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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile ÇağdaĢ Görmeyenler Derneği ve Türkiye Sakatlar Ġzmir ġubesi arasında 

revize edilerek imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol” nün kabulü ile söz konusu 

Protokol’ün imzalanabilmesi için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi 

hususlarının görüĢülmesi. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.441863) 

 

2. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve S.S. Ġzmir Eğitim Kooperatifi iĢ birliğinde Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları (17 SKA) doğrultusunda, yerel ortaklıklar ve iĢ birlikleri oluĢturarak Ġzmir'in sosyal giriĢimcilik 

kapasitesini geliĢtirmeye yönelik ortaklaĢa çalıĢmalar yürütülmesi amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile 

S.S. Ġzmir Eğitim Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Amaç 3/ Hedef 3.1.-3.2.-3.3. ve ĠZKA 2014-2023 Ġzmir 

Bölge Planına göre kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanabilmesi için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına 

yetki verilmesi hususlarının görüĢülmesi. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.443683) 

 

3. Ġzmir Ġlinde Kozmetik Köy Projesi kapsamında; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. UlamıĢ 

Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

“Protokol”ün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.447650) 

 

4. Konak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 861 ada 5 no'lu parselde kayıtlı taĢınmazın MithatpaĢa Caddesi tarafında 

kalan kısmına kamulaĢtırmasız el atıldığından bahisle Güzin AYDINLI ve dava arkadaĢları vekili Av. Deniz 

ESER'in 06/09/2021 tarihli ve 347090 kurum kayıt numaralı baĢvurusuna konu; 126.825,59-TL eksik istenen 

faiz alacağına yönelik talebin kabulü ile ödenmesine karar verilmesi hususunun görüĢülmesi. (I. Hukuk 

MüĢavirliği E.443236) 

 

5. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 50037 ada 27 no’lu (255,84 m²) taĢınmazdaki Belediyemize ait 

3941/8528(118,23 m²) hissenin diğer hissedar adına satıĢının yapılması hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. 

Dai.BĢk.E.450695) 

 

6.  Konak ilçesi, GürçeĢme Mahallesi, 41882 ada 21 no’lu parselde kayıtlı taĢınmazın kamulaĢtırma dıĢı kalan 

28,29 m
2
'lik kısmı için toplam 103.513,11-TL bedelin taĢınmaz malikine ödenerek Belediyemizce satın 

alınması hususunun görüĢülmesi. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.446184) 

 

7. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesinin ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce iĢletilen 13 

tesiste verilen hizmetlerle ilgili güncellenen ve tarifeye önerge ekinde yer alan tablolarda belirtildiği Ģekilde 

eklenen fiyatların uygulanmasına yönelik, 05/11/2021 tarihli ve 264 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve 

Kar.Dai.BĢk.E.461540) 
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8. Kiraz Belediye Meclisinin; Kiraz Belediyesinin 2021 Mali Yılı içinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları 

nedeniyle,  önergede yer alan müdürlükler arasında toplam 16.500.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesine 

yönelik, 05/11/2021 tarihli ve 99 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.459552) 

 

9. Belediye Meclisimizin 13/08/2021 tarihli ve 05.927 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 30/09/2021 

– 01/11/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; ÇeĢme ilçesi, Dalyan Mahallesinde, Ġzmir-Manisa Planlama 

Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tercihli Kullanım Alanı" olarak belirlenen bölgede kalan, 

842 ada, 1 ve 2 parsellerin “Turizm Alanı” ve “Park” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan”, 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine; Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu adına BaĢak Yasemin 

KUMAġ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.453975) 

 

10. Belediye Meclisimizin 12/04/2021 tarihli ve 05.388 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan; ÖdemiĢ 

ilçesi, ĠlkkurĢun Mahallesinde, mezarlık olarak kullanılan BüyükĢehir Belediyemiz mülkiyetindeki 343 no'lu 

parsel ile Kamu Orta Malı olarak kayıtlı 508 ve 511 parsellerin bir kısmının Mezarlık Alanı belirlenmesine 

yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisine askı süresi içerisinde 7 adet dilekçe ile yapılan 

itirazların incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.448920) 

 

11. Belediye Meclisimizin 12/04/2021 tarihli ve 05.390 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan;  Menderes 

ilçesi, Görece Mahallesi, Sürmenli Mevkii, tapu sicilinde metruk mezarlık vasıflı olan 882 ada, 7 no’lu 

parselin, taĢınmaz niteliğine uygun kullanılabilmesine yönelik, imar planında mezarlık alanı belirlenmesine 

yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisine askı süresi içerisinde parsel hissedarlarının 

vekili Av. ġerife Nur Atay TEYMEN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.449040) 

 

12. Selçuk ilçesi, Havutçulu Mahallesi, 220 ada, 1 parseli (E: 389 parsel) kapsayan alanda parsel malikince 

hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.450752) 

 

13. Mezarlıklar ġube Müdürlüğünün 13/10/2021 tarihli ve 401997 sayılı yazısı doğrultusunda; Menemen 

ilçesi, Asarlık Mahallesi, 223 ada 7 parselin yürürlükteki imar planlarında "Belediye Hizmet Alanı" olan 

kullanım kararının halihazırda park olarak kullanılması sebebiyle "Park" olarak, KasımpaĢa Mahallesi 5389 

ada 1 parselin doğusunda yer alan ve yürürlükteki imar planlarında "Park Alanı" olarak belirlenmiĢ alanın bir 

kısmının "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.457735) 

 

14. Konak ilçesi, Akdeniz Mahallesi, 1002 ada 5,12 ve 17 parsellere iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisi Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 18/06/2021 tarihli ve 05.715 sayılı Kararı ile 

değiĢiklikle ile uygun bulunmuĢ olup; Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

28/09/2021 tarihli ve 12818 sayılı Kararı ile plan notunun, ''Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 18/12/2019 tarihli ve 10136 sayılı Kararı ile 23/06/2020 tarihli ve 10732 sayılı Kararı 

doğrultusunda koruma alanı olarak belirlenen alanda kalan parsellere iliĢkin yapılaĢmaya esas (yapılaĢma 

nizamının, yapı yüksekliğinin, çekme mesafelerinin belirlenmesine iliĢkin) tüm iĢ ve iĢlemlerin Koruma Bölge 

Kurulu tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.'' Ģeklinde düzeltilmesi ve öneri plan paftası üzerindeki 

bahse konu imar hatlarının, yürürlükteki (mevcut) plandan farklı olduğu görüldüğünden söz konusu çeliĢkinin 

giderilmesine yönelik gerekli incelemenin ve düzeltmenin yapılmasına, bu doğrultuda hazırlanacak, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinin iletilmesine karar verildiğinden anılan Koruma Bölge Kurulu 

Kararı doğrultusunda yeniden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.446525) 

 

15.  KarĢıyaka Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 193 sayılı Kararıyla uygun görülen; ġemikler, Tuna, 

Demirköprü, Bahçelievler, Atakent, ve Tersane Mahallelerinde toplam 8 adet Trafo Alanı (4, 6,8, 11, 13, 14, 15 

ve 16 no’lu trafolar) belirlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.451127) 
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16. Torbalı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 204 sayılı Kararı ile uygun görülen; Torbalı ve Tepeköy 

Mahallelerinde, 3 m x 6 m ebatlarında 2 adet, Ertuğrul Mahallesinde 3 m. x 7 m. ebatlarında 1 adet olmak 

üzere toplamda 3 adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerileri, Ġmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarımızca değerlendirilmiĢ, Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonunca Torbalı ve Ertuğrul Mahallesinde önerilen trafo alanları uygun bulunmamıĢ, Tepeköy 

Mahallesinde önerilen trafo alanı ise uygun bulunmuĢ; ancak Çevre ve Sağlık Komisyonunca ise, Torbalı 

Mahallesinde önerilen trafo alanı uygun bulunmamıĢ, Ertuğrul ve Tepeköy Mahallelerindeki trafo alanları ise 

oybirliği ile uygun bulunmuĢ olup, Belediye Meclisimizin 14/10/2021 tarihli ve 05.1199 sayılı Kararında 

Komisyonlarından geldiği Ģekilde kabulüne Ģeklinde karar alındığından, Ertuğrul Mahallesindeki Trafo 

Alanına iliĢkin ihtisas Komisyonlarının kararlarının farklı olması nedeniyle çeliĢkinin giderilmesi amacıyla söz 

konusu trafo alanına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin yeniden incelenmesi 

hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.444655) 

 

17. Urla Belediye BaĢkanlığının 01/09/2021 tarihli ve 24228 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; 

Gülbahçe Mahallesi, 409 ada, 5 parselin kuzeydoğusundaki “Konut Alanı”na isabet eden kısmının uygulama 

dıĢında bırakılması amacıyla “Park Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.439025) 

 

18. Urla Belediye BaĢkanlığının 29/07/2021 tarihli ve 21000 sayılı Yazısı ile tarafımıza iletilen; Yağcılar 

Mahallesi yürürlükteki imar planında yapılaĢma koĢulları belirlenmemiĢ 129 ada ve 127 ada numaralı konut 

adalarında; yapı nizamının Ayrık nizam 2 kat (A-2), yapılaĢma koĢullarının TAKS:0.30 KAKS:0.60 olarak 

belirlenmesine ve 129 ada, 4 ve 5 parsellerin ayrık nizam 2 kat (A-2), TAKS:0.30 KAKS:0.60 yapılaĢma 

koĢullu “Sosyal Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.443561) 

 

19. Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığımızın proje çalıĢmaları talebi doğrultusunda; Seferihisar ilçesi, 

Turabiye Mahallesi, 954 ada, 8 parselde Çok Amaçlı Spor Salonu yapılmasına yönelik, yürürlükteki imar 

planında Belediye Hizmet Alanında kalan 954 ada 8 parselin "Belediye Hizmet Alanı (Çok Amaçlı Spor 

Salonu)", 954 ada 9 parselin ise “Belediye Hizmet Alanı (Belediye Hizmetlerinin Gerektirdiği Tesisler Yer 

Alabilir)” olarak belirlenmesi ve imar adası yapılaĢma koĢulu ile yapı yaklaĢma mesafelerinin yeniden 

düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.444543) 

 

20. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediye sınırları dâhilindeki önerge eki listede yer alan cadde 

ve sokakların, Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari 

kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 07/10/2021 tarihli ve 229 sayılı Kararının görüĢülmesi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.455704) 

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 
1. Belediye Meclisimizin 13/01/2021 tarihli Meclis Toplantısına iliĢkin Gündemde yer alan E.139371 sayılı 

Önergesinin “p maddesi”nde geçen Daire BaĢkanlığı kurulması, kadro maliyeti ve sürdürülebilirliğin 

sağlanması, donanım ve bütçe sağlanması konularında çalıĢmalar yapılması ve bu konularda rapor hazırlanarak 

Meclisimize sunulması için Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonumuzun görevlendirilmesine yönelik Yazılı 

Önergenin “Önerge de yer alan Daire başkanlığı kurulması talebi kadro, teşkilat yapılanması, maliyet ve 

sürdürülebilirlik dikkate alınarak” oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk – Sokak Hayvanlarını 

Koruma Komisyonları Raporu. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fikret MISIRLI, Erol ÇOMAK, Turgut 

PINAR E.301628) 

 

2. 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 
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veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapılabilmesi için BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu. (Satınalma Dai.BĢk.E.433373) 

 

3. 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 verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – 

Hukuk – ġirketler Komisyonları Raporu.  (Atık Yön. Dai.BĢk.E.438995)  

 

4.  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 oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. BĢk.E.414048) 

 

5. 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 “Meclisimizin İlke Kararları doğrultusunda isim değişikliklerinin 

kamusal hizmetlerde karmaşa yarattığı, hizmetlerin aksamasına neden olduğu gözetilerek, öneri ismin Anı 

Tabelası şekli ile yaşatılmasının daha doğru olacağı hususuna dikkat çekilmek suretiyle” Ģeklindeki görüĢ 

doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu.   (Harita ve Cbs Dai. 

BĢk.E.413943) 

 

6. 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“Meclisimizin İlke Kararları doğrultusunda isim değişikliğinin kamusal hizmetlerde 

karmaşa yaratacağı ön görülerek” oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu.  

(Harita ve Cbs Dai. BĢk.E.413888) 

 

7. 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 Kararının doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu.  

(Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.430330) 

 

8. 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 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.440142) 

 

9. Urla Belediye BaĢkanlığının 30/09/2021 tarihli ve 27472 sayılı Yazısında ve eki krokiye konu; KuĢçular ve 

Yağcılar Mahallelerinin ortak yolu olan mevcut Altınköy Kümeevlerinin bulunduğu bölgede yaĢanan adres 

karmaĢasının ortadan kaldırılması için Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmeliğe uygun olarak önerge 

ekinde yer alan ekli krokide gösterildiği Ģekilde düzenleme yapılarak yeni oluĢan ve niteliği sokak olarak 

düzenlenen yolların “Altınköy 1, Altınköy 2, Altınköy 3, Altınköy 4, Altınköy 5, Altınköy 6, Altınköy 7, 

Altınköy 8, Altınköy 9, Altınköy 10, Altınköy 11, Altınköy 12, Altınköy 13, Altınköy 14, Altınköy 15, Altınköy 

16, Altınköy 17, Altınköy 18, Altınköy 19" olarak yeniden isimlendirilmesi ve kalan kısmının da isminin 
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korunarak niteliğinin cadde olarak değiĢtirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk 

Komisyonu Raporu.  (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.442191) 

 

10. Karabağlar ilçesi, YaĢar Kemal Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan 11259 ada, 2 parsel 

üzerinde yer alan 6002 Sokak No:14 adresli C-1 Bloktaki 56 bağımsız bölüm, 11260 ada, 1 parsel üzerinde 

bulunan 6002 Sokak No:43 adresli B-9 Bloktaki 56 bağımsız bölüm, 11265 ada, 1 parsel üzerinde bulunan 

6004 Sokak No:24 adresli B1-9 Bloktaki 56 bağımsız bölüm ile 6004 Sokak No:26 adresli B1-10 Bloktaki 56 

bağımsız bölüm olmak üzere toplam 224 bağımsız bölümün 30 Ekim 2020 tarihinde kentimizde meydana 

gelen doğal afet (deprem) nedeniyle evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaĢlarımıza 1 yıl bedelsiz olarak 

tahsis edilmesi ve tahsis edilecek konutlarda elektrik, su giderlerine ait fatura bedellerinin, yakıt ve ortak 

giderlerinin Belediyemiz tarafından ödenebilmesi hususu Belediyemiz Meclisinin 13/11/2020 tarihli ve 

05.1012 sayılı Kararı ile uygun görülmüĢ olup; Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığının 01/11/2021 tarihli ve 

434051 sayılı Yazısı kapsamında tahsis süresinin 6 ay süre ile bedelsiz ve aynı Ģartlarla uzatılmasının oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.438835) 

 

11. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile TMMOB Ġç Mimarlar odası Ġzmir ġubesi arasında Sosyal Sorumluluk 

Projesi kapsamında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Kent Tarihi ve Tan. Dai.BĢk.E.436231) 

 

12. Balçova ilçesi, Korutürk Mahallesi 572 ada 229 parselde tapuya kayıtlı KDV dâhil 24.001.200,00-TL ihale 

bedelli “Balçova Belediyesi Kültür Merkezi Ġkmal ĠnĢaatı ĠĢi”nin, Belediyemizle birlikte ortak proje 

kapsamında yapılması talep etmekte olup, söz konusu tesisin yapımı için sözleĢme tutarının %80'i olan KDV 

dâhil 19.200.960,00-TL tutar karĢılığı yapılacak yardımın önerge eki Protokol kapsamında değerlendirilerek 

Belediyemizce karĢılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları 

Raporu. (Yapı ĠĢl. Dai.BĢk.E.444394) 

 

13. Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Kentsel Adalet ve EĢitlik ġube Müdürlüğü tarafından “Ġnsan Ticareti ile 

Mücadele Konusunda Farkındalık” konulu poster yarıĢması düzenlenmesi planlanmakta olup, söz konusu 

yarıĢma kapsamında ödül kazanan yarıĢmacılara önergede yer alan para ödüllerinin kiĢilerin Ģahsi hesaplarına 

ödenmesi Ģeklinde, yürütücülüğünü Kentsel Adalet ve EĢitlik ġube Müdürlüğünün yaptığı “Ġzmir’de ĠĢ Gücü 

Sömürüsü için Ġnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Artırımı ve Kapasite OluĢturma” proje bütçesinden 

karĢılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Göç ve Uyum – Turizm ve 

Fuarcılık Komisyonları Raporu. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.445295) 

 

14. Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı tarafından değiĢiklikler yapılarak yeniden hazırlanan, “Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliği”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk – Sosyal Hizmetler – Engelsiz Ġzmir Komisyonları Raporu.  (Sosyal Hiz.Dai.BĢk.E.445357) 

 

15. Estetik, eğitsel ve bilimsel özellikleri bakımından üstün nitelikli doğal (jeolojik, jeomorfolojik, biyolojik) 

tarihi, kültürel ve arkeolojik miras değerlerinin sürdürülebilirliğini, tanınırlığını sağlayarak bölgesel katma 

değer yaratmak hedefiyle UNESCO (BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) nezdinde tescil 

süreci devam eden, sınırları Ġzmir ve Balıkesir Ġlleri dahilinde yer alan bölgede tesis edilmesi amaçlanan Ġda 

Madra Jeoparkı'na yönelik gerekli iĢ ve iĢlemlerin ortak bir çalıĢma ile yürütülebilmesi için her iki BüyükĢehir 

Belediyesi'nin kendi sorumluluk alanlarında görevlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Ġle Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi Arasında Ġda Madra Jeoparkı Ortak Hizmet ĠĢ Birliği 

Protokolü"nün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Plan ve Bütçe – 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.441931) 

 

16. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZBAN A.ġ.’nin 25/10/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 

alınan Ģirket sermayesinin 1.720.000.000,00-TL'den 280.000.000,00-TL arttırılarak; 2.000.000.000,00-TL'ye 

çıkarılması kararı doğrultusunda, BüyükĢehir Belediyemizin ĠZBAN A.ġ içerisindeki sermaye payının 

korunabilmesi için, payına düĢen (%47' sine tekabül eden) 131.600.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak 

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

Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk.E.436851) 
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17. ÇeĢme Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı içinde bazı kalemlerde ödeneği yetersiz olan birimlere önerge 

ekinde yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde toplam 7.700.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 02/11/2021 

tarihli ve 153 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.450614) 

 

18. Urla Belediye BaĢkanlığının 25/06/2021 tarihli ve 17734 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; 1/1000 

ölçekli Urla Merkez Revizyon Ġmar Planı, Plan Raporu ve Plan Hükümleri ile söz konusu plan doğrultusunda 

hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk - Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.299585) 

 

19. Narlıdere ilçesi, Narlıdere Mahallesi, 128 ada, 101 parsele yönelik parsel malikince hazırlatılarak Belediye 

BaĢkanlığımıza sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.397664) 

 

20. Menemen ilçesi, Ayvacık Mahallesi 246 no'lu parselin Belediye Hizmet Alanı (ĠZSU Atıksu Arıtma Tesisi) 

belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan 

önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.389215) 

 

21. Belediye Meclisimizin 14/06/2021 tarihli ve 652 sayılı Kararı ile uygun bulunarak                          

24/09/2021-25/10/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; “Seferihisar Kocaçay Deresi Sürdürülebilir Kentsel 

Tasarım Uygulama Projesi'” doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Ġlave ve 

DeğiĢikliğine; Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi, 3835 ada, 1 parsel malikleri tarafından yapılan itirazın 

oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.442501) 

 

22. 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 

önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Turizm ve 

Fuarcılık – Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.434272) 

 

23. Urla Belediye BaĢkanlığının 07/09/2021 tarihli ve 24775 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; 

Uzunkuyu Mahallesi, Köy YerleĢik Alan Sınırı içerisinde yer alan dere güzergahının ve dere kenarı servis 

yollarının iĢlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Plan Uygulama Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh. 

Dai.BĢk.E.386824) 

 

24. Urla Belediye BaĢkanlığının 09/08/2021 tarihli ve 22098 sayılı Yazısı ile tarafımıza iletilen; Gülbahçe 

Mahallesi, 253 ada 1, 2, 3 ve 8 parsellere yönelik Ġzmir 3. Ġdare Mahkemesinin 2020/1130 Esas – 2021/289 

sayılı Kararı doğrultusunda imar planındaki "Günübirlik Tesis Alanı" ve "Otel Alanı" plan kararlarının kıyı 

kenar çizgisinden 100 m olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.397371) 

 

25. ÇeĢme Belediye Meclisinin 06/07/2021 tarihli ve 103 sayılı Kararı ile uygun görülen, Ovacık 

Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Askeri Yasaklı Alan" plan kararında kalan alan 

sınırının kaldırılarak "Özel Güvenlik Bölgesi" olarak yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.397618) 

 

26. 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 değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan 
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ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.432238) 

 

27. 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 değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.417916) 

 

28. 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 değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.433304) 

 

29. 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 değiĢiklikle 

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

Kar.Dai.BĢk.E.432327) 

 

30. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.409912) 

 

31. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu.  (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.432184) 

 

32. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.431969) 

 

33. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu.  (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.421118) 

 

IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

VI. BEġĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 
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Tutanak No   : 97509404-301.04-11/4                                           Toplantı Tarihi   : 17/11/2021  

Toplantı Yeri : MithatpaĢa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi         Toplantı Saati     : 18.00 

                          No:1087 Konak/ĠZMĠR 

                          (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 

 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa ÖZUSLU, Serkan KALMAZ, Ġlhan DAL, Bülent 

SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya 

YILDIZ, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap 

BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer 

BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan 

ÖNAL, Cindi Can POLAT, Ali Rıza KÖÇER, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Mithat TEKĠN, Ömer 

ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, 

Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan 

ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, 

Muharrem BAYRAKTAR, Musa ÖZCAN, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, 

ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Seda ÖZTÜRE, Bülent KÖKLÜ, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil 

KILIÇ, Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan 

KORKMAZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Muammer Ekrem ORAN, 

Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan 

UYSAL, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Alp ATAY, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım 

ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Alpaslan BĠLEN, 

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

MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Selma KISA, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur 

BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, 

ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, 

AyĢegül ALTUĞ, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih 

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

YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Sedat SARI, Salih Atakan 

DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Alpaslan KOPARAL, 

Nezih ÖZUYAR, Hasan ÜNAL. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Taner 

KAZANOĞLU, Fikret AKTAġ, Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, 

Abdül BATUR, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin 

UÇAR, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Ali BOR, 

Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, 

Fatma ÇALKAYA, Murat CĠHAN, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili), Ġsmet 

ORHAN, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Adil KIRGÖZ, ġükrü SÜREROĞLU, Fatih 

GÜRBÜZ, Özdem Mustafa ĠNCE, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Fırat EROĞLU, Fatih TAġTAN, 

Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), 

Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, 

Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sadık DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, 

Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Turgut PINAR, Serdar AKSOY. 
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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı 

Olağan Toplantısının IV. BirleĢimini açıyorum, Toplantı Yeter Sayımız mevcuttur. Bir duyuru var elimde 

onu sizlerle paylaĢmak istiyorum. “15 Kasım 2021 tarihinden itibarıyla DEVA Partisi Bergama İlçe 

Teşkilatına üyeliğim gerçekleşmiştir. Gereğini saygılarımla arz ederim.” diye Meclis BaĢkanlığına bir 

Dilekçe geldi. Ekinde Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığımızın Siyasi Partiler Sicil Bürosunun bu 

üyeliğin gerçekleĢtiğine dair yazısı da mevcut, hayırlı olsun. Meclisimizde Deva Partisi de 1 üyeyle 

temsil edilmiĢ olmaktadır. Nezih ÖZUYAR ArkadaĢımız. Nerede Nezih Bey? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Evet Nezih Bey hayırlı olsun, hayırlı 

olsun.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: Evet Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi açılıĢı tamamladığımıza göre Gündemimizin              

II. maddesine geçiyoruz, Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündem Tüm Meclis Üyelerimize dağıtıldı, madde baĢlıklarıyla okunarak 

görüĢülsün, oylansın.     

MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ Gündem dağıtıldığı için madde baĢlıklarıyla oylanıp 

görüĢülmesini istedi. Sayın YILDIZ? Sayın Hakan ġĠMġEK? Pardon… Evet, Sayın SEVĠNÇ? TeĢekkür 

ederim. Gündemin madde baĢlıklarıyla görüĢülüp oylanmasını Meclisimizin oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. O zaman 1. madde buyurun.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk – Engelsiz Ġzmir. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? 1 no’lu Önergenin                

Plan ve Bütçe – Hukuk – Engelsiz Ġzmir Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk – Kooperatifler. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġĠMġEK? Sayın SEVĠNÇ? 2 no’lu Önergenin                        

Plan ve Bütçe – Hukuk – Kooperatifler Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kooperatifler – Tarım – Hukuk – Bütçe. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 3 no’lu Önergenin 

Kooperatifler – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Hukuk Komisyonlarımıza havale edilmesini 

oylarınıza… Tarım, Orman ve Hayvancılık – Kooperatifler – Hukuk –  Plan ve Bütçe de var mı? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS BAġKANI: Plan ve Bütçe de var arkadaĢlar, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4, 5, 6 Hukuk – Bütçe. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 4, 5 ve 6 no’lu Önergelerin 

Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7, Bütçe – Tüketici.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 7 no’lu Önergenin Plan ve 

Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe.     

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 8 no’lu Önergenin Plan ve 

Bütçe Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir, 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Turizm – Ġmar –  Çevre – Hukuk. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 9 no’lu Önergenin Turizm ve 

Fuarcılık – Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Hukuk Komisyonlarına havale edilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 10 ve 11 Sosyal Hizmetler – Ġmar – Hukuk. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 10 ve 11 no’lu Önergelerin 

Sosyal Hizmetler – Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza 
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sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 12 no’lu Önergenin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Çevre. 

MECLĠS BAġKANII: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 13 no’lu Önergenin Ġmar ve 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Kültür, Eğitim. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 14 no’lu Önergenin Ġmar ve 

Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15, 16, 17 Ġmar – Çevre. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 15, 16 ve 17 no’lu Önergelerin 

Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 18? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 18 no’lu Önergenin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 19? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar, – Eğitim, Gençlik, Spor. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 19 no’lu Önergenin Ġmar ve 

Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 20? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar Komisyonu. 

MECLĠS BAġKANII: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 20 no’lu Önergenin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Gündemimizin… Var mı Önerge okutulacak? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)Yok.   

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: O zaman III. maddeye geçiyoruz. Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi Maddesi.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde Komisyondan oyçokluğuyla geçmiĢ, geldiği Ģekliyle oylansın.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 1 no’lu Komisyon Raporu 

Komisyondan oyçokluğu ile gelmiĢ, geldiği Ģekilde Meclisimizin oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Komisyondan geldiği Ģekilde oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oyçokluğuyla.   

MECLĠS BAġKANI: Komisyondan geldiği Ģekilde.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oybirliğiyle doğru. 

MECLĠS BAġKANI: Komisyondan oyçokluğu ile geldiği için… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğru. 

MECLĠS BAġKANI: Burada oybirliği oldu, onu ibra etmiĢ oldu AK Partili arkadaĢlarımız da. 2. 

madde?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan oyçokluğu ile gelmiĢ geldiği Ģekliyle oylansın.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ?  

HAKAN YILDIZ: Sayın Meclis BaĢkan’ım, Komisyon Üyemiz Fikret Bey söz alacak.  

MECLĠS BAġKANI: Fikret Bey buyurun.  

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Değerli Hazırun hepinize iyi akĢamlar. BaĢkan’ım, bu konu bizim 

Komisyonumuza geldiğinde BüyükĢehir Belediyesi 110 milyon lira borçlanacak. Bunu ESHOT ve 

ĠZULAġ ve iĢte ĠZBAN’da kullanılacağı söylendi ama bunun rakam olaraktan kimin ne kadar 

kullanacağı yönünde bir açıklama gelmedi. Bu nedenle de biz oyçokluğu yaptık yani bu açıklamaları biz 

tabii ki Komisyonlarda bulunma gayemiz ki, bütün bilgileri de orada alıyoruz. Ama bu Komisyonlara 
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aynı Meclise geldiği gibi gelecekse o zaman bunları Komisyona da göndermeye gerek yok, burada 

Meclis oylar geçer. Biz tabii burada Ģuna da iĢaret etmemiz lazım; biz bu sene 990 milyon lira yani             

845+145=990 milyon borçlandık. Bu 110 milyon lira ile birlikte Meclisin Ģu an bu saatten sonra 

borçlanma yetkisi kalmayacak, ki ilave bir para gerekirse ki ,ben Ģunu da görüyorum yaklaĢık her ay 

böyle bir 145, 110 milyon gibi rakamlar geliyor yani önümüzdeki Ģu 1-1,5 ay içerisinde herhangi bir 

borçlanmaya giderse, Çevre ve ġehircilikten izin almamız gerekecek. Burada “hayır” dememizin bir 

baĢka nedeni de bunların daha belki de iyi, doğru planlanıp en azından ne kadar paraya ihtiyacımız varsa 

bunu iĢte üçer aylık dilimler halinde kullanıp, daha ekonomik belki faiz oranlarıyla daha doğru 

borçlanma olur, bu nedenden dolayı “hayır” dedik, teĢekkür ederim BaĢkan’ım. (1 dakika 21 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Sayın MISIRLI çok teĢekkür ederiz. Sayın SÖZÜPEK buyurun. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis bizim aldığımız borçlanmanın aslında Fikret Bey 

hangi birimlere aktarılacağını söyledi. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz Pandemi’den dolayı ulaĢımda ve 

raylı sistemlerde yolcu taĢımacılığı az olduğu için, ESHOT’un ve ĠZULAġ’ın bütçelerinde de yeteri 

derece aktarma olmadığı için eksiklikler oldu. Eskiden yılda biliyorsunuz, her Ģeye yılda %10 veya %20 

zam gelirdi, Ģimdi neredeyse ayda %40 zamlar geliyor. Her sabah kalktığımızda zam haberleriyle 

uyanıyoruz. Milletimiz bu oranlarla nasıl baĢ edeceğini artık kimse bilmiyor. Dün Ģekere zam geldi. Bir 

Bakan çıkar yarın der; “Çayı Ģekersiz için, en azından tasarrufta bulunun, zamlardan etkilenmeyin.” 

Gerçekten de baktığımızda milletimiz geçim sıkıntısı yaĢıyor. Dövizin artmasıyla birlikte Türkiye’nin 

borcu 2 ayda 108 milyar arttı arkadaĢlar. Buna hiçbirinizin ses çıkarttığını burada görmedim, bu 

Meclis’te. Pandemi sürecinde dünya devletleri bütün yerel yönetimlere katkı sağladı. Ama maalesef 

Türkiye’de Hükümetimiz, Yerel Yönetimlere katkı sağlamadığı gibi, yaptıkları yardımların önüne 

geçmek için elinden geleni yaptılar. ġimdi gelin birlikte düĢünelim arkadaĢlar, döviz kurlarını arttıran 

sizsiniz, ekonomiyi bu hale getiren sizlersiniz. Dolar’ın her gün arttığı bu devirde haliyle 110 milyonun 

da ilgili birimlerimizin nereye harcayacağı yani borçlanmayı yarın faiz oranı ne olacağı belli değil, yarın 

Dolar kurunun ne olacağı belli değil, girdi maliyetlerinin ne olacağı belli olmadığı için, kesin bir bilgi 

veremediler. Biz tüm gücümüzle Ġzmir halkına yatırım yapmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha 

geçen aylarda 364 tane ESHOT’umuza araç alındı, halkımızın hizmetine sunuldu, bundan sonra da bu 

hizmetleri yapmaya devam edeceğiz, teĢekkür ederim. (2 dakika 13 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki, Sayın SÖZÜPEK çok teĢekkür ederiz. Değerli ArkadaĢlar… 

HAKAN YILDIZ: Hüsnü Bey söz istedi. 

MECLĠS BAġKANI: Söz istiyorsunuz buyurun. Sayın BOZTEPE söz istiyor arkadaĢlar… (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon özür dilerim, 

duyamadım… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, bende bel fıtığı var, belim ağrıyor ondan dolayı böyle hep 

burada ayakta konuĢayım. Bugün de kıyafetinden dolayı da özür dilerim sizden. ġimdi bir kent nasıl 

batırılır? Bir kent nasıl iflasa sürüklenir? Burada kronolojik bir…  

SALONDAN: Türkiye’nin halinden bahset önce… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben Ġzmir’in halinden bahsedeyim, ben Ġzmir Meclis Üyesiyim, ben Ġzmir 

BüyükĢehir Meclis Üyesiyim, ben Ġzmir’in dıĢına, Ġzmir’in sınırlarını dıĢına çıkmayı kendime hak 

bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve ĠYĠ Parti’nin Milletvekilleri var, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde o arkadaĢlarımız orada diledikleri Ģekilde konuĢsunlar, orada da bizim arkadaĢlarımız 

kendilerine cevap verirler. ġimdi benim burada biraz sonra dile getireceklerime ben yüreklice 

hepinizden cevaplar bekleyeceğim. Değerli ArkadaĢlar, bir borçlanmaya gidiyoruz, hatırlarsınız                

2019-2020 yıllarında yanlıĢ hatırlamıyorsam hemen hemen tüm borçlanmalarda biz oybirliği verdik ve 

oybirliğiyle geçti. Fakat gördük ki 2020 Nisan ayından sonra Meclis kapandı, o günden sonra                  

Haziran-Temmuz gibi açıldı, O günden beri Pandemi diye sadece Gündemde pandemi ve akaryakıt 

zamlarıyla geliyorsunuz. Değerli ArkadaĢlar, Eylül ayında hem ben, hem de Grup BaĢkan Vekili beraber 

sormuĢtuk; “Ġzmir’e kaç personel aldınız?” KeĢke bunların hepsi Ġzmir’de olsaydı. O gün Grup BaĢkan 

Vekili diyor ki; “5000, 5000’e yakın personel alınmıĢtır.” Diyor. Tutanaklardan okuyorum arkadaĢlar. 

Ben soruyorum kendisine; “Mustafa ÖZUSLU kaç kiĢiyi aldı?” BaĢkan Vekili tekrar cevap veriyor; 

“Bak bu soruyu soran kayıtlarda var değil mi?” Yani, “Benim konuĢmam kayıtlara geçiyor mu?” diyor. 

“Kayıtlarda var değil mi?” tekrar soruyor,  “Evet, var.” ve cevap veriyor; “Bir kiĢi bile almamıĢtır iĢe. 

Tamam mı?” Ben de; “Tamam.” demiĢtim. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, dün Ġzmir’de bir Ġlçe BaĢkanınız 

istifa etti. Ben buradaki sizin parti içi iĢlerinize asla karıĢmak gibi değilim ama orada, orada konuĢulan 
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bir konu var, o beni ilgilendirdiği için, o Meclisi ilgilendirdiği için… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika… Bu Meclisi ilgilendirdiği için, diyor 

ki… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  ĠĢe sokmak için 

kiĢileri araya sokuyor, KarĢıyaka Belediye Meclis Üyesi arkadaĢla da görüĢüyor ve Konak Belediye 

BaĢkanı’yla görüĢüyor ve bir türlü bu 15 tane emekçi arkadaĢımızı, genç arkadaĢımızı iĢe aldıramıyor ve 

sitem dolu bir konuĢma yapıyor, sitem dıĢı konuĢmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni orada ilgilendiren 

kiĢilerin iĢe alınması. Değerli ArkadaĢlar, eğer ki sen 2 yılda 5000 kiĢi iĢe alırsan ve bu insanlar 

biliyorsunuz buna benzer çok resimler vardır. Bir rögar kapağının baĢında bir 10 kiĢi varsa, birisi sadece 

kazma elinde diğer 9’u da seyrediyorsa orada o Belediye bataklığa sürüklenmeye baĢlar. ġimdi ben o 

günü; “Hiçbir kiĢiyi iĢe almadım.” diyen KarĢıyaka Belediye Meclis Üyesine soruyorum; isimleri 

vermeyeceğim emekçi arkadaĢlarımızın; S.YAĞIZOĞLU, ġ.YAZGAN… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  N.YOLCUOĞLU. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım… 

HÜSNÜ BOZTEPE: A.ġEN, Y. ÖZOĞLU.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündem DıĢı konuĢma yapılıyor.  

HÜSNÜ BOZTEPE: H. BAġOL, H. KARAZEYBEK, P. BAYRAM. Değerli ArkadaĢlar, bu 

arkadaĢlarımız, bu arkadaĢlarımız daha önce yani 2019 öncesi yani Nisan ayı öncesi nerede çalıĢıyordu? 

Ben burada KarĢıyaka Belediye Meclis Üyesinin, bir kere bunlara cevap vermesini istiyorum. Emekten 

bahseden devamlı, Sosyal Demokrasi’den bahseden, burada bir emek sömürüsünün olduğu bütün 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerince de bilinmekte. Ama ben bu konuĢmayı özellikle Ġzmir halkı 

ve dünkü o konuĢmayı, o telefon konuĢması ya da ses kaydı ya da nasıl oluĢmuĢsa ondan sonra ben 

bunları dile getirmeyi düĢünüyorum. Orada ne diyor; “Kurultay için” diyor, “Yüzlerce” diyor, “Ġnsan” 

diyor “ĠĢe alındı.” diyor. Değerli ArkadaĢlar, iĢte ondan dolayı bu Belediye bugün batıyor ve bunlar 

nereden geliyor? Ve bunlar… Bunlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Ġlçe BaĢkanı söylüyor, Ġlçe BaĢkanınız… Bunlar peki nereden geliyor arkadaĢlar? Biz 

burada daha önce gayet, gayet sakin Ģekilde dedik ki; “Ġzmir’in dıĢından bu insanlar geliyor Ġzmir’in 

dıĢından…” Ama siz iĢi çevirdiniz, Ġzmir’in dıĢından geliyor. Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE… 

HÜSNÜ BOZTEPE: 15 kiĢiyi… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE... 

HÜSNÜ BOZTEPE: 15 emekçi arkadaĢımızı, 15 genci… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Sayın BOZTEPE, Değerli ArkadaĢlar Hatip konuĢsun 

bırakın, buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: 15 genci… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Bırakın arkadaĢlar konuĢsun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: 15 genci iĢe… 

MECLĠS BAġKANI: Lütfen… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Aldıramayan bir Ġlçe BaĢkanının, dünkü hakikatten hüzün dolu o haberini 

okudum, gerçekten de içim acıdı fakat bir bakıyorsunuz ki, bir Belediye Meclis Üyesi öte tarafta 

yanında çalıĢtırdığı kiĢilerin hepsini anında hemen Belediye baĢlar baĢlamaz Mayıs ayında bunların 

hepsini iĢi alıyor. Değerli ArkadaĢlar, iĢte Ġzmir, bu kent, bundan dolayı iflasa sürükleniyor. Yoksa biz, 

siz bu 110 milyon Doları, eğer ki yatırıma ya da bir esere harcarsanız biz kesinlikle burada evet derdik. 

Değerli ArkadaĢlar hepinizi sevgiyle selamlıyorum ama Ģunu da söyleyeyim sizlere Değerli ArkadaĢlar, 

hepiniz de biliyorsunuz ki, bunların hepsini birçoğunuz biliyorsunuz ama maalesef hiçbiriniz dile 

getiremiyorsunuz burada ama dıĢarıda, ama baĢka bir yerde hepiniz de bunları dile getiriyorsunuz, 

hepinizi sevgiyle selamlıyorum. (6 dakika 37 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz Sayın Hatip. Sayın Gamze Hanım buyurun. Mikrofon… 
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GAMZE GÜL ÇAMUR: Değerli BaĢkan’ım, Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım,  yani ben bu 

sözcüğü artık bu dönemin gerçekten Meclisimizi tanımlayan bir sözcük olduğunu düĢündüğüm için 

tekrar edeceğim. AK Parti Grubu, Özgür Bey benim yerime ifade etti, manipülasyon yapıyor her 

zamanki gibi. Öncelikle gerçekten konuĢma niyetimiz yoktu ancak Hüsnü Bey’in konuĢması üzerine 

konuĢma sorumluluğu hissettim. Birincisi; konuyla ilgili 110 milyonluk borçlanma, 110 milyonluk 

borçlanma Belediyemizin bütçesiyle ilgili ve biz bunu sadece Ġzmir sınırları içerisinde 

değerlendiremeyiz. Çünkü borçlanmalar Euro’nun, Dolar’ın, altının fiyatlarına baktığımızda 

bütçemizde öngörülmeyen sebepler bunlar. Aslında öngörüyoruz ama bizler de bu kadar fırlayacağını, 

tavan yapacağını düĢünmemiĢtik. O nedenle ben bunun bu Ģekilde burada tartıĢılmasını bile doğru 

bulmuyorum ama konunun bir Ģekilde siyaseten kendileri tarafından kullanılmasını da yanlıĢ da 

bulmuyorum, muhalefet tabii muhalefetliklerini bir Ģekilde yapacaklar, kendi seçmenleri de var. Ancak 

dün basına yansıyan, WhatsApp Gruplarında dolaĢan bir ses kaydının üzerinden siyaset yapmalarına 

asla ve asla izin vermeyeceğiz. Orada konuĢan kiĢi bizim… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Haber olmuĢtur ama bun siz siyasi malzeme 

yapamazsınız ve bununla ilgili burada yorum da yapamazsınız. Konu Yargıya taĢınmıĢtır, bizim eski 

Ġlçe BaĢkanımızdır ve onun söyledikleri onu bağlar. Siz onun konuĢtukları üzerinden burada gelip iĢçi 

alımlarıyla ilgili bize hesap soramazsınız, bu birincisi. Yetkili bir ağız değil, yetkili bir Ģahıs değil bu 

konuyla ilgili. Kentin parasını biz kentin çıkarları doğrultusunda harcıyoruz. Siz buraya çıkıp, 110 

milyonluk bizim kullanmak istediğimiz krediyle ilgili niçin kullanacağımızı sordunuz, biz de 

cevabımızı verdik. Biz bunu genel siyasetten ayrı bir Ģekilde cevaplayamayız. Çünkü bizi bu krediyi 

kullanmaya iten, Ģu anki ülkemizin ekonomik durumu, yaĢadığı ekonomik çıkmaz ve bunu bireysel 

olarak hepimiz de yaĢıyoruz. Ancak ben Hüsnü Bey’e gerçekten bu konuĢmadan dolayı ses kaydını 

burada siyasi malzeme yapmasını, siyaseten de doğru bulmuyorum, bunun burada biz konuĢulmasına 

izin vermeyiz, konu belli bir Ģahsı ilgilendirir, o Ģahıs da zaten gerekli hukuki müracaatları yapar. Asla 

bizim partiyi bağlayan veyahut da daha doğrusu Ģu an ki Belediye Bürokratlarını ve iĢleyiĢi bağlayan 

bir konuĢma değil. TeĢekkür ediyorum. (2 dakika 50 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki, Sayın Gamze Gül ÇAMUR’a teĢekkür ediyorum. Değerli Meclis 

Üyeleri… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Oylayacağız 

ama biz de bir Ģey söyleyeyim yahu. Oylayacağım, oylayacağım ama çünkü Ģahsıma yapılan bir itham 

var. O ithamla ilgili iki - üç kelam da ben edeyim müsaade ederseniz. ġimdi Değerli ArkadaĢlar; tabii 

Ġzmir Halkı, VatandaĢlarımız da bunu bilsin, ben Ģimdiye kadar ne söylediysem sözümün arkasındayım. 

Evet, ben, bana daha önce sorulan soruya ilgili kiĢi tarafından aynı cevabı verdim, Ģimdi de aynı cevabı 

veririm. Ben Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ne bir kiĢi almadım. Çok açık, net. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi’nin iĢe alım prosesleri, süreçlerinin nasıl yürüdüğü Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığımızın 

yaptığı iĢlerde, kayıtlarda mevcuttur. Ġnsanlar oradan girerler, takip ederler, neyin nasıl olduğunu 

görürler. O kasete bahse konu olan ve internet medyasında da yayınlanan o tapelerle ve ilgili bahsedilen 

iĢe alım ise, benim Ģahsımla ilgili bir Ģey değil, o arkadaĢımız orada söylüyor benle görüĢtüğünü ve 

diyor ki; “ġu kadar kiĢi getirmiĢti, Ģu kadar insan iĢe aldılar.” Bu bahsettiği Ģeyi Ġzmir halkı da duysun, 

herkes de duysun. Sayın BüyükĢehir Belediye BaĢkan’ımızın ortaya koyduğu “Kadın Süpürgeciler” 

operasyonudur. Ġzmir’e 300 kadın süpürgeci alındı biliyorsunuz, kadın dostu Belediyeyiz ama henüz 

istediğimiz nokta da değil kadın istihdamı onu da söyleyeyim, değil yani. Sayın BaĢkan’ımız bunu 

artırmak üzere 300 kiĢilik bir kadın süpürgeciler istihdam alanı yarattı. Bunu Belediye BaĢkanlarımız 

gayet iyi bilirler, burada kendileriyle beraber çalıĢtık ve bunu belli metropol ilçelere sınırlı tuttu. 

Bürokrasimiz yaptığı çalıĢma sonucu, Bürokrasimiz yaptığı çalıĢma sonucu; hangi ilçelere kaç kiĢi 

alınacağına dair, alınacağına dair rakamları belirlediler ve o operasyonu ben yürüttüm, bürokrasi bize o 

rakamları verdi. Dedi ki iĢte; “A ilçesine 17, B ilçesine 18, öbürküne 19, öbürküne 22, 20’ydi” neyse, 

dağıttı 300 süpürgeci kadını. BaĢkan’ımızın da o gün söylediği Ģey; Belediye BaĢkanlarımıza bu 

anlamda ciddi olarak baĢvurular var, çünkü memlekette iĢsizlik var, iĢsizliği yaratanda Cumhuriyet Halk 

Partisi değil, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi değil ama iĢsizlik var. Ġstihdama bir katkı, aynı zamanda 

kadın istihdamına çünkü orada da bir eĢitsizlik var Değerli ArkadaĢlar, istihdam da kadın istihdam oranı 

düĢük. Buna katkı için o operasyonu yaptı ve o CV’ler, o CV’ler; o yazıda, orada o arkadaĢımızın 

bahsettiği CV’ler de, o CV’ler iĢte. Dolayısıyla orada ne tanırım, ne bilirim, kamu adına, Ġzmir 
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BüyükĢehir Belediyesi adına o operasyonu Sayın BaĢkan’ım tarafından görevlendirildiğim sürece 

yaptığım iĢtir. Kontenjanları ben belirlemedim, rakamı ben belirlemedim, seçilen insanları ben 

belirlemedim… Belediye BaĢkanları burada tek tek Ģimdi birazdan kalkarlar gerekirse eğer, söylerler 

kendileri, iĢin böyle olduğunu. Dolayısıyla bilmeden, bilmeden sormadan, sormadan… Eğer; bilmeden, 

sormadan eğer, bir ithamda bulunuyorsanız böyle açığa düĢersiniz, buna açığa düĢmek denir. Haydi 

Ģimdi o ayıklasın pirincin taĢını. Bizim alnımız ak, her Ģeyimiz omzumuzun üzerinde dik bir baĢ var. 

Hiç bir sıkıntı yok her Ģeyin hesabını veririz, 300 kadın süpürgeciyi biz aldık buraya, 300 kadın 

süpürgeci. Kadın istihdamını arttırmak için, Ġzmirliler bunu da duysunlar. Kadın Ģoförleri de yaptık aynı 

Ģekilde ve bu devam edecek aslında, devam edecek. Gelelim diğer hikâyeye… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Onu da söyleyeceğim 

bilinsin, Meclis Kararıyla, ilk Meclis’te Kararlar da sabittir. Benim aĢağı yukarı 14-15 yıldır 

çalıĢtırdığım bir iĢletmem vardı, BüyükĢehir Belediyesinin kiracısıydım, Meclis Üyesi değilim hiçbir 

Ģey değilim. Orayı kiraladığımda Parti Üyesi de değildim arkadaĢlar, orayı kiraladığımda Parti Üyesi de 

değildim. ġimdi, girdik, ihaleyle girdik herkesin olduğu gibi her vatandaĢ, Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaĢı hakkını kullanarak, 15 seneki hikâyeden bahsediyorum Ģimdi daha fazla oldu, 2,5 yıl da geçti 

üzerinden. Meclis Üyesi olduğum gün, anahtarı bıraktım yazar kasamı aldım, bakın, Ġzmir bunu bilsin o 

zaman. Ceketimi aldım, ceketimi, ceketimi… Anahtarı bıraktım, yazar kasamı aldım ve oradan çıktım. 

Hâlâ aynı tablolar, hâlâ benim masa, sandalyem, hâlâ benim oradaki gölgeliklerim kullanılıyor, helali 

hoĢ olsun Ġzmir Halkına,  BüyükĢehir Belediyesi’ne de helali hoĢ olsun. Çünkü benim ahlakım, benim 

etik değerlerim, eğer mademki seçildim, Meclis Üyesi oldum, BüyükĢehir’le ilgili ticari hiçbir iĢ ben 

yapmam, yapmayacağımda. Yapmadım, yapmayacağım da. Oranın iĢletilmesi için orada çalıĢan emekçi 

insanlara, emekçi kadın arkadaĢlara BüyükĢehir Belediyesi orada çalıĢanları iĢe aldı. Olay budur, olay 

budur arkadaĢlar. Bahsettiği isimler çok üzüldüm, gerek yoktu, çok üzüldüm ama o emekçi insanlar… 

Çünkü iĢsiz kalacaklar. Ben çekiyorum, gidiyorum ben kapattım, diyorum ki; “Ben artık Meclis Üyesi 

oldum, kusura bakmayın alın kıdeminizi, ihbarınızı, tazminatınızı, her Ģeyimi verdim.” Ama o insanlar 

iĢsiz kaldı, o insanlar iĢsiz kaldı arkadaĢlar. BüyükĢehir Belediyesi oranın yürümesi ve çalıĢması için 

onları iĢe aldı ve yürüdü çalıĢtı orası zaten, olay budur. Dolayısıyla bunun dıĢında, bunun dıĢında 

Değerli KonuĢmacının, AK Parti Grubundan konuĢmacının söylediklerinin aslı astarı yoktur arkadaĢlar. 

Olay budur, bu kadar. Bu açıklamayı da kayıtlara düĢsün diye söylemiĢ oldum. ġimdi ilgili maddeyi,             

2 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü Meclisimizin oylarına 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile, oyçokluğu ile bu madde kabul edilmiĢtir, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 3’ten itibaren tamamı… Yok, 25 dâhil Komisyonlardan geldiği Ģekilde 

oylansın. 

MECLĠS BAġKANI: Nasıl efendim? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 3 dâhil, 3’ten 25 dâhil tüm maddelerin Komisyonlardan geldiği Ģeklinde 

oylanmasını talep ediyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, 3 dâhil, 25 dâhil Komisyon Raporlarının 

Komisyonlardan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? 

Sayın SEVĠNÇ? Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. ġimdi Değerli Meclis 

Üyeleri, Gündemimizin 26. maddesinden itibaren ilçelerimizin bütçe maddeleri görüĢülmektedir. 

26, Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan oybirliğiyle gelmiĢ, geldiği Ģekliyle oylansın diyoruz. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Torbalı Belediyemizin 

Bütçesine ait 26 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Torbalı Belediye BaĢkanımız 

burada belki bir Ģeyler söylemek ister, buyurun Sayın Mithat Bey. 

MĠTHAT TEKĠN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinizi saygıyla 

selamlarım. 2022 Mali Bütçemiz Torbalı’mıza hayırlı olsun, emeği geçen tüm Bürokratlara ve 

Meclis Üyelerimize teĢekkür ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun. (16 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz BaĢkan’ım, hayırlı olsun, 27? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Menderes Belediye Meclisimizin bütçesi oybirliğiyle gelmiĢ. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Menderes Belediyemizin 

Bütçesine ait 27 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Menderes Belediye 
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BaĢkanımız ya da Menderes Belediye Meclis Üyemiz var mı? UlaĢ Bey, siz demiĢtiniz; “Ben 

teĢekkür edeceğim.” diye.  

ĠBRAHĠM ULAġ POLAT: Madem bize kaldı BaĢkan’ım, ben de bütün Menderes halkı adına çok 

teĢekkür ediyorum, onlar da burada olsa kesin teĢekkür ederlerdi, Menderes Belediye BaĢkan’ımıza 

da buradan, belki izliyordur geçen Meclis’te bir mandalina sözü vardı Menderes Bütçesinden sonra, 

onun adına ben söz veriyorum, kendisinden bekliyoruz. (16 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi 

Menderes Belediyesi’nden temsilci olmadığı için Belediyemiz adına teĢekkür etti. TeĢekkürler 

arkadaĢlar. 28? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 28, Tire Belediye Meclisimizin Bütçesi oybirliğiyle. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Tire Belediyemizin 

Bütçesine ait 28 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler,  etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Sayın BaĢkan’ım, buyurun. 

Atakan BaĢkan…  

SALĠH ATAKAN DURAN: Sayın BaĢkan’ım, Kıymetli Meclis Üyelerimiz 1864 yılında kurulmuĢ 

olan bölgemizin en eski Belediyemizin, Tire Belediyemizin 2022 Mali Bütçesine destek vermiĢ olan 

Tüm Meclis Üyelerimize, tüm Komisyon Üyelerimize bu bütçeyi inceleyen tüm Bürokratlarımıza 

çok teĢekkür ediyoruz. Bu bütçeyle mutlu insanların yaĢadığı güzel bir Tire hayalini hep birlikte 

hayata geçireceğimize inanıyoruz, hepinize çok teĢekkür ediyorum. (30 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Çok teĢekkür ederim Sayın BaĢkan’ım, 29. madde? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Urla Belediye BaĢkanlığının Bütçesi. 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Urla Belediye 

BaĢkanlığımızın Bütçesine ait 29 no’lu Komisyon Raporunu Komisyondan geldiği Ģekilde 

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

adına… Urla Meclis Üyemiz… Bülent Bey, buyurun Bülent Bey. Urla Meclisi adına. Urlalılar 

nerede Urlalılar? Yani bu…  

BÜLENT KÖKLÜ: Değerli BaĢkan’ım, Değerli Meclis Urla adına ben söz almıĢ bulunmaktayım. 

Urla Belediyesi’nin Bütçesini onaylayan siz Değerli Meclisimize, Meclis Üyesi ArkadaĢlarımıza, 

Bürokratlarımıza ve tabii ki içinde bulunduğum Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ArkadaĢlarıma 

teĢekkür ediyorum, Urla’mız için hayırlısı olsun. (20 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. 

BÜLENT KÖKLÜ: Ben teĢekkür ederim.  

MECLĠS BAġKANI: Sanıyorum AK Parti Grubundan arkadaĢımız el kaldırdı ben görmedim, ona 

da söz vereyim... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

DıĢarıda mı? Pardon özür dilerim tamam. Peki, 30? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 30, Seferihisar Belediye Meclisimizin Bütçesi… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 30 no’lu Komisyon 

Raporunda da Seferihisar Belediyemizin Bütçesi var. Seferihisar Belediyemizin Bütçesine ait 30 

no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü Meclisimizin oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Seferihisar’dan? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sefer Bey var.    

MECLĠS BAġKANI: Ġsmail BaĢkan’ım burada,  evet, buyurun Ġsmail BaĢkan. 

ĠSMAĠL YETĠġKĠN: Ġlk öncelikle herkese selamlar, saygılar, tüm emeği geçen herkese çok çok 

teĢekkür ederim. Seferihisar Halkına, Ġzmir halkına herkese hayırlı, uğurlu olmasını dilerim 

bütçemizin, teĢekkürler. (13 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: BaĢkan’ım, çok teĢekkür ederiz, sağ olun.  

ĠSMAĠL YETĠġKĠN: Sağ olun, biz teĢekkür ederiz. 

MECLĠS BAġKANI: Sağ olun. 31? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:  ÇeĢme Belediyemizin Bütçesi.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli ArkadaĢlar, 31 

no’lu Komisyon Raporu ÇeĢme Belediyemizin Bütçesi. ÇeĢme Belediyemizin Bütçesine ait 31 

no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Ekrem BaĢkan buyurun.  

MUAMMER EKREM ORAN: Sayın BaĢkan, Değerli Üyeler yeryüzündeki cennet ÇeĢme’nin 
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2022… 

MECLĠS BAġKANI: Bir dakika mikrofonu arkadaĢlar...  

MUAMMER EKREM ORAN: Sesimiz yeter efendim biz siyasetçiyiz ama…  Yeryüzündeki 

cennet ÇeĢme’nin 2022 yılı Bütçesini onaylayan Değerli Komisyonumuza, BüyükĢehir 

Belediyemizin Kıymetli Bürokratlarına huzurunuzda teĢekkür ediyorum. Ayrıca, ayrıca 2021 

Bütçesi onaylanırken ben burada bir söz vermiĢtim. Fakat araya Pandemi…  

MECLĠS BAġKANI: Evet, kayıtlarda var.  

MUAMMER EKREM ORAN: Evet, yine kayıtlara girmesi için söylüyorum. Pandemi’den sonra 

bunu gerçekleĢtiremedik, Pandemi baĢlayınca ama bütün Belediye Meclis Üyelerimizi ve tabii ki 

Bürokratlarımızı emeği geçenlerin, ÇeĢme’de balık ve gereğini yapmak üzere davet ediyorum 

efendim. 

MECLĠS BAġKANI: Peki, bu kayıtlara bu Ģekilde girdi.  

HAKAN YILDIZ: Hep kayıtlara geçiyor sadece… 

NĠLAYKÖKKILINÇ: Balık tutmaya davet ettiğini düĢünüyorum BaĢkan’ımın… 

 MECLĠS BAġKANI: ġimdi bir dakika Ekrem Bey… 

MUAMMER EKREM ORAN: Balık tutmaya değil efendim, balık yemeye ve gereğini 

arkasından…  

MECLĠS BAġKANI: Yahu Ekrem BaĢkan, bakın Hakan Bey, Hakan Bey diyor ki;  

“Sadece kayıtlara geçiyor bu.” diyor.  

MUAMMER EKREM ORAN: Ama Pandemi girdi efendim.  

MECLĠS BAġKANI: Ama yani… 

MUAMMER EKREM ORAN: ġöyle diyelim; Grup BaĢkan Vekillerimiz burada, kendilerinin 

tayin ettiği günde biz hazırız efendim.  

MECLĠS BAġKANI: ġöyle yapalım mı? 

MUAMMER EKREM ORAN:  Pandemi hazır… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, önce Ģöyle yapalım. Grup BaĢkan Vekilleri önce bir 

gidelim, bir görelim. Peki, BaĢkan’ım teĢekkür ederiz.   

MUAMMER EKREM ORAN: Evet, herkese teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Meclis adına da teĢekkür ederim, bunun gereğini yapacağız merak etmeyin.  

MUAMMER EKREM ORAN: Sağ olun. (1 dakika 19 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki, 32?   

NĠLAYKÖKKILINÇ: Selçuk Belediyemizin Bütçesi.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Selçuk Belediyemizin 

Bütçesine ait 32 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Filiz BaĢkan buyurun. 

FĠLĠZ CERĠTOĞLU SENGEL: Sayın BaĢkan’ım, Kıymetli Hazırun herkese iyi akĢamlar 

diliyorum. TeĢekkür edeceğim ama önce adım adım etmem gerekiyor sanırım. Öncelikle Efes 

Selçuk Belediye Meclisi’nde bulunan bütün Grupların hepsine ve Meclis Üyelerinin hepsine 

teĢekkür etmem lazım. Çünkü ilçeden de oybirliğiyle geldi, o yüzden teĢekkür etmem gerekiyor. 

Onun haricinde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nde hem Bürokratlara, hem de Plan Bütçe 

Komisyonuna çok teĢekkür ediyorum ve oybirliğiyle geçiren bütün Meclis Üyelerine. Bu arada 

Ekrem BaĢkan’ın sözlerini unutmadığımızı ve ara ara da bunu hatırlatacağımızı da bir borç bilerek 

söylüyorum. Ama bu vasıtayla sizden de feyz alarak ben öncelikle sizi, Grup BaĢkan Vekillerinin 

hepsini zaten vâkıflar Efes Selçuk’a, evrenin kalbine, ilham veren kente bekliyorum, Artemis’in 

bereketi hepimizle olsun. 2022 yılında da sağlıkla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve bütün Kamu 

Kurum ve kuruluĢlarının desteğiyle hayallerimizi ve projelerimizi gerçekleĢtirmek nasip olsun, 

teĢekkürler. (1 dakika) 

MECLĠS BAġKANI: Biz teĢekkür ederiz Sayın BaĢkan’ım. Sayın Grup BaĢkan Vekillerine çok iĢ 

düĢtü bakın yani sürekli bir Selçuk’a, bir ÇeĢme’ye, bir oraya gitmekten helak olacaklar yani.  

FĠLĠZ CERĠTOĞLU SENGEL: Ben Plan Bütçeyi de davet ediyorum bir dakika… Plan Bütçeyi 

de… 

MECLĠS BAġKANI: Plan Bütçeyi de… Değerli ArkadaĢlar,  Grup BaĢkan Vekillerinin yanında 

Plan ve Bütçe Komisyonu da eklenmiĢ oldu. Ben, ben de Grup Sözcülerini de ilave ediyorum oraya, 

bu da benden.   
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DĠVAN KÂTĠBĠ: Divan, divan.  

MECLĠS BAġKANI: Tabii ki divan yani.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: TeĢekkür ederiz.  

MECLĠS BAġKANI: Peki, 33?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Son Belediyemiz de Karaburun Belediyemizin Bütçesi oybirliğiyle gelmiĢ.   

MECLĠS BAġKANI: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Karaburun Belediyemizin 

Bütçesine ait 33 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü 

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

Karaburun Belediyesi adına sanıyorum Ġlkay BaĢkanımız yok.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Raife Hanım var.  

MECLĠS BAġKANI: Raife Hanım var buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Alpaslan Bey var.  

MECLĠS BAġKANI: Alpaslan Hocam var, Alpaslan Hocama… Buyurun Alpaslan Hocam, 

buyurun, özür dilerim.  

ALPASLAN BĠLEN: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar, Karaburun 2022 Mali Yılı Analitik 

Bütçesi, Karaburun’dan da oybirliğiyle bu Meclisimize gelmiĢtir, burada yine oybirliği ile kabul 

edildiği için, gayret ve takdirleriniz için bütün Meclise teĢekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum 

efendim. (20 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim, Alpaslan Bey. Değerli ArkadaĢlar, 33 no’lu Komisyon 

Raporu Komisyonlardan gelen son maddeydi.  

 

IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS BAġKANI: Gündem DıĢı KonuĢma Talebi var mı? Sayın BOZTEPE? Sayın HIZAL?  

SALONDAN: Gündem DıĢı mı? 

MECLĠS BAġKANI: Oraya geldik zaten. BaĢka var mı? Sayın HIZAL var. Buyurun.   

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan sataĢmaya girmeyebilir tabii, belki de girer bilemiyoruz tabii... 

Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Aslında ikinci 

maddede söz alacaktım ama çok hızlı bir oylamaya geçildi. 110 milyon borçlanmayla alakalı 

birtakım açıklamalar yapma ihtiyacı duyuyoruz. ġimdi Hüsnü Bey ve Fikret Bey Grubumuz adına 

konuĢma yaptı. Fikret Bey, Komisyon Toplantısındaki Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin ve 

bürokrasisinin tutumuyla alakalı birtakım eleĢtiriler getirdi. Bu 110 milyonluk borçlanmanın net 

somut gerekçeler ortaya konulmaması noktasındaki eleĢtirilerimizdi. Hüsnü Bey de, esasında bizim 

yaklaĢık 2,5 yıldır, belki de son dönemlerde çok sıkça dile getirmeye çalıĢtığımız Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi’nin finansal yapısının neden bu noktaya gelmesiyle alakalı bir eleĢtiri ortaya koydu, siz 

meseleyi çok farklı noktalara çektiniz. Tabii biz bunları yaparken birilerinin iddia ettiği gibi konuyu 

farklı noktalara çekerek ve siyaset adına bir açıklama yapmıyoruz. Biz her zaman Ģunu 

söylüyorduk; “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin maalesef ki, son 2 yıllık süreç içerisinde finansal 

yapısı, her geçen gün çok daha kötü noktaya geliyor.” diyorduk. Adeta “PerĢembe’nin geliĢi 

ÇarĢamba’dan belli.” diyorduk. ġimdi Tunç SOYER, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç 

SOYER göreve gelmeden önce bir Belediye BaĢkanı vardı bu Ģehirde, bu Ģehri 15 yıl yöneten bir 

Belediye BaĢkanı; Aziz KOCAOĞLU ve dün kendisini bir Komisyon Toplantısı sonrasında Fuar 

Alanında otoparktan çıkarken gördüm, kendisiyle de kısa bir ayaküstü bir sohbette bulunduk. ġimdi 

Aziz KOCAOĞLU’nu da en çok eleĢtiren bir partinin mensubuyum, bazı yatırımsal eleĢtiriler 

ortaya koyuyorduk. Ama bir Ģeyi hep beraber diyorduk ki; “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin 

finansal yapısı sağlam.” diyorduk. Haklıya haklı. “Yiğidi öldür hakkını yeme” demiĢler. Evet, 

finansal yapısı sağlam. Yani kısacası Aziz KOCAOĞLU tarafından, yani bir önceki yönetim 

tarafından Ģu anki yönetimde olan sizlere çok güzel bir miras bırakıldı, çok güzel bir miras bırakıldı. 

Ne bırakıldı? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin ekonomik yapısı, finansal yapısı. 2,5 yılda ne oldu? 

2,5 yılda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarihinin en kötü finansal krizinin içerine girdi. Siz ne kadar 

uluslararası meselelerle, ne kadar ülke içerisinde yaĢanan birtakım finansal hadiselerden 

bahsederseniz bahsedin, ben birazdan bunun gerekçelerini ve sebeplerini de Ġzmir içerisindeki 

gerekçelerini de söyleyeceğim, Ġzmir içerisindeki gerekçelerini de söyleyeceğim arkadaĢlar. ġimdi, 

Ģimdi 2,5 yıldır bu Ģehri siz yönetiyorsunuz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 2,5 yıldır bu Ģehri siz yönetiyorsunuz 



 18 

arkadaĢlar…  (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Sayın BaĢkan müdahalelere müdahale ederseniz çok mutlu olacağım. Çünkü bizim yapmıĢ 

olduğumuz müdahalelere müdahale ediyorsunuz. Benim konuĢmama müdahale eden arkadaĢlara 

lütfen müdahale edin. Siz Ģu anda Meclisi yönetiyorsunuz, Meclis BaĢkan Vekili sıfatıyla 

müdahalelere müdahale edin lütfen Sayın BaĢkan.  

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL, biraz önce Sayın Hatibe müdahale edenlere müdahale ettim.  

ÖZGÜR HIZAL: ġu anda da ederseniz sevinirim, evet. 

MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar müsaade buyurun Sayın Hatip konuĢsun, lütfen, lütfen. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. ġimdi, ne dedik? Bir önceki Belediye BaĢkanınız, Ģehrin Belediye BaĢkanı 

size bir miras bıraktı, finansal yapı açısından. Ama siz adeta böyle bir mirasyedi gibi 2,5 yılda bütün 

bu güzel yapıyı altüst ettiniz, bütün bu yapıyı altüst ettiniz. ġu anda Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi’nde daha öncede söyledim, Ģimdi de söyleyeceğim; Ģu anda Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi’nde iĢçilerin ikramiyeleri ödenemiyor arkadaĢlar, emekten bahsediyorsunuz ya 

emekçilerin ikramiyeleri ödenemiyor arkadaĢlar, avans ödemeleri yapılamıyor, avans ödemeleri 

yapılamıyor. Yatırımları geçtik; yatırım yapamıyorsunuz, yatırımları geçtik. Ama bu Belediyeyi, bu 

Belediyeyi, bu Belediyenin baĢındaki Belediye BaĢkanı’nın yanındaki beĢ tane fantastik fikirli 

danıĢmanlara bırakırsınız, bu Belediyenin geleceği nokta bu olur arkadaĢlar. Bakın bir kez daha 

tekrarlıyorum; bu Belediyeyi, bu Belediyenin baĢındaki Belediye BaĢkanı’nın yanındaki beĢ tane 

fantastik fikirli danıĢmanlara bırakırsanız bugün 110 milyon istersiniz, yarın 210 milyon istersiniz, 

öbür gün 550 milyon istersiniz, borçlanırsınız. Hiçbiri yatırıma odaklı değil, hiçbiri yatırıma odaklı 

değil arkadaĢlar, hiçbiri yatırıma odaklı değil, hepsi günlük faaliyetlerinizi icra edebilmek için 

istediğiniz paralar. MaaĢ ödeyemiyorsunuz maaĢ ödemek için, asfalt yapamıyorsunuz asfalt yapmak 

için, onun dıĢında diğer günlük faaliyetleriniz neyse onları yapmak için 110 milyon istiyorsunuz. 2 

ay önce de 145 milyon istediniz, muhtemelen iki sonrada bir 250 milyon isteyeceksiniz, bu gidiĢle. 

Siz, siz bizim karĢımıza Ģu Ģekilde çıksaydınız; “AK Parti Grubu, MHP Grubu ey muhalefet biz yol 

yapacağız, yol yapacağız trafik sorununu ortadan kaldıracağız, bizim Belediye BaĢkanımızın bu 

Ģehre bir vaadi var, 2,5 yıl önce bizim Belediye BaĢkanımız çıktı Ġzmirlilerden oy isterken bir söz 

verdi, yüzünü kara çıkarmak istemiyoruz. Basmane Meydanı’ndaki yolu, trafiği yolun altına 

alacağız, bunun için bize para lazım.” deseydiniz  110 milyon değil, 210 milyona da oybirliğiyle 

evet derdik.  Ama siz ne yaptınız?  Heykel ve anıt dikmenin yanında bir de bunları saymak için 

ihale yaptınız arkadaĢlar. Bakın heykel ve anıtı geçtik, bir de bunları saymak için ihale yaptınız. Bu 

mu hizmet? Bunları alt alta sıraladığınızda devasa Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi bugün 

maalesef bakın içler açısı hale geldi. Ben Ģunu söylüyordum, Sayın BaĢkan bana Ģunu söyledi. 

“KiĢilik haklarıma saldırı yapılıyor.”dendi. Hukukçu olarak o kelimeyi ben değiĢtiriyorum, bugün 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ni yöneten Tunç SOYER, 10 yıl Seferihisar Belediyesi’ni yönetti ve 

Seferihisar Belediyesi’ni iflasa sürükledi, iflas noktasına getirdi. Hukuki terim kullanıyorum 

arkadaĢlar, bugünde 2,5 yılda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ni maalesef ki, iflasa sürükler noktaya 

getiriyor. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. (7 dakika 45 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL teĢekkür ederim. Sayın SÖZÜPEK buyurun. AnlaĢılan 

Gündem DıĢı KonuĢmalarda bütçe intervaline  yavaĢ yavaĢ giriyoruz, buyurun. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis ben öncelikle Ġzmir BüyükĢehir’de çalıĢan 

bürokratlarımız namuslu, Ģerefli, hasiyetli, iĢini layıkıyla yapan bürokratlarımızdır. 

MECLĠS BAġKANI: ġimdi Değerli ArkadaĢlar… 

BÜLENT SÖZÜPEK: Bürokratlarımızı arkadaĢlarımız her kalktığında bu kente… 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar lütfen, Sayın SÖZÜPEK bir dakika, bir dakika, 

arkadaĢlar, Hatibi dinleyelim, buyurun. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Bu kente hizmet etmek için, bu saate kadar bütün bürokratlarımız bizimle 

beraber burada çalıĢmaktalar. Bu ülkede bürokratların biz nasıl atandığını biliyoruz. 17-24 Aralık’ta 

hırsızlıktan yargılanan bir Bakanın, gidip baĢka bir ülkede Büyükelçi olarak atandığını da biliyor bu 

kent. Bizim BüyükĢehir Belediyemizin borçlanması %42 Değerli ArkadaĢlar, öyle borç batağında 

bir Belediyemiz yok. GerçekleĢme oranlarını Faaliyet Raporlarında göreceğiz, geçen sene %98’e 

%93’tü, bu sene de bu hedefe ulaĢmak için canla baĢla bütün ekibimizle ve siyaseten de 

bürokratlarımızla da çalıĢmaktayız. Bunun yanında iĢçilerimizin maaĢları tıkır tıkır ödeniyor. Bu 

ülkede atanamadı diye öğretmenimiz boyacılık yaparken, elektrik akımına kapılıp öldü. Siz önce 
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bunları sorgulayın, bu ülkeyi yönetenler önce bunları sorgulamalı,  ekonominin ne hâlde 

olduğunu… Ayrı bir kentte mi yaĢıyoruz acaba? Daha demin Bakanlıktan açıklama yapıldı. 

Süpermarketlerde yağda ve Ģeker satıĢlarında kota uygulanacak arkadaĢlar. Basın haberlerine, son 

dakika haberlerine bakıp bunu görebilirsiniz. Bu ülkede artık yağ satıĢında ve Ģeker satıĢında 

marketlerde kota uygulanacak, isteyen vatandaĢ gidip, istediği kadar alıĢveriĢini yapamayacak. Bu 

ülkeyi kimin batırdığı…  Yani kentleri kimin batırdığı belli. Seferihisar Belediyemizin bütçesi geldi, 

her Ģeyi normal, hedeflerini tutturmuĢlar, yeni yıla da TEFE-TÜFE yeniden değerlendirme oranına 

göre bir bütçe yapmıĢlar ve faaliyetleri de devam ediyor, öyle avansların ödenemediği falanda yok, 

bütün iĢçilerimizin maaĢları Sosyal Belediyeciliğin gerektirdiği Ģekilde, Cumhuriyet Halk Partili bir 

Belediye olarak bu kenti 2,5 yıldır değil, 17,5 yıldır yönetiyoruz. 11 tane BüyükĢehir Belediyesi’ni 

de Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor ve bu kente örnek belediyecilik hizmeti vermekteler, bunu 

bakarak görebilirsiniz. Ülkenin ekonomisini, Ģu anda 10 tane Nobel Ödüllü ekonomist getirin, 

düzeltemez arkadaĢlar. Siz öncelikle bunun önlemlerini alın yani. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

Bürokratıyla, siyasi iradesiyle bu kente hizmet etmeye devam edecek. Sizler orada manipülasyon 

yaparak, sürekli yok batırdı, yok Ģunu yaptı, böyle yok arkadaĢlar, Ġzmir halkı bunu görüyor, 17,5 

yıldır tercihini bu yönde yapmıĢ, ben inanıyorum ki, bizim yaptığımız faaliyetlerde de, yeni 

dönemde bu yönde yapacaktır. ġu anda seçim istiyorsanız, Ģu anda gündemde var, seçim olsun yine 

bütün Ġzmirli vatandaĢlarımızın tercihini Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Belediyecilikten yana 

yaptığını göreceksiniz, teĢekkürler.  (4 dakika 12 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Sayın SÖZÜPEK’e teĢekkür ediyorum. Söz almak isteyen? Ġrfan Bey 

buyurun. 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yani Özgür 

Bey’den temennimiz çok da uzatmama noktasındaydı ama bir “mirasyedi” kavramını kullandı. 

Mirası kimin yediğini birazdan hatırlatayım da bilsin. Cumhuriyetin kuruluĢundan bu yana 80 yıllık 

birikimler 18-19 yılda tek tek satıldı. Yani güzel bir söz var. “Malı satıp, bütün sermayeyi 

tüketirseniz önce vezir, sonra rezil olursunuz.” ġu an çektiğimiz ülkece rezilliğin, Doların önüne 

geçiĢemeyiĢimizin, ekonominin hızla, TL’nin dünyada açık ara en hızlı ve değer kaybeden para 

biriminin olmasının sebebi, yıllardır Cumhuriyet’in topladığı, biriktirdiği fabrikaları ve yapıların, 

yatırımların birilerine peĢkeĢ çekilerek satılması. Miras, Cumhuriyet’in bütün mirasını 18-19 yılda 

tüketmektir BaĢkan’ım, ben bu sözü kendilerine iade ediyorum, birincisi. Ġkincisine gelelim; Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi bir borçlanma talebinde bulunuyor, sebebi ne? Ġki yıldır ESHOT’a 

Pandemiden ötürü hizmetlerden geri kalmamak adına ve Pandemi koĢullarını gözeterek otobüslerin 

kapasitelerini %10-%20’lerde vatandaĢı mağdur etmeden çalıĢtırmaya dayanıyor. Bununla ilgili 

otobüsler aynı seferleri sürdürürken akaryakıttaki Ģu fahiĢ artıĢlarda bir indirim yapıldı mı 

Belediyelere? Hayır, sadece zenginlerin ultra lüks yatlarında ÖTV alınıyor. Yani Belediyeler bu 

kadar ekonomik sorunlardan, sıkıntılardan geçerken, kendi hizmetlerini aksatmazken, yakıt 

noktasında bile tasarrufa veya bir indirime gitmedi Hükümetimiz. Bunun yanında birçok noktada 

ĠZSU’da da girdiler maalesef Dolarla alakalı. Bu ülkenin ekonomisini yöneten Bakan bile “Siz 

Dolarla mı maaĢ alıyorsunuz? Dolardan size ne.” diyebiliyorken, dönüp de arkasına bakıp akaryakıt 

ne olacak? ĠnĢaat maliyetleri? ĠZSU’daki birçok girdinin neyle endekse olduğunu, anlayamayacak 

durumdaydı maalesef. ġuna geliyorum;  hem ESHOT’ta bir burada fiyat artıĢı ya da bir zam söz 

konusu olduğunda AK Parti Grubu önce bağırıyor. Yine zam mı yapacaksınız? Yine zam mı 

gündemde? Biz zamma karĢıyız. ArkadaĢlar zamma karĢıyız, bilet fiyatları artmıyor, en nihayetinde 

akaryakıtta ve girdilerin Dolara endeksli olmasından açılan açık, yine maalesef bizim ön 

göremediğimiz bir Ģekilde ülkenin yönetilememesinden kaynaklı açıklar, borçlanarak kapatılıyor 

BaĢkan’ım. Biz bugün vatandaĢı mağdur etmeme noktasında bütün hizmetleri yerinde tutma 

noktasında evet, oluĢulabilen açıkları borçlanarak belki kapatıyoruz ama sorun yine bizden kaynaklı 

değil. Bizim Merkez Bankası’nın Dolar verileri 8 liraydı, geçen sene bakın, 1 yıl neticesinde, 1 yılın 

sonunda 8 lirayken, bugün 10,5’a geldi Sayın BaĢkan’ım. Yıl sonunda 12, Ģu an tahmin ediliyor ki, 

bu bizim tahminimiz, Onu da geçebilir. Yani bir ülkenin Bakanı alay ederek hani “Siz 10’ları 

bekliyorsunuz çok görürsünüz.” diyordu. Bir sene geçmedi 10’u geçti. ġimdi bunların kabahatlisi 

biz miyiz? Bütün bunlarla beraber “Belediye, efendim yönetilemiyor.” Belediyenin ekonomisinde 

oluĢacak bir sıkıntıdan maalesef Ġzmir’den ve buradaki Meclis’ten kaynaklı değil BaĢkan’ım, yine 

ülkenin bütünleĢik, Hükümetin politikalarıyla birebir ilintili. Kendi Belediyemiz noktasına 
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geliyoruz arkadaĢlar, Seferihisar’a bakacağınıza önce ülkeye bakın. Seferihisar’ın bugün 

geliĢmiĢliği, geldiği nokta 10 yıl sonunda ortada. Dönüyoruz 20 yıldır, Hükümet olup, bu ülkeyi 

yönetip, geldiğimiz noktaya baktıklarında bence BaĢkan’ım bizden örnek alıp, devlet yönetmeye 

çalıĢsınlar, teĢekkür ediyorum. (3 dakika 29 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederiz Sayın ÖNAL. Değerli ArkadaĢlar buyurun. Gördüm 

Murat Bey, Sayın BOZTEPE istedi, sonra size söz vereceğim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, tabii tabii buyurun. Evet, buyurun, önce 

kadın Meclis Üyemize söz verelim, buyurun. Buyurun, Burçin Hanım.  

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Ģimdi tabii konu baĢka yerlere 

gitti ama ilk önce aslında ilk ne için söz aldım ondan bahsedeyim. Az önce cevap verirken bir ifade 

kullandınız; “Kadın süpürgeciler, kadın süpürgeciler” diye. ġimdi ben niyetinizin de öyle 

olmadığını, kadın istihdamı konusunda da tabii biz Grup olarak da aĢırı kıymet veriyoruz ama bu 

iĢlerde biraz da dilde önemlidir. Algıyı oluĢturan Ģeyde dildir aslında. Toplumsal cinsiyet eĢitliği 

noktasındaki vurgunuz ve ısrarınızı da bildiğim için, burada Grubumdaki arkadaĢlara da hemen 

sordum, “Bu tabir biraz rahatsız edici oldu mu olmadı?” diye onlardan da “rahatsız edici olduğu” 

noktasında bu tepkiyi aldığım için aslında bu konuĢmayı yapıyorum. Kadın-erkek eĢitliği anlamını 

da bence toplumsal alanda ve göz önünde olan insanlar olarak ilk önce dilimize dikkat edersek, 

bence yol alma, yolun yarısını bu Ģekilde kat etmiĢ oluruz.  O yüzden en azından bu ifadeleri 

kullanırken, kadın istihdamı  ya da kadın çalıĢan, kadın personel ya da iĢi tabir ederken “süpürgeci” 

diye Ģeklinde değil de, daha uygun bir dil kullanırsak, “temizlik iĢleri vesaire dersek” bence daha 

uygun olur diye düĢünüyorum. Bununla birlikte ikinci nokta; asıl Ģu an tartıĢılan konularla alakalı. 

ġimdi birincisi Ģöyle bir durum var; bugün iĢte ekonomik hayatta, günlük ekonomik hayatta 

yaĢadığımız Ģey bir toptancı dili var. Bugün arıyorsun “3 lira” diyor, yarın arıyorsun “Ağabey 

akĢam Dolar yükseldi 5 lira oldu.” ġimdi burada bütün Meclis Üyeleri bu toptancı diliyle 

konuĢmaya baĢladı. Bu çok hoĢ bir Ģey değil. Siz Belediye yönetiyorsunuz, Belediye Bütçesi 

yönetiyorsunuz, çok büyük bir bütçeyi yönetiyorsunuz. Dolayısıyla bilimsel verilere de çok 

inandığınızı, bu Ģekilde çalıĢtığınızı söylüyorsunuz, bir zahmet yaptığınız çalıĢmaları bilimsel 

verilerle ve öngörülerle yapın ki, bugün bize toptancı diliyle “Dolar dün 9 liraydı, bugün 10 lira 

oldu, kusura bakmayın biz bu iĢi yapamıyoruz.” demeyin. Bununla birlikte hani hep diyorsunuz; 

“Dolar yükseldi yapamıyoruz.” ġimdi önümüzdeki hafta bütçe görüĢmeleri olacak, performans 

görüĢmeleri olacak, orada bazı projeler var. ĠĢte Buca-Otogar Arası Viyadük ĠĢi, Çevreyolu ĠĢi, iĢte 

Opera Binası ĠĢi falan. Orada göreceksiniz siz, yıl bazında bir iĢi yapma, tamamlama oranınız %10 

yazmıĢsınız, %5 yazmıĢsınız, iĢte %14 yazmıĢsınız. Buca Metrosu’ndan bahsetmek gerekirse, Allah 

bağıĢlasın bir çocuğum oldu, inĢallah o askere giderken herhalde Buca Metrosu bu yapım hızıyla 

biter. Birincisi Ģu; bugün o viyadükü siz Dolar 10 lira oldu diye bitiremiyorsunuz, geçen senede 

bitiremiyordunuz, ondan önceki sene de. KarĢıyaka’daki Opera Binası yine aynı Ģekilde ya da yine 

orada yaptığınız Buca-Bornova bağlantısı yine aynı Ģekilde, Selçuk’ta yaptığınız proje yine aynı 

Ģekilde. Bugünün projesi, bugünün iĢleri değil ki bunlar. Dolayısıyla bugün bazı spekülatif iĢlerle 

Dolar Ģu kadar oldu, biz bunu yapamıyoruz diye. Mümkünse lütfen toptancı ağzıyla burada 

konuĢmayın. Kaldı ki, kaldı ki daha geçen sene, basına yansıyan hem de Ģehrin çeĢitli 

billboardlarında önümüze gelen “ESHOT filosuna 304 yeni araç daha aldı.” haberi. ġimdi biz… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayı 364 olsun 

benim için daha kıymetli olur. Bu alımı yaparken Türkiye tarihinin hatta buradan direkt Tunç 

SOYER’in yaptığı açıklamayı da okuyabilirim. “Türkiye tarihinde bir ilk, en büyük araç alımı işini 

gerçekleştirdik.” diye de bunun reklamını yaptık. ġimdi dünden bugüne de bu Belediye de ne 

değiĢti yani? 304 tane, 364 tane araç alan Belediye, bugün geldi 110 milyon lira için burada Doların 

inmesini çıkmasını bize böyle toptancı ağzıyla bahane ediyor. Dolayısıyla kusura bakmayın, biz 

bazı Ģeyleri yemiĢ gibi yapıyorsak da, doymuyoruz aslında bunu da söyleyeyim, çok teĢekkür 

ediyorum. (4 dakika 14 saniye)  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar Sayın 

TOURCHIAN, beni bir tek Sayın TOURCHIAN’ın anladığını düĢünmüĢtüm, o da yanlıĢ anlamıĢ. 

Yani arkadaĢlar, “Kadın süpürgeciye, kadın süpürgeci” denir. Değil mi? Çünkü öyle… Bizim 

burada bir ayrıĢtırma Ģeyiyle… Kadın hassasiyeti konusundaki hassasiyetleri için de ayrıca yine 

teĢekkür ederim. Ne güzel,  kadınlarımızın toplumsal, toplumsal mücadelede, toplumsal 
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mücadelede, söz ve karar sahibi olabilmesi yaĢamın her alanında, her alanında etkili olarak dimdik 

ayakta kalabilmeleri için destek veren Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, bu anlamda, Sayın 

TOURCHIAN’ın bunu ifade etmesi önemli. Biz onu söylerken,  biz onu söylerken bunu ifade 

etmeye çalıĢıyoruz. Ayrıca kendisinin “Bayan” değil “Kadın” demesinden dolayı da son derece 

mutluyum, çok da sevinç duydum. Bundan sonra da AK Parti Grubundan “Kadın” tanımını 

duymak… Çünkü cinsiyeti, ismiyle açıklamak lazım, “Erkek ve kadın” diye. Bayan diye bir Ģey 

yok. Biz kendimize bay demiyoruz değil mi? ġimdi dolayısıyla Değerli ArkadaĢlar, bunu bu Ģekilde 

not düĢmüĢ olalım. Söz almak isteyen arkadaĢım? Sayın… Evet, pardon. Ġki arkadaĢımızın söz 

istediğini… Bakın arkadaĢlar, böyle tek tek vereceğim ama göreyim yani Ģey olarak, buyurun Sayın 

AYDIN.  

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Özür dilerim bir Ģey söyleyeceğim. Gündem DıĢı KonuĢmalardayız, bir 

Hatibe sadece bir kere söz vereceğimi Ģimdiden söylemiĢ olayım, bu biliniyor zaten ama bir daha 

hatırlatayım, ikinci söz kimseye vermeyeceğim, buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben konuĢmadım ona göre.  

MECLĠS BAġKANI: Yok, yok sizin için söylemiyorum, sizin için söylemiyorum. 

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii 

üzücü bir Ģey. Burada çalıĢan arkadaĢlarımıza, Bürokrat olsun, iĢçi olsun bütün arkadaĢlarımıza 

yönelik söylemdeki üslup hakikaten önemli. Bir de tabii herhalde ben siyasette yeni olduğum için 

baĢıma geliyor bu. “Hayır, baĢka bir ülkede yaĢıyormuĢum da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, AK 

Parti’nin yönettiği bir Belediyede ülkenin ve Belediyenin ekonomisiyle ilgili eleĢtiri yapıyor” diye 

hissediyorum bazen. Oysa öyle değil. Ne demek istiyorum? Yani bütçe, para, döviz, faiz, bunlar 

nedir? Ne anlama gelir? Bu ülkede nasıl yönetiliyor? Hepimiz biliyoruz. Biraz ayrıntısını 

vereceğim. Bir kere Ģunu söyleyeyim;    BaĢkan’ın DanıĢmanları da, bu Belediyenin Bürokratları 

da, çalıĢanları da, böyle fantastik düĢüncelere falan sahip değillerdir. Fantastik düĢünceye sahip 

olanlar, ülkenin enflasyonu %20 küsurlardayken, 14-15 faiz önerip, ondan sonra Dövizi 11 liraya, 

Doları 11 liraya çıkaranlar fantastik düĢünceye sahipler. 

HAKAN YILDIZ: KeĢke o kadar fark… 

MURAT AYDIN: Ya da, ya da bu ülkenin bu kadar okumuĢu, yazmıĢı,  eğitimlisi dururken 

yakınına, yandaĢına, akrabasına; bir değil, iki değil, üç değil, beĢ değil, on değil, on iki ayrı yerden 

maaĢ alanlar fantezi yapıyor. Bu Ģehrin ve Belediyenin bütün çalıĢanları, bütün Bürokratları, bütün 

DanıĢmanları, seviyeli, kültürlü, mesleğini layıkıyla yapan, alanında temayüz etmiĢ kiĢilerdir. Ġki; 

bu Belediyenin bütün çalıĢanları bir rögar kapağının etrafında durup, onu seyrederek havadan para 

alan insanlar değildir. Emekçi arkadaĢların hiçbirisine, bu tavrı ve bu sözü, bu Meclis’te kimse dile 

getirmemelidir. Verimlilik, iĢ verimliliği eleĢtirilir, iĢ verimliliği tartıĢılır, daha iyi organizasyonlar 

konuĢulabilir. Ama çalıĢan insanların emeğiyle, kendi geçimini sağlamaya çalıĢan insanların, hele 

hele bugün açlık sınırının bile altında asgari ücret veren bir Merkezi Hükümetin temsilcilerinin, bu 

Ģehrin Belediye çalıĢanlarına, bu yakıĢtırmayı yapmamaları gerekir. BaĢka bir Ģey; “Burada kaç 

kiĢiyi iĢe aldınız? Kaç kiĢiyi tanıdık aldınız?” vesaire diyenler, bu ülkenin bütün Bakanlıklarında, 

bütün Ġdarelerinde nasıl iĢe alımlar yapıldığını, iĢe alınmak için kimlerden, ne gibi belgeler almaları 

gerektiğini bilirler. Öyle hukuk dıĢı yollarla elde edilmiĢ, kumpas kurularak oluĢturulmuĢ tırnak 

içinde kasetleri de dinlemeye gerek yok bunlar için. AnlaĢılan o ki; 2021’de Ġzmir’de “Kaset 

siyasetine” baĢlayacağız.  

HAKAN YILDIZ: O sizin sorununuz… 

MURAT AYDIN: Biz burada, biz burada…  

HAKAN YILDIZ: O sizin sorununuz… 

MURAT AYDIN: ġimdi ben deminden beri “Laf atmayın.” diyen arkadaĢa ben ne diyeyim Ģimdi 

Hakan Bey’i, ben mi uyarayım burada?  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

HAKAN YILDIZ: O sizin sorununuz… 

MURAT AYDIN: Ben mi uyarayım sizi burada Hakan Bey? 

MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri Hatibi dinleyelim. Buyurun Sayın Murat Bey.  

MURAT AYDIN: Yani saygı görmek isteyen, saygı gösterir.  

MECLĠS BAġKANI: Murat Bey, Murat Bey…  
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MURAT AYDIN: Saygınız yoksa saygı göremezsiniz.  

HAKAN YILDIZ: Kendi Grubuna söyle.  

MURAT AYDIN: Saygı istiyorsan, saygı göstereceksin.  

HAKAN YILDIZ: Kendi Grubuna söyle. 

MECLĠS BAġKANI: Murat Bey…  

HAKAN YILDIZ: Kendi Grubuna söyle.  

MURAT AYDIN: BaĢka bir Ģey daha söyleyeyim.  

MECLĠS BAġKANI: Lütfen.  

MURAT AYDIN: Burçin Hanım, çok doğru söyledi, gerçekten doğru söyledi. Yani bunu kinaye 

için söylemiyorum, gerçekten doğru söyledi. Bilimsel verilerle hareket edilir, yatırım yaparken, 

bütçeler hesaplanırken. Peki, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi hangi bilimsel veriyle hareket edecek? 

Bu Ülkenin bir Devleti var değil mi? Bu Ülkenin bir Merkez Bankası var, bu Ülkenin bir Maliye 

Bakanlığı var, bir Hazine Bakanlığı var ve her yıl yılbaĢında bize tahminler yapıyor. Diyor ki; 

“Seneye enflasyon Ģu olacak, döviz bu olacak.” Yahu Allah aĢkına, son on yılda hangi tahminin 

tuttuğunu gördünüz? Bakın örnek vereyim ben size; ġimdi geçen sene Haziran, Temmuz ayında 

2020 Bütçesini çalıĢırken Bürokratlar ki, bu sene daha da fazlasını yaĢamıĢlardır eminim. Yahu 

Allah aĢkına, Sayın Genel Sekreter’im, dövizin seneye kaç para olacağını düĢünerek bütçe 

yazdınız? Haftaya kaç para olacağı belli mi? Bakın örnek vereyim. ġubat Ayı, 2021’in baĢında 

Türkiye Cumhuriyeti’nin enflasyon tahmini %9,4’tü.  

MECLĠS BAġKANI: Evet.  

MURAT AYDIN: 2020. ġubat ayında bunu %12,2’ye yükselttiler. Ġki ay sonra. Bitti mi? Hayır. 

Temmuz ayında %12,2 olan tahmini %14,1’e yükseltiler. Ekim ayında %14,1 olan tahmini Ekim 

ayında bakın geçen aydan bahsediyorum, %18,4’e yükselttiler, Ekim enflasyonu %19,26 oldu. Yahu 

Allah aĢkına 20 gün sonra açıklayacağınız enflasyonu tahmin edemediniz.  

BÜLENT KÖKLÜ: Kasım %19,80… 

MURAT AYDIN: Kasım’da %19,80 oldu. 20 gün sonra açıklayacağınız enflasyonu tahmin 

edememiĢsiniz, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin, bilimsel verilerle, tahminlerle… Yahu Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin Maliye Bakanlığı’nın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Merkez 

Bankası’nın enflasyon tahminine, döviz tahminine itibar etmeyecek miyiz? Buna göre hareket 

etmeyecek miyiz? Bu tutmayınca, bunun acısını beraber çekemeyecek miyiz? Geçen yıl Kasım 

ayında bütçeyi konuĢtuğumuz tarihten bugüne, Dolar 3 lira 10 kuruĢ arttı. Bu Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi’nin, Ģimdi… Tabii bu Ģey oldu bütçenin peĢrevi oldu Ģimdi arkadaĢlar oradan baĢladılar 

iĢe, peki, olsun, yaparız. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin, kullandığı akaryakıt miktarı kaç milyon 

litre?  

BÜLENT KÖKLÜ: 50 milyon litre. 

MURAT AYDIN: 50 milyon litre akaryakıt kullanıyor Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi. Geçen yıldan 

bu yana akaryakıtın litresine kaç lira zam geldi? 2,5 lira. 50 milyonla çarpın. “Yatırım, yatırım” 

dediğiniz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, %40’ını yine bütçesinin yatırıma harcadı, borçlanma 

oranının %42’sini kullanıyor. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, bugün dünyada yabancı kaynaktan 

borçlanabilen pardon özür dilerim, Türkiye’de yabancı kaynaklardan borçlanabilen iki Belediyeden 

biri. Biri Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, biri Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, dıĢ kaynak bulabilen. 

Ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi’nden de daha düĢük faizle borçlanabiliyor. Neden? Çünkü 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, devr-i iktidarlarından %90’lara kadar borçlanma limitini bulduğu 

için, artık risk primi yüksek olduğu için… ĠĢte geçenlerde Eurobond Ġhalesine çıktıklarında %5,5 

faiz buldular. Ama Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Euro cinsinden ortalama %4 ile borçlanıyor.  

BÜLENT KÖKLÜ: 3,5. 

MURAT AYDIN: 3,5’la borçlanıyor. ġimdi bütün bunları konuĢmayacak mıyız? Yani Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi’nin 110 milyon liralık borcunu, borçlanma isteğine bu kadar laf eden 

arkadaĢlar, bu ülkenin 450 milyar Dolarlık borcuna bir Ģey demeyecek mi? Dünden bugüne, bakın 

dünden bugüne, bu 450 milyar Dolarlık borcun, yaklaĢık 100 milyar lira arttığını, 1 günde 100 

milyar lira arttığını söylemeyecek mi? Biz bunu burada konuĢmayacak mıyız o zaman? O yüzden 

Ģunu söylüyorum; yine de bu bütün zorluklara ve bütün Ģeylere rağmen göreceğiz yine Faaliyet 

Raporunda da. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin Bürokratları bu kadar kaostik bir ortamda %92-

93’ler civarında bütçe gerçekleĢtirmesi yaparak gelecekler önümüze. El insaf. Siz daha 20 gün 
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sonraki açıklanacak enflasyonu tahmin edememiĢsiniz. 1,5 yıl önce yazdıkları bütçenin, 1,5 yıl 

sonra %93 gerçekleĢtirmesini getirecekler, o fantastik dediğiniz Bürokratlar. Saygılar sunarım.               

(8 dakika 24 saniye) 
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim, Sayın AYDIN.   

ÖZGÜR HIZAL: Ben sadece bir düzeltme yapmak istiyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Hayır.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, suçlama var çünkü. Bir düzeltme… 

MECLĠS BAġKANI: Hayır, Özgür Bey bakın.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, suçlama var, yanlıĢ anlaĢılma var.  

MECLĠS BAġKANI: Özgür Bey, yarın, yarın…  

ÖZGÜR HIZAL: Hayır hayır, sadece bir saniyenizi alacağım. Ben; “Fantastik fikirli Bürokratlar” 

demedim.  

MECLĠS BAġKANI: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi çalıĢanlarıyla alakalı… Ben; “Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi’ni yöneten Tunç SOYER’in fantastik fikirli DanıĢmanları.” dedim.  

MECLĠS BAġKANI: Tamam, tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: Tekrar ediyorum; “DanıĢmanları.”  

MECLĠS BAġKANI: Kayıtlarda var, aynen böyle dediniz doğru.   

ÖZGÜR HIZAL: DanıĢmanlarla alakalı.  

MECLĠS BAġKANI: Tamam, teĢekkür ederiz. Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE buyurun. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Doğru, kayıtlarda 

bu Ģekilde arkadaĢlar zaten.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL, kayıtlarda bu Ģekilde zaten.  

ÖZGÜR HIZAL: 5 tane danıĢman… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar…  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar…  

HÜSNÜ BOZTEPE: DanıĢman sayısı fazla da 5 tanesi fantastik, evet…  

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, Değerli ArkadaĢlar… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın Hatibi dinleyelim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ġlk önce ben de bir düzeltme yapayım; “Kadın süpürgeci.” Biz bugüne kadar 

ben hiç duymadım “Erkek süpürgeci” diye. Bunu da düzeltelim.  Ne olur bu? Temizlik Emekçileri. 

Ben hiç bugüne kadar hiç “Erkek süpürgeci” de duymadım. Değerli ArkadaĢlar, kendi partinize 

yakın anket firmalarının yaptığı anketler var, Türkiye genelinde BüyükĢehir Belediyeler içinde. Ya 

sonuncu oluyor ya da sondan bazen ikinci oluyor, en baĢarısız Belediye olarak Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi görülmekte. Bunu gerçekten de kendi… Size yakın anket firmaları bunu açıklıyor. 

Değerli ArkadaĢlar, bu iktidarla Aziz KOCAOĞLU, Aziz Bey, tam 15 yıl çalıĢtı. Ben de kendisini 

yakinen bilirim ve takip de ettim hep. Sizin bu   2,5 yıldır yaptığınız konuĢmaların benzeri hiçbir 

zaman olmadı. Değerli ArkadaĢlar, yine Murat Bey söyledi personel alımı ve kamu, KPSS 

sınavlarına girip de iĢe alımlar nasıl, hangi belgelerle? Ben arkadaĢlar tahmin ediyorum Cumhuriyet 

Halk Partisi’nde KPSS sınavlarına girmiĢ ve beni arayıp belki bu Meclisin içinde de bu arkadaĢlar 

vardır, beni arayıp yollamıĢlardır. Bir 500 kiĢiye falan referans olmuĢumdur. Ben direkt CHP’li 

arkadaĢlar bakın hiç beni AK Partili bir arkadaĢım bugüne kadar yollamadı ama Cumhuriyet Halk 

Partili arkadaĢlarımın hepsi yolladı ve ben elimden geldiğince bunların hepsine referans da olduk. 

Bir Ģey söylüyorum, referans da olduk, referans da olduk. ĠĢe giriĢler de olmuĢsa da olmuĢtur, ki 

çoğu da girdi. Ama AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nde bugüne kadar ben Ģahsen kendimi  

söylüyorum, biz bir kiĢiyi dâhi bile bugüne kadar BüyükĢehir’e ne iĢe alımlarla ilgili bir Ģey 

söylemiĢiz, ne de buna benzer bir istekte bulunmuĢuz. Ben rögar konusunda, rögar konusunda 

aslında bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmiĢ yılda da dile getirdiği, kendisi de söyledi Murat 

Bey; “Ben daha yeni bir siyasetçiyim.” Bunları öğrenecek ben de biraz eski siyasetçiyim. Gene 

gelelim KarĢıyaka Belediye Meclis Üyemiz Belediye kiracısı olarak… Dediniz ki; “Ben 

kiracıydım.” doğru. Orayı bıraktınız o zaman ben de Plan ve Bütçe Komisyonundaydım. Fakat bir 

tek nedense, bu ayrıcalık bir tek size yapıldı. Yüzlerce kiracımız var, yüzlerce kiracımız iĢ yerini 
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kapatıyor ve bıraktıktan sonra da herhangi orada çalıĢanların hepsi BüyükĢehir Belediyesi’nde bir 

iĢe baĢlamıĢlığı yoktur. “CHP Üyeliğiniz yokmuĢ o zaman.” Dediniz, maĢallah CHP’de de hızla 

yükselmiĢsiniz, bu konuda da sizi tebrik ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, benim söylediğim açık ve 

nettir. Siz orayı bıraktıktan sonra bu insanların kıdem tazminatları, tabii ki eğer ki, aylık sigorta 

giriĢlerini de 30’ar gün göstermiĢseniz, bunları bir gün herhalde burada bunların belgelerini, banka 

dekontlarından nasıl yatırıldığını da söylersiniz. Ben tekrar Ģunu söylüyorum, diyorum ki, ben 

diyorum ki; “Siyaset yapıyoruz arkadaĢlar, siyaset yapıyoruz, siyaset yapıyoruz arkadaĢlar, 

siyaset…” Belediye kiracıları, Belediye kiracıların hangisinin yanındaki personel iĢe baĢlamıĢtır? 

KarĢıyaka’da birçok yer yıkıldı, edildi. Buradaki personeli BüyükĢehir aldı mı bir tanesini? Almadı. 

Ama ne yazık ki sizin yanınızda çalıĢan bütün hepsi… Ben o arkadaĢlara hiçbir Ģey demiyorum, 

emeklerinin karĢılığı çalıĢıyorlar Ģu an. Fakat bir tek torpil onlara göre… (Salondan ses 

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

MECLĠS BAġKANI: Siz devam edin, Sayın BOZTEPE devam edin, Sayın BOZTEPE devam 

edin. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın Hatip, 

Sayın Hatip konuĢmaya devam etsin arkadaĢlar, müsaade buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Orada bir sandalyeyi mi söylüyorsun sen? 10 

tane, 15 tane sandalyeyi mi söylüyorsun? Sandalyeyi mi söylüyorsun? Bırakın bunları, bırakın 

bunları Allah aĢkınıza yahu… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) 
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Beni gerdirtmeyin Ģimdi bırakın. Ben çok nazik ve çok nazik… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE devam edin.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Nazik konuĢmaya çalıĢıyorum.  

MECLĠS BAġKANI: Buyurun devam edin.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar… 

MECLĠS BAġKANI: Buyurun devam edin, Sayın Hatibi…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Belediye bundan sonra… 

MECLĠS BAġKANI: Sayın Hatip konuĢsun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Belediye kiracıları, Belediye kiracıları iĢ yerlerini bıraktığı zaman, 

Belediyenin kiracıları bıraktığı zaman, buradaki personelin hepsini bu kendi personelinize 

yaptığınız sevgiyi ve iĢe alımlarını gerçekleĢtireceğinizi umuyorum, hepinize teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz.   

HÜSNÜ BOZTEPE: Ġzmir kamuoyu da öğrenmiĢ oldu. Bir Belediye… Bir Ġlçe BaĢkanı’nın 

yakarıĢlarını gördü dün, basında, ben herhangi bir whatsapp grubunda görmedim Gamze Hanım, 

direkt ben haberlerde okudum inan ki ve dün öğrendim, daha önceden de bilmiyordum. Bu 

arkadaĢın yakarıĢlarını görünce içim sızladı aklıma hemen siz geldiniz.  

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz.   

HÜSNÜ BOZTEPE: TeĢekkür ederim. (5 dakika 3 saniye) 

MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz.  Sayın… Değerli ArkadaĢlar…  

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri 

Olmadığına göre… Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin GörüĢülmesi 

maddesine… Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir.  
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VI. BEġĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS BAġKANI: V. BirleĢim 18 Kasım 2021 PerĢembe Günü saat:18.00’da Ahmed Adnan 

Saygun Sanat Merkezinde yani burada olacaktır, teĢekkürler.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Mustafa ÖZUSLU 

                                                                                                             Belediye BaĢkan Vekili 
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