyaç vardı. 

Bir taraftan Dikili’de kıyı kenar planları onaylı olmamasına rağmen Dikili Kıyı Planları geçti. Hani 

plan kriterleri? Yeri geldiğinde bu kriterleri BüyükĢehir zorluyor ama bu noktada Bakanlık bir plan 

yaptığında ne hikmetse Bakanlık Planlarının hepsinin altında bir Ģaibe anlayıĢını kesinlikle ret 

ediyoruz. 

BAġKAN: Tamam, teĢekkür ediyoruz. 

HAKAN YILDIZ: Bilgiye dayalı olmadan lütfen bu Mecliste... 

BAġKAN: Tamam. 

HAKAN YILDIZ: Hiçbir Meclis Üyemiz de konuĢmasın TeĢekkürler. 

BAġKAN: Bunu sadece hiçbir Meclis Üyesi burada bilgiye dayanmadan konuĢmuyor. Kimseyi 

itham edecek bir ifadede bulunmayın. Herkes bilgisi dâhilinde konuĢuyor. Siz ne kadar… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Benim sözümü 

kesmeyin... 

HAKAN YILDIZ: Ama siz de doğruyu söyleyin… 

BAġKAN: Siz doğruyu söylemiyorsunuz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Siz doğruyu söylemiyorsunuz... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hiçbir… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Değerli ArkadaĢlar… Bir susar 

mısınız? Burası kahve değil... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Ben konuĢuyorum… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Sizin konuĢmanızı kestim mi? 

ÖZGÜR HIZAL: Hakan Bey’i konuĢturmuyorsunuz. 

BAġKAN: Hayır, süreyi aĢtığı için kestim… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Süreyi aĢtığı için… Benle siz bu üslupla 

konuĢamazsınız... 

ÖZGÜR HIZAL: Siz de konuĢamazsınız. 

BAġKAN: Ben süreyi…  

ÖZGÜR HIZAL: Siz de konuĢamazsınız Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Bakın, bakın…  

ÖZGÜR HIZAL: Siz konuĢurken iyi, biz konuĢurken kötü… 

BAġKAN: Bitti mi sözünüz?  

ÖZGÜR HIZAL: Ġstirham ediyorum… 

BAġKAN: Bittiyse… Ben de istirham ediyorum. Bu Zulu’daki süre herkes için geçerli. Siz… 

HAKAN YILDIZ: Kabul etmiyoruz efendim. 

BAġKAN: Etmiyorsanız konuĢursunuz. 

HAKAN YILDIZ: KonuĢamıyoruz… 

BAġKAN: KonuĢursunuz…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Bak gene, gene benim sözümü kesiyor… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Gene kahveye döndü... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar,  arkadaĢlar bu 1 

dakika meselesi değil... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Hâlâ konuĢuyorsunuz Hakan Bey, inanamıyorum size... 

HAKAN YILDIZ: Gene bana müdahale ediyorsunuz? 

BAġKAN: Siz, siz… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Hakan Bey siz haddinizi bilmiyorsunuz, hâlâ konuĢuyorsunuz... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Susun artık. Susmuyorsunuz. 

Nasıl susturacağız biz sizi? Bu nasıl bir Ģey? Bu nasıl bir Ģey? Ben hayretler içindeyim. Sizin… 
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Bakın ben size Ģunu söyleyeyim kardeĢim; Türkiye’nin hiçbir Belediyesinde bu kadar demokratik 

bir Meclis yönetilmiyor. Ġddia ediyorum size... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben bir Ģey söylüyorum. Allah aĢkına bir susun. 

Bu nasıl bir Ģey? Ben konuĢacağım müsaade ederseniz. Böyle bir Ģey var mı? Bu nedir? Bu nedir 

arkadaĢlar? Gerçekten akıl alacak gibi değil. Nasıl susturacağız biz sizi? Nasıl bu kurallara riayet 

edeceksiniz? Herkes gibi dinleyeceksiniz? Herkesi suçlamadan, itham etmeden nasıl olacak bu iĢ? 

(ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…) Bir cevap vermeyin, ben konuĢuyorum...(Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben konuĢacağım…  (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)   
BAġKAN: ġimdi çıkartacağım ama… Bakın, sizi çıkartırım... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Grubu da çıkartırım.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Buyurun çıkartın bakalım. 

BAġKAN: Siz eğer… Bakın, susmazsanız...  

HÜSNÜ BOZTEPE: Böyle bir Ģey var mı? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar burada ben kimseyi çıkartmadım… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Nasıl çıkartmadınız?  

BAġKAN: Ben kimseyi çıkartmadım, sadece Ģunu söyledim; burada bulunan herkes buranın 

kuralına uyacak. Burada Meclis BaĢkanının sözünü kesemez. Kimse kimsenin sözünü kesemez. Bu 

düpedüz hadsizliktir. Buna kimsenin hakkı yok. Bazılarına demokrasi bol geliyor. Ġnanılır gibi 

değil. Bu kadar saygıyla, bu kadar sabırla, bu kadar anlayıĢla, hoĢgörüyle güler yüzle yönetmeye 

çalıĢıyoruz, bu anlaĢılır bir Ģey değil… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ama bu… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Böyle bir Ģey karıĢmaz. Yani biz zerafetimizi 

koruyacağız ama bu zafiyet değil ki. Yani biz burada 3 saat süren bir toplantıyı 15 dakika da bitirir 

miyiz arkadaĢlar? Ġndir elleri, indir kolları. Niye yapmıyoruz? Saygıyla dinliyoruz. Efendim? 

(SALONDAN: Yapmak gerekir BaĢkan’ım.) Saygıyla dinliyoruz. Saldırıyorlar, “Batırdın” diyorlar, 

bilmem “Süt bile bozuldu” diyorlar. Her türlü hakareti yapıyorlar, susuyoruz. Ama bu kabul 

edilebilir bir Ģey değil. Süreyi hatırlatıyorum, “Süre doldu, toparlayın.” diyorum, ben konuĢurum 

ben AK Parti bilmem… Böyle bir Ģey yok ki yani. Buradaki bütün arkadaĢlarım aynı hakka sahip. 

Bir kural koyduk “5 dakika” dedik. “Ben kabul etmiyorum kuralı” böyle bir Ģey yok ki. Böyle bir 

Ģey yok. Ben keyfiyen koymadım ki burada konuĢtuk. “5 dakikayla sınırlayalım.” dedik. “Tamam.” 

dedik. Böyle bir Ģey yok. Bu büyük saygısızlık, haddini bilmemek ve büyük haksızlık. Hakikatten 

anlaĢılır gibi değil. Siz davetinizi yapın. 

ÖZAN PARLAR: ArkadaĢlar aslında en sonunda güzel bir Ģeyle kapatmak istiyordum ben. 

Güzelbahçe’de Siteler denen bölgede bir plajımız var. Toplu taĢım aracıyla ulaĢılabilen orta gelirli 

seviyesindeki insanların en kolay ulaĢabileceği, iç körfeze en yakın olan bir noktada bir plaj burası. 

Yarın saat 10:00’da Belediye BaĢkanımızın da teveccühünde bulunacağı, katılacağı… Mavi bayrak 

çekilecek plajımıza. Bu aslında Ġzmir’deki yapılanların bizlerin ne kadar doğru olduğunun bir 

göstergesi. Ġç körfeze yakın olan bir yere bu mavi bayrağın çekilebilmesi temizlik ve doğaya sahip 

olmamızdan kaynaklanmaktadır. Aynı Ģekilde Go-Kart Alanı da bizlerin karĢı duruĢumuz, doğamıza 

sahip olmak içindir. Doğanın sürdürülebilirliğini sağlamak içindir. Bugün bu arkadaĢlar biliyorlar, 

bal gibi biliyorlar, yerel medyada AK Parti Güzelbahçe Ġlçe BaĢkanının açıklamaları var. “Sosyal 

bir proje CHP’liler neden karĢı çıktı?” diye… Daha fazla uzatmıyorum. Bir de biz Bardacık 

Festivali düzenliyorduk Payamlı köyümüzde. Geçtiğimiz sene Mustafa ÖZUSLU BaĢkanımız 

gelmiĢti. Bu sene bir dağ köyü olduğundan, yollarımız çok dar onu düzenleyemiyoruz. Köylü de 

istemiyor hastalıktan dolayı, Pandemiden dolayı korktuğundan. Biz de karınca kaderince sizlere 

dıĢarıda çıkıĢta bardacığımızı ikram edeceğiz. Beydağ’ın inciri mi Payamlı’nın bardacığı mı daha 

lezzetli? Siz karar verin, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar bir haberi, bir de müjdeyi paylaĢmak istiyorum bu vesileyle. Biz 

muhtarlarla ilgili biliyorsunuz SayıĢtay’ın yaptığı sorgu neticesinde SayıĢtay’ın ön gördüğü Ģekilde, 

talep ettiği Ģekilde, kararı geri aldık, iptal ettik. Fakat birinci kararımız yani 10 Temmuz’da 

aldığımız karar geçerliliğini koruduğu için muhtarlarımızla ilgili toplu taĢımda ücretsiz 

yararlanmalarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. O nedenle bu devam edecek. Ġkinci müjdeyi de yeni 
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aldığım bir haber; bütün bu tatsızlığa rağmen güzel bir haberle bitirelim arkadaĢlar. 304 Otobüs 

Alımıyla ile ilgili ihaleye çıkmıĢtık. Saat 17:00 itibarıyla ihale itiraz süresi doldu. Önümüzdeki 1-2 

hafta içinde 304 Otobüsün Alım Ġhalesi SözleĢmesini imzalayacağız. Hepimize, bütün Ġzmir’e 

hayırlı olsun, diyorlar ya “Satıyor, satıyor milyar abuk sabuk rakamlar…” Biz Değerli ArkadaĢlar 

denizin içinde arazi satanları da gördük. Biz almaya devam edeceğiz, büyütmeye devam edeceğiz, 

bu Ģehirde yaĢayan herkesin refahını büyütmeye devam edeceğiz.  

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Mazeretli ArkadaĢlarımızın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

 

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: Bir sonraki Toplantımız 14 Eylül Pazartesi Saat:18.00’de burada yapıyoruz. Hepinize 

hayırlı akĢamlar diliyorum.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                           Mustafa Tunç SOYER 

                                                                                                                  Meclis BaĢkanı                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU                                                                 

Divan Kâtibi 

 

Sultan ĠPEKLĠ 

 Divan Kâtibi 

 

         Onur YĠĞĠT 

    Divan Kâtibi  

    (Bulunmadı) 

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU 

Divan Kâtibi 

(Bulunmadı) 

 

 

 

                                                                                                          

  


