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ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
2021 YILI KASIM AYI TOPLANTISI I. BĠRLEġĠMĠ
MECLĠS GÜNDEMĠNE ĠLĠġKĠN TOPLANTI TUTANAĞI
1. BÖLÜM
MECLĠS GÜNDEMĠ
Gündem No : 97509404-301.03-11/1
Toplantı Tarihi : 08/11/2021
Toplantı Yeri : MithatpaĢa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi Toplantı Saati : 18.00
No:1087 Konak/ĠZMĠR
(Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ
GÖRÜġÜLMESĠ
III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
IV. CUMHURĠYET HALK PARTĠSĠ MENSUBU MECLĠS ÜYESĠ SEDA ÖZTÜRE’NĠN
AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE DIġ ĠLĠġKĠLER KOMĠSYONU ÜYELĠĞĠNDEN ĠSTĠFASI ĠLE
BOġALAN ÜYELĠĞE SEÇĠM YAPILMASI
V. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Jose Gregorio Bracho Reyes‟in talebi
doğrultusunda; Venezuelalı General Francisco de Miranda'nın bir büstünün Ġzmir BüyükĢehir
Belediyemizce belirlenecek bir parka yerleĢtirilmesi hususunun görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢ. ve Turizm Dai.
BĢk.E.426917)
2. Buca Belediye BaĢkanlığının 24/08/2021 tarihli ve 76987 sayılı Yazısına konu; 850 no‟lu Sokağın
bir kısmının mevcut imar planına uygun olarak kullanıma açılana kadar Homeros Bulvarından
baĢlayarak 871 no‟lu Sokağa kadar olan kısmının 850 Sokak olarak yeniden düzenlenmesi talebinin
görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai. BĢk.E.414048)
3. CumhurbaĢkanlığı ĠletiĢim Merkezi (CĠMER)'de 02/08/2021 tarihli ve 2104048201 sayı ile kayıtlı
baĢvuruya konu; Bornova ilçesi, KemalpaĢa Mahallesinde bulunan mevcut 7421 no‟lu Sokağa “ġehit
Adem PAMUKÇU” isminin verilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai. BĢk.E.413943)
4. Belediyemiz HemĢehri ĠletiĢim Merkezi'nde 20/09/2021 tarihli ve 1173352 sayı ile kayıtlı
baĢvuruya konu; Torbalı ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan mevcut 6905 no‟lu sokağa
"Fahri ÖNOĞLU" isminin verilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai. BĢk.E.413888)
5. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Olten Sanat Vakfı Olten Filarmoni Orkestrası arasında
01 Kasım 2021 – 01 Kasım 2022 dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan
“Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına
yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.394365)

2

6. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü Ġzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü arasında 28 Ekim 2021 – 28 Ekim 2022
dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokolü”nün kabulü ile söz
konusu Protokol‟ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususunun
görüĢülmesi. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.394327)
7. Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesi Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanında III. Etap olarak
belirlenen 11187 ada 9 parsel, 11198 ada 8 parsel, 11199 ada 5 parsel, 11200 ada 6 parsel, 11201 ada
11 parsel, 11202 ada 9 parsel ve 1117 parseldeki mevcut yapılarda "6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında yaptırdığımız "riskli yapı tespiti"
doğrultusunda ihaleye hazır olan III. Etapta olası depremlere karĢı inĢaat yapım iĢi hızlandırıp
tamamlayarak hak sahiplerine Yeni Konut / Ticari Bağımsız Birimlerin teslimini hızlandırmak için
Belediyemiz ile Belediye iĢtirakimiz ĠZBETON arasında imzalanacak Protokol ve eki olan Özel
Teknik ġartnamenin görüĢülmesi. (Kentsel DönüĢüm Dai. BĢk.E.433366)
8. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Bosna Hersek Saraybosna kenti arasında ortak bağ ve iĢ birliğine
ivme kazandıracak bir “KardeĢ Kent AntlaĢması”nın imzalanması hususunun görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢ.
ve Turizm Dai. BĢk.E.433008)
9. Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçesinde yatırım, kamulaĢtırma ve diğer harcamalar için nakdi veya
gayri nakdi olarak, dilimler halinde kullanılmak üzere; bankalardan 110.000.000,00-TL‟ye kadar
kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koĢullarının
belirlenmesi, kredi sözleĢmesi üzerinde değiĢiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli
garanti ve teminatların verilmesi ile bu iĢlerle ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname, protokol ve
temlik sözleĢmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazıĢmalarda
münferiden iĢlem yapılabilmesi için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususlarının
görüĢülmesi. (Satınalma Dai.BĢk.E.433373)
10. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak TÜSĠAD iĢ birliği ile hayata geçirdiğimiz, Demo day Etkinliği
ile tarımsal giriĢimcilik programında yer alan ekiplerin ilgili sektör temsilcileri ile buluĢması ve iĢ
fikirlerini yatırımcılar ile paylaĢması amaçlanmakta olup, ekiplere verilen kısıtlı zaman içinde iĢ
fikirlerini anlatacakları etkinlik sonunda dereceye giren üç ekibe BüyükĢehir Belediyesi tarafından
önergede yer alan para ödüllerinin verilmesi ve ilgili ödemenin Kent Ekonomisi ve Yenilikçi
Endüstriler ġube Müdürlüğünün 3.4.2.5.Ödül, Ġkramiye vb. Ödeme Bütçe Kaleminden karĢılanması
hususunun görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢ. ve Turizm Dai. BĢk.E.428447)
11. Estonya‟da düzenlenen Techno 293 Rüzgar Sörfü U15 Erkekler kategorisinde Avrupa ġampiyonu
olan Urla Deniz Kulübü Sporcusu Artun ġENOL’a ve Techno 293 Rüzgar Sörfü U17 Kadınlar
kategorisinde ise Avrupa 3.‟lüğünü elde eden Göztepe Spor Kulübü sporcusu Naz ENĠS‟e 3‟er adet
Ata Altın karĢılığı olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi ve 23-30 Ekim 2021 tarihleri arasında
Ġtalya'da düzenlenen Techno 293 Rüzgar Sörfü Dünya ġampiyonası‟nda U13 kategorisinde Urla EMR
Windsurf ve Yelken Kulübünden Dünya 3.‟sü Emir MERCANOĞLU‟na da 3 adet Altın karĢılığı
olan Türk Lirasının Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğünün Ödül, Ġkramiye ve Benzeri Ödemeler
(864.03.4.2.05) Bütçesinden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Gençlik ve Spor
Hiz.Dai.BĢk.E.435792)
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12. Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesinde mülkiyeti Belediye BaĢkanlığımıza ait olan 40244 ada,
1 parselde yer alan Katlı Bölgesel Otopark Alanına iliĢkin Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli
ve 05.889 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği dikkate
alınarak, Bayraklı ilçesi BY-20 Bölgesel Otopark Alan sınırlarında uygulanacak yeni birim otopark
bedeli, Otopark Yönetmeliğinin 12. maddesi doğrultusunda gruplama oranlarında değiĢiklik
yapılmaksızın hesaplanmıĢ olup, söz konusu Yönetmeliğinin Geçici Madde uygulamalarının
31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı dikkate alındığında, Otopark Yönetmeliği ile Belediye
Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.106 sayılı Kararıyla onaylanan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarına göre düzenlenecek yapı ruhsatı iĢlemlerinde uygulanmak
üzere söz konusu bölgesel otopark alan sınırlarında uygulanacak yeni birim otopark bedeline iliĢkin
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Yeni Birim Otopark Bedeli”nin görüĢülmesi. (Yapı
Kont.Dai.BĢk.E.432405)
13. Konak ilçesi, Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu, Aliağa ilçesi,
Horozgediği Mahallesi, 1/1000 ölçekli Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar Planı ile Bergama ilçesi,
Küçükkaya ve Yalnızev Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planındaki bölge ve genel otopark
alanları dikkate alınarak; Konak ilçesi KN-24 ve KN-25 Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve Birim
Otopark Bedelleri, Aliağa ilçesi ilave (Horozgediği Mahallesi) AL-9 no‟lu Bölgesel Otopark Alan
Sınırları ve Birim Otopark Bedeli ile Bergama ilçesi ilave (Küçükkaya ve Yalnızev Mahalleleri)
BG-22 ve BG-23 no‟lu Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve Birim Otopark Bedelleri Otopark
Yönetmeliğinin 12. maddesi doğrultusunda hesaplanmıĢ olup, Otopark Yönetmeliğinin Geçici Madde
uygulamalarının 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı dikkate alındığında, Otopark Yönetmeliği ile
Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.106 sayılı Kararıyla onaylanan Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarına göre düzenlenecek yapı ruhsatı iĢlemlerinde
uygulanmak üzere söz konusu bölgesel otopark bedellerine iliĢkin önerge ekinde yer alan Mevcut
Durum ve Gruplama Oranları Tabloları ile Otopark Bölgeleme Haritasının görüĢülmesi. (Yapı
Kont.Dai.BĢk.E.432910)
14. Buca Belediye Meclisinin; “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi”nin
(AYKOME) 2021 yılı için servis etmiĢ olduğu ve önergedeki tabloda yer alan “Aykome Şube
Müdürlüğü Tarafından Verilen Altyapı Kazı Ruhsatlarında Alınacak Altyapı Tespit Bedelleri (KDV
Hariç)” baĢlığının, “Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından Verilen Altyapı Kazı Ruhsatlarında Alınacak
Altyapı Tespit Bedelleri (KDV Hariç)” Ģeklinde düzeltilerek söz konusu tabloda yer alan bedellerin,
“Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Kazı Ruhsat Bedelleri” olarak belirlenmesine yönelik, 01/10/2021
tarihli ve 130 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.416628)
15. Karabağlar Belediye Meclisinin; ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koĢullar göz önünde
bulundurularak, maddi desteğe ihtiyacı olan ve muhtaçlık durumunu belgeleyen, Ġzmir‟de Devlet
Üniversitelerinde öğrenim gören veya öğrenim görmeye hak kazanan ve Özel Üniversitede %100 burs
kazanan öğrencilere, içinde bulunulan öğrenim döneminde Kredili Yurtlar Kurumu tarafından
açıklanan yurt taban ücretlerinin altında olmamak kaydıyla indirim uygulanmak suretiyle barınma
imkanı sağlanmasına yönelik, 20/05/2021 tarihli 175 sayılı Kararının görüĢülmesi (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.413567)
16. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce iĢletilen Zübeyde Hanım
Kafe, Girne Yer Altı Otopark, MaviĢehir Otopark, Yamanlar Piknik Alanına ait tarife cetvelinin
önergede yer aldığı Ģekilde uygulanmasına yönelik, 20/05/2021 tarihli ve 119 sayılı Kararının
görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.417102)
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17. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce iĢletilen „„Erkek Öğrenci
Konukevi”' ve “YeĢil KöĢk Kafe” tesislerine ait tarife cetvelinin ( KDV Dâhil) önerge ekinde
belirtildiği Ģeklide uygulanmasına yönelik, 06/10/2021 tarihli ve 226 sayılı Kararının görüĢülmesi.
(Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.416881)
18. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce iĢletilecek „„Kız Öğrenci
Konukevi'' ne ait tarife cetvelinin önergede belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 06/10/2021
tarihli ve 225 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.416937)
19. Tire Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge ekinde yer
alan aktarma listesindeki tertipler arasında toplam 4.862.500,00-TL aktarma yapılmasına yönelik,
22/10/2021 tarihli ve 89 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.435071)
20 . Urla Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü hizmetlerinden 2021 Mali Yılında alınacak ücretler
bölümü Açıklamalar / Ek KoĢullar bölümüne “İmar planı ve değişiklik teklifi, planlamaya ilişkin
belirlenen ücretlere göre hesaplanan ücret miktarı Belediyeye yatırılmadan Meclis gündemine
sunulamaz. İmar planı / imar planı değişiklik teklifinin Belediye Meclisimizce uygun görülmemesi
halinde bir yıl içerisinde eksikliklerin giderilerek yeniden Meclisimize sunulduğu takdirde bir defaya
mahsus olmak üzere ücret alınmayacaktır. Hesaplanan ücretlerde fark olması halinde yüksek olan
değer geçerlidir.” ibaresinin eklenmesi hususunun görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.427463)
21. Narlıdere Belediye Meclisinin; Narlıdere Belediyesine ait önergede yer alan müdürlükler arasında
2.690.000,00-TL denk olarak ek ödenek verilmesine yönelik, 07/10/2021 tarihli ve 107 sayılı
Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.417830)
22. Dikili Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesi için önerge eki cetvelde yer aldığı Ģekilde
5.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 168 sayılı Kararının
görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.421706)
23. Selçuk Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesinde fazla olan 1 no‟lu cetvelden, ödeneği
yetmeyen 2 no‟lu cetvele önerge ekindeki tabloda belirtildiği Ģekilde toplam 5.000.000,00-TL aktarma
yapılmasına yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 156 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.421226)
24. Buca Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı
Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı Analitik
Bütçesine yönelik, 04/10/2021 tarihli ve 133 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.411575)
25. Karabağlar Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2021 tarihli ve 231 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.417965)
26. Bornova Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 248 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.431773)
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27. Konak Belediye Meclisinin; Konak Belediyesinin 2022 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelleri ekinde
yer alan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı Belge Ücretlerine (İnşaat
Malzemeleri Satış Yeri, Hırdavat Malzemeleri Satış Yeri, Nalbur Malzemeleri Satış Yeri, Boya
Malzemeleri Satış Yeri 5.000,00-TL Not: Ücret Tarifesine KDV dahildir.) ibaresinin eklenmesi, Bütçe
Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman
Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 12/10/2021
tarihli ve 192 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.428629)
28. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 14/10/2021 tarihli ve 243 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.419687)
29. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2021 tarihli ve 110 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.409938)
30. Çiğli Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı
Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı Analitik
Bütçesine yönelik, 19/10/2021 tarihli ve 109 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.433122)
31. Torbalı Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 18/10/2021 tarihli ve 235 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.432238)
32. Menemen Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 115 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.415456)
33. Gaziemir Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 13/10/2021 tarihli ve 93 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.
Dai. BĢk.E.422779)
34. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 18/10/2021 tarihli, 176, 177, 178 ve 179 sayılı Kararlarının görüĢülmesi.
(Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai. BĢk.E.432131)
35. KemalpaĢa Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 18/10/2021 tarihli ve 180 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.
Dai. BĢk.E.421205)
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36. Bergama Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 21/10/2021 tarihli ve 138 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.
Dai. BĢk.E.431743)
37. Aliağa Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2021 tarihli ve 436 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.412030)
38. Menderes Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 12/10/2021 tarihli ve 220 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.417916)
39. Tire Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı
Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı Analitik
Bütçesine yönelik, 22/10/2021 tarihli ve 86 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.433304)
40. Balçova Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 82 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.421406)
41. Urla Belediye BaĢkanlığının 27/10/2021 tarihli ve 30140 sayılı Yazısı ekinde gönderilen; Urla
Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama
Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesinin
görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.432327)
42. Narlıdere Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2021 tarihli ve 105 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.413452)
43. Dikili Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2021 tarihli, 167 ve 169 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.414378)
44. Kiraz Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 01/10/2021 tarihli ve 90 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.409881)
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45. Seferihisar Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 75 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.409912)
46. ÇeĢme Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 15/10/2021 tarihli ve 149 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.432184)
47. Bayındır Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 18/10/2021 tarihli ve 260 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.424500)
48. Selçuk Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 14/10/2021 tarihli, 159 ve 160 sayılı Kararlarının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.
ve Kar. Dai.BĢk.E.431969)
49. Foça Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı
Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı Analitik
Bütçesine yönelik, 25/10/2021 tarihli, 235 ve 236 sayılı Kararlarının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.
Dai.BĢk.E.432275)
50. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 18/10/2021 tarihli ve 57 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.
Dai.BĢk.E.431740)
51. Kınık Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 20/10/2021 tarihli, 51 ve 52 sayılı Kararlarının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.433321)
52. Beydağ Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 69 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.414859)
53. Karaburun Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi,
Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluĢan 2022 Mali Yılı
Analitik Bütçesine yönelik, 14/10/2021 tarihli ve 102 Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.421118)
54. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Performans Programının görüĢülmesi.
(ESHOT-Str.GlĢt.Dai.BĢk.E.44391/E.422038)
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55. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesinin görüĢülmesi.
(ESHOT-Str.GlĢt.Dai.BĢk.E. 44183/E.422081)
56. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Performans Programının görüĢülmesi. (Strateji
Gel.Dai.BĢk.E.420271)
57. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Ġzleyen Yıllar Bütçesinin görüĢülmesi.
(Mali Hiz.Dai.BĢk.E.421589)
58. Dikili Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı içinde uygulanacak olan ve önerge ekinde yer alan
Evsel Katı Atık Ücret Tarifesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 166 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı
ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.416637)
59. Bayındır Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarife Cetvelinin önerge ekinde yer
alan tabloda belirtildiği Ģekilde 01/01/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanması ile tarım
hayvan aboneliklerinden ve bahçe suyu aboneliklerinden Evsel Katı Atık Toplama Ücretinin 2022
Yılında alınmamasına yönelik, 18/10/2021 tarihli ve 259 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve
Kar.Dai.BĢk.E.427557)
60. Menemen Belediyesinin 2021-2024 yıllarını kapsayan BeĢ Yıllık Ġmar Programı, Menemen
Belediye Meclisinin 02/07/2021 tarihli ve 80 sayılı Kararıyla uygun görülmüĢ olup; konunun Ġlçe
Belediyelerinin imar programlarına yönelik olarak alınan, Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve
05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.433926)
61. Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, “2. Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı” olarak tescilli
Kültürpark Alanına iliĢkin Belediye Meclisimizin 08/02/2021 tarihli ve 145 sayılı Kararı ile uygun
bulunarak Koruma Bölge Kuruluna iletilerek Kurul Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen,
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı ve Plan Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 1 sayılı CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı Hakkında
CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.436433)
62. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 206 sayılı Kararı ile uygun görülen; Selvili
Mahallesi, 4019/2 sokak ve 4019/6 sokak kesiĢimin de kalan Otopark Alanı kullanımındaki kamuya
terkli alanda 4.00 m x 4.00 m ebadında bir adet "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.420934)
63. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 207 sayılı Kararı ile uygun görülen; Vatan
Mahallesi, 9153 sokak ve 9103 sokak kesiĢimin de kalan, Otopark Alanı kullanımındaki kamuya terkli
alanda 8.00 m x 5.00 m ebadında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.420946)
64. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 205 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Bozyaka Mahallesi, 4171 sokak, 4183 sokak ve 5714/1 sokak kesiĢimin de kalan Park Alanı
kullanımındaki kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m ebadında bir adet "Regülatör Alanı"
belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.420903)
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65. Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, “2. Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı” olarak tescilli
Kültürpark Alanına iliĢkin Belediye Meclisimizin 08/02/2021 tarihli ve 146 sayılı Kararı ile uygun
bulunarak Koruma Bölge Kuruluna iletilen, Kurul Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen,
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı ve Plan Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 1 Sayılı CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı Hakkında
CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.436465)
66. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 104 sayılı Kararı ile uygun görülen, R.ġevket
Ġnce Mahallesi, 26N-3c pafta, 33072 ada, 3 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alan içerisinde
8,00 m x 5,00 m ebatlarında 1 adet Trafo Yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.421691)
67. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 105 sayılı Kararıyla uygun görülen;
Soğukkuyu Mahallesi, 25M1a pafta, 40231 ada, 1 parselin kuzeyinde, Yürürlükteki 1/1000 Ölçekli
Uygulama Ġmar Planında "Park Alanı"nda kalan, kamuya terkli alanda 8.00 m x 5.00 m ebatlarında 40
m²lik "Trafo Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği
önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.418631)
68. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 103 sayılı Kararı ile uygun görülen; Muhittin
Erener Mahallesi, 25N-2a pafta, 32915 ada, 2 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alan içerisinde
8,00 m x 5,00 m ebatlarında 1 adet Trafo Yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.421737)
69. Torbalı Belediye Meclisinin talebi doğrultusunda; Torbalı ilçesinde belirlenen ve önergede yer alan
mahallelerin sınırları içinde tespiti yapılan alanların “Kırsal Mahalle,” Ġnönü Mahallesinde önerge eki
iĢlem dosyasında yer alan koordinat özet cetvelinde belirlenen alanın ise “Kırsal YerleĢik Alan” olarak
kabul edilmesine yönelik, 05/10/2021 tarihli ve 222 sayılı Kararının incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.413614)
70. KemalpaĢa Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 53 sayılı Kararıyla uygun görülen, Mehmet
Akif Ersoy Mahallesi, 50LIIIa paftada, 184 Sokak ve kuzeyinde 182 Sokak arasında, Yürürlükteki
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Park Alanı”nda kalan kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m
ebatlarında 16 m²lik 1 adet “Regülatör Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.420375)
71. Urla Belediye BaĢkanlığının 02/09/2021 tarihli ve 24445 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize
iletilen; Denizli Mahallesi, 3861 ada, 15, 16, 17 parsellerin yapılaĢma koĢullarından ön ve yan bahçe
mesafelerinin kaldırılmasına ve “Ayrık Nizam, TAKS:0.20, KAKS:0.40, kat 2 ve minimum bina cephe
ve derinliğini sağlamak amacıyla yan bahçe mesafelerini tespite Belediye yetkilidir.” Ģeklinde plan
notu ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.435860)
72. Urla Belediye BaĢkanlığının 14/10/2021 tarihli ve 28937 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize
iletilen; Çamlıçay Mahallesi, 3587 ada, 5 parselin, “Turizm Tesis Alanı” olan kullanım kararının,
“Konut Alanı” ve “Park Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.434272)
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73. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Menemen ilçesi, Koyundere Mahallesi, 1377 parselde bulunan ve
18/11/2016 tarihli ve 05.1139 sayılı Meclis Kararı ile ĠZBETON A.ġ. tarafından iĢletilmekte olan
Koyundere Hafriyat Toprağı Sahası ve Seyyar Geri Kazanım Tesisi'nin iĢletim süresinin uzatılması ve
iĢletim bedelinin belirlenmesi amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile ĠZBETON A.ġ
arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokolü”nün kabulü ile söz
konusu Protokol‟ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususlarının
görüĢülmesi. (Atık Yön. Dai.BĢk.E.438995)
74. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (TÖMER) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan
“Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol‟ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi, Ankara Üniversitesine yapılacak eğitim bedeli ödemesinin
Belediyemiz ilgili bütçesinden gerçekleĢtirilmesi ve ilgili Bütçe Gelir Tarife Cetveline önergede
belirtilen kayıt bedelinin eklenmesi hususlarının görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢ. ve Turizm Dai.BĢk.E.437825)
75. Bergama ve Kınık ilçelerinin ortak sınırına ait 1 (Y:537655.38 X:4336882.09) no‟lu noktadan
baĢlayıp, 881 (Y:529910.57 X:4312898.77) no‟lu noktada son bulan yaklaĢık 67.435 metrelik kısım
sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Bergama
Belediye Meclisinin 06/10/2021 tarihli ve 118 sayılı Kararı (eki ortak sınır krokileri ile bu sınırlara ait
koordinat özet cetvelleri) ile Kınık Belediye Meclisinin 01/09/2021 tarihli ve 8/44 sayılı Kararı (eki
ortak sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri) ile uygun bulunmuĢ olup, konunun
Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Harita
ve Cbs Dai.BĢk.E.430330)
76. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Ġlçe Belediyesince komĢu ilçelerle komĢuluk iliĢkisi olmayan
önergede yer alan 19 adet iç mahalleye iliĢkin, Belediye Meclisimizin 11/01/2021 tarihli ve 05.13
sayılı Kararı ile uygun görülmüĢ olup, yapılan kadastral çalıĢmalar sonucu Kıroba Mahalle sınırı
sayısal olarak (TUREF koordinat sisteminde) revize edilip yeniden belirlenmiĢ ve belirlenen bu
sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 164 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin
13/02/2017 tarihli ve 118 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.440142)
77. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; önergede yer alan Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri
arasında toplam 750.000,00-TL ödenek aktarılmasına yönelik, 14/10/2021 tarihli ve 241 sayılı
Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.439346)
78. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan
Ek-5 Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı
Dolu-BoĢ Kadro DeğiĢikliklerine iliĢkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge
ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġnsan Kay. ve Eğit.
Dai.BĢk.E.441072)
VI. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Urla Belediye BaĢkanlığının 24/05/2021 tarihli ve 06-14342 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize
iletilen; Hacıisa Mahallesi, 1292 ada 1 parsel, 1293 ada 1 ve 5 parseller, 794 ada 127 parsel ve 154
ada 80 parselin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı doğrultusunda, "Özel Proje Alanı"
belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin
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oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kentsel DönüĢüm
Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.226443)
2. Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, 240 ada, 1 parselde “Belediye Hizmet Alanı (Eğitim Tesisleri ve
Tarımsal Faaliyetleri Destekleyici Tesisler Yer Alabilir)” amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.403635)
3. Kadınların sosyal hayattaki konumlarını desteklemeye yönelik eğitimler, farkındalık çalıĢmaları ve
ortak buluĢma platformları oluĢturmak amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile EĢit Temsil Derneği
arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu
Protokol‟ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi
hususlarının; Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna,
Hukuk – Aile ve Çocuk Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna,
Plan ve Bütçe Komisyonunca Adalet ve Kalkınma Partisi Mensubu ve aynı zamanda Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyeleri olan Erhan ÇALIġKAN, Fatih TAġTAN ve Fikret MISIRLI‟nın “Yeni kurulan
bir dernek ile yapılan Protokol net olmadığı için ret oyu kullanılmıştır.” Ģeklindeki muhalefet Ģerhine
karĢılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.402794)
4. Kent ekonomisinin temel taĢı yerel güç birlikleriyle iĢbirliğini sağlamlaĢtırmak, köy ve kasabalarda
ekonomik ve sosyal kalkınmanın güvencesi tarımsal üretim faaliyetlerini teĢvik etmeyi sürdürmek
amacıyla, üretim ve dayanıĢma anlayıĢına yepyeni bakıĢ açılarının sunulacağı, toplumsal duyarlılığın
yanısıra tarımsal üretim faaliyetlerine iliĢkin farkındalığın da arttırılacağı düĢünülen ve ana baĢlıkları
önerge eki teknik Ģartname içeriğinde belirtilen "BaĢka Bir Tarım Mümkün" konu baĢlıklı "Ulusal
Karikatür YarıĢması" düzenlenmesi planlanmakta olup; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Mimarlık, Peyzaj
Mimarlığı, ġehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri YarıĢmaları Yönetmeliği Esaslarına göre
hazırlanan Teknik ġartname‟nin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe –
Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hizm.Dai.BĢk.E.407201)
5. Çiğli Tramvay Hattı Yapım ĠĢi kapsamında, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım
A.ġ arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Raylı Sistem
Dai.BĢk.E.396087)
6. UlaĢım Dairesi BaĢkanlığına bağlı Ġzmir UlaĢım Merkezi ġube Müdürlüğünün talebi doğrultusunda;
15 adet elektrikli Scooter alımı 2021 T-Cetveline eklenerek Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi
BaĢkanlığı Makine Ġkmal ġube Müdürlüğünün 856.06.1.4.01 Kara TaĢıtı Alımları bütçe kodundan
satın alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – UlaĢım Komisyonları
Raporu. (Makine Ġk.Bak.ve Ona.Dai.BĢk.E.376791)
7. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile ÖdemiĢ Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan
ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve
Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.404752)
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8. Narlıdere Belediye BaĢkanlığı tarafından yapılacak olan KDV dahil 40.160.160,52-TL ihale bedelli
“Narlıdere Belediyesi Pir Sultan Abdal YaĢam Vadisi Yapım ĠĢi”nin Belediyemizle birlikte ortak
proje kapsamında yapılmasını talep edilmekte olup, söz konusu tesisin yapımı için sözleĢme tutarının
%75' i olan KDV dahil 30.120.120,39-TL tutar karĢılığı yapılacak yardımın önerge ekinde yer alan
Protokol kapsamında oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları
Raporu. (Yapı ĠĢl. Dai.BĢk.E.399710)
9. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile TaĢınabilir Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları Derneği Ġktisadi
ĠĢletmesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz
konusu Protokol‟ün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER‟e yetki
verilmesi hususunun; “Genel Hükümler başlıklı kısmının 3 no‟lu maddesinin „Bu Protokol 31/12/2024
tarihine kadar geçerlidir.‟” olarak düzenlenmesi Ģeklinde değiĢiklikle oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Atık Yönetimi
Dai.BĢk.E.394651)
10. Belediye Meclisimizin 09/08/2021 tarihli ve 855 sayılı Kararı ile kabul edilen; Bağyurdu 29 Ekim
Mahallesi'nde bulunan Salim Ağalar Sokak'tan baĢlayarak güneydoğuya doğru Asansör Sokak'ta son
bulan zeminde açık imar yoluna Ġpek Sokak isminin, KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığının 09/09/2021
tarihli ve 7452 sayılı talebi doğrultusunda; Adres ve Numaralama Yönetmeliğine aykırı olarak tekrarlı
yol ismi oluĢturmasından dolayı "Umay Sokak" olarak yeniden isimlendirilmesinin;
“İlçe Belediyesinin tekrarlı yol (mükerrer isim) uyarısı dikkate alınarak” oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita Cbs Dai.BĢk.E.391061)
11. Konak ilçesi, YKM (Yeni Karamürsel) AlıĢveriĢ Merkezi önünde bulunan ve Cumhuriyet Caddesi
ile Bahri Baba Parkını bağlayan Yaya Üst Geçidine ġehit Teğmen Güngör DOLUNAY‟ın isminin
verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Sosyal
Hiz.Dai.BĢk.E.399103)
12. DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanlığının 01/10/2021 tarihli ve 386145 sayılı Yazısı ve eki
Malta Konsolosluğunun 30/09/2021 tarihli dilekçesine konu; Konak ilçesi, Akdeniz Mahallesinde
bulunan 1351 no‟lu sokağın isminin "Malta" olarak isimlendirilmesinin Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler
– Kent Konseyi Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca “Sokak
isim değişikliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve buna bağlı kamu hizmetlerinin ulaşımında ciddi
aksaklık ve sorunlara sebep olduğu, Meclisimizin İlke Kararları çerçevesinde sokak isim değişikliği
yerine anı tabela şekli ile önerilen ismin ilgili sokakta kullanılmasının daha doğru olacağı
gözetilerek”oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. (Harita Cbs
Dai.BĢk.E.391969)
13. Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 49 no‟lu parsel için Ġzmir Bölge Adliye
Mahkemesi
5. Hukuk Dairesinin 2018/1250 Esasına kayden açılan davadaki 2019/706 sayılı
Kararında esas alınan BilirkiĢi Raporunda taĢınmaz birim bedel hesaplamasında objektif değer azalıĢ
indirimi uygulanmaksızın yapılan hesaplamadan doğan 119.600,00-TL fark alacağı bedelinin
davacılar vekiline ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe
Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.370586)
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14. Kınık Belediye Meclisinin; Kınık Ġlçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan
kendi iç mahalleleri olan ve önergede yer alan mahallerin sınırları sayısal olarak belirlenmiĢ olup,
belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 01/09/2021 tarihli ve 8/45 sayılı Kararının, Belediye
Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.362305)
15. KomĢu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmeliğe uygun olarak
düzenlenen ve önerge ekinde yer alan koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Beydağ ve Kiraz
ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no‟lu noktadan baĢlayıp, 502 no‟lu noktada son bulan yaklaĢık 17.340
metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiĢ ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Beydağ Belediye
Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile Kiraz Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve
80 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 118 sayılı Kararı doğrultusunda
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs
Dai.BĢk.E.386305)
16. ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü (NVĠ) tarafından adresin
sözel olarak tutulduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile iliĢkili Adres Kayıt Sistemi (AKS)
Temmuz 2019 tarihi itibarı ile kullanıma kapatılarak, içerisinde yetki alanımızı oluĢturan 30 ilçenin
tamamında (1295 mahalle) yine adresin bu defa konuma dayalı olarak tutulduğu Mekansal Adres
Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda Beydağ ve ÖdemiĢ ilçelerinin ortak sınırına ait 1
(Y:604550.08 X:4224939.84) no‟lu noktadan baĢlayıp, 357 (Y:601204.33 X:4213326.27) no‟lu
noktada son bulan yaklaĢık 20.840 metrelik kısım sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak
belirlenmiĢ ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Beydağ Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve
60 sayılı Kararı (eki ortak sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri) ile ÖdemiĢ
Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 154 sayılı Kararı (eki ortak sınır krokileri ile bu sınırlara ait
koordinat özet cetvelleri)‟nın, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı
doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs
Dai.BĢk.E.406028)
17. ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü (NVĠ) tarafından adresin
sözel olarak tutulduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile iliĢkili Adres Kayıt Sistemi (AKS)
Temmuz 2019 tarihi itibarı ile kullanıma kapatılarak, içerisinde yetki alanımızı oluĢturan 30 ilçenin
tamamında (1295 mahalle) yine adresin bu defa konuma dayalı olarak tutulduğu Mekansal Adres
Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda Kiraz ve ÖdemiĢ ilçelerinin ortak sınırına ait 1
(Y:601154.32 X:4247939.07) no‟lu noktadan baĢlayıp, 328 (Y:604550.08 X:4224939.84) no‟lu
noktada son bulan yaklaĢık 33.819 metrelik kısım sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak
belirlenmiĢ ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Kiraz Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 81 sayılı
Kararı (eki ortak sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri) ile ÖdemiĢ Belediye
Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 155 sayılı Kararı (eki ortak sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat
özet cetvelleri)‟nın, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs
Dai.BĢk.E.406313)
18. Karaburun ilçesine ait uygulanabilirliği bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama Planlarındaki otopark
alanları dikkate alınarak, Karaburun ilçesi KR-1 (Saip), KR-2 (Kösedere), KR-3 (Ġnecik), KR-4
(Eğlenhoca) ve KR-5 (Mordoğan) no‟lu Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve bu bölgelerde yer alan
parsellerde uygulanacak Birim Otopark Bedelleri Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda
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belirlenmiĢ olup, Otopark Yönetmeliğinin Geçici Madde uygulamalarının 31/12/2021 tarihine kadar
uzatıldığı dikkate alındığında, yürürlükteki Otopark Yönetmeliği ile Belediye Meclisimizin
11/02/2019 tarihli ve 05.106 sayılı Kararıyla onaylanan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Otopark
Yönetmeliği Uygulama Esaslarına göre düzenlenecek yapı ruhsatı iĢlemlerinde uygulanmak üzere söz
konusu bölgesel otopark bedellerine yönelik önerge ekinde yer alan Mevcut Durum ve Gruplama
Oranları Tabloları ile Otopark Bölgeleme Haritasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan
ve Bütçe – UlaĢım – Ġmar ve Bayındırlık – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yapı
Kont.Dai.BĢk.E.377913)
19. Yürürlükteki KemalpaĢa ilçesi, Çiniliköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planındaki
bölge ve genel otopark alanları dikkate alınarak; KemalpaĢa ilçesi otopark bölgelerine ilave (Çiniliköy
Mahallesi) KM-18 no‟lu Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve bu bölgelerde yer alan parsellerde
uygulanacak Birim Otopark Bedelleri Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belirlenmiĢ
olup, Otopark Yönetmeliğinin Geçici Madde uygulamalarının 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı
dikkate alındığında, yürürlükteki Otopark Yönetmeliği ile Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli
ve 05.106 sayılı Kararıyla onaylanan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama
Esaslarına göre düzenlenecek yapı ruhsatı iĢlemlerinde uygulanmak üzere söz konusu bölgesel
otopark bedellerine iliĢkin önerge ekinde yer alan Mevcut Durum ve Gruplama Oranları Tabloları ile
Otopark Bölgeleme Haritasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – UlaĢım –
Ġmar ve Bayındırlık – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yapı Kont.Dai.BĢk.E.382676)
20. Yürürlükteki Çiğli ilçesi Sasalı 1. Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama Ġmar Planı ile 1. Bölge (Güney Kesimi) 1/1000 ölçekli Harmandalı Revizyon Ġmar
Planındaki bölge ve genel otopark alanları dikkate alınarak; Çiğli ilçesi ÇL-1 bölgesine ait birim
otopark bedeli ile ilave ÇL-19, ÇL-20, Çl-21 ve ÇL-22 no‟lu Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve
Birim Otopark Bedelleri Otopark Yönetmeliği hükümleri gereği hesaplanmıĢ olup, Otopark
Yönetmeliğinin Geçici Madde uygulamalarının 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı dikkate
alındığında, yürürlükteki Otopark Yönetmeliği ile Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.106
sayılı Kararıyla onaylanan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarına
göre düzenlenecek yapı ruhsatı iĢlemlerinde uygulanmak üzere söz konusu bölgesel otopark
bedellerine iliĢkin önerge ekinde yer alan Mevcut Durum ve Gruplama Oranları Tabloları ile Otopark
Bölgeleme Haritasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – UlaĢım – Ġmar ve
Bayındırlık – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yapı Kont.Dai.BĢk.E.393600)
21. Belediyemizin yatırımı olan “Ġl Sınırları Ġçindeki UlaĢım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve
ĠnĢaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması ĠĢi” kapsamında önerge ekinde yer alan Protokolde
bahsi geçen “Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 1401/1 ile 1454/1 Sokak Yol ve Tretuvar
Düzenleme ĠĢi”nde yol güzergahında kalan Ġzmir Doğalgaz A.ġ. ye ait doğal gaz hattının
deplasmanları Ġzmir Doğalgaz A.ġ. tarafından yapılmıĢ olup, yapılan deplasman bedelinin
ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Fen
ĠĢl.Dai.BĢk.E.396611)
22. Tokyo 2020 Olimpiyatlarında paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye‟ye Cimnastik
tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getiren Ġzmirli sporcumuz Ferhat ARICAN‟a 35 adet Ata Altın
karĢılığı olan Türk Lirasının ve antrenörü Yılmaz GÖKTEKĠN‟e 3 adet Ata Altın karĢılığı olan Türk
Lirasının ödül olarak verilmesi için, Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğünün Ödül, Ġkramiye ve Benzeri
Ödemeler bütçesinden karĢılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe
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Komisyonu Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.BĢk.E.385166)
23. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 2021 Mali Yılı
bütçesinde yer alan (08) Borç Verme ekonomik koduna önerge eki listede yer alan toplam
3.100.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 05/10/2021 tarihli ve 220 sayılı Kararının oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve
Kar.Dai.BĢk.E.406571)
24. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2021 Mali
Yılı Bütçesinden 21.000.000,00-TL ödeneğin önergede yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bütçesine aktarma yapılmasına yönelik, 06/10/2021 tarihli ve
21/128 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
(Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.402344)
25. Menderes Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan harcama kalemleri içerisinde müdürlükler
arası 1. düzey toplam 9.750.000,00-TL aktarmanın yapılmasına yönelik, 05/10/2021 tarihli ve 214
sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı
ĠĢleri ve Kar. Dai.BĢk.E.406737)
26. Urla Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün bütçe tertibinde bulunan 1.500.000,00-TL
ödenekten; Fen ĠĢleri Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçesinin bütçe tertibine 100.000,00-TL, Park ve
Bahçeler Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçesinin bütçe tertibine 1.400.000,00-TL ödenek aktarımının
yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri
ve Kar. Dai.BĢk.E.406545)
27. Urla Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesine toplam 248.000,00-TL aktarma yapılmasının oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.
Dai.BĢk.E.406901)
28. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin
10‟uncu bölümünde yer alan Fen ĠĢleri Müdürlüğü ücret tarifesinde 01/04/2021 tarihli ve 57 sayılı
Meclis Kararıyla değiĢtirilmesine karar verilen ve Belediye Meclisimizin 26/05/2021 tarihli ve 05.589
sayılı Kararıyla onaylanan tarifelerin „„ÇalıĢmaların Ruhsatında Belirtilen Süre Ġçerisinde
Bitirilememesi Durumunda‟‟ kesilecek ceza miktarının önergede yer alan 1 numaralı tabloda
gösterildiği Ģekilde değiĢtirilmesi, ayrıca önergede yer alan 2 numaralı tabloda belirtilen tarifelerin,
söz konusu ücret tarifesine eklenmesine yönelik, 06/10/2021 tarihli ve 21/129 sayılı Kararının
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.
Dai.BĢk.E.402358)
29. Kurumumuzun Dünya Turizm Kentleri Federasyonuna (WTCF) katılımı ile Ġzmir turizminin
geliĢmesi adına katkı sağlaması amaçlanmıĢ olup; bu çerçevede söz konusu Federasyona Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi olarak üye olunması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Hukuk – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler – Turizm ve Fuarcılık Komisyonları Raporu. (DıĢ ĠliĢkiler ve
Tur.Dai.BĢk.E.336429)
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30. Mülkiyeti Karaburun Belediyesine ait, Karaburun ilçesi, Ġskele Mahallesi, 501 ada, 3 no‟lu
parselde kayıtlı taĢınmazın deprem performans analizinin Belediyemizce yaptırılmasına yönelik, Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi ile Karaburun Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge
ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe –
Deprem ve Afet – Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Deprem Risk Yön. ve
Kent.Ġyi.Dai.BĢk.E.404926)
31. Torbalı Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarih 156 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir
BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı Kararıyla değiĢiklikle uygun
görülerek 28/12/2020 tarihinde onaylanan Torbalı Ġlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Revizyonuna, askı süresi içerisinde yapılan itirazların kabul edilen kısımlarına iliĢkin hazırlanan,
1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına
iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.266098)
32. Belediye Meclisimizin 12/04/2021 tarihli ve 05.384 sayılı Kararı ile değiĢiklikle uygun görülerek
onaylanan, Çiğli Belediyesince askıya çıkarılan, Harmandalı Mahallesi, 1. Bölge (Güney Kesimi)
1/1000 ölçekli Harmandalı Revizyon Ġmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik
Çiğli Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 05.95 sayılı Kararı ile uygun bulunanlara iliĢkin
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.395568)
33. Buca ilçesinde tespiti yapılan BelenbaĢı, Doğancılar, Karaağaç, Kaynaklar, Zafer, Kırklar ve
Yıldızlar Mahallelerinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine yönelik, Buca Belediye Meclisinin
05/08/2021 tarihli ve 107 sayılı Kararının; “söz konusu mahalle idari sınırları içerisinde kırsal
yerleşim özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı
yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan
alanlar ve bu kapsamda imar planı yapılacak olan alanlar için 5216 sayılı Yasanın EK Madde 3
hükümlerinde belirtilen muafiyetlerin ve indirimlerin uygulanmaması kaydıyla” oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.370188)
34. Bornova ilçesinde tespiti yapılan Kurudere Mahallesinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine
yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 03/08/2021 tarihli ve 209 sayılı Kararının; “söz konusu mahalle
idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi,
Depolama, Akaryakıt vb amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli
ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar planı yapılacak olan alanlar için 5216
sayılı yasanın EK Madde 3 hükümlerinde belirtilen muafiyetlerin ve indirimlerin uygulanmaması
kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.369747)
35. Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 6495 ada 9, 10, 24, 40, 42, 43 parseller ile 6493 ada 7, 10, 11, 12,
13, 14, 18, 19, 20, 21 parsellerde, parsel malikince hazırlatılarak 24/06/2021 tarihli dilekçe ile
Belediye BaĢkanlığımıza sunulan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisinin; oybirliği ile uygun
bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.357854)
36. Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 10738 sayılı
Kararı doğrultusunda; Konak Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 142/2021 Kararı ile uygun
bulunan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/500 ölçekli YerleĢim Planı
DeğiĢikliği önerisi dikkate alınarak, Güzelyurt Mahallesi, 7378 ada, 10 - 11 parsellerin “Kültürel Tesis
Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Ġzmir Konak-Kemeraltı ve Çevresi
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Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı Plan DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.
(Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.396895)
37. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 198/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Tahsin Yazıcı Mahallesi, 2814 ada eski 37 no‟lu kadastral parseli kapsayan “Brüt Emsal Alan
Sınırı”nın kaldırılarak, 2814 ada yeni 39, 40, 41, 42 parsellerde “Uygulama Alan Sınırı” belirlenmesi
ve bu alan içerisinde, Konut Alanı, Otopark, Park, Yol kullanımlarının ve Konut Alanına iliĢkin
yapılaĢma koĢullarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢiklik önerisinin; “Yençok=15kat yapılaşma koşulunun, Yençok=5kat olacak şekilde
düzenlenmesi kaydıyla” değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık –
UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.392597)
38. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 197/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Bozyaka Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Cami Alanı”
kullanımında kalan 43658 ada, 1 parselin “Park Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Sosyal Hizmetler – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.392535)
39. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 115 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atilla
Mahallesi, 1232 adanın kuzeybatı köĢesindeki imar hattının, 65 parseli içine alacak Ģekilde
düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin; “söz konusu
parselin çevresindeki yapılaşmalar ve uygulamalar dikkate alınarak parselin bir kısmının imar
adasına dâhil edilmesi bir kısmının ise kamusal alanda bırakılması kaydıyla” değiĢiklikle oybirliği
ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.392621)
40. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 164 sayılı Kararıyla uygun görülen, ġemikler
Mahallesi, 26L2A pafta, 6200 Sokağın doğusunda, 32375 ada, 54 parselin güneyinde, yürürlükteki
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Park Alanı”nda kalan, kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m
ebatlarında 16 m²‟lik “Regülatör Alanı” ayrılması ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.366220)
41. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 165 sayılı Kararıyla uygun görülen; ġemikler
Mahallesi, 25L1B pafta, 6295/1 Sokağın doğusunda, 9873 adanın kuzeyinde, yürürlükteki 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Park Alanı”nda kalan, kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m
ebatlarında 16 m²‟lik “Regülatör Alanı” ayrılması ve plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.394243)
42. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 163 sayılı Kararıyla uygun görülen, Zübeyde
Hanım Mahallesi, 26L2B pafta, 7448/8 Sokağın güneyinde, 9971 ada, 8 parselin kuzeybatısında,
yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında OP (Otopark) Alanında kalan, kamuya terkli
alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında 16 m²‟lik “Regülatör Alanı” ayrılması ve plan notu eklenmesine
yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.
Dai.BĢk.E.365222)
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43. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/09/2021 tarihli ve 95 sayılı Kararı ile uygun görülen; Osmangazi
Mahallesi, 25O-Ia pafta, 3011 ada, 1 parselde yer alan yürürlükteki imar planında Kaks:0,60 koĢullu
“Ortaokul Alanı” yapılaĢma koĢulunun, Taks:0,40 Kaks:1,00 Yençok:7kat olarak değiĢtirilmesi ve
yapı yaklaĢma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; “söz konusu plan değişikliğinde kat yüksekliğinin Yençok:5kat
olması kaydıyla” değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.396968)
44. Gaziemir Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen; kat
yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği
önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.401835)
45. Aliağa Belediye Meclisinin 03/08/2021 tarihli ve 255 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen;
YeniĢakran Mahallesi 23M-II c, 23M-II d ve 23M -III b numaralı paftalarda 6 adet “Trafo Yeri”
ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği
ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre
ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh. Dai.BĢk.E.392746)
46. Urla Belediye BaĢkanlığının 02/08/2021 tarihli ve 21348 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize
iletilen; Yelaltı Mahallesi, 3197 ada, 16 parselin doğusunda bulunan 10 metrelik taĢıt yolunun
kaldırılması ve parselin güneybatısında yer alan yaya yolunun 10 metrelik taĢıt yolu olarak
belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile
uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.
(Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.386880)
47. Urla Belediye BaĢkanlığının 02/09/2021 tarihli ve 24439 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize
iletilen; Gülbahçe Mahallesi, 425 ada, 27 parselin tamamının mülkiyet ve yapılaĢmalar dikkate
alınarak B-2 YapılaĢma KoĢullu konut alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık
Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.386794)
48. Kiraz Belediye Meclisinin 06/09/2021 tarihli ve 88/8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni
Mahalle, 187 ada, 41 parselde bulunan "Konut Alanı (B-2)" plan Kararının, “Sosyal Tesis Alanı”
olarak değiĢtirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği
önerisinin; “Sosyal Tesis” Plan Kararının “Sosyal Tesis (Öğrenci Yurdu) olarak, “Yençok:22.50
metre” kat yüksekliğinin “Yençok:5 kat” olarak düzenlenmesi kaydıyla” değiĢiklikle oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.
Dai.BĢk.E.405787)
49. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile uygun görülen; Narlıdere
ilçesinde Maliye Hazinesine kayıtlı Milli Savunma Bakanlığına tahsisli yaklaĢık 240 hektarlık alana
yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Ġlave Uygulama Ġmar Planı önerisinin; öneri planda “TH”
notasyonuyla gösterilen alanın İZSU Genel Müdürlüğünün ve 05/10/2021 tarihli ve 217637 sayılı
Görüşü doğrultusunda yaklaşık 80.108 m2‟lik kısmının Emsal:1.00, Yençok: Teknolojisine göre,
Belediye Hizmet Alanı (İZSU Atıksu Arıtma Tesisi)” olarak belirlenmesi ve 1/1000 ölçekli Plan
Notlarına “Belediye Hizmet Alanında Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporları onaylanmadan ve tahsis
işlemleri tamamlanmadan uygulamaya geçilemez.” notunun ilave edilmesi koşuluyla değiĢiklikle
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
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Dai.BĢk.E.339425)
50. ÇeĢme Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 132 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dalyan
Mahallesi 21Ġ-1 paftada kamuya terkli alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢikliği önerisinin; “Plan Kararının Bakı ve Seyir Terası (Kule)”, plan notlarının “Bakı ve Seyir
Terası (Kule) alanında 5.50 metre x 5.50 metre ebatların Yençok: 12.50 metre yüksekliğinde kültürel
amaçlı kullanılmak üzere kule yapılabilir.” şeklinde düzenlenmesi koşuluyla değiĢiklikle oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve
ġeh.Dai.BĢk.E.398899)
51. Konak Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 140 sayılı Kararı ile uygun görülen; Konak
Mahallesi, 187 adanın güncellenen kadastral verileri doğrultusunda yürürlükteki 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı ile 1/500 ölçekli yerleĢim planı arasındaki uyumsuzluğun
giderilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/500
ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliğiyle uygun bulunduğuna
iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.
Dai.BĢk.E.406097)
52. Konak Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli 142 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġzmir 1
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 10738 sayılı Kararı
doğrultusunda; Güzelyurt Mahallesi, 7378 ada, 10-11 parsellerin “Kültürel Tesis Alanı” olarak
belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Kemeraltı Koruma Amaçlı Ġmar Planı Revizyonu
Plan DeğiĢikliği önerisi ve 1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği önerisinin; “1/1000 ölçekli
Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu plan değişikliği lejantındaki „Kültür Evi+Müze‟
ifadesinin „Kültürel Tesis Alanı (Kültür Evi+Müze) şeklinde yeniden düzenlenmesi koşuluyla” 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek
üzere değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.396556)
53. Konak Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarihli ve 101 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yürürlükteki
1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planında, 2 Kat YapılaĢma KoĢullu,
Pansiyon Tercihli Konut Alanı (K-M2), kullanım kararında yer alan; Tan Mahallesi, 119 ada, 3
parselin, Ġzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 10750
sayılı Kararı doğrultusunda, tescil gösteriminin kaldırılması ve söz konusu parselin çevresinde
bulunan parsellerin ada içi fonksiyon sınırlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000
ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliği
önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge
Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Kentsel
DönüĢüm – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.392890)
VII. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
VIII. TOPLANTIYA
GÖRÜġÜLMESĠ

KATILAMAYAN

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

IX. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ

MAZERETLERĠNĠN
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2. BÖLÜM
2021 YILI KASIM AYI I. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI

Tutanak No : 97509404-301.04-11/1
Toplantı Yeri : MithatpaĢa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi
No:1087 Konak/ĠZMĠR
(Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)

Toplantı Tarihi : 08/11/2021
Toplantı Saati : 18.00

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Taner KAZANOĞLU, Serkan
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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
BAġKAN: 2021 Yılı Kasım Ayı Toplantısı I. BirleĢimini açıyorum. Gündeme geçmeden birkaç
hatırlatma, birkaç bilgi paylaĢmak isterim. Geçen hafta 30 Ekim Depremi‟nin birinci yıldönümüydü.
117 canımızın anısına oluĢturduğumuz bir Park ve Anıt‟ın açılıĢını yaptık. Acılarını unutmadık,
unutmayacağız, her birini tekrar rahmetle anıyoruz. Geçen ay Türkiye muhtarlar buluĢması yaklaĢık
2000 muhtarın katılımıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ev sahipliğinde gerçekleĢti. KıĢ mevsimi
ekonomik koĢulların da ağırlaĢtığı süreçte dar gelirlilerle kıĢı zor geçireceğini düĢündüklerimiz için
125 milyon liralık bir sosyal destek paketi oluĢturduk, onun hazırlıkları tamamlandı. Geçen hafta yine
metro ve tramvayda toplu sözleĢme süreci anlaĢmayla sonuçlandı. Çok zorlu bir süreçti, çok uzun
sürdü, grevin eĢiğinden döndük. Çok Ģükür uzlaĢmayla sonuçlandı. Cumhuriyet Bayramımızı Tire'de
Kireli Köyü‟nde kutladık. O da çok anlamlı çok güzel bir törendi. Aslında tören değil bir bayramdı,
bir coĢkuyla kutlandı. Hem tiyatro, hem iĢte dans müzik hepsi vardı. Hakikaten Cumhuriyet Bayramı
kutlaması için çok baĢarılıydı, çok keyifliydi, söylemek isterim. 1994-2004 yılları arasında
KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığı yapan Mehmet Ali DÜZÜDOĞRU'yu kaybettik. BaĢımız sağ olsun,
ailesine baĢsağlığı diliyorum. Ve geçen hafta Glasgow Cop26 Toplantısına katıldım. BirleĢmiĢ
Milletler tarafından düzenlenen, Glasgow'da düzenlenen Toplantıya. Bu toplantıda yaptığım
temaslarla, görüĢmelerle ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. 3 Kasım akĢamı önce Londra
Büyükelçimiz Sayın Ümit YALÇIN'ı makamında ziyaret ettik ve Glasgow ile ilgili ilk
değerlendirmeleri onunla birlikte yaptık. Arkasından 4 Kasım trenle Edinburgh'a geçtik. Orada da
Sayın BaĢkonsolosumuz Nafi Cemal TOSYALI'nın ev sahipliğinde, davetiyle TBMM Çevre
Komisyonu Milletvekillerimizle bir araya geldik. Hem onların Glasgow'da yaptıkları çalıĢmaları
onlardan dinleme fırsatımız oldu, hem bizim yapacaklarımızla ilgili onları bilgilendirdik. Ve 5 Kasım
sabahı, Cuma sabahı iki panel vardı, iki panelden bir tanesi Kültürün Öncülüğünde Ġklim Dirençli
Gelecek Nesillerarası Diyalog baĢlığında buraya UCLG‟den, ICOMOS‟tan, Gençlik Hareketlerinden,
Afrika Dünya Mirası fonundan birçok yetkili katıldı. II. Oturum yine aynı büyük alanda Kültürün
OluĢturduğu Yolda Ġklim Dirençliği ve Sürdürülebilir Kalkınmaydı. Burada da birçok ülkeden
yetkililerle aynı masada panele katıldık. Ertesi gün Glasgow ġehir Meclisi‟nde Glasgow Gıda ve
Ġklim Deklarasyonu‟nun açıklandığı toplantıya katıldık. Orada da Glasgow Belediye BaĢkanı Susan
AITKEN ile görüĢtük ve deklarasyon belgesini Ġskoç Hükümeti KentleĢme Bakanı Shona ROBĠSON
bize verdi. Burada da Ġspanya‟dan yine bir Bakan‟ın katıldığı Ġklim Eylemi Bakanı… Yine
Endonezya'dan, Brezilya'dan birçok katılımcının olduğu bir panelde konuĢmacı olarak yer aldım. Ve
nihayet son toplantımız Cumartesi günü Ġskoç Parlamentosu‟nda oldu. Orada da bir konuĢma yaptım,
o konuĢmayı özetleyerek sizinle paylaĢacağım. Ġskoçya Parlamentosunda yaptığım konuĢma:
“Değerli meslektaşlarım, bayanlar, baylar, burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ICLEI
Sürdürebilir Kentler Ağı Küresel Yönetim Kurulu Üyesi ve Dünya Belediyeler Birliği Yönetim
Bürosu‟nu temsilen sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Demokrasi, Belediye Başkanı olduğum
İzmir'in merkezinde bulunduğu Ege kıyılarında ortaya çıkmış, insanlığın en önemli
inovasyonlarından biri. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel insan hakları üzerinde yükselen bir
değerler manzumesi. Fakat dünya öyle bir noktaya geldi ki demokrasinin hayata bakışı yeni bir
perspektif kazanmak zorunda. Bu da ancak içine doğayı da alan bir ufuk geliştirmekle mümkün.
İnsanlık diğer türler üzerinde üstünlük taşıyan bir grup değil, türler üzerinde bir hâkimiyeti de söz
konusu değil. İnsan, doğadaki tüm canlı türleri ile beraber var. Bunun tersini düşündüğü ve
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uyguladığı an iklim krizi kadar ağır sonuçları kendi eliyle yaratmış oluyor. Bu nedenle temel insan
haklarını doğanın haklarıyla da buluşturmak mecburiyetindeyiz. Ağacın, dağın, gölün, ovanın,
ormanın, nehrin haklarını. Her biri hepimizin müşterek yaşam hakkı. Aslında doğa, doğa hakları
kavramının nüvesi demokrasinin ruhunda var. Fakat artık bunu dillendirmek gerekiyor. İnsan hakları
tek başına yetmiyor. İklim krizi ile mücadele, onu da dâhil edelim, onlar da mücadele edelim
popülizmiyle ele alınabilecek bir mesele değil. Bunu hayata bakışımızın içine yerleştirmek
mecburiyetindeyiz. Doğa haklarını iklim mücadelesi başta olmak üzere tüm hak mücadelelerine
dokunan bir genişlik içinde tarif etmek zorundayız. Değerli parlamenterler, kültürü, bir binayı
biraraya getiren harç veya bir ağacın kökleriyle dallarını birleştiren su damlaları gibi görüyorum.
Yaşamlarımızda her ne yapıyorsak, bilim, sanat, spor, siyaset hiç fark etmez, kültür bunların
tümünün içinde var. Kültür, tüm bunları bir arada tutan harç, yaşamın öz suyu. Biraz bile eksilse
yaşamın içindeki uyum da bozuluyor, hayat bir bütün olmaktan çıkıyor, tek tek parçalarına ayrılıyor.
Açıkça görülüyor ki doğayla uyumlu bir kültür geliştirmeden gezegenimiz için sürdürülebilir bir
gelecek tesis edemeyiz. Her şey gibi iklim değişikliğiyle mücadelenin de kültürel bir temele döngüsel
bir kültüre ihtiyacı var. Eylül 2021'de İzmir'de gerçekleşen UCLG Dünya Kültür Zirvesi'nde
insanlığın geleceğine şekil verme gücüne sahip yeni bir kavram geliştirdik ve İzmir Deklerasyonu‟nu
dâhil ettik, Döngüsel Kültür. Döngüsel Kültür dört ayak üzerinde yükseliyor; doğamızla uyum,
geçmişle uyum, birbirimizle uyum ve son olarak değişimle uyum. Sanatı, felsefeyi, ekonomiyi yani
kültürünü, doğasından ilham alarak var eden insan, bir an geldi doğa ile arasındaki tüm bağları
söküp attı. Bunu yaparken doğayı bir bütün olarak kucaklayan bir kültürel temel üretemedi. Buradan
iklim krizi doğdu. Hemen her 10 dakikada bir canlının neslinin tükendiği bir gezegen oluştu. Bu
nedenle döngüsel kültür kavramı öncelikle doğamızla uyumu esas alıyor. Kültürsüz bilim olmaz,
olursa atom bombası olur, termik santral olur. Kültürsüz ekonomi olmaz, olursa açlık olur, iklim
krizi olur. Kültürsüz siyaset olmaz, olursa savaş olur, yıkım olur. Kültürsüz şehircilik olmaz, olursa
sel olur, afet olur. Cop26‟nın İklim Krizi ile mücadelenin çok ihtiyaç duyduğu döngüsel kültür
kavramı ve onun ilkelerini kapsayacak nitelikte kararlar üretmesini temenni ediyorum. Değerli
parlamenterler son 2 yıllık Covid-19 Pandemisi bize bir gerçeği gösterdi. Küresel sorunların
çözümünde Merkezi Hükümetlerle ortaklıklar kurulması haline yerel yönetimlerin çok ciddi bir etkisi
var. Belediyeler küresel ve ulusal politikaların ayaklarının yere değmesi için ciddi fırsatlar sunar.
Gerçekten de 5 yıl önce Paris Anlaşması yerel ve merkezi yönetimlerin katılımının önemini kabul
ederek küresel iklim eyleminde yeni bir dönem başlattı. Burada Glasgow'da şimdi bunu pratiğe
dönüştürmenin zamanı geldi. 2015'den bu yana yaklaşık 200 ülkeden sadece 80‟i ulusal iklim
hedeflerini yükseltti. Amerika Birleşik Devleti ve Ruanda, Japonya ve Dominik Cumhuriyeti
bunlardan bazıları ve hepsinin ortak bir noktası var; yerel yönetimleriyle yakın çalıştıkları için
ulusal iklim hedeflerini yükselttiler. Şimdi her zamankinden daha açık 21. yüzyılın kentsel
dünyamızda döngüsel bir kültür tarafından desteklenen çok düzeyli iş birliği, iklim acil durum çağına
yanıt verme umudunun tek olmazsa olmazı birkaç ilham kaynağından biri. Paris Anlaşması‟nın bu
ikinci aşamasında dünya ulusları yeni normal olarak çok düzeyli iş birliğini yerel ve merkezi
hükümetleri arasında iş birliğini benimsemelidir. Ve Sanayi Devriminin doğum yeri olan Glasgow,
aynı zamanda yeni nesil iklim eğiliminin başladığı yer olarak kabul edilmelidir. Bu sonraki aşama,
bu sonraki aşama çok düzeyli iş birliği ulusal olarak belirlenmiş katkıları yerel ve bölgesel iklim
stratejileriyle köprü kurmalıdır. Ayrıca iklim acil durumu ilan eden ve sıfıra yarış ve dirençliliğe
yarış girişimleri yoluyla iddialı iklim eylemi taahhüt eden Belediyeler için daha fazla kaynak seferber
edilmelidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi‟nin İklim Acil Eylem Planı ve Yeşil Şehir Eylem Planı
bunların örnekleridir. Evet, daha fazla… Sonunu söyleyeyim; İnsanlık Glasgow'da yaşamın yeni
cümlelerini ararken sormak istiyorum. Vicdanımızın sesini mi dinleyeceğiz? Yoksa küçük bir grup
insanın doymak bilmez hırsına yenik mi düşeceğiz? Burada Glasgow'da cevabı işiteceğiz. Bu esnada
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içeride ve dışarıda, toplantı salonları ve meydanlarda vicdanının sesini yükselten binlerce insanın
cevabını duyar gibiyim. Dünyanın tüm şehirleri ve en uzak yerlerindeki milyarlarca insanın
ormanlar, nehirler, dağlar ve denizlerdeki görkemli biyolojik çeşitliliğin de aynı sesi haykırdığını
biliyorum. Gençlerin bizim ihtiraslarımızın değil, vicdanımızın cümlelerini duymak istediğini
görüyorum.” Değerli ArkadaĢlar BirleĢmiĢ Milletlerin Glasgow'daki zirvesi 40.000‟in üzerinde
insanın katıldığı dev bir organizasyondu. Ġnsanlar özellikle Pandemiden sonra adeta
zembereklerinden boĢalmıĢ gibi Glasgow‟daydılar. Yüzlerce, binlerce toplantı yapıldı. Aynı
zamanda, eĢ zamanlı çok sayıda toplantı yapıldı. ġunu gururla söylemeliyim ki; bizim oradaki varlık
sebebimiz Eylül ayında düzenlediğimiz kültür zirvesiydi. Kültür zirvesinde ortaya çıkan manifesto
bildiğiniz gibi döngüsel kültür kavramını ortaya koymuĢtu. Ve bu kavram büyük ilgi topladı. Emin
olun birçok mecrada, birçok alanda döngüsel kültür kavramı tartıĢılıyor, konuĢuluyor. Döngüsel
ekonomi gibi önümüzdeki yıllarda da daha çok konuĢulacağı dillendiriliyor. O nedenle çok gurur
duyduğumuz bir seyahat olduğunu söylemeliyim. Ġzmir adına son derece gurur verici bir ziyaret oldu.
Evet, bu kısa bilgilendirmeden sonra Değerli ArkadaĢlar birkaç hatırlatma yapmak istiyorum, yine
gündeme geçmeden. Geçen son iki Meclis Toplantısında ben aranızda yoktum. O arada bazı
değerlendirmeler yapılmıĢ. Bunlardan 2-3 tanesiyle ilgili kısa bir Ģeyler söylemek istiyorum. Bir
tanesi bu elektrik fabrikasıyla ilgili “Orada hukuki bir problem var, o nedenle verilmiyor.” denmiĢ.
Değerli ArkadaĢlar orada hukuki bir problem yok. Çok net, 2,5 sene önce ihaleye çıkartan irade, ihale
sonucunu iptal eden irade ve 2,5 senedir yeniden ihaleye çıkmayan iradenin önünde hiçbir hukuki
engel yok. Aynı Ģekilde yine bir baĢka nokta; yine arkadaĢımız demiĢ ki; “Bu bizim 300 küsur
milyon Dolarlık kredi talebimizle ilgili. Demek ki böyle bir kredi yok, Dünya Bankası direktörü
açıklama yaptı, böyle bir kredi yok, planlanan böyle bir kredi yok.” Değerli ArkadaĢlar biz rüya
görmedik. 4 ay boyunca Hazine Bakanlığı ve Ġller Bankası uzmanlarıyla müzakere yapıldı. Bu
müzakereler sonunda 5 Mayıs‟ta Hazine Maliye Bakanlığımızın bize yazdığı bir yazı var. Yazıda
diyor ki; “Dünya Bankası‟ndan bir heyet Dünya Bankası tarafından finanse edilmesi planlanan İzmir
Yeşil Dirençliği ve Kapsayıcı Acil Yapım Projesi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak üzere
19-26 Nisan 2021 tarihleri arasında sanal bir misyon gerçekleştirilmiştir. Heyetin hazırladığı
değerlendirme raporu da Dünya Bankası yazısı ekte gönderilmektedir.” diyor. Ekte de Dünya
Bankası‟yla varılan mutabakatla ilgili rapor var. Değerli ArkadaĢlar bu Dünya Bankası… Tekrar
geçen hafta Dünya Bankası‟yla görüĢmeye gitti Hazine Bakanlığı uzmanlarımız, temsilcilerimiz.
Diliyorum ki, bu Türkiye'nin baĢka kentleri için de geniĢletilecek, son aldığım duyumlar öyle. Ve
yine diliyorum ve biliyorum ki Ġzmir için yapılmıĢ olan bu çalıĢma yine Ġzmir'in haklarını teslim
ederek sonuçlanacaktır, sabırsızlıkla bunu bekliyoruz. Ama “Böyle bir kredi yok, böyle bir planlama
yok, planlanan böyle bir kredi yok.” Bu doğru değil. Son olarak üçüncü bir noktadan da bahsedeyim.
“Yine arkadaşımız borç batağında bir Seferihisar Belediyesi bıraktı, bugün Seferihisar
Belediyesi‟nde personel maaşı ödenemiyor, geriden geliyor.” Yok, böyle bir Ģey, doğru değil
arkadaĢlar. Seferihisar Belediyesi‟nde bugün geriden gelen bir maaĢ ödemesi yok. Seferihisar
Belediyesi‟ni… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Efendim? BaĢkan da burada. “Seferihisar Belediyesini 10 yılda batırdı maalesef İzmir Büyükşehir
Belediyesi‟ni 2,5 yılda batırdı arkadaşlar.” ġimdi Değerli ArkadaĢlarım bunlar doğru değil. Bunların
bu biçimde dillendirilmesi de doğru değil. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı‟nın toleransı,
hoĢgörüsü geniĢ olabilir. Ama Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı‟nı seçmek için ona güvenerek oy
veren 1,5 milyondan fazla insanın hakkını savunmak da Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı‟na
düĢer. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin BaĢkanına bu tür adeta kiĢilik haklarına saldırı aĢağılayıcı bu
kadar ağır ithamlar doğru değil Değerli ArkadaĢlar. Biz, benim bugünden… Yani bir gün bir Meclis
Üyesi ArkadaĢımın eĢiyle ilgili, geçmiĢiyle ilgili bir cümle kurduğumu duydunuz mu? Bizim böyle
bir Ģeyi yapmamamız lazım. Yani bizim bu Ģehirde siyasetin seviyesini korumak, en baĢta bu Ģehrin
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gençlerine, gelecek nesillerine olan vazifemizdir. Ġftihar ediyoruz değil mi? “Önergelerimizin,
efendim Komisyon Raporlarımızın %90‟ından fazlası oybirliği ile geçiyor.” Ne güzel, bununla iftar
ediyoruz hepimiz. O zaman bunlar neden konuĢuluyor? Nasıl böyle konuĢulabiliyor? Yani biz
birbirimizi eleĢtireceğiz. Birbirimize söyleyecek çok sözümüz var elbette. Ama bu seviyede olduğu
zaman bunlar doğru değil arkadaĢlar. Bizim aslında tabii ki bir hukuki bir mevzuat var bununla ilgili,
Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği. Burada aslında bu çalıĢma yönetmeliğin 11., 12. maddesi
gayet net bir düzenleme yapıyor. Ben bu konuda özellikle Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢlarımdan rica
ediyorum, lütfen otursunlar, bunu bir sisteme bağlamamız lazım. Hem bu süreler… ĠĢte nasıl
konuĢulacak? Önergeler nasıl verilecek ve benzeri belirsizlikleri ortadan kaldırıp netleĢtireceğimiz
bir tabloya ihtiyacımız var, bunu görüyorum. Ama bundan daha önemlisi Değerli ArkadaĢlar,
birbirimizle bu Meclis çatısı altında görüĢürken birbirimizi incitecek, kiĢilik haklarına saldırı
anlamına gelecek ifadelerden kaçınmamız lazım. Türkiye buna ihtiyaç duyuyor, hepimiz buna ihtiyaç
duyuyoruz. Buna hiç hakkımız yok. Yani bizim Türkiye'nin bu kadar can yakıcı bu kadar ağır
sorunları varken ve biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nde bu kadar uyumlu bir çalıĢma içindeyken bu
çatı altında bu bilgilere, bu tür ifadelere, bu tür söylemlere yer yok. Buna izin vermememiz lazım. O
nedenle hepinizden rica ediyorum Değerli ArkadaĢlar. Söz alıp konuĢurken kimseyi incitecek,
kimseyi kıracak ifadeler kullanmaktan özellikle kaçınalım, bunun hiçbir Ģeye faydası yok. Bu bize oy
veren insanların da hakkını korumaktır, onlara örnek olmaktır, onlara baĢka türlü bir siyasetin
mümkün olduğunu gösterebilmektir. Siyaset zaten kiĢiler üzerinden yapılan bir Ģey değil, iyilik
üzerinden yapılması gereken bir Ģey. Yani ilkeler üzerinden yapılması gereken bir Ģey. Yani hep
samimiyet samimiyet diye dillendirdiğimiz Ģey asla yalanı kaldırmaz, yani asla kaldırmaz. Samimiyet
en baĢta yalanı dıĢlayarak baĢlar, biz de bunu dıĢlamalıyız. Yani çok net birbirimizi incitmeden ve
gerçekten iyilik üzerinden, performans üzerinden rekabet etmeliyiz diye düĢünüyorum. Değerli
ArkadaĢlar, Gündeme geçiyorum.
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDĠ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ
GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Geçen Toplantı Tutanağında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının GörüĢülmesi. Mikrofon
çalıĢmıyor arkadaĢlar. Evet çalıĢtı galiba.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Maddi hata görmedik.
BAġKAN: DeğiĢtirin isterseniz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Maddi hata görmedik.
BAġKAN: Evet, Kemal Bey? Salahattin Bey? Buyurun efendim.
HAKAN ġĠMġEK: Evet, Sayın BaĢkan Gündem Ģifrelenip geldikten sonra 50. sayfada geçen ayın
Meclis Toplantısında Bayraklı Belediyesi‟yle ilgili getirmiĢ olduğum Önergenin… Ara verdik,
Komisyon toplandı ve bir karar verildi. Ben size orada direkt açık bir Ģey sordum. Dedim ki;
“Bu karar, bu emsal artıĢ kararları K Bölgesi sınırları için mi, yoksa sadece ağır ve orta hasarlı
binalar için mi?” diye sordum. Siz komple K Bölgesi sınırları için olduğunu ifade ettiniz. YanlıĢ
mıyım efendim? Tekrar soruyorum.
BAġKAN: Evet, evet öyle dedim.
HAKAN ġĠMġEK: Ama kayıtlarda böyle bir yazıya rastlamadım, böyle bir metne rastlamadım.
Sizin cevaben…
BAġKAN: Düzeltelim.
HAKAN ġĠMġEK: Sadece evet dediğiniz bir bölüm var. Geri kalan bölümle ilgili herhangi bir kayıt
yok.
BAġKAN: Tamam, düzeltelim.
HAKAN ġĠMġEK: Tam 50. ve 51. sayfada gönderdiğiniz metinde…
BAġKAN: Tamam.
HAKAN ġĠMġEK: Bunun tekrar kayıtlara girip düzeltilmesini talep ediyoruz. (1 dakika 14 saniye)
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BAġKAN: Peki teĢekkür ediyoruz.
HAKAN ġĠMġEK: TeĢekkür ederim.
BAġKAN: Özgür Bey? Hakan Bey buyurun. Hüsnü Bey buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Sayın
BaĢkan‟ım yaptığınız güzel konuĢma için çok teĢekkür ediyorum. Kırıcı konuĢmamamız gerektiğini
söylediniz, tamamen katılıyorum size. Fakat sizin olmadığınız Meclis‟te yine bizzat bana karĢı…
Örneğin diyor ki, “Toparlayın diyorum size.” ki daha ben konuĢmaya yeni baĢlamıĢım kürsüdeyken
“Tamam BaĢkan‟ım” diyorum ben. “Toparlayın diyorum.” bir daha söylüyor, defalarca söylüyor,
belki siz mutlaka izlemiĢsinizdir ki, Sözcü Gazetesi gibi Cumhuriyet Halk Partisi‟ne çok yakın olan
bir gazetede de o video yayınlandı, o alttaki yorumlarda da Sayın Grup Sözcüsüne yollamıĢtım,
kendisi de bir okusun diye. Sayın BaĢkan‟ım sonra diyor ki Meclis BaĢkan Vekili; “Ġnin oradan.”
Ben nereden konuĢuyorum? Kürsüden konuĢuyorum. Benim o kürsüye çıkmamı, ben zatıali
kendilerine borçlu değilim. Ama kendisi o gün Meclis BaĢkan Vekiliydi. Bu Meclisin oylarıyla oraya
oturdu, bizim oylarımızla orada oturdu, sizi temsilen orada oturdu. Biz de size saygı duyduğumuz
Ģekilde kendilerine saygı duymaya çalıĢıyoruz. Ama bakıyorsunuz ki, o kadar çok bağırıyor ki, o
kadar çok bağırıyor ki, ki ben hayatımdaki en sakin konuĢmayı yaptım. Sizinle defalarca biz çok
karĢılıklı konuĢmalara girdik. Ama ben sizden bugüne kadar öyle bir tavır görmedim. Sayın BaĢkan
bu konuda sözlerini geri alsınlar, sözlerini geri alarak Tutanakları çıksın. Bu konuda sizin demin
yaptığınız o güzel konuĢmadan dolayı ben de çok sakin bir konuĢma yaparak, bu isteğimi sizden
diliyorum. Beni oraya Çiğli Halkı getirdi, Çiğli Halkının oylarıyla seçildim. Ama kendisi oraya bu
Meclis Üyelerinin oylarıyla oturduğunu da bilmesini diliyorum, saygılar sunuyorum. (1 dakika 59
saniye)
BAġKAN: Hüsnü Bey konuĢmaya Ģöyle bir Ģey söyleyeceğim. Size ikinize teklif edeceğim…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Hayır. Toplantı
bittikten sonra bir üçümüz toplantı yapalım istiyorum.
MUSTAFA ÖZUSLU: BaĢkan‟ım ben burada cevap vermek zorundayım.
BAġKAN: Burada cevap verecek bir Ģey yok. Ben üçümüz toplantı yapalım diyorum.
MUSTAFA ÖZUSLU: BaĢkan‟ım ben burada cevap vermek zorundayım.
BAġKAN: Hayır vermeyin. Üçümüz toplanacağız diyorum, gerek yok. Evet baĢka…
MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BOZTEPE‟den, Sayın BOZTEPE‟den BaĢkan‟ım…
BAġKAN: Mustafa Bey gerek yok dedim.
MUSTAFA ÖZUSLU: BaĢkan‟ım, Sayın BOZTEPE‟den özür dilenecek bir Ģey yok.
BAġKAN: Mustafa Bey bunu sonra konuĢacağız.
MUSTAFA ÖZUSLU: O konuĢmanın 10. dakikasında…
BAġKAN: Mustafa Bey oturur musunuz?
MUSTAFA ÖZUSLU: 10. dakikasında…
BAġKAN: Anladım ama konuĢacağız dedim. Değerli ArkadaĢlar geçen Oturum Tutanağının
kabulünü Hakan Bey’in yaptığı değiĢiklik Önergesiyle beraber kabulünü oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
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III. MECLĠS ÜYELERĠNCE VERĠLECEK ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Evet. Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin GörüĢülmesi. Meclis Önergesi yok.
Size… BaĢkanlık Önergeleri sonra mı görüĢülüyor? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Tamam.
IV. CUMHURĠYET HALK PARTĠSĠ MENSUBU MECLĠS ÜYESĠ SEDA ÖZTÜRE’NĠN
AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE DIġ ĠLĠġKĠLER KOMĠSYONU ÜYELĠĞĠNDEN ĠSTĠFASI ĠLE
BOġALAN ÜYELĠĞE SEÇĠM YAPILMASI
BAġKAN: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Mensubu Meclis Üyesi Seda ÖZTÜRE‟nin Avrupa Birliği
ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonu Üyeliğinden Ġstifası ile BoĢalan Üyeliğe Seçim Yapılması. Buyurun Nilay
Hanım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Alp ATAY arkadaĢımızı öneriyoruz.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar Seda Hanım‟ın boĢalttığı
Komisyon Üyeliğine Alp ATAY ArkadaĢımızın kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Hayırlı olsun, Alp Bey burada mı?
SALONDAN: Yok.
BAġKAN: Yok, iletirsiniz.
V. BAġKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Evet. BaĢkanlıktan Gelen Önergelerin GörüĢülmesi.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım Gündem dağıtıldı ve yayınlandığı için madde baĢlıklarıyla
okunarak baĢlıklarla oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Özgür Bey? Değerli ArkadaĢlar Gündem önceden dağıtılmıĢ
olduğu için baĢlık numaraları okunarak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 1?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - DıĢ ĠliĢkiler - Kent Konseyi.
BAġKAN: Hukuk - Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler - Kent Konseyi. Kemal Bey? Salahattin Bey?
Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, 1 no’lu Önergenin Hukuk - Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Kent Konseyi Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 2?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 2, 3 ve 4. maddeler Hukuk Komisyonu.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 2, 3 ve 4 no’lu Önergelerin Hukuk
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 5?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Bütçe - Eğitim, Kültür.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 5 no’lu Önergenin Hukuk - Plan ve Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Bütçe - Eğitim, Kültür.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 6 no’lu Önergenin Hukuk - Plan ve Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 7?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Bütçe – Afet Deprem - Kentsel DönüĢüm.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 7 no’lu Önergenin Hukuk - Plan ve Bütçe Deprem ve Afet - Kentsel DönüĢüm Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 8?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk - Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler - Bütçe - Kent Konseyi.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 8 no’lu Hukuk - Avrupa Birliği ve DıĢ
ĠliĢkiler - Plan ve Bütçe - Kent Konseyi Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 9?
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe Komisyonu.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 9 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 10?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe - Esnaf.
BAġKAN: Evet, Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 10 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 11?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe - Eğitim, Gençlik.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 11 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe - Eğitim,
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 12?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe - UlaĢım - Tüketici - Ġmar.
BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Ayrıldı, Hakan Bey siz mi bakıyorsunuz? Peki. Hakan Bey?
12 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - UlaĢım - Tüketiciyi Koruma
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 13?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe - Ġmar - UlaĢım - Tüketici Komisyonu.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 13 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Ġmar ve
Bayındırlık - UlaĢım - Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 14?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe Komisyonu.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 14 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 15?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe - Eğitim, Gençlik - Aile ve Çocuk - Toplumsal Cinsiyet.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 15 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe - Eğitim,
Kültür, Gençlik ve Spor - Aile ve Çocuk - Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonlarına
havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
ediyorum, 16?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 16, 17 Bütçe – Tüketici.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Sayın YILDIZ? 16 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 17?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe - Tüketici.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 17 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi
Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 18?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe - Toplumsal Cinsiyet - Aile ve Çocuk - Tüketici.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 18 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe - Toplumsal
Cinsiyet EĢitliği - Aile ve Çocuk - Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 19?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım 19 ve 57 dâhil aradaki tüm maddelerin de Plan ve Bütçe
Komisyonuna.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 19 ve 57 dâhil tüm Önergelerin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 58?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 58 ve 59 Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık.
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BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 58 ve 59 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 60?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 60 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 61?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Eğitim, Kültür.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 61 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 62?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 62-63 Ġmar - UlaĢım.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 62 ve 63 no’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık
- UlaĢım Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 64?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Çevre.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 64 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre
ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 65?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Kültür.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 65 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 66?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 66 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 67?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Çevre.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 67 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre
ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 68?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 68 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 69?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Hukuk - Tarım.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 69 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Hukuk - Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 70?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Çevre.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 70 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre
ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 71?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar.
BAġKAN: Hakan Bey? Kemal Bey? Hakan Bey? 71 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 72?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Çevre - Turizm - Kentsel DönüĢüm.
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BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 72 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre
ve Sağlık - Turizm ve Fuarcılık - Kentsel DönüĢüm Komisyonlarına havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 73?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe - Hukuk - ġirketler acil kaydıyla.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 73 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe - Hukuk ġirketler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 74?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe - Hukuk.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 74 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe - Hukuk
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 75?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 75-76 Hukuk.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 75 ve 76 no’lu Önergelerin Hukuk
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 77?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 77 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 78?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 78 no’lu Önergenin kabulünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum. Önergeler,
buyurun.
DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. 30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız deprem sonrası
planlı ve sağlıklı kentsel mekana sahip olmasına karşın ruhsatlı mevcut yapı stoğunun yapılaşma
haklarında, mevcut kitle ve gabarisinde herhangi bir kayıp olmadan yeniden yapılabilmesine
yönelik plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, Belediye Meclisimizin
01.03.2021 tarih ve 05.196 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Bu karar doğrultusunda; İlçe
Belediyeleri tarafından yürürlükteki imar planlarında planlı ve sağlıklı kentsel mekana sahip
alanların tespit edilerek "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan" sınırlarının belirlenmesine
ilişkin çalışmalar yürütülmüş olup, ancak depremin yıkıcı etkisinin İlçe Belediyeleri tarafından
belirlenen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan" sınırlarının dışında kalan 7269 sayılı
Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen çok sayıda ruhsatlı yapı olduğu
belirlenmiştir. Bu kapsamda, "İzmir il sınırları içerisinde 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem
sonrası 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapıların,
can ve mal güvenliği açısından dönüşümlerinin ivedilikle yapılması amacıyla, yapıların
dönüşümüne ilişkin yapılacak olan yeni inşaat ruhsatı müracaatlarında; Bu binalarda yapı
ruhsatı ve eki mimari projesinden hesaplanan toplam yapı inşaat alanına %20 ilave edilir. Yeni
yapılacak yapılarda, toplam yapı inşaat alanına ilave edilen %20 artış; ruhsat ve eki mimari
projesinde belirlenen kat adedinden 2 kat fazla olarak kullanılabileceği gibi, taban alanında da
kullanılabilir. Ancak taban alanı yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kalmak koşulu ile parsel
alanının %60'ını geçemez." Şeklinde yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi hususunda
Sayın Meclisimizce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Mustafa Tunç SOYER
Büyükşehir Belediye Başkanı. (Özel Kalem Md.448693)
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Ġmar - Deprem ve Afet - Kentsel DönüĢüm
Komisyonlarına gönderilsin.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 79 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Deprem ve Afet - Kentsel DönüĢüm Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 2?
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DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Belediye Başkanlığımız ve ilçe belediyeleri ile birlikte;
gecekondu ve kaçak yapılaşmış yapıların yoğun olduğu bölgelerde yol, otopark, yeşil alan, sosyal
kültürel alanlar vb. kamusal alanların yetersiz olduğu bölgelerde nitelikli kentsel yaşam
alanlarının oluşturulması amacıyla bütüncül revizyon imar planları hazırlanmakta olup, merkez
ilçelerimizde bu çalışmalara büyük oranda tamamlanmıştır. Ancak 30 Ekim 2020 tarihince
yaşadığımız deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2020 tarihli
toplantısında; kentimizde ruhsatlı, gabarisinde yapılaşmış yapıların dönüşümünün
kolaylaştırılarak hızlandırılması amacıyla, söz konusu yapıların yapılaşma haklarında, mevcut
kitle ve gabarisinde herhangi bir kayıp olmadan yeniden yapılabilmesi için gerekli imar
düzenlemelerinin araştırılması ve hayata geçirilmesine yönelik önerge oluşturularak ilgili ihtisas
komisyonlarına havale edilmiştir. Bu kapsamda planlı ve sağlıklı kentsel mekana sahip olmasına
karşın ruhsatlı mevcut yapı stoğunun yapılaşma haklarında, mevcut kitle ve gabarisinde herhangi
bir kayıp olmadan yeniden yapılabilmesine yönelik plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak
usul ve esaslar, Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarih ve 05.196 sayılı kararı ile uygun
bulunmuştur. Bu karar doğrultusunda; ruhsatlı yapıların dönüşümüne ilişkin süreçte öncelikle
"Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan" sınırlarının ilçe belediyeleri tarafından 5 ay
içerisinde koordinatlı kroki şeklinde hazırlanarak bu hükümlerin uygulanmasına yönelik meclis
kararları ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilmesi tariflenmiştir. Bu güne kadar 12
ilçede "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan" sınırları Meclisimizce uygun bulunarak
onaylanabilmiştir. Bu alan sınırlarının belirlenmesinin kapsamlı bir anlaşma gerektirdiği göz
önüne alındığında Usul ve esasların A-Tanım, 1. Maddesinde belirtilen sürenin, İzmir Büyükşehir
Belediye Meclisinin 17/12/2021 tarihli olağan meclis toplantısında karara bağlanmak kaydıyla
uzatılması hususunun Sayın Meclisimizce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.
Mustafa Tunç SOYER Büyükşehir Belediye Başkanı. (Özel Kalem Md.448730)
BAġKAN: Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Deprem ve Afet - Kentsel DönüĢüm Komisyonu.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar 80 no’lu Önergenin Ġmar ve
Bayındırlık - Deprem ve Afet - Kentsel DönüĢüm Komisyonlarına havalesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 3?
DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal
Yardımlar Şube Müdürlüğünün çalışmalarına esas olmak üzere Belediyemiz Teşkilat Şemasına
göre düzenlenmiş olan ve Belediye Meclisimizin 13/09/2021 tarihli ve 1019 sayılı Kararı ile kabul
edilen ''T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliği'' Sosyal Yardımlar
Şube Müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda değişiklikler yapılarak güncellenmiş olup, Sayın
Meclisimizce görüşülmesini arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Büyükşehir Belediye Başkanı.
(Sosyal Hiz.Dai.Bşk.E.445357)
BAġKAN: Evet Nilay Hanım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Hukuk - Sosyal Hizmetler - Engelsiz Ġzmir Komisyonu.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 81 no’lu Önergenin Hukuk - Sosyal Hizmetler Engelsiz Ġzmir Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 4?
DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Belediyemizin iştiraki olan İZBAN A.Ş. (İzmir Banliyö
Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketi)'nin 25/10/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında şirket sermayesinin 1.720.000.000,00-TL'den 280.000.000,00-TL arttırılarak;
2.000.000.000,00-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Alınan karar doğrultusunda, Büyükşehir
Belediyemizin İZBAN A.Ş. (İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketi)
içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%47'sine tekabül eden)
131.600.000,00-TL' lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi
hususunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/i maddesi gereği, Meclisimizce bir karar
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alınmasını arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Büyükşehir Belediye Başkanı. (İşletme ve
Des.Hiz.Dai.Bşk.E.436851)
BAġKAN: Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe Komisyonu – ġirketler Komisyonu.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 82 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – ġirketler
Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.) Bakar mısınız Hakan Bey‟e? Evet baĢka?
DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/11/2021 tarihli ve 60
sayılı Kararı ile kabul edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye Bütçesi” başlıklı 61.
maddesi, “Meclis Görevleri” başlıklı 18. maddesinin (b) bendine istinaden, Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ek Ödenek” başlıklı 37. maddesinde; “(1) Ek Ödenek; bütçede
tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve
görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk
bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan
alınan ödenektir. (2) Ek Ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek Ödenek verilmesi Meclis
Kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul
edildikten sonra Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanır. (3) Ek Ödenek verilmesi için
yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.” denilmektedir. Yukarıdaki
açıklamalar doğrultusunda; teklife ekli tabloda belirtilen kurumsal, fonksiyonel, finansal ve
ekonomik kodlar için ek ödenek ihtiyacı doğmuş olup, toplam 20.000.000,00-TL ek ödeneğin
verilmesi hususunun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereği,
Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Mustafa ÖZUSLU Büyükşehir
Belediye Başkanı Vekili. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.445474)
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım Plan ve Bütçe Komisyonuna acil kaydıyla.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 83 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe
Komisyonuna acil kaydıyla havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. BaĢka var mı? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok, peki.
VI. KOMĠSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi baĢlığına geçiyorum.
Komisyonlardan Gelen Raporlar 1?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde Komisyonumuzda oyçokluğuyla uygun görülmemiĢ Komisyondan
geldiği Ģekilde oylansın.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar Komisyondan geldiği Ģekilde oylayacağım ama Urla konusunda
oradaki vatandaĢlarımızın da, Sayın Kaymakamımızın da her birinin baĢka bir hassasiyeti olduğunu
da öğrendik. Dolayısıyla ben buradan bu vesileyle söylemiĢ oluyorum; Meclis Üyesi ArkadaĢlarımı
da burada görüyorum Ertan Bey‟i de. Bu konuyu tekrar lütfen çalıĢıp getirin. Biz de o hassasiyetleri
göz önüne alarak tekrar değerlendirmeye çalıĢacağız, Komisyondaki ArkadaĢlarımızı
bilgilendireceğiz. Değerli ArkadaĢlar…
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan o konuda görüĢümüz var çünkü.
BAġKAN: Buyurun, buyurun, buyurun.
HAKAN YILDIZ: ġu an Gündemde kalmadı oylamıyoruz herhalde konuyu.
BAġKAN: Efendim? Hayır, Gündemde kalmadı oylayacağız.
HAKAN YILDIZ: Hayır, tamam bu konuda Komisyon Üyemiz BarıĢ Bey…
BAġKAN: Tabii buyurun... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Efendim?
HÜSNÜ BOZTEPE: Geldiği Ģekilde reddedilecek yani.
BAġKAN: Reddeceğiz evet.
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HAKAN YILDIZ: BarıĢ Bey söz istiyor Sayın BaĢkan‟ım.
BAġKAN: Buyurun, BarıĢ Bey buyurun.
BARIġ BÜKÜLMEZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri ben Urla Meclis Üyesiyim, Kentsel
DönüĢüm Komisyonunun da bir Üyesiyim. Öncelikle bu plan teklifi Mayıs ayında BüyükĢehir‟e
geldi, Ağustos ayında, gerekçesinde mevcut yapılarda yoğunlaĢtığı iddia edilerek reddediliyordu ki,
tekrar Komisyonlara havalesi oldu. Ekim ayında tekrar geldi, Deprem Komisyonu görsün dendi,
tekrar gitti. ġimdi yaklaĢık bir 5-6 aydır bu BüyükĢehir Meclisi‟nin Gündeminde bekliyor. Urla
Belediyesi‟nin talebi neydi? 2017 yılında bu Meclisin, BüyükĢehir Belediye Meclisi‟nin kabul etmiĢ
olduğu 1/5000‟lik Nazım Ġmar Planına uygun olarak 1/1000‟lik Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğiydi.
Yani bu değiĢiklikte… Ki 5000‟likte ne vardı? 5000‟likte bu alan, 5 tane parsel var burada 5600
metrekare bir alan. Bu alanda ticaret, açık otopark ve kapalı otopark yapılabileceği belirtiliyordu.
Gelen 1000‟lik teklifinde de aynı Ģey talep ediliyor, yani bölgede emsal 2 olduğu için 2 olarak
görüyorum. 5600 metrekare yerde emsali 2 kabul edersek, 11 bin 200 metre kare bir yapı yapma
hakkınız var. Urla Belediyesi‟nin projesi buradaki Komisyondaki tüm arkadaĢlara iletildi. Burada
Urla Belediyesi alanda 1200 metrekarelik bir zemin üstü bir yapı yapıyor. Yani hakkının onda birini
kullanıyor. 4000 metrekare hard ve soft peyzaj alanı yaratıyor. Ben burada bunun reddedilmesini bir
türlü anlayamıyorum. Yani burada talep, bu alan Urla‟nın merkezinde yer alıyor, ciddi bir otopark
problemi yaĢıyoruz. Urla‟nın nüfusu 70.000, kıĢ aylarında yaĢayan 200.000, yaz aylarında belki
500.000‟e çıkıyor. Otopark problemimiz var, merkezde trafik problemimiz var. Bir nebzede olsa, ki
merkezde bu. Bu sorunları çözüm üretecek bir proje. Yani betonlaĢmanın azaltıldığı, yeĢilin
arttırıldığı, trafik sorununun çözümünü üretecek, otopark problemini çözecek bir plan teklifi
BüyükĢehirde reddediliyor, ben bunu gerçekten anlayamıyorum.
BAġKAN: Evet.
BARIġ BÜKÜLMEZ: Dün bir paylaĢım gördüm, sizin Ġlçe BaĢkanınız bir paylaĢımda bulundu.
Orada diyor ki; “Kanunen ve teknik olarak yetersiz proje BüyükĢehir Belediye Meclisi‟nce
reddediliyor.” ġimdi ben burada kanunen ve teknik olarak neyin yetersiz olduğunu anlamıĢ değilim.
Yani emsal düĢürülüyor, üst ölçeğe uygun bir plan teklifi, ret gerekçesi yok, ret gerekçesi de yok,
yani uygun değilse ret gerekçesi olur. O da yok. Devamında diyor ki; “STK‟larla, Odalarla,
Derneklerle, Muhtarlarla bu konu görüĢülmedi.” Bu konu 2017 yılından beri geçmiĢ dönemdeki
Belediye BaĢkanı döneminden beri bu kiĢilerle görüĢülüyor, aktarıldı, herkesin bilgisi var. Bu
dönemde de muhtarla konu paylaĢıldı, ilgili kiĢi ve Kurumlarla paylaĢıldı, Meclis Üyeleriyle
paylaĢıldı, arkadaĢlarım buradadır hepsi bilgi sahibi, yani bu Urla‟ya büyük bir haksızlıktır. Ben
özellikle bunun artık geçirilmesini talep ediyorum sizden, reddedilmesini değil, kabul edilmesini
talep ediyorum.
BAġKAN: Peki.
BARIġ BÜKÜLMEZ: TeĢekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. (3 dakika 15 saniye)
BAġKAN: Peki. Ġrfan Bey herhalde bir söz alacak veya Ġrfan Bey önce, sonra Murat Bey size de
vereyim. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Mikrofon
evet.. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Efendim? Evet
buyurun.
ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın BaĢkan‟ım
Urla‟dan gelen proje değiĢiklik yapılmadan reddedildi. DeğiĢiklik yapılmadan önceki hȃli yani Ģu an
bahse konu değiĢiklik, mevcut proje üzerinde 2 emsal hissenin, yani az önce arkadaĢımızın belirttiği
gibi yaklaĢık 10.000 metrekarelik bir inĢaat alanından bahsediliyor. DeğiĢtirebilir miydi? Evet,
konuĢularak değiĢiklikler yapılabilirdi ancak bize gelen proje öyle değildi. Biri 5000‟lik ve
beraberinde süresi olan bir 1000‟lik Plan DeğiĢiklik önerisiydi. Plan değiĢiklik önerisinde bütün
arkadaĢlarımızca da mutabık kaldığımız, belli noktalarda çekincelerimiz vardı planlama açısından.
Bunlarla ilgili bu gerekçeleri reddediyoruz. Tekrar eğer çalıĢacaklarsa yeniden değerlendirebiliriz.
BAġKAN: Peki.
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ĠRFAN ÖNAL: Aynı zamanda Urla‟nın zaten Revizyon Planı önümüzde o noktada da ayrı bir
değerlendirme olabilir. (50 saniye)
BAġKAN: Bir de Murat Bey kısaca söz alsın, evet.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis, Sayın Meclis Üyesi ArkadaĢımızın söylediği
üst planda, üst ölçek plana uygunluğu ile ilgili değil, alt ölçek planı yani 1/1000‟lik Planın getirdiği
değiĢikliklerin uygunluğunu tartıĢıyoruz, üst ölçekli plana uygunluğunu değil. Biliyorsunuz
1/5000‟lik Planla getirilenlerle 1/1000 Planla getirilen arasında bazı farklılıklar olur, emsal
vesairelerle ilgili. Bu planla ilgili olarak, daha doğrusu bütün planlarda ilgili olarak bazen planın
orada ne getirdiğine iliĢkin projeleriyle ilgili iĢte avan projeleri ya da iĢte düĢünülen Ģeylerle ilgili
görseller vesaireler paylaĢılır. Ama mevzuat açısından bildiğimiz bir Ģey var ki, siz hangi görseli
ya da hangi projeyi getirirseniz getirin, bunu farklı Ģekilde uygulayabilirsiniz plana uygun olduğu
sürece. Yani planda size tanılan emsalin ne kadarını kullanacağınızı Ģimdi getirdiğiniz projeyle net
bir Ģekilde ortaya koyamazsınız, çünkü o bir fikirdir sadece. Yani bugün ben verilen emsalin Ģu
kadarını kullanıyorum dersiniz ama yarın bu planı uyguladığınız zaman bunun daha fazlasını
kullanabilirsiniz. O yüzden planda ne getirildiğine bakarız, neyin düĢünüldüğüne değil. Çünkü o
düĢünce her zaman değiĢebilir. Biz plan ölçeğinde bakmaya çalıĢırız meseleye. Bir diğer durum da
Ģu; orada getirilen yoğunlaĢmanın ya da oradaki alandaki yapılacak yapılarla ilgili o bölgedeki
parselin tamamı kamusal arazi niteliğinde değil, özel mülkiyet de söz konusu orada. Az sayıda da
olsa, az bir oranda da olsa bütün bunların hepsinin birlikte düĢünülmesi gerektiği fikrine vardık. Yani
yapılmak istenen Ģeyi genel olarak fikrine değil, yapılıĢ biçimine, tekniğine ve uygulanmasına karĢı
çıktık. O yüzden de sizin de söylediğiniz gibi bunun üzerinde daha fazla çalıĢmak gerektiğini… Evet,
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak plan önerilerinde bazı değiĢiklikler yaparak da kabul etmek
mümkün. Ama bizim buradan yapacağımız değiĢikliklerin orası bakımından, o Belediye bakımından
uygulanıp uygulanmayacağı veya istenip istemeyeceği konusunda da tereddütlerimiz oluĢtu, çok gitti
geldi gördüğünüz gibi hani gerçekten üzerinde çalıĢıldı, durdu ve nihayetinde uygulanmasıyla ilgili
olarak, tekniğiyle ilgili olarak endiĢelerimizi dile getiren bir ret görüĢü yazıldı, bilginize sunuyorum.
(2 dakika 20 saniye)
BAġKAN: Peki. BarıĢ Bey burada hızlıca bir çalıĢma yapıp getirirseniz burada benim de ifade
ettiğim, arkadaĢlarımın da bir nebze ifade ettiği bu teknik detaylarda çözülebilir ve murat ettiğiniz
Ģey gerçekleĢtirilebilir. O nedenle sizden rica ediyorum, burada diğer Meclis Üyesi arkadaĢlarım da
var. Onlarda benzer bir çalıĢmayı hızlıca yapsınlar. Urla‟nın ayrıca seçilmiĢ Meclis Üyeleri de var
yine o arkadaĢlarımız da dâhil olsunlar sürece, hızlı bir Ģekilde yapın. Buyurun Özgür Bey.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, Özgür Bey‟e
söz vermiĢtim, belki bir cümle kısaysa…
ÖZGÜR HIZAL: Tabii tabii buyurun, buyurun.
BAġKAN: BarıĢ Bey tamamlasın sözünü. Evet.
BARIġ BÜKÜLMEZ: BaĢkan‟ım Ģimdi orada Urla‟nın gönderdiği, Murat Bey projesinden bahsetti,
“DeğiĢebilir.” dedi. Doğru. Onanan plan, proje onanmıyor. Ama Urla‟da ben bu konuyla alakalı
sürekli gidip geldiğim için burada Komisyonlara projeye uygun olacak, projenin dıĢına çıkmayacak,
projeyi kilitleyecek plan notlarıyla bu iĢi çözebileceklerini kendileri de biliyorlar.
BAġKAN: Evet, anlaĢıldı.
BARIġ BÜKÜLMEZ: Yani en nihayetinde, en nihayetinde bu çözülüyordu, Ģahıs mülkiyetinden
bahsetti, ben uzatmamak için konuya girmedim. ġahıs mülkiyeti çok düĢük, %5. O Ģahıslar, yani o
mülk sahipleri Ģu anda riskli olarak tescillenmiĢ yapıların içerisinde esnaflık yapıyorlar. Ben ĠnĢaat
Mühendisiyim, benim içime sinmiyor. Biz birinci derecede deprem kuĢağında bir bölgedeyiz yani bir
dakika sonra deprem olmayacağının garantisi yok. Ve orada esnaflıklarına devam ediyorlar ki ve bu
projede o yeni Urla dokusuna haiz yapılacak ticari alanlarda bu mülk sahiplerine verilecek. Bir nevi
kentsel de dönüĢüm yapılıyor ki, bence örnek olacak bir projedir. Yani bunu tekrar burada
değerlendirip buradan oybirliğiyle kabul ederek geçirmenizi diliyorum, benim düĢüncem bu. (1
dakika 8 saniye)
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BAġKAN: Peki teĢekkür ederim. Özgür Bey buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bu konuya
değinmeden önce sizin Meclis öncesinde yapmıĢ olduğunuz konuĢma üzerinden bir konuĢma yapma
ihtiyacı doğdu. Biz AK Parti Grubu olarak, AK Parti Meclis Üyeleri ya da Cumhur Ġttifakı Meclis
Üyeleri olarak hiçbir zaman burada elbette ki eleĢtirilerimizi ortaya koyduk, koymaya da devam
edeceğiz. O sizin bahsetmiĢ olduğunuz eleĢtiriler noktasında, eleĢtirilerimize yine devam edeceğiz
ama hiçbir zaman hiç kimsenin kiĢilik haklarıyla alakalı bir saldırı yaptığımızı düĢünmüyorum ve
bundan sonra da yapmayacağız. ġimdi Urla meselesine gelecek olursak, aynı zamanda bir Komisyon
Üyesi olarak da söz aldım, Grup BaĢkan Vekili sıfatının yanında. Bu konu yaklaĢık 6 ay kadar önce
Meclisin Gündemine geldi ve bu ilk Gündeme geldiğinde Komisyonda çok fazla tartıĢılmadan bu
Meclis Gündemine taĢınıp, bu Meclis Gündeminde reddedilmeye çalıĢılan bir konuydu. Ve biz o gün
bunun tabiri caizse kavgasını verdik. Dedik ki; “Bunu tartıĢalım, bakın bu önemli bir konu, bu ciddi
bir konu, bu Urla için gerçekten elzem bir konu.” Ve orada açıkçası o gün usuli birtakım
problemlerden dolayı iade edilmek zorunda kaldı. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi Grubu bunu iade
etmeyecekti, açık söyleyeyim. Ve geldiğimiz noktada Komisyonda bunlar teknik olarak tartıĢıldı,
aslında teknik tartıĢmalar hususunda BarıĢ ArkadaĢımız, BarıĢ Bey gerekli açıklamaları yaptı. Emsali
düĢtü, taban alanında birtakım düzenlemeler yapıldı. Ġmarsal ve hukuksal anlamında birtakım istekler
yerine getirildi ya da getirilecek. Bugüne kadar ilk kez aksi ya da uygun olmayan bir planla
karĢılaĢmadık, defalarca buna benzer planla karĢılaĢtık, defalarca ilgili Belediyesiyle irtibata geçildi.
Ġlgili Belediyesinden gerekli düzeltmeler yapıldı ya da ilgili Belediyesiyle yapılan görüĢmeler
sonrasında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından düzeltmeler yapıldı ve geçirildi. Ama aslında
buradaki mesele çok farklı, ben bunu dile getirmek istiyorum. Aslında ben Urla‟da siyaset yapan,
Urla CHP Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın söz almasını beklerdim burada. Ve kendilerine buradan bir
tavsiyede bulunmak istiyorum, bu iĢin içerisinde olan bir arkadaĢları olarak söylüyorum. Siyaset
gerçekten cesurca yapılması gerekiyor. Yani ifadelerinizi cesurca kullanmanız gerekiyor.
DüĢündüğünüzü açık ve seçik söylemeniz gerekiyor. Öyle ağzınızda gevelemenizin bir anlamı yok.
ġimdi Urla‟daki süreci hepimiz biliyoruz. Urla‟da bir süreç yaĢandı ve yaĢanmaya devam ediyor.
Öyle çıkıp, emsaliyle ilgili problem vardı, teknik olarak birtakım sorunlar yaĢanıyor. Hukuki bazı
problemler yaĢanıyor derseniz hem Meclise saygısızlık yapılmıĢ olur, hem de Urlalılara saygısızlık
yapılmıĢ olur. Buradaki asıl niyetin, bambaĢka bir Ģey olduğunu hepimiz biliyoruz ve ben bugün
bunu burada dile getirmek istiyorum. ġimdi Urla‟da bir seçim yapıldı mı? Yapıldı. Cumhuriyet Halk
Partisi‟nden bir Belediye BaĢkanı seçimi kazandı mı? Kazandı. Ama ne oldu sonra? O kiĢi, seçimi
kazanan kiĢinin FETÖ‟yle iltisakı çıktı. Bunun kabahatlisi ben miyim? Bunun kabahatlisi Urlalılar
mı? Değil.
SALONDAN: Niye siyaset yapıyorsunuz?
ÖZGÜR HIZAL: Siyaset yapmıyorum.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Siyaseti siz bu kararla yaptınız.
BAġKAN: Dinleyelim.
ÖZGÜR HIZAL: Siyaseti bu kararla yaptınız. Bunun kabahatlisi bu Ģahsı aday yapan, kimse isim
söylemiyorum ya da bilmiyorum. ġimdi ne oluyor peki? ġimdi bunun acısını, kendi hatanızın acınızı
Urla‟lılardan çıkartmaya çalıĢıyoruz. Siz o gün itiraz ettiniz, döndünüz Cumhuriyet Halk Partisi Ġl
BaĢkanı avukatlığını yaptı, yapmaya devam ediyor ve bugün Urla‟nın menfaatine olan bir projenin
karĢısına çıkıyorsunuz. ArkadaĢlar bu tabii mevcut plan ya da proje. Bunda elbette ki değiĢiklikler
yapılabilir mi? Bu olmasını istediğimiz alan, yapılmasını düĢündüğümüz alan, bu da Ģu anki mevcut
hâli arkadaĢlar. “Kentsel dönüĢüm” diyoruz, “Yatırım” diyoruz, “Ġzmirlilere hizmet edelim” diyoruz.
ġimdi bundan yaklaĢık 1 ay kadar önce Ġl BaĢkanınız bir açıklama yapıyor. Diyor ki; “Merkezi
Hükümet Ġzmir'i cezalandırıyor, Merkezi Hükümet Ġzmir'e yatırım yapmıyor, Merkezi Hükümet
Ġzmir'i cezalandırıyor.” Bu son 15 yılda Cumhuriyet Halk Partisi kanadından AK Parti'ye Ġzmir
özelinde yapılmıĢ en büyük suçlamalardan biri. Biz bunun böyle olmadığını defalarca söyledik,
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örnekler vererek yapılan yatırımlar ortaya konularak gösterdik. ġimdi kim kimi nasıl cezalandırıyor
burada net bir Ģekilde görebiliyoruz arkadaĢlar. Kim cezalandırıyor? Urla Belediyesi, Urla Belediyesi
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinden para mı istiyor? Hayır. “Bu projeyi ben kendi öz kaynağımla
yapacağım.” diyor. Urla Belediyesi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nden teknik yardım mı istiyor?
Hayır. “Ben yapacağım” diyor, “Bugüne kadar hiç yapılmamıĢ ben yapacağım.” diyor, “kaynakları
Ģimdi doğru kullanacağım.” diyor. YaklaĢık 40 milyon 50 milyon lira neyse artık. Bu kimin
menfaatine olacak? Urlalıların menfaatine olacak. Ne yapılacak? YeĢil arttırılacak. Ne yapılacak?
Otopark yapılacak. Peki neden karĢı çıkıyorsunuz buna? Çünkü oraya aday yaptığınız bir FETÖ
iltisaklı Belediye BaĢkanının görevden alınmasını içinize sindiremediğiniz için karĢı çıkıyorsunuz
arkadaĢlar. Bunun kabahatlisi kim? Urlalılar mı? Bunun kabahatlisi Ġzmirliler mi? Bunun kabahatlisi
kimse gidin ona sorun. Kim aday yapmıĢsa ona sorun. Ama Urlalılara yapılacak olan ya da Urla‟ya
yapılacak olan yatırımın önünü kesmeyin arkadaĢlar ve adeta, çok özür diliyorum Sayın BaĢkan
tabiri caizse hem Urlalılarla, hem Ġzmirlilerle çocukla oynar gibi “Bu ay geçireceğiz, siz yeni bir
Önerge getirin, Önergeyi bir kez daha değerlendirelim, biraz daha bekletelim teknik olarak çalıĢalım,
bazı hukuki problemler var.” Böyle bir Ģey yok, böyle bir Ģey yok. Biz burada neleri geçirdik? Neleri
istiĢarelerle geçirdik arkadaĢlar. Sizlerle istiĢare ettik. Neleri geçirdik derken hukuki olmayan bir Ģey
geçirmedik elbette ki. Ama Ġzmir'in menfaatine olan bir konuda biz Grup olarak hiçbir zaman siyaset
yapmadık, yapmamaya da çalıĢtık, uyarılarımızı yaptık.
BAġKAN: Evet toparlayın Özgür Bey anlaĢıldı orası.
ÖZGÜR HIZAL: Toparlıyorum Sayın BaĢkan, toparlıyorum.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi istiĢare, istiĢare ortak akıl diyorsunuz, iĢte ortak akıl bunun neresinde?
Bunun hiçbir yerinde yok. Komisyonda görüĢtük, Komisyonda reddettiniz ve sonrasında yapılan
hiçbir görüĢmede bunun sizce düzeltilmesi gereken hiçbir konuyu Gündeme getirilmeksizin bugün
siyasi bir karar vererek bu konuyu reddediyorsunuz ve Urlalılara size oy veren, bakın Cumhuriyet
Halk Partisi‟ne oy veren Urlalılara büyük haksızlık yapıyorsunuz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (8
dakika 26 saniye)
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Nilay Hanım önce size vereyim, ondan sonra Gamze Hanım‟a
vereceğim evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım AK Parti Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢımıza Ģu anda
ĢaĢıyorum. Neden ĢaĢıyorum? Bugünkü Gündemimizde bile bu konunun haricinde 4 tane
Komisyonlardan geçmiĢ Gündem Maddesi var, 1 tane de Gündeme alınacak bir madde var. Bakın
onların hepsinde Komisyonlar oybirliğiyle karar vermiĢler. Bunlardan 3 tanesini Urla‟dan gelen üç
konuyu Komisyon oybirliğiyle kabul etmiĢ, bir tanesini oybirliğiyle reddetmiĢ. ġimdi arkadaĢımız
kalkıp burada diyor ki, “Siyasetten hareket ediyorsunuz.” ĠĢte “Kasten Urla‟ya hizmet etmemek için,
Urla'yı cezalandırmak için.” Bunlar çok yanlıĢ Ģeyler. Eminim ki, Urla halkı buradaki Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi‟nin samimiyetinden emin. Açıkça siz de ifade ettiniz. Bu konu üzerinde
yeniden tüm Urlalı Belediye Meclis Üyeleri çalıĢsınlar, yeniden gelsin, konuyu yeniden
değerlendirelim noktasında siz de düĢüncenizi ifade ettiniz, Ġmar Komisyonu BaĢkanımız da
düĢüncesini ifade etti. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin siyasi karar almakla suçlamak çok büyük bir
haksızlık. ġunu da söyleyelim; oradaki alandaki 1/5000‟lik proje alanı çalıĢmasını yapan da esas
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi. Oradaki ilk çalıĢmaya esas olarak bu doğrultuda gelmesi gerekir bütün
çalıĢmaların. Burada Ġmar Komisyonu nerelerde teknik ve hukuki konular gördüyse bunları ifade etti,
bu yanlıĢlıklar, bu aykırılıklar düzeltilirse göreceklerdir ki, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Urla yararına
olan her türlü kararı almaya hazırdır, teĢekkür ederim. (1 dakika 39 saniye)
BAġKAN: Evet Gamze Hanım buyurun, Hakan Bey sonra da size vereyim. Gamze Hanım buyurun.
GAMZE GÜL ÇAMUR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım öncelikle hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Özgür Bey'in ifade ettiği gibi Urla‟daki bu proje gerçekten uzun süredir
konuĢuluyor, daha önce Meclisimize de geldi. Ancak daha önce çok deneyimli olduğu bir konuda
gene manipülasyon yaparak konuyu farklı noktalara çekiyor. Sayın AK Parti Grup BaĢkan Vekilinden
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bu konularda direk ve net bir açıklama yapmasını ben bekliyorum. Çünkü olayı siyasallaĢtırmak
siyasi bir beklentiyle hareket etmek bir kere Urla halkına haksızlık diye düĢünüyorum. Öncelikle
yargılama süreci devam eden bir konuda görevden alınan Belediye BaĢkanıyla ilgili ben Ģu an yorum
yapmayı doğru bulmuyorum. Ancak bunu kimin seçtiği, nasıl seçildiği ve buraya geldiği ile ilgili
zaten kendisinin hesap sorma hakkı olmadığı gibi bizlerin de elbette yani daha sonra bu konuyla ilgili
yargılama süreci kesinleĢecektir, o zaman elbette bizim de söyleyecek sözlerimiz olacaktır. Bu
konunun burada konuĢulmasını hukukçu bir kiĢi olarak ben doğru bulmuyorum açıkçası. Özgür
Bey'in çok güzel katıldığım bir ifadesi oldu “Ortak akılla hareket etmek.” Biz burada kesinlikle siyasi
bir tavırla hareket etmiyoruz. Çünkü gerçekten dediği gibi, ortak akılla hareket etmek çok kıymetli.
ġu anda Belediye BaĢkanlığı görevini kayyum yönetiyor. Dolayısıyla tek baĢına kararlar alıyor, ilgili
Bürokratlarla kararlar alıyor. Biz Belediyemize, Ġlçe Belediyelerimizden gelen Belediye Meclis
Kararlarında görüyoruz ki, bir Meclis Kararı var. Yani orada Meclis Üyeleri ilçeyi yakından
ilgilendiren konularla, projelerle hep beraber oturup konuĢmuĢlar, müzakere etmiĢler dolayısıyla
ortak akıldan geçip müzakere edilen bir konuda BüyükĢehir Belediyesi‟nin Yönetmeliğine ve
uygulamaya, Kanuna uygun olarak değiĢiklikler yapılmasını talep ediyoruz. Gelen Projede ortak akıl
var mı? Ġlçe Belediye Meclisinden geçmeden gelmiĢ bir proje bu. Ama tabii ki de ret gerekçemiz bu
değil. ArkadaĢlar teknik olarak anlattılar ama ben Özgür Bey'in kendi içinde tutarsızlık barındıran
konuĢmasına cevap vermek için söz almıĢ bulunmaktayım. Bu nedenle kesinlikle manipülatör bir
konuĢmayla konuyu farklı yerlere çekmenin ve Urla halkıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ni karĢı
karĢıya getirmenin nafile bir çabadan ibaret olduğunu düĢünüyorum, hepinize saygılar. (2 dakika 51
saniye)
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, Hakan Bey buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, saygıyla selamlıyorum. Sayın BaĢkan,
Meclisi açarken “Siyaset ilkeler üzerinden yapılmalı.” dediniz ve bu anlamda da herhalde Meclisin
tamamı buna çok katılır. ġimdi ilkeler üzerinden durumu değerlendirerek baktığımızda Ġrfan Bey dedi
ki; “DeğiĢiklik gelmedi” 6 aydır çok tartıĢtığımız ve sizin… Size ne kadar konu intikal edildi
bilmiyoruz ama bugün görüyoruz ki, çok detaylı intikal edilmemiĢ, bugün size intikal edilmiĢ ve
tekrar değerleyelim diyorsunuz. Eğer… Bu samimiyetinize inanarak bunu söylüyorum. YaĢadığımız
6 aylık süreçte yapılan görüĢmeler tam kapsamında belki size aktarılsaydı, bugün bu Meclis‟ten bu
tartıĢma olmadan bu geçerdi. ġimdi ilkelerden bakarsanız daha bugün biz 43. maddede Bayraklı
Belediyesi‟nden gelen 7 katı değiĢiklikle 5 kat olarak oybirliğiyle getirdik ama…
BAġKAN: O çok özel bir alan…
HAKAN YILDIZ: Ama ne için söylüyorum? DeğiĢiklikle yapılabiliyor.
BAġKAN: Ama bu çok özel bir… Yani…
HAKAN YILDIZ: Bakın Sayın BaĢkan… Hayır Ģimdi… Birçok değiĢiklik... ġimdi örnekler
vereceğim size izniniz olursa.
BAġKAN: Tamam…
HAKAN YILDIZ: Mesela Bornova'da…
BAġKAN: KarĢılaĢtırma yapıyorsunuz,
HAKAN YILDIZ: Bakın Bornova'da, Bornova'da, Bornova'da…
BAġKAN: Çok özel…
HAKAN YILDIZ: Tabii ki bu anlamda biz çok ilçelerden gelen kararları… Mesela Konak‟ın
Meclis Üyesiyim, Konak'tan gelen iki tane kararımızı, bir benzinlik yerimizdi. Ne yaptık?
DeğiĢiklikle reddettik. Yine bizim Konak'tan getirdiğimiz Göztepe'deki bir alanı imar plan alanını ne
yaptık? Rekreasyonu değiĢtirdik, değiĢiklikle yaptık. Belediyesine yollamadık. Yani ilkeyse birçok
yerde değiĢiklikle bunu yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Bunu yaptık mı? Yapmadık. ġimdi ilk
gelen kararda Murat Bey dedi ki; “Ayrıntılı bir raporla biz bunu bildirdik.” dedi. ġimdi 13 Ağustos‟ta
yapılan Meclis‟teki Toplantıda iade edilen Kararda diyoruz ki, mevcut yapılaĢma alanının arttığı
gerekçesiyle diyoruz. Bugün Meclise gelen çok ayrıntılı raporda ne kadar ayrıntılı olduğu tartıĢılır.
Sadece diyoruz ki, “Özel Proje Alanı Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi Komisyonlarımızca oyçokluğuyla
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uygun bulunmamıĢtır.” Ben ilgili bürokrasiyi aradım, sordum. Yahu bu raporun aynısını verin de bir
görelim, uygun bulunmama kriterleri nedir? O kriterler de yok. ġimdi biz bu arada da gelen öneriyi,
gelen önerinin içeriği, kapsamı Sayın Kaymakamın defaten bürokratlarınızla görüĢmesi… Bize
gelen “siyasi değiliz, siyaset yapmıyoruz.” diyor arkadaĢlar. Ben ne kadar siyasallaĢtığını
söyleyeyim. Bu anlamda gelen talepleri Özgür Bey, ben, Hüsnü Bey gittik ilettik, Meclis Üyeleri
çağırıldı Meclis Üyeleriyle görüĢmeler yapıldı, bilgiler aktarıldı. Çıkan Meclis Üyelerinin bu konuda
olumlu olduğu noktasında görüĢler vardı. Ġlçe BaĢkanı, olumlu olduğu görüĢleri vardı ve geçen ay bir
Meclis‟te bu konuyu bu aya bırakalım ve geçirelim diye Grup BaĢkan Vekilleri ve Grup Sözcüleri
kendi aramızda konuĢtuk. Yani bütün bu kronolojik sıralamaya baktığımızda gelinen tablo birbiriyle
çeliĢkili iki tane görüĢ. Ben diyorum ki; hangi gerekçeyle reddettik? Gerekçemiz yok. ġimdi emsal
artıĢı diyoruz, bakın Sayın BaĢkan, Bornova'da sizin projenizdi, Masalevleri için yeĢil alanı azalttık
Belediye Hizmet Alanını arttırdık, oraya Masalevi yaptık. Menderes'te Belediye, yeĢil alana binalar
yaptı, bunu hukuki sorun oluĢmasın diye yeĢil alana kaydırdık, BaĢkan‟ım da burada değiĢiklik
yaptık. YeĢil alanı Belediye Hizmet Alanına çevirdik. ġimdi dönüyorum; Buca'da yeĢil alana pazar
yeri yaptık. ġimdi de emsalini de koymadık. Haydi Menderes'te emsal bir yer koyduk, Buca'da bunu
da yapmadık. ġimdi bu kadar, bir kronolojik anlamda baktığımız zaman Ģimdi Sayın Gamze Hanım
diyor; “SiyasallaĢtırıyor, Grup BaĢkan Vekili manipüle ediyor.” Sonra da söylüyor; “Kararlar tek
taraflı.” Bunun sebebi biz değiliz ki. Sayın Özgür Bey‟in ifade etmeye çalıĢtığı durum bu. Bu
sonucun sebebi Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhuriyet Halk Partisi değil. Bunun sebebinin
sonucu orada belirlenen bir sistem, Sayın BaĢkan çok arzu ediyorsa, Meclis Üyeleri çok arzu ediyor
olsaydı BaĢkan istifa etseydi, kendi Meclisten tekrar çoğunlukla siz de, bir BaĢkan seçerdiniz. ġimdi
Nilay Hanım diyor ki, Nilay Hanım diyor ki, Urla‟nın tüm Kararları… Sayın, Sayın KÖKKILINÇ
bakınız diğer kararlar parsel bazında vatandaĢ talepleriyle değerlendirilmiĢ 1/1000‟lik düzeltmelerdir.
Bu tam bir projedir, Özel Proje Alanıdır. Otopark yapılıyor mu? Ben Urla‟da yaĢıyorum. Urla‟nın
otopark sorununu bilen bir insanım, yapılıyor. Mevcut emsalinin ne kadar azaldığını Sayın Meclis
Üyemiz BarıĢ Bey çok detaylıca anlattı, bu hesapları defaten Komisyonlarda anlattık. ġimdi gelinen
noktada uzlaĢı diyoruz, ortak akıl. Sayın BaĢkan‟ım hep rica ediyorum, ortak akıl bu Mecliste var.
Bakın bugün bile bu kararlar dıĢında çoğunu oybirliği yaptık. Ama Gruplar arasında görüĢüyoruz, bir
noktaya varıyoruz, sonra da tekrar dönüp pardon deniliyor. Pardon dediğiniz yer Urla‟nın kalbi,
bunun ne bir teknik bir gerekçesi var, ne engelleyici bir emsali artıĢ durumu var, ne hukuki bir
durumu var. Bunun tamamen 2 raporda bile… Bugün bile bu rapora konmamıĢ bir gerekçesiyle
baktığımız zaman siyasal bir görüĢü var. Sayın BaĢkan ve bunun siz de farkında olarak diyorsunuz,
tekrar değerlendirelim ve 6 ay kaybetti Urla. ġimdi teknik olarak Kemal Bey bilir, bunu Ağustos'ta
geçirseydik 2021 Cetvelleri üzerinden ihale yapabilecekti Belediye, kendi imkânlarıyla. Biz Ģimdi
bunu öteleyerek Urla‟yı bir de maddi zarara teĢvik ettik. Çünkü 2022 yılında geçecek, bunu
Bakanlıktan geçirir, hiçbir sıkıntısı yok. Biz iyi niyetle ortak aklı bu Meclis‟te arayalım diye AK Parti
Grubu olarak bunu uzattık. Sayın Kaymakam Bey iki kere bizden rica etti. Dedi ki; “Reddediliyorsa
reddolsun.” Çünkü benim talebim 5000‟liği zaten Meclis‟ten geçmiĢ, uygun 5000‟liğini 1000‟lik
yaptım. Kamu alanlarında bir emsal verirsiniz. “0,50 emsale kadar da razıyım.” dedi. Tek amacım iki
katlı bir otoparkla üzerinde 1200 metrekareyi geçmeyen %80‟i yeĢile terk edilmiĢ bir meydan
kazandırmak. Bakın yurt dıĢına gidiyorsunuz, çevresel faktörleri anlatıyorsunuz. Bütün hepsi bir
projede vücut bulmuĢ bir halini biz tamamen siyasi gerekçelerle reddettik, teĢekkür ederim. (6 dakika
4 saniye)
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Bülent Bey buyurun, sonra Hüsnü Bey size vereyim, evet.
BÜLENT KÖKLÜ: Değerli BaĢkanım, Değerli Meclis Üyeleri ben de bir Urlalıyım, ben de Urla‟da
yaĢıyorum. Özgür Bey‟i de, Hakan Bey‟i de dinledim. Dedikleri gibi 5-6 aylık bir süreçten bugüne
gelindi. Farkında mısınız? TartıĢıyoruz Ģu anda. Yani tartıĢılabilecek demokratik Bir Meclisin
içerisindeyiz. Urla‟da tartıĢılacak bir Meclis yok. Burada savunuyor olabiliriz ama biz kesinlikle grup
olarak… Evet, bahsetti az önce BarıĢ Bey de, Urla‟ya gelecek hiçbir yatırıma karĢı değiliz. Doğru
olan her Ģeyin arkasındayız ama hiçbir zaman Meclisimiz toplanmadı BarıĢ Bey. Sadece BüyükĢehir
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Meclis Üyeleriyle istiĢarede bulunuldu. Biz her seferinde dedik ki; bütün Meclis Üyelerimiz
toplansın ve toplandı. Biz geçen hafta yapılan bir toplantının sonucunda… Zaten BarıĢ Bey ondan da
bahsetti. Urla‟nın gelecek stratejik planı, nüfus artıĢı bu projeyi karĢılıyor mu, karĢılamıyor mu?
Otopark sayısı yeterli mi, değil mi? Çünkü sonuçta bizim de Urla Meclisimizde mimar-mühendis…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Evet, Bülent Bey devam edin.
BÜLENT KÖKLÜ: Devam edeyim mi Hakan Bey?
BAġKAN: Evet, devam edin, evet, evet.
BÜLENT KÖKLÜ: Yani dolayısıyla karĢı çıktığımız hiçbir Ģey yok. Toplanmadık, STK‟lar
toplanabilirdi, Urla‟nın merkezinde böyle bir özel proje, anlamlı büyük. Tabii ki Urla‟nın otoparka
ihtiyacı var, tabii ki dükkânlara ihtiyacı var. Özel mülk çok az çok az sayıda küçümsenemeyebilir
ama bunlar orada yaĢayan insanlar. KarĢılığında para mı alacaklar? Yani bir hukuk süreci de
baĢlatmıĢlar. Bütün bunlar bu paydaĢlarla birlikte düzgün bir Ģekilde tekrar müzakere edilseydi zaten
bugünlere kadar da gelinmezdi. Biz karĢı değiliz, böyle bir algı varsa da kesinlikle yanlıĢ, ben bunları
ifade etmek istedim, teĢekkür ediyorum. (1 dakika 57 saniye)
BAġKAN: Evet, Hüsnü Bey buyurun. Sonra ikinizle bitireceğim. Yani yeteri kadar konuĢuldu
mevzu. Evet, buyurun Hüsnü Bey.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, sanırım 2019 yılındaydı ya da 2000'li yılın baĢındaydı. O zaman
Plan ve Bütçe Komisyonundaydım. Urla'yla ilgili sanırım emlak vergileriyle ilgili çok yüksek bir
rakam gelmiĢ idi ve biz hem Hakan Bey, hem Urla‟daki diğer arkadaĢlarımızda geldi ve biz de o
zaman aradık da, konuĢtuk da ve reddettik hep birlikte değil mi? Bülent‟çim beraberdik o zaman. Ve
reddettik. Dedik ki; “Bu rakamlar çok yüksek”… Katılım payı tam hatırlamıyorum ondan dolayı.
Dedik ki; bunlar dedik ruhsatların alımı, katılımıyla ilgili… Neyse genel bir uygulamaydı. Fakat
rakamlar çok yüksekti. Ve biz hep birlikte oybirliğiyle reddettik. Hatta Hakan Bey de geldi, bize
destek oldu o konuda, fikir verdi Urla‟yla ilgili biz yaptık. Peki, 5 aydır, 6 aydır Sayın BaĢkan‟ım bu
Komisyonlarda bu görüĢülüyor. Ve ilk kez Urlalı bir Meclis Üyesi bu projeyle ilgili çıktı, Bülent
konuĢtu. Bir kere gelip de bizim Ġmar Komisyonuna katılabilirdi. Bir kere dahi gelmedi. Bu konuda
da buradaki Meclis Üyelerimiz bilsin. Değerli ArkadaĢlar, Sayın BaĢkan‟ım, ben projenin detaylarına
hiç girmeyeceğim. Çünkü projenin detaylarını bütün arkadaĢlar biliyor. Çünkü projeyle ilgili bir
sıkıntı yok. Ne istedilerse BüyükĢehir Belediyesi, ne dedilerse “Emsal 0,50” dediler kabul ettik.
“Tabanda 0,40” dendi “Tamam” dedik. Her Ģey uygulandı. Fakat en son, en son Urla Belediyesi‟nin
Meclis Üyeleri Cumhuriyet Halk Partili ArkadaĢlar demin Özgür BaĢkan söyledi, onları tekrar
söylememe gerek yok. Gittik biz Kaymakam Bey‟le görüĢtük. ArkadaĢlar kendi aralarında
toplanıyorlar ve Ģöyle bir karar alıyorlar kendileri Sayın BaĢkan‟ım. Ve bu kararı da Cumhuriyet
Halk Partisinin hemen hemen Ġzmir‟deki tüm milletvekillerine birçok kanaat önderlerine, Cumhuriyet
Halk Partisi‟nin Genel Merkezine yolluyorlar ki, BüyükĢehir, BüyükĢehir aksine bir karar alıp da
geçirmesin diye. Bizzat ki, Urla Belediye Meclis Üyeleri kendileri engel oldular. Diyorlar ki, Sayın
BaĢkan‟ım siz de zaten biliyorsunuz. Fakat ben sadece sonuç kısmının bir kısmını
okuyacağım.“Telafisi mümkün olmayan zararları doğuracağından öneri Grubumuz tarafından
oybirliği ile reddedilmiştir.” ġimdi ben burada telafisi mümkün olmayan zararı doğuracağı kısmına
bakalım. Değerli ArkadaĢlar Urla'da daha önce biliyorsunuz bir kriz yaĢadık. Mevcut Ġlçe BaĢkanı
hâlâ sanırım aynı arkadaĢ Ġlçe BaĢkanı. Bir mektup olayı vardı. Bizzat size kalem aldırmıĢtı ve bize
de yollamıĢlardı. ġimdi orada da ne diyor? Sayın BaĢkan, bir paragrafı okuyayım. “Sayın Başkan
benim tarlam öyle rant barındıran bir yerde değil. Ancak burası ısrarla benden düşük bedelle
satılmaya çalışılan kişiler var. Bu kişilerin bir tanesi maalesef Çevre ve…
BAġKAN: Hüsnü Bey bunun konuyla hiç ilgisi yok ama…
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan ama…
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BAġKAN: Ama bu konuyla ilgisi yok.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım ama bakın diyor ki… Sayın… Çok alakası var anlatacağım
bak…
BAġKAN: Söyleyin. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.)
HÜSNÜ BOZTEPE: Anlatacağım Bülentçiğim, anlatacağım.
BAġKAN: Tamam.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım çok alakası var, ben Ģundan dolayı diyorum, bakın Sayın
BaĢkan‟ım, “Telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağından dolayı” diyorum. ġimdi devam
ediyorum. Sayın BaĢkan yani orada karar alan arkadaĢlar burada ismi geçen arkadaĢlar. Yine
mektubu söyledik BaĢkan‟ım. ġimdi bakın Sayın BaĢkan ben… Siz çevrecisiniz ve bu konuda…
Değerli ArkadaĢlar lütfen bu kamerayı biraz zoom‟layabilir misiniz? Bu çok önemli Sayın BaĢkan‟ım
bunu bizzat sizin görmenizi istiyorum.
BAġKAN: Tamam, evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım Ģurasını görüyorsun, burası bir zeytinlik. Burada tahminen
üzerinde 1000 küsur zeytin olan bir alan. Burası bir zamanlar böyleydi. Ne zaman? 2010 yılında.
Sonra böyle yine görürsünüz zeytinlik yine hala var, devam ediyor.
BAġKAN: Ne olur konuya gelin, çok uzadı ama…
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım konuya geliyorum.
BAġKAN: Evet, evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım bir saniye… Bakın BaĢkan‟ım zeytinler bir anda kesilmiĢ
hepsi kökten.
BAġKAN: Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sonra burası bu alana gelmiĢ Değerli ArkadaĢlar. ġu beyaz alanı
görüyorsunuz. Bu kararı alan bir arkadaĢımızın burası mülkiyetinde olan bir arkadaĢımız, ailesine ait
olan bir yer. ġimdi Sayın BaĢkan burasının telafisi mümkün olabilir mi? Bu zeytin ağaçları geri
gelebilir mi? Ben Ģunu söylemeye çalıĢıyorum Sayın BaĢkanım; çok özür dilerim Urla Meclis Üyesi,
Urla Meclis Üyesi bu arkadaĢ… Yani bu kararın altında imzası olan bir arkadaĢımız… Ailesine ait
bir yer. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen…
HÜSNÜ BOZTEPE: Neden bunu söylüyorum bakın Sayın BaĢkan‟ım? Neden söylüyorum? Bu
kararı alabilirler hiçbir Ģey demiyorum. Fakat telafisi mümkün olmayan zararı doğurur. Değerli
ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Buyurun, buyurun. Burası senin sınırlarında Hakancığım Aliağa‟da. Sayın BaĢkan‟ım yapmasınlar
bunu.
BAġKAN: Tamam.
HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar alınan karar Sayın BaĢkan‟ım…
BAġKAN: Peki.
HÜSNÜ BOZTEPE: Tamamen ve bizzatihi siyasidir.
BAġKAN: Siyasi…
HÜSNÜ BOZTEPE: Burası geçiyordu Sayın BaĢkan‟ım.
BAġKAN: Peki tamam siyasi…
HÜSNÜ BOZTEPE: Geçiyordu.
BAġKAN: Peki, anlaĢıldı.
HÜSNÜ BOZTEPE: Buna engel olunan Urla‟daki Belediye Meclis Üyeleri. BüyükĢehir Belediye
Meclis Üyeleri değil, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. (5 dakika 18 saniye)
BAġKAN: Tamam, anlaĢıldı, Taner Bey buyurun. Son sözü de Murat Bey siz istediniz.
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TANER KAZANOĞLU: Değerli BaĢkan‟ım, Sevgili Meclis Üyeleri, tabi ben bu konuya iki
yönüyle bakacağım. ġimdi anladığım kadarıyla bir Urla Meydanı‟na bir otopark yapılması. Tabii bu
Ģehirciliğe bakıĢ açısıyla ilgilidir. Benim fikrimi sorarsanız merkezde otopark yapılması doğru
Ģehircilik değildir. Çünkü ne kadar çok araç çekersen zaten hani bu yani kötü bir çemberdir. Ama ben
hiç lafı eveleyip gevelemeyeceğim Özgür BaĢkan. Ben Ġzmir'de, Urla'da bir Kayyum Yönetimine
karĢıyım. (SALONDAN: Ġstifa etsin ağabey.)
TANER KAZANOĞLU: 2016 senesinde KHK'la Yasaya girmiĢ bir Kayyumun Urla'da bir yönetim
yapmasına bir hukukçu kimliğimle, siyasi kimliğimle karĢıyım. Hiç eveleyip gevelemiyorum, doğru
da bulmuyorum. Orada seçilmiĢ Meclis Üyeleri, seçilmiĢ arkadaĢlarımızın burada AK Parti‟deki
arkadaĢlarımız da, hepimiz de seçilmiĢ insanlarız. Bu terazi öyle bir kötüdür ki, terazi bir gün farklı
bir Ģekilde bizleri de tartar. Bu doğru değil. Orada seçilmiĢ bir irade var. SeçilmiĢ 22… Kaç üyemiz
var? 22…
SALONDAN: 25
TANER KAZANOĞLU: 25 tane Meclis Üyemiz var. 25 üyemizin yok sayılmasını ben kabul
etmiyorum, bu kadar. Yani bunun üstüne siyasetin ben seçilmiĢ birisi olarak, seçilmiĢ insanların
oradaki, Urla'daki halk o 25 kiĢiye yetki vermiĢ, “Bizi temsil edin” diye. AK Partili arkadaĢlarım da
değerli, Cumhuriyet Halk Partili arkadaĢların hepsi değerli. Hepsi benim gözümde seçilmiĢ. Ben
Urla'da Kayyuma karĢıyım.
BAġKAN: Tamam.
TANER KAZANOĞLU: Bunun ötesini… Hukuki bir yorum yapacaksa Özgür KardeĢim Ģunu da
söyleyeyim; Ergenekon Davalarında avukatlık yapmıĢ bir avukat olarak söylüyorum. Bu hukukun
nasıl ters çalıĢtığını… Bir gün bir bakıyorsun göğe çıkardıklarının yarın dibe girdiğini birebir
yaĢamıĢ bir insan olarak söylüyorum. Ama seçilmiĢ irade benim baĢımın üstündedir.
BAġKAN: Peki.
TANER KAZANOĞLU: TeĢekkür ediyorum. (3 dakika 41 saniye)
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum son sözü Murat Bey'e verdim, evet.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis tekrar selamlıyorum hepinizi. Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi hem bugün, hem bundan önceki aylardaki Meclislerde hem parsel
bazında, hem de genel olarak Urla Belediyesi'nden gelen pek çok Önergeyi kabul etti. Eğer
böyle bir tavrı olsaydı bunu daha net bir Ģekilde ortada koyardık. Ġki; Cumhuriyet Halk Partili
Belediye Meclislerinden gelen bazı Önergeleri de reddetti. ĠĢte KarĢıyaka'dan gelen bazı
Önergeleri, ben KarĢıyaka Meclis Üyesiyim. Reddetti. Bir değerlendirmeye tabii tuttu. Ve
bunların çoğunu da yani Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerinden ret kararlarının büyük bir
çoğunluğu, tamamına yakınını oybirliğiyle reddettik veya değiĢiklikle kabul ettik. ġimdi
Değerli ArkadaĢlar diyorlar ki, bazı Ģeyleri değiĢiklikle kabul ediyoruz. Elbette değiĢiklikle
kabul ediyoruz. DeğiĢiklikle kabul etme yetkimizin olduğunu ve böyle bir uygulama da
yaptığımızı söylüyoruz zaten. Hani Ģurada Ģunu yaptınız, burada bunu yaptınız diye
saymalarına gerek yok. Bu konu tartıĢma dıĢı zaten. Burada neyi değiĢtiremedik? Peki biraz
geriye çevirelim o zaman tartıĢmayı. Mesela bu Önerge Komisyona ilk geldiğinde %5'lik özel
mülkiyet olduğu orada söylenmemiĢ, baĢlangıçta bize geldiğinde Komisyonda tartıĢılıncaya
kadar yoktu bu konu… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.) Bir saniye evet söylüyorum…
BAġKAN: Evet, evet… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: Biz bürokratın söylediğini söylüyoruz.
MURAT AYDIN: Bürokratın…
BAġKAN: Evet, Murat Bey devam edin.
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ÖZGÜR HIZAL: Allah Allah…
MURAT AYDIN: Bürokrat arkadaĢımıza sorduğunda bürokrat arkadaĢımız söylediler…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Murat Beyciğim siz bana anlatın… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MURAT AYDIN: Ben sorduğum için söylediler… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: ArkadaĢlar, Hüsnü Bey rica ediyorum, yani lütfen hiç kimse birbirine müdahale
etmiyor, siz de etmeyin lütfen. Evet, siz devam edin Murat Bey.
MURAT AYDIN: Ġki; %5'lik özel mülkiyetin nasıl çözümleneceği hâlâ belli değil getirilen
Önergede. Belli değil. Bu vatandaĢların haklarının ne olacağı belli değil. Bu vatandaĢlar
bırakın ortak aklı Meclis‟te Ģüyu buyu, orada özel mülkiyete sahip insanlarla konuĢulmamıĢ.
BaĢka bir Ģey daha söyleyeyim. Her defasında baĢka bir değiĢiklik önerisiyle geldiler. Tekrar
söylüyorum; orada gösterdikleri görseller değil bizim onaylayıp reddettiğimiz Ģey. Çünkü o
bir proje. O projeyi öyle değil baĢka türlü de yapabilir, biz planı onaylıyoruz. Planın
yerindeliğini tartıĢmak zorundayız. Dolayısıyla bunun... Son söz Ģu, Sayın HIZAL sordu, “O
kiĢiyi oraya kim aday yaptı” diye. Peki, bizde kendilerine soralım. Urla Belediye Meclisini
kim toplantıya çağırmıyor? Urla Belediye Meclisi Belediye Kanunu gereğince istenirse
ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından toplantıya çağırılabilir mi? Çağrılabilir. Urla Belediye
Meclisi‟nde Kanun Hükmünde Kararnamede değiĢiklik yapılarak bu tür davalar bakımından
Vekil BaĢkan tayin edilmesine iliĢkin düzenleme yapılabilir mi? Yapılabilir. Milli iradeye bu
kadar saygılıysanız, yöre halkının iradesine bu kadar saygılıysanız, toplarsınız Belediye
Meclisini, Urla Belediye Meclisi bir karar verir. O karar da burada tartıĢılır, o karar da burada
doğru bulunmayıp reddedilebilir ki iĢte anlattım. KarĢıyaka'nın, Konak'ın, Bayraklı‟nın,
Bornova'nın pek çok kararı buradan geri çevrildi. Dolayısıyla teknik bakımından da, teknik
nedenlerin hepsini anlattık. Sayın Komisyon Üyesi ArkadaĢlarım; Sayın BOZTEPE de, Sayın
HIZAL da o Komisyonda Üyeler. 1/3‟mü taĢınmazın boĢ kalacak? 2/3‟mü taĢınmazın boĢ
kalacak bile hâlâ belirsizdi. 10 tane en azından tartıĢtığımız teknik mesele olduğunu benden
iyi biliyorlar kendileri. Saygılar sunuyorum. (4 dakika 20 saniye)
BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar kifayeti müzakere olduğunu düĢünüyorum. Ama
oylamayı yapacağım. Yapmadan önce hem BarıĢ Bey‟e, hem Ertan Bey‟e rica ediyorum.
Urla'daki Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızla AKP'li CHP'li kim varsa…
HAKAN YILDIZ: AK Partili Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Hepsiyle beraber lütfen oturun, bunu da müzakere edin, onların fikrini de alın.
Yani buraya tekrar geleceği vakit bir mutabakatla en azından gelirse buradaki
arkadaĢlarımızın da ilkesel anlamda hareket kabiliyeti daha kolaylaĢacaktır. Değerli
ArkadaĢlar 1 no’lu Komisyon Raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir Komisyon Raporumuz. TeĢekkür ediyorum.
Ġkinci Rapora geçiyorum, buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım ikinci maddedeki konu da oyçokluğu ile uygun
bulunmuĢ Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey?
HAKAN YILDIZ: Komisyon Üyelerimiz söz talep ediyor Sayın BaĢkan‟ım.
BAġKAN: Buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri yine Urla‟yla ilgili bir konu bu.
Sayın BaĢkan defalarca söyledik aslında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kendine asli görevi olan
görevleri yapması gerekiyor. Urla‟da bir Tarım Lisesi‟nin kurulmasının istendiğini… Oysa bir
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bakıyorsunuz ki… Bugün biz bir Basın Toplantısı yaptık Harmandalı'nda. Sayın BaĢkan‟ım,
bunların bir kısmını Sayın BaĢkan‟ım siz Ģey yapın, bir kısmını ben yansıtayım. Sevgili
BaĢkan‟ım, dünyanın hemen hemen her yerine gidiyorsunuz ortak akıl için. Fakat hemen
dibimizde tahminen burada 15-16-17 kilometre uzaklıkta Harmandalı‟na.
BAġKAN: Hüsnü Bey Urla‟yı…
HÜSNÜ BOZTEPE: Orayı gidip görmenizi istiyoruz.
BAġKAN: Biliyorum. Bir Ģey söyleyeceğim…
HÜSNÜ BOZTEPE: Urla‟ya geleceğim, geleceğim BaĢkan‟ım iĢte, geleceğim oraya
geleceğim bakın.
BAġKAN: Ama Urla'yı konuĢacağız…
HÜSNÜ BOZTEPE: Ama Sayın BaĢkan‟ım…
BAġKAN: Bunları istediğiniz kadar konuĢuruz.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım buradan Urla'ya geleceğiz, hiç merak etmeyin sıkıntı
duymayın Sayın BaĢkan‟ım.
BAġKAN: Peki…
HÜSNÜ BOZTEPE: Ben Ģunu söylemeye çalıĢıyorum Sayın BaĢkan‟ım.
BAġKAN: Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bakın biz BüyükĢehir Belediyesi olarak, sadece siz değil hepimiz,
bütün Meclis Üyeleri çünkü hep burada kararları birlikte alıyoruz. Siz tek baĢınıza tabii ki
yürütme de yapıyorsunuz ayrı konu ama Sayın BaĢkan‟ım burayı görüyorsunuz bakın, burası
hemen dibimizdeki…
BAġKAN: Biliyorum evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ama bilmiyorsunuz, gitmediniz Sayın BaĢkan‟ım oraya…
BAġKAN: Gitmez olur muyum?
HÜSNÜ BOZTEPE: Gitmediniz, sıkıntı olan o.
BAġKAN: Neyse siz bitirin, evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bunu oradaki vatandaĢlarımız söylüyor. Sayın BaĢkan‟ım bakın,
gerçekten de burası korkunç, yarıklar bu, yeni değil, bu tahmin ediyorum 5 ay önceki yarıklar.
ġu an bu yarıklar çok çok daha büyüdü ve aldı baĢını gidiyor.
BAġKAN: Peki ne yaptığımızı düĢünüyorsunuz?
HÜSNÜ BOZTEPE: Geliyorum. Diyorum ki, diyorum ki; bırakın siz Tarım Lisesi
yapmasını, siz bırakın asli görevinizi yapın.
BAġKAN: Tamam.
HÜSNÜ BOZTEPE: Siz bunu yapın. Siz sırası geldi mi DıĢiĢleri Bakanı oluyorsunuz… Her
Ģey oluyorsunuz Sayın BaĢkan‟ım bir tek Belediye BaĢkanı olamıyorsunuz. Sizden rica
ediyorum,
dibimizde
Çiğli‟deki…
Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Hüsnü Bey ağzınızı toplayın.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bir dakika arkadaĢlar ne… Bir dakika yahu, bir dakika yahu…
Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Ne demek bir tek Belediye BaĢkanı olamıyorsun? Ne demek?
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım evet iĢte burada. Sayın BaĢkan‟ım burada…
BAġKAN: Ne demek? Ne demek? Bir tek Belediye BaĢkanı olamıyorsunuz?
HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, evet Sayın BaĢkan‟ım bir tek…
BAġKAN: Hüsnü Bey ben size bir Ģey söyleyeyim. Karabağlar‟da Sayın Valimizin ricasıyla
okul yaparken orada Milli Eğitim Bakanlığı‟na soyunmuĢ olmuyorum. Belediye BaĢkanlığı
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vazifesi yapıyorum. Tarım Lisesi yapmaya kalktığımız zaman Tarım Bakanlığı‟na soyunmuĢ
oluyorum öyle mi?
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım, Sayın BaĢkan‟ım ben Ģunu…
BAġKAN: Yani bunu bir tek “Belediye BaĢkanlığı yapamıyorsunuz.” bu ne yani?
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım ben sizi kırmak için söylemiyorum, gerçekten.
BAġKAN: Yapmayın o zaman…
HÜSNÜ BOZTEPE: Kırmak için söylemiyorum, bakın Ģunu söylüyorum. Dibimizde oradaki
vatandaĢların bugünkü sitemlerini ve isyanlarını görmenizi istiyorum ve diyorlar ki
“BüyükĢehir Belediye BaĢkanı bir kez dahi olsun gelmedi.”
BAġKAN: Nereye?
HÜSNÜ BOZTEPE: Burada bir heyelan olayı var, bir sıkıntı yaĢanıyor, çöpten dolayı
yaĢanan bir sıkıntı var.
BAġKAN: Tamam biliyorum.
HÜSNÜ BOZTEPE: BüyükĢehir‟in raporu var Sayın BaĢkan…
BAġKAN: Hüsnü Bey Urla‟yla ne alakası var bunun?
HÜSNÜ BOZTEPE: Bunları yapın diyoruz Sayın BaĢkan‟ım, bırakın siz bu iĢi. TeĢekkür
ederim.
BAġKAN: Yapıyoruz canım. Yani ne alakası var? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
HÜSNÜ BOZTEPE: Hepsi gündemle alakalı.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Seferihisar'da bir arkadaĢımızın lafını hatırladım.
“Gelmiyorsun gitmiyorsun.” dedi. Yanındaki arkadaĢ da döndü: “BaĢkan cami minaresi mi
herkes baktığı yerden onu görecek?” Benim gelmediğimi ne biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz?
HÜSNÜ BOZTEPE: Ben demedim, Urla‟daki vatandaĢ diyor... (3 dakika 30 saniye)
BAġKAN: Bende onlara sorun diye söylüyorum. Ne biliyorlar? Değerli ArkadaĢlar, Bülent
Bey buyurun. Özgür Bey söz istediniz, tamam. Bülent Bey'den sonra size veriyim.
BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız AK Parti
Grubunda Özgür Bey Grup BaĢkan Vekili, Hakan Bey Grup Sözcüsü herhalde Hüsnü Bey de
Grup provokatörü olarak görev almıĢ bulunmakta.
BAġKAN: Evet.
BÜLENT SÖZÜPEK: Bu Meclisi sürekli meĢgul ediyor.
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen kırıcı konuĢmayın… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BÜLENT SÖZÜPEK: BaĢkan‟ım geleceğim. Ortak akıldan bahsederken kendileri hep tek
adam zihniyetiyle yönetildiği için bizim BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın vizyonunu hâlâ
anlamamıĢlar. Biz ortak akıl için tarımla ilgili Ardahan'a da gideriz, iklim değiĢikliği için
Salda Gölü‟ne de gideriz. Bu kentin bu ülkeye, çocuklarımıza güzel bir doğa bırakmak için
her türlü ortak aklı yapmaya devam ediyoruz. Devam ediyorum konuĢmalarıma, bu kentin
güzelliklerini korumak için Ticaret Odası‟yla da Protokol yaparız. TARKEM‟inde içinde
bulunduğu. Yine borsalar, Odalar Borsalar Birliği‟yle sağlıklı bir gıda tüketimi için,
çocuklarımıza sağlıklı ürünler yetiĢtirmek için gastronomi, gastronomiyle ilgili çalıĢmalar da
yaparız. Kadınlarımıza Gazeteciler Odası‟yla, bütün Sivil Toplum Örgütleriyle ortak aklın
Ġzmir‟de örnek alınmasını istiyorum. “Bundan sonra ortak akılla bir Ģey bahsederken
öncelikle kendi tek adam zihniyetinizi eleĢtirin” diye bunu buradan bütün kamuoyuna
bildiriyorum. (1 dakika 29 saniye)
BAġKAN: Bildiriyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Evet, teĢekkür ediyorum, buyurun Özgür Bey.
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ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan…
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen, Hatibe söz veriyoruz.
ÖZGÜR HIZAL: Eğer bir provokasyon ya da bir provokatör arıyorsak arkadaĢ aynaya
bakarsa çok sevineceğim. Aynaya bakma konusunda herhalde tereddütleri var aynaya baksın.
Tek adam meselesine gelecek olursa hamdolsun biz AK Parti olarak baĢımızdaki kiĢi girdiği
her seçimi kazandığı için biz o konuda hiçbir Ģeyimiz yok. “Siz 15 seçimi kaybetmiĢ bir
liderin karĢısında tek adam zihniyetinin ne demek olduğunu herhalde görüyorsunuzdur” diye
düĢünüyorum. Bir kez daha söylemeyeceğim. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Evet.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Yendikçe yendik, yendikçe yendik daha girmeyelim isterseniz. Yine
yeneceğiz hiç merak etmeyin.
BAġKAN: Yahu arkadaĢlar… Bu hiç yakıĢmıyor gerçekten…
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi evet… Evet, yendikçe yendik, yendikçe yendik hiç canınızı
sıkmayın. ġimdi gelelim asıl konumuza. Aslında Hüsnü Bey‟i konuĢtursaydınız, Hüsnü Bey
oradan Urla‟ya nasıl bu meseleye gelecekti, herhalde konuĢmasının sonunda bunu
bağlayacaktı ama konuĢmasına müsaade etmediniz. Ben bu konuda bugün basın toplantısı
yaptığımız alanla, sizin Urla‟da yapmak istediğiniz Tarım Lisesi‟nin nasıl örtüĢmesi
gerektiğini anlatacağım arkadaĢlar. Siz Urla‟da neden Tarım Lisesi yapmak istiyorsunuz?
Tarıma, “BaĢka Bir Tarım” sloganıyla ortaya çıktınız, tarıma bir katkı koymak için değil mi?
BaĢka bir amacınız var mı? “Ġzmir‟deki tarımın geliĢmesi için yapmayı planladığınızı”
söylüyorsunuz. Tarım Üniversitesi‟ni neden kurmayı planlıyorsunuz? Herhalde ticari bir
kaygınız yok, böyle bir kaygınız olduğunu düĢünmüyorum varsa zaten içler acısı durum. Sizin
burada amacınız tarıma katkı koymak. ġimdi az önce Hüsnü Bey‟in gösterdiği alan; Tunç
Bey, Sayın BaĢkan herhalde gitmiĢinizdir, gittiğiniz söylüyorsunuz, ben buraya dördüncü kez
gittim. Bunun neden kaynaklandığını ben size söyleyeyim arkadaĢlar. Bu yarıkların
kaynaklanmasının sebebi, meydana gelmesinin sebebi sizin övünerek bahsettiğiniz çöp
tesisinin altından akan çöp sularından kaynaklanıyor. Kayayı dahi, taĢı dahi ortadan kaldıran,
ikiye yaran asitli sudan kaynaklanıyor arkadaĢlar ve bu su nereye gidiyor biliyor musunuz?
Bu su, Ġzmir‟in tarımının göbeği olan, sizin de buğday tohumları atmaya çalıĢtığınız, attığınız
büyük büyük reklamlar yaptığınız…
BAġKAN: Urla‟ya gelir misiniz?
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan?
BAġKAN: Urla‟ya.
ÖZGÜR HIZAL: Urla‟ya geleceğim Sayın BaĢkan?
BAġKAN: Gelin, Urla‟ya gelin.
ÖZGÜR HIZAL: Urla‟ya geleceğim.
BAġKAN: Onu söylüyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Urla‟ya geleceğim.
BAġKAN: Bir saattir Harmandalı‟yı konuĢuyoruz. Onu da konuĢuruz.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan Harmandalı‟yı konuĢmuyorum tarımı konuĢuyorum. Ben
tarımı konuĢuyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Tarımı konuĢun, evet.
ÖZGÜR HIZAL: Harmandalı‟yı konuĢmuyorum, ben tarımı konuĢuyorum. ġimdi…
BAġKAN: Evet, evet buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Bu su nereye gidiyor arkadaĢlar? Bu su Menemen Ovası‟na gidiyor
arkadaĢlar. Suyu kirletiyorsunuz, toprağı kirletiyorsunuz. ġimdi siz bunu görmezden
geleceksiniz, Tire‟deki Çöp Tesisini görmezden geleceksiniz, bizim gittiğimiz çöp alanını
görmezden geleceksiniz, sonra çıkacaksınız; “Biz Tarım Lisesi yapacağız.” diyeceksiniz.
Niçin? BaĢka bir tarım için. Bu inandırıcı değil arkadaĢlar, bir kere bunu kabul edin. Buraya
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yapacağınız olan Tarım Lisesi‟nin, buraya yapacağınız olan Tarım Lisesi‟nin herhalde
maliyeti, 50 milyon, 60 milyon, 100 milyon neyse rakamını bilmiyorum ama projeleri
gösterdiler. Murat Bey‟e de gösterdiler, Komisyon Üyesi ArkadaĢlara da gösterdiler, benim
telefonuma da atıldı. Herhalde onun maliyeti 100 milyonu falan bulur diye düĢünüyorum
bugünkü rakamlarla. Siz tarımı bu Ģekilde mi kurtaracaksınız?
BAġKAN: Siz cevap… Siz soruyu da sorun, cevabı verelim.
ÖZGÜR HIZAL: Bu Ģekilde mi baĢka tarım diyorsunuz Sayın BaĢkan?
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi siz okul yaptınız evet. ĠZBETON aracılığıyla bir okul yapıyorsunuz,
umarım bitirirsiniz. O okulun yapım hikâyesini zaten biliyorum ona hiç girmeyeceğim ama
derslik sayısının nasıl arttırıldığı noktasına, ona hiç girmeyeceğim ama…
BAġKAN: Girin.
ÖZGÜR HIZAL: ġunu yapın; gidin Milli Eğitim Bakanlığı‟yla, gidin Valilikle “Biz bu Ģehre
bir okul kazandırmak istiyoruz, Tarım Lisesi hüviyetinde bir okul kazandırmak istiyoruz ve
bu noktada destek vermek istiyoruz.” deyin, o Protokolü gelin birlikte imzalayalım. Biz bunu
ne kadar konuĢtuk biliyor musunuz arkadaĢlar? Bir Meclis, bir Komisyonda 10 dakika
konuĢtuk, 11 dakika konuĢulmadı 10 dakika konuĢuldu, 10 dakika. Sonra çıkıyorsunuz bak
bize “Siyaset yapıyorsunuz.” diyorsunuz. Neyin siyasetini? Bunu Urla Meclis Üyeleri tartıĢtı
mı? Hangi Urla Meclis Üyesi biliyor? Hangi Urla Meclis Üyesi? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Özgür Bey…
ÖZGÜR HIZAL: Belediye Hizmet Alanı falan geçin, oraya ne yapacağınızı siz çok iyi
biliyorsunuz.
BAġKAN: Özgür Bey Meclis Üyelerine soru sormayın, siz bana anlatın.
ÖZGÜR HIZAL: Ben soru sormuyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Soruyorsunuz, cevap bekliyorsunuz.
ÖZGÜR HIZAL: Soru sormuyorum ben Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Siz bana sorun.
ÖZGÜR HIZAL: Size soruyorum, siz cevap vereceksiniz evet.
BAġKAN: Siz bana sorun, ben veririm cevabını siz buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, bana müdahale eden arkadaĢlara da müdahale ederseniz sevinirim
Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Ben ediyorum, herkese ediyorum siz rahat olun.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bana müdahale eden arkadaĢlara…
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Müdahale ederseniz sevinirim.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi burada Belediye Hizmet Alanı falan değil. Belediye hizmet adı
altında, hizmet alanı adı altında bir özel okul yapmayı planlıyorsunuz ve bir Ģirket eliyle bu
özel okulu yapacaksınız, Belediyeye ait bir Ģirket eliyle ve bu Ģirket bütün iĢi gücü bitirdi,
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bütün sorunları ortadan kaldırdı, trafik sorunu kalktı, çevresel
sorunlar kalktı, altyapı problemleri kalktı, her türlü sorunu ortadan kaldırdık, biz Ģimdi
eğitime el attık. Vaat ettiğiniz kreĢleri yapamamıĢken siz üniversite yapmayı planlıyorsunuz.
KreĢleri yapamamıĢken siz…
BAġKAN: Özgür Bey.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, ben AK Parti Grup BaĢkan Vekili olarak Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi‟nin kaynaklarının israf edilmesini istemiyorum.
BAġKAN: Gündem bu değil.
ÖZGÜR HIZAL: Gündem de tam olarak bu.
BAġKAN: Hayır bu değil.
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ÖZGÜR HIZAL: Tam olarak bu Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Hayır bu değil.
ÖZGÜR HIZAL: Ne yapacaksınız burada Sayın BaĢkan?
BAġKAN: Siz Urla‟yı konuĢacaksınız.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Urla‟yı konuĢuyoruz.
BAġKAN: Her aklınıza geleni kreĢten, Harmandalı‟dan konuĢamazsınız burada.
ÖZGÜR HIZAL: Ne konuĢuyor… Buraya ne yapacaksınız Sayın BaĢkan?
BAġKAN: Hayır, söylüyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Ne yapacaksınız buraya? Ne yapacaksınız? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Siz Gündem Maddesiyle ilgili söz alın.
ÖZGÜR HIZAL: Urla‟da, Sayın BaĢkan Urla‟da ne konuĢacaksınız?
BAġKAN: Siz…
ÖZGÜR HIZAL: Gündem tek adam mıydı? Sayın BaĢkan neden müdahale etmiyorsunuz
arkadaĢlarınıza?
BAġKAN: Ben hepsine ediyorum, siz devam edin.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan… Urla‟da ne yapmayı planlıyorsunuz?
Urla‟da bir okul yapmayı planlıyorsunuz.
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Siz iĢi gücü bıraktınız, Urla‟da okul yapacaksınız. Hüsnü Bey‟in bahsettiği
gibi siz gerçekten Sayın BaĢkan ĠçiĢleri Bakanı oldunuz, Turizm Bakanı oldunuz, Çevre
Bakanı oldunuz, DıĢiĢleri Bakanı oldunuz ama maalesef birçok defa BüyükĢehir Belediye
BaĢkanı olduğunuzu unutuyorsunuz. Siz BüyükĢehir Belediye BaĢkanısınız Sayın BaĢkan.
BAġKAN: TeĢekkür ederim.
ÖZGÜR HIZAL: Siz Meclise BaĢkanlık dahi yapmıyorsunuz, sonrasında geliyorsunuz,
geliyorsunuz…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler)
Bizim
yaptığımız
eleĢtiriler
üzerinden
asıl
manipülasyonu,
asıl
manipülasyonu…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler)
BAġKAN: Sözlerinizi tamamlayın.
ÖZGÜR HIZAL: Tamamlıyorum, tamamlıyorum.
BAġKAN: Tamamlayın.
ÖZGÜR HIZAL: Asıl manipülasyonu…. Çünkü olmadığınız bir ortamda kulaktan
duyduğunuz bilgilerle gelip burada asıl manipülasyonu burada siz yapıyorsunuz. TeĢekkür
ediyorum. (7 dakika 6 saniye)
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar söz vereceğim ama önce kulaktan
dolma bilgilerle değil. Ben özen göstermiĢtim, isim falan zikretmemiĢtim “Seferihisar
Belediyesini 10 yılda batırdı, maalesef Ġzmir BüyükĢehir Belediyesini 2,5 yılda batırdı
arkadaĢlar.” Özgür HIZAL söylemiĢ.
SALONDAN: Doğru.
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar doğru söylediyse evelemeden gevelemeden söyleyeyim,
kiĢilik haklarıma bu saldırıdır, bu saygısızlıktır. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Söylüyorum, söylüyorum yapacağım. Bir
daha buna izin vermeyeceğim, asla vermeyeceğim. Ben tek baĢına kendi hakkımı savunmasını
bilirim ama burada söylediğim Ģey, bana oy veren %58, 1,5 milyonun üzerindeki seçmen
içindir. Onların hakkını korumak için söz vermeyeceğim… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Söylüyorum. Evet buyurun, Murat Bey
buyurun. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
Bağırmayın oradan, konuĢmayın, siz oradan konuĢmayın. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Ben, ben size söz vermeden konuĢmayın.
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(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Hiçbir
arkadaĢım oturduğu yerden konuĢmuyor. Buyurun Murat Bey. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Siz de susun, evet.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis 2 dakika için 2-3 cümle bir Ģey
söyleyeceğim.
BAġKAN: Evet.
MURAT AYDIN: ġimdi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin tarımla ilgili Ģeylerinin eksik ve
hatalı olduğunu söylüyorlar. Tamam, bu bir eleĢtiri. Peki, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin
tarımla ilgili yapmaya çalıĢtığı bir Ģeye niye karĢı çıkıyorlar? Onu anlayamadım. Evet, orada
eksikse burada tamam, burada bir Ģey yapmaya çalıĢıyor. Ama anladığım kadarıyla kendileri
Ģunu ifade ediyor, o yüzden zaten bu konunun dıĢındaki her Ģeyi dolaĢtırıp, getirip önümüze
koyuyorlar. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin ve bütün BüyükĢehir Belediyeleri‟nin yetki ve
sorumlulukları açıktır. Bu yetki ve sorumluluklar kapsamında yaptığı her faaliyet Ġzmir
halkının yararına olarak çaba sarf etmektir. Glasgow‟da gidip konuĢmak da öyledir…
BAġKAN: Tabii.
MURAT AYDIN: Burada gidip baĢka yerde de konuĢmak da böyledir. Yani Sayın Tunç
SOYER konvoyuna yeterince araç alınmadığı için Glasgow‟a gitmekten vazgeçmiĢ değildir.
Glasgow‟a gidip Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ni ve Dünya Belediyelerindeki görevlerini
temsil etmiĢtir... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler)
BAġKAN: Müdahale etmeyin.
MURAT AYDIN: Yani.
BAġKAN: Evet.
MURAT AYDIN: Kendisi gerektiği zaman… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Neye?
MURAT AYDIN: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
BAġKAN: Neye müdahale edeceğim?
MURAT AYDIN: Çevresiyle ilgili haklarını da.
BAġKAN: Devam edin.
MURAT AYDIN: Çevreyle ilgili haklarını da…
BAġKAN: Neye müdahale edeceğim?
MURAT AYDIN: Savunmasını bilir. Ama anlaĢılan Ģu; bütün bu gelen Önerge‟ye… ġimdi
az önce arkadaĢlarımızın söylediği Ģeyi, daha 10 dakika önce söylediği Ģeyi hatırlatırım.
Urla‟ya yatırım yapılmasını karĢılar mı? Urla‟ya bir tesis yapılmasına karĢılar mı? (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Öyleyse evelemeden
gevelemeden desinler ki; “Biz buna karĢıyız, Urla‟ya bir yer yapılmasını istemiyoruz.”
desinler. Ġki; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yerel demokrasinin merkezlerinden birisidir.
ArkadaĢlar Ģunu söylüyorlar; “Gidin Milli Eğitimle, Valilikle Protokol yapın.” dedikleri Ģey
Ģu, diyorlar ki yani; “Ġzmir‟e okul lazımsa onu da biz yaparız, siz karıĢmayın.” diyorlar. Biz
yaparız, biz Ġzmir‟in, Ġzmir‟in ihtiyacı olan Ģey ne ise Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi…
BAġKAN: Evet.
MURAT AYDIN: Bütün koĢullarını zorlayarak yapar. O yüzden Ġzmir‟e gerekirse okulla
ilgili de yatırım yapar, kara kıĢta zor durumda kalacak…
BAġKAN: Evet.
MURAT AYDIN: Ġnsanlarla ilgili yardım da yapar. Saygılar sunarım. (2 dakika 10 saniye)
BAġKAN: TeĢekkür ederim. Ġrfan Bey Buyurun.
ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis az önce konu… Mevzu bahis BaĢkan‟ım
bir plan değiĢikliği. Bizim Belediye Hizmet Alanı olan üst ölçekte de tarımda bulunan
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Belediyenin yeri olan bir yerde Belediye Hizmet Alanının altındaki bir açılımı değiĢtiriyoruz.
Yani Belediye Hizmet Alanında “Eğitim Tesisi de yapılabilir.” ibaresini geçiriyoruz. Bu
normalde sadece bu kadar konuĢulabilecekken yine demokrat yapınızla ve demokratik
yaklaĢımınızla bütün gelecek süreçleri bir bir AK Partili ArkadaĢlarımızla paylaĢtık.
BAġKAN: Evet.
ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan‟ım Ģuan sadece bir plandaki, bir plan notundaki değiĢiklikten
bahsedecekken biz BAYSAN ġirketinin Genel Müdürünü çağırdık ve bu konuyu ilk
duyduğumda Özgür Bey az önce; “10 dakika konuĢulan bir konu.” demiĢti, o 10 dakikalık
konuĢmada bir plan değiĢikliği… AK Parti Grubu zaten yapacağımız bütün iyi hizmetlere
karĢı. KarĢı olacaklarını da bekliyoruz, biliyoruz da. Belediyenin iĢi değil çünkü Ġzmir‟de
baĢka bir tarım yapılıyor. Ġzmir, Türkiye‟nin geleceğinde tarımın nasıl heba edildiğini bugüne
kadar ve bundan sonra nasıl değiĢmesi gerektiğini gösteriyor BaĢkan‟ım. Bu farkındalıkla
zaten konuyu dinlemeden, “Belediyenin alanı değil, Belediye burada ne yapıyor? Biz
karĢıyız.” dedi, bitti. Sonrasında ben konuyu Ģirket müdürümüzden detaylıca dinlediğimde bir
umut ve iyi niyetimle; “Özgür Bey” dedim “Hani keĢke siz de konuyu dinleseydiniz ve
inanıyorum ki bu konuyu dinleyen iyi niyetli hiçbir kimse bu konuya karĢı çıkmaz.” dedik.
ġirket Genel Müdürümüz geldi, Sayın BaĢkan‟ım yaklaĢık 20 dakikalık bir anlatımdan sonra
bütün sorularımızı, soru iĢaretlerimizi sorduk, giderdiğini ben düĢünüyordum. En nihayetinde
bir zaman da istediler bu zaman sonrasında geldiler dediler ki; “Biz bu konuya evet
demeyeceğiz.” Evet demedikleri konu ne BaĢkan‟ım? 20 yılın sonunda baĢarısız olan bir
eğitim sisteminde bizim bugün üretim yapabilmemiz için sadece inĢaat ekonomisiyle bir
çıkıp, Ģu an dibi gördüğümüz ve bir farkındalığı, bir eksiği kapatacak ara eleman. Endüstriyel
tarımın geliĢebileceği, gelecek tarımın inĢa edilebileceği, köylü çocuklarının gelip yapılacak
lisede %100 burslu kalabilecekleri ve meslek öğrenebilecekleri bir lise hayalimiz var. Bu lise
hayali de Sayın BaĢkan‟ım bu planlar geçtikten sonra ayrıca bir Meclis Kararı olarak tekrar
Gündeme gelecek. Yani biz daha gelecek düĢüncelerimizi bile iyi niyetimizle AK Parti
Grubu‟yla paylaĢtık ve itiraz ettikleri noktayı halen anlamıĢ değilim. Bademlere bu hizmet
nasıl yapılır? Belediye BaĢkanı Tarım Bakanı mı? Belediye BaĢkanının iĢi sadece yol yapıp
inĢaat rantı dağıtmak değildir ya da imar rantı dağıtmak değildir. Farkımız da bu. Tarıma da el
atacağız, kültüre de el atacağız, turizme de el atacağız, Sayın BaĢkan‟ım fark zaten tam da bu.
Bütün bu kaynakları olabildiğince her alanda kullanabilmek ve tarım diye ya da
küçümsedikleri Ģu lise bana göre kendi devletimizin de örnek alması gereken yıllardır, 20
yıldır kaybettirdiği, yok ettirdiği liselere de örnek olmasını ben umuyor ve diliyorum.
TeĢekkürler. (3 dakika 1 saniye)
BAġKAN: Evet, ben son olarak…
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan…
BAġKAN: Nilay Hanım‟a vereceğim. Yok, vermeyeceğim bitiriyorum kifayeti müzakere.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan nasıl oluyor bu yahu?
BAġKAN: Öyle oluyor…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım Ģimdi arkadaĢlarımız…
BAġKAN: ġimdi oylatacağım, Nilay Hanım konuĢsun oylatacağım evet... (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız zaten seçimle göreve gelmiĢ,
gayette iyi bir Ģekilde görevini yerine getiriyor ve seçimlerde bunu gösteriyor. Ben AK Parti
Grubunu özellikle bunca zamandır niye siz kazanamadınız, Ģuydu buydu gibi siyasete
çekmesinden ötürü kınıyorum. Burada halk bizden hizmet bekliyor, Belediye Meclisinde de
bu Ģekilde çirkin bir siyaset değil, Belediye Meclisi‟nin Gündemine gelen konuları
tartıĢmasını bekliyor. Ben Ģimdi Ģu kadar, Ģöyle bir örnek vereceğim. Bakın 2020 yılında
Hollanda‟nın tarım ürünleri ihracatı 116 milyar Dolar lira. Burası, Konya kadar bir ülke.
Bizim ülkemizin ihracatı da 21 milyar Dolar, yani Türkiye‟nin büyüklüğünü düĢünün bir de
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Hollanda‟nın küçüklüğünü düĢünün. Burada eğitim; ortaöğrenimden, liseden, üniversiteden,
yüksekokuldan dahi geçiyor tarımla ilgili. Dolayısıyla bizim eğitim anlamında çok büyük bir
eksikliğimiz var. Ġzmir‟in %28‟inde topraklarının tarımla iĢtigal eden insanlar yaĢıyorlar.
Tarım bizim, Ġzmir‟imizin bir alanı, bir hizmet alanı. Dolayısıyla biz öncelikle Belediye
Kanunumuzun 14. maddesi der ki; “Eğitim Kurumu eğer yatırım yapmak istiyorsa önünü
açın, gerekirse gayrimenkullerinizden tahsis yapın, gerekirse bedeli mukabili bir ücretle
gayrimenkullerinizi verin. Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açın.” Dolayısıyla
tarım alanında ve eğitim alanında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin bir kere hizmet
yükümlülüğü birincil derecede önemli bir yükümlülüğüdür. ġimdi dediler, Ģunu söyleyelim
bir kere burada zaten bir imar planlaması yapıyoruz, bundan sonrası da arkasında gelecek ve
Ġzmir halkı da değerlendirecek, burasını geçiyorum. Bakın bir araĢtırma yapılmıĢ, Dünya
sefalet endeksine göre; 156 ülke içerisinde Türkiye 21. sırada, Afrika ve orta doğu ülkelerinin
gerisinde kalmıĢ. CumhurbaĢkanlığının 2022 Yılı Programına göre; 2019‟da 3 milyon hane,
2020‟de de 6,5 milyon hane soysal yardımdan yararlanmıĢ… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Evet, müdahale etmeyin, evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Dolayısıyla yoksulluk anlamında…
BAġKAN: Müdahale etmeyin.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Avrupa ülkelerinde yoksullukta en çok Türkiye geçiyor ne yazık ki
bu konuda lider konumda. Türkiye 32 ülke içerisinde iĢsizlikte en yüksek olan 3. ülke. ġimdi
bütün bu değerler varken, enflasyonun geldiği nokta belliyken, bu kadar insanımız geçim
sıkıntısı çekerken, kalkıp burada genel ülke siyasetinden yol alıp bir de üstelik Cumhuriyet
Halk Partisi Genel BaĢkanına çirkin söylemlerde bulunmak, Ġzmir BüyükĢehir Belediye
BaĢkanına bence kiĢilik haklarını ihlal edecek noktada söylemlerde bulunmak son derece
yakıĢıksız.
BAġKAN: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben de Yeterlilik Önergesi veriyorum, oylansın diyorum.
(3 dakika 1 saniye)
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar…
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan söz talep ediyorum…
BAġKAN: Tarımı da konuĢacağız, vermeyeceğim söz.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan demokrasiniz bu kadar mı?
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar bu sadece bir plan tadilatıyla ilgili Önerge maddesi, Komisyon
Raporu. Tarımı da konuĢacağız, uzun uzun konuĢacağız, Harmandalı‟yı da konuĢacağız hatta
ben Harmandalı‟yla ilgili arkadaĢlarımdan rica edeyim, çok titiz bir çalıĢma sürdürüyorlar. Bir
sonraki oturumda önce bir “Harmandalı Sunumu” yaparak baĢlayalım. Harmandalı oynayarak
gibi geldi laf ama değil.
HÜSNÜ BOZTEPE: BüyükĢehir Raporu var BaĢkan‟ım.
BAġKAN: Harmandalı sunumu yaparak, o sunumda Harmandalı‟da ne oldu, ne bitti? Biz
nereden ne rapor aldık? Bütün bunları konuĢalım. Aynı Ģekilde bir tarım sunumu… Yine
Ertuğrul Bey burada mı? Bir tarım sunumu. Bizim liseden muradımız ne? Bizim üniversiteden
muradımız ne? Biz ne yapıyoruz tarımda? BaĢka tarımdan anladığımız ne? Bunları bir sonraki
Meclis Oturumunda sunumunu yapalım, bütün arkadaĢlarımız da bilgilensinler. Hani bu net,
Ģeffaf, berrak ortaya konsun, onun üzerinden kimin ne eleĢtirisi varsa, katkısı varsa dinleriz.
Ben Komisyon Raporuyla ilgili 2 no’lu Komisyon Raporunu oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum, 3?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım 3. konu da Komisyondan oyçokluğuyla geçmiĢ,
Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? Komisyon Raporuyla ilgili Hakan Bey?
HAKAN YILDIZ: Komisyon Üyelerimiz söz talep ediyor.
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BAġKAN: Buyurun efendim.
DĠLEK YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis sizleri saygıyla selamlıyorum. Konuyla ilgili
Aile ve Çocuk Komisyonu Üyesi olarak söz aldım. Öncelikle Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi‟nin bundan önce STK‟larla ilgili getirmiĢ olduğu birçok Protokol oldu ve bu
Protokollerin birçoğunu oybirliğiyle bu Meclisten geçirdik. Özellikle kadın alanında çalıĢma
yapan veya kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan Protokollerde hiç tereddütsüz desteğimizi
gösterdik. Ancak geçen ay önümüze gelen Protokol bir dernekle yapılan bir Protokol‟dü.
Dernek; EĢit Temsil Derneği. Henüz 3 ay önce kurulmuĢ. Ancak araĢtırdığımızda derneğin
hiçbir çalıĢması, hiçbir çalıĢmasına maalesef rastlayamadık. Ġzmir‟de kadın alanında çalıĢma
yapan, bu alanda faaliyet gösteren tam 164 kadın derneği mevcut. Fakat Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi‟nin Protokol imzalamak istediği dernekle ilgili bir araĢtırma yaptığımızda, kadın
alanıyla ilgili az önce bahsettiğim gibi herhangi bir çalıĢmaya rastlamadık. Sadece, Dernek
BaĢkanı Sayın Ezgi Deniz URUNGA‟nın siyasi bir misyon üstlendiğini yaptığı paylaĢımlarla
görmüĢ oluyoruz. Biz AK Parti Grubu olarak eğer Ġzmir‟de, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bir
kadın sivil toplum kuruluĢuyla çalıĢma, ortak bir çalıĢma yapacaksa bu alanda daha önce
kurulmuĢ birçok kadın STK‟nın olduğunu, hatta birçok çatı kuruluĢunun olduğunu biliyoruz.
Henüz birkaç ay önce kurulmuĢ, hangi amaca hizmet ettiğini bilmediğimiz ve tamamen siyasi
saiklerle ortaya çıkan ve bu anlamda kadınlarla ilgili bir çalıĢma ortaya koymayan bu dernekle
ilgili AK Parti Grubu olarak bu Protokolü reddettiğimizi ifade etmek istiyorum.
BAġKAN: Peki.
DĠLEK YILDIZ: Tüm Meclisi saygıyla selamlıyorum. (1 dakika 57 saniye)
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Evet, söz almak isteyen Özgür Bey buyurun. Sonra da size
vereceğim.
ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan Ģimdi eleĢtiri yaptığımızda kızıyorsunuz,
sinirleniyorsunuz ama tekrar bir eleĢtiri yapacağım. Ben az önce konuĢma yaparken
Harmandalı meselesinden tarıma meseleyi bağlarken “Bunun Urla‟yla ne alakası var?” deyip,
sözümü kesiyordunuz ama Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız bambaĢka
konularla ilgili konuĢurken arkadaĢların sözlerini kesmiyorsunuz. Biz cevaplarını veririz o
konuda bir tereddüdümüz yok, bir Ģeyimiz de yok ama buradaki demokratik tutumunuz,
demokratik olmayan tutumunuz daha doğrusu doğru değil. Yani demokrasi sözde olmuyor,
özde olması gerekiyor.
BAġKAN: Biz biliyoruz nasıl olduğunu, sizi de biliyoruz.
ÖZGÜR HIZAL: Bunu, bunu, bunu da, bunu da…
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Bunu da, bunu da eylemlere dökmeniz gerekiyor Sayın BaĢkan‟ım.
BAġKAN: Sizi de biliyoruz, tabii tabii eyleme de döküyoruz.
ÖZGÜR HIZAL: Grup Sözcümüz söz isterken “Ben size söz vermiyorum.” deyip…
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Cumhuriyet Halk Partisi‟ndeki, Gruptaki arkadaĢlara iki kez üç kez arka
arkaya söz vermeniz…
BAġKAN: Öyle bir durum yok.
ÖZGÜR HIZAL: Demokratik bir tutum değil. Böyle…
BAġKAN: Siz konuya gelir misiniz?
ÖZGÜR HIZAL: Konuya geleceğim Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Konuya gelin.
ÖZGÜR HIZAL: Konuya geleceğim Sayın BaĢkan, konuya geleceğim, yani…
BAġKAN: Gelin.
ÖZGÜR HIZAL: Bu, bu, bu anlamdaki demokrasi dıĢı davranıĢ, davranıĢınızı da kabul
etmiyoruz. ġimdi esasında Dilek Hanım çok güzel özetledi. 3 ay öncesinde kurulmuĢ bir
dernekten bahsediyoruz, kadınlarımızla alakalı EĢit Temsil Derneği. ġimdi realist olalım EĢit
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Temsil Derneği derken herhalde Ġzmir‟deki kadınları kastetmiyorlar, Cumhuriyet Halk
Partisi‟ndeki kadınlardan bahsediyorlar diye düĢünüyorum. Neden? ġimdi… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Evet, evet, evet…
BAġKAN: ArkadaĢlar müdahale etmeyelim. Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Nasıl olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl olduğunu Ģimdi göstereceğim
Ģimdi…
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: Nasıl olduğunu göstereceğim… Evet, Dernek BaĢkanı Ezgi Deniz
URUNGA tweet atmıĢ demiĢ ki; “En son ASELSAN‟ı biz kurduk demiĢ, korkarım bir sonraki
cümle Adem‟le Havva, Emine‟yle biz olacak.” Bir Dernek BaĢkanı düĢünün, Kadın Dernek
BaĢkanı düĢünün, hemcinsine saygısı yok, kadınlara saygısı yok bu kadın, dernek baĢkanı
oluyor.
BAġKAN: ġimdi Ezgi Hanım burada yok.
ÖZGÜR HIZAL: Ve Ġzmir, Ġzmir BüyükĢehir Belediye… Ezgi Hanım burada yok ama bu
Ezgi Hanım‟ın BaĢkanı, bu Ezgi Hanım‟ın baĢında olan derneğin, dernekle Protokol
yapıyorsunuz Sayın BaĢkan.
ÖZGÜR HIZAL: Kim, neyi eleĢtireceğiz?
BAġKAN: Evet.
ÖZGÜR HIZAL: “Ezgi Hanım burada yok.” OlsaymıĢ ne yapayım? Meclis Üyesi olsaymıĢ
o zaman.
BAġKAN: Böyle bir Ģey var mı yahu?
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Ģimdi siz, siz, siz bir dernek düĢünün, EĢit Temsil Derneği kadın
derneği ve bu kadın kendi hemcinslerine, kendi kadınlara saygısı yok, böyle tweetler atıyor,
böyle açıklamalar yapıyor. Neden? Siyasi saikler nedeniyle. Biz de Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi olarak bu dernekle, bu kiĢinin baĢında olduğu dernekle Protokol yapacağız.
Geçiniz bunu, Protokol yapacağız, bir de para aktaracağız oraya. Ġzmirlilerin kaynaklarını
oraya aktaracağız, ondan sonra 110 milyon TL kredi çekeceğiz, 145 milyon TL kredi
çekeceğiz, önümüze gelecek bunlar. Öyle küçük küçük gidiyor zaten, ufak ufak gidiyor,
teĢekkür ediyorum. (3 dakika 11 saniye)
BAġKAN: Evet, Mustafa Bey buyurun.
MUSTAFA ÖZUSLU: Değerli BaĢkan, Sevgili Meclis Üyesi ArkadaĢlarım Ģimdi EĢit
Temsil Derneği konusu tartıĢılırken aslında burada ortaya konan anlayıĢı bir meydana
çıkarmak lazım. Türkiye‟de biraz önce Dilek Hanım‟ın, AK Parti adına konuĢan
arkadaĢımızın ortaya koyduğu rakamlar 164 tane Ġzmir‟deki derneğe rağmen henüz kadın
temsiliyeti konusunda Ġzmir dahi istenilen bir noktada değil. Meclisimize bakalım,
Meclisimize baktığımızda gördüğümüz tablodan AK Partili kadın arkadaĢlarımızın da
memnun olmasının mümkün olmadığını düĢünüyorum. Çünkü kadın temsiliyeti, kadın
temsiliyeti aslında eĢit temsil derneğinin içeriğinde sadece bir kadın temsiliyetinde değil,
cinsiyetlerin eĢit temsiliyetinden söz edilir ama kadın aleyhine bir durum tecelli ettiği için
Türkiye‟de ve Ġzmir‟de kendi Meclisimizde de olmak üzere seçilmiĢ diğer mekanizmaların
içinde burada bu eksikliği hisseden bir grup kadın bir dernek kuruyorlar. Örgütlenmek bir
haktır, ayıp bir Ģey değildir. Örgütleneceksin ve hak talep edeceksin. EĢit Temsil Derneği de
hak talep edecek, EĢit Temsil Derneği‟ndeki ve benzer türde çalıĢma yapan diğer dernekler de
temsiliyet yapacaklar ve hak talep edecekler. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak, biz aslında
bir kadın dostu Belediye olarak ve kadının gerek siyasette, gerek ekonomik alanda toplumun
her alanında temsiliyetinin önemini gerçekten idrak etmiĢ siyasi bir düĢüncenin temsilcileri
olarak elbette kadını önemseyeceğiz, kadının temsiliyetini önemseyeceğiz ve kadının
temsiliyeti için irade ortaya koymuĢ, çalıĢma yapmak isteyen, bunu bütün siyasi görüĢler için
yapmak isteyen üstelik bir derneğe de destek olacağız, bundan daha tabiî bir Ģey olamaz. O
açıdan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak birçok dernekle, birçok kadın derneğiyle de ortak
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çalıĢmalar, Protokoller yapılıyor. Yeni kurulmuĢ olan EĢit Temsil Derneği de bunlardan bir
tanesidir. Dilek Hanım dedi ki; “Herhangi bir çalıĢması yok ama yeni kuruldu.” Yeni kurulan
bir derneğin bir çalıĢmasını beklemek elbette insafsızlık, haksızlık olur yani. O çalıĢmaları
yapabilmesi için o zeminlerin, o desteklerin oluĢturulması gerekir. Yerel yönetimlerle
iĢ birliğini bunun için yapıyor, bunun için yapmak istiyor bu dernek. ġimdi derneğin baĢkanı
üzerinden, kurucu baĢkanı üzerinden, onun tweetlerini burada okuyarak, derneğin o amacına
yönelik, o amacının aslında tecelli ettiğinde Türkiye‟de, Ġzmir‟de kadını güçlendiren o büyük
amacına yönelik bir eleĢtiri gelmiyor. Ne geliyor? “Nasıl bir tweet atmıĢ?” Sizin paĢa
gönlünüze göre tweet atacak hali yok. Zaten oyçokluğu geçiriyorsunuz… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
SALONDAN: Sakin olun, sakin olun…
BAġKAN: Evet, evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: Sakiniz, sakiniz rahat olun.
BAġKAN: Evet evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: Oraya da geleceğim, oraya da geleceğim sakiniz.
BAġKAN: Siz müdahale etmeyin.
MUSTAFA ÖZUSLU: Sizin paĢa gönlünüze göre tweet atmak mecburiyetinde değil.
BAġKAN: Evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: Siyasi bir tavır koyabilir, ayıp değil. Siyasetçi insanların, siyasetçi
insanların siyasette, siyasette sivil toplumda da…
BAġKAN: Evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: Derneklerde de rol alması sizlerin içerisinde de birçok arkadaĢımız
bunu yapıyor, bizlerin içinde de yapıyor, hepimizin derneklerle iltisakı var, üyeliği var.
BAġKAN: Toparlayalım BaĢkan‟ım, evet.
MUSTAFA ÖZUSLU: Dolayısıyla bundan daha tabiî bir Ģey olamaz. Sadece, sadece Sayın
BaĢkan‟ın, Sayın BaĢkan‟ın tweetleri üzerinden eğer siz bu derneğin çalıĢmalarını,
BüyükĢehirle yapacağı Protokolü desteklemek istemiyorsanız desteklemeyin paĢa gönlünüz
bilir, zaten oyçokluğuyla geçer gider. Ama Ģunu tespit etmek zorundayız Değerli ArkadaĢlar,
bu dernek de tıpkı diğer biraz önce arkadaĢımızın söylediği gibi 164 tane kadın derneği gibi
Ġzmir‟de kadınların temsiliyetinin, kadınların söz ve karar sahibi olan mekanizmalarda daha
güçlü olmaları için çaba sarf edecektir. Bu yolda da kendilerine hayırlı olsun diyorum, tebrik
ediyorum, teĢekkür ederim. (4 dakika 43 saniye)
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar raporun, 3 no’lu Komisyon Raporunun kabulünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum, 4?
Buyurun Nilay Hanım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 4. maddede Komisyondan oyçokluğuyla uygun
görülmüĢ, geldiği Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: Evet. Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey?
HAKAN YILDIZ: Komisyon Üyemiz Fikret Bey söz talep ediyor.
BAġKAN: Buyurun Fikret Bey.
FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili
Bürokratlarımız, bizi izleyen Ġzmirliler ve Değerli Basınımız hepinize iyi akĢamlar diliyorum.
Sayın BaĢkan‟ım bir tartıĢma ortamı açılması adına söz almadım. Tamamen bu Plan Bütçe
Komisyonunda görev yaptığım için neden buna oyçokluğu yaptığımızı ifade etmek için söz
aldım. Sayın BaĢkan‟ım birçok söylemlerinizde özellikle “BaĢka Tarım Mümkün” adı altında
bugüne kadar yaptığınız ve yapacak olduklarının birçoğuyla ilgili olarak fazlasıyla
yaptığımızın üzerinde vaatlerde bulunuldu ve bunlarla ilgili olarak bizim de bakıĢ açımızda,
özellikle diğer Belediyelerden farklı olarak ki onların önüne geçme adına ve onların da aynı
görevleri yapmamıza rağmen sanki onlardan farklı Ģeyler yapıyormuĢuz gibi ifadelerinizden
dolayı ki, ben bakıyorum özellikle partinizin genel politikalarının içerisinde de sanki “BaĢka
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Bir Tarım Mümkün” söylemiyle, bir söylem geliĢtirerek, bir ifade kullanılmaya gayret
ediliyor ve burada da Ģunu görüyorum; özellikle belki de Genel BaĢkanınızın bu konuda da
takdirini topluyor olabilirsiniz. Sayın BaĢkan‟ım ama bugüne kadar maalesef tarımla ilgili
olarak yapmıĢ olduğumuz bir baĢarı yok ve bu konuyla alakalı olarak asli görevlerimizde
özellikle kurumsallaĢamamak ve hizmet kalitesinde de yeterince, hizmet kalitemizde de
yeterince bir baĢarı olmaması nedeniyle bu tarım politikasında içinde bulunduğumuz durumu
da göz önünde bulundurarak, özellikle baĢarısızlık ve güvensizlikten kaynaklanan birtakım
farklı metotlarla tarımın önünü açmak adına birtakım söylemler geliĢtiriyorsunuz ve buradaki
bu karikatür yarıĢmasını da ben buna benzetiyorum ve özellikle sanki karanlıkta korkmamak
için yüksek sesle Ģarkı söylemek gibi bir durum olarak biz Plan Bütçe Komisyonu olarak
böyle tespitte bulunduk. Dolayısıyla buna, bu nedenle oyçokluğu verdik, teĢekkür ederim
BaĢkan‟ım. (1dakika 55 saniye)
BAġKAN: Fikret Bey takdir tabii ki sizin, böyle takdir ediyorsunuz. Fakat bende Ģöyle
müsaade ederseniz anlatmaya çalıĢayım; Türkiye‟de tarım bitti... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Müsaade ederseniz, ama burada bir Ģey
söylediniz. Siz eğer gelecek Meclis‟te bunları söylüyor olsaydınız ben de oraya bırakacaktım
ama birkaç cümle söyleme hakkı verdiniz bana. Türkiye‟de tarımı birileri bitirdi... (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Yahu müsaade edin ama
ben size… KarĢılıklı konuĢmuyoruz. Siz bir Ģeyler söylediniz, ben de birkaç cümle
söyleyeceğim. Sizinkiler de tartıĢılırdı, ben de müsaade edin cevap vereceğim. Türkiye‟de
birileri tarımı bitirdi. Türkiye‟de tarımı bitiren Ģey; ne iklim değiĢikliği, ne Ģey, üreticinin
tembelliği… Hayır, tamamen yanlıĢ politikalar, yanlıĢ tarım politikaları… Tamamen ithalata
bağlı, tamamen dıĢarıdan ithalatla ayakta kalabilen, samanı, buğdayı ithal ettiğimiz bir
noktaya geldi. ġimdi, siz bunu beğenebilirsiniz, bunda bir mahsur görmeyebilirsiniz ama
bunun Ģöyle yansımaları oluyor; üretici süt hayvanını kesime gönderiyor. Üretici artık tarım
yapmak istemiyor, köyünü terk ediyor. Toplumun dengeleri bozuldu. Köyden kente göç
neden oluyor? Ġnsan doyduğu yer toprağı niye terk etsin? Aç kaldığı için, çocuğunun
geleceğini sağlayamadığı için. Türkiye nüfusunun gençlerinin üçte biri iĢsiz. Tarımdan
kaynaklanıyor büyük bölümü, tarımda iĢsizlikten. Ürettiğinin karĢılığını alamadığı için,
doyamadığı için, ailesini geçindiremediği için. Mazot fiyatları, gübre fiyatları, girdi
maliyetlerinin tamamındaki etkiler. Peki buna razı mı olacağız? Bu bir… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Müsaade ederseniz, ben
bitiriyorum. Müsaade edin ben sizi dinledim. Biz, “BaĢka Bir Tarım Mümkün”ü bunun için
söylüyoruz Fikret Bey, “BaĢka Bir Tarım Mümkün” ısrarla söylemeye de devam edeceğiz.
Çünkü bu tarım politikası bir kader değil. Herkesin çaresizlik içerisinde rıza göstererek
katlanacağı bir durum değil. Biz bu bereketli topraklara ve bu kadim kültürün insanlarına
inanıyoruz, onlarla beraber bambaĢka bir tarımı, bu topraktan bereketin fıĢkırdığı bir tarımı
hayata geçireceğiz. Bunu karikatür sergisinde de söyleyeceğiz, okulda da söyleyeceğiz,
müzikte de söyleyeceğiz, her yerde ısrarla söylemeye devam edeceğiz. TeĢekkür ediyorum.
4 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiĢtir. 5 ve sonrası galiba
oybirliğiyle…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım 12. maddeye kadar, 5 ve 12 arası.
BAġKAN: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın…
BAġKAN: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hepsi oybirliğiyle geçmiĢ.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 5 ve 12…
ÖZAN PARLAR: BaĢkan‟ım 6. maddeyle ilgili bir söz almak istiyorum.
BAġKAN: Tamam. Mustafa Bey benim yerimi alır mısınız 5 dakika? Siz buyurun Özan Bey.
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ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri 6. maddede UlaĢım Komisyonunun
aldığı bir karar var, onunla ilgili söz almıĢ bulunmaktayım. Burada çok mütevazı bir alım var
UlaĢım Daire BaĢkanlığı tarafından Scooter alınması. Elektrikli, yenilenebilir enerji kaynakla
çalıĢan Scooter alınması. Betona yatırım değil de yenilenebilir enerjiye yapılan yatırım, bir
vizyon bu. Bunun dıĢında BüyükĢehir Belediyesi 50 adet Elektrikli Araç aldı. 50 adet
Elektrikli Araçla da bir farkındalık yaratmak istiyor aslında BüyükĢehir Belediyesi. Bakın,
iklim kriziyle ilgili müdahale ve mücadele nasıl yapılır diye düĢündüğümüzde söyleyerek
değil eyleyerek yapılıyor bunlar. Ayrıca Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcımız geçen bir basın açıklamasında bulundu. Karbon emisyonunu sıfıra indirecek bir
hizmet alımı anlaĢması yapıyor BüyükĢehir Belediyesi, karbon salınımını sıfıra indiriyor. Bu
BüyükĢehir Belediyesi‟nin bu iĢleri yapmasının ötesinde toplumda bir farkındalık oluĢturmak,
bir eğitim maksatlı yapılmıĢ bir projedir. Aslında olması gereken nedir? Yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımını devletin teĢvik etmesi gerekir. Devletin yenilenebilir enerji
kaynaklarını kullanımında teĢvikler yaratması, vergi indirimleri yapması, örneğin elektrikli
araçlarda KDV ve ÖTV indirimleri yapması gerekirken, ne yazık ki bunlar sağlanmamaktadır.
BaĢka bir olay da güzel BüyükĢehir Belediyemizin bisikletle kent içi ulaĢımına katkıda
bulunması desteklenmektedir, bisiklet yolları yapılmaktadır, BĠSĠM desteklenmektedir.
Bisikletin bir ulaĢım aracı olarak kullanılması düĢünülmektedir. Bir baĢka etkisi bunun nedir?
Akaryakıt fiyatlarının gördüğümüz noktada gerçekten 8 lirayı geçtiği bir dönemde bunların
yapılması çok doğru diye düĢünülmektedir. Esas sürpriz Ġceberg‟in altı bundan sonra gelecek
Ġlçe Belediyelerimizin de bütçeleri yapıldı, geldi. Ġlçelerde Adalet ve Kalkınması Partisi‟nden
arkadaĢlar hayır oyu kullandılar, burada evet oyu kullanmak zorunda kalacaklar... (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Doğal gaz, doğal gaz
zammı, doğal gaz zammı…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Devam edin Sayın…
ÖZAN PARLAR: Sanayide kullanılan doğalgaza %49 – 50 zam getirildi… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özan Bey devam edin, devam edin.
ÖZAN PARLAR: Sanayide elektrik üretiminde doğal gaza %50 zam geldi. Bu %50 zamlar
bugün-yarın yediğimiz makarnadan, kullandığımız otomobile kadar her Ģeye zam gelecek.
Bunları durdurmak için bir mücadele yapması gereken de tabii ki Devlettir ama Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi bakıĢ açısıyla, vizyoner bakıĢ açısıyla, yeĢile aĢkıyla çevreci bakıĢıyla
yenilenebilir enerjinin kullanmasını desteklemektedir, desteklemeye devam edecektir,
teĢekkür ederim BaĢkan‟ım. (3 dakika 24 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim Sayın Hatibe. ġimdi, 6. maddeyle
ilgili söz almıĢtı…
NĠLAY KÖKKILINÇ: 5. maddeden…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 8. maddeyle ilgili Sayın Ali BaĢkan söz almak istedi,
vereceğim. Ali Bey buyurun, 8. maddeyle ilgili... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Oylamadık.
ALĠ ENGĠN: Sayın BaĢkan‟ım…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġu anda arkadaĢlar hiçbir maddeyi oylamadık. Dolayısıyla
bu maddelerle ilgili görüĢüyoruz yani. Nilay Hanım 1‟den 12‟ye kadar demiĢti değil mi Nilay
Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 5‟ten…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özür dilerim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 5‟ten 12‟ye kadar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 5‟ten?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 12‟ye kadar.
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 12‟ye kadar dedi ama Özan Bey 6‟yla ilgili söz aldı, Ali
Bey‟de 8‟le ilgili söz aldı, Özgür Bey‟de kaçla ilgili söz istiyor bilmiyorum. Siz önce, Ali
BaĢkan‟ım buyurun.
ALĠ ENGĠN: Evet, Sayın BaĢkan‟ım, Çok Değerli Meclis Üyelerimiz hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Ben… 8. madde Narlıdere ilçemizde yapılacak bir yatırımın BüyükĢehir
Belediyesi tarafından yaklaĢık %75‟inin Protokolle desteklenmesiyle ilgili söz aldım. Ben bu
nedenle baĢta BaĢkanımız Tunç SOYER‟e, Parti Gruplarımıza, Belediyemizin Değerli
Bürokratlarına çok teĢekkür ediyorum. Yapılacak alan Değerli ArkadaĢlar, Narlıdere‟mizin
merkezi bir alanında daha önce “Pir Sultan Abdal Parkı” diye adlandırılan, Ģimdi de bir
meydan ve sosyal kompleks Ģeklinde yine aynı isimle planladığımız bir alan. Ġhalesi
gerçekleĢti, yaklaĢık 100 araçlık kapalı otoparkımız, 25 bin metrekarelik peyzaj, yeĢil alan,
yürüyüĢ alanları, bisiklet alanları ve çay bahçesini içeriyor. Ġzmir‟imize, Narlıdere‟mize
hayırlı olmasını diliyorum. BaĢta BaĢkan‟ımız Sayın Tunç SOYER olmak üzere BüyükĢehir
Belediyemize ve tekrar bütün Gruplara, Meclis Üyelerimize teĢekkür ediyoruz, saygılar
sunuyorum. (1 dakika 11 saniye)
BAġKAN: Biz de teĢekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz, baĢarılar diliyoruz. Galiba Özgür
Bey söz istemiĢ buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi aslında söz almayacaktım ama Özan Bey‟in bir teknik, teknik
noktada bir hatasını düzeltmek istiyorum. ġöyle; Ġlçe Belediyelerindeki Bütçe Kararlarıyla,
BüyükĢehir Belediyesi‟nde… Burada bir siyasi teamül var, kendisi de bilir. Esasında bu
noktada eğer bu siyasi teamülü de bozmak istiyorsanız, onu da bozalım o ayrı bir mesele.
Yani ortak akıl diyorsunuz. ġimdi, Ģimdi elektrikli araç elbette ki alınsın, scooter ama bu
scooter alınarak bir Ģeylerle övünülmesin tamam mı? Yani, Sayın BaĢkan elektrikli araç
kullanıyor, makam aracı olarak, evet. Biz de kendisine bu noktada, kendisine teĢekkür
ediyoruz. Ama Ġzmir‟de baĢka bir yapısal sorun var. Ben de elektrikli araç kullanmak
istiyorum ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020 Faaliyet Raporlarına baktığımızda yeterince
Ģey yapamamıĢ mesela, Ģarj istasyonu yapamamıĢ mesela...
BAġKAN: Özgür Bey bütün bunları konuĢacağız.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan bu konuyla ilgili, geleceğim, tamam. Siz yokken
konuĢulduğu için Sayın BaĢkan, tamam mı? Dolayısıyla önce yapısal faaliyetlerin ortaya
konulması lazım, ondan sonra reklamsal faaliyetler ortaya konulur, çok önemli değil. ġimdi
Narlıdere Belediye BaĢkanımıza teĢekkür ediyorum güzel bir yatırım, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi‟yle ortaklaĢa bir yatırım ve oybirliğiyle geçti. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi,
30 milyon verecek. Aslında tartıĢtığımız konu da tam buydu. Urla‟da tartıĢtığımız konu da
buydu, biz oybirliği verdik, Narlıdere‟nin doğru bir yatırımına Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi‟nden de 30 milyon gidecek. KeĢke siz de Urla Belediyesi‟ne oybirliği verseydiniz,
para da istemiyorduk sizden. Para istemiyorduk, para istemiĢ olsaydık da itiraz etseydiniz
anlardım ama para istemiyorduk, teĢekkür ediyorum. (1 dakika 55 saniye)
BAġKAN: Siz Urla Belediyesi misiniz Özgür Bey?
ÖZGÜR HIZAL: Urla Belediyesi‟nin, Urla Belediyesi‟nin haklarını Urlalıların haklarını
koruyan bir…
BAġKAN: Anladım.
ÖZGÜR HIZAL: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisiyim Sayın BaĢkan, Meclis Üyesiyim.
BAġKAN: Özgür Bey, Urla Belediyesi‟nin seçilmiĢ Meclis Üyeleri var.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Urla Belediyesi‟nin ve…
Urla Belediyesi‟nin, Urla Belediyesi‟nin seçilmiĢ Meclis Üyeleri bir gün dahi olsa o
Komisyon Toplantısına gelip de merak etse; “Ne yapıyorsunuz siz burada?” dese, gerçekten
saygıyla karĢılardım. Ama Kaymakam Bey‟in yanına gidip; “MuhteĢem bir proje
yapıyorsunuz Sayın Kaymakam‟ım.” deyip de çıktıktan sonra kendi özel toplantılarında; “Biz

56
buna kesinlikle itiraz edelim, burada Ģu Ģekilde siyaset yapalım.” diyen bir Meclis Üyesinin
olduğu Urla‟da, Urlalıların haklarını elbette ben koruyacağım.
BAġKAN: Yok, Urla‟daki Meclis Üyeleri haklarını keĢke koruyabilecek güce sahip olsalar,
keĢke haklarını koruyabilseler. Urla‟daki Meclis Üyeleri, ne yazık ki, ne Komisyonları
toplanabiliyor ne karar, karar süreçlerine katılabiliyor tamamen dıĢarıda kalmıĢ durumdalar.
Evet, Değerli ArkadaĢlar, 8 no‟lu Komisyon Raporunda mı kalmıĢtık?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11…
BAġKAN: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın, oybirliği.
BAġKAN: Evet. Ben Ģu 6 no‟lu Komisyon Raporuyla ilgili de, Komisyon Raporu ile ilgili de
söylemek istiyorum. Tebrik ediyorum Güzelbahçe Belediyemizi. Güzelbahçe‟de diliyorum ki,
daha çok scooter görelim. Evet, 5 no’lu Komisyon Raporundan baĢlayarak 12 no’lu
Komisyon Raporuna kadar kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 12?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 12. madde Hukuk Komisyonuna göre oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 12 no’lu Komisyon Raporunu Hukuk
Komisyonundan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 13?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, 13‟ten 26‟ya kadar Komisyondan geldiği Ģekliyle
oylansın, hepsi oybirliği.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 13 no’lu Komisyon Raporundan
baĢlayarak 26 no’lu Komisyon Raporuna kadar Komisyonlarından geldiği Ģekliyle
kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
TeĢekkür ediyorum, 26?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, çok polemik konusu olduğu için 26‟yı burada bir
okumak istedim. “Urla Belediyesi. Yapı Kontrol Müdürlüğünün bütçe tertibinde bulunan
1 milyar 500 milyon ödenekten; Fen İşleri Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçesinin bütçe
tertibine 100 bin lira, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçesinin bütçe tertibine
1 milyon 400 bin lira ödenek aktarımının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna
ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.” Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın diyoruz,
burada da görüldüğü üzere Urla Belediyesi‟nden gelen bir Önergeyi oybirliğiyle oyluyoruz.
BAġKAN: Evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Buna da hayır der misiniz?
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, orada bir yanlıĢ ifade var Sayın BaĢkan. Ġlk söylem
1,5 milyar diye söyleniyor…
BAġKAN: 1,5 milyon olacak evet.
HAKAN ġĠMġEK: 1,5 milyon.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1,5 milyon düzeltelim, evet.
HAKAN ġĠMġEK: 1 milyon 500 bin lira olarak düzeltelim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1 milyon 500 bin evet.
BAġKAN: Hakan Bey sizin evet? Hakan Bey?
HAKAN YILDIZ: Söz talep ediyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN: Buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan Nilay Hanım‟ın 2,5 yıllık tecrübesine bunu yakıĢtıramadım.
Bu zaten genel bir uygulamamız. Yani bu bir hak değil. Biz bütün Belediyelerden gelenleri bu
Ģekilde birimler arası aktarmayı oybirliğiyle geçiriyoruz, hiçbir zaman da tartıĢmıyoruz. Bu
bir konuĢma konusu bile değil. Ama ben madem konu böyle oldu, ben de buradan Ģunu
söyleyeyim; mesela Tarım Lisesi‟nden bahsettiniz 240 parsel, Ocak ayında Sayın BaĢkan, biz
238 ada, 1 parseli Urla Belediyesi‟ne ait olan bir yeri Tarım Lisesi yapmak maksadıyla
kamulaĢtırma kararı aldık. ġubat Meclisinde geçirdik oybirliğiyle, destek verdik.
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3,5 milyonluk bir kaynak daha hâlâ Urla Belediyesi‟ne aktarılmadı. Acaba Belediyemizin
bütçesinde bir problem mi var? 10 aydır bu Belediyenin yaklaĢık 3,5 milyon liralık
15 dönüme karĢılık verdiği yerin bedeli niye ödenmiyor? ĠĢte bunu öderseniz, iĢte meydanı
desteklerseniz, o zaman Nilay Hanım‟a ben hak veririm. Ama bu bahsettiği madde maalesef
Sayın BaĢkan, zaten standart bir uygulamamız. Anladığım kadarıyla bir tekrardan ibaret
olacak ama Özan Bey‟in söylediği gibi ilçelerde bütçeler reddedilir ama BüyükĢehir‟de ilkesel
hareket edilir, bu bir teamüldür, bu teamül bugün çıkmamıĢtır, yıllardan beri de böyle
uygulanır, biz de buna uyuyoruz, bu Meclis‟in bir dili var çünkü ve yazılı olmayan bir dili var,
o dilin gerçeğidir. Ama bazen bunu da siyasete alet ediyor olmalarını da çok üzüntüyle
karĢılıyorum. (1 dakika 30 saniye)
BAġKAN: Kimsenin siyasete alet ettiği yok, yani son derece teknik bir hatırlatmaydı, bu
kadar büyütülecek bir Ģey de değildi.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: 26 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür
ediyorum, 27?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 27. madde, “Urla Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesine toplam
248.000,00-TL aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu.” Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 27 no’lu Komisyon Raporunun
Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 28?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 28‟den 43. maddeye kadar Komisyonlardan oybirliğiyle gelmiĢ,
geldiği Ģekilde oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 28 no’lu Komisyon Raporu dâhil 43
no’lu Komisyon Raporuna kadar… 43 dâhil mi?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 43 yok efendim.
BAġKAN: 43 no‟lu Komisyon Raporuna kadar…
NĠLAY KÖKKILINÇ: 43‟te farklı bir durum var.
BAġKAN: Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 43?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 43. maddede de Komisyonuna iadesini öneriyoruz, Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonuna.
BAġKAN: Evet, Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 43 no’lu Komisyon Raporunun
Komisyonuna iadesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 44?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 44 ve 45 Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? Evet, 44 ve 45 no’lu Komisyon
Raporlarının Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 46?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 46 ve 47. maddeler Urla Belediyesi‟nden gelmiĢ, Komisyonlardan
oybirliği ile geçmiĢ, geldiği Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Hakan Bey? 46 ve 47 no’lu Komisyon Raporlarının
Komisyonlarından geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 48?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 48, 49, 50, 51, 52, 53 Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylansın.
BAġKAN: Kemal Bey? Hakan Bey? Evet, Hakan Bey? 48, 49, 50, 51, 52, 53 no’lu
Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.
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VII. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
BAġKAN: Gündem DıĢı KonuĢma Talebinde bulunmak isteyen arkadaĢım var mı?
Olmadığına göre… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler) Hakan Bey, buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, biraz önce Grup Sözcüsü olarak söz istediğimde Yeterlilik
Önergesi verdiniz, söz vermediniz.
BAġKAN: Evet.
HAKAN YILDIZ: Ġrfan Bey, Bülent Bey konuĢurlarken dediler ki; “Sayın BaĢkan‟ın
demokratik yapısına dayalı olarak konuĢuyorsunuz.” cümlenizin, Meclisin baĢında bir ifade
kullandınız.
BAġKAN: Evet.
HAKAN YILDIZ: Dediniz ki; demokratik yapısı anlamında söylediniz, notumu almıĢım.
BAġKAN: Evet.
HAKAN YILDIZ: ġimdi dediniz ki; “Bu 2,5 yıl geçti daha hâlâ Grup BaĢkan Vekili oturup
süreler konusunda bir uzlaĢın.” dediniz. Bununla ilgili herhalde 4-5 kere toplantı yaptık. Her
seferinde demek ki süreler konusunda bir türlü bir noktaya gidemiyoruz. Neden gidemiyoruz?
Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bir konuda eleĢtiri getirdiğimizde ne hikmetse süre
ve konuĢma tarzımız sorun haline geliyor. Biz bir ifade kullanıyoruz, Özgür Bey konuyu
anlatıyor, ben kendimce konuyu anlatıyorum, diğer Meclis Üyemiz konuyu anlatıyor. Konuyu
anlatırken eleĢtiri yapıyoruz. Dediniz ki; “O konular pek bunu kapsamıyor, ana konuya
dönünüz.” Dediğinizin hemen arkasından söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Hatipleri de
“Genel siyasete giriyor, CumhurbaĢkanımıza laf söylüyor, diğerine geliyor...” Onlara inanın
Sayın BaĢkan, tek bir müdahaleniz yok. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bir rahatsızlığımız
yok. Biz sınırlar içerisinde söz verildiğinde hepsine cevap verebilecek yetkinliğe, bilgiye ve
geçmiĢe sahip insanlarız. Allah‟a hamdolsun ki, girdiğimiz tüm seçimlerde 1. parti çıkmıĢ bir
iktidarın 20 yıldır mensubuyuz ve bu nedenden dolayı da bir rahatsızlık duymuyoruz ama
üzüldüğümüz nokta Ģu; “Siyaset ilkeler üzerine yapılır.” dediniz. Yani Sayın BaĢkan‟ım,
sizden istirham ediyorum. Bakın “Sayın BaĢkan‟ım” ifadesi kullanıyorum. Siz ısrarla;
“SeçilmiĢ, oy almıĢ, 1,5 milyonun hakkını korurum.” diyorsunuz ama sizler, siz bugün
4,5 milyonun Belediye BaĢkanısınız. Bunu ilk baĢta acaba bir hatayla mı söylediniz diye
düĢündüm. Ama daha sonra konuĢmanızda tekrar edince artık bunun bir bilinçaltı olduğu
kanaati var bende. O yüzden affıma sığınarak hatırlatmak isterim. Siz bu Ģehrin ġehr-i
Emini‟siniz. Sayın BaĢkan, bu Meclis ayda 3 kere toplanır. Bu Kasım ayı istisnaidir ama
kurallar gereği. Sormak istiyorum size; sistematik olarak siz Meclisin ilk toplantılarına
geliyorsunuz sonraki iki toplantıda niye bu Meclise BaĢkanlık yapmıyorsunuz? ġimdi biz
bunu söylediğimiz zaman ve bu noktada siz bu Ģehrin Belediye BaĢkanı olarak bu Meclise
BaĢkanlık yapmak göreviniz varken ve birçoğunda da Pandemi koĢulları nedeniyle
buradaydınız, yurt dıĢında da değildiniz. Ama bu Meclise gelmediniz. ġimdi...
BAġKAN: Cevabımı vereceğim.
HAKAN YILDIZ: ġimdi bunu sistematik hale getirdiniz.
BAġKAN: Cevabını vereceğim.
HAKAN YILDIZ: Bir değil, iki değil, üç değil, artık bu kronik bir hale geldi. ġimdi Sayın
ÖZUSLU‟nun bir derneği, bir Dernek BaĢkanını ne kadar savunduğunu gördük. Özgür Bey,
onunla ilgili eleĢtiri getirirken; “Burada olmayan bir kiĢi hakkında böyle bir eleĢtiri
yapmayın.” diyen bir Belediye BaĢkanı kürsüde ama ona gerek yok zaten Sayın Grup BaĢkan
Vekili uzunca bir konuĢmada o Dernek BaĢkanını ve eylemlerini savundu. Çok güzel,
savunmasından dolayı bir rahatsızlık duymuyorum. Ama ben baĢka bir savunmayı bu
Meclis‟te arıyorum. Tam 1 yıl önce Sayın BaĢkan, bu Meclisin 150 yıllık iradesi ayaklar
altına alındı bu Mecliste, hatırlarsınız. Bu Meclis devam ederken, bir sendika bu Meclisi bastı.
Ve bu sendikada, bu sendika bu Meclis‟te eylem yaptı. Bu Meclisin iradesini ayaklar altına
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aldı. Ne yaptık? Ben bunu size 3 kere sordum Sayın BaĢkan. SoruĢturma açtınız.
SoruĢturmanın sonucu ne oldu? Sayın ÖZUSLU, Grup BaĢkan Vekili ve aynı zamanda Meclis
BaĢkan Vekili olarak… Yani diyor ya Hüsnü Bey ifadesinde; “Beni indirme ifadesini siz
kullanamazsınız.” ve diyorlar kendileri “Ben Meclis BaĢkanıyım.” Ben Sayın BaĢkan‟a
soruyorum; bu Meclisin onuru ve iradesi bu Dernek BaĢkanından daha mı az kıymetli? Niye
bununla ilgili, bugüne kadar, bu Meclise bir bilgilendirme gelmedi? Bu arkadaĢlar hakkında
ne yapıldı? Bu Meclisin hangi tarihinde sevgili arkadaĢlar böyle ayaklar altına alınma var?
Yok. Biz bunu burada yaĢadık. ġimdi biz ifadelerimize baĢladığımız zaman, biz
susturuluyoruz ama biz bir konuyu anlatırken genele giriyor oluyoruz, sizin arkadaĢlarınız
bununla ilgili uzun uzun konuĢurken, Sayın Özan PARLAR siz biraz önce ayrıldığınızda
elektrik, su kutularıyla ilgili kalktı ama oradan bir baĢladı ki akaryakıttan geldik, baĢka yere
gittik, döndük, iklim değiĢikliği… Bir sürü alanı dolaĢtık, saygı duyuyorum. Bize söz
verirsiniz biz de kendisine cevabını veririz, bundan çekinmiyoruz. Ama biz ifade ederken,
Özgür Bey, tarımla ilgili eğer siz “BaĢka Bir Tarım Mümkün” diyorsanız, bu ülkede “Tarım
bitti.” gibi bir ifade kullanıyorsanız ve bu noktada kalkıp biz Ģunu demeyecek miyiz Sayın
BaĢkan? Sayın BaĢkan, siz Gediz‟in sorunlarını Kütahya‟da ararken, Çiğli‟deki akan pislik
suyun Menderes Havzası‟nı, Menemen Havzası‟nı kirlettiğini söylemenin bu durumda nasıl
farklılığı olabiliyor? Ama bunu söylediğimiz zaman karĢı cevap veriyorsunuz. Bütçe; evet
bütçede sıkıntı var, Bütçe toplantılarına gireceğiz, hepsini anlatacağız. Sayın BaĢkan, Dünya
Bankası‟na da geleceğiz, uzunca bir dosya verdiniz, o dosyaya biz gayet iyi çalıĢıyoruz. Yani
Ġzmir kamuoyunun, manipüle edip etmekle suçlanıyoruz ya, tarafınızdan nasıl manipüle
edildiğini, nasıl bir algı operasyonu yürüttüğünüzü, biz bunu bize teslim ettiğiniz evraklarla
zaten göstereceğiz, bundan da çekinmiyoruz. Ama biz; ortak aklı burada arayalım derken
samimiydik. Urla‟da da samimiydik, Ģimdi Urla‟nın haklarını savunuyoruz. Kinayeli bir
Ģekilde Özgür Bey‟e diyorsunuz ki; “ Urla‟nın Meclis Üyesi misiniz?” Biz Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi‟nin Meclis Üyesiyiz. Değerli ArkadaĢlar, bu bütçe 30 ilçeden toplanan kaynaklarla
oluĢuyor. Doğal olarak Grup BaĢkan Vekili sıfatıyla Urla‟yı da savunacak, ÇeĢme‟yi de
savunacak, Karaburun da diyecek, Kınık da diyecek, Kiraz da diyecek, Bergama da diyecek.
Bundan rahatsızlık duymayın. “Varsa ortak aklın getirdiği bize düĢen her zaman yapalım.”
dedik. Önerge verdik, reddettiniz. ġimdi bu ikili siyasetin artık sonuna doğru geliyoruz, son
2 yılınız. Biz icraat bekliyoruz, bu kentin kronikleĢmiĢ sorunlarıyla ilgili çözümler bekliyoruz.
Yaptığınız sunumlardan son derece de memnunuz, bunların hepsi Meclis kayıtlarının altına
giriyor ve bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Çünkü vaat üzerine kurulan bir Belediye
yönetiminiz var. Sadece vaat, sadece söylem. Ama eylemler gördüğünüz gibi biz söz
aldığımızda kesilen… Müdahale edilen ve buna karĢılık kendi Grubunuza hiç müdahale
etmediğiniz bir yönetim anlayıĢınız var. ġu anki konuĢmama gösterdiniz hassasiyet için de
teĢekkür ederim. Tüm Meclis‟te Ģu diyalogu yakalamak sizin ellerinizde. Çünkü Meclisin
BaĢkanı sizsiniz, teĢekkür ederim. (6 dakika 58 saniye)
BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, bir Ģey önereceğim, bunu Meclis‟teki Yazı ĠĢleri‟ndeki
arkadaĢlarımızdan rica ediyorum. Meclis boyunca kim kaç dakika konuĢma yaptı? Tek tek bir
döküm çıkartın. O dökümü buradaki bütün arkadaĢlarımla paylaĢacağım. Kim kaç dakika,
hangi konuda, ne kadar görüĢme yaptı? Kimin ne kadar uzun uzun konuĢtuğunu, kimin ne
kadar uzun uzun konuĢmadığını net olarak bir bilelim istiyorum. Evet, söz isteyenler? Cindi
Bey… Sonra size vereyim. Evet.
CĠNDĠ CAN POLAT: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. Değerli ArkadaĢlar, 29 Ekim‟i geride bıraktık, 29 Ekim önemli.
Cumhuriyet‟imizin kurulduğu ve ilan edildiği gündür. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK baĢta olmak üzere bütün Cumhuriyet ġehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.
En büyük bayram, Cumhuriyet Bayramı‟dır ve ben en büyük bayramımız Cumhuriyet
Bayramını da bir kez daha kutluyorum. Sayın BaĢkan‟ım, Ģu notlarıma bakacağım… Gene 30
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Ekim‟de, 30 Ekim‟de büyük bir deprem felaketi yaĢadık. 30 Ekim‟i geride bıraktık. 30
Ekim‟de Bayraklı‟da özellikle Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahalleleri‟nde büyük bir yıkım
yaĢanmıĢtı. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Manavkuyu‟da yapılmıĢ olan Deprem
Anıtı‟nı 30 Ekim‟de açtık ve o gün orada hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha andık.
Ben bir kez daha 30 Ekim‟de büyük depremde hayatını kaybeden bütün canları rahmetle
anıyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlar geçen
Meclisimizde Bayraklı‟yla ilgili depremden sonra çok önemli ve kıymetli bir plan notu
kararını aldık. O kararı pazartesi günkü ilk Meclisimizde aldık. Salı günü özellikle
Bayraklı‟da deprem bölgesinde yaĢayan vatandaĢlarımızdan çok ciddi ve önemli geri dönüĢler
aldık, teĢekkürler aldık. Ancak ÇarĢamba günü algı değiĢti. Neden değiĢti? Salı günü AK
Partili Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın bu alınmıĢ olan plan notuyla ilgili söylemiĢ olduğu
söylemlerinden dolayı değiĢti, benim bile Meclis‟te kafam karıĢtı. Gerçekten de almıĢ
olduğumuz plan notu neyi kapsıyor? Nereyi kapsıyor? Ne Ģekilde uygulanacak? Benim bile
bu Meclis‟te bu karara oy veren bir Meclis Üyesi olarak kafam karıĢtı ki, vatandaĢın kafasının
karıĢması çok normaldir. Bugün de gene o konuyla ilgili bir arkadaĢımız söz aldı. “ĠĢte
efendim bu plan notu neyi kapsıyor? Plan notu ile getirilmiĢ olan emsal artıĢı parsellerde ne
Ģekilde kullanılacak?” diye dile getirildi. Esasında plan notunu almıĢ olan Komisyon Kararını
okuduğumuzda çok açık ve net bir Ģekilde, Ģeffaf bir Ģekilde, ne Ģekilde uygulanacağı ve
nereleri kapsadığını belirtiyor. Ben kısaca Ģunu söyleyeceğim sadece. 01/01/1998 tarihinde
çıkmıĢ olan Deprem Yönetmeliği‟nden önce yapılmıĢ olan yapılar ve 6306 sayılı Yasa
kapsamında riskli yapı olarak ilan edilen yapıların hepsi bu plan notundan faydalanacak. Nasıl
uygulanacak? Ada bazında %30 artıĢ getirdik, 3 kat olarak, parsel bazında %20 artıĢ getirdik
artı 2 kat getirilerek uygulanacak. Tabanda yayılabilecekler mi? Evet yayılabilecekler eğer
yerleri mümkün ise. Çekme mesafeleri içeride kalmak koĢuluyla %60‟ı tabanda geçmemek
koĢuluyla herkes tabanda da arzu ederse bu gelen artıĢı kullanarak yeni yapılarını
yapabilecekler. Değerli ArkadaĢlar, ben Bayraklı‟da oturuyorum zaman zaman Meclis Üyesi
ArkadaĢlarımız Bayraklı‟da oturduklarını ifade ediyorlar. Ben de Bayraklı‟da oturuyorum ve
Bayraklı Meclis Üyesiyim. Bayraklı‟da Sayın BaĢkan‟ım, vatandaĢımızın yaĢadığı depremden
sonra yaĢadığı ve bize sorduğu, gün içerisinde sorduğu birçok soru var, sorun var. Ben bu
soru ve sorunları burada Meclisimizle paylaĢmak istiyorum. Bu soru ve sorunların
çözümlerini hep birlikte bulmak için esasında paylaĢmak istiyorum ve özellikle de AK Partili
Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızla. Bu sorunlardan Hükümet nezdinde çözüm getirecek olan
bölümlerine çözüm getirmeleri noktasında giriĢimlerde bulunmalarını rica ediyorum. ġimdi
bu sorulardan bir tanesi Ģu; ġehir Hastanesi diye ġehir Hastanesi‟nin yapılmıĢ olduğu alanda,
ġehir Hastanesi‟nin yapılmıĢ olduğu bölgede rezerv alanı olarak ilgili Bakanlıkça ilan edilmiĢ
olan alanda önce bir 3 bin 500 konut yapılacak denildi, iĢte bu 3500 konutun depremzedeler
için inĢa edileceği söylendi. Daha sonra bu konut sayısı 8000 çıkarıldı. ġimdi 10.000 konut
yapılacağı söyleniyor. Bu alanla ilgili planlama çalıĢması hızlı bir Ģekilde yapıldı, yapılacak
yapıların projeleri hazırlandı, inĢai faaliyet hızlı bir Ģekilde baĢladı, Ģimdi buraya kadar her
Ģey tamam. ġimdi vatandaĢ soruyor; gün içinde özellikle Bayraklı‟da oturmam ve Bayraklı
Meclis Üyesi olmam hasebiyle beni arıyorlar ve soruyorlar. Diyorlar ki; “Burada inĢa edilen
10.000 konut kime verilecek?” ġimdi ben de bilmiyorum, araĢtırıyorum. ArkadaĢlarımız
biliyorlarsa cevabını versinler. Söylenen Ģu; “3500 konut, yapılan 3500 konut depremzedelere
verilecek diğeri de ihtiyaç sahibi diğerleri de büyük bir bölümü yaklaĢık 6500 tanesi de
ihtiyaç sahibi, ihtiyaç sahibi vatandaĢlarımıza verilecek.” deniliyor. ġimdi Bayraklı‟da
depremzedeler Ģunu istiyor, arzuluyor. Diyorlar ki; sadece Bayraklı da değil Ġzmir‟de 30
Ekim‟deki deprem felaketinden sonra depremden zarar görmüĢ, evi yıkılmıĢ ya da bir Ģekilde
hasar görmüĢ, 70.000‟den fazla aile olduğu söyleniyor, 79.000 civarı. Benim önerim
depremzedelerin talebi, bu yapılmıĢ olan 10 bin konutun tamamının depremzedelere
verilmesi, depremzedelere tahsis edilmesidir. Bu konuda arkadaĢlarımızın giriĢimde
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bulunmalarını ve desteklemelerini istiyorum. Gene deprem bölgesinde yaĢanan bir baĢka
sorun da Ģu Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlar; depremden sonra Bayraklı‟da 7 tane proje
alanı ilan edildi. ĠĢte bu proje alanları daha çok depremde yıkılmıĢ ya da ağır hasar yapılmıĢ
yapıların bulunmuĢ olduğu alanları kapsıyor idi. Bu 7 proje alanıyla ilgili planlar yapıldı,
projeler yapıldı. ĠnĢai faaliyet baĢladı hızlı bir Ģekilde de devam ediyor. Ben geçen Mecliste
de ifade etmiĢtim. Bu proje alanlarında 8-9 katlı binaların yükseklikleri zemin artı 5 kata
indirildi, 6 kata indirildi, yani gabariler düĢtü. VatandaĢın konutlarının kullanım alanları
daraldı, 130-140 metrekarelik dairelerin alanları 60-70 metrekareye düĢürüldü. Ama bir Ģey
arttı. Evet, Değerli ArkadaĢlar, bir Ģey arttı. Artan ne? Artan binaların oturmuĢ olduğu oturum
alanları. Örnek veriyorum; daha önce bina 400 metrekare alana oturuyor ise Ģimdi 600
metrekareye yapılıyor ki, bu yıkılan ve yıkılıp yeniden yapılmıĢ olan binaların zemin
katlarında geçmiĢte de ticari amaçlı kullanılan dükkânlar vardı, bugün de büyük bir
çoğunluğunda bu Ģekilde tasarlanmıĢ projelerinde. ġimdi daha önce 100‟er metrekareden
örnek vereyim 4 tane dükkân çıkıyor ise, bugün o binaların altında 100‟er metrekareden
6 tane dükkân çıkıyor. ġimdi vatandaĢ bize soruyor. Diyor ki; “Bu fazladan çıkan 2 dükkân
kime verilecek?” Ben de soruyorum evet, “Bu fazladan çıkan, taban büyütülerek fazladan
çıkan 2 dükkânı kime vereceğiz?” sorusunun depremzedeye cevabının verilmesi gerekiyor.
Bunu kim vermesi gerekiyor? Bunu bu konutları inĢa eden ilgili Bakanlık yetkililerinin
vermesi gerekiyor. Gene burada yaĢanan bir baĢka problem de Ģu; geçmiĢte bu binalar
yapılırken zemin katlarında 50‟Ģer metrekare 60‟ar metrekareden örnek veriyorum 8 dükkân
yapılmıĢ, 8 dükkânın 4 tanesi A kiĢisinin, 4 tanesi B kiĢisinin. ġimdi Bakanlık diyor ki
depremzedeye; “Evet, senin 60 metrekareden 50 metrekareden 4 dükkânın vardı ama ben sana
buradan bir dükkân veririm. Geriye kalan 3 dükkânla alanına isabet eden hakkını da rezerv
alanındaki konutlardan veririm.” ġimdi vatandaĢ Ģunu soruyor, diyor ki; “Bu konutlar inĢa
ediliyor, bu dükkânlar yapılıyor, benim 4 dükkânım inĢa ediliyor. Neden bana 1 dükkân
veriliyor? Benim diğer 3 dükkânım kime verilecek? Bu da önemli bir sorun. Bu da sahada
çözüm ve cevap bekleyen bir problem. Gene BaĢkan‟ım…
BAġKAN: Bir dakika içinde toparlayın.
CĠNDĠ CAN POLAT: Peki, BaĢkan‟ım. O zaman hızlı bir Ģekilde bir baĢka problem Ģu;
depremden sonra ağır hasarlı, ağır hasarlı olarak tespit edilmiĢ binalarda bulunan kat
maliklerine Bakanlık 13 bin TL kira ve taĢıma yardımı yaptı, bunun 8 bin lirası kira yardımı,
5 bin lirası ise taĢıma yardımı idi. Buraya kadar tamam. O insanlar Ģimdi kirada bir Ģekilde bir
yerlerde barınıyorlar. O günden bugüne kira olarak ödemiĢ oldukları meblağ 8 bin liranın çok
çok üstünde. ġimdi konutlarını yapacaklar. Proje alanında kalıyorsa ilgili Bakanlık zaten
yapıyor konutlarını bir Ģekilde, eğer kalmıyorsa vatandaĢ kendi kaderiyle baĢ baĢa bırakıldı.
Denildi ki; “Sen burayı 6306 sayılı Yasa kapsamında kendi imkânlarınla yapacaksın. Ama
ben sana, ben sana iki tane kolaylık sağlayacağım ya da iki kolaylıktan birini sen tercih
edeceksin. Bir tanesi, kira yardımı, diğeri 200 bin TL, günlük yüzde Ģu andaki mevduat
faizinin 3-4 puan altında. Daha düĢük faizli krediyi ben sana kullandıracağım ve sen konutunu
inĢa edeceksin.” diyor. ġimdi kredi kullanan konutunu inĢa eden vatandaĢın almıĢ olduğu
8 bin liralık kira yardımında problem yok ama eğer vatandaĢ kira yardımı… Kredi
almayacaksa kira yardımı alacaksa, kira yardımı alacaksa, bu kira yardımı 18 ay yapılıyor.
Aylık 1150 lira sanırım toplam 21 bin lira tutuyor totalde. Diyor ki; “Ben sana o baĢta ilk
zaman sana yapmıĢ olduğum 8 bin liralık kira yardımını bu toplamda alacağın 21 bin liralık
hibe kira yardımından düĢeceğim.” diyor. ġimdi vatandaĢ da diyor ki; “Ben eğer kredi
kullanmıĢ olsaydım bunu benden düĢmeyecektin, almayacaktın. Ben kredi kullanmıyorum,
kira yardımını almak istiyorum neden benden düĢüyorsun?” düĢmemesini istiyorlar. Son
olarak BaĢkan‟ım, Ģunu ifade edeyim; siz anıtın açılıĢında da müjdesini verdiniz. BüyükĢehir
Belediyesi‟nin Uzundere‟deki konutlarında barınan depremzedelerin orada ikamet sürelerinin
6 ay süreyle… 6 ay ek süre verdiniz, uzattınız.
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BAġKAN: Evet.
CĠNDĠ CAN POLAT: Bu noktada da vatandaĢımız çok memnun ve bizlere teĢekkür ediyor,
saygılar sunuyorum. (11 dakika 22 saniye)
BAġKAN: Sağ olun, Hüsnü Bey söz istemiĢti galiba, evet.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri, Cindi KardeĢim uzun bir
konuĢma yaptı ama bugün gelen Önergeyi Cindiciğim iyice bir oku. Yani Ģu an Komisyonlara
havale edilen Önergeye bir bakarsan, o senin söylediğin geçen Mecliste aldığımız birçok
hakların geri alındığını orada çok rahatlıkla görebileceksin. Neyse bunlar uzun konular, daha
sonra uzun uzun tartıĢılır. Sayın BaĢkan‟ım, tahmin ediyorum ki ÇarĢamba günü
olamayacaksınız Meclis‟te. (45 saniye)
BAġKAN: Buradayım.
HÜSNÜ BOZTEPE: Öyle mi? Üzüldüm vallahi bu sefer. Niye üzüldüm? Ben çünkü o günü,
o günü çünkü ben gerçekten de o günü KarĢıyaka Belediye Üyesi bu Meclisi yönettiği zaman
kendilerine sürprizlerim olacaktı. Neyse kürsüde olmayacak, demek ki yerimdeyken
yapacağım, hepinize saygılar sunuyorum.
BAġKAN: Evet.
TANER KAZANOĞLU: BaĢkan‟ım, söz alabilir miyim?
BAġKAN: Taner Bey buyurun.
TANER KAZANOĞLU: ġimdi BaĢkan‟ım, aslında çok da gereksiz bir söz aldım ama artık
bir tespit etmek istiyorum.
BAġKAN: Buyurun.
TANER KAZANOĞLU: ġu nedenle, ben 5 yıl Ġstanbul‟da BüyükĢehir Meclis Üyeliği
yaptım. Kadir TOPBAġ‟ı aĢağı-yukarı 250 Toplantıda toplasan ya iki defa gördüm ya üç defa.
Yani hiçbir koĢulda… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.) Yani Ģimdi eğer evimiz camdansa karĢıdaki eve taĢ atarken dikkat etmemiz lazım.
BAġKAN: Rahmetle anıyoruz, teĢekkür ediyoruz. TeĢekkür ediyoruz. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
TANER KAZANOĞLU: Yani, yani bu benim… YaĢadığım.
BAġKAN: Evet.
TANER KAZANOĞLU: Biz 5 yıl Meclis Üyeliğimiz döneminde hiçbir zaman gelip Meclisi
dediğim gibi toplasan ya 2 defa yönetti, ya 3 defa. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
BAġKAN: Tamam vereceğim.
SALONDAN: Allah rahmet eylesin. Ġyi adamdı…
BAġKAN: Evet, ön tarafa, evet…
METĠN YAġAR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis sizleri saygıyla selamlıyorum. BaĢkanlık
Makamından Gelen Önergelerde 62 ve 63‟te Komisyonumuzun, Çevre ve Sağlık
Komisyonunu ilgilendiren 2 madde vardı, sehven mi oldu nasıl oldu bilemiyorum, bize havale
edilmedi. Çünkü parklara kurulması gereken otopark ve trafolardan bahsediyordu, bunu
hatırlatmak istedim, teĢekkür ederim. (25 saniye)
BAġKAN: Hangi Komisyona gelmedi?
SALONDAN: Çevre…
METĠN YAġAR: Çevre Sağlık Komisyonu.
BAġKAN: Çevre ve Sağlık Komisyonuna, evet.
METĠN YAġAR: TeĢekkür ederim.
BAġKAN: Nilay Hanım?
NĠLAY KÖKKILINÇ: UlaĢım ve Ġmar Komisyonuna göndermiĢtik.
BAġKAN: Evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: BaĢkan‟ım, ama arzu ediyorsa Komisyon Üyesi olarak tabii ki
yollayabiliriz.
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BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, Önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonuna… Efendim?
METĠN YAġAR: Arzu ettiği için değil BaĢkan‟ım Ģimdiye kadar Çevre Komisyonuna
gidiyordu ondan dolayı.
BAġKAN Anladım, Çevre ve Sağlık Komisyonuna gidiyordu. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Doğru. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Çevre ve Sağlık Komisyonu…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Gidiyordu ama biraz farklılıklar oluĢtu… Bu sebepten dolayı hatta
geçen Meclis‟te de üç konuda bir çeliĢki doğdu. Dolayısıyla bu konunun Gruplarda
değerlendirilmesi gerektiği noktasında olduk. Hani bundan dolayı trafoyla ilgili olarak Çevre
Komisyonuna göndermedik. Ġmar Komisyonu, zaten imar düzenlemesi noktasında bakıyor,
otoparklarla ilgili bir alandan bahsedildiği için de UlaĢım Komisyonuna gönderdik.
BAġKAN: Peki.
NĠLAY KÖKKILINÇ: O yüzden dilerlerse hani gönderebiliriz noktasında söyledim.
(31 saniye)
BAġKAN: Anladım, peki. Evet, baĢka söz almak isteyen? Ortada eller vardı, buyurun.
Mikrofonu…
REFĠK SÜREN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri ArkadaĢlarım, ben Beydağ
Meclis Üyesi Refik SÜREN. Az önceki konuĢmacı AK Partili KardeĢlerimizden Sayın
BaĢkanımızın, Tarım Bakanlığı yaptığını zaman zaman söylediler. Ben buradan Ģunu
söylemek istiyorum; Sayın BaĢkan‟ımız, gerçekten bir Tarım Bakanı‟ndan daha fazlasını
yaptı. Bunu görmek için Küçük Menderes Havzası‟ndaki ilçeleri ziyaret edebilirsiniz.
DağıtmıĢ oldukları koyunlar sürüler oldu, verdiği tohumlar yeĢerdi, yem oldu. Depo depo
otlar yığılı hayvanlarının… Bakanlığın yeme veremediği desteği BaĢkanımız verdi. Gitsinler
Bademli, Pirinçci Köylerinin kooperatiflerden almıĢ olduğu, milyonlarca dağıtmıĢ olduğu
fidanlar meyve vermeye baĢladı. Herkes bu meyvelerden faydalanıyor. Ġğdeli Kooperatifi,
Çanakçı Kooperatifi, Gereli Kooperatifi, Bademli Kooperatifi almıĢ olduğu sütlerle
Ġzmir‟deki bebelerimiz faydalanıyor, oradaki çiftçilerimiz faydalanıyor. Bayındır‟a temelini
atmıĢ olduğumuz tesislerden 1 sene sonra binlerce hayvan sahibi faydalanacak ve hem
Ġzmir‟deki metropoldeki çocuklar, vatandaĢlarımız faydalanacak hem köydeki çiftçilerimiz
faydalanacak. Küçük Menderes Havzası, size minnettardır BaĢkan‟ım, teĢekkür ediyorum.
(1 dakika 40 saniye)
BAġKAN: Refik KardeĢime ben de çok teĢekkür ediyorum. Evet, baĢka söz almak isteyen
Gündem DıĢı? Olmadığına göre… Birkaç cümle söyleyip ben de kapatayım. Değerli
ArkadaĢlar, toplantıyı açarken söylediğim sözlerin anlaĢılmadığını üzülerek gördüm Özgür
Bey‟in ifadelerinde. “Biz aynen devam edeceğiz.” dedi. Hâlbuki benimkisi çok net bir davetti.
Böyle devam etmesin, bu birilerinin hoĢuna gidiyor olabilir bu tablolar ama hoĢ değil.
Siyasetin doğrusu da bu değil. Siyaset gül bahçesi olmalı, olabilir bu sizin elinizde. Hepimizin
elinde. Ama birileri özellikle olmasın diye uğraĢıyor. ġimdi algı operasyonu, algı
operasyonu… Ben… 1,5 milyon insan bana oy vermiĢ onların hakkını koruyorum.” derken
sadece 1,5 milyonun BaĢkanlığını mı yapıyorum anlamı mı çıkar buradan? Ben “O 1,5 milyon
bana oy veren insanın hakkını korumalıyım.” diyorum. Ama elbette ki 4,5 milyonun
BaĢkanlığını yapıyorum. Nasıl mı? O 4,5 milyon insana baĢka türlü bir siyasetin mümkün
olduğunu göstermeye çalıĢarak. Bu 4,5 milyon insan demogoji, yalan, paçadan çekiĢtirmeci
siyaset anlayıĢına mahkûm olmasınlar diye. Benim baĢtaki hatırlatmam bundan ibaretti. Biz
baĢka bir Ģey yapabiliriz. Aramızda iyilik üzerinden bir yarıĢ, rekabet kurabiliriz. Yalan
girdiği zaman iĢin içine, ya yalan çok özgüvenden girer, ya çaresizlikten, ya acizlikten, ya
öfkeden, ya nefretten… Yalan böyle girer. Ama bunların erdemlerle alakası yoktur. Yalanın
girmemesi lazım bu çatının altına, ki biz baĢka bir siyasetin, yani iyilik üzerinden güzellik
üzerinden bir siyasetin mümkün olduğunu gösterebilelim. Bunda ne kötülük var? Birbirimizi
incitmeyelim diyorum, birbirimizi kırmayalım diyorum. Söylediğim Ģey Ezgi Hanım burada
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yok. Yani onun üzerinden bir konuĢma olmasın diye söylüyorum. “Hayır, Meclis Üyesi
olsaydı…” Bu kadar öfkeye gerek yok. Yani bu… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar
ben bunu söylemeye devam edeceğim; ben iyilikten ayrılmayacağım, ben bu memleketin
güzel insanlarının daha iyi bir siyasete layık olduklarına inanıyorum. O yüzden de bunu
yapmaya devam edeceğim. Birileri varsın devam etsin, baĢka Ģeye devam etsin. Asla
vazgeçmeyeceğim. Çelik gibi sabrım var, çelik gibi iradem var ve bu memlekete daha iyi
Ģeyler yapabilmek için hiçbir menfaat beklemeden canla baĢla çalıĢmaya devam edeceğim.
Özgür Bey iyi akĢamlar. Değerli ArkadaĢlar, toplantıyı kapatıyorum. ĠZSU Genel Kurulumuz
var.
MUSTAFA ÖZUSLU: Mazeretleri oylayacağız BaĢkan‟ım.
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
BAġKAN: Mazeretlerin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
IX. ĠKĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
BAġKAN: Diğer BirleĢim 10 Kasım 2021 ÇarĢamba Günü Saat:18.00‟da.

Mustafa Tunç SOYER
Meclis BaĢkanı

Deniz BEKTAġ
Divan Kâtibi

Dolunay BAYER
Divan Kâtibi

Ali BOR
Divan Kâtibi
(Bulunmadı)

Fırat EROĞLU
Divan Kâtibi
(Bulunmadı)

